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( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا ضیف 

باتک تاصخشم 

.ق 1299-1241، راگن عیادب   : هب بقلم  ینارهط  باون  میهاربادمحم  هسانشرس : 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش  ) .عومدلا ضیف   : يدادرارق ناونع 

.ینارعش نسحلاوبا  همدقم  اب  راگن ؛ " عیادب   " باون میهاربا  دمحم  فیلات  / عومدلا ضیف   : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1383 حور ، رشن  : مق  : رشن تاصخشم 

.ص  176  : يرهاظ تاصخشم 

لایر : 964-6790-83-6 8000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک   : تشاددای

.همانتشذگرس .ق -- 61-4 موس ، ماما  ع ، )  ) یلع نب  نیسح   : عوضوم

.ریسفت دقن و  عومدلا -- ضیف  .ق  1299-1241 يدهم ، دمحم  نب  میهاربا  دمحم  راگن ، عیادب   : عوضوم

.ق 61 البرک ، هعقاو   : عوضوم

.ق نرق 13 یسراف -- رثن   : عوضوم

.هدنروآدرگ نسح ، یمیجال ، يریشدرا   : هدوزفا هسانش 

.حرش .عومدلا  ضیف  .ق  1299-1241 يدهم ، دمحم  نب  میهاربا  دمحم  راگن ، عیادب   : هدوزفا هسانش 

ب35ف9 1383  /  BP41/5  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید :  297/9534 يدنب  هدر 

1042228  : یلم یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

راتفگشیپ
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیا یندنام و  رثا  نیا  قیقحت  حیحـصت و  قیفوت  ارم  هک  میوگ  ساپـس  ار  يادخ  ینانب  ملق و  مادـک  اب  ینایب و  نابز و  هچ  اب  مناد  یمن 
الاب رس  نادب  دیآ ، دیاع  ارم  شناگدنناوخ  زا  هک  یباوث  اب  رگم  ات  شمریگ  تسار  تسدب  رشحم  رد  هک  دشاب  .دیشخب  دیواج  ناتساد 

.منک دونشخ  ار  منیدلاو  مه  مهاوخ و  تعافش  مراد و  دیپس  هرهچ  مریگ و 

رتفد هاگراب  مداخ  هک  تشگ  نیرق  قیفوت  دش و  رای  تداعس  هدمآرب ، نآ  زا  لاس  هس  یس و  هک  یناوج  ناوفنع  نیا  رد  ارم  هک  نونکا 
حیحصت و تقو  زا  لاس  چنپ  هک  یلاح  .مراد  زازتها  هب  ثاریم  يایحا  قریب  رد  راختفا  رس  موش ، یعیش  یمالسا و  بوتکم  ثاریم  رشن 

هروس هخسن ي  راشتنا  اب  رگزاغآ  هک  منیب  یم  یطارص  نامه  رد  ار  دوخ  هتشذگ ، یئاهب  خیش  ردقنارگ  رثا  یقثولا  هورعلا  ریسفت  عبط 
دـشاب .دوب  ناینب  کین  لوا ، تشخ  هک  تسا  نآ  زا  تسا  لصاو  یتکرب  ریخ و  ارم  رگا  تسا و  يراک  ره  هحتاف ي  هک  دوب  دـمح  ي 

.دوش نمی  شوخ  نآ ، تحتاف  نوچ  زین  راک  تمتاخ  هک 

هیکزت  » هک میوگن  دوخ  زا 
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نوـتم و ناـیم  رد  رگا  .تسا  فیرـش  لـتقم  نیا  باـب  رد  مـالک  و  تشز ، تسا  يرما  نتـشاد ، یفاـص  دوـخ  هچ ، حـیبق » هـسفن  ءرملا 
هـضور هچ  رگا  .تفای  ناوتن  يراوتـسا  نیدـب  دنتـسم  یبدا و  یباـتک  هک  تفاـی  میهاوخ  رد  مینک ، اصقتـسا  کـین  یـسراف ، تاـفیلأت 

تادنتسم بلاطم و  يراوتسا  نکیل  تسا ، لتاقم  نایم  رد  یبدا  یسراف  نتم  نیتسخن  ایوگ  يراوزبس ، یفـشاک  نیـسح  الم  يادهـشلا 
لیصفت هب  هک  دراد  دوخ  ياج  راگن  عیادب  نیما  ياشنا  نیتم و  رثن.تسا  ساسا  یب  نانخس  اب  مأوت  هشدخ و  لباق  نآ  یخیرات 

هحفص 12) )

نبا نیرهاطلا  بقانم  فنخم ، یبا  لتقم  نوچ  يربتعم  عبانم  زا  حیحـص  يریگ  هرهب  اـب  يو  اـما  .تفگ  میهاوخ  نخـس  نآ  هراـبرد ي 
تسا هتسناوت  باختنا ، رد  تقد  اب  یسلجم ، راونالاراحب  یناهفصا و  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  سواط ، نب  دیس  فوهللا  بوشآ ، رهش 

.تسا هدیزگرب  هدوب  رت  تسرد  هچنآ  هدرک و  زیهرپ  فلتخم  لاوقا  لقن  زا  فلؤم  .دهن  ياجب  دوخ  زا  دیواج  يرثا 

نآ زا  یتایاور  لقن  اـب  هدرک و  زاـغآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شدـج  ناـماد  رد  وا  شرورپ  نیـسح و  ماـما  دـلوت  زا 
، دـمآ رب  هس  وا  رمع  لاس  زا  نوچ  و  : » دـسیون یم  يو  .تسا  هتفگ  شیپ  زا  ار  مامه  ماـما  نآ  تداهـش  خـلت  هرطاـخ ي  هک  ترـضح 

ینعم نیا  زا  .دش  ناور  وا  كرابم  ياهمشچ  زا  کشا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : داتسیاب و  هاگان  يزور  .دش  يرفس  هب  لوسر 
مدـنزرف نیمز  نادـب  دـنیوگ و  البرک  ار  وا  هک  داد  ربخ  تارف  رانک  رد  ینیمز  زا  ارم  دـمآ و  دورف  لیئربج  یلاـح  دومرف : .تفر  لاؤس 

وا نتشک  رب  هک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : یسک  .دوش  هتشک  نیسح 
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« ..منیب یمه  وا  هتشک ي  مرگن و  یمه  وا  عرصم  نم  ییوگ  .دنیوگ و  دیزی  ار  وا  هک  يدرم  دومرف : دنک ؟ يریلد 

.دـنار یم  نخـس  ترـضح  نآ  عاـنتما  هنیدـم و  یلاو  يوگ  تفگ و  دـیزی و  يارب  نتـساوخ  تعیب  هیواـعم و  گرم  عیاـقو  زا  فلؤم 
لتق هئطوت  هشقن ي  نتخیر  هفوک و  رد  هسیـسد  هعدـخ و  مدرم و  رایـسب  ياه  همان  یپ  رد  هفوک  يوس  هب  وا  تکرح  ملـسم و  ناتـساد 

لباقم رد  یحایر  دیزی  نب  رح  یشکرکشل  ماما ، هب  ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر  قارع و  تمـس  هب  هکم  زا  ترـضح  تمیزع  ملـسم و 
سپـس نارای و  تداهـش  .دنز  یم  مقر  ار  البرک  نینوخ  هعقاو ي  خـیرات و  زا  یتاحفـص  البرک ، نیمزرـس  رد  ترـضح  فوقو  ماما و 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  نادناخ  تراسا  رد  .تسا  باتک  نیا  زا  رگید  یـشخب  ترـضح  دوخ  ندش  هتـشک  هاگنآ  ترـضح و  نادـناخ 
یلیلحت تسا  مزال  اجنیا  رد  .دبای  یم  صاخ  هولج ي  روهظ و  نآ  فادها  دوش و  یم  رولبتم  ینیـسح  تضهنو  مایق  ملـسو  هلآو  هیلع 

رابنوخ مایق  نیا  شیادیپ  ياه  هنیمز  زا  هاتوک 

هحفص 13) )

.دمآ دهاوخ  همدقم  تسخن  شخب  رد  هک  مینک  هئارا  دیواج  تضهن  نیا  و 

، وا راثآ  یفرعم  فلؤم و  لاح  حرش  مود : .ینیسح  تضهن  ياه  هنیمز  یسررب  تسخن : .تسا  شخب  هس  ياراد  باتک ، نیا  همدقم ي 
یـسراف و رثن  روطت  ریـس  زا  شرازگ  موس : .بیدا  هدنـسیون ي  کی  ناونع  هب  شتافیلأت  رد  راـگن  عیادـب  رثن  زا  ییاـه  هنومن  هارمه  هب 

نرق یـسراف  رثن  روآدای  هک  نیریـش  اویـش و  رثن  اب  دیواج  رثا  کی  ناونع  هب  عومدلا  ضیف  یبدا  شزرا  ایب  یـسانش و  کبـس  یـسررب 
.تسا يرجه  مجنپ  مراهچ و 

داهن تنم  هنیمک  نیا  رب  هک  مرازگ  یم  ساپس  ار  ناحبس  يادخ  رگید ، راب 
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ملع و ار  نآ  نایرقم  دـیآ و  دـیاع  ضیف  نیا  زا  یـضیف  هک  دـشاب  .مراذـگ  رطاع  تمدـخ  نیا  رـس  رب  ار  لـطاع  رمع  نیا  زا  یتخل  اـت 
یماقم رد  تسا  يدـنچ  هچ  رگا  .دوش  لصاح  نآ  سپ  زا  یباوص  دـهن و  شیپ  زا  یباوث  ار  ریقح  نیا  رگم  اـت  .ددرگ  ینازرا  یتفرعم 

رف مهاوخ و  یمه  مالـسا  تزع  نآ  زا  اما  مدنکف ، ورف  تلذ  هب  عیـشت  بوتکم  ثاریم  يایحا  رتفد  هب  تمدخ  ناتـسآ  رب  رـس  دومحم ،
لالظ لیذ  دنیامن و  یم  نم  رب  ار  دادس  باوص و  هار  هتشاذگن ، ورف  میرای  زا  مولع  هرهم ي  نف و  ناداتسا  نیرتکین  .مبلط  یمه  نآرق 

منک دای  اهنآ  کین  مان  مبلط و  قیفوت  ناشیارب  هناحبس  يادخ  زا  هک  تسا  هدوتس  .ما و  هتسر  قح  فطل  هب  یهارمگ  لالـض و  زا  اهنآ 
.درازگساپس ار  راگدیرفآ  هنوگچ  دیوگن  ساپس  ار  هدیرفآ  هکنآ  قلاخلا » رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم   » هک

.تسا يدـنهدیب  يرقاب  رـصان  ياـقآ  باطتـسم  باـنج  وا  دومن و  میرک  باـتک  نیدـب  ار  ریقح  نیارم  هک  تسار  نآ  ساپـس  تسخن 
هک منک  زاربا  ار  دوخ  رکشت  یماهت  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یماما و  مساقلاوبا  رتکد  ياقآ  دنمجرا  ناداتسا  زا  تسا  مزال  نینچمه 

یمرگتـشپ و اب  هک  دوخ  نابرهم  بوخ و  ناتـسود  رگید  زا  .دندرک  فقاو  یبرع  تایبا  تارابع و  همجرت ي  رد  اهاطخ  یخرب  رب  ارم 
هیمورا دومحم  نایاقآ  ینعی  دـیامیپ ؛ یم  باوص  هار  دـیارگیم و  تلوهـس  هب  بوتکم  ثاریم  رـشن  رتفد  ییارجا  ياهراک  اهنآ ، فطل 

، اهیچ

هحفص 14) )

یلع رورپکاپ ، رصان  يرایدنفسا ، ردنکسا  ثدحم ، دیمح  یناخ ، دمحم  يرقاب ، اضر  ینیسح ، نیسح  دیس  یبجوا ، یلع  رهاب ، دمحم 
يور یسیونشوخ  هک  دحوم  ینیسح  دمحم  دیس  يدزی و  ربکا 
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دندومرف و لوبق  ار  نآ  عبط  هک  ترجه  تاراشتنا  مرتحم  ریدـم  يدـقن  مالـسالا  هجح  دـننک و  یم  ریرحت  ار  رتفد  نیا  ياهباتک  دـلج 
يوزرآ ناشیا  کیاکی  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هتـشاد و  راـهظا  ار  دوخ  رکـشت  ریدـقت و  لاـمک  تسا  ضرف  مزیزع  ناتـسود  رگید 

.منک بلط  تداعس  يدنلبرس و  تیقفوم و 

باتکلا اذه  عبط  قیقحتل و  ینقفو  امب  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  و 

نیدلا مویل  افرش  ارخذ و 

یناریا ربکا 

رفص 1416 ما  یس  اب  ربارب  دادرم 1374  مشش 

هحفص 15) )

ححصم همدقم ي 

ححصم همدقم ي 

ححصم همدقم ي  بلاطم  تسرهف 

ینیسح تضهن  مایق و  ياه  هنیمز  <

نآ فیلأت  هزیگنا  عومدلا و  ضیف  <

لوا پاچ  عومدلا و  ضیف  هرابرد ي  ینارعش  همالع  رظن  <

باتک یملع  رابتعا  تیمها و  <

حیحصت شور  <

راگن عیادب  راثآ  یناگدنز و  <

اهنآ زا  يا  هنومن  راگن و  عیادب  راثآ  <

شدوخ ملق  هب  راگن  عیادب  یعامتجا  یسایس و  تشذگرس  <

یسراف رثن  روطت  ریس  <

یسراف رثن  هناگراهچ  ياه  هرود  <
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راجاق دهع  رد  یبدا  تشگزاب  <

راگن عیادب  رثن  کبس  <

یقوجلس هرود ي  یقهیب و  خیرات  رد  یسراف  رثن  کبس  تاصتخم  <

عومدلا ضیف  یکبس  صیاصخ  <

عیجست <

سانج سینجت  <

فیصوت هیبشت و  <

هیانک هراعتسا و  <

بترم رشن  >فل و 

عومدلا ضیف  رد  میدق  یسراف  يوغل  يوحن و  یفرص و  تاصتخم  <

لاعفا ياهدنواشیپ  <

يرد یسراف  ياهدیق  <

تافص ءامسا و  <

ینیسح تضهن  مایق و  ياه  هنیمز 

ینیسح تضهن  مایق و  ياه  هنیمز 

ار ریوزت  تنایخ و  ناتـسد  مامت  تفای و  تیمکاح  هنیدم  هکم و  صوصخب  زاجح  نیمزرـس  رد  تزع  تردق و  اب  مالـسا  هک  یتقو  زا 
گرم زا  یکدنا  نامز  تشذگ  اب  هک  درب  یمن  نامگ  یسک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فیرـش  رمع  نایاپ  ات  درک ، هاتوک 
مالسا ناینب  دهد و  هار  دوخ  لطاع  رطاخ  رب  لطاب  لایخ  دوش و  هدوشگ  هنیک  رپ  ياه  هنیس  هسیسد و  ناتـسد  رگید  راب  ترـضح ، نآ 
ياضف وا ، یهاوخنوخ  هیعاد  هب  هیواـعم  اـت  داد و  ارف  تسد  ار  هناـهب  نیا  ناـمثع  كـاله  لـتق و  .دزاـس  دوخ  نیک  ياـهغیت  جاـمآ  ار 
تداهش اب  دوب ، هک  هنوگ  ره  افلخ  باختنا  تفالخ و  عضو  .دزاسب  وا  نایعیش  ناوریپ و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  دض  رب  یمومسم 

دیزی تشاد ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هک  یحلص  داد  رارق  فالخ  رب  هیواعم  .دش  يرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نایقتم  يالوم 
تاین و  دوش ، ور  وا  راکبان  تسد  ات  دیاب  یلمأت  اجنیا  رد  .درک  یفرعم  دوخ  زا  سپ  نیشناج  ناونع  هب  ار 
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.ددرگ الم  رب  وا  فیثک  دصاقم  دیلپ و 

نارازگراک و هب  امـسر  وا  .تسا  مالـسا  ساـسا  نتفرگ  رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  نداـتفا و  رطخ  هب  ناـمز  هیواـعم ، تفـالخ  هرود ي 
دننک و نادنچ  ود  ار  نانآ  جنکش  جنر و  .دنزاس  گنت  اهنآ  رب  ار  لاجم  دنریگ و  تخس  یلع  نایعیـش  رب  هک  تشون  دوخ  نارادنامرف 

ناشیاه هناخ 

هحفص 16) )

يو دنرمش ! گرزب  دنیاتسب و  ار  دیزی  هیواعم و  دننکن و  راذگورف  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نعل  ییوگازسان و  زا  .دنزاس  ناریو  ار 
.دناوخ یم  رب  نامثع  هاوخنوخ  ار  دوخ  نانچمه  دیرد و  ار  وا  رگاشفا  سانش و  قح  هنیس ي  دیرب و  ار  يدع  نب  رجح  يوگقح  نابز 

ریما نعل  بس و  رد  یلو  توکس  وا  میب  زا  دنتشاد ، يزوت  هنیک  زیتس و  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هیواعم و  اب  هک  جراوخ  يوس ، رگید  زا 
ناتـسود رب  رما  هک  دولاـیب  ار  یمومع  راـکفا  دومن و  یتشلپ  یتـشز و  ناـنچ  .دـندش  نایفـسابا  رـسپ  اـب  ناـبزمه  شیکمه و  ناـنمؤم ،

دوخ و نآ  زا  ار  تموکح  ساسا  دـناوتب  ات  درک  هنوراو  ار  تقیقح  هیواعم ، ءوس  تاغیلبت  موش و  لاـمعا  .تشگ  هبتـشم  زین  ترـضح 
.دزاس دوخ  حلاصان  دنزرف 

.دـش ایوج  ار  دوخ  لتق  ببـس  يور ، هیـس  موق  نآ  زا  درک ، یم  ار  اهتجح  مامتا  نیرخآ  البرک  نیمزرـس  رد  ادهـشلا  دیـس  هک  یناـمز 
!! میراد تردپ  زا  هک  يا  هنیک  رطاخب  کیبال » انم  اضعب  : » دنتفگ

اجنآ ات  وا  قافن  يراکبان و  هسیـسد و  رکم و  درمـش ! یم  یحو  بتاک  تفگ و  یم  نینمؤملا  لاخ  ربمایپ و  یباحـص  ار  دوخ  هیواـعم 
زا نایعیش  .دندش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هتـساوخان  حلـص  لیمحت  بجوم  دنتفرگ و  ار  وا  فرط  ماوع ، نادان  مدرم  هک  تفر  شیپ 

وا لامع  سرت 
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، مالسا تسا  یعیبط  .دندش  یم  تیبرت  وا  مارم  کلـسم و  رب  ناناوج  ناناوجون و  .دندوب  دوخ  ناتـسود  هب  ندرب  هانپ  زیرگ و  رد  مادم 
.دسر یم  مهب  دیزی  نوچ  يدنزرف  يردپ ، نینچ  زا  ریزگان  .دوش  اقلا  نانآ  رب  هنوراو 

يدح ات  .دوب  دزنابز  ینارذگشوخ  بعل و  وهل و  رد  .تسا  هدرک  هایس  ار  خیرات  تاحفص  وا ، دح  یب  يراسگیم  ياوخبارش و  فصو 
رود دوخ  هب  ار  اـم  دـیما  وـت   » هک تشوـن  دـیزی  هب  يزیمآ  باـتع  هماـن ي  وا  دـنداد و  اهـشرازگ  وا  ینارتوهـش  طرف  زا  هیواـعم  هب  هک 

یـشاک يا  .یتخاس  اهر  تسا  هدیدنـسپ  هک  ار  قالخا  مراکم  لئاضف و  يدرپس و  اهیتشز  تسد  هب  ار  دوخ  سفن  مامز  اریز  یتخاـس ،
رد ار  ام  .يدوب  یمن  يدش ، دوب  هک  مد  نامه  زا 

هحفص 17) )

ام زا  سوسفا  کشا  يدومن و  التبم  تبیصم  هب  ار  ام  يدش و  فرحنم  یگرزب  لاح  رد  یلو  يدرک  رورـسم  دوخ ، غولب  دشر و  زاغآ 
لقن وا  دـیلپ  تاـین  دـساف و  تـالایخ  زا  .دوـش  گرگ  تبقاـع  هداز  گرگ  هک  تسا  یقح  لـثم  نـیا  هـتبلا  و  ( 1 « ) ...یتخاس يراـج 

نومأم لاوحا  لیذ  ( 2  ) بهذـلا جورم  زا  تسا  دـمتعم  لوصا  زا  هک  راکب  نب  ریبز  تایقفوم  باتک  رد  يدوعـسم  هک  تسا  یتیاـکح 
ار ببـس  .مدـید  نارگن  نیگهودـنا و  ار  مردـپ  یبش  .میدوب  هیواعم  نامهم  ماـش  رد  مردـپ  اـب  نم  تفگ  هریغم  نب  فرطم  هک  هدروآ 
يا و هدید  لصاح  ار  دوخ  دارم  هک  نونکا  مدرک ، داهنـشیپ  وا  هب  هچ ، هیواعم ! تسا  یتنیط  تشز  دـیلپ و  درم  هچ  تفگ  .مدـش  ایوج 

نانآ رب  ینکن و  يراتفردب  ادخ  لوسر  نادناخ  مشاه و  ینب  اب  رگید  هک  دوب  نآ  رتهب  يدروآ ، تسدب  ار  تفالخ 
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.يراذگ ياجب  یکین  مان  دوخ  زا  رمع  نایاپ  رد  هک  دشاب  يریگن ؛ تخس 

عیاض شمان  درمب و  هک  دشن  نیا  زا  شیب  دومن ! يرتسگ  تلادع  درک و  تفالخ  رکبوبا  .دوشن  نینچ  تاهیه ! تاهیه  : » تفگ هیواعم 
اه هنذأم  رب  ار  وا  مان  تبون  جنپ  زور  ره  ادخ ) لوسر  ینعی   ) مشاه ردارب  یلو  .دنامن  نانآ  زا  يدای  دندرم و  زین  نامثع  رمع و  .تشگ 

«! دشابن نایم  رد  مه  وا  مان  تسا  رتهب  سپ  .دنراد  یم  هگن  هدنز  ار  وا  دای  دننز و  یم  گناب 

.تشاد يور  شیپ  یساسا  عنام  ود  دوخ ، دیلپ  نامگ  نیا  يارجا  هار  رد  هیواعم 

نت وا  رما  هب  دنریذپن و  ار  وا  يرادـمامز  مدرم  هک  تفر  یم  نآ  میب  دوب و  هداد  ناشن  ار  دوخ  يرـسکبس  یتقایل و  یب  هک  دـیزی  یکی 
هدع عیمطت  دیدهت و  اب  درک و  هفخ  ار  مدرم  یبهذـم  تاساسحا  نالک ، ياهاطع  لوپ و  اب  هیواعم  لکـشم ، نیا  عفر  يارب  .دـنهدن  رد 

.تخاس هراچ  ار  هغدغد  یلوغشم و  لد  نیا  یهورگ ، دیعبت  سبح و  رگید و  یخرب  ندرزآ  اطع و  عطق  يا و 

دهعت وا  اب  داد  رارق  رد  هیواعم  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سدقم  دوجو  مود ، عنام 

هحفص 18) )

رهز ار  ترضح  ثعشا  رتخد  هدعج  طسوت  زین ، لضعم  نیا  عفر  يارب  .درامگن  دوخ  يارب  ینیـشناج  حلـص  طیارـش  رد  هک  دوب  هدرک 
هدناتـس تعیب  مدرم  زا  دیزی  يارب  ات  داتـسرف  اه  همان  یمالـسا  دالب  اهرهـش و  مامت  هب  سپـس  .دناسر  تداهـش  هب  ار  وا  دناشچ و  لتاق 

نامحرلادبع ریبز ، نب  هللادبع  رمع ، نب  هللادبع  اهنآ : نت و  راهچ  رگم  ریگب  تعیب  همه  زا  تشون  صاع  نب  دیعس  هنیدم  یلاو  هب  .دوش 
.یلع نب  نیسح  رکب و  یبا  نب 

هراچ ي هیواعم 
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يارجا اب  دش و  هنیدـم  یهار  ور ، نیا  زا  .دـنک  گنت  دوخ  نافلاخم  رب  ار  لاجم  تسیاب  یم  تسا  هدـنز  ات  هک  دـید  نانچ  ار  راک  نیا 
لح نیـسح  اـب  وا  لکـشم  هک  درک  دوخ  دـساف  رطاـخ  رب  یهاو  لاـیخ  و  ( 3) .تشاداو دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  بـیرغ ، يا  هعدـخ 

.تشگ

رد .دناروش  دیزی  هیلع  ار  نانآ  تشون و  اه  همان  نیعبات  هباحص و  نارس و  هب  .تفای  ینوزف  ترضح  یـسایس  ياهتیلاعف  نارود  نیا  رد 
زا .درک  دزـشوگ  ار  دوخ  ردارب  ردپ و  مراکم  لئاضف و  درمـش و  رب  ار  رـسپ  ردپ و  نیا  رادرک  لئاذر  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  ینم 
ام متاک  ذـئموی  ملعلا  متاک  ناف  هرـشنیلف  ملع  هدـنع  ناک  نمف  اهلوا ، همالا  هذـه  رخآ  نعل  عدـبلا و  ترهظ  اذا   » هک دومرف  لقن  ربماـیپ 

رگا دننک و  نعل  ار  نیتسخن  ناناملـسم  دندیورگ ، مالـسا  هب  اهدعب  هکنانآ  دوش و  رهاظ  اهتعدـب  هک  هاگنآ  ( 4 « ) دمحم یلع  هللا  لزنا 
.دنک نامتک  ار  ادخ  نید  هک  تسا  یسک  دننام  دزاسن  راکشآ  ار  دوخ  ملع  دنادب و  یسک 

هب يرایسب  ياه  همان  .تسشنن  شوماخ  يا  هظحل  دوخ ، تماما  لاس  هد  تدم  هب  نیسح  ماما  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
درک و یم  رداص  دندرب  یم  ماش  هب  نمی  زا  هک  ار  یلاوما  هرداصم ي  مکح  هاگ  .تفگ  زاب  ودـب  ار  وا  لامعا  حـیابق  تشون و  هیواعم 

مشاه ینب  نایم 

هحفص 19) )

یم هک  هیواعم  موش  لایخ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دومن  مهارف  ار  مایق  ياه  هنیمز  دوخ ، لامعا  نانخـس و  اب  اذل  ( 5) .دومن یم  میسقت 
.دوب هدش  هاگآ  کین  دنادرگ ، عیاض  ار  يو  هلاس ي  تامحز 23  دنک و  وحم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مان  تساوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
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تفر و هچ  مالـسا  رـس  رب  ربمایپ  گرم  زا  سپ  دـنمهفب  مدرم  ات  دـنک ، الم  رب  ار  شزاب  گـس  دـنزرف  هیواـعم و  دـیلپ  تاـین  تساوخ 
هرهچ ي اـت  درک  نینوخ  یماـیق  تشز ، موـش و  فادـها  نآ  ربارب  رد  تسیاـب  یم  اذـل  تشگ ! هنوـگ  رگید  هنوـگچ  مالـسا  تروـص 
یبلط و حالـصا  يارب  اـهنت  نم  دومرف : یم  دوخ  ياـیاصو  نیرخآ  رد  ماـما  .ددرگ  ناـینب  دـیواج  دوش و  راکـشآ  نیتسار  ناـیوجقح 

یم ریـسا  شا  هداوناخ  لایع و  هکنیا  ندش و  نتـشک  هب  ملع  اب  درک  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .منک  یم  مایق  مدج  تما  ییامنهار 
رد ناقفانم ، هرهچ ي  ياشفا  يارب  ات  دندش  یم  ریسا  اهنآ  دیاب  سپ  .دنیـشن  یم  رمث  هب  وا  نادناخ  تراسا  رد  وا  تیرومأم  هچ ، دنوش 

اهنیا هک  دننامهفب  مدرم  همه ي  هب  ات  دنزاس ؛ اوسر  ار  هیما  ینب  هاگآ و  ار  مدرم  دـنناوخ و  هبطخ  دـنیوگ و  نخـس  يراید  رهـش و  ره 
نید ندرب  نیب  زا  مالسا و  ربمایپ  نتـشک  یـشک ، لسن  نیا  زا  ناشفده  دننک ؛ یمن  محر  دوخ  ربمایپ  ناگداون  ناکدوک و  نز و  هب  هک 
یلع نعل  بس و  لیلد  هچ  هب  هک  دننادب  دیدج  لسن  ناناوجون و  ات  .دندرگ  زاب  ناشتیلهاج  هب  ات  دشابن  ادخ  دنهاوخ  یم.تسا  مالـسا 

زاب لطاب  زا  ار  قح  دنـسانش و  زاب  نمؤم  زا  ار  قفانم  مدرم ، ات  دنتـشاد ؟ یم  لیلذ  راوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش ي  دندرک و  یم 
.تراسا تداهش و  اب  رگم  دش  یمن  نیا  دنبای و 

هحفص 20) )

.6  / يدنشقلق ج 387 یشعالا ، حبص  ( 1)

.رصم قالوب  پاچ  ج 266/2 ، ( 2)

هبیتق ج 138/1. نبا  هسایسلا ، همامالا و  2 ؛  / هبردبع ج 248 نبا  دیرفلا ، دقع  ك.ر : ( 3)

یطویس ج 31/1. نیدلا  لالج  ریغصلا ، عماج  ( 4)

دیدحلا ج یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ( 5)
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.رصم مود ، پاچ   409/18

نآ فیلأت  هزیگنا  عومدلا و  ضیف 

نآ فیلأت  هزیگنا  عومدلا و  ضیف 

ضیف زا  يدای  دوخ  همدـقم ي  رد  رهلک  اضر  دـمحم  ازریم  موحرم  دـنچ  ره  دـنک  یمن  باتک  مان  زا  يرکذ  باـتک  زاـغآ  رد  فلؤم 
زوسناج هعقاو ي  ملوم و  ثیدح  نیا  نوچ  و  : » دسیون یم  نینچ  ار  نآ  هیمست  تلع  باتک  نایاپ  رد  راگن  عیادب  .تسا  هدرک  عومدلا 
تاحبـس تسدـق و  تاضویف  زا  تفای و  تغالب  لامج  تقایـس و  فطل  هیام  نیا  قدـص  زارط  نایب و  یکزان  اب  دیـسر و  ياج  نیدـب 

ار نآ  مئاه  رطاخ  ضئاف و  عمد  دیامن و  ریرحت  ناوت  ریرقت و  تقاط  زاب  رگید  ار  نانب  نایز و  تخیمآ ؛ رد  نادب  یحشر  ییوگ  راونا ،
کشا اراخ  هدید ي  زا  نآ  تعلاطم  هک  اقح  دناوخ و  هتسکشلد ) نوزحم و  کشا  اهکـشا و  شزیر   ) ماهتـسملا هربع  عومدلا و  ضیف 

«. دیازفا تریح  تریغ و  ار  ناشیرپ )  ) هتفلا ناگتفشآ  دیاز و 

رد هدـش و  هدـیدپ  دـیپس  يوم  يور ، هنوگ ي  ود  ره  رب   » هک یناـمز  دوب ، ترخآ  يارب  يا  هشوت  ناونع  هب  ار  رـضاح  باـتک  فلؤم ،
نآ زا   » دوخ یگدروخلاس  تلوهک و  نارود  رد  هتـشگ و  ضراع  عونتم » ضارما  فلتخم و  ضارعا  اضعا ، قیرافت  تینب و  فیعاضت 

هللادـبعوبا راوگرزب  ماـما  تداهـش  حرـش  رد  دریگرب و  يا  هشوت  یکی  ار  رفـس  نیا  دیـسر  ارف  موـلعم  تقو  ار  موـتحم  لـجا  هک  شیپ 
«. دنک مهارف  دنچ  یتملک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهشلا  دیس  طبسلا 

يو .تسا  غیلب  اویش و  یسراف  هب  حیحص  قثوم و  یباتک  هب  مومع  یسرتسد  مدع  فلؤم ، هزیگنا ي  يریگ  لکش  رد  یـساسا  هتکن ي 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رابنوخ  یناگدنز  ثداوح  نایب  رد  ار  ییوگتـسار  تقادـص و  تیاعر  هک  ینایوار  ناگدـنیوگ و  هب  احیولت 

دقن هب  نابز  دننک ، یمن 
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ماوع هچ ، .دنک  یم  شهوکن  دننک ، یم  يرورپ  ماوع  هک  ار  تغالب  تحاصف و  نییآ  هب  يانشآ  ان  عالطا و  مک  نارونخـس  هدوشگ و 
نهذ و یلاـخ  عجوت ، عجفت و  راـثآ  راـهظا  رد  دـنیرگ و  یم  هدرکاـن  ینعم  مهف   » یغیلبت تسرداـن  ياهـشور  هنوـگ  نیا  وـترپ  رد  زین 

«. ...و دننک  یم  یسأت  رگیدکی  هب  لابغراف 

هحفص 21) )

تراعتسا باتک و  نییآ  نایب و  نف  یناعم و  ملع  نخس و  تعانص  عیدب و  زارط  اشنا و  تیلح   » هب هک  ینخس  يو  داقتعا  هب  ور ، نیا  زا 
سپس و  دوب » رتشیب  رطاخ  طاشن  نآ  تعلاطم  رب  دتفا و  تدایز  تبغر  نخس ، هنوگ  نیدب  غیلب  رطاخ  فیطل و  عبط  هتبلا  ...دبای  ینوزف 
میمع رب  میظع و  ضیف  نآ  زا  دریگرب و  یماک  هتفرگ ، ورف  ار  نایناهج  هک  مات  ماعنا  ماع و  تیانع   » ار هدنب  نیا  هکنآ  دیما  دـیوگ : یم 

«. ...دراد ناور  رثا  رب  ریخ  ياعد  لیمج و  رکذ  دراذگ و  یقاب  دومحم  يرثا  زین  ار  دوعسم  راگزور  نیا  رم  دنامن و  مورحم 

یپاچ یطخ و  ياه  هخسن 

رهلک اضر  دـمحم  ازریم  موحرم  طسوت  رابود  رثا  نیا  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  تسین  نشور  عومدـلا  ضیف  فیلأت  قیقد  نامز 
تسین و نآ  رد  یتاحیـضوت  یـشاوح و  هنوگ  چیه  زین  طاطخ و  همدـقم ي  دـقاف  هک  لاس 1283  رد  لوا  راب  .هدـش  ریرحت  تباـتک و 

.تسا هحفص  تسا و 165  هدش  تباتک  یلبق  هخسن ي  يور  زا  رهلک  موحرم  همدقم ي  اب  لاس 1286  رد  مود  راب  .تسا  هحفص   130
مود هخسن ي  یطخ  یلو  دوش  یم  يرادهگن  هرامش ي 1080  هب  ناتسلگ ) خاک   ) یتنطلس هناخباتک ي  رد  لوا  هخسن ي  یطخ  لصا 

.دشن تفای 

رد زین  هتشون و  عومدلا  ضیف  مود  ریرحت  رب  هک  دوخ  همدقم ي  رد  بتاک 
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داضتعا قیوشت  هب  فلؤم و  دوخ  طسوت  لاس ، نامه  اـیوگ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  لاس 1286  هب  نآ  زا  تغارف  زا  سپ  باـتک ، ناـیاپ 
.دش هتسارآ  یعقر  عطق  رد  عبط  تنیز  هب  نارهت  هعابطلا  راد  رد  هنطلسلا 

هتکن نیا  زا  یکاح  فلؤم ، طسوت  باتک  هیشاح ي  رد  یتاحیضوت  كدنا  ندوزفا  يریرحت و  ياهـشزغل  تاوفه و  يا  هراپ  حیحـصت 
هاش نیدلارـصان  زا  یمان  یلوا  هخـسن ي  هچابید ي  رد  هدوب و  پاـچ  يارب  يزاـس  هداـمآ  تهج  عومدـلا  ضیف  مود  ریرحت  هک  تسا 

.تسا هدش  میرکت  يو  زا  میدقت و  يو  هب  باتک  مود ، ریرحت  رد  یلو  هدماین !

رد اصوصخ  .دش  ادیپ  ناوارف  ياهیگداتفا  باتک ، نیا  یگنس  پاچ  رد  هنافسأتم  اما 

هحفص 22) )

یسک دشن و  هدوزفا  نآ  هب  يزیچ  ددجم ، پاچ  راب  هس  رد  هک  دوب  هداتفا  هیواعم  هب  نیسح  ماما  همان ي  زا  هحفص  ود  هیلوا ، تاحفص 
! تشگن یفذح  دروم  نآ  ضرعتم 

زا سپ  .دش  مادقا  اهنآ  لح  هب  لوا  ریرحت  یطخ  هخـسن ي  هب  هعجارم  اب  هک  دوب  هدـش  طقاس  پاچ  رد  زین  تاملک  فورح و  يا  هراپ 
هناخباتک رد  ریرحت 1283  یطخ  هخـسن ي  اب  فلؤم ، لاح  حرـش  هیهت  باتک و  همدـقم  يزاس  هدامآ  لـحارم  ییارآ و  هحفـص  ماـمت 

هک تسا  مود  ریرحت  ام ، ساسا  هخـسن ي  نیاربانب  .مدرک  فرطرب  ار  هدمآ  شیپ  ياهیتساک  مدـش و  هجاوم  ناتـسلگ ) خاک   ) یتنطلس
دروآ یقرواپ  رد  هدش  دای  یشاوح  اضعب  .دش  لح  لوا  هخسن ي  يور  زا  یگداتفا  دراوم  هتفرگ و  تروص  نآ  يور  زا  یگنـس  پاچ 

.میدرکن هفاضا  ار  نآ  يرورض  ریغ  نشور و  دراوم  یلو  هدش ،

زا .تفرگ  ماجنا  هعابطلاراد  رد  فلؤم  دوخ  طسوت  هک  لوا  یگنـس  پاچ  .تسا  هدـش  پاچ  راـب  هس  زا  شیب  نونکاـت  عومدـلا  ضیف 
رد لوا  پاچ  يور 
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.دـیدرگ تسفا  هیمالـسا ، هناخپاچ  طسوت  فلؤم  ناگداون  زا  باون  هللا  فیـس  ینارعـش و  نسحلاوبا  همالع  همدـقم ي  اـب  لاس 1345 
.دش پاچ  اهلاس  یمه ن  رد  طسوتم  قیلعتسن  طخ  اب  يرگید  یگنس  پاچ  هخسن ي 

يور زا  رهلک ، اضر  دمحم  ازریم  لاوحا  حرش  هرابرد ي  طوسبم  يا  همدقم  اب  ارسگنهرف )  ) یلواسی تاراشتنا  .ه ش )  ) لاس 1363 رد 
.دیدرگ تسفا  رهلک  موحرم  طخ  پاچ  نامه 

لوا پاچ  عومدلا و  ضیف  هرابرد ي  ینارعش  همالع  رظن 

لوا پاچ  عومدلا و  ضیف  هرابرد ي  ینارعش  همالع  رظن 

هب تسا و  یـسراف  رثن  ءاشنا  نف  زا  لماک  هنومن ي  تلازج و  تحاصف و  هجرد ي  نیرتیلاـع  رد  عومدـلا  ضیف  باـتک  تراـبع  نوچ  »
پاچ هب  ابیز  نینچ  یطخ  هب  یـسراف  یباتک  دمآ ، دـیدپ  عبط  تعنـص  ات  تفگ  ناوت  یم  هکنانچ  هدـش ، هتـشون  قیلعتـسن  طخ  نیرتهب 

لمهم یبارعا  ای  هتسکش  یفرح  دنچ  ره  دوش ، یفرصت  نآ  رد  دمآ  غیرد  ارم  هدیسرن ،

هحفص 23) )

، تسا سانش  نخس  هکنآ  دوبن و  طخ  رد  یفرصت  مزلتسم  هک  تاحفص  هرامش ي  ریغ  .دش  هداد  صیخشت  بسانم  یحالـصا  ای  هدنام 
بلط تسا و  هدـنب  نیا  يردام  دـج  هک  فلؤم  ماـن  ياـیحا  يارب  .درادـن  داـیب  سک  ییوکین  نیدـب  یـسراف  رثن  ریخا  رـصع  رد  دـناد 

«. دیدرگ عبط  دیدجت  تسفا  هلیسو  هب  تسوا ، تایقاب  تاریخ  زا  فیلأت  نیا  هک  موحرم  نآ  يارب  ترفغم 

باتک یملع  رابتعا  تیمها و 

باتک یملع  رابتعا  تیمها و 

یتاقیقحت ساسا  رب  .یخیرات  ربتعم  دانسا  هب  دنتسم  یـسامح و  تسا  يرثا  .تسا  رخاف  یـسراف  نابز  هب  یبدا  نتم  کی  عومدلا  ضیف 
.تسا هدشن  فیلأت  لوا  تسد  عبانم  هب  دنتسم  اویش و  نینچ  هدش ، دای  ياهیگژیو  اب  یسراف  یباتک  نونکات  هدش  هک 

عیاـقو یبرغ ، نیعبتتم  یمالـسا و  نیخروم  دوش ، یم  هدـهاشم  هک  يروط  هب  : » دـسیون یم  مود  پاـچ  همدـقم ي  رد  باون  هللا  فیس 
، دنا هداد  لیـصفت  یـضعب  هک  مه  یجراخ  نیخروم  ياهتـشاددای  دنا و  هداد  راشتنا  ریرقت و  صوصخم  یکبـس  اب  کی  ره  ار  اروشاع 
رد باون  میهاربا  دمحم  موحرم  نکل  تسا ، قیقحت  ثحب و  لباق  خـیرات ، هدـننک ي  هعلاطم  رظن  رد  هک  دـنوش  یم  رکذـتم  ار  یبتارم 

هدش يدـنب  میـسقت  تحـص  يور  زا  تانایرج  هدـش و  تقو  فرـص  هعقاو  تایلک  رد  هک  تسا  هدومن  تبقارم  رابخا  قیقحت  صحف و 
«. ...دشاب

فلؤم
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لاجر و ملع  هب  دـنچ  ره  .تسا  هدومن  اهنآ  حیحـص  لقن  تایاور و  طبـض  رد  یفاک  تقد  هدرب و  هرهب  ناکما  دـح  رد  ربتعم  عباـنم  زا 
.تسا هداد  جرخب  يا  هتسیاش  هقیلس ي  فیلأت ، تقد  باختنا و  نسح  رد  اما  تسا ، هدوبن  دهتجم  ملاع و  هیارد 

دمحا داتـسا  هعیرذلا ، رد  گرزب  اقآ  .تسا  هدش  پاچ  اهراب  هک  تسا  سوواط  نب  دیـس  رثا  فوهلملا  ای  فوهللا  يو  عبانم  نیرتشیب 
رد دنا ، هتسناد  فوهللا  همجرت ي  ار  عومدلا  ضیف  هابتشا ، هب  نارگید ، هوژپ و  شناد  داتسا  یسراف و  ياه  هخـسن  تسرهف  رد  يوزنم 

اب هک  یلاح 

هحفص 24) )

هدش هدرب  مان  نآ  زا  فلتخم  ياهاج  رد  هک  تسا  باتک  نیا  عبانم  زا  یکی  فوهللا  .درب  یپ  نآ  فالخ  هب  ناوت  یم  هسیاقم ، كدـنا 
.تسا

فلؤم هک  دنتسه  يذخآم  عبانم و  زا  فنخم  یبا  لتقم  یناهفـصا و  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  راونالاراحب ،
زین ام  .تسا  هعیـش  گرزب  نیفلؤم  زا  یمیدـق و  عبانم ، نیا  مامت  هکنیا  بلاـج  .تسا  هدرک  داـی  دوخ  باـتک  ياـج  دـنچ  رد  اـهنآ  زا 
نبا حوتفلا  هیوکسم ، یلع  وبا  ممالا  براجت  يربط ، خیرات  نوچمه  يرگید  ربتعم  عبانم  ردقنارگ ، رثا  نیا  رتشیب  ندرک  راوتسا  تهج 

.میدروآ ...و  یمزراوخ  نیسحلا  لتقم  ریثا ، نبا  خیراتلا  یف  لماکلا  .دیفم  خیش  داشرا  هبر ، دبع  نبا  دیرفلا  دقع  یفوک ، مثعا 

حیحصت شور 

حیحصت شور 

یطخ هخـسن ي  اب  نآ  هدـش ي  طقاس  دراوم  هک  دوب  یگنـس  پاچ  هخـسن ي  نامه  ام ، ساسا  هخـسن ي  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
.دش هلباقم  یتنطلس  هناخباتک 

.تسا هدرب  هرهب  دوخ  نامز  جیار  طخلا  مسر  زین  کبس و  زا  طخلا ، مسر  شراگن و  هویش ي  رد  فلؤم 

رارق هب  نیزورما  طخلا  مسر  اب  ندش  تسدکی  تهج  باتک ، نیا  رد  هدش  ماجنا  تارییغت  . 1
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: تسا لیذ 

يا هراپ  دش ) هتشون  هنوگ  نیا  هب   ) هراپ ي

اه همیخ  اهمیخ 

اه هماج  اهماج 

ار وت  ارت 

هتـشذگ نوتم  رد  هویـش  نیا  هتبلا  .تسا  نداد  ماجنا  يانعم  هب  ندرازگ  نداهن و  يانعم  هب  ندراذـگ  نوچ   ) درازگ زامن  دراذـگ  زامن 
هب تغل  ياهگنهرف  رد  یلو  دوش ، یم  هدید 

هحفص 25) )

( .هدشن هراشا  نآ  یتسرد  ییاجباج و  نیا 

تفگ تفک 

هیواعم هیوعم 

ینعم نیا  ینعمنیا 

یئوا نوچ  یئونچ 

تسوت هب  تستب 

ییوگ هچ  یئوگچ 

.دش هدوزفا  بالق )(  ود  لخاد  ترابع ، ندش  نشور  تهج  يرورض  بلاطم  . 2

.دش ماجنا  يراذگ  لصف  رس  يدنب و  . 3

.دش هدروآ  یقرواپ  رد  تایآ  ثیداحا و  راعشا و  همجرت  یبرع ، تاملک  ریباعت و  یسراف و  تابیکرت  حیضوت  . 4

راگن عیادب  راثآ  یناگدنز و 

راگن عیادب  راثآ  یناگدنز و 
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رد میهاربا  اقآ  هب  فورعم  هفالخلاراد و  باون  هب  بقلم  راگن  عیادب  یشنم  يزار  ینارهت  باون  يدهم  دمحم  نب  میهاربا  دمحم  ازریم 
یم وگزاب  ار  دوخ  یـسایس  یلاح  حرـش  نآ  رد  هک  هناگراهچ  ياه  هلاـسر  زا  یکی  رد  يو  .دـش  دـلوتم  يرمق  يرجه  دودح 1214 
اهنآ ریرحت  خیرات  و  ..تسا » هتـشذگ  يودف  رمع  زا  لاس  هاجنپ  لاح  : » دیوگ یم  دمآ -  دهاوخ  ناونع  یمه ن  همادا ي  رد  و  دنک - 

ضیف همدقم ي  رد  هتبلا  .دز  سدح  روکذم  لاس  ناوت  یم  هدشن ، دای  يذخأم  چیه  رد  هک  ار  وا  دلوت  خیرات  اذل  هدروآ ، زین 1291  ار 
هک تسا  هدرک  دوخ  هرهچ ي  هنوگ ي  ود  يوم  ندـش  دیفـس  نس و  تلوهک  هب  هراـشا  زین  هتـشون  لاس 1283  رد  ار  نآ  هک  عومدـلا 
نآ رد  هک  هتـشاد  دوخ  سردوز  يریپ  هب  هراشا  نایب  نیا  اب  دـیاش  هتـشذگ و  شرمع  زا  لاس  نامز 42  نیا  رد  هدش  رکذ  خـیرات  قبط 

ناوارف و ياهیتخس  راچد  نارود 

هحفص 26) )

.تسا هدوب  رایسب  ياهجنر 

فارص هشیپ و  براجت  ینادناخ  زا  يو  ردپ 
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.دوب

.دز سدح  يرمق  يرجه  ناوت 1210  یم  خیرات  نئارق  بسح  ار  يو  دلوت  لاس 

تراـجت و ینعی  دوخ  ناردـپ  لغـش  رمع  طـساوا  رد  نکیل  .دـنارذگ  یبرع  یبدا و  ینید و  موـلع  لیـصحت  هب  ار  یناوـج  نارود  يو 
.تفرگ شیپ  ار  یفارص 

رـس رب  یلو  تشاد ، هنـسح  طباور  هاش  دـمحم  نامز  مظعا  ردـص  یـساقآ  ازریم  یجاح  اـب  یناوج  ناوفنع  بابـش و  نارود  زاـغآ  رد 
اب تفرگ و  يو  زا  رابجا  رهق و  هب  ار  کلم  نآ  تشاد ، رارق  يدـهم  ازریم  هراجا ي  رد  دوب و  راغ  كولب  زا  هک  ناخرتوبک  هعرزم ي 

يرانک رب  هاش و  دمحم  گرم  زا  سپ  .درک  ترجاهم  زاریـش  هب  شا  هداوناخ  اب  هارمه  راچان  هب  درک و  ادیپ  يریگرد  شکمـشک و  وا 
رـصع ریزو  ریبک  ریما  ناخ  یقت  دـمحم  ازریم  اب  زین  یترودـک  نیا  زا  شیپ  نوچ  یلو  تشگزاب  نارهت  هب  تاردـص ، ماقم  زا  یجاـح 

.تشذگ رد  لس  ضرم  هب  يرون  ناخاقآ  ازریم  ترادص  ریبک و  ریما  گرم  زا  سپ  یتدم  تفاین و  برقت  زین  وا  هاگراب  هب  تشاد ،

ثحابم يا  هراپ  یـساقآ و  ازریم  یجاح  نعط  وجه و  رد  هک  تسا  باقعالا  روتـسد  یکی  هدـش  داـی  رثا  ود  يدـهم ، دـمحم  ازریم  زا 
تسد هب  هلباقم و  دنچ  یخسن  اب  دوواد  لآ  یلع  دیـس  ياقآ  بانج  روشناد  تسود  طسوت  عومـسم ، رارق  هب  هک  هدش  هتـشون  تراجت 

.هدش هدرپس  پچ 

هرامش هب  نآ  زا  يا  هخسن  هک  ( 1  ) هدش یسیونزاب  لاس 1303  رد  هک  تسا  نافرع  قالخا و  ملع  رد  نافرعلا  هیافک  يو  رگید  باـتک 
دوجوم یلم  هناخباتک  رد  ي 420 

هحفص 27) )

رهش کیدزن  هیوباب  نبا  فورعم  ناتسربق  رد  قودص  خیش  ربق  رانک  ار  يو  هزانج ي  .دشن  مولعم  ردپ  تافو  قیقد  لاس  ( 2  ) تسا
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( . 3) .دندرک نفد  ير 

نامز نآ  رد  .درب  یـساقآ  ازریم  دزن  ار  يو  ردپ  درک ، فیلأت  هلاسر  دنچ  یناوج  نینـس  رد  راگن  عیادـب  میهاربا  دـمحم  هکنآ  زا  سپ 
.تشاذگ ار  هفالخلاراد » باون   » بقل وا  رب  داد و  رارق  قیوشت  دروم  ار  رسپ  یساقآ  ازریم  یجاح  .دوب  هدشن  هریت  اهنآ  طباور  زونه 

یم هراب  نیا  رد  هنطلـسلا  دامتعا  .دش  بوصنم  دوب ، نآ  يدـصتم  هنطلـسلا  داضتعا  هک  مولع  ترازو  تنواعم  ماقم  هب  يدـنچ  زا  سپ 
تباین بصنم  هب  تسا ، لضاف  ملاع و  يدرم  نویامه و  دهع  نیا  عیاقو  شراگن  لوغشم  هک  راگن  عیادب  میهاربا  دمحم  ازریم  : » دسیون

( . 4  ) دیدرگ زارفارس  نویامه  تعلخ  مولع  ترازو  لوا و 

رطاـخ هـب  یتدـم ، زا  سپ  .درک  يروآ  درگ  یلاـئللا  دــقع  باـتک  رد  ار  راـجاق  هرود ي  لاـس  هد  عیاـقو  ( 1275  ) لاـس نـیا  رد  يو 
هناخترازو نآ  لوا  یـشنم  دـش و  توعد  هجراخ  ترازو  هب  سپـس  .درک  افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  وا ، اـب  هنطلـسلا  داـضتعا  يراـگزاسان 

هربع ماـن  هب  یباـتک  رد  ار  لاس 1288  یطحق  عیاـقو  .درک  فیلأـت  ار  ( 1283  ) عومدـلا ضیف  فیرـش  باتک  نارود ، نیا  رد  .دـیدرگ 
هاـجنپ نس  رد  ار  يداـصتقا  یـسایس و  هلاـسر ي  راـهچ  تشون و  لاس 1290  اـی  لاس 1289  ناـیاپ  رد  نیرـضاحلا  هربع  نیرظاـنلا و 

هتفگ هب  .دمآ  دهاوخ  شخب  یمه ن  نایاپ  رد  هک  تسوا  یسایس  یناگدنز  حرش  لوا  هلاسر ي  .درک  فیلأت  لاس 1291  رد  یگلاس ،
گرزب اقآ  موحرم  ي 

هحفص 28) )

( . 5) .تسا هتشاد  یتبسن  يو  اب  شدج  هدوب و  شردپ  همع ي  رهوش  راگن  عیادب  هعیرذلا ، بحاص  ینارهت 

يدعس یقهیب و  نوچ  یگرزب  نابیدا  نایقوجلس و  هرود ي  نایشنم  ابدا و  رثن  کبـس  هب  رخاف  یـسراف  رثن  اب  یگلمج  راگن  عیادب  راثآ 
هدش هتشون 
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بتک یخرب  زا  ییاه  هنومن  ندروآ  اب  هک  يروط  هب  میا ، هدرک  ثحب  يو  شراگن  کبـس  رثن و  هراـبرد ي  يدـعب ، شخب  رد  هک  ( 6)
هلمج هیرعش ، نونف  : » دیوگ یم  راثالا  رثآملا و  بحاص  .دوب  دنمناوت  زین  رعش  شیارس  رد  وا  .دوش  یم  تابثا  ینشورب  اعدم  نیا  يو ،

نینچمه .تسا  هدروآ  دوخ  زا  يراعـشا  ناتـسد ، رازه  رد  .دـنا  هدرک  دای  وا  زا  رعـش  ناوید  ود  ارهاظ  ( 7 « ) تسناوـت یم  نتخادرپ  ار 
(8) .هدش ریرحت  وا  يابیز  ملق  هب  ناتسد  رازه  تباتک  .درمشرب  هتسجرب  ناطاطخ  هلمج ي  زا  ناوت  یم  ار  راگن  عیادب 

یلعحتف زا  هک  دیوگ  خالگنس  ازریم  .تشاد  يوق  یتسد  يراگن  هبیتک  رد  .دوب  راجاق  هاش  یلعحتف  رابرد  ناسیونشوخ  زا  زین  يو  ردپ 
رد ینامیلـس  رمرم  تخت  هبیتک ي  ناوت : یم  يو  راـثآ  زا  .تسا  هتفرگ  طـخ  میلعت  نم  دزن  هتـشاد و  هصاـخ » سیونـشوخ   » بقل هاـش 

هموصعم ي ترـضح  هناتـسآ ي  دبنگ  هبیتک ي  گناد ، ود  ملق  هب  هاش  یلعحتف  ناوید  گناد و  کی  ملق  هب  ناتـسلگ  خاک  هطوحم ي 
ناسیونـشوخ ج راثآ  لاوحا و  ك.ر.دوش : یم  يرادهگن  هزوم ي  رد  نونکا  هک  هب 1232  هناتسآ  يالط  رد  هبیتک ي  هب 1218 و  مق 

.@. 848/3-849

یبوخب ار  يو  هناگراهچ ، ياه  هلاسر  زا  یـشرازگ  رد  اـم  هک  تسه  زین  یگنهرف  یـسایس و  یتیـصخش  راـگن  عیادـب  میتفگ  هکناـنچ 
.میا هدرک  یفرعم 

هیامرس اب  یشنم ، راکمه و  نتشاد  نودب  يو  .تسناد  نهک  ردقنارگ  نوتم  قیقحت  حیحصت و  رما  ناماگشیپ  زا  ار  فلؤم  ناوتب  دیاش 
ار يرایسب  داد و  رارق  نادنم  هقالع  ملع و  لها  رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  درک و  یملع  بتک  یخرب  راشتنا  هب  مادقا  دوخ  یصخش  ي 

هحفص 29) )

ياهراک زا  يدابآزوریف  هغللا  سوماق  همجرت ي  حیحصت و  هغالبلا  جهن  حرش  یئانـس ، تایلزغ  دیاصق و  ناوید  حیحـصت  .درک  فقو 
ححصم راگن  عیادب 
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.تسام مجرتم  و 

ییانشآ یبوخب  ییاور  ینید و  نوتم  نآرق و  اب  .دوب  رکفنـشور  هاگآ و  يرادمتـسایس  زوسلد ، يدنمـشناد  بیدا ، یملاع  راگن  عیادب 
اب .درک  یم  داقتنا  دش  یم  لامعا  ارزو  طسوت  هک  مکاح  ياهتـسایس  زا  هراومه  یلو  .تشاد  برقت  راجاق  رابرد  رد  دـنچ  ره  .تشاد 

یشیدنا تحلصم  هچ  رگ  .تشاد  یم  رذحرب  اهنآ  زا  ار  نارس  تشادن و  يراگزاس  رـس  یبرغ  طحنم  گنهرف  ناجورم  ناگدزبرغ و 
تیریدـم و فعـض  احیولت  اما  دـش ، یم  هاش  دوخ  میقتـسم  دـقن  زا  عنام  هاش  نیدـلا  رـصان  هاگراب  رد  شا  هتـسویپ  روضح  ظاـحلب  وا 
نیپسلپتم و هب  نانآ  زا  دـیزرو و  یم  تفلاـخم  ناـفرع  هفـسلف و  هب  نیرهاـظتم  اـب  .درک  یم  دزـشوگ  بترم  ار  نادرمتلود  مزع  یتسس 

ناوت یم  زین  ار  بلطم  نیا  هکنانچ  ( 9 « ) دوب هناخـشومارف  نافلاخم  زا  راگن  عیادب   » تیمدآ ندـیرف  هتفگ ي  هب  .درک  یم  دای  نایفوص 
یم ار  یبصنم  رگا  .دراد  تلود  هاگتـسد  هب  وا  ندوب  دـقتنم  زا  تیاکح  دوخ  نیا  .تفایرد و  نیرظاـنلا  هربع  رد  شتاـملک  ياوحف  زا 

درک و قیقحت  فیلأت و  نابیرگ  رد  رـس  رمع  رخاوا  ات  ياهلاس 1280  رد  ماجنارس  .داد  یم  افعتـسا  نآ  زا  یهاتوک  تدم  رد  تفریذپ 
فرشا فجن  رد  دندرب و  قارع  هب  ار  شا  هزانج  ( 10) .تفگ تایح  دوردب  لاس 1299  لوالا  عیبر  مهدزناپ  رد 

هحفص 30) )

.دش هدرپس  كاخ  هب 

بحاص .دنا  هتـسناد  ( 1279  - 1360  ) یتوهال یـشرفت  یـشنم  راگن  عیادـب  ناـخ  يدـهم  دـمحم  زا  ار  رثا  نیا  هابتـشا  هب  یخرب  ( 1)
نیدلارـصان زا  ار  راگن ، عیادـب  بقل  يو  هکنیا  بلاج  هدرکن ، دای  وا  زا  یباتک  نینچ  يو  راـثآ  حرـش  رد  ج 120/5 )  ) بدالا هناحیر 

مان هب  یباتک  هک  هتشاد  میهاربا  دمحم  مان  هب  بیدا  يرسپ  يو  هک  نیا  رت  بلاج  هتفرگ و  هاش 
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ملعم ص 2242 ، راثالا ج 6 /  مراکم  ك.ر : .تسا  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ابیز  اویش و  يرثن  اب  يدعس  ناتسلگ  کبـس  رب  ناتـسلم 
.6  / ج 273 ناریا ، لاجر  خیرات  خیراوتلا ص 100 ؛ سمش  هعیرذلا ج 940/9 ؛ ناهفصا ؛ پاچ 1355 ش ، يدابآ ، بیبح 

هعیرذلاو ج 94/18. یلم ج 402/1  هناخباتک  تسرهف  ك.ر : ( 2)

.ق .ه   1404 مود ، رشنلل ، یضترملا  راد  ، 23/1 هرشعلا ج 24 -  دعب  ثلاثلا  نرقلا  یف  هرربلا  مارکلا  هعیشلا  مالعا  تاقبط  ( 3)

.1364 باتک ، يایند  رشن  یناوضر ج 1824/3 ، لیعامسا  دمحم  حیحصت  هنطلسلا ، دامتعا  يرصان ، مظتنم  خیرات  ( 4)

.23/1  - هعیشلا ج 24 مالعا  تاقبط  ( 5)

.ش .ه  نارهت 1348 7  هاگشناد  ، 460 شخب ب 730 /  ادخهد ، همان ي  تغل  راهب ج 365/3 ؛ يارعشلا  کلم  یسانش  کبس  ( 6)

ص 186. راثآلا ، رثآملا و  ( 7)

.ش .ه   1363 مود ، یملع ، ، 628/3 ناسیونشوخ ج 629 -  راثآ  لاوحا و  ( 8)

.67 صص 68 -  تیمدا ، نودیرف  رالاسهپس ، رصع  نوناق  تموکح  یقرت و  هشیدنا ي  ( 9)

.ش  1345 مود ، ج  ریبک ، ریما  هنطلسلا ص 161 ، دامتعا  تارطاخ ، همانزور ي  لاس 1299 ؛ عیاقو  يرصان ، مظتنم  ( 10)

 - ج 24 مهدزیـس ، نرق  هعیـشلا  مالعا  تاقبط  ، 835 صص 849 -  هرامـش ي 18  باتک  يامنهار  ك.ر : فلؤم : لاح  حرـش  عباـنم 
هرامش ي 4، لاس 3 ، راگدای  هلجم ي  هرامش ي 5 و 7 ؛ لاس 20 ، باتک  يامنهار  هرامش ي 2.1 ، لاس 21 ، باتک  يامنهار  23/1 ؛

مظتنم خیرات  1348 ه ش ؛ نارهت ، هاگشناد  پاچ  شخب ب 730/9  ادخهد ، همان  تغل  2 ؛ هرامش ي 1 و 127 ، لاس 5 ، نامه : ص 8 ؛
لاـس 1286 رهلک  طـخ  هب  ءاـشنالا  نزحم  1364 ه ش ؛ باتک ، يایند  رـشن  3 ؛  / هنطلسلا ج 1824 دامتعا  ناخنـسح  دمحم  يرـصان ،

دمحم راثآلا ، رثآملا و  یگنس ؛ پاچ 
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، ناهبزور ص 164 ، هنطلسلا ، دامتعا  ناخنسح  دمحم  خیراوتلا ، ردص  یگنس ، یئانـس ، هناخباتک  هنطلسلا ص 186 ، دامتعا  ناخنسح 
یناعم ج نیچلگ  دمحا  یـسراف ، ياه  هرکذت  خـیرات  و 121 ؛ صـص 161  هنطلـسلا  دامتعا  تارطاخ ، هماـنزور ي  1357 ه ق ؛ مود ،

هریاد ق ؛ .ه   1376 توریب ، یب ، = نـتملا هـبتکم  هلاـحک ج 222/8 ، اــضر  رمع  نیفلؤـملا ، مـجعم  1363 ش ؛ مود ، یئانــس ، ، 76/2
صص راجاق ) شیون  رثن  داتسسا  هن  زا  يدای  ، ) هرامـش ي 155 مدرم ، رنه و  هلجم ي  .ه ق ،  137/3  - 138 عیشت ج 1371 ، فراعملا 

 - 99  - 211  - 212  - 239  - صص 248 راجاق ، نارود  هدشن ي  رـشتنم  راثآ  رد 17  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا و  راکفا  42 ؛  - 46
 - 274  - 294،276  - 307،295  - صص 308 يرون  تداعـس  نیـسح  یـساقآ ، ازریم  جاح  یگدنز  .ه ش ،  1356 نارهت ، هاـگآ ، ، 94

( راشفا جریا  يودهم و  ییحی  ششوک  هب  جرخ ) لخد  هچباتک ي  یسررب   ) ابص نسحم  رتکد  هلاقم  داتفه  242 ؛  - 243  - 250  - 261
؛ ش.ه  1372 مراهچ ، راوز ، ، 145/1 ج 147 -  روپ ، نیرآ  ییحی  امین ، اـت  ابـص  زا  .ه ش ؛  1369 ریطاسا ، نارهت ، ، 199/1 ج 205 - 
هامریت 1343 هرامش ي 4 ، ، 171  - صص 192 امغی ، هلجم ي  ، 103 صص 123 -  یناساس  کلم  ناخ  راجاق ، هرود ي  نارگتـسایس 

نسحم دیس  هعیشلا ، نایعا  .ه ش ؛  1367 نارهت ، هاگشناد  ، 2  / ج 1178 ، 2  / هنطلسلا ج 826/1 ج 1344 دامتعا  نادلبلا ، تآرم  ش.ه ؛
يدهم ناریا ، ریهاشم  لاجر و  همانیگدـنز ي  97/1 ؛ ج 98 -  راشم ، ابابناخ  یپاچ ، بتک  نیفلؤم  توریب ، پاـچ  ج 226/2 ؛ یلماع ،

جریا شـشوک  هب  ناریا ، خیرات  لاس  لهچ  نارونخس ص 617 ؛ گنهرف  راوز 1347 ش ؛ ج 141/4 ، ج 291/3 ، ج 255/1 ، دادماب ،
، ریطاسا 50 و 252 و 571  ج 1 /  راشفا ،
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.دمآ دهاوخ  يو  راثآ  حرش  نایاپ  رد  فلؤم  راثآ  یسانشباتک  .ه ش ؛  1363

شدوخ ملق  هب  راگن  عیادب  یعامتجا  یسایس و  تشذگرس 

شدوخ ملق  هب  راگن  عیادب  یعامتجا  یسایس و  تشذگرس 

فاصنا و لومش  هب  راهظتـساو  نسح  هب  قوثو  تلود و  یهاوخ  يوه  هکلب  تقو و  یـصقت  رمع و  عایـض  عضو و  لالتخا  یناشیرپ و 
هک دمآ  یعاد  مظعا  لجا  فاصوا  عماوج 

هحفص 50) )

نـسح هیعاد ي  هیلاع ، هیفاو  تاعالطا  لوصح  دـیاش  دوش و  یلاع  ریاـخذ  تمحرم  رماـعرطاخ  يازفا  قیدـصت  هضیرع  نیا  ضرع  هب 
.دوشب تالاح  يراجم  حالصا  مادقا 

.هللا ءاش  نا 

دنس نیا  میوگن  رگ  مه  ردقنیا 

دنکشب یفیعض  زا  لد  هشیش ي 

لیـصحت ثحب و  سرد و  هب  تشادـن و  شوخ  دوب  يودـف  فالـسا  هشیپ ي  هفرح و  هک  تراجت  بسک و  زا  رمع  تیادـب  رد  يدوزب 
همحر دوب و -  دقتعم  تورث  تنکم و  دایدزا  لام و  عمج  هب  دوبن و  لیام  هیور  نیا  هب  الـصا  مردپ  .مدوب  فوعـشم  هدایز  طبر  طخ و 

.دوب هدیمهف  تسرد  هدید و  تسرد  هک  هیلع -  هللا 

دنیب ناوج  هنیآ  رد  هچنآ 

دنیب نآ  ماخ  تشخ  رد  ریپ 

هب دوب  هک  يدوصقم  روـظنم و  دـشن و  مهارف  لوا  زا  مه  يودـف  يارب  تیبرت  یقرت و  رهوـج  ملع و  لیـصحت  بابـسا  تهج  نیا  زا  و 
یتـیبرع تیبدا و  مدوب و  هدرک  لـصاح  یطبر  طـخ و  هلمجلا  یف  دوخ و  شـالت  یعـس و  هب  مدـش و  هلاـس  تسیب  .تسویپـن  لوـصح 

هب عیدـب  ملع  رد  طوسبم  یباتک  متخاـس و  ناتـسلگ  شور  کبـس و  رب  ناتـسد  رازه  هب  موسوم  یباـتک  رثن ، مظن و  هب  مدوب و  هتخومآ 
ناوارف دیجمت  نیسحت و  .داتفا  نسحتـسم  هدایز  .مدیناسر  دهع  ياغلب  ابدا و  رظن  هب  متـشون و  مدرک و  فیلأت  رحـسلا  قئادح  هویش ي 

مموحرم ردپ  .دندرک 
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مهارف نم  يارب  يرکون  بابـسا  تسا ، هدشن  هللا  همحر  راگزور  دیاع  دـیاف و  نم  زا  تراجت  بسک و  زا  هکنآ  زا  دـعب  داتفا ، عمط  هب 
.دیناسر تلود  يایلوا  ضرع  هب  ار  باتک  نآ  .منک  لصاح  هیاپ  هیام و  يرکون  راک  رد  هکلب  دیایب ،

دمحم  ) نویامه سدـقا  روضح  هب  باتک  اب  ار  يودـف  تفگ و  اهنیرفآ  .دومن  اـهطاشن  .درک  اهدـجو  یـساقآ ) ازریم   ) یجاـح موحرم 
موحرم ( 1  ) ریما موحرم  .دـنتفگ  اـهنیرفآ  دـندومرف و  اـهتمحر  رونلا -  لـلح  هللا  هسبلا  روفغم -  روربـم و  هاـشنهاش  .دنداتـسرف  هاـش )

یلعنیسح

هحفص 51) )

دـصیس دنداد و  بقل  هفالخلاراد  باون  ار  يودـف  دـندرک و  یهارمه  رابرد  فارـشا  نایعا و  ریاس  و  ( 3  ) مارهب اقآ  موحرم  ( 2  ) ناخ
نویامه سدـقا  ياپکاخب  هاگ  هاگ  يودـف  دـندرک و  نیعم  مالـس  ياج  دـنداد و  ماعنا  تعلخ و  .دـش  تمحرم  بجاوم  ماـمت  ناـموت 

دروم مدومن و  یم  متـشاد  یگزاتب  هک  يرثن  مظن و  فیلأت و  فینـصت و  و  ( 4  ) متفر یم  یجاح  موحرم  تمدخ  مدش و  یم  فرـشم 
لوغـشم مامت  قوذ  قوشب و  هدرک  لصاح  نارقا  لاـثما و  ناـیم  رد  تاـهابم  ترخاـفم و  لاـمک  مدـش و  یم  اـه  تمحرم  اهـشزاون و 
كـالما راوج  و  ( 6  ) باوـن موـحرم  هراـجا ي  رد  دوـب  یفقو  هعرزم ي  ( 5  ) ناخرتوبک .مدوبن  راـکیب  غراـف و  ینآ  مدوب و  لیـصحت 

یب بابسا  تساخرب و  فرح  كاخ  بآ و  يراوج و  مه  رد  دوب و  باون  موحرم  تاثدحتـسم  زا  هعرزم  نآ  نایعا  یجاح و  موحرم 
نطو يالج  هب  مه  باون  موحرم  راک  داتفا و  یجاح  موحرم  طبض  رد  کلم  هتفر  هتفر  دش و  مهارف  یجاح  موحرم  تموصخ  یلیم و 

هب داد و  ( 7  ) هلودلا ماظن  ناخنیسح  هب  ار  دوخ  یناگدنز  لصح  ام  دیشک و 
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.دوب دهاوخ  هچ  يودف  تلاح  لاح ، نینچ  رد  هک  تسا  مولعم  تفر و  زاریش  هب  وا  قافتا 

هحفص 52) )

هب باون  دش و  لزع  ناخنیـسح  داتفا و  ( 8  ) ناخ یقت  ازریم  موحرم  تسدـب  اهراک  درک و  رییغت  اـه  عضو  تفاـی و  یتلود  نیب  نیا  رد 
دوب هدـمآ  هفالخلا  راد  هب  هنگنز  ناخ  دـمحم  ماظن  ریما  هک  ( 9  ) موحرم هاـش  تلود  لـیاوا  رد  ءاـضق  ءوس  زا  درک و  تعجارم  نارهط 
یمن تسرد  نتـشون  نتفگ و  هب  هک  يرما  رـس  رب  سلجم  رد  دـنتفگ و  یم  ناـخ  یقت  ازریم  ار  وا  دوب و  وا  هارمه  مه  ریبک )  ) ریما نیا 

هوالعو دوب  وا  رطاخ  رد  میدق  زا  هنیک  دقح و  نیا  دیـسر و  دگل  تشم و  هب  راک  دوب و  هتـساخرب  یعازن  باون  موحرم  وا و  نایم  دیآ 
رگا دوب و  وا  ترفن  تشحو و  نآ  دـیزم  ، نارگید مارهب و  اـقآ  و  هلودـلا ) ماـظن   ) ناخنیـسح اـب  باون  موـحرم  طـالتخا  یتـسود و  رب 
هتبلا دوب ، هدرک  لصاح  یتمرح  ( 10  ) هلودلا هزع  هیلع  تمدخ  وا و  هناخ ي  رد  هک  دوبن  یـساقآ ) ازریم   ) ریزو یجاح  همرکم  تیاعر 

ناموت رازه  تسیب  زا  زواجتم  دوب و  نیـشن  هناخ  وا  يراکـشیپ  لاـس  هس  رد  موحرم  نآ  درک و  یمن  اـقبا  هجوچیه  هب  باون  موحرم  رب 
هچ يودـف  راگزور  عضو ، نیا  اب  هک  تسادـیپ  تشذـگ و  لولـسم  قوقدـم و  رخآ  رد  و  ( 11  ) دـمآ دراو  وا  يارب  تراـسخ  ررض و 
زا مه  کلملا  ماظن  بانج  هلودـلا و  هزع  هیلع  باون  نایم  رد  .دیـسر  يرون )  ) ناـخاقآ ازریم  موحرم  هب  ترادـص  تبون  .دوب  دـهاوخ 

.دمآ نایم  رد  هنانز  ياهفرح  يا  هراپ  دوبن و  تقفاوم  ( 12  ) لوا

دنتسناد دوخ  تالایخ  فالتخا  بابسا  دندش و  نامگدب  ریزو  یجاح  هرابرد ي 
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دب يودف  هرابرد ي  درک و  تیارس  يودف  هب  جراخ  رد  لخاد ، یلیم  یب  نظءوس و  نیا  دوب و  هتساخرب  رـشحم  روش  هعقاو ، نیا  رد  و 
يارب هتبلا  تروص  نیا  رد  دنتفگ و  دب  دندرک و 

هحفص 53) )

تفرعم و راختفا و  نویامه  سدقا  ياپکاخ  رد  رگید  لیاسو  طیاسو و  هب  هک  دوب  ردـق  یمه ن  دوبن و  یبیترت  یقرت و  ناکما  يودـف 
تاشیامرف يودف ، تیبرت  تیاعر و  هنوگ  ره  رد  نویامه  نامجرتم  اضق  نایز  هب  اهراب  تفای و  تمحرم  هنوگره  لومش  لوبق و  عقوم 

.دش یم  يودف  فیفخت  تناها و  دیزم  دیسر و  یمن  ییاجب  یلو  دش  یم  غیلب  تادیکأت  و 

هیامرس هک  زیمآ  تمحرم  ياهطختـسد  دندومرف و  اهتمحرم  يودف  هرابرد ي  نویامه  سدقا  ترـضح  یلعا  وا  ترادص  دهع  زا  دعب 
بقل هیامرـس  تمدـخ و  هنوگ  ره  ياضما  لوبق و  هدـع ي  دنتـشاد و  موقرم  سب ، تساهنامه و  يودـف  طاـشن  هیاریپ ي  تاـیح و  ي 

، دنتـشاد هک  قیقد  تاظحالم  هب  ( 14  ) کلملا نمتؤم  بانج  ماـخ و  تـالایخ  هب  ( 13  ) ماقم مئاق  قداـص  ازریم  تبون  نیا  .دـندومرف 
قاـطوا جرخ  مسا  هب  هلاـس  همه  مسرـالب  ناـموت  دـصناپ  .دـش  ضرع  نویاـمه  سدـقا  ياـپکاخ  هب  بتارم  .دـندش  لـالتخا  هیعاد ي 

هب تمدخ  لغش و  عوجر  هدعو ي  دوب ، شیپ  رد  هیناطلـس  رفـس  نوچ  دندومرف و  تافتلا  ماعنا  دقن  ناموت  تسیود  دندومرف  تمحرم 
اب يودـف  تـالایخ  .دـش  تمحرم  تراـجت  تساـیر  مولع و  ترازو  تباـین  هیناطلـس  زا  تعجارم  رد  ( 15) .داتفا هیناطلـس  زا  تجارم 

زا ( 17  ) راجتلا کلم  يدهم  اقآ  دندرک و  هلخادم  لمع  رد  نارگید  .داتفین  تسار  مولع  ریزو  ( 16  ) الاو باون  تاعقوت 

هحفص 54) )

.درک یم  مهارف  ار  يودف  لالقتسا  مدع  لایخ و  هقرفت ي  بابسا  ( 19  ) یناجیابرذآ یقارع و  تیدض  و  ( 18  ) تونیاپ یبارخ  تهج 
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ررقم دیسر ، سدقا  روضح  ضرع  هب  هک  بتارم  .تفگ  كرت  ار  الاو  ترضح  ترشاعم  هدوارم و  دومن و  افعتسا  ترورـض  هب  يودف 
و ( 20  ) دنتـشاد لمع  هقباس ي  هک  یناسک  دندوب  هاگتـسد  نیا  رد  .دورب  هار  کلملا  نمتؤم  بانج  اب  دشاب و  هجراخ  ترازو  رد  دش 

يا هراپ  هاگ  هاگ  درک و  یم  هطلاخم  تشاد و  یمارتحا  ردق  یمه ن  يودف  دمآ و  یم  تسدب  رید  رایسب  مه  ناشیا  بانج  نظ  نسح 
دیسر باطتسم  لجا  بانج  ترادص  تبون  ات  تشذگ  هژیو  نیا  رب  مه  ( 21  ) دنچ ییاهلاس  .دش  یم  عوجر  لحملا  فیفخ  تامدخ 

نیا رد  يرکون  هک  دـنریبخ  فقاو و  یلاع ، باطتـسم  لجا  ترـضح  تسا و  رطاخ  دوهـشم  مولعم و  لاس  هس  ود  نیا  تلاـح  و  ( 22)
صخش ایناث  .دهاوخ  یم  یماحتقا  تراسج و  عون  الوا  .دراد  دنچ  طیارش  دنا  تلود  يایلوا  هک  ( 23  ) هاشداپ نیا  رطاخ  لوق  تلود و 

دـس زین  وا  دیاش  اهنآ  هسیرف ي  زا  و  ( 24  ) دنربب یـصخش  عتمت  هدیاف و  وا  زا  .دبایب  یهار  هلیـسو  هنوگ  ره  سک و  ره  هب  دناوتب  دـیاب 
.دـهاوخ یم  قلمت  قلعت و  یلیخ  ماـقم  نیا  لیـصحت  دوشب و  تمدـخ  عوجر  لـباق  طـیاسو  نیدـب  درادرب و  يا  همعط  دـنک و  یعوج 

يودف .دهاوخ  یم  سومان  نییآ و  زا  يربخ  یب  یلیخ  دـهاوخ ، یم  یـسولپاچ  یـسولاس و  یلیخ  دـهاوخ ، یم  هوشع  هوشر و  یلیخ 
زا هناگیب  تهج  ره  هب  هک  یمدرم  دنام و  لطاب  لطاع و  لماخ و  هدماینرب ، اه  هویـش  نیا  هب  .دوب و  هدشن  تیبرت  اه  هچوک  نیا  رد  هک 

لیان هیلاع  تاماقم  هب  دنتفای و  هلیلج  بصانم  دندمآ ، یمن  يرامش  چیه  رد  دندوب و  لمع  راک و 

هحفص 55) )

هیام يویند ، ماطح  بلط  رد  دنتشاد و  ماحتقا  مادقا و  هک  ارچ  .دندش 
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.دنتشاذگ یمن  عقو  ار  دوخ  دوجو  رهوج  نید و 

یناوج و دـهع  ات  .تسا  هتـشاد  ضورعم  هک  تسا  نیا  يودـف  راگزور  هصالخ ي  تسا و  هتـشذگ  يودـف  رمع  زا  لاس  هاجنپ  لاـح 
.تسا هدـنامن  یتقو  رگید  لاح  .درب  یم  يراـظتنا  ادرف  زورما و  لـلعت و  هب  دوب و  اـهاج  رد  اهدـیما  تشاد ، یقاـب  یتقو  دوب و  باـبش 

هاج و يانمت  ای  دسیون  یم  يزیچ  ای  دنک  یم  یضرع  رگا  .تسا  طاطحنا  يوریپ و  فعض و  دهع  .تسا  هدش  عطقنم  اهاجر  اهدیما و 
هناکولم قافـشا  فاطلا و  يرادـساپ  يرازگقح و  تیاعر  ضحم  لب  اشاح ، .تسا  رطاخ  لیم  عبط و  طاشن  يور  زا  هن  دراد ، یماـقم 

بیغ تسد  تسا و  بوبحم  روکذم و  يودف  ترطف  رد  هک  تسا  یهاوخ  تلود  لامک  نطو و  بح  یلبج و  یتاذ و  تریغ  تسا و 
.تسا هتشاذگ 

تـالایخ و هدـساف و  عاـمطا  ضارغا و  هب  تسا و  هدوـبن  يا  هرهب  یبیـصن و  تلود  نیا  زا  ار  يودـف  هـچ  رگا  دـنک ، یم  ضرع  اذـهل 
دنکب دوخ  لاح  هب  دیاب  يرکف  کی  میدق  میوق و  تلود  نیا  یلو  دنام ، زیجچان  دوبان و  روهدلارم  یلع  نآ  نیا و  هرساک ي  تاعقوت 

.دشاب دوخ  يارب  شاکم  شاعم و  ریبدت  رد  و 

ار هناخ  بحاص  دـیدن و  يزیچ  سنج  دـقن و  شورفم و  سوبلم و  بورـشم و  لوکأم و  زا  تفر و  يا  هناخ  هب  يدزد  تسا  فورعم 
يارب یگدـنز  کی  رکف  وت  یلو  میدربن  يزیچ  میتفر و  هک  اـم  تفگ : .تسا  هتـسشن  يا  هیواز  رد  ناـیرع  هنهرب و  طول ، طـال و  دـید 

.يراد وت  هک  تسین  یگدنز  هکنیا  .شاب  تدوخ 

رتهب هبترم  رازه  ار  تیعر  تلاح  رکون و  تلاح  تکلمم و  تلاح  تلود و  تلاح  دوخ  یلاع ! لجا  بانج 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


تلود و لاـجر  زا  هدـنام و  بارخ  تکلمم  طـسو  هداـتفا ، نارگید  تسد  رد  تکلمم  فارطا  هک  دـینیب  یم  دـیناد و  یم  سک  ره  زا 
.دنا هدش  هدنکارپ  ایند  فارطا  رد  ناماس  یب  ناشیرپ و  ناریا  تیعر  تسین و  یقاب  یسک  گرزب  یفاک و  مدرم 

هحفص 56) )

ناریا تلود  هک  مدینـش  ارارم  ارارک و  سیلگنا  هسنارف و  ظـفل  زا  .دوب  هتـشون  رورک  هن  ار  ناریا  تیعمج  .مدـید  ار  سور  هماـنلاس ي 
هزوح ي هاـشداپ و  تولخ  رادـم  هک  دـینیب  یم  .دـنکب  دوخ  يارب  ناـماس  رکف  .دـشاب  هراـچ  كرادـت  رد  دـیاب  تسا و  هدـش  فیعض 

یب اـج  همه  زا  ربـخ  یب  اـج  همه  زا  معنتم  رورپ و  زاـن  ناوج  همه  .تسا  طونم  قـهارم  ریغ  غلاـبان  لاـفطا  رفن  دـنچ  يارآ  رب  تنطلس 
اج همه  زا  ربخاب ، عبتتم  هدومزآ  گنج  هدـید و  راک  برجم  نامدرم  امکح و  املع و  هب  دـشاب  هتـسارآ  دـیاب  كولم  سلاجم  .عـالطا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  شنیرفآ  لوا  صخـش  دوب و  لـک  لـقع  هک  بآـم  یمتخ  باـنج  .لـسرتم  ربخ  شناد و  زا  هفیطل  ره  هب  هاـگآ و 
زیزع و ار  اه  هداوناخ  تشاد و  هدیلوژ  نادرمریپ  هدیدناهج و  مدرم  ار  شیوخ  ترشاعم  رتشیب  دوب ، بابـسا  ملاعلا  ملاع  نوچ  ملـسو ،

یم هتخاس  راک  مدرم  نیا  زا  تسناد  یم  هک  دومرف  یم  رایتخا  ار  مزع  مزح و  اب  عالطا و  اب  اناد و  لـقاع و  مدرم  .تشاد و  یم  مرتحم 
.دوش

فراعتم و عضاوتم و  دـندوب ، فیرظ  فیطل و  هتـسارآ و  ياهناوج  برع  رد  الا  دومن و  یم  گرزب  ار  مدرم  نیا  ریبدـت  ریـشمش و  هب 
همه نآ  اب  بآم  تیالو  بانج  .تشاذـگ  تسـشن و  نز  یگنیپ  سابل  دـب  ظیلغ  ظف  مدرم  اب  رمع  همه ي  دـیاب  ارچ  .کباچ  تسچ و 

تفارش و
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یسک رگا  .دندوب و  سونأم  روشحم و  مدرم  نینچ  اب  دندروخ و  یم  وج  نان  دندیشوپ و  یم  نشخ  سابل  رمع  همه ي  ارچ  تحامس ،
هدیسر یتنطلس  هیلاع ي  تاماقم  هب  مدرم  عون  هچ  ترشاعم  تسلاجم و  هب  گرزب  ناهاشداپ  هک  دنیب  یم  دنک ، رظن  رابخا  هریس و  رد 

ترواحم و بابـسا و  تطاسو  ریخ و  تلالد  هب  دیاب  یم  تنطلـس  يالعا  صخـش  سدقم  دوجو  .دـنا  هدـش  لیمج  رکذ  زیاح  دـنا و 
گرزب و ياهراک  ریبدـت  رد  هتـسویپ  دـشاب و  هیلاعتم  تادارا  هیلاع و  تاضویف  هب  طبهم  بذـهم و  هدـید ، راک  لقاع  مدرم  ترواـجم 
میدـق و تلود  يارب  هدومزآان  ناوج  رفن  راـهچ  زا  دـشاب ، دـیازت  رد  تلود  یقرت  هوکـش و  بابـسا  زور  اـت  زور  هک  لـیلج ، تاـمهم 

!؟ درک لصاح  ناوت  یم  هدیاف  هچ  گرزب  یتکلمم 

تسود هب  هار  دربن  معنت  هدرورپ  زان 

دشاب شکالب  نادنر  هویش ي  یقشاع 

هحفص 57) )

.ماگنهبان عفر  ضفخ و  عقوم و  یب  بصن  لزع و  ترامع و  ییانب و  حیرفت و  تبحص و  هب  تسا  رـصحنم  شراک  تسا  تنطلـس  رگا 
هویب میتی و  رفن  راهچ  شاعم  هنوؤم و  زا  زیچ  نتفرگ  تایلام و  سنج  دقن و  یهاش  راهچ  لیـصحت  يروآ و  عمج  هب  تسا  تلود  رگا 

، دوب ییاج  رد  يزیچ  دـش و  یم  لوصو  مه  یتاـیلام  رگا  زاـب  .نییآ  یب  شـالک  شاـبوا  مدرم  رفن  راـهچ  هب  نآ  نداد  نیکـسم و  نز 
.تسا هدنامن  زیچ  تسین و  مه  نیا  هک  تسا  نیا  .دوب  يزیچزاب  تفر  یم  راکب  یفرصم  هب  دش و  یم  هتفرگ  رگا  دوب و  يزیچ 

تیعمج میونـش  یم  الاح  بجع  ياو  .رورک  جـنپ  شتایلام  تسا و  رورک  ود  تسیب و  ناریا  تیعمج  مدینـش  یم  شیپ  لاس  یـس  رد 
رورک و هن  اهسور  لوق  هب  تسا و  رورک  هدراهچ  ناریا 
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( لیئا  ) نیا یقاب  مدوب  یلاعلا -  هلظدم  ( 25  ) اقآ مرکا  لجا  بانج  تمدخ  بش  ود  نیا   » .تسا فرح  مه  نآ  .رورک  تشه  شتایلام 
هدرب تسا و  هتفر  نایم  زا  جرخ  فرح  فیفخت و  هب  مه  رورک  ود  هتبلا  .دوب  سنج  دقن و  رورک  هس  زا  زواجتم  دندرک ، یم  دادملق  ار 

هک ییاـهنآ  یعمج  .تسا  رکوـن  رگا  .تسا  هدـنامن  یقاـب  وا  زا  يزیچ  تسا  تـلم  رگا  ( 26 « ) تسا هدـنامن  یقاب  يزیچ  رگید  دـنا و 
هب ناشزایتما  همه ي  دـنرب و  یم  یتکلمم  لصاح  لب  تلود  لصاح  دـنا و  هداد  مه  تسدـب  تسد  دنریـشمش  باحـصا  ملق و  بابرا 

یتـسار و زا  هن  دراد و  يا  هرهب  گـنج  برح و  ملع  زا  یـسک  هن  .هریغ  هریغ و  باجنـس و  زخ و  ساـبل  تسا و  قاری  تولخ و  شارف 
یب مدرم  یعمج  .تسا  تسد  رد  يا  هنومن  الما  ءاشنا  طـبر و  طـخ و  زا  هن  تسا و  ناـیم  رد  يرثا  تسا  باـسح  ياـنعم  هک  یتسرد 
هدز کلف  هراچیب ي  ریقف  تیعر  تشه  کی  بسانتم  ریغ  بسانتم و  لیبس  شیر و  توافتم و  ياه  ساـبل  فلتخم و  تروص  هب  ربخ 

.دننک یم  هاگن  دنت  دننیشن و  یم  جک  دندروخ و  یم  دنرب و  یم  دنریگ و  یم  زیچ  اهنیا  زا  یتح  .دنا و  هدرک  دوخ  همعط ي  ار 

هحفص 58) )

کی نآ  .دـنا  هدرب  مدرم  نیا  ار  همه  تسا و  هدـش  هتفرگ  تکلمم  زا  رورک  دصیـس  هتبلا  هاشداپ  نیا  تلود  تهج  لاس  یـس  نیا  رد 
يزرخ اب  یفاوخ و  ریـسا  رتسا و  نامک و  ریت  زین و  هد  شلـصاح  همه  ام  تاحوتف  تسا ؟ مادک  هدوزفا  تکلمم  يارب  هک  نیمز  بجو 

.بیذاکا غورد و  مه  نآ  تسا ،

ناموت رازه  شیپ  لاس  تسیب  تسا و  هدش  دابآ  رومعم و  هک  یتیالو  نآ 
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ناریا و تلود  زا  هک  هاشداپ  تخت  جات و  دـنوادخ  قحب  هللا  و  تسا ؟ مادـک  تسا  ناـموت  هاـجنپ  رازه و  ـالثم  ـالاح  تسا و  هداد  یم 
هاش دـنیوگ  یم  دـنزب ، اهفرح  نیا  زا  یـسک  رگا  تسا و  هدـنامن  یقاب  عبر  .تسا  هدـنامن  یقاب  فصن  نریا  تیکلاـم  ناریا و  تکوش 

.تسا يروفغم  ناقاخ  ای  تسا  یبسامهط 

تسیبو و ناجیابرذآ  تموکح  اب  دوب  وا  رـسپ  کی  ازریم  سابع  .میا  هدینـش  هک  ار  يروفغم  ناقاخ  .مناد  یمن  هک  ار  بساـمهط  هاـش 
(27  ) یناهفصا ناخنیـسح  دمحم  جاح  شرکون  کی  روفغم  ناقاخ  .تشاد  دروخ  دز و  سور  مور و  گرزب  تلود  ود  اب  لاس  تفه 

.تشاد ششخب  لذب و  ناموت  رازه  دصیس  یلاس  دوب ، يا  هداز  فالع  هک  دوب 

.دوب ( 28  ) دمتعم شدهع  يازریم  کی  روفغم  ناقاخ  .درک  یم  شکشیپ  سوواط  تخت  تخاب ، یم  فجن  هعلق ي 

ازریم شهیقف  کی  .دوب  ( 30  ) یلع الم  شمیکح  کی  ( 29  ) ناخ راقفلاوذ  شنز  ریشمش  کی 

هحفص 59) )

( . 31) .دوب مساقلاوبا 

.دوب ( 32  ) هاشیلعموصعم شفراع  کی  دوب  ارعشلا  کلم  شرعاش  کی 

دنتـشاد و هیام  هایپ و  مه  رـسمه و  رفن  دـص  اهنیا  زا  مادـک  ره  ( 34  ) هاش مالغ  ازریم  شتمدخـشیپ  ( 33  ) يدهم اقآ  شـسیون  شوخ 
.دندوب گرزب  ياه  هدازهاش  .دندوب  مرتحم  گرزب  ياه  هداوناخ.دـندوب  اغلب  ابدا و  دـندوب و  افرظ  دـندوب ، امکح  املع و  دوب و  امعز 

تلود مدرم  نینچ  هب  تلود  .تسا  تکلمم  اهزیچ  نینچ  هب  تکلمم  دنتشاد  هلقتسم  تنطلـس  هاگتـسد  ناشدوخ  تیالو  رد  مادک  ره 
نیا یک  تسا ؟ هدـنام  اـنتعا  زیچ  هچ  هب  تـسیک و  ـالاح  ( 35 « ) اهعئانـصب كولملا  اهعباصاب و  يدـی  ـالا  نا   » دـیوگ یم  برع  .تسا 

! اطارقباو رین ، دیس  لوق  هب  .دنک  یم  رابتعا  ار  تازایتما 

.تراجت ای  تسا  تعارز  ای  تسا : زیچ  ود  هب  تیعر  ماوق  تسا  تیعر  رگا 
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رد رتشیب  نیمز ، كاـسما  نامـسآ و  لـخب  هوـالعب  لاـمع و  طابـض و  يدـعت  ملظ و  تسد  زا  هک  كـالم  عراز و  تسا ، تعارز  رگا 
تسا لاس  هد  .دیآ  یمن  لمعب  تعارز  قح  هتبلا  مه  لاح  نینچ  اب  تسا و  هدنامن  یتعارز  تسا و  هدش  قرفتم  ناشیرپ و  ایند  فارطا 

سک چـیه  دیـسرپن و  سک  چـیه  .تسا  دـمآ  دراو  تراسخ  تکلمم  تلود و  هب  رورک  یـس  هتبلا  تسا و  هدـش  عیاض  نالیگ  ناغون 
نیرـشابم ماکح و  تسدب  يا  هلیـسو  یبابـسا و  تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  حالـصا  یفالت و  هار  تسا و  هدوب  هچ  نیا  ببـس  بوخ  تفگن ،

دمآ و نالیگ 

هحفص 60) )

هب بارخ و  دوب ، ناریا  تلود  أجلم  هانپ و  هک  یتکلمم  دـندرب و  فیفخت  مسا  هب  ناموت  رازه  هاجنپو  دـص  ناـموت و  رازه  دـص  یلاـس 
.دندرک تروص  نیا 

نآ نیا و  هناـخ  رد  هب  دـنداد و  فارگلت  ترجا  تـمیق و  دـنا و  هداد  مـین  هد  کـی و  هد  سب  زا  هبـسک  راـجت و  تـسا ، تراـجت  رگا 
هطقن ي تسا و  تکلمم  زکرم  هفالخلا  راد  هک  دناد  یم  هدومزآ و  یلاع  لجا  بانج  .دنا  هدش  فک  هب  لیاس  ادگ و  اعمج  دـندیود ،

.دشاب هدنام  رابتعا  وا  يارب  ناموت  رازه  هک  تسا  هدـنامن  رجات  کی  .تساجنیا  رد  دتـس  داد و  تراجت و  هنوگ  رازه  تنطلـس ، رادـم 
هک تسا  هدیـسر  ییاجب  تسا ، یتنطلـس  یتلود و  مهم  مظعا  هک  هسورحم  کـلامم  تراـجت  راـک  رادربهـالک و  بلقتم و  دزد و  مه 
یم شراجتلا  دـمتعم  هک  تسا  یـصخش  تسا و  هدـش  تراجت  تروی  بحاـص  راداـپ و  تویناـپ  لـماع  ( 36  ) فارـص نسح  یجاح 

ییادگ مه  یهاگ  .دنهاوخ  یم  وا  زا  بلط  بابرا  بلط  دننز و  یم  شبوچ  یهاگ  اهرازاب  اه و  هچوک  رد  .دنیوگ 
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یـسک تسا ، هتفرگ  بقل  راجتلا  دمتعم  تسا و  هداد  ناموت  دصیـس  ینالف  دنتفگ  یتقو  هک  تسا  مرطاخ  رد  زونه  .دـنک  یم  لاؤس  و 
هزم ي .دراد  وا  يارب  هدیاف  هچ  مسا  نیا  دنرادن  رگا  تشادـن و  یترورـض  ناموت  دصیـس  نداد  دـنراد ، دامتعا  وا  هب  راجت  رگا  تفگ 

.درب ناوت  یم  راکب  ار  عینشت  نیا  هفیطل  یتکلمم  یتلود و  باقلا  همه ي  رد  تسا و  یقاب  يودف  قاذم  رد  هک  تساهلاس  نایب  نیا 

دیـسر یلاع  هظحالم ي  هب  شراهچ  هس  کی  ما و  هتـشون  هکرابم  هسردـم ي  هناخ ي  تحلـصم  رد  تاقوا  یمه ن  هک  ییاه  هچباتک 
( . 37 ( ؟ دناوخب مقر  هک  یفطصم  وک  یلو  تسا  یفاک  بیاعم  نیا  كرادت  قیاقد و  نیا  هظحالم ي  يارب  تقیقح  رد 

هحفص 61) )

مدیسرت لد  مغ  متفگب  وت  اب  یکدنا 

تسا رایسب  نخس  هنرو  يوش  هدرزآ  لد  هک 

يدزد و ای  يرگیطول و  یگرخـسم و  ای  قماحت و  لهاجت و  ای  قمح  لهج و  هب  دشاب  طونم  شـصاخشا  یقرت  هک  یتکلمم  لاحب  ادـب 
عفر عفد و  ددص  رد  دنک و  رنه  ملع و  يوعد  ای  دنک  ضارتعا  لطاب  رب  دنزب و  قح  فرح  كاخ  نآ  رد  هک  دـناوتن  یـسک  و  تنایخ ؛

.دیآ رب  نارگید  هثودحا ي  بذک و  و 

وگزاغآ زا  رخآ  درادن  نیا 

وگزاب تیاکح  یمامت  ور 

هدومرف دیا ؟ هدرک  هچ  وا  قح  رد  دنک ، یم  هچ  یناف  هک  دندوب  هدش  ایوج  یلاع  تمدـخ  رد  یتقو  ( 38  ) کلملا دمتعم  ياقآ  بانج 
تمدـخب ار  ام  لاـثما  دـیدومرف و  یم  نیعم  يودـف  يارب  یفیلکت  شاـک  .تسا  هدـنامن  مه  سلجم  ـالاح  .دور  یم  سلجم  هب  دـیدوب 
.مییازفیب تکلمم  يدابآ  تکوش و  قنور و  رب  مینکب و  تلود  هب  یتمدخ  هک  هدرک  عوجر  هدـمآ ، رب  شا  هدـهع  زا  میناوتب  هک  یقیال 

هنوؤم هافر و  بابسا  ای 
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رایـسب .دیراذگب  لیمج  رکذ  کین و  مان  هریخذ ي  تلود  يارب  میـشاب و  لیـصحت  لوغـشم  رطاخ  غارف  هب  هک  دش  یم  هدامآ  شاعم  و 
هک نم  دوش و  عوجر  مدرم  عون  نیا  هب  گرزب  ياهتیالو  گرزب و  ياهلغش  دننک و  تسایر  ترازو و  نامهب ، نالف و  هک  تسا  غیرد 

هتـشادن نودرگاو  يابق  دورب و  هار  رازاب  هچوک و  نیا  رد  يارعـشلا  کلم  لثم  یلو  .میآ  یمن  يرامـش  رد  چیه  متـسین و  مدآ  لخاد 
هدوب هچ  يارب  تسا  هتخودنا  هک  تیلوقعم  تیمدآ و  همه  نیا  تسا و  هدرک  لیـصحت  هچ  يارب  ار  رنه  همه  نیا  درم  نیا  سپ  .دـشاب 

هدیسرن و اج  چیهب  درذگ و  یم  تشذگ و  نآ  نیا و  هصق ي  تقو و  لیطعت  رطاخ و  شیوشت  هب  رمع  همه  يراب  تسا ؟

هحفص 62) )

( . 39 « ) نیح دعب  ءابن  نملعتل  ءاعو و  هل  ناک  ول  نمث  ریغب  الیک  بجعلل  ای  و   » .دسر یمن 

نوـشق تساـیر  هاـش  یلعحتف  دـهع  رد  .دوـب و  تاـیح  دـیق  رد  لاـس 1257  اـت  هک  تسا  هـنگنز  ماـظن  ریما  ناـخ  دـمحم  روـظنم  ( 1)
بیان رـسپ  ازریم  نامرهق  يراکـشیپ  دـش و  راضحا  نارهت  هب  ماقم  مئاـق  مساـقلاوبا  ازریم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  .تشاد  ار  ناـجیابرذآ 

.تشگ لوحم  وا  هب  هنطلسلا 

.تسا کلامملا  ریعم  ناخ  یلعتسود  ردپ  یماطسب  ناخ  یلعنیسح  روظنم  ( 2)

عفر زا  سپ  ریما.دوـب  ریبـکریما  دـض  رب  لاـس 1265 ق  رد  یناـجیابرذآ  جاوفا  شروش  نیکرحم  زا  یغاـبارق  هجاوـخ  مارهب  اـقآ  ( 3)
.درک دیعبت  هاشنامرک  هب  ار  وا  ناجیابرذآ  شروش 

.تسا هاش  دمحم  مظعا  ردص  یساقآ  ازریم  یجاح  روظنم  ( 4)

.تسا نارهت  راغ »  » كولب زا  ناخرتوبک  ( 5)

.دشاب هلاسر  هدنسیون  باون  ناخ  میهاربا  ازریم  ردپ  باون  يدهم  ازریم  روظنم  دیاب  ( 6)

یشاب نادوجآ  يا  هغارم  ناخنیسح  دمحم  ( 7)
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سابع نوشق  زا  یتمـسق  یهدـنامرف  سور  ناریا و  مود  ياـهگنج  رد  .هلودلاریـشم  ناـخ  رفعج  ازریم  هداز ي  رهاوخ  هلودـلا ) ماـظن  )
یپیترس هجرد  هب  رد 1235  تشاد و  تاره  گنج  رد  ار  ناجیابرذآ  نوشق  يرادرـس  هاش  دـمحم  ناـمز  رد  .دوب  راد  هدـهع  ار  ازریم 

.تشگ لئان 

زاریش هب  وا  نتفر  هلئـسم و  نیا  هب  زین  هلاسر  هدنـسیون ي  داتفا و  دیدش  ترودک  ناخ  یقت  ازریم  وا و  نایم  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد 
.تشذگ رد  لاس 1282 ق  رد  دنداتسرف و  نارهت  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  رد 1246  .دنک  یم  هراشا 

.تسا ریبک  ریما  ناخ  یقت  ازریم  روظنم  ( 8)

.تسا هاش  دمحم  روظنم  ( 9)

.تسا ریبک  ریما  نز  هاش و  نیدلارصان  ینت  رهاوخ  هلودلا  تزع  ( 10)

.هتشون دمآ » دراو   » هدز و طخ  دوب »  » يور ( 11)

زا تفرگ و  ینزب  ار  هلودـلا  تزع  ریبک ، ریما  لـتق  زا  سپ  دلوتم 1266 .)  ) يرون ناخاقآ  ازریم  دـشرا ، رـسپ  يرون  ناخ  مظاک  ( 12)
رد .دوبن  یشزاس  ود  نیا  نایم  زگره  دنک  یم  هراشا  مه  هلاسر  هدنسیون ي  هک  نانچمه  دوب و  وا  رسمه  هلودلا  تزع  ات 1275   1268

.دوب یقاب  ماقم  نیا  رد  ات 1275  تفرگ و  کلملا  ماظن  بقل  دیسر و  ترادص  تباین  ماقم  هب  ناخ  مظاک  ازریم  .ق   1270

يراکـشیپ .ق  رد 1270  يروـن  ناـخاقآ  ازریم  تخـسرس  بیقر  هدازوـمع و  ماـقم ) مئاـق  هب  بقلم   ) يروـن ناـخ  قداـص  ازریم  ( 13)
.تشذگ رد  لاس 1285  رد  دش و  لوزعم  لاس 1273  رد  هک  ناجیابرذآ  رد  ازریم ) زوریف   ) هلودلا ترصن 

.دوب هاش  نیدلارصان  هجراخ  روماریزو  کلملا ) نمتؤم   ) يراصنا ناخ  دیعس  ازریم  ( 14)

هتـشون لاس  نامه  لوالا  عیبر  رد  ار  وا  تشگزاـب  مرحم 1267 و  رد  هیناطلـس  نمچ  هب  ار  هاش  رفـس  هیقافتا ، عیاقو  هماـنزور ي  ( 15)
.تسا

(16)
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.دش بوصنم  مولع  ترازو  هب  لاس 1276  نامه  رد  هک  تسا  هنطلسلا  داضتعا  ازریم  یلقیلع  روظنم 

نیدـمتعم زا  هک  تسا  کلم  اقآ  نیـسح  جاح  دـج  راجتلا و  کلم  مظاک  جاح  ردـپ  يزیربت  راجتلا  کلم  يدـهم  جاـح  روظنم  ( 17)
.تسا هتشاد  يراکمه  یباب  نارس  زا  یخرب  نتشک  رد  ریبکریما  اب  ایوگ  تسوا و  ياهانب  زا  ریما » يارس   » .دوب ناخ  یقت  ازریم 

.دشاب نارهت  میقم  سیلگنا و  هعبت ي  ینانوی  رجات  تونیاپ  روظنم  دیاش  ( 18)

.دنک یم  وگتفگ  ناجیابرذآ  تیدض  زا  دوب  يزیربت  راجتلا  کلم  نوچ  تسا ، نکمم  ( 19)

«. .دندوب رطاخ  نانیمطا  قوثو و  لحم  بصنم  عفانم  دیاوف و  رد  و  : » هیشاح رد  ( 20)

«. دنچ ییاهلاس   » هتشون هدز و  طخ  ار  « مه یلاس  هد  ( » 21)

.دیسر ترادص  ماقم  هب  نابعش 1288  رد 29  هک  تسا  هلودلا ) ریشم   ) رالاسهپس ناخنیسح  ازریم  روظنم  ( 22)

«. هاشداپ نیا   » ياجب مدرم » نیا  :» لصا ( 23)

«. تسا راک  رد  : » لصا ( 24)

.دشاب ناخ  نیسح  ازریم  دیاب  ( 25)

.هدیشک طخ  امامت  هلمج  نیا  يور  ( 26)

.تسا هاشیلعحتف  مظعا  ردص  هلودلا ) ماظن  هلودلا -  نیما   ) یناهفصا ناخنیسح  دمحم  روظنم  ( 27)

یم رامشب  هرود  نآ  يارعـش  ابدا و  زا  هک  تسا  طاشن  هب  صلختم  هلودلا و  دمتعم  هب  بقلم  یناهفـصا  ناخ  باهولادبع  روظنم  ( 28)
.دش کلامملا  یشنم  هلودلا و  دمتعم  هب  بقلم  رد 1240  دور و 

.تسوا مان  هب  امغی  نسحلاوبا  هیرادرس »  » باتک هک  تسا  ناقاخ  دهع  فورعم  رادرس  یناغماد  ناخ  راقفلاوذ  روظنم  ( 29)

رد هک  هتشاد  تالسارم  تابتاکم و  یمق  يازریم  اب  تسا و  هرود  نآ  يامکح  املع و  زا  يرون  دیشمج  الم  نب  یلع  الم  روظنم  ( 30)
.تسا ناهفصا  رد  لاس 1246  هب  وا  تشذگ  رد  .تسا  هدمآ  تاتشلا » عماج  »

نآ ياهقف  نیرتمهم  زا  هک  تسا  یمق  ازریم  هب  فورعم  نسح  نب  مساقلاوبا  ازریم  ( 31)
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.تسا .ق  لاس 1231  هب  وا  تافو  .دوب  نالیگ  زا  شلصا  یمق  يازریم  .تفر  یم  رامشب  هرود 

دلوت لاس 1270  رد  ینیوزق  هاشیلع  موصعم  اقآ و  ازریم  هب  فورعم  موصعم  ازریم  جاح  اریز  .دـشاب  ینکد  هاشیلع  موصعم  دـیاب  ( 32)
.تسا هدوب  هدنز  ات 1344  هتفای و 

رابرد يابدا  ناسیونشوخ و  زا  هک  1270 ق )  - 1282 تسا ) ماقم  مئاق  گرزب  ازریم  داماد  باتکلا  کلم  يدـهم  ازریم  روظنم  ( 33)
رد هراومه  دـش و  راـبرد  سیونـشوخ  روـضح و  یـشنم  لاـس 1230  رد  .تفرگ  باـتکلا  کـلم  بـقل  لاـس 1225  رد  .دوب  ناـقاخ 

.تشذگ رد  نارگنهآ  هیرق  رد  لاس 1270  رد  .دوب  وا  اب  ناقاخ  ياهرفس 

.دشن ادیپ  ( 34)

.تساهنآ ناسحا  هب  ناهاش  یهاشداپ  تسا و  ناتشگنا  هب  ناتسد  ساسا  ناسحالا ؛ هعینصلا : ( 35)

.تسا برضلا  راد  نیما  یناهفصا  نسح  دمحم  جاح  روظنم  ( 36)

دندوب و رورک  راهچ  لوا  رد  اجنآ  مدرم  و  دنا ، هدرک  ادیپ  هک  تسا  لاس  دصراهچ  ار  ایند  هگنل  : » تسا هدش  هتشون  هیـشاح  رد  ( 37)
هک تکوش  تمـشح و  تنکم و  تورث و  ردـقچ  دراد و  تیعمج  رورک  تسیود  بیرق  الاح  .میاهب  عابـس و  تروصب  یـشحو و  مه 

لاـس رازه  تشه  ـالقا  تسا  ناریا  تلود  نیا  رخآ  .دـنا  هدـش  نیمز  يور  تلود  لوا  صخـش و  لوا  تفگ  ناوت  یم  هک  دـنا  هدوزفا 
زا دشاب و  نیمز  يور  لود  نیرت  فیفخ  دیاب  هک  تسا  هدش  هچ  الاح  .تسا  نودـیرف  دیـشمج و  دابقیک و  تکلمم  نیا  .راد  تمدـق 

.دروخب يرس  وت  نامکرت  ناغفا و  یتح  سک  ره 

.تسا مظعا  ردص  رالاسهپس  ناخ  نیسح  ازریم  ردارب  ناخ  ییحی  روظنم  ( 38)

ار شربخ  دیکأتب  میتشاد  یم  رب  ار  نآ  میتشاد و  یفرظ  شاک  يا  .دنهدن  ییاهب  نآ  ضوع  رد  هک  تفم  تسا  ییالاک  اتفگش ! ( 39)
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.تسناد دیهاوخ  یتدم  زا  سپ 

یسراف رثن  روطت  ریس 

یسراف رثن  روطت  ریس 

زا شیپ  خـیرات  رد  هکنانچ  .دراد  تلم  نآ  یعامتجا  یگنهرف و  یعیبط  هداس و  طیارـش  هب  یگتـسب  یتلم ، ره  نابز  یناور  یگداـس و 
رخاوا ات  یـسیون  رثن  رد  یگداسن  يا  دوب و  یناور  یگداس و  تیاهن  رد  يولهپ ، ياـهنتم  اتـسوا و  نتم  هک  دوش  یم  هدـید  زین  مالـسا 

ناهنپ و لماوع  زین  یجراخ و  رثؤم  ادـیپان و  لماوع  هار  زا  هک  یفلتخم  نوگ و  هنوگ  تـالوحت  نکیل  .تفاـی  همادا  يرجه  مجنپ  نرق 
هویـش ي هب  رجنم  دروآ و  یم  دوجوب  هرود  ره  تایبدا  رد  ار  یتاروطت  تارییغت و  دـهد ، یم  خر  للم  تالاح  عومجم  یلخاد و  رثؤم 

.دهد یم  يور  یبدا  ياهشدرگ  دوش و  یم  هرود  نآ  يرعش  کبس  رد  ای  رثن  رد  ریرحت  صاخ 

ناسآ هب  لیم  ظافلا و  رت  هداس  هچ  ره  يادا  رد  ناسنا  یعیبط  شیارگ  زین  ینابز و  فلتخم  ياـه  هزوح  ياهـشیوگ  اـه و  هجهل  ریثأـت 
.تسا یسراف  نابز  نیتسخن  راودا  رد  هداس  رثن  هب  رتشیب  هجوت  لماوع  رگید  زا  وحن ، فرص و  يزاس 

توق و هب  تبـسن  مادـک  ره  دـنک ، یم  ادـیپ  طابترا  طالتخا و  شزیمآ و  يرگید  موق  تایبدا  تغل و  اب  هک  یناـمز  یناـبز ، ره  نکیل 
.دنوش یم  رثأت  ریثأت و  راچد  یبدا ، فعض 

نابز اـما  1 ؛ )  ) للم ریاس  زا  اـت  هتفرگ  تغل  رتشیب  یـسراف  ناـبز  زا  برع  هک  دـنقفتم  همه  راـهب ، يارعـشلا  کـلم  موحرم  هتفگ ي  هب 
، تسا دوجوم  هک  یمظن  رثن و  راثآ  لیلد  هب  مجنپ  ات  لوا  نرق  زا  .تسا  هدوب  یبرع  نابز  ریثأـت  تحت  یفلتخم  ياـه  هرود  رد  یـسراف 

هک یتاغل  اهنت 

هحفص 63) )

.تسا هدش  یسراف  نابز  دراو  حیصف  هاتوک و  تاغل  یبرع و  یناوید  يرادا و  تاغل  دننام  هتشادن ، یسراف  ربارب 

رد
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تابیکرت اه و  هژاو  كدـنا  اب  هداس  لسرم  ياهرثن  شراگن  دوب و  ناریا  لوادـتم  یبدا  نابز  يرد ، یـسراپ  نابز  مجنپ ، مراهچ و  نرق 
ناور و یسراپ  تفر و  نوریب  میدق  هداس  تلاح  زا  یـسراف  رثن  جیردت  هب  متـشه ، نرق  ات  مجنپ  نرق  رخاوا  زا  .تشاد  تیمکاح  یبرع 
زا دـیلقت  ننفت و  يور  زا  هک  عونـصم  فلکتم  رثن  هب  كدـنا  كدـنا  .مینیب  یم  یقوجلـس  یناماس و  هرود ي  راثآ  رد  هک  يزیگنا  لد 

( . 2) .دشاب هدناوخ  سرد  هقبط ي  نایم  رد  برع  تایبدا  جاور  کبس ، رییغت  نیا  یلصا  أشنم  دیاش  .تفای و  رییغت  دوب ، یبرع  ریباعت 

یم رتشیب  یسراف  یبرع و  ياه  هژاو  زین  یظفل و  عیانص  رگید  اه و  هنزاوم  اهعجـس ، تافدارتم ، میوش ، یم  رود  مشـش  نرق  زا  هچ  ره 
.تشاد رود  رظن  زا  دیابن  ار  كرت  لوغم و  دنه و  رصم و  نانوی و  زا  لیخد  تاغل  اهنابز و  رگید  ریثأت  دورو و  هتبلا  .دوش 

یناعملا رـصنع  رثا  475 ه )  ) رد فیلأت  همانـسوباق  و  م 470 ه )  ) یقهیب لضفلاوبا  رثا  یقهیب  خـیرات  مجنپ ، مراـهچ و  نرق  ود  راـثآ  زا 
.درک دای  ناوت  یم  ار  م 481 ه )  ) ینایدابق ورسخ  رصان  راثآ  و  م 485 ه )  ) یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  رثا  همانتسایس  سوواکیک و 

برع یسراف و  دهاوش  راعـشا و  لاثما و  هب  هتخیمآ  يونعم و  یظفل و  عیانـص  هب  هتـسارآ  يرثن  هک  ینف  رثن  ای  فلکتم  عونـصم  رثن  اما 
خیرات يریرح ، تاماقم  : » ناوت یم  ار  راثآ  نیا  هنومن ي  .دـش  یم  لماش  ار  راثآ  داتـشه  يدـص  ات  يرجه  متـشه  هدـس ي  اـت  تسا ،

«. .درب مان  رودصملا  هثفن  لسرتلا و  یلا  لسوتلا  فاصو ،

هحفص 64) )

.255/1 راهب ، يارعشلا  کلم  یسانش ، کبس  ( 1)

، افص هللا  حیبذ  یسوطلا ، کلملا  ماظن  ات  زاغآ  زا  یسراف  رثن  ( 2)
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ص 114.

یسراف رثن  هناگراهچ  ياه  هرود 

یسراف رثن  هناگراهچ  ياه  هرود 

356  ) يربط رفعج  وبا  فیلأت  يربط  خیرات  همجرت ي  اب  یناماس  روصنم  هب  حون  نامز  رد  مراهچ  نرق  لوا  همین  رخاوا  زا  لوا  هرود ي 
.دیماجنا مجنپ  نرق  رخاوا  ات  يروصنموبا و  همانهاش ي  همدقم  زین  یمعلب و  خیرات  هب  موسوم  دش ، عورش  ه )

مه ضرع  رد  کبس  ود  نامز  نامه  تفر و  شیپ  متشه  نرق  ات  زاغآ و  هنمد  هلیلک و  همجرت ي  اب  مشش  نرق  طساوا  زا  مود  هرود ي 
تانزاوم و تافدارتم و  هک  قلطم  ینف  عجـسم و  رثن  رگید  دوب و  اه  هنزاوم  تافدارتم و  ياراد  هک  هداس  لسرم و  رثن  یکی  .درک  دومن 

.تسا هویش  نیا  هنومن ي  نیرتلماک  یعس  ناتسلگ  .تشاد  مه  رایسب 

دنه ناتـسکرت و  ناریارد و  مهدزیـس  ات  متـشه  نرق  زا  کبـس  نیا  .تسا  عنـصت  فلکت و  هیفاق و  عجـس و  اب  اهرثن  موس ، هرود ي  رد 
.ناخ يدهم  ازریم  ياشگناهج  يردان و  هرد ي  يدزی و  یلع  نیدلا  فرش  همانرفظ  دننام  .دوب  جیار 

یقهیب و زا  دیلقت  تفای و  جاور  یناهارف  ماقم  مئاق  هلیسو ي  هب  يدعـس  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  یبدا  تشگزاب  نامز  مراهچ ، هورد ي 
تاطابترا اه ، همانزور  دـیارج و  رـشن  نیمز ، برغم  مدرم  اب  نایقرـش  طالتخا  زا  سپ  مهدراهچ  نرق  رد  هکنیا  اـت  دـش  عورـش  یمعلب 

( . 1) .تفای جاور  ررکم  ياهعجس  اه و  هنزاوم  تافدارتم و  نتخادنارود  سیون و  هداس  کبس  نایبرغ ، اب  يراجت  یسایس و 

هحفص 65) )

.1  / 284  - یسانش ج 287 کبس  ( 1)

راجاق دهع  رد  یبدا  تشگزاب 

راجاق دهع  رد  یبدا  تشگزاب 

يراثآ هتبلا  .داهن  جاور  هب  ور  هیراجاق  دهع  رد  یلو  .تفای  موادت  يدح  ات  هیوفص  نامز  رد  زاغآ و  رومیت  دهع  زا  یـسراف  رثن  ددجت 
.دش هتشون  فاصو  خیرات  ینف  رثن  هیاپ ي  رب  نارود  نیا  رد  دنچ 

، یناهارف ماقم  مئاق 
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هرود نیا  ناگدنسیون  دمآ  رـس  ار  وا  ناوت  یم  اذل  تخیمآ ، رد  دوخ  ملق  صاخ  کمن  اب  يدعـس  ناتـسلگ  زا  دیلقت  هب  ار  یـسراف  رثن 
.دروآ رامشب 

درک و ریبعت  یبدا » تشگزاب   » ناونع اب  ناوتیم  یبوخ  هب  راجاق ، دـهع  لیاوا  رد  اصوصخم  ار  رـصع  نیا  یمـسر  تایبدا  کش  نودـب 
تموـکح تسایـس و  هب  طوـبرم  تـالوحت  رد  ناوـت  یم  تسا ، طوـبرم  یناوـید  تاـیبدا  هب  هچنآ  رد  زین  ار  تشگزاـب  نیا  هـشیر ي 

( . 1) .تخانش

ماوع و هقبط ي  تایبدا  رد  يریثأت  نادنچ  دوب ، رابرد  هب  ناگتسباو  نایفوتـسم و  نایـشنم و  هماخ ي  هب  بلغا  هک  یناوید  تایبدا  اریز 
لماوع زا  تفگ  ناوتب  دـیاش  .تشادـن  دـنراد  یتایبدا  نابز و  گـنهرف و  دوخ  يارب  کـی  ره  هک  هعماـج  یگنهرف  حوطـس  رگید  زین 

ناهاش و زین  ناریبد و  ناگدنـسیون و  راشرـس  قوذ  هقالع و  میدق ، کبـس  هب  درکیور  شراگن و  یناوید  یمـسر و  هویـش ي  جـیورت 
ناگرزب و هتبلا  .دـشاب  دـنا ، هدوب  تسود  بدا  ياملع  نابیدا و  نایـشنم و  هورگ  یمه ن  ناگتفای  تیبرت  دوخ  هک  راجاق  ناگدازهاش 

یلعحتف ازریم  یقارن ، دـمحا  الم  یمق ، يازریم  هکنانچ  .دـنا  هدوب  ناوارف  یبدا  حـیارق  ياراد  نارود  نیا  رد  زین  یبهذـم  ناـگتخیهرف 
ار رگید  يرایـسب  هولج و  نسحلاوبا  ازریم  يرون ، یلع  الم  رارـسا ، هب  صلختم  يراوزبس  يداهالم  مولعلارحب ، يدـهم  دیـس  يزیربت ،

( . 2) .درمش رب  ناوت  یم 

هحفص 66) )

هتـشذگ ي هب  نایناریا  ماـمتها  هجوت و  یـسراف ، رثن  شراـگن  رد  میدـق  کبـس  هب  شیارگ  لـلع  لـیذ  رگید  ياهیـسررب  لـیلحت و  رد 
يزیتس و هناگیب  یبلط ، لالقتـسا  هیحور ي  .تسا  هجوت  لباق  هناگیب ، گنهرف  نابز و  هب  لیامت  هنوگره  درط  دوخ و  یبدا  یگنهرف و 

طساوا لیاوا و  رد  تسا ، گنهرف  نابز  هک  تایبدا  رد  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم 
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هتفر راجاق ، ناهاش  یتسـس  فعـضو و  نیمز  قرـشم  کلامم  رب  برغ  هبناج ي  همه  هطلـس ي  ذوفن و  نکیل  .تشگ  رهاظ  رـصع  نیا 
ییانشآ رثا  رد  یبدا  ننفت  ددجت و  هب  شیارگ  .درک  خلت  هناگیب  ریباعت  ناگژاو و  دورو  اب  ار  یسراف  نیریش  نابز  ناگتفیـش  ماک  هتفر 

ناداتـسا روضح  يرکفنـشور ، جاور  یبرغ ، ياهروشک  اب  طابترا  يرارقرب  یبرغ ، یبدا  راثآ  همجرت ي  ییاپورا ، يرعـش  ياـهبلاق  اـب 
ینوگرگد جرم و  جره و  راچد  یـسراف  رثن  کبـس  ات  دش  بجوم  رگید  لماوع  پاچ و  تعنـص  ندـش  لاعف  نونفلاراد ، رد  یجراخ 

( . 3  ) دوش

نمجنا سیسأت  رکف  هب  تالوحت ، هنوگ  نیا  زا  یـسراف  رثن  ظفح  يارب  راهب  يارعـشلا  کلم  نوچ  یناگدنـسیون  .ه ق  لاس 1336  رد 
یلو دننک ، تیاده  ار  یبدا » مارآ  بالقنا   » مان هب  ینایرج  یسراف ، تایبدا  شور  زرط و  رد  رظن  دیدجت  اب  ات  دنداتفا  هدکشناد »  » یبدا

( . 4) .تخاس وربور  تسکش  اب  ار  لوحت  نآ  یعامتجا ، یسایس و  ياهینوگرگد  عیرس  نایرج 

ددجت و هب  دقتعم  دوب ، اهنآ  هشیدنا ي  اب  تیمکاح  هک  یخرب  ندرک و  شالت  میدـق  یـسراف  کبـس  تنـس  ظفح  رب  كدـنا  یهورگ 
یبدا کیـسالک و  راثآ  همجرت ي  اب  دـندولایب و  دـنتخیمایب و  یبرغ  لیخد  ناگژاو  اب  ار  یـسراف  نابز  دـندش و  تایبدا  رد  ییارگون 

.دندرک جیورت  ار  يرایسب  ياه  همانشیامن  اهنامر و  برغ ،

هحفص 67) )

.ش ج 1373/2  ریبک ، ریما  ، 2  / بوک 627 نیرز  نیسحلادبع  یبدا ، دقن  ( 1)

.2 نامه ج 630 /  ( 2)

یسانش ج 338/1. کبس  ( 3)

یبدا ج 641/2. دقن  ( 4)

راگن عیادب  رثن  کبس 

راگن عیادب  رثن  کبس 

: دیوگ یم  راگن  عیادب  کبس  هرابرد ي  راهب  يارعشلا  کلم  موحرم 

عوبطم حودمم و  رایـسب  رتشا ) کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  همان ي  همجرت   ) هلاسر نیا  رد  راگن  عیادب  کبـس  »
معط تسا و 
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( . 1  ) یناقدافرج کلملا و  ماظن  رثن 

ود رثن  مظن و  رد  يو  .دوب  یقوجلـس  هرود ي  مانب  ناریبد  زا  یناگیاپلگ )  ) یناقدافرج یـشنم  دعـس  نب  رفظ  هب  حـصان  فرـشلاوبا  ( 1)
غلا هبا  يآ  نیدلا  لامج  ریزو  دمحم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مساقلاوبا  قیوشت  هب  لاس 603 ه  رد  .تشاد  تراهم  یبرع  یسراف و  نابز 

همدـقم ك.ر : .درک  همجرت  یـسراف  هب  یبرع  زا  ار  یبـتع  رابجلادـبع  فیلأـت  ینیمی  خـیرات  ناـجیابرذآ  کـلامم  زا  یکی  رد  کـباب 
 . باتک رشن  همجرت و  هاگنب  راعش ، رفعج  حیحصت  ینیمی  خیرات  همجرت 

یقوجلس هرود ي  یقهیب و  خیرات  رد  یسراف  رثن  کبس  تاصتخم 

یقوجلس هرود ي  یقهیب و  خیرات  رد  یسراف  رثن  کبس  تاصتخم 

نارود نیا  رد  یسراف  یکبس  صیاصخ  اب  هاتوک  يا  هسیاقم  مجنپ و  مراهچ و  نرق  ود  رد  یـسراف  رثن  یکبـس  ياهیگژیو  اب  ییانـشآ 
.دزاس یم  فقاو  رثا  نیا  رثن  تیمها  هب  ار  ام  کبس ، نیا  زا  عومدلا  ضیف  باتک  بحاص  راگن  عیادب  میهاربا  دمحم  دیلقت  نسحو 

میدق رد  هک  یتارابع  ظافلا و  یلو  رتمک  یظفل  تافدارتم  دشاب ، یم  رت  ینالوط  ياه  هلمج  ياراد  رتلـصفم و  نرق ، ود  نیا  رد  رثن  . 1
بانطا هن  هتبلا  .دراد  لبق  هرود  هب  تبـسن  يرتشیب  دومن  بانطا  اذل  .تسا  هتفر  یم  راکب  بلطم  ندومن  نشور  تهج  رد  هدوبن ، جـیار 

.تسا یقهیب  خیرات  تانسحم  زا  هک  روآ  لالم 

اب دنک و  نشور  ار  بلطم  یپ  رد  یپ  ياه  هلمج  لامعتسا  هزات و  تاحلطصم  ظافلا و  ندروآ  هلیسوب  دراد  یعس  هرود  نیا  کبـس  . 2
یعون نآ ، رب  يرعش  کمن  يردق  ندوزفا 

هحفص 68) )

.دنک هئارا  عیاقو  تالاح و  نایب  رد  هنارعاش  فیصوت 

تاـیانک و زا  هدافتـسا  هکناـنچ  برع ، ینف  رثن  زا  تسا  يدـیلقت  يرعـش ، دـهاوش  رکذ  تاـیاور و  تاـیآ و  هب  لـیثمت  داهـشتسا و  . 3
نیا رد  فیطل  تاهیبشت  تاراعتسا و 
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( . 1) .دوش یم  هدید  روفو  دحب  يرثن  کبس 

.دوش یم  رهاظ  هرود  نیا  راثآ  رد  يا  هزات  لکش  هب  يزات  رثن  زا  دیلقت  . 4

همانـسوباق کلملا و  ماظن  همانتـسایس  یقهیب و  خـیرات  یـسراف  رثن  رد  یبرع  ياه  هلمج  اـهاعد و  اهدـیق و  یبرع ، ریباـعت  يریگراـکب 
.دوش یم  هدید  یلاعملا  رصنع 

قیقحت دیکأت و  يارب  عراضم  لحم  رد  یـضام  لعف  ندروآ  یمازتلا ، ياج  هب  يرابخا  هجو  رد  لاعفا  فرـص  هنیرقب ، لاعفا  فذح  . 5
.تسا هدش  یم  هدروآ  دایز  مخرم  ردصم  زین  یفصو و  هغیص ي  هب  یضام  لاعفا  لامعتسا  هزات ي  زرط  ینعم ،

و نایامش »  » هب امش »  » نتسب عمج  لوقعلا و  يوذ  يارب  اه »  » ریمض .دور  یم  راکب  نارود  نیا  رد  رگید  یلکش  هب  اهعمج  ریامـض و  . 6
.تسا هدوب  جیار  اهنیا  لاثما 

، نیـشیپ زامن  دـننام  ینامز  دویق  رد و  رب ، زاب ، زارف ، ورف ، ارف ، ریظن  يرد  یـسراف  صاـخ  ياهدـنوشیپ  اـب  یبیکرت  لاـعفا  لامعتـسا  . 7
.هنیزور نودیا ، ریگبش ،

دیاش .دتفا  یمن  رود  مه  زا  یناعم  تسا و  ربارب  ینعم  اب  ظفل  .دنک  یم  لابند  ار  لسرم  رثن  هویـش ي  زونه  هرود  نیا  رد  یـسراف  رثن  .8
خیرات رد  روثنم  راثآ  نیرت  ناور  نیرتاـسر و  رامـش  رد  دوش ، یم  هتـساوخ  رثن  زا  هک  یمومهفم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ار  هرود  نیا  ناوتب 

یلاع لسرم  رثن  ار  هرود  نیا  رثن  ناوت  یم  میمانب ، لـسرم  هداـس و  رثن  ار  یناـماس )  ) لـبق هرود ي  رثن  رگا  تسناد و  یـسراف  رثن  روطت 
( . 2) .دناوخ

هحفص 69) )

.67/2 یسانش ج 90 -  کبس  ( 1)

یبیطخ ص 133. یسراف ، بدا  رد  رثن  نف  ( 2)

عومدلا ضیف  یکبس  صیاصخ 

عومدلا ضیف  یکبس  صیاصخ 

( . 1 « ) درمش دیاب  شمجنپ  نرق  رثن  هبتر ي  مه  ریخا و  رصع  نانخس  دمآ  رس  تغالب ، هب  یسراف  ياشنا  رد  عومدلا  ضیف  »

عجسم تارابع  یخرب  رد  هداس و  لسرم  رثن  راگن ، عیادب  رثن 
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ناوارف وا  رثن  نییزت  رد  يراـتفگ  زغن  ییارآ و  نخـس  .تسین  راـگن  عیادـب  رثن  رد  یعنـصت  فلکت و  .تسا  یـسراف  رثن  عاونا  زا  هداـس 
وا رثن  ییابیز  راتفگ ، ییاسر  ییاویش و  تاملک ، بسانت  فیلأت ، نسح  .تسا  شقن  شوخ  راوتـسا و  تارابع ، يدنب  ناوختـسا  .تسا 

لخم و زاجیا  قالغا و  تبارغ ، فیلأت ، فعـض  .تسا  هدرک  زیگنا  لد  عوبطم و  ار  يو  مـالک  تسالـس ، یناور و  .دـیامن  یم  زاـب  ار 
لاعفا .دوش  یمن  هدـید  ظافلا  تارابع و  نایم  رد  يرفانت  هنوگچیه  .درادـن  ياج  وا  شنیزگ  رد  گنهآ  شوخان  سونأمان و  تاـملک 

ار نآ  یمیدـق  راـتخاس  هتفرگ و  هرهب  شیوخ  ناـمز  بساـنت  هب  یبـیکرت  لاـعفا  زا  .تسا  رامـش  تشگنا  باـتک  عومجم  رد  هخوسنم 
.تسا هدرک  ظفح 

نابز رب  هک  تفص  نادب  دیوگ ...« : یم  نینچ  دوخ  همدقم ي  رد  باتک  نیا  یسراف  رثن  کبـس  شراگن و  هویـش ي  هرابرد ي  فلؤم 
، ینعم ره  ياشنا  ربخ و  ره  يالما  رد  دیوگ و  زاب  حرش  هب  دنا  هدرک  دای  نیما  ناهاوگ  قداص و  ناربخم  هتفر و  ثیدح  نید  ناگرزب 

تیلح زا  ابلاغ  ثیدـح ، نیا  ناراگن  همان  هچ  درب ، راکب  لزج  یناعم  فیطل و  ياهنخـس  دـیامن و  زاب  تغالب  لاـمج  تقایـس و  فطل 
ینوزف یناعم  ملع  تسرادم  نایب و  نف  تسرامم  رب  دنتشادن و  تعاضب  نادنچ  نخـس  تعانـص  رد  دندوب و  لطاع  عیدب  زارط  اشنا و 

«. ...هتشادن تراعتسا  هفیطل ي  تیانک و  نییآ  هتفاین و 

.تسا هتفر  راکب  عومدلا  ضیف  باتک  رد  یبوخ  هب  عیدب  يونعم  یظفل و  عیانص 

يونعم عیانص  و  سانج )  ) سینجت هنزاوم ، عجس ،)  ) عیجست ریظن : یظفل  عیانص 

هحفص 70) )

.تسا هتخاس  رخاف  یبدا  رثا  کی  باتک  نیا  زا  ..و  رشن  فل و  ریظن ، تاعارم  هیانک ، هراعتسا ، هیبشت ، دننام 

عومدلا ضیف  همدقم ي  ( 1)
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.رهلک اضر  ازریم  طخ  هب  ینارعش  نسحلاوبا  مالع  زا  یگنس  پاچ 

عیجست

عیجست

س 10.  / 96 مرخن .» راع  نیا  مهدن و  يراوخ  هب  نت  زگره  : » نزاوتم عجس  . 1

س 11.  / 113 ياسایب .» يآ و  رد  يا  هدوب  نامهیم  وکین  هچ  : » فرطم عجس  . 2

س 17. / 103 وت .» شیک  ياهریت  مییوت و  شیوخ  هنازرف  مدرم  همه  ام  : » يزاوتم عجس  . 3

سانج سینجت 

سانج سینجت 

«. كانبات يرارد  كاپ و  يرارذ  نآ   » 252  / 7 دندیود .» نوریب  نانک  هیوم  نانک و  يوم  ناریح ، رس و  همیسآ  »

فیصوت هیبشت و 

فیصوت هیبشت و 

117  / 19 تفر .» یم  نامد  لیپ  نایژ و  ریش  وچ  ناشیا  یپ  رد  »

172  / 7 درک .» هلمح  ناشیا  رب  دنک  وهیت  بلط  هک  رپ  زیت  زاب  ای  دود  وهآ  یپ  رد  هک  هزرش  ریش  نوچ  «و 

.213 / 7 دندش .» هدنکارپ  يوس  ره  هب  شعن  تانب  نوچ  دندیود و  نوریب  يوم  ناشیرپ  يور و  هداشگ  همیسارس ، ناکدوک  نانز و  »

تفارش بسح و  تهابن  هداتفا و  هاوفا  رد  وا  میظع  تلزنم  ردق و  تلالج  تیصو  »

هحفص 71) )

«. هتشذگ قویع  هورذ ي  زا  وا  بسن 

هیانک هراعتسا و 

هیانک هراعتسا و 

.9/108 ندش ) راگدنام  رتسب  رد  زا  هیانک  « ) ندش شارفلا  فیلح  »
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.3/114 تیعمج ) ماحدزا  زا  هیانک  « ) تفرگ ولگ  مدرم  يرایسب  زا  عماج  هک  نانچ  »

.116  / 11 115 و 4/120 -   / 13 نتسب ) نامیپ  زا  هیانک  « ) دنشاب هداد  نابز  وت  اب  نوچ  »

بترم رشن  فل و 

بترم رشن  فل و 

.106  / 1 تفگ .» دیعو  دعو و  یسب  وا  نایصع  تعاط و  رب  »

عومدلا ضیف  رد  میدق  یسراف  يوغل  يوحن و  یفرص و  تاصتخم 

عومدلا ضیف  رد  میدق  یسراف  يوغل  يوحن و  یفرص و  تاصتخم 

( کلملا ماظن  هجاوخ  همانتسایس ي  یقهیب و  خیرات  اب  هسیاقم  (و 

لاعفا

200؛ ندیراگنا 8 /  یقهیب 11/202 ؛ ندیبیکش 5/199 ، 182 ؛ نتخیهآ 6 /  665 ؛ یقهیب 16 /  ، 28 همانتسایس 4 /  ، 181  / نتسرای 3
( ندش طلسم   ) نتفای تسد  231 ؛ / 15 ندرک ) طلـسم   ) نداد تسد  213 ؛  / ندییاخ 15 210 ؛ ندوخش 14 /  204 ؛ نتشاد 7 /  هجنر 
یقهیب 5 همانتسایس 14/89 ، نتفای 1/93 ، نامرف  205 ؛ نتسخ 5 /  948 ؛ یقهیب 7 / 234 ؛ ندش 8 /  هریذپ  یقهیب 27/65 ، ، 214 / 16

نتخیوآ رد  110 ؛ نتفات 10 /  71 ؛ یقهیب 15 / ، 108  / 9 ندوب ) نارگن  ندیسرت ،  ) ندیشیدنا 863 ؛ یقهیب 7 /  ، 107  / ندتس 6 74/ ؛
158 ندرک 15 /  دربتسد  155 ؛ ندز 16 /  هچناپط  872 ؛  / 18 یهقیب ، ، 139 ندش 3 /  هراک  174 ؛ / 4

هحفص 72) )

ندومرف راک  ندرک 10/171 ؛ هـفطع  یقهیب 7/948 ؛ ، 64  / ندـش 12 هنارک   1099 یقهیب 18 / ، 163 ندودنا 8 /  یقهیب 12/899 ؛
یقهیب 20/471. ندیزاغآ 5/104 ، یقهیب 11/26 ، ، 220 نداد 7 /  راب  219 ؛  / 9 نداد ) تسکش   ) نتسکش 4/172 ؛

یقوجلس و رصع  لامعتـسا  صاخ  هک  نتفای  نامرف  نتخیهآ ، ندوخـش ، هلمج  زا  هخوسنم  لمعتـسم و  ریغ  بیرغ ، لاعفا  نایم  نیا  رد 
.دوش یم  هدهاشم  تسا ، يونزغ 

لاعفا ياهدنواشیپ 

لاعفا ياهدنواشیپ 

يانعم هاگ  هدومن و  دکؤم  ار  یلعف  هاگ  .دنا  هتشاد  یمهم  تسد  اهلعف  يانعم  رییغت  رد  اهدنواسپ  اهدنواشیپ و  میدق  یـسراف  نابز  رد 
( . 1) .دنا هتشاد  يریثأت  نآ  ههجو ي  رد  اضعب  هداد و  یم  نآ  هب  یلقتسم 
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.داهنب تفرب ، تفگب ، دننام : هدئاز ) ای  تنیز   ) دیکأت ءاب 

راکب روفوب  یبدا  راثآ  رد  مجنپ  نرق  مود  همین  ات  هدوب  يرارمتسا  یضام  لعف  یفرص  ءزج  یم ، یمه و 
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.دورب یمه  تسا ، هدمآ  یمه  يدیهوکن ، یم  یتفگ ، یمه  .تسا  هتفر  یم 

.دش راوس  يانعم  هب  تسشن و  رب  دننام  .دروآ  یم  یلقتسم  يانعم  هاگ  یبیکرت  لاعفا  رد  هب ، يزیچ ، یحور  يانعم  هب  رب 

( لابند هب   ) رثا رب  نتفاترب 3/99 ، 104  / دش 9 کیدزن  یقهیب 2/160 و 1/670 ؛ 6/81 ؛ ، 153 / 1 ندیـسر ) ارف  ندش و  يرپس   ) ندمآ رب 
ندیشکرب یقهیب 12/21  همانتسایس 6/88 ، ندناشن 6/109 ؛ رب   110  / 16 نتسشن 13/86 -  رب  یقهیب 9/9 ، یقهیب 10/875 ، 13/80 ؛

ندیزارفا 3/112. رب  ، 115  / 1 دیشک ) نوریب  )

هحفص 73) )

رد

راچد  ) ندمآ رد  نتخیوآ 3/181 ، رد  . 1106  / یقهیب 7 ندیشک ، رد  ، 1099 یقهیب 22 /  نتخادنا 4/85 ؛ رد  ندیشوپ 6/109 ، رد 
.7/176 ندرک ) ادف   ) نتخاب رد   18/38 ندش ) لخاد   ) 4/100  - 6/171 ندش )

(. ریز نییاپ و  لقتسم ، يانعم  نتشاد  تهج ، نداد  ناشن  دیکأت ، يانعم  هب   ) ورف

.435  / یقهیب 8 113 ؛  / 2 ، 115  / 1 ندش ) زجاع   ) ندنام ورف 

یقهیب 17/10. 116 ؛  / 19 ، 148  / 17 ندرک ) هبلغ  ندرک ، هرصاحم   ) نتفرگ ورف 

یقهیب 1/70. 3/168 ؛ ندیعلب )  ) ندنکف ورف  ، 118  / ندنک 4 ورف 

.16/86 ندناوخ ) رخآ  ات  لوا  زا   ) ندناوخ ورف 

،12/33 ندـش ، دراو  ، 119  / 12 ندـمآ ) الب   ) ندـمآ زارف  ندـش ، لخاد  نتـشاد ، لقتـسم  يانعم  دـیکأت ، هتـسب ، الاب ، ياـنعم  هب  زارف 
یقهیب 10/87. 12/32 ؛

،15 ندـمآ ) مه  درگ   ) ندرک مهارف  کـیدزن ، يوـسب ، ندـش ، عـمج  نتفاـی ، لالقتـسا  ياـنعم  و  هب ، طـبر  فرح  زارف ، ياـنعم  هب  ارف 
،3/83 ندیسر 11/58 ، ارف  15/86 ؛ ، 8/87 ، 10/148 ناوخ 7/16 ، نمارف  رودصملا 4/110  هثفن  یقهیب 24/213 ؛ 235 ؛  / 15 ، 2/100

ندومن 14/5. ارف  9/107 ؛ ندناسر )  ) ندیزایارف داد 17/79  مهارف  تسد 

زاب

نداد زاـب  118 ؛  / 9 ، 136 / 10 نتـشاد ) او   ) نتـشاد زاـب   ) 108  / 20 ، 117  / 7 ، 4/102 ندـش ، عنام   ) نتـشاد زاـب  ندـیهر 14/96  زاب 
159؛  / 4 ندرپس ) )
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.15/147 نتفرگ ) زاب   ) ندتس زاب  13/55 ؛ ندرک ) دس   ) نتسب زاب  10/45 ؛ ندرک ) وگزاب   ) ندناوخ زاب 

.4/81 ، 109 تسویپ 17 / العا  قیفر  اب  هب ؛ طبر  فرح  ياج  هب  ای 

نودیا

هحفص 74) )

( . 3) .تسا دمآ  نینچ  نیا  نینچمه و  تاملک  ياج  هب  راثآ  یخرب  رد  ( 2) .دشاب یم  اجنیا  نینچ و  يانعم  هب  يولهپ  لصا  رد 

.332/1  - یسانش ج 334 کبس  ( 1)

یسانش ج 419/1. کبس  ( 2)

یگنهرف یملع و  تاراشتنا  تکرش  یفسوی ، نیسحمالغ  حیحصت  یلاعملا  رصنع  همانسوباق  يرلناخ 198/3 ؛ یسراف  نابز  خیرات  ( 3)
.1364 موس ، پاچ  ص 14 ،

يرد یسراف  ياهدیق 

يرد یسراف  ياهدیق 

8/88 اـقافتا )  ) رگم و 18   17/83 هـکنآ ) زج   ) رگم ناکی 1/180 ؛ ناـکی  ناگود 5/86 ، ، 183 یقهیب 20 /  9/81 عقوم ) یب   ) هاـگیب
هنازور 875 ؛ / 17 یقهیب 4/911 ، 20/45 ؛ همانتسایس 12/46 ، 176 ؛  / 4 دیکأت )  ) انامه ، 176 117 و 7 / دیاش 5 /   108 ناهگان 16 /

 / یقهیب 16 همانتسایس 21/94 ، 4/94 ؛ ، 106 / 7 لاح ) رد  نونکا ،  ) یلاـح 7/90 ؛ تمایق )  ) نیـسپ زاب  2/94 ؛ ، 12/97 زور ) ماگنه  )
هب همانتسایس 15/168 ؛ 9/112 ؛ ، 161  / 13 يدنتب ) اروف ،  ) کبس همانتسایس 13/89 ؛ 106 ؛  / 10 ، 14/147 هصالخ )  ) هلمج رد   1105

4/187؛ ، 255 نودیا 3 / 133 ؛  / هنیشود 12 131 ؛  / 7 يوس )  ) يز یقهیب 4/890 ؛ همانتسایس 11/48 ؛ 116 ؛  / 11 اصخش )  ) شیوخ نت 
همانتسایس 240 ؛ / 7 اقافتا )  ) ار اـضق  138 ؛ نیـسپ 19 / زامن  ، 6/138 رهظ ) زامن   ) نیـشیپ زاـمن  تعاـسرد 7/209 ؛ 519 ؛ یقهیب 10 /

.13/80 یپ ) رد   ) رثا رب  13/152 ؛

هحفص 75) )

تافص ءامسا و 

تافص ءامسا و 

884؛  / یقهیب 16 ، 10/81 شفک )  ) هزوـم 14/82 ؛ نازو )  ) نازب یقهیب 16/174 ؛ همانتسایس 24/29 ؛ 11/87 ؛ هرجح ) قاتا ،  ) قاـثو
( ماعط  ) لزن 163 ؛  / یقهیب 13 100 ؛  / 12 ، 108  / 16 تبحاصم )  ) تبحص رد  397 ؛  / یقهیب 16 یناسآ 7/96 ؛ نت  یگدومنلد 6/80 ؛
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خوش 158 ؛ یقهیب 18 / 153 ؛  / 16 دنبوناز )  ) لاکش 199 ؛  / 4 يور ؟ هچ  زا   1115  / 5 ، 874  / 13 یقهیب 4/38 ، 112 ؛  / 18 ، 238  / 11
يردیز رودصملا  هثفن  ، 8/219 سانشان )  ) راورک = نتم 204 ؛  / 10 ناگدرم )  ) ناگتشذگب 148 ؛  / ناشک 6 نماد  169 ؛ یمشچ 15 / 

(. هتشرف ( ) 1  ) هتشیرف 255 ؛  / 16 هتفشآ )  ) هتفلآ 1114 ؛  / یقهیب 4 همان 21/20  نابزرم  ، 65  / 3

یبرع ریباعت 

147 و  / هرسأب 7 ، 146  / هکنآ 16 فیک  کنیع 7/114 ، ترق  دق  کما 18/106 ، کتلکث  الهس 16/122 ، الها و  ، 102  / خب 15 خب 
زا يرایسب  کحی و 
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.تسا هتفر  راکب  ...و  هاثایغ  او  هایلع ، او  هادمحم ، او  دننام  هثاغتسا  هغیص ي 

هحفص 76) )

، همانتـسایس همانـسوباق ، یئالع ، همانـشناد  جیربمک ، ریـسفت  بطلا ، یف  نیملعتملا  هیادـه  یمعلب ، خـیرات  لیبق  زا  یمیدـق  راثآرد  ( 1)
یحو شورـس  هتـشیرف و  ار  لیئربج  هتـشون و  هتـشیرف  کلم ، یناعم  نایب  لیذ  بدالا  همدـقم  رد  يرـشخمز  .تسا  هتفر  راـکب  ررکم ،

دای هداتسرف  يانعم  هب  هتسرف  فدارم  ار  هتـشرف  دوخ ج 70/1  ياهتشاددای  رد  ینیوزق  موحرم  بدالا ج 158/1  همدقم  .تسا  هدروآ 
.تسا هدرک 

رهلک اضر  ازریم  همدقم ي 

رهلک اضر  ازریم  همدقم ي 

( . 1)

باطتسم باتک  همالعا -  دیا  همایا و  هللا  دلخ  هاش -  نیدلارصان  رفظملاوبا  تنطلس  راگزور  تکوش و  يوق  تلود  دهع  رد  هللادمحب 
رطاخ ءاشنا  عبط و  ءالما  زا  دوب ، دـناوت  نهک  ناراگن  همان  اشنا و  نف  هرهم ي  هوسا ي  نخـس و  شنیرفآ  هخـسن ي  هک  عومدـلا  ضیف 
ازریم ناقاخلا  برقم  رادـم  دـیواج  تلود  راگن  عیادـب  باستنا ، دـماحم  بانج  نینایبلاوذ  مالکلا  کلم  یناـعم ، ملاـع  نخـس و  داـقن 

رازهکی و لاـس  رد  هیلا  يزعم  باـنج  دوـخ  ماـمتها  نمی  تبقارم و  نسح  هب  یلاـعلا -  هزع  هللا  مادآ  ینارهت -  باوـن  مـیهاربا  دـمحم 
تنیز هب  موقرم و  رهلک ، ياضر  دمحم  دابع ، رقحا  طخ  هب  نامألاب -  تفح  نارهت -  هفالخلاراد  رد  يرجه  شش  داتشه و  تسیود و 

هتاضرمل و ابلط  هبـسح هللا و  و  تفرن ، غیرد  هقیاضم و  هجوچیه  هب  نآ  فراصم  جراخم و  هوجو  رد  ناشیا  بناـج  زا  دـمآ و  رد  عبط 
.تفای مامتا  تروص  نوزفا  زور  تلود  ياعد  رشن  نویامه و  تاذ  ياقب  ضحم 

هلاسر نیسحلا  ینع  غلبم  نمف 

( . 2  ) بولق سفنا و  اهنم  عجوت 

دمحم لآل  ایندلا  تلزلزت 

( . 3  ) بوذت لابجلا  مص  مهل  تداک  و 

هنر حمرلل  لاوعا و  فیسلل  و 

نم لیخلل  و 
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( . 4  ) بیحن لیهصلا  دعب 

هحفص 77) )

موحرم طسوت  .ه ق  لاس 1283  رد  لوا  راب  هک  ناتسلگ ) خاک   ) یتنطلـس هناخباتک ي  رد  دوجوم  یطخ  هخـسن ي  رد  همدقم  نیا  ( 1)
نامه رد  فلؤم  تاحالـصا  اب  رظن و  ریز  هدیـسر و  مامتا  هب  .ه ق  لاس 1286  رد  هک  مود  ریرحت  رد  یلو  هدـماین  هدـش ، ریرحت  رهلک 

.تسا هدش  هفاضا  دش ، پاچ  نامز 

.دیآ یم  درد  هب  نآ  زا  اهلد  اهناج و  هک  یمایپ  دناسرب ؟ مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ارم  مایپ  هک  تسیک  ( 2)

ورف مه  زا  تخـس  ياههوک  هک  دوب  کیدزن  هدیزرل و  دوخ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  تبیـصم  رد  ایند  ( 3)
.دشاپ

.دنتسیرگ نانک  ههیش  نابسا ، دندیلان و  اه  هزین  دندرک و  نویش  اهریشمش  ( 4)

فلؤم همدقم ي 

فلؤم همدقم ي 

، زورب روهظ و  ( 3  ) هصنم ي رب  بیر  ( 2  ) رستسم بیغ و  نمکم  زا  ار  دوجو  ملاوع  تارذ  دوهـش ، ( 1  ) يادبم رد  مه  هناحبس  يادخ 
ییاتـس نتـشیوخ  ییامندوخ و  لالج ، لامج و  يایربک  زع و  تارتس  و  ( 4  ) لـالد عنمت و  همه  نآ  اـب  .داد و  زورف  غورف و  هوـلج ي 

فارتعا فاصنا و  شیوخ  تینادـحو  لاـمک  تیبوبر و  قدـص  رب  ناـکی  ناـکی  زا  تمحر  هقباـس ي  تمکح و  بجوم  رب  تفرگ و 
الا هلا  ال   » تملک رـضاح  هفیطل ي  رطاخ و  ههیدـب ي  رب  دـندوشگزاب و  تقاف  رقف و  نابز  تقاط ، عسو و  بسح  رب  کی  ره  تساوخ ؛

، دـندش هرانک  رب  یتسرپ  قح  ياوتف  هب  یتسه  يوعد  زا  دودـعم  يا  همذ  رـش  هلمج  نآ  زا  دـندرک و  زاغآ  ریـصملا » کیلا  انبر و  تنا 
.دنتسناد تسیز  نیع  ار  قلطم  يانف  دندید ، تسین  رد  یتسه  تقیقح  دندرک ، نت  ناج و  لذب  دنتفگ ، نم  ام و  كرت 

دمآ نداد  ناناج  هب  ناج 
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ناششیک

ناششیپ عفان  دهش  ( 5  ) عقان مس 

دوجو دص  دنیب  گرم  ردنا  هک  ره 

دوجو دنازوسب  هناورپ  وچمه 

( . 6 « ) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  «و ال 

هریخ ي توتف  ندعم  تورم و  ناک  عمش ، نیا  يازفا  غورف  عمج و  نیا  شخبزارط  و 

هحفص 78) )

وا مالسلا  هیلع  راهطا  بایطا  دالوا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  راتخم  دمحم  ادخ  لوسر  شنیب ، شناد و  نادناخ  توفص  شنیرفآ و 
الب و ناکیپ  فک ، رب  زیزع  ناج  ( 7  ) قلطم ءال  يالما  قح و  هملک ي  يالعاو  نید  ینابم  سیسأت  نیبم و  عرـش  تماقا  رد  هک  دندوب 
انف و فقوم  رد  دـنداهنن و  عقو  ار  ( 10  ) حامر فویس و  ( 9  ) تاعقو حاورا ، سوفن و  لذب  رد  دـندش و  فدـه  و  ( 8  ) نجم ار  نحم 

.دندیزگ ( 11  ) یتسیا شیپ  يزابناج و  یتسین 

هلمهم ءاضمرلا  یلع  سوفن  مهل 

( . 12  ) اهیرقی هللا  راوج  یف  سفنا  و 

اهعفان رضلاب  اهدصاق  نأک 

( . 13  ) اهییحم فیسلاب  اهلتاق  نا  و 

( روبقلا یلع  یلکثلا  تحان  روبعلا و  ( 14  ) يرعشلا تحالام  همارکا  هلاضفا و  همالس و  هللا و  تاولص  مهیلع  )

هللا دلخ  راجاق -  هاش  نیدلارـصان  روصنم  دـنوادخ  ناهج  هاشداپ  نویامه  راگزور  عیاقو  قیلعت  عیادـب و  قیفلت  رب  زارد  يدـهع  نوچ 
تـضراع ای  یتفلا و  تقباس  یب  تشگ و  لیلج  مهم  گرزب و  تمدخ  نیا  قرغتـسم  زیزع  تقو  رمع و  دـقن  دـمآرب و  ( - 15  ) هکلم

دهع شیع و  راگزور  قسن ، نیا  رب  تشگ و  هتخادرپ  اهلـصف  دمآ و  هتخاس  اه  همان  نآ  شهوکن  ای  نیا و  شیاتـس  رد  ( 16  ) یتشحو
، يور هنوگ ي  ود  ره  رب  دیمدرب و  تلوهک  نشور  ضایب  بابـش ، ملظم  داوس  رد  طاشن  زاغآ  رمع و  تحتاف  رد  تشذـگب و  توارط 

يوم
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دیپس

هحفص 79) )

مرج ـال  ( ، 19  ) داد مهارف  تـسد  عوـنتم  ضارما  فـلتخم و  ضارعا  اـضعا ، قیراـفت  و  ( 18  ) تینب ( 17  ) فیعاضت رد  دـش و  دـیدپ 
ار رفس  نای  شیاسآ  دباترب ؛ ریبدت  هجنپ ي  رـس  ریدقت ، تسد  دسر و  ارف  مولعم  تقو  ار  لجا  هک  شیپ  نآ  زا  هک  دومن  نانچ  باوص 

هیلع یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  طبـسلا  هللادبعوبا  راوگرزب  ماما  تداعـس  تشاددای  تداهـش و  حرـش  رد  دریگرب و  يا  هشوت  یکی 
هتفر و ثیدح  نید ، ناگرزب  نابز  رب  هک  تفـص  نادب  ار  ( 20  ) قلقم تیزر  قرحم و  تبیصم  نآ  دنک و  مهارف  دنچ  یتملک  مالـسلا 

لامج تقایـس و  فطل  ینعم ، ره  ياشنا  ربخ و  ره  يـالما  رد  دـیوگزاب و  حرـش  هب  .دـنا  هدرک  داـی  نیما  ناـهاوگ  قداـص و  ناربخم 
، عیدب زارط  ءاشنا و  تیلحزا  ابلاغ  ثیدح  نیا  ناراگن  مان  هچ ، درب ؛ راک  هب  ( 21  ) لزج یناعم  فیطل و  ياهنخس  دیامن و  زاب  تغالب 

نییآ هتفاین و  ینوزف  یناعم ، ملع  تسرادـم  نایب و  نف  تسرامم  رب  دنتـشادن و  تعاضب  نادـنچ  نخـس  تعانـص  رد  دـندوب و  لـطاع 
ینعم مهف  دنریگ و  ارف  ود  یظفل  دنهد و  راف  شوگ  دنچ  یماع  هک  هدش  عناق  غلبم ، نامه  رب  هتـسنادن و  تراعتـسا  هفیطل ي  تیانک و 

رجا هنیآ  ره  هک  دنتـسنادن  نیاو  دـننک  یـسٍأت  رگیدـکی  هب  لاب  غراف  نهذ و  یلاخ  عجوت ، عجفت و  راثآ  راهظا  رد  دـنیرگب و  هدرکان ،
مهف دناد و  وکین  نخـس  ره  فطل  دـیامن و  ارف  شوهو  لد  دـیآ و  زارف  ناقیا  تریـصب و  رد  زا  هک  دوب  ار  نآ  لیمج  شاداپ  لیزج و 

دوب و بای  تقیقد  سانش و  تقیقح  دنک و  بجاو  هب  ینعم  ره  مهف  دناد و  وکین 
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هتشذگب وا  نانیشن  ياج  زا  ناکاپ  رگید  لوسر و  نابز  رب  هک  حیـصف  صن  زجعم و  نایب  نادب  دوخ  غیلب ، یمدرم  هکنآ  رگم  دوشن  نیا 
نت رب  ددرگ و  هودنا  هداب ي  رومخم  (و ) قوش ( 23  ) قیحر تسم  رس  نحم  نآ  ( 22  ) يدرد نخس و  نآ  بارـش  زا  درگن و  رد  دشاب 

نود و يایند  نیا  زا  دهاکب و  یسب  شیوخ  ییاناوت  بات و  زا  درب و  جنر  یسب  شیوخ ، ناج  و 

هحفص 80) )

نییآ رادیاپان و  میعن  اب  درذگ و  رد  تسا  رورغ  بیرف و  شوخ  تسد  ( 25  ) اهرساب روز و  هوشع و  رسارس  هک  ( 24  ) فرخزم يارس 
لـسگ دوز  نامیئل  دـهع  دـننام  خـلت و  ناتـسدگنت  شیع  نوچ  هک  رذـگ  رب  ناهج  هزور ي  ود  نیا  درادـن و  شوخ  لد  وا  راگزاسان 

نآ زا  ای  دبلط و  دیواج  تداعس  سفن و  فرـش  ددنب و  زاب  لیاضف  ( 26  ) ءانتقا بادآ و  باستکا  رب  رطاخ  درامـشن و  يزیچ  هب  تسا ،
ناتسوب نآ  زا  یمیمـش و  ( 28  ) همامـش نآ  زا  دوـب و  نآ  زا  يرادوـمن  دزـس و  نآ  همجرت ي  ( ، 27  ) تیل ای  هک  رگید  ینایب  اـب  ناـبز 

تبغر نخـس  هنوگ  نیدـب  هتبلا  ار  غیلب  رطاخ  فیطل و  عبط  هچ ، .دـنک  ( 29  ) یگدومنلد دهد و  یلست  نتـشیوخ  دزو ، نآ  رب  یمیـسن 
لوغـشم رطاخ  همان ، نیا  شراگن  رب  دـنچ  کی  هک  سب  نامه  ار  هدـنب  نم  دوب و  رتشیب  رطاخ  طاشن  نآ ، تعلاـطم  رب  دـتفا و  تداـیز 

نآ زا  هک  ( 31  ) وجرا .دیوج  برقت  ، تسا ناربمیپ  ياج  هسوب  ناگتشیرف و  هاگ  هدجـس  هک  هاگرد  نادب  ( 30  ) تعیرذ نیدب  دراد و 
زا دریگرب و  یماک  هتفرگ ، ورف  ار  نایناهج  هک  مات  ماعنا  ماع و  تیانع 
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يرثا زین  ار  دوعـسم  راگزور  نیا  رم  دنامن و  مورحم  دوب ، یبیـصن  و  ( 32  ) يرهب نآ  زا  ار  سک  همه  هک  مـیمع  رب  مـیظع و  ضیف  نآ 
تایح تبهوم  هک  يراب  تمعن  رکش  تلیسو ، نیدب  رگم  ات  دراد ، ناور  ( 33  ) رثا رب  ریخ  ياعد  لیمج و  رکذ  دراذگ و  یقاب  دومحم 
دیزم دوب ، دـناوتن  يدـیزم  تمعن  نیا  رب  هچ  رگا  دـشاب و  هتفگ  زاب  هدیـشخب ، هدـنیوج  ناور  هدـنیوگ و  ناـبز  تسا و  هتـشاد  ینازرا 

.هتسج

.ناعتسملا وه  قیفوتلا و  یلو  هنا 

هحفص 81) )

نیسح ماما  دلوت  <

نیسح ماما  لیاضف  <

نیسح ماما  تداهش  ربمایپ و  <

ماما زا  دیزی  نتساوخ  تعیب  هیواعم و  گرم  <

وا تداهش  هفوک و  هب  ملسم  نتفر  <

قارع يوس  هب  هکم  زا  ماما  تکرح  <

قارع هار  رد  ماما  <

ماما اب  رح  تاقالم  <

البرک نیمزرس  <

سابع ترضح  تداهش  <

رح تداهش  <

ریرب تداهش  <

بهو تداهش  <

ورمع تداهش  <

هجسوع نب  ملسم  تداهش  <
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مرکا لوسر  نادناخ  تداهش  <

ماما تراغ  <

اه همیخ  تراغ  <

هفوک رد  بنیز  ترضح  هبطخ ي  <

نیسح ماما  رتخد  همطاف  هبطخ ي  <

موثلک ما  هبطخ ي  <

هفوک رد  داجس  ماما  هبطخ ي  <

هنیدم مدرم  ندش  ربخ  >اب 

ماش ریسم  رد  تیب  لها  <

ماش رد  تیب  لها  <

دیزی خاک  رد  تیب  لها  <

دیزی سلجم  رد  بنیز  ترضح  هبطخ ي  <

دیزی اب  داجس  ماما  جاجتحا  <

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  هبطخ ي  <

هنیدم هب  تشگزاب  <

هنیدم رد  داجس  ماما  هبطخ ي  <

.یلجم رهظم ، ( 1)

.ناهن ( 2)

.هاگ هولج  ( 3)

.هزمغ ( 4)
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.هدنشک ( 5)

.169 نارمع ، لآ  ( 6)

.تسا دیحوت  هملک ي  زا  هیانک  ( 7)

.رپس ( 8)

.تابرض ( 9)

.هزین : حمر عمج  ( 10)

.يرادیاپ ( 11)

.شا تفایض  ناوخ  رب  ادخ و  راوج  رد  ییاهناج  هدش و  اهر  هدیتفت  رازگیر  رب  تسا  ییاه  نت  ار  اهنآ  ( 12)

.وا هدننک ي  هدنز  ریشمش ، اب  وا  هدنشک ي  تسوا و  هدنناسر ي  دوس  وا ، هدنناسر ي  بیسآ  ایوگ  ( 13)

عطق روبع  يارعـش  هک  دـنناد  نانچ  ءاـصیمغ و  ار  يرگید  دـنیوگ و  روبع  ار  یکی  یناـمی ؛ یماـش و  تسا  هراتـس  ود  نییرعـش : ( 14)
.تسا هدرک  هرجم 
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.تسا نتـسیرگ  گـنهآ  رب  هک  دـیامن  ناـنچ  دـنک ، عولط  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  نآ  زا  شروبع  دـنیوگ  .تسا و  هدـش  هدـیمان  روـبع  و 
(. فلؤم )

!. هدشن ریرحت  هاش » نیدلارصان   » مسا ناتسلگ  خاک  رد  دوجوم  ریرحت 1283  یطخ  هخسن ي  رد  ( 15)

.هودنا میب و  ینارگن ، ( 16)

.البال ( 17)

.ندب نامتخاس  ( 18)

.تشگ ضراع  دش ، ادیپ  ( 19)

.هدنهد ناکت  روآ و  بارطضا  ( 20)

.راوتسا مکحم و  ( 21)

.دوش نیشن  هت  هک  بارش  هراصع ي  ( 22)

.تسا بارش  زا  یفاص  صلاخ و  ( 23)

.هتسارآ ( 24)

.الک امامت ، ( 25)

.باستکا ( 26)

.امیظع ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  ( 27)

.ناد رطع  ( 28)

.دقفت يرادلد و  ( 29)

.هلیسو هناهب و  ( 30)

.مراد دیما  ( 31)

.بیصن تمسق ، ( 32)
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.لابند هب  ( 33)

نیسح ماما  دلوت 

نیسح ماما  دلوت 

زا میس  زور  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  هللا  تاذ  یلع  لیلدلا  هللا و  ءهاضرمل  عباتلا  یکزلا  دیـسلا  یفولا  مامالا  طبـسلا  هللادبع  وبا 
هلاس تفه  نوچ  .تشاد و  ینازرا  تدالو  تداعـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم ي  هب  يرجه  مراهچ  لاس  رد  نابعـش  هام 

تداهش زا  نوچ  تشگ و  ( 1  ) زیاف یلع  نینمؤملاریما  دیسر ، شش  یس و  هب  نوچ  تسویپ و  یلعا  قیفر  اب  يادخ  لوسر  وا  ياین  دش 
نـسح صن  هب  دهع  تیالو  تفایرد و  لجا  ار  هیلع -  هللا  مالـس  یلع -  نب  نسح  دـمحم  وبا  ماما  شردارب  ( 2 ، ) دمآ رب  لاس  هد  ردـپ 

.تشگ ضوفم  ودب 

ربنق اب  دـندیناشچ ، لـتاق  رهز  هیواـعم  یعـس  هب  ار  وا  دیـسر و  ارف  تقو  ار  نسح  نوچ  دـیوگ : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  هللادـبعوبا 
.دیسارهب میظع  دیدب ، ارم  نوچ  دوب ، ( 4  ) هاگ یب  مدش و  وا  دزن  هب  دـیوگ  ربنق  .ناوخ  نم  ( . 3  ) ارف ار  یلع  نب  دمحم  مردارب  تفگ :

نوریب ریتمامت  هچ  ره  یتلجع  رب  تسجرب و  .يامرف  تباجا  ار  دمحموبا  متفگ 
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زا نیشنب و  دومرف : نسح  .داتـسیاب  داد و  مالـس  دیـسر ، ارف  نوچ  .تسویپ  تسناوتن  مه  هب  شیوخ  ( 5  ) هزوم ي دنب  هک  نانچ  دـیود ،
دنوش و هدنز  نادب  ناگدرم  هک  نخس  نآ  دنام  ناهن  هک  دیاشن  ییوت  نوچ 

هحفص 82) )

يادخ و  ( 6) .دوب رتنازورف  يا  هراپ  دوخ  زور ، غورف  و  یگریت ؛ ياهغارچ  دیـشاب و  شناد  ياهیاج  یگمه  .دنریم  زاب  نادـب  ناگدـنز 
یمن وت  رب  دـسح  زا  نم  داد و  روبز  ار  دوواد  داهن و  یتیزم  رگید  نآ  رب  ار  کی  ره  تخیگنارب و  نایاوشیپ  میهاربا ، داژن  زا  هناـحبس ،

نینمؤملاریما و  ( 7 « ) قحلا مهل  نیبت  ام  دعب  نم  مهـسفنا  دنع  نم  ادـسح  ارافک   » یلاعت هللا  لاق  دـشاب ، نارفاک  تمـس  نیا  هچ ، مسرت ؛
همه ي زا  هناحبس  يادخ  تفگ : نخس  رخآ  رد  و  ( 8 «) ادمحم ربیلف  هرخالاو  ایندلا  یف  ینربی  نا  دارا  نم  : » دومرف لمج  زور  رد  یلع 

تیاصو دهع  دیزگرب و  ار  یلع  نینمؤملاریما  لوسر  تساوخ و  مدآ  ینب  هصالخ ي  ملاع و  توفـص  ار  وا  دیزگرب و  ار  لوسر  قلخ 
هب وا  هک  ما  هدیزگرب  شیوخ  زا  سپ  ار  نیـسح  مردارب  کنیا  نم  دیزگرب و  ارم  یلع  نینمؤملاریما  تشاذگ و  ودـب  تماما  هلقث ي  و 

نیا ظوفحم ، باتک  رد  هناحبـس  يادـخ  و  قاقحتـسا ، رد  زا  مه  ثرا و  بسح  رب  مه  تسا ، رتراوازـس  سک  همه  زا  تماـما  بصنم 
.تشگ صوصخم  تسخن ، دهع  زا  مه  تیزم  نیدب  وا  درپس و  ودب  دهع 

مولع صیاصخ  قالخا و  دماحم  رد  ارم  یمدینـش و  وت  گرم  ثیدح  هک  شیپ  نآ  زا  یتفایرد  لجا  ارم  شاک  تفگ : یلع  نبدمحم 
؛ ددرگن نوگرگید  هتبلا  دسرن و  نایاپ  هب  زگره  هک  تساهنخس  رس  رد  تسا ، زاتمم  نادب  وت  هاگآ  ریمض  فیرش و  سفن  هک 
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یندـجاف هئادـباب  مها  منمنملا  قرلا  یف  مـجعملا  باـتکلاک   » دزو نآ  رب  ( 9  ) نازب ياـهداب  دور و  اصقتـسا  نآ  تقایـس  رد  دـنچ  رگا 
کلذـک کلـضف و  غلبی  بتاکلا و ال  دـی  قطانلا و  ناسل  هب  لکی  مالکل  هنا  لسرلا و  هب  تئاج  ام  لزنملا و  باـتکلا  قبـس  هیلا  تقبس 

( . 10 « ) هللااب الا  هوق  نینسحملا و ال  هللا  يزجی 

هحفص 83) )

هیقف یماما  دوخ  وا  .کیدزن  لوسر  اـب  محر  تهج  زا  رتاـناوت و  همه  زا  ملح  رد  زا  تسا و  رتاـناد  مه  زا  ملع  يور  زا  نیـسح  يرآ ،
لوسر زا  هب  يرگید  هناحبـس  يادـخ  رگا  دـیآ و  ناـبز  هب  هک  شیپ  نآ  زا  دـناوخ  یمه  یحو  دـیآ و  ناـهج  هب  هک  شیپ  نآ  زا  دوـب 

ینعم نیدبو  میداد  ارف  نت  زین  ام  ار ، نیـسح  دوخ  وت  و  ( ) 11  ) ار وت  یلع  دیزگرب و  ار  یلع  لوسر  يدیزگرب و  ار  وا  هنیآ  ره  يدـید 
راوگرزب یماما  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هللادبع  وبا  تالکشملا و  نم  هب  ملسن  نمب  اضرلا و  وه  نمب  انیضر  انملس و  .میتشگ  اضر 
.فورعم سفن  تزع  نید و  تریغ  هب  نکمتم و  وا  داهن  رد  مالسا  تیمح  تفلا و  لامک  .تشاد  عیفر  سب  یتمه  عیو و  يردص  دوب 

لاجر زا  دنچ  ینت  هک  درک  دای  نامثع  نب  ورمع  هک  درک  همان  ودـب  تشاد  هنیدـم  لمع  هیواعم  لبق  زا  ناورم  هک  نامز  نادـب  دـنیوگ 
دوخ نم  دـیآرب و  هنتف  ناشیا  طالتخا  زا  هک  مسرت  یمه  دـننک و  یمه  تدوارم  ناهنپ  یلع  نب  نیـسح  اب  زاجح  مدرم  هوجو  قارع و 

دوب و دهاوخن  فالخ  وت  اب  زورما  ار  نیسح  هک  متسنادب  مدرک و  صحف  ینعم  نیا  زا 
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وا هکنآ  رگم  راذگ  شیوخ  لاح  هب  ار  وا  ناسرم و  ضرعت  ار  نیسح  هک  تشبن  ودب  هیواعم  .دوب  فالخ  يأر  ار  وا  سپ  نیا  زا  دیاش 
دهع ناحبـس  يادخ  اب  سک  ره  هک  درک  همان  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  وا  دوخ  دزاغآ و  فالخ  دـنز و  رـس  ام  تعیب  زا  دوخ 

يا و هتخانش  بجاو  هب  ار  مدرم  دوخ  وت  دزیهرپب و  دهع  ثکن  زا  دنک و  افو  شیوخ  نامیپ  اب  هک  دوب  نانچ  هتسیاش  داد  قاثیم  درک و 
زیهرپب و تما  ياصع  قش  تقرف و  هیعاد ي  زا  ياـشخبب و  لوسر  تما  رب  رگنب و  شیوخ  نید  سفن و  رد  .يا  هدرک  ناـحتما  تسرد 

رد ار  لوسر  تما 

هحفص 84) )

گنج و رـس  وت  اب  ارم  هک  تشبن  ودب  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  و  نوملعی » نیذلا ال  ءاهفـسلا  کنفنختـسی  و ال   » زادـنیم هنتف 
هک سپ  نآ  زا  دوخ  وت  دریذپن و  نم  رذـع  دوشن و  اضر  ینعم  نیدـب  هناحبـس  يادـخ  هک  مناد  نانچ  دـنچ  رگا  تسین ، فالخ  هیعاد 

هنیک زا  یناسرن و  ضرعت  هنوگچیه  هب  ار  یلع  هعیش  شیوخ  راگزور  هب  هک  يدرک  دای  دنگوس  یسب  يداد و  دهع  ار  هناحبـس  يادخ 
ار ملظ  هک  يوج  شتـسرپ  رازگ  زامن  مدرم  یـسب  يدوشخبن و  نت  چـیه  رب  ملظ ، يور  زا  یتفای  تسد  نوچ  ینک ، شومارف  ناشیا  ي 
يادخ و باذـع  زا  یتشکب و  يدـندوب ، دنمـشیدنا  تقو  همه  هناحبـس  يادـخ  زا  يدندرمـش و  میظع  ار  تعدـب  يدنتـشادن و  وکین 
وا گنر  دوب و  هدرک  رغال  وا  نت  تدابع  طرف  هک  حلاص  هدنب ي  نآ  لوسر  بحاص  قمحلا  نب  ورمع  .يدیسارهن  يازج ، زور  باقع 

سپ نآ  زا  یتشکب و  هدومن  هریت 
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رب هک  هیمـس  نب  دایز  .يدش  وت  بناج  هوک  زارف  زا  هنیآ  ره  يداد  یم  ار  يا  هدنرپ  رگا  هک  يداد  اهنامیپ  يدومن و  اهدـهع  ار  وا  هک 
نیارب رجحلا و  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  دومرف  لوسر  هکنآ  اب  يدناوخ  شیوخ  ردپ  رـسپ  یتسب و  زاب  دوخ  هب  دازب ، فیقث  دیبع  شارف 

هخاش رب  ار  ناشیا  دیشک و  لیم  ناشیا  ياهمشچ  دیربب و  ناناملسم  ياپ  تسد و  ات  يداد  مکح  قارع  مدرم  رب  ار  وا  یتشادن و  هدنسب 
ناگمه ات  یتشون  ودب  دشاب ، یلع  نید  رب   ( ناشیا هک  تشون  وتاب  ( 12  ) توم ترضح  مدرم  هرابرد ي  نوچ  تخیوایب و  لیخن  ياه 

رد وت  اب  شیوخ  نامز  رد  دیـشوکب و  وت  ردپ  اب  لوسر  دهع  وا  لوبق  رب  هک  تسا  نید  نامه  یلع  نید  درک و  ( 13  ) هلثم تشکب و  ار 
ود نامه  وت  ردـپ  وت و  فرـش  گرزب  هنرگو  يدیـسر ، هاگیاج  نیدـبو  یتفاـی  تلزنم  نیا  نید  ناـمه  يورین  هب  دوخ  وت  تخادـنا و 

تلحر

هحفص 85) )

نم زادـنیم و  هنتف  رد  ار  لوسر  تما  ياشخبب و  لوسر  تما  رب  رگنب و  شیوخ  نید  سفن و  رد  ییوگ  ارم  يدوب و  ( 14  ) زومت يد و 
.منادـن وت  تدـهاجم  زا  رتلـضاف  یباوث  لوسر ، تما  دوخ و  يارب  زا  منیبـن و  رتـمیظع  هنتف ي  وت  تیـالو  زا  تما  نیا  رب  هنیآ  ره  دوخ 

رما رب  مبلط و  یم  ترفغم  هناحبـس  يادخ  زا  مه  مراذـگاو ، رگا  دوب و  یتبرق  هناحبـس  يادـخ  يوس  هب  ارم  مزادـنارد ، وت  اب  رگا  سپ 
هریغـص و ال رداغی  ال   » اباتک یلاعت  هللا  نا  ملعا  باسحلاب و  نقیتسا  صاـصقلاب و  هیواـعم  اـی  رـشباف  .مهاوخ  یم  داـشر  قیفوت  شیوخ 

( . 15 « ) اهیصحا الا  هریبک 

زا و 
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تنوشخ همه  نیا  اب  داتـسرف و  ودـب  درک و  جرد  نآ  رد  وا  لاعفا  لاـمعا و  حـیاضف  تشون و  یـسب  زیمآ  تنوشخ  تاـملک  هنوگ  نیا 
هچنآ تسیز و  یم  نیکاسم  هریس ي  رب  تسشن و  یم  ناوخ  کی  رب  تما  يارقف  اب  دوب ، نتورف  عضاوتم و  یـسب  عبط ، تزع  بناج و 

.درک یم  راثیا  ناشیا  رب  تشاد 

.دندومرف ناشکرابم ، رس  هب  ریشمش  تباصا  زا  سپ  ترضح  هک  تسا  هبعکلا » بر  تزف و   » مالک هب  هراشا  ( 1)

.دش يرپس  ( 2)

.دزن هب ، ( 3)

.ماگنهبان عوقم ، یب  ( 4)

.شفک ( 5)

.تسا رگید  ياهزور  زا  رتشیب  اهزور  یخرب  ییانشور  هک  دیشاب  یهارمگ ) لهج و   ) ياهیکیرات شخب  ییانشور  ( 6)

.109 هرقبلا : ( 7)

.دراد اور  یکین  دمحم  رب  سپ  دنک ، ناسحا  یکین و  نم  هب  ترخآ  ایند و  رد  تساوخ  سک  ره  ( 8)

.دنت نازو ، ( 9)

نآ يوس  هب  هک  مباـی  یم  ناـنچ  ار  دوخ  منک ، شراکـشآ  مهاوخ  یم  هچ  ره  هک  هتـسارآ  يذـغاک  رب  نشور  یباـتک  نوـچمه  ( 10)
وگنخس و نابز  هک  تسا  ینخس  نآ  دنا و  هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  نامـسآ و  زا  هدمآ  دورف  باتک  نتفرگ  یـشیپ  دننام  ما  هتفگ  یـشیپ 
دـهد و یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  ادـخ  دـباین و  تسد  وت  لضف  هاگیاج  هب  ددرگ و  هتـسخ  هدـنام و  نآ  هب  هدنـسیون  تسد 

.تسین وا  زج  یتردق 

خاـک رد  عومدـلا  ضیف  یطخ  هخـسن ي  زا  ار  وا  مـالک  یقاـب  .تسا  سقاـن  ساـسا  هخـسن ي  رد  هیفنح  نب  دـمحم  ناـیب  ناـیاپ  ( 11)
.میدرک لیمکت  ناتسلگ 

بناج رد  تسا  عقاو  اـیرد  هب  کـیدزن  میرت و  ار  يرگید  دـنیوگ و  ماـش  یکی  هک  هنیدـم  ود  رب  لمتـشم  تسا  نمی  یحاون  رد  ( 12)
نب ایرکز  دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  كر : مالسلا  هیلع  دوه  ربق  تساجنآ  هب  .تسا  همیدق  دالب  زا  ندع و 
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.1371 نارهت ، هاگشناد  ، 43/1 ج 44 -  ق 10 )  ) نامحرلادبع نب  دارم  دمحم  همجرت ي  .ه ق )  600  - 682  ) ینیوزق دمحم 

.ندرک هعطق  هعطق  ( 13)

رفس ود  نیا  زا  ناشراختفا  همه  شیرق و  تراجت  گرزب  ماش و  هب  ناتسبات )  ) زومت رد  دنتفر و  نمی  يوس  هب  ناتسمز )  ) يد رد  ( 14)
ود نیا  رد  شیرق  .فیـصلا  ءاتـشلا و  هلحر  مهفالیا  شیرق ، فالیال  .دراد  شیرق  هروس ي  هب  هراشا  ترـضح  اجنیا  رد  فلؤم )  ) دوب

ترضح تثعب  اب  دنوادخ  دنتـشاد و  تینما  اههار  رد  ادخ  هناخ ي  هبعک و  مارتحا  رطاخ  هب  دنتفر  یم  تراجت  بسک و  يارب  هک  رفس 
.تفرگ رارق  تراجت  لحم  زین  اجنآ  دندش و  فرشم  هکم  هب  همه  جح  مایا  رد  هک  داهن  اهنآ  رب  ار  تنم  نیا  لوسر 

.49 فهکلا ، ( 15)

نیسح ماما  لیاضف 

نیسح ماما  لیاضف 

وت هک  تشون  ودب  دمحم  ( 1  ) داتفا یتحشو  قافتا  تفر و  ینخس  هیفنح  رسپ  دمحم  شیوخ  ردارب  اب  ار  هللادبعوبا  یتقو  تفگ  یلوص 
زا مه  تسا و  لوسر  رتخد  وت  رداـم  هک  تفگ  مناوتن  رداـم  زا  یلو  میداژن  کـی  زا  ود  ره  هک  تسین  یتیزم  نم  رب  ردـپ  بناـج  زا  ار 
وا قاثو  هب  تفریذپب و  وا  زا  یگدومنلد  نیا  هللادبعوبا  .یـشاب  رتراوازـس  لضف  هب  وت  هک  درک  دیاب  لصاح  نم  ياضر  ار  وت  يور  نیا 

.درک لصاح  وا  ياضر  دش و 

هحفص 86) )

.دیچیپب وا  ندرگ  رب  تفرگرب و  ار  وا  همامع ي  هللادـبعوبا  داتفا ، تعزانم  ( 2  ) یتعیض رـس  رب  هنیدم  یلاو  هبتع  نب  دیلو  اب  ار  وا  یتقو 
.دنک يریلد  هنوگ  ندب  شیوخ  ریما  رب  یسک  هک  دوشن  نیا  زگره  ( 3  ) کحیو تفگ : .ودوب  رضاح  مکح  ناورم 

یتفگ يور  نآ  زا  هن  نخس  نیا  يادخ  ییادخ  هب  تفگ : دیلو 
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رم تعیض  نآ  همه  نیا  اب  يرب و  یم  کشر  وا  ضرعت  زا  نم  ملح  رب  انامه  .يا  هدش  مشخ  رد  یشاب و  هدروآ  تریغ  نم  لاح  رب  هک 
!؟ تسین ینخس  ارم  تسار و  وا 

.دیشخبب دیلو  اب  تعیض  نآ  تساخرب و  تعزانم  رس  زا  دیدب )  وا  زا  ( 4  ) تطسابم هنوگ  ) نیا نوچ  هللادبعوبا 

هب دوخ  وا  دیسر ، وا  تمدخ  هب  نوچ  .دندومن  ودب  ار  هللادبعوبا  دیـسرپب ، كاخ  نآ  مدرم  ( 5  ) رتدار زا  دش و  برثی  هب  ییبارعا  یتقو 
: دناوخ ورف  تیب  دنچ  نیا  هداتسیا و  وا  ربارب  یبارعا  .دوب  زامن 

نم کئاجر  نم  نالا  بخی  مل 

(6  ) هقلحلا کباب  نود  نم  كرح 

دمتعم تنا  داوج و  تنا 

(7  ) هقسفلا لتاق  ناک  دق  كوبا 

مکلئاوا نم  اک  يذلا  الول 

هقبطنم میحجلا  انیلع  تناک 

دوب خرـس  رز  رانید  رازه  راـهچ  هلمج  ( . 8  ) رآ نمارف  تسا  هدـنام  هنآ  زاـجح  لاـم  زا  دومرف  ار  ربنق  درازگب ، زاـمن  نوچ  هللادـبعوبا 
: دناوخ ورف  داد و  ودب  یگمه 

هحفص 87) )

رذتعم کیلا  یناف  اهذخ 

( . 9  ) هقفش وذ  کیلا  یناب  ملعاو 

(10  ) اصع هادغلا  انریس  یف  ناک  ول 

(11  ) هقفدنم کیلع  انامس  تسما 

ریغ وذ  نامزلا  بیر  نکل 

( . 12  ) هقفنلا هلیلق  ینم  فکلا  و 

رازه دیشخب و  رانید  رازه  ار  نمحرلادبع  دناوخب ، وا  رب  نوچ  .تخومایب  دمح  هروس  ار  هللادبعوبا  نآ  زا  يدنزرف  یملس  نمحرلادبع 
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( . 13) .دنک ایب  رد  هب  وا  ناهد  داد و  هلح 

، هچ دـشاب ، رتگرزب  یـسب  وا  ياطع  دومرف  هللادـبعوبا  .درمـش  فارـسا  زا  ازـسب  ياطع  نیا  درک و  ضارتعا  وا  رب  تیطع  نیدـب  یـسک 
: دناوخرب تیب  ود  نیا  هتخومآ  دمح  هروس ي  ار  دنزرف 

اهبدجف کیلع  ایندلا  تداج  اذا 

( . 14  ) تلفتت نا  لبق  ارط  سانلا  یلع 

تلبقا یه  اذا  اهینفی  دوجلا  الف 

(15  ) تلوت ام  اذا  اهیقبی  لخبلا  و ال 
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.

.دش لصاح  یترودک  ( 1)

.هعرزم ( 2)

.وت رب  ياو  ( 3)

زا یفیحـصت  تسا  لـمتحم  دـشن و  تفاـی  یبرع  یـسراف و  تغل  بتک  رد  نآ  زا  ییاـنعم  هـک  دـشاب  یم  تطیاـبم  ارهاـظ  لـصا : ( 4)
« دینشب  » هشورک لخاد  ترابع  ياجب  ناتسلگ  خاک  یطخ  هخـسن ي  رد  .تسا  رتراگزاس  ترابع  يانعم  اب  هک  دشاب  هدوب  تطـسابم » »

.تسا

.رتمیرک رتدرمناوج ، ( 5)

.دیبوک ار  وت  باب  هکنآ  تشگن  دیماان  وت  زا  ( 6)

.ودوب ناقساف  لتاق  وت  ردپ  يدامتعا و  دروم  داوج و  وت  ( 7)

.روایب نم  دزن  ( 8)

.مراد تفوطع  تقفش و  وت  هب  تبسن  نم  هک  نادب  ریذپب و  ارم  رذع  شاب و  اریذپ  نم  زا  ار  هیده  نیا  ( 9)

.دناوت یمن  دهد و  ماجنا  يراک  دهاوخ  یم  یسک  هک  دنیوگ  یم  یتقو  ار  لثملا  برض  نیا  ریس » هاصع  یف  سیل  ( » 10)

.دوب هدنراب  وت  رب  ام  نامسآ  ناراب  دوب  ام  ناوت  رد  رگا  ( 11)

.تسا كدنا  ما  هیامتسد  دراد و  ینوگرگد  راگزور  نکیل  ( 12)

.درک رپ  ( 13)

.دورب تفک  زا  هکنآ  زا  سپ  شاب  یخس  میرک و  مدرم ، هب  تبسن  ایند  رد  زین  وت  دوب ، میرک  داوج و  وت  هب  تبسن  ایند  هاگره  ( 14)

.دنکن اقبا  ار  نآ  یلخب  چیه  درک  تشپ  رگا  دوشن و  نآ  عنام  يدوج  چیه  .دروآ  يور  وت  هب  ایند  رگا  ( 15)

نیسح ماما  تداهش  ربمایپ و 

نیسح ماما  تداهش  ربمایپ و 

زور زورما  راوگرزب ! دج  يا  دـنتفگ : دـندش و  لوسر  ( 1  ) قاثو هب  ناگود  ره  نیـسح  نسح و  برع ، ياهدـیع  زا  یکی  رد  دـنیوگ 
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تهج نیدب  تسین ، هزات  هماج ي  ار  ام  دنا و  هدیشوپ  وکین  ياه  هماج  دنا و  هتسارآ  نوگانوگ  ياهسابل  اب  برع  نارـسپ  تسا و  دیع 
.میدش وت  بناج 

هحفص 88) )

(2  ) ربج دناوخب و  ار  هناحبس  يادخ  .تساوخ  یمن  ناشیا  هودنا  يدیماان و  تشادن و  ناشیا  تسیاش  هماج ي  هچ ، تسیرگب ، لوسر 
هودنا
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لوسر .دـیروایب  تشهب  ياه  هلح  زا  دـیپس  هلح ي  ود  دـمآ و  دورف  لیئربج  .تساوخ  رد  ـالع -  زع و  وا -  زا  ناـشیا  بلق  ياـضر  و 
رد دیناتـسب و  هتخود  ارف  امـش  نزوم  تماـق  رب  لزا  طاـیخ  هک  هماـج  ود  نیا  تشهب ! ناـناوج  دیـس  ود  يا  دومرف : تشگ و  ناـمداش 

.دیشوپ

؟ میشوپ هنوگچ  دیپس  هماج ي  ام  دنا ؛ هدیشوپب  نوگانوگ  ياه  هماج  برع ، ناکلفط  راوگرزب ! دج  يا  دنتفگ :

.دش ورف  هشیدنا  رد  دنکفا و  ورف  رس  لوسر 

دنک و شوخ  ناشیا  ياهلد  لجوزع -  يادخ -  هک  داب  نوزف  وت  مشچ  ینـشور  یـشاب و  لدشوخ  يادـخ ! لوسر  يا  تفگ : لیئربج 
يادخ تساوخ  هب  دـنهاوخ  هک  گنر  ره  مییوشب ، اه  هماج  نیا  ات  دـننک  رـضاح  ( 3  ) یقیربا تشط و  ات  يامرفب  .درآرب  ناـشیا  دـیما 

.دوش نامه  هناحبس 

گنر هچ  رب  شیوخ  هماج ي  هدید ! رون  يا  دومرف : نسح  اب  لوسر  .تخیرورف  بآ  لیئربج  داهن و  تشط  هب  نسح  هماج ي  لوسر ،
؟ یهاوخ

.مهاوخ زبس  گنر  تفگ : نسح 

: تفگ تخادنیب و  نیسح  هماج ي  هاگنآ  .دش  وکین  سب  يزبس  .درب  ورف  گنچ  لوسر 

؟ یهاوخ گنر  هچ  رب  شیوخ  هماج ي  هدید ! رون  يا 

.مهاوخ یمه  خرس  گنر  تفگ :

، دیدب لاح  نیا  نوچ  لیئربج  .دنتشگزاب  لدشوخ  دندیشوپب و  اه  هماج  ناگودره.تشگ  وکین  سب  یخرس  درب و  ورف  گنچ  لوسر 
!؟ ییرگ یمه  ارچ  وت  دنوش ، نادنخ  نم  نادنزرف  هک  تلاح  نینچ  رد  تفگ : ودب  لوسر  .تسیرگب 

هحفص 89) )

دـنهد و رهز  ار  نسح  .دوب  ظوفحم  باـتک  رد  ار  وا  رم  هک  درک  راـیتخا  یگنر  ناـگود ، نیا  زا  کـی  ره  يادـخ ! لوسر  يا  تفگ :
.دریگ یخرس  هنوگ ي  وا  نوخ  هب  وا  نویامه  نت  دنربب و  رس  نادنفسوگ  نوچ  ار  نیسح  دوش و  زبس  هریت و  وا  گنر 

نزح و تسیرگب و  لوسر 
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( . 4) .درک اهنیرفن  وا  ناگدنشک  رب  تفرگ و  ورف  ار  وا  ناوارف  هودنا 

لوسر نت  تشوگ  زا  ( 5  ) یتخل ییوگ  هک  دـمآ  نم  باوخ  اب  یبش  نیـسح ، نداز  زا  شیپ  هک  دـیوگ  ثراح  رتخد  هبابل  لـضفلا  ما 
لوتب هک  دشاب  دوز  دوش ، تسار  باوخ  نیا  رگا  دومرف  .مدرک  هصق  لوسر  رب  باوخ  نیا  نادادـماب  .دـنداهن  نم  رانک  رد  دـندیربب و 

.یهد وت  وا  ریش  ات  مراذگزاب  هبوت  هب  ار  وا  دیآ و  يرسپ  ار  ( 6)

لوسر هماج  رب  دنچ  يا  هرطق  نیسح  .مداهنب  وا  رانک  رد  ار  نیـسح  مدش و  لوسر  تمدخ  هب  يزور  رگم  .دمآ  رب  هنوگ  نیا  رب  مه  و 
یکاـب درک و  ناوت  كاـپ  ار  هماـج  دومرف : دـش و  مشخ  هب  لوسر  ( 7  ) مدیزگب ار  وا  یتخل  تشگنا  ود  هب  دـمآ ، مرـش  ارم  .دـیناکچب 

( . 8  ) یتسخب ببس  یب  ارم  دنزرف  وت  دشابن و 

یمه هک  مدـید  ار  لوسر  میتشگزاـب  نوچ  .میوش  ورف  لوسر  هماـج ي  رگم  اـت  مدـش  بآ  یپ  زا  متـشاذگ و  ياـج  رب  ار  نیـسح  نم 
( . 9 ( !؟ ییرگ یمه  لاح  هک  تسا  نوچ  يدوب و  نادنخ  دوخ  وت  يادخ  لوسر  يا  متفگ  .تسیرگ 

كدنا هک  تسا  یمارگ  تفـص  نیدـب  ار  وت  هک  دـنزرف  یمه ن  هک  داد  ربخ  ارم  دـمآ و  دورف  لیئربج  مردارب  تعاس  یمه ن  دومرف :
تشگ دهاوخ  هتشغآ  وا  نوخ  هب  وا  ناج  نت و  تشک و  دنهاوخب  هنـشت  تارف  رانک  رد  ار  وا  وت  تما  هنیآ  ره  دید ، یتسناوتن  وا  رازآ 

زا یتشم  و 

هحفص 90) )

( . 10  ) دروآ نم  هب  وا  كاخ 

دندرتسگب و شیوخ  ياهلاب  دندمآ و  دورف  لوسر  رب  نوگانوگ  روص  رب  هتشرف  هدزاود  دش ، هلاس  کی  نیسح  نوچ  و 
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ار لیباه  هک  دشاب  دزم  نامه  ار  وا  تفر و  لیباه  رب  هک  دور  نامه  نیـسح  وت  دنزرف  رب  هک  دشاب  دوز  يادخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : یم 
رب ار  وا  دمآ و  دورف  لوسر  رب  هکنآ  رگم  دنامن ، برقم  هتشرف  اهنامـسآ  همه ي  رد  ار و  لیباق  هک  هانگ  نامه  ار  وا  هدنـشک ي  دوب و 
هک ار  نآ  راد  راوخ  يادخ ! يا  تفگ : یمه  لوسر  .داد و  ربخ  وا  باوث  زا  تشاد و  هضرع  رب  ار  وا  كاخ  درک و  تیزعت  نیسح  رما 

( . 11) .هدم هرهب  دنک  بلط  هچنادب  ار  وا  دشکب و  ار  وا  هک  ار  نآ  شکب  دراد و  راوخ  ار  وا 

رد کـشا  و  نوعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : » دومرف داتـسیاب و  هاـگان  يزور  .دـش  يرفـس  هب  لوسر  دـمآ ، رب  هس  وا  رمع  لاـس  زا  نوچ  و 
داد ربخ  تارف  رانک  رد  ینیمز  زا  ارم  دـمآ و  دورف  لیئربج  یلاح  دومرف : تفر ، لاؤس  ینعم  نیا  زا  .دـش  ناور  وا  كراـبم  ياهمـشچ 

: دومرف دنک ؟ يریلد  وا  نتشک  رب  هک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : یسک  .دوش  هتشک  نیـسح  مدنزرف  نیمز  نادب  دنیوگ و  البرک  ار  وا  هک 
یمه ار  وا  نادنزرف  نانز و  ییوگ  منیب و  یمه  وا  هتـشک ي  مرگن و  یمه  وا  ( 12  ) عرـصم نم  ییوگ  دنیوگ و  دیزی  ار  وا  هک  يدرم 

( . 13) .هدومن راوس  هنهرب  نارتش  رب  دنا و  هدرک  ریسا  هک  منیب 

وا تسد  ود  نایم  رد  ود  ره  نیـسح  نسح و  دومرف و  تظعوم  دـناوخ و  هبطخ  دـش و  ربنم  رب  تشگزاب و  كانهودـنا  رفـس  نیا  زا  و 
داهن نیسح  نسح و  رس  رب  تسد  ود  ره  دوسایب ، ندرک  هبطخ  زا  نوچ  .دندوب 
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! يادخ يا  تفگ : تشادرب و  نامسآ  يوس  رس  و 

هحفص 91) )

تما رد  ار  ود  نیا  نم  دنیوا و  يوکین  ( 14  ) تمورا رایخا و  تیرذ  كاپ و  ترتع  رـسپ ، ود  نیا  تسوت و  ربمیپ  وت و  هدنب ي  دمحم 
نیا رد  ار  وا  يادـخ ! يا  .ددرگ  راوخ  دوش و  هتـشک  نم  رـسپ  کـی  نیا  هک  داد  ربـخ  ارم  لـیئربج  تشاذـگ و  مهاوـخ  زاـب  شیوـخ 

.رادرب تکرب  وا  هدنشک ي  زا  يازفا و  تکرب  تداهش ،

یمه رب و  دیـشک و  یم  ار  وا  .دییامـش  هک  مدرم  دب  یهز  هک  دومرف  لوسر  .دندرک  زاغآ  يراز  هیرگ و  دـندمآ و  ناغف  هب  همه  مدرم 
.دیهد یمن  يرای  ار  وا  دییرگ و 

ناگدـید زا  درک و  زاغآ  زجوم  رگید  هبطخ ي  ( 15) .تفرگ یخرـس  شکرابم  هنوگ ي  تشگ و  نوگرگید  وا  كرابم  گنر  یلاح 
تمورا هک  شیوخ  ترتع  يادخ و  باتک  مراذگ ، زاب  نارگ  عاتم  ود  امـش  رد  هنیآ  ره  مدرم ! يا  تفگ : هاگ  نآ  .دیراب  یمه  کشا 

تسا دوز  ( 16) .دنیآ نمارف  رثوک ، رانک  رد  هک  هاگ  نآ  ات  دـنوشن ، ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  دـننم ، ناج  سناو  لد  هویم ي  كاپ و 
؛ دنوش عزف  رد  نآ  زا  ناگتشیرف  هک  دشاب  کیرات  هایس و  یتیار  .دیآ  نم  ارف  ( 18  ) تیار هس  تما ، نیا  زا  ( 17  ) نیسپزاب زور  هب  هک 

.مییاتـس یم  یگناگی  هب  ار  هناحبـس  يادخ  میبرع و  زا  میتسرپ و  يادـخ  ام  دـنیوگ : دـیناسک ؟ هچ  امـش  میوگ : دنتـسیا ، نم  رب  نوچ 
يادخ و باتک  اب  مدش ، نوریب  امـش  نایم  زا  نوچ  میوگ : .میـشاب  وت  تما  زا  زین  ام  دنیوگ  .مجع  برع و  ربمیپ  مدمحا و  نم  میوگ :

ترتع كاله  رب  میتشاذگ و  عیاض  ار  يادخ  باتک  دنیوگ : دیدرک !؟ هچ  نم  نادناخ 
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هنشت یسب  هک  تفص  نادب  دندرگزاب ؛ ناشیا  منادرگب و  ناشیا  زا  يور  نم  هاگ  نآ  .میدوب  ( 19  ) هریخ یسب  وت  نادناخ  نتخادنارب  و 
اب نم  زا  سپ  میوگ : .دوب  رتکیرات  رت و  هریت  یـسب  هک  دـیآ  نم  ارف  رگید  تیار  هاگ  نآ  .دوب  هایـس  یـسب  ناشیا  ياـه  يور  دنـشاب و 

ار يادخ  باتک  دنیوگ : دیدنار ؟ لمع  هچ  نم  نادناخ  يادخ و  باتک 

هحفص 92) )

يور هریت  دنشاب و  هنشت  یسب  دندرگزاب و  همه  .دیور  وس  رگید  دیوش و  رود  میوگ : .میتخادنارب  ار  وت  نادناخ  میداهن و  يوس  رگید 
زا میتسرپ و  يادخ  ام  دنیوگ : دیناسک ؟ هچ  امـش  میوگ : .دریگ  الاب  ناشیا  زا  رون  هک  يا  هفیاط  دیآ  زارف  تیار  میـس  هاگ  نآ  .دـنوش 
نم هک  دیشاب  داش  میوگ : میتخادنا  رد  ناشیا  نامـصخ  اب  میدرک و  يرای  نابز  لد و  تسد و  هب  ار  وا  نادناخ  ار و  وا  .میدمحا  تما 

ناشیاو مناشونب  رثوک  بآ  زا  ار  ناگمه  و  دییآ ، رد  دیشاب و  شوخ  دیدوب ، تفص  نیا  رب  مه  ( 20  ) ناهج نآ  رد  امش  میاش و  ربمیپ 
( . 21) .دوب نازورف  ناشیا  ياه  هنوگ  دنشاب و  باریس  همه  دندرگزاب و 

یم نخس  نیسح  تداهش  زا  هش  یمه  دوب ، هدیسر  یفلخ  هب  یفلس  زا  دندوب و  ندینش  یسب  نخـس ، هنوگ  نیا  زا  مدرم  مومع  نوچ  و 
دندوب تقو  بقرتم  دندرمش و  یم  میظع  یسب  دندز و 

هحفص 93) )

.قاتا هاگتماقا  بناج  هب  ( 1)

.ناربج ( 2)

.شاپ بآ  هیبش  یفرظ  ( 3)

یحیرطلا ص 121. بختنم  ثیدح 44 ، هادهلا ج 163/5  تابثا  43 و 245 ،  / راونالاراحب ج 289 ( 4)

.يا هراپ  ( 5)

.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  یماسا  زا  ( 6)

.متفرگ نوگشین  ( 7)

.يدرزایب ( 8)

حوتفلا ص 917. ( 9)

.ه ق) م 328   ) هبر دبع  نبا  دیرفلا  دقع  ك.ر : ( 10)
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.رکفلا راد  نایرعلا ، دیعس  دمحم  قیقحت  ج 124/5 ،

.ق 1414 ه  مق ، هوسا ، تاراشتنا  ص 92 ، م 664 ه )  ) سوواط نب  دیس  فوهللا  ( 11)

.هاگنتشک نداتفا ؛ كاخ  هب  لحم  ( 12)

حوتفلا ص 917. .ه ق ؛  1356 فجن ، هیولوق ، نبا  ثیدح 7 ، باب 16 ، تارایزلا ص 58 ، لماک  ( 13)

.داژن لصا و  ( 14)

فوهللا ص 94. ینیوزقلا ص 29 ؛ نیما  نب  یضر  ءارهزلا  ملظت  ( 15)

دسا و 48 ؛ ج 109/3  مکاح ، كردتـسم  لبنح ج 217/3 ؛ نب  دـمحا  دنـسم  ملـسم ج 122/7 ؛ حیحـص  ك.ر : نیلقث  ثیدح  ( 16)
.18 ، 25 ، 30 ، 32 یخلب ص 95 ، میهاربا  نب  نامیلس  هدملا ، عیبانی  يرزج ج 12/2 و ج 147/3 ؛ ریثا  نبا  هباغلا 

.تمایق ( 17)

.مچرپ ( 18)

.شکرس جوجل ، ( 19)

.نانج لصا : ( 20)

.تسا هدروآ  لیصفت  هب  ص 95  فوهللا ، رد  سواط  نب  دیس  ار  تیاور  نیا  ( 21)

ماما زا  دیزی  نتساوخ  تعیب  هیواعم و  گرم 

ماما زا  دیزی  نتساوخ  تعیب  هیواعم و  گرم 

ریما اب  تسشنب ، وا  ياج  هب  وا  رسپ  دیزی  و  ( 1  ) تفای نامرف  هیواعم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترجه  زا  تصش  لاس  رد  نوچ 
وا رب  دنز ، رس  تعیب  زا  رگا  دریگ و  تخس  یلع  نب  نیـسح  رب  دنک و  ضرع  هنیدم  مدرم  رب  وا  تعیب  هک  تشون  هبتع  نب  دیلو  هنیدم ،

رگا دـنکن و  هتبلا  تعیب  لوبق  نیـسح  تفگ : ناورم  .درک  ترواشم  ( 3  ) ناورم اب  ینعم  نیا  رد  دـیلو  ( 2) .دزیرب وا  نوخ  دـیاشخبن و 
.یمتخیرب وا  نوخ  هنیآ  ره  یمدوب ، وت  ياج  هب  نم 

نارای یلاوم و  زا  دنچ  ینت  اب  وا  دناوخب و  ار  هللادبعوبا  هاگ  نآ  .یمدازن  ردام  زا  يدندرکن و  دای  نم  زا  یتقو  شاک  يا  تفگ : دـیلو 
دیزی تعیب  رب  داد و  ربخ  هیواعم  گرم  زا  دیلو  دمآ و  زاب  دیلو  شیپ 
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ددنبن و تروص  ناهن  رد  نینچ  تعیب  ( 5  ) دومرف هللادبعوبا  ( 4) .درک رارغا 

هحفص 94) )

.دتفا تعیب  قافتا  عمج  روضح  رد  ات  ناوخ  زاب  زین  ارم  یناوخب ، ار  مدرم  رگید  ( 6  ) هنازور نوچ 

.زیرب وا  نوخ  دسر ، ار  وت  هک  ( 7  ) یلاح دنکن ، تعیب  نوچ  ریذپم و  رذع  نیا  ریما  يا  تفگ : ناورم 

دیلو بناج  يور  هاگ  نآ  هللاو .» ( 9  ) تبذک  » ییوگ یمه  نم  لتق  هب  ( 8  ) ءاقرزلا نب  ای  کل  لیو  تفگ : دش و  مشخ  رد  هللادـبع  وبا 
يادخ .تسا  ناگتشیرف  دش  دمآ و  ياج  ام  هناخ ي  میتلاسر و  ندعم  توبن و  هناخ ي  لها  ام  هنیآ  ره  ریما ! يا  ( 10 : ) دومرف درک و 

لـتق و هب  راوخ ، بارـش  راـک و  هزب  تسا  يدرم  دـیزی  هک  یناد  دوخ  وـت  درک و  متخ  اـم  هب  دوـشگب و  اـم  هب  شنیرفآ  همه ي  یلاـعت 
بـشما کی  یلو  دـنک !؟ تعیب  تفـص  هچ  رب  ییوا ، نوچ  اب  ینم  نوچ  فورعم و  روجف ، قسف و  هب  و  صیرح ، سوفن ، ( 11  ) قاهزا
هتـسناد ات  دینک  هشیدنا  شیوخ  راک  رد  دیرآ و  رـس  بش  زین  امـش  دوش و  هدرک  هشیدـنا  شیوخ  راک  رد  دادـماب  ات  و  ( 12  ) دیآ رس 

.دش نوریب  تساخب و  هاگ  نآ  دشاب ؟ راوازس  هک  لوسر  تفالخ  هب  هک  دوش 

.يوش نامیشپ  هک  دشاب  دوز  يدرک و  نایصع  ارم  ریما ! يا  تفگ : ناورم 

ال دنیبن ! یکین  يور  نآ  رد  سک  دور و  وا  رس  رب  ایند  نید و  هک  يراک  ییوگ !؟ یمه  نیسح  نتـشک  هب  ارم  وت ! رب  ياو  تفگ : دیلو 
یهاشداپ هک  مرادن  تسود  دناد  يادخ  هللا  و 

هحفص 95) )

هب و  هدیشک ، وا  يور  هب  غیت  مشاب و  هتشک  ار  نیسح  نم  دوب و  ارم  رسارس  ناهج ،

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب و کبس  وا  لمع  نازیم  هکنآ  رگم  دوب ، وا  ندرگ  رب  نیسح  نوخ  دنک و  تاقالم  ار  هناحبس  يادخ  یـسک  هک  مربن  نامگ  يادخ 
.دوب دهاوخ  كاندرد  یباذع  وا  يارب  زا  دهاوخن و  كاپ  هانگ  زا  ار  وا  دنکن و  رظن  وا  رد  هناحبس  يادخ  هنیآ  ره 

نم دنپ  هللادبعوبا ! يا  تفگ : دیـسر و  ودب  ناورم  هلمج  نآ  رد  .دینـش  یم  يربخ  سک  ره  زا  دش ، نوریب  هللادـبعوبا  نادادـماب  نوچ 
.يوش راگتسر  ات  ریذپب 

.تفگ یهاوخ  هچ  ات  دومرف : هللادبعوبا 

.دوب نیا  رد  ناهج  ود  ره  ریخ  ار  وت  هک  هد  رد  نت  دیزی  تعیب  اب  تفگ :

زا دوخ  نم  دتفا و  راک  رـس و  دـیزی ، نوچ  اب  ار  لوسر  تما  هک  داب  ( 13  ) مالس مالـسا  رب  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف هللادبعوبا 
ناشیا نایم  .دشاب و  مارح  ناشیا  رب  تما  تسایر  دزسن و  نایفـسوب  لآ  رب  تفالخ  تفگ : یم  هک  مدینـش  يادخ  لوسر  شیوخ  ياین 

( . 14) .تفرگ شیوخ  هار  دینادرگب و  يور  نیگمشخ  ناورم  دیشک و  ازارد  هب  نخس 

نسح نوچ  دش و  یلع  نب  نسح  شیوخ  ردارب  تمدخ  هب  یلع  نب  نیسح  هللادبعوبا  يزور  دیوگ : مالسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم 
دننک و دیهـش  رهز  هب  ارم  دومرف : نسح  .دور  وت  رب  هچنآ  زا  تفگ : تسیچ ؟ زا  وت  هیرگ ي  دومرف : نسح  .درک  زاغآ  هیرگ  دیدب ، ار 
دنیوج و قافتا  وت  لتق  رب  دننک ، مالسا  توعد  هکنآ  اب  هیما  لآ  زا  نت  رازه  یس  دابم ؛ يزور  وت  زور  نوچ  یلو  مهر ، زاب  تلوهس  هب 

تراغ وت  عاتم  ثاثا و  دننک و  ریسا  ار  وت  نادنزرف  نانز و  دنراذگ و  عیاض  ار  وت  تمرح  دنزیرب و  وت  كاپ  نوخ 
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رد شحو  یتح  دیرگب ، وت  رب  زیچ  همه  درابب و  رتسکاخ  نوخ و  نامسآ  دنک و  نیرفن  ار  هیما  لآ  هناحبس  يادخ  هاگ  نآ  دنیامن ،

هحفص 96) )

( . 15 ! ) اهایرد هب  نایهام  اهنابایب و 

ارم نسح  مردارب  .موش  وت  يادـف  متفگ : مدـش و  وا  تمدـخ  هب  دز ، زابرـس  دـیزی  تعیب  زا  نیـسح  مردارب  نوچ  دـیوگ : یلع  نب  رمع 
.دش دنلب  هیرگ  هب  نم  زاوآ  تشگ و  ناور  نم  ناگدید  زا  کشا  مدـیناسر ، ياج  نیدـب  نخـس  نوچ  شیوخ ؛ ردـپ  زا  درک  ثیدـح 

؟ داد ربخ  ار  وت  نم  تداهش  زا  رگم  تفگ : تفرگ و  رانک  رد  ارم  نیسح 

! هللا لوسر  نب  ای  اشاح  متفگ :

.يوگ تسار  مهد  یم  دنگوس  ردپ  قح  هب  ار  وت  تفگ :

؟ يدیزگ یم  یناسآ  نت  يدرک و  یم  تعیب  دیزی  اب  هک  دشاب  هچ  يرآ  متفگ :

دهاوخ نم  كاخ  برق  هب  وت  كاخ  تفگ : داد و  ربخ  نم  نتـشک  نسح و  نتـشک  هب  ار  وا  لوسر ، هک  درک  ثیدح  ردـپ  ارم  تفگ :
اب مرخن و  راع  نیاو  مهدن  يراوخ  هب  نت  زگره  هللا ، ال و  مربخ ؟ یب  شیوخ  تداهش  زا  منادن و  نیا  نم  هک  يرب  یم  نامگ  وت  دوب و 

یمه نیا  نم  درب و  تیاکـش  دندیدب  وا  تما  زا  وا  نادنزرف  هچنآ  زا  دنک و  تاقالم  ردپ  اب  همطاف  هک  دشاب  دوز  منکن و  تعیب  دـیزی 
شتسرپ تداهش  هب  ار  هناحبس  يادخ  هک  دندنب و  لایخ  دسانشن و  یقیقح  تداعس  دنادن و  تداهش  فرـش  یـسک  هک  دوش  میوگ و 

زا نیبم  باتک  رد  هناحبـس  يادخ  دنتـسج و  هناحبـس  يادخ  شتـسرپ  شیوخ  نتـشک  هب  هفیاط  شیپ  نیا  زا  هک  دنادن  و  درک ؟ ناوتن 
مکئراب یلا  اوبوتف  : » دومرف هک  اجنآ  رد  داد ؟ ربخ  ناشیا 
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و : » دومرف هک  اجنآ  رد  هکلهت  رد  هناحبس  يادخ  هک  دناد  نانچ  یسک  هک  دشاب  و  ( » 16  ) مکئراب دنع  مکل  ریخ  مکلذ  مکسفنا  اولتقاف 
یتداعس شیوخ ، نتشک  هب  یلاعت  يادخ  شتـسرپ  دشابن و  نینچ  هتـساوخ و  تکاله  یتسار  هب  ( 17 « ) هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  ال 

سب

هحفص 97) )

( . 18) .دشاب غیلب 

مصخ میدز و  رب  فص  يورایور  مصخ ، هاپس  اب  رمع  راگزور  هب  تاوزغ ، زا  یکی  رد  تفگ : ملسا  دیوگ : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
عمج نادـب  دـیناود و  شیپ  شیوخ  نت  هب  ام  نآ  زا  يدرم  .هدوزف  ( 19  ) راهظتـسا نادـب  دوب و  هداد  تشپ  شیوخ  نآ  زا  يراصح  هب 

يدرم هک  امـش  رب  ياو  تفگ : لوسر  بحاص  يراصنا  بویا  وبا  .هکلهتلا  یلا  هسفن  یقلا  هللا  ـالا  هلا  ـال  دـنتفگ : نارگید  .درک  هلمح 
تیآ نیا  انامه  تسین و  نینچ  نیا  .دینک و  یم  لیوأت  ودب  تیآ  نیا  امـش  دبلط و  یمه  تداهـش  دـنک و  یمه  يزابناج  نید  یپ  رد 

دمآ ام  رطاخ  هب  رگم  میتشاد  یم  يادـخ  لوسر  يرای  قرغتـسم  تقو ، همه  میتشاذـگ و  شیوخ  هناخ ي  لام و  هک  دوب  ام  هرابرد ي 
رگا ینعی  هکلهتلا » یلا  مکیدیأب  اوقلت  و ال   » دمآ دورف  تیآ  نیا  میوش ، شیوخ  لاح  حالص  یپ  زا  مییوج و  هرانک  وا  ترـصن  زا  هک 

يادخ هک  دیـشاب  هدنکفا  كاله  رد  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دییآ ، میقم  شیوخ  ياه  هناخ  رد  دـییوج و  فلخت  يادـخ  لوسر  زا 
.دنک كاله  ار  امش  دیآ و  ( 20  ) طخس رد  امش  اب  هناحبس 

رد هدعقلا  يذ  لاوش و  ناضمر و  مامت  نابعـش و  یقاب  دـش و  هکم  بناج  لوسر ، ترجه  زا  تصـش  لاس  نابعـش  میـس  هللادـبعوبا ، و 
.دنامب هکم 

هحفص 99) )

رد درم ، تفای ، نامرف  ( 1)
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.تشذگ

بتکلاراد  3  / ج 269 يربط ، خـیرات  1367 ه ش ؛ مق ، نیـسردم  هعماج  تاراشتنا  ص 75 . م 158 ه )  ) فنخم یبا  فـطلا  هعقو  ( 2)
.1408 توریب ، هیملعلا ،

رد نامثع  لتق  زا  سپ  .دوب  وا  نایـشنم  نارای و  زا  نامثع  دـهع  رد  .دوب  ناورم  ینب  هفیلخ  نیلوا  صاعلا ، یبا  نب  مکح  نب  ناورم  ( 3)
ریبز نب  هللادبع  یلو  دش  هنیدم  یلاو  وا ، تموکح  نامز  رد  درک و  تیامح  نیفص  دربن  رد  ار  هیواعم  .دش  هشیاع  هارمه  لمج  گنج 

، رصم يرزج ج 348/4 5 ، ریثا  نبا  هباغلا  دسا  ك.ر : .دش  كاله  لاس 65  رد  سپـس  .درب  هانپ  ماش  هب  درک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  يو 
.توریب نییالملل ، ملعلاراد  یلکرز ج 207/7  مالعالا  1280 ه ق ؛

.درک قیوشت  بیغرت و  ( 4)

، یضرلا فیرشلا  ص 114 ، اقطقط ، نبا  هب  فورعم  ابطابط  نب  یلع  نب  دمحم  هیمالسالا ، لودلا  هیناطلسلا و  بادالا  یف  يرخفلا  ( 5)
.ق .ه   1414 مق ،

.زور ماگنه  ( 6)

.یناوت یم  هک  نونکا  ( 7)

.تسا درک  رکذ  لماکلا ج 75/4  رد  ریثا  نبا  هکنانچ  دوب  هراکدب  نانز  زا  بهوم  رتخد  ءاقرز  ( 8)

.دراد هفاضا  تمول ، و  فوهللا ، رد  ( 9)

مثعا نبا  حوتفلا  يربط ج 270/3 ؛ خیرات  فنخم ص 81 ؛ یبا  لتقم  مق ؛ دیفملا ، دـبتکم  یمزراوخ ج 184/1 ، نیـسحلا  لتقم  ( 10)
تاراشتنا و دـجم ، ییابطابط  اضرمالغ  حیحـصت  و 823  ص 822  ق 6 )  ) يوره یفوتـسم  دـمحا  نب  دـمحم  همجرت  ق 4 )  ) یفوـک

.ش  1372 یمالسا ، بالقنا  شزومآ 

.ندرک دوبان  ( 11)

.دوش يرپس  ( 12)

.تفر دهاوخ  تسد  زا  مالسا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نیازا  هیانک  مالسلا  مالسالا  یلع  و  ( 13)

فوهللا ص 99. ج 588/1  هعیشلا ، نایعا  44 ؛  / ج 326 راونالاراحب ، حوتفلا ص 827 ، ( 14)

ثیدح 3، قودص ص 101  یلاما  ( 15)
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1407؛ مق ، يدهملا ، مامالا  هسردـم  ، 17  / ینارحب ج 154 هللادـبع  ملاوعلا  مق ؛ همالع ، تاراـشتنا  بوشآ ج 86/4 ، رهـش  نبا  بقانم 
، يدهملا مامالا  هسسؤم  ص 23 ، م 645 ه )  ) یلع دـمحم  نب  رفعج  نیدـلا  مجن  نازحالا  ریثم  ثیدح 44 ؛  45  / ج 218 راونالاراحب 

.ه  1375 فجن ، هیردیح ، يرتشوش ص 7 117  رفعج  خیش  هینیسحلا  صئاصخ  1406 ه ؛ مق ،

.54 هرقبلا : ( 16)

.195 هرقبلا : ( 17)

عافد لیاسو  هلحار و  گرب و  زاس و  دوخ ، عسو  ردق  هب  هک  دندش  رومأم  یعرش  عافد  رد  نیملسم  هک  دش  لزان  ینامز  هیآ  نیا  ( 18)
اوقفنا  » هفیرـش هیآ  نیا  هک  دندشن  دوخ  لاوما  زا  قافنا  هب  رـضاح  دندرک و  یهاتوک  رما  نیا  رد  یخرب  ارهاظ  دـننک ، مهارف  گنج  و 

مایق کی  دوخ  نادناخ  نداد  تکرح  زا  ماما  روظنم  هک  تفگ  دیاب  اجنیارد  .دش  لزان  هکلهتلا » یلا  مکیدـیأب  اوقلت  هللا و ال  لیبس  یف 
یمن بوخ  ار  هیما  ینب  یسایس ، یعامتجا و  طیارـش  ظاحل  هب  زین  مدرم  .دوب  هیما  ینب  داسف  ملظ و  تیمکاح  هیلع  یـساسا ، بالقنا  و 
مادک یقیقح  مالسا  هک  درک  تباث  دوخ  مایق  اب  نیسح  ماما  دندیگنج ، یلع  ماما  اب  هتسنادان  نیفص  گنج  رد  يرایسب  یتح  .دنتخانش 

.!؟ دنناد یم  مالسا  عفادم  ار  دوخ  هناراکایر  یناسک  هچ  تسا و 

.نتفرگ رگنس  ( 19)

.مشخ ( 20)

وا تداهش  هفوک و  هب  ملسم  نتفر 

وا تداهش  هفوک و  هب  ملسم  نتفر 

درص نب  نامیلس  هناخ  رد  دش ، هکم  بناج  دز و  رس  دیزی  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما ، هک  دندینـشب  هفوک  مدرم  نوچ 
تشگ كاله  نایفسوبا  رسپ  هیواعم  یلع ! نایعیش  يا  ( 2 : ) تفگ هبطخ  رخآ  رد  درک و  هبطخ  تساخرب و  نامیلس  .دندش  مهارف  ( 1)

رد شیوخ  رارک  ربو  دش  شیوخ  يادخ  يوس  هب  و 
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ادخ لوسر  شیوخ  دج  راوج  زا  دیسارهب و  نایفـس  وبا  لآ  دصق  زا  یلع  نب  نیـسح  تسـشنب و  دیزی  وا  رـسپ  وا  ياج  رد  و  ( 3  ) دمآ
سپ دوب ، دنمتجاح  امش  ترصن  هب  زورما  وا  دیشاب و  وا  ردپ  هعیـش ي  وا و  هعیـش ي  همه  امـش  .دش  ادخ  هناخ ي  هب  دیـشوپب و  مشچ 

یتسـس نهو و  زا  رگا  دینک و  وا  مودق  سامتلا  دیتسرف و  همان  ودب  یلاح  ، دینک داهج  وا  نمـشد  اب  دیهد و  يرای  ار  وا  هک  دـیناد  رگا 
شیوخ لاـح  هب  ار  وا  دـیبیرفن و  ار  درم  نآ  راـهنیز  دیـشابن ، قـثاو  شیوـخ  ( 4  ) ترهاظم نسح  تنواـعم و  قدـص  هب  دیـسرت  یمه 

.دیراذگ

زا ار  نینمؤملا  ریما  یلع  نب  نیسح  رم  تسا  يا  همان  نیا  : » هک دندرک  همان  ودب  هلمج 

هحفص 100) )

دمح نانمؤم ؛ زا  وا  هعیـش ي  رگید  لئاو و  نب  هللادـبع  رهاظم و  نب  بیبح  دادـش و  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیـسم  درـص و  نب  ناـمیلس 
قح دتـسب و  هبلغ  هب  ار  تما  رما  هک  ( 5  ) موشغ ملاظ  دونع و  رابج  نآ  .تشکب  ار  وت  ردپ  نمشد  وت و  نمـشد  هک  هناحبـس  ار  يادخ 
رد ار  يادـخ  لام  تشاذـگ و  یقاب  ار  رارـشا  تشکب و  ار  رایخا  .دـنار  مکح  ناشیا  رب  ناشیا ، ياضر  یب  دربب و  بصغ  هب  ار  ناـشیا 

شیوخ تمحر  زا  ار  وا  هناحبـس  يادخ  .دسر  نادب  نیا  زا  دـبای  لاقتنا  نیدـب  نآ  زا  ات  داهنب  قلخ  ( 6  ) تاتع تما و  هربابج ي  ناـیم 
رب وت  تعاط  رد  ار  ام  هناحبـس  يادخ  دیاش  يآ ، زاب  .تسین  وت  زا  ریغ  یماما  ار  ام  زورما  .هدوج  هنمب و  ار ، دومث  هک  نانچ  دنک ، رود 

نامعن .دراد  عمج  قح ،
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نیا وت  هک  دـسر  ام  هب  رگا  میوشن و  نوریب  وا  اب  اهدـیع  رد  میرازگن و  زامن  وا  اب  هنیدآ  زور  هب  ام  تسا و  هرامالاراد  رد  ( 7  ) ریشب نب 
( . 8 «.) میناودب ماش  هب  ات  ار  وا  ییآ ، یمه  بناج 

سامتلاو دنتشونب  همان  هاجنپ  دصکی و  برق  هناگ ، هس  هناگ و  ود  هناگی و  لیابق  ناگرزب  هفوک و  نایعا  زا  مه  همان ، نیا  تبحص  رد  و 
( . 9) .تسب راک  ینأت  هب  تشونن و  کی  چیه  باوج  هللادبعوبا  .دندرک  وا  مودق 

، زور کی  هب  هک  نانچ  دندومن ، یم  تعیابم  لوبق  تعباتم و  قدص  دنتشون و  یم  همان  وا  هب  قارع  یحاون  رگید  هفوک و  زا  هتـسویپ  و 
نب دیعس  یناه و  نب  یناه  تبحص  رد  هاگ  نآ  .دوب  هدش  عمج  وا  رب  همان  رازه  هدزاود  برق  دیسر و  ودب  هفوک  مدرم  زا  همان  دصشش 

هحفص 101) )

ردپ هعیش ي  وا  هعیش ي  زا  ار  یلع  نب  نیسح  رم  تسا  يا  همان  نیا  : » هک هفوک  مدرم  زا  دوب  همان  رخآ  نیا  دیسر و  وا  هب  همان  هللادبع ،
هدیسر اه  هویم  تسا و  زبس  اهنابایب  هللا .» لوسر  نب  ای  لجعلا  لجعلا  ، » دنرگنن ار  يرگید  تسوت و  هب  مشچ  همه  ار  مدرم  هنیآ  ره  .وا 

«. تسا هدامآ  یهاپس  هتسارآ و  يرکشل  ار  وت  هک  ییآ  ام  بناج  یهاوخ  رگا  هداد ، گرب  ناتخرد  هدروآ و  رب  هایگ  نیمز  و 

؟ تشون هک  همان  نیا  دومرف : هلادبعوبا 

نب دمحم  و  يدـیبزلا )  ) جاجح نب  ورمع  و  یـسمحألا ) ) سیق نب  ( 10  ) هورع و  یلجعلا )  ) رحبا نب  راـجح  یعبر و  نب  ثبـش  دـنتفگ :
(. یمیمتلا  ) ریمع

رسپ ملسم  تساوخ و  ریخ  قیفوت  هناحبس  يادخ  زا  درازگب و  زامن  تعکر  ود  ماقم ، نکر و  نایم  رد  تساخرب و  هللادبعوبا  هاگ  نآ 
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امش هب  ار  ملسم  شیوخ  مع  رسپ  نم  هک  تشون  همان  هفوک  لها  هب  و  ( 11  ) دنارب وا  اب  يا  همـش  ینعم  نیا  زا  دناوخب و  ار  شیوخ  مع 
( . 12) .دناتسب امش  زا  نم  تعیب  دهد و  ربخ  ارم  دنک و  مولعم  امش  تحیصن  قدص  هشیدنا و  نسح  ات  مداتسرف 

رد ار  وا  دنتفگ و  تراشب  ار  رگیدکی  دندومن و  جاهتبا  یسب  دندینش ، وا  لوصو  ربخ  مدرم  نوچ  .دیسر و  هفوک  هب  دش و  ناور  ملسم 
.دندرک تعیب  وا  اب  سک  رازه  هدجیه  دندش و  عمج  وا  رب  نیسح  هعیش ي  .دنداد  ياج  یفقث  هدیبع ي  وبا  رسپ  ( 13 ، ) راتخم هناخ ي 

( . 14)

هحفص 102) )

ربخ مدرم  تعیب  ملـسم و  مودق  زا  ار  وا  دـندیناودب و  ( 15  ) یعرسم دیزی  هب  دعـس ، نب  رمع  دیلولا و  نب  هرامع  ملـسم و  نب  هللادبع  و 
هیعاد ي ار  یلع  نب  نیـسح  هک : تشبن  هرـصب  یلاو  دایز  هللادیبع  هب  دیزی  .دـندرک  تراشا  يرگید  تیالو  نامعن و  لزع  هب  دـنداد و 

رازه تسیب  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  دناتسب و  قلخ  تعیب  ات  هداتسرف  هفوک  هب  ار  ملـسم  شیوخ  مع  رـسپ  تسا و  فالخ  رـس  تفالخ و 
ار ملـسم  يوج و  تقبـس  .مداد  وت  هب  زین  هفوک  تیالو  نم  .هدیزای  نیـسح  تعیب  هب  تسد  دـنا و  هدـیورگ  وا  هب  هفوک  مدرم  زا  سک 

( . 16) .نک تیافک  ار  وا  مهم  زادنا و  رد  یلع  نب  نیسح  اب  زیرب و  وا  نوخ  هدم و  ناما 

نیسح ( 17  ) رگم .دناشنب  شیوخ  ياج  هب  ار  شیوخ  ردارب  دایز  نب  نامثع  تشاد و  ایهم  رفـس  داز  تشگ و  هفوک  هدامآ ي  هللادـیبع 
ینت اب  ( 18  ) نیزر ابا  شیوخ  نآ  زا  یمالغ  تبحص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب 
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میمت ینب  یلشهن ، دوعسم  نب  دیزی  .هدناوخ  شیوخ  تنواعم  ترصن و  هب  ار  ناشیا  دوب و  هدرک  تلسارم  زاغآ  هرصب  فارـشا  زا  دنچ 
نم بسح  دینیب و  هنوگچ  شیوخ  نایم  رد  ارم  میمت ! ینب  يا  تفگ : داتـسیاب و  عمج  نایم  رد  دناوخب و  ار  دعـس  ینب  هلظنح و  ینب  و 

؟ دیناد تفص  هچ  رب 

بسح و لضف  هب  هتـسشن و  فرـش  دجم و  هاگیاج  رب  .یتلیبق  راختفا  رـس  عمج و  تشپ  هرهم  دوخ  وت  هک  دناد  يادخ  خب  خب  دـنتفگ :
چیه شیوخ ، عسو  تیاغ  قدـص و  تحیـصن  زا  میرب و  ناـمرف  میریذـپ و  ناـج  هب  ییوگ  هچنآ  .هتفرگ  یـشیپ  ناـگمه  زا  بسن ، زع 

( . 19) .میرادن غیرد  هنوگ 

روج باـب  هنیآ  ره  .دوب و  راوخ  یـسب  هناحبـس  يادـخ  شیپ  درمب و  دوـب ، قاـفن  لـصا  كرـش و  رـس  هک  هیواـعم  هک  دـینادب  تفگ :
یتعیب وا  تشگ و  ( 20  ) یعادتم ملظ  ساسا  تسکشب و 

هحفص 103) )

راوخ بارـش  دـیزی  شیوخ  رـسپ  دـشابن ، ارچ  نوچ و  لاجم  نآ  رد  ار  سک  درک و  مکحم  شیوخ  راک  هک  تسین  لایخ  داهن و  هزات 
یم مکح  لوـسر ، تما  رب  ( 21  ) ملع تلق  ملح و  رـصق  اب  دـنک و  یم  تفالخ  يوعد  وا  زورما  دـناشنب و  شیوخ  ياج  هب  ار  راـکانز 

لوسر رسپ  تسا -  یلع  نب  نیسح  نیا  دوب و  رتلضاف  ناکرشم  داهج  زا  وا  داهج  هک  مروخ  یم  دنگوس  هناحبس  يادخ  هب  نم  دنار و 
زا وا  دـباین و  ناـصقن  هک  تسا  یملع  درک و  ناوـتن  فـصو  هک  تـسا  یلـضف  ار  وا  يار ؛ ( 22  ) تلابن فرـش و  تلاصا  اب  يادـخ - 

تسا نابرهم  ناکدوک  اب  .تسا  رتراوازس  رما  نیدب  تبارق ، دهع  نس و  ولع  مالسا و  هقباس ي  تهج 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


هب درک و  مامت  وا  دوجو  هب  شیوخ  تجح  هناحبـس  يادـخ  تماما ! بصنم  تیعر و  تیاعر  رد  تسا  میرک  هچ  و  قفـشم ؛ ناریپ  اب  و 
هعقو هب  سیق  نب  رخص  هنیآ  ره  .دییوجن  ( 23  ) يدامت لطاب  رد  دیرگنزاب و  قح  ییانـشور  .دومرف  غیلب  تظعوم  ار  ناگمه  وا  ناکم 
چیه هک  يادخ  هب  .دییوج و  تردابم  يادخ  لوسر  رسپ  ترـصن  هب  دینک و  ( 24  ) كرادت يراوخ  نآ  درک ، راوخ  ار  امـش  لمج  ي 

ارم کنیا  .دزادنارب  وا  نادناخ  دنکفا و  يراوخ  وا  داژن  رد  هناحبس  يادخ  هکنآ  رگم  دراذگن ، راوخ  ار  وا  دنیشنن و  وا  يرای  زا  سک 
(27) .دیشاب ناراگتسر  زا  ات  دیهد  خساپ  وکین  .هدش  تدهاجم  ( 26  ) عرد رد  ما و  هدرک  تسار  نت  نب  برح  ( 25  ) حیلس هک  دیرگن 

.

هتفای شیوخ  ضرغ  هنیآ  ره  يزادنیب ، ریت  ام  هب  رگا  .وت  شیک  ياهریت  مییوت و  شیوخ  هنازرف و  مدرم  همه  ام  هک  دـنتفگ : هلظنح  ونب 
یتخـس جیه  میوش و  ورف  زین  ام  هکنآ  رگم  يوشن ، ورف  بادرگ  چیه  هب  .ییآ  رفظم  روصنم و  هتبلا  ییامرف ، برح  ار  ام  رگا  یـشاب و 

میهد يرای  شیوخ  ياهریشمش  هب  ار  وت  هک  دناد  هناحبس  يادخ  .مینیبب  زین  ام  هکنآ  رگم  ینیبن 

هحفص 104) )

.میزاس وت  ناج  نت و  ( 28  ) هیاقو ي شیوخ ، ناج  نت و  و 

هب سیق  نب  رخص  هکنآ  اب  میرامش ، مامت  ( 29  ) یتعنش وت  نایصع  مینادن و  رتدنسپان  يزیچ  وت  فالخ  زا  ام  دنتفگ : دیز  نب  دعس  ونب 
ار ام  یلو  دـنامب ؛ ام  رد  ام  تزع  میدوتـسب و  شویخ  راـگزور  يور ، نیا  رب  اـم  و  ( 30  ) دومرف گنج  كرت  هب  ار  ام  لـمج  راـگزور 

هاگنآ .میزاغآ  توشم  ات  دیاب  گنرد  یکدنا 
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.مییامن ضرع  وت  هب  شیوخ  يأر 

میشابن دونشخ  ام  يوش ، مشخ  هب  وت  نوچ  .میا  هدروخ  اهدنگوس  وت  تمدخ  اب  مییوت و  ردپ  نارسپ  ام  دلاخ ! ابا  يا  دنتفگ : میمت  ینب 
.میرب نامرف  ات  يامرفب  و  مینک ، تباجا  ات  ناوخب  ار  ام  .مینیشنن  هناخ  رد  ام  ینک ، چوک  وت  رگا  و 

( . 31 : ) هک درک  همان  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  بناج  هاگنآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، موش راگتـسر  وت  يراـی  هب  مباـیرد و  وت  تعاـط  زا  شیوخ  بیـصن  هک  يدوـب  هدـناوخ  نادـب  ارم  هچنآ  دیـسر و  نم  هب  وـت  هماـن ي 
امش و  ( 32  ) دراذـگن یلاخ  تاجن ، يامن  هار  ریخ و  رازگراـک  زا  كاـخ ، هدوت ي  نیا  هناحبـس  يادـخ  هک  مناد  یمه  نم  .متـسنادب 

اه هخاش  ( 33  ) يدمحا هنوتیز ي  زا  دیتناما و  فیرش  هعیدو و  وکین  نیمز ، رد  دییادخ و  تجح  قلخ  نیا  رب  زورما 

هحفص 105) )

دوب و یهاوخ  وکین  يادخ ، تساوخ  هب  هک  يآ  زاب  کین  یلاف  اب  .دییوا  عرف  همه  امش  تسامش و  لصا  دمحا  هنیآ ، ره  دیا و  هدیشک 
یبآ اب  مدرک و  مرن  وت  تقاط  رب  ار  دعـس  ینب  .دنراودیما  وت  نویامه  رادـید  هب  همه  مدرک و  مار  وت  نامرف  هب  ار  میمت  ینب  همه ي  نم 

.متسشب ناشیا  ياه  هنیس  كرچ  دیآ ، دورف  نشور  يربا  زا  هک  كاپ 

ار وت  میب ، زور  هب  هناحبس  يادخ  دومرف : تفگ و  ریخ  ياعد  دوعسم  نب  دیزی  رب  .دناوخب  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ 
.دنک باریس  ار  وت  شطع ، تقو  هب  دهد و  نما 

نیا رب  هک  تسناد  نانچ  تسناد و  یم  دیبع  زا  همان  نآ  وا  هچ  درب ، هللادیبع  دزن  لوسر  همان و  هرـصب ، فارـشا  زا  دوراج ، نب  رذـنم  و 
نآ هللادیبع  ( 34) .هتساوخ وا  نومزآ  تلیح 
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ءوس زا  ار  هرصب  مدرم  دناوخ و  هبطخ  دش و  ربنم  رب  دنتشکب و  مالـسا  رد  هک  دوب  لوسر  لوا  نیا  دز و  راد  رب  ار  لوسر  دیردب و  همان 
هب دمآ و  رد  هفوک  هب  هنابـش  .تفرگ  هفوک  بناج  رگید  دادماب  درک و  غیلب  دیدهت  داد و  ربخ  قافن ، فالخ و  تمتاخ  لابو  تبقاع و 
وا مودق  هب  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  دنتشادنپ  هفوک  مدرم  .هتـسشن  يرتسا  رب  دوب و  هتـسب  ( 35  ) ماثل هفوک ، دورو  تقو 
ادج وا  زا  ناگمه  دنتخانـشب و  ار  وا  ات  .تفگ  یمن  چیه  وا  دندرک و  یم  باطخ  هللا  لوسر  نب  ای  دـنتفگ و  اهتینهت  دـندش و  نامداش 

مدرم هلمج ، رد  تفگ و  غیلب  هبطخ ي  دش و  ربنم  رب  نادادماب  دمآ و  دورف  هرامالاراد  هب  وا  و  ( 36  ) دندومن یم  اهنیرفن  وا  رب  دندش و 
رب درک و  ارغا  یسب  دیزی ، تعیابم  و  ( 37  ) تعواطم رب  ار  هفوک 

هحفص 106) )

.تفگ دیعو  دعو و  یسب  وا ، نایصع  تعاط و 

رایخا هفوک و  فارشا  زا  هورع  نب  یناه  يارـس  هب  دش و  نوریب  راتخم  هناخ ي  زا  .دیـسرتب  شیوخ  رب  دینـشب ، ربخ  نیا  ملـسم  نوچ  و 
تروص .تسا و  یناه  هناخ ي  رد  وا  هک  تسنادـب  ات  تشامگ  ناسوساج  وا  ( 38  ) رثا رب  هللادیبع  .دمآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیش ي 

عبتت ار  وا  نارای  يوجب و  ار  یلع  نب  ملـسم  تفگ : داد و  ودب  مرد  رازه  هس  دـناوخب و  ار  لقعم  شیوخ  مالغ  هک  دوب  نانچ  لاح  نیا 
هاگ نآ  دنرامـش و  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  یلع  هعیـش ي  زا  ار  وت  هک  يامن  نانچ  هد و  ودب  دقن  نیا  یتفای ، ناشیا  زا  یکی  نوچ  نک ،

ماش حبص و  هب 
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.تساجک هب  وا  هک  یتسنادب  نوچ  .سرپ و  زاب  لیقع  نب  ملـسم  زا  يامن و  ترهاظم  قدص  ریخ و  تحیـصن  نک و  تدوارم  ناشیا  اب 
و ( 42  ) دنوب هچ  وا  نارای  ینادب  ات  نک  ( 41  ) اهیگدومنلد شخب و  ( 40  ) راهظتسا نیقی ، قدص  و  ( 39  ) نیمی قح  هب  ار  وا  وش  وا  دزن 

.دنشاب دنچ 

هب یلع  لآ  رادتسود  هعیش و  رایخا  زا  هجسوع  نب  ملسم  ( 43  ) رگم .دمآ  رد  مظعا  عماج  هب  یلاح  .تفرگب  دقن  درک و  تمدخ  لقعم 
رد دـنار و  نخـس  وا  اب  رد  ره  زا  تسـشنب و  وا  رانک  رد  تفایرد و  تسارف  هب  لقعم  تشاد ، نادـناخ  نآ  تیالو  يامیـس  دوب و  زامن 

يالوت هب  داد و  لوسر  نادناخ  تبحم  قیفوت  ارم  هناحبـس  يادـخ  مماش و  مدرم  زا  یکی  نم  يادـخ ! هدـنب ي  يا  تفگ : ( 44  ) هلمج
رـسپ يارب  هدـمآ و  زارف  رهـش  نیدـب  يدرمکین  لوسر ، لآ  زا  هک  مدینـش  .تشاد  ینازرا  گرزب  تمعن  نیا  درک و  راگتـسر  ناشیا ،

ارم هک  مباین  سک  مراودـیما و  وا  رادـید  هب  ما و  هدروآ  نتـشیوخ  اب  مهرد  رازه  هس  کنیا  .دناتـس  یمه  تعیب  يادـخ ، لوسر  رتخد 
نانچ .دنک  جرخ  ناناملـسم  حـلاصم  مالـسا و  فراصم  رد  ات  مهد  ودـب  دـقن  نیا  موش و  زیاف  وا  نویامه  رادـید  هب  ات  دـهد  هار  ودـب 

لآ اب  ار  وت  هک  مدینش 

هحفص 107) )

، وا رادـید  تفایرد  زا  شیپ  یهاوخ  رگا  ییامن و  هار  ودـب  ارم  مراد  سامتلا  .یناد  وکین  ناشیا  قح  تسا و  یتفرعم  هقباس ي  لوسر ،
.یسانش يوگتسار  میوگ ، هچنآ  رد  ارم  يربن و  دب  نامگ  نم  قح  رد  ات  ناتسب  نم  زا  وا  تعیب 

ار هناحبس  يادخ  ییوت  نوچ  رادید  هب  تفگ : هجسوع  رسپ 
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زاب یهاوخ ، یمه  هچنادب  ار  وت  داهد و  يرای  ار  لوسر  نادناخ  وت ، ( 45  ) ناکم هب  یلاعت  يادخ  مدش و  نامداش  یسب  هک  میاتس  یم 
.تشاد دکوم  ( 46  ) نامیا طیارش  اب  دتسب و  وا  زا  تعیب  هاگ  نآ  .داناسر 

هب لام  نآ  ملـسم ، تراشا  بسح  رب  درک و  هزات  شیوخ  تعیب  دیـسر و  ملـسم  تمدخ  هب  وا  تبحـص  رد  و  ( 47  ) دـمآ رب  ود  يزور 
( . 48) .تفگ زاب  حرش  هب  دایز ، دیبع  رب  ینعم  نیا  داد و  يدیاص  همامثوبا 

ودب هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  هدزاود  .تفرگ و  ياج  بیسم  نب  ملاس  يارس  رد  دمآ ، رد  هفوک  هب  ملسم  نوچ  دیوگ : بوشآ  رهش  نبا 
.دش هورع  هب  یناه  هناخ ي  هب  هنابش  دینش ، دایز  رسپ  ربخ  نوچ  دندرک و  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تماما  رب  دنداد و  تسد 

روعا نب  کیرـش  رگم  دزاغآ ، گنج  دیآ و  نوریب  دایز  دیبع  رب  ات  تساوخ  وا  دندیورگ و  ودب  سک  رازه  جنپ  تسیب و  دنچ  يزور 
مـسر رب  هللادیبع  زور  ود  نیا  : تفگ ار  ملـسم  هدش ، روجنر  هدمآ و  دورف  یناه  يارـس  رد  دوب و  هدمآ  هفوک  هب  هللادـیبع  تبحـص  رد 

هاگ نآ  زاسب و  وا  راک  يآ و  زارف  هاگان  .دـیهد  بآ  ارم  میوگ  هاگ  نآ  رادـهاگن ، تصرف  وت  دـمآ  دـهاوخ  نم  نیلاب  هب  هتبلا  تدایع 
کیرـش .دـنار  نخـس  رد  ره  زا  درک و  دـقفت  دـمآ و  کیرـش  نیلاب  رب  هللادـیبع  رگید  هنازور ي  .نک  راکـشآ  شیوخ  توعد  راعش 

نیا کیرش  .تشذگب  تفص  نیا  رب  مه  .تفگ  هراب  رگید  .دشن  نوریب  سک  دندروایب و  بآ  دیهد ، بآ  ارم  تفگ :

هحفص 108) )

: دناوخرب تیب 

اهویحت نا  یملسب  راظتنالا  ام 

( . 49  ) اهوقسا لیجعتلاب  هینملا  سأک 

نیا زا  هللادیبع 
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کیرش .دوب  وا  تسد  رد  ریشمش  دمآ و  رد  ملسم  .تفرب  تساخرب و  یلاح  .تشگ  ( 51  ) رعشستم درک و  يدصق  ( 50  ) سرفت تیب ،
دتفا روظحم  نینچ  یناه  هناخ ي  هب  متـساوخن  هکنآ  یکی  زیچ ، ود  تفگ : تشاد ؟ زاب  هچ  وا  نتـشک  زا  ار  وت  هک  درک  تمـالم  وا  رب 
(53 « ) ملسم نمؤم  کتفی  کتفلا و ال  دیق  نامیالا  : » دومرف لوسر  هکنآ  رگید  تشک ؛ ناوتن  ار  نامهیم  دوب و  نامهیم  وا  هک  ( 52)

( . 54) .دوب رفاک  رجاف و  قساف و  يدرم  هک  يدوب  هتشک  شاک  هللا  ال و  تفگ : یناه 

.دومن ناوتان  ار  دوخ  تشگ و  ( 56  ) شارفلا فیلح  دش و  ( 55  ) كانشیدنا هللادیبع  روضح  زا  دیسرتب و  نتشیوخ  رب  یناه 

؟ منیبن ار  یناه  هک  دوش  هچ  تفگ : هللادیبع  .داتفا  مولعم  ملسم  ربخ  لقعم  یعس  هب  دمآ و  رب  دنچ  يزور 

.تسا رامیب  هدش و  روجنر  دنتفگ :

نب یناه  : تفگ دناوخب و  ار  هجراخ  نب  ءامـسا  جاجح و  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  دمحم  .یمدرک  وا  تدایع  یمتـسناد و  شاک  تفگ :
ار وا  تسا  يرید  هک  دش  هچ  ار  هورع 

هحفص 109) )

، لیابق تاداس  برع و  فارشا  زا  یپ  وا  نوچ  هک  مرادن  تسود  دوخ  نم  و  ( 57  ) درازگب ام  قح  ات  دییوگب  ار  وا  دیور  زاب  ما  هدیدن 
.دنام عیاض  وا  ( 58  ) ناکم تفارش  هناخ و  قح  دوش و  هابت  نم  شیپ 

هرامالاراد هب  دنیشنرب و  ناشیا  تبحص  رد  هک  دندرک  سامتلا  دندیناسر و  ودب  هللادیبع  نخس  دندش و  یناه  يارس  هب  هاگنابش  ناشیا 
(61 ، ) رگم دش  کیدزن  هرامالاراد  هب  نوچ  ( 60  ) تسشن رب  ناشیا  اب  دیشوپ و  رد  هماج  دیدب  ار  ناشیا  ( 59  ) حاحلا نوچ  یناه  .دیآ 

! نارای يا  تفگ : .تشذگ  يزیچ  وا  رطاخ  رد 
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.مدرگزاب ات  ( 62  ) دیراد زاب  ارم  .مکانشیدنا  یسب  مسرت و  یمه  درم  نیا  زا  نم 

؟ درک دناوت  هچ  ییوت  نوچ  اب  دایز  رسپ  .شاب  هدوسآ  راهنیز ! دنتفگ :

یـضاق حیرـش  رد  .دـش  رتـکیدزن  نوچ  ( 64  ) هالجر نئاـخب  کـتتا  دـناوخ : دورف  هتـسهآ  هللادـیبع  ( 63  ) دـمآ رد  هللادـیبع  رب  یناـه 
: تفگ تسیرگن و 

یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

( . 66  ) دارم نم  کلیلخ  نم  ( 65  ) كریذع

؟ ییوگ هچ  نتشیوخ  اب  ریمألا  اهیا  تفگ : دنیشب و  تیب  نیا  یناه 

یناتس و یم  تعیب  ودب  هفوک  مدرم  زا  یهد و  یم  ياج  دوخ  هناخ ي  هب  ار  لیقع  رـسپ  وت ، رب  ياو  شوماخ ! یناه  يا  تفگ : هللادیبع 
نانچ ینک و  یم  هدامآ  وا  برح  حیلس 

هحفص 110) )

؟ مربخیب دیزی  نینمؤملا  ریما  اب  وت  ( 67  ) قاقش قافن و  زا  منادن و  اهنیا  نم  هک  یناد 

هلادـیبع .دـنتفگب  ریگدـکی  اب  نخـس  تبون  ود  کی  .دـشابن  فالخ  رـس  وت  اب  ارم  .ییوگ  یم  هک  تسین  نینچ  ریما  يا  تفگ : یناـه 
تسنادـب و ار  هللادـیبع  تلیح  تخانـشب و  ار  وا  تسیرگن ، لقعم  هب  یناه  نوچ  .دـنک  يورایور  شیوخ  يوعد  ات  دـناوخب  ار  لـقعم 

هاـنپ ار  ییوا  نوچ  هک  دـمآ  مرـش  ارم  تسج ؛ راـهنیز  نم  تمذ  هب  و  ( 68  ) دـیهانپ نم  اـب  گرزب  نادـناخ  زا  يدرم  ریما ! يا  تفگ :
، مهن وت  تسد  رد  شیوخ  تسد  مدرگ و  زاب  هک  مروخ  یم  دـنگوس  يادـخ  تمذ  هب  مهد و  یم  قیثو  يدـهع  وت  اـب  کـنیا  مهدـن ،

.دورب دهاوخ  اجک  ره  دریگ و  شیوخ  رس  ات  مراد  روذعم  شیوخ  راوج  زا  ار  ملسم  مور و  يارس  اب  ات  هد  تزاجا 

.يراپس نم  هب  شیوخ ، تسد  هب  ار  ملسم  ات  مهدن  تسد  زا  ار  وت  منکن و  نیا  زگره  تفگ : هللادیبع 

راک نیا  ریما  يا  تفگ : یناه 
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هللا الا و  دـهد !؟ مصخ  تسد  هب  شیوخ  يراـهنیز  سک  هک  دـشاب  اور  اـجک  تورم  نییآ  رد  مرخ ؟ هنوگچ  راـع  نیا  منک و  هنوگچ 
رد یبوچ  هللادـیبع  .دور  راک  نیا  رـس  رد  نم  ناـج  لاـم و  دـنچ  رگا  مهنن ، تسد  زا  یمدرم  نییآ  مهدـن و  رد  نت  راـع  نیدـب  زگره 
زاب هرجح  رد  ار  وا  ات  دومرفب  هاگ  نآ  .تشگ  ناور  وا  نساحم  زا  نوخ  دز و  وا  يور  رـس و  رب  يرایـسب  بوچ  نادـب  تشاد و  تسد 
ادن دش و  هرامالاراد  هب  تسشن و  رب  ( 69  ) جحذم هلیبق ي  اب  دینشب ، ربخ  نیا  نوچ  جاجح  نب  ورمع  .دنتسب  وا  يور  هب  رد  دنتـشاد و 

هدیـسر ام  هب  .هتـسجن  هقرفت  تعامج ، زا  میا و  هدزن  رـس  ریما  تعاط  زا  .دنا  جحذم  ناراوس  نانیاو  مجاجح  نب  ورمع  نم  هک  داد  رد 
اب هللادیبع  .تسا  میظع  سب  يراک  راک  نیا  و  تشکب ، ار  جحذم  گرزب  هورع  نب  یناه  ریما  هک  تسا 

هحفص 111) )

هتشاد زاب  یتحلصم  هب  ار  وا  هکلب  هتشکن ، یسک  ار  یناه  هک  هد  ربخ  ار  نایجحذم  هاگنآ  .وش  یناه  هرجح ي  هب  تفگ : یضاق  حیرش 
هریـشع رگم  تفگ : دـیدب  ار  وا  یناه  نوچ  دـش ، یناـه  هرجح ي  هب  حیرـش  .مینک  اـهر  ار  وا  دوش ، هتخاـس  تحلـصم  نآ  نوچ  .میا 
نانخس نیا  حیرش  .داد  دنناوت  تاجن  ارم  دنیآ ، رد  جحذم  زا  نت  هد  رگا  يادخ  هب  رهـش ؟ مدرم  دنیاجک  نید ؟ لها  دنیاجک  دندرمب ؟

یتحلصم يارب  زا  ار  وا  انامه  .مدیدب  دوخ  ار  یناه  ات  داتسرفب  ارم  ریما  هک  دیراد  يوق  لد  تفگ : نایجحذم  اب  دش و  نوریب  دینـشب و 
نانخس نیا  نوچ  ناشیا  .دننک  اهر  هتبلا  دیآ  هتشاذگ  تحلصم  نآ  نوچ  دنا ، هتشاد  زاب 
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مدخ و صاوخ  قلخ و  فارـشاو  دمآ  رب  ربنم  رب  دـش و  ( 70  ) عماج بناج  هب  هللادیبع  هاگ  نآ  .دنتـشگزاب  دندش و  نامداش  دندینـشب 
دیراذگن ورف  شیوخ  ناماما  نامرف  دییوج و  ماضتعا  هناحبس  يادخ  تعاطا  هب  مدرم ! يا  تفگ : .دندوب  رضاح  وا  ( 71  ) مشح مومع 

رذعا دق  کقدص و  نم  كاخا  نا   » دینیب يراوخ  دـیوش و  هتـشک  هتبلا  هک  دـیهاوخم  شیوخ  كاله  دـییوجم و  هقرفت  تعامج  زا  و 
( . 72 « ) رذنا نم 

بناج مامت  یتلجع  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هللادیبع  .دمآ  رد  لیقع  رسپ  دنتفگ  یمه  دندمآ و  رد  دجسم  هب  ( 73  ) هراظن یعمج  هاگان 
اب و )  ) داد رد  ادن  يادخ  لوسر  راعش  هب  درک و  تسار  نت  رب  برح  حیلس  دینـشب ، یناه  ربخ  نوچ  ملـسم  دوخ  .فترگ و  هرامالاراد 

گنت هللادیبع  رب  راک  تفرگ و  راصح  رد  ار  هرامالاراد  هدـش ، مهارف  وا  رب  ناوارف  یقلخ  .تفرگ و  هرامالاراد  بناج  درم  رازه  راهچ 
وا دـندش و  عمج  وا  رب  رگید  رد  زا  لیابق  نایعا  هفوک و  ناگرزب  هاگ  نآ  ( 74) .دوبن نت  هاجنپ  زا  هدایز  هرامالاراد  رد  وا  اب  هچ ، دـش ؛

نب ریثک 

هحفص 112) )

ترصن زا  دناسرتب و  ( 75  ) تمتاخ لابو  تبقاع  ءوس  زا  ار  هفوک  مدرم  دنیـشن و  رب  جـحذم  زا  شیوخ  هلیبق ي  اب  ات  تفگ  ار  باـهش 
سک ره  ات  ( 76  ) دزارف رب  ناما  تیار  دوش و  نوریب  توم  رضح  هدنک و  مدرم  اب  ات  تفگ  ار  ثعشا  نب  دمحم  .درادزاب و  لیقع  رـسپ 

ات تسـشنب و  هرامالاراد  رد  دوخ  وا  داد و  اهنامرف  هنوگ  نیا  مه  ار  لیابق  فارـشا  رگید  دشاب و  ناما  رد  دهانپ ، وا  تیارد  هیاس ي  اب 
اپرب اغوغ  نآ  هاگنابش 
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.دوب

دندومن و ارغا  هللادیبع  نامرف  دیزی و  تعاط  رب  دندرک و  غیلب  دیدهت  ار  هفوک  مدرم  دندش و  رـصق  زارف  رب  هفوک  فارـشا  زا  دنچ  ینت 
و ( 77  ) دییاپب تفـص  نیا  رب  مه  رگا  هک  درک  دهع  يادخ  اب  هللادـیبع  ریما  دـنتفگ : دـندیناسرتب و  ماش  هاپـس  لوصو  تبقاع و  ءوس  زا 

دنکارپب فارطا  ( 78  ) تاعمز تسد و  رود  دالب  رد  ار  امـش  نادرم  دراذگن و  یقاب  امـش  زا  ینت  ادرف  هب  دیهنن  وس  رگید  فالخ  نیئآ 
.دنک تذخاؤم  بیاغ  ياج  هب  تسا ، رضاح  هکنآ  زا  دریگب و  میقس  ياج  هب  ( 79  ) تسا يرب  هک  ار  نآ  .دزادنارب  ار  امش  داژن  و 

.تفای الیتسا  ناشیا  نرود  رب  ساره  بعر و  دندیسرتب و  دندینشب ، تاملک  هنوگ  نیا  زا  رادغ  مدرم  نآ  نوچ 

رملا یف  هلاقملا  حجنت  امبر 

( . 80  ) داؤفلا یف  يوه  تقفاو  اذا  ء 

.دـیدن شیب  نت  یـس  شیوخ  اب  تسیرگن ، زاب  ملـسم  نوچ  .دـندرک و  یم  ضیرحت  رارف  هب  ار  رگیدـکی  دـندش و  هدـنکارپ  ناـگمه 
ملسم .هتـشاذگ  اهنت  ار  وا  دندوب و  هتفر  ناگمه  نت  یـس  نآ  دوسایب ، زامن  زا  نوچ  و  درازگب ، زامن  دش و  ناور  مظعا  دجـسم  بناج 

رد رب  دید و  ین  زوریپ  .دیـسر  ییارـس  رد  هب  هگان  دور ، اجک  ات  تسناد  یمن  تشگ و  یم  اه  هچوک  درگ  ناریح ، و  ( 81  ) رس همیسآ 
.درب یم  يراظتنا  ییوگ  دنادرگ و  یم  ( 82  ) هحبس هداتسیا و 

هحفص 113) )

دوب هتشگ  هتفوک  سب  هچ ، .تسشنب  دیشونب و  بآ  ملسم  .دروآ  بآ  یحدق  ( 83  ) کبس نز  .تساوخ  بآ  درک و  مالس  وا  رب  ملسم 
رب هک  وش  شیوخ  يارس  اب  زیخ  تسا  بوشآ  رپ  يرهش  ینیشن ؟ هچ  اجنیا  يادخ ! هدنب ي  يا  تفگ : نز  ( 84  ) هدنام ورف  و 
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هک دوش  مرادن ، یماقم  ياج و  تسین و  یتریشع  دنویپ و  نیمز  نیا  رد  ارم  تفگ : تساخرب و  ملسم  .مرادن  اور  وت  رب  نتسشن  رد  نیا 
نز .مهد  وکین  شاداـپ  ار  وت  مراد و  ساـپ  ییوکین  نیا  هک  دـشاب  یهد ؟ ياـج  شیوـخ  هناـخ ي  رد  ارم  بشما  کـی  ینک  ییوـکین 
هک ( 85  ) تفـص نیدب  تبقاع  دنتفیرفب و  ارم  لوا  زا  موق  نیا  هک  ملیقع  نب  ملـسم  نم  دومرف : ییارچ ؟ ياجنیدب  یتسیک و  وت  تفگ :

.ياسایب و  ( 87  ) يآ رد  يا ! هدوب  نامهیم  وکین  هچ  ( 86 ! ) الهس الها و  تفگ : نز  .دنتشاذگ  اهنت  ارم  ینیب 

هب دوب  يرسپ  ار  وا  تشاد و  مان  ( 89  ) هعوط نز  نآ  .داهن و  قیال  ( 88  ) یلزن یندروخ  زا  تخاد و  رپب  هرجح  درب و  يارس  هب  ار  وا  و 
هرجح هب  دوهعم ، فالخ  رب  هک  دید  ار  ردام  دـمآ و  يارـس  اب  لالب  تشذـگب ، بش  زا  یـساپ  نوچ  هللادـیبع  نارای  زا  ( 90  ) لالب مان 
هعوط منیب !؟ هنوگرگد  وت  تلاح  هک  دوش  هچ  ار  وت  بشما  ردام  يا  تفگ : .دراب  یمه  کشا  ناگدـید  زا  دـیآ و  یمه  دور و  یمه 
هعوط .داتـسیاب  دـج  هب  درک و  حاـحلا  رـسپ  .میوگن  وت  اـب  هتبلا  هک  ریگ  شیوخ  رـس  رذـگ و  رد  نخـس  هنوگ  نیا  زا  رـسپ  يا  تفگ :
هعوط .دومن  اهیگدومنلد  درک و  دای  دنگوس  رسپ  .ینکن  راکشآ  زار  نیا  يراد و  هدیـشوپ  رـس  نیا  هک  ینک  دای  دنگوس  رگم  تفگ :

( . 91) .داد ربخ  ملسم  هصق ي  زا  دروآ و  نایم  رد  لالب  اب  ینعم  نیا 

هحفص 114) )

دش ربخ  ار  هللادیبع  تسشن ، ورف  ناشیا  همهمه ي  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  دندنکارپب و  لیقع  نب  ملسم  زا  مدرم  نوچ 
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ار عماج  هک  نانچ  دندش ، عماج  بناج  مدرم  همه ي  داد و  رب  ادن  يدانم  دش و  مظعا  عماج  هب  هنابـش  مه  دوسایب و  یلوغـشم  لد  زا  و 
نیا رب  لفاغ  ( 93  ) هتفیـش ي نآ  لیقع  رـسپ  تفگ : دـش و  ربنم  رب  تشازگب و  اشع  زامن  هاگ  نآ  ( 92) .تفرگ ولگ  مدرم  يرایـسب  زا 

رب ار  وا  دوش ، تفای  سک  ره  هناخ ي  رد  .تشگ  يراوتم  کنیا  تفشآ و  رب  يرهش  درک و  زاغآ  قاقـش  فالخ و  دندید  هک  تفص 
تعیب تعاـط و  هب  دـیزیهرپب و  يادـخ  زا  يادـخ ! ناگدـنب  يا  .دـشاب  وا  تید  ار  وا  دریگ ، تسد  هب  ار  وا  هـک  ره  دـنامن و  یقح  اـم 
.مدرپس وت  هب  هفوک  ياـه  هناـخ  نم  تفگ : دـناوخب و  ار  ( 94  ) ریمن نب  نیـصح  .دـییاشخبب و  شیوخ  ناج  نت و  رب  دـییاپب و  شیوخ 

ناکی ناکی  هفوک ، ياه  هناخ  دوش ، دادماب  نوچ  و  راذگ ، زاب  حـصان  نارای  نیما و  مدرم  هب  ار  تالحم  فارطا  رامگ و  رب  ناسوساج 
.يرآ نم  دزن  یبای و  تسد  هب  ار  لیقع  رسپ  ات  رآ  ياج  هب  يوج  تسج و  طرش  رگن و  رد 

ثعـشا نمحرلادبع  رب  ردام ، هصق ي  دش و  هرامالاراد  بناج  لالب  نادادماب  .تشامگ  ناسوساج  درک و  تمدخ  ریمن  نب  نیـصح  و 
نماریپ هاگان  هب  ات  ( 96  ) تخیگنا رب  ثعـشا  نب  دمحم  ( 95  ) تبحـص رد  سیق  زا  سک  داتفه  یلاح  .داد  ربخ  ار  هللادیبع  وا  دـنارب و 

يارس

هحفص 115) )

رگم .تشکب  دنچ  ینت  درک و  هلمح  ناشیا  رب  دیود و  نوریب  .دیـشکرب و  غیت  .درک  تسار  نت  رب  برح  حیلـس  ملـسم  .دنتفرگب  هعوط 
وا فیرش  نادند  ود  درک و  ادج  وا  كرابم  بل  ریشمش ، هب  نارمح  نب  ریکب  ( 97)
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اهماب زارف  رب  دندید ، نانچ  عمج  نآ  نوچ  .تسشن و  وا  نایم  رب  ریشمش  نآ  دز و  وا  قرف  رب  يریـشمش  تخات و  وا  رب  ملـسم  .دنکارپب 
.دـندناشف یم  وا  كراـبم  يور  رب  دـندز و  یم  شتآ  ( 98  ) اه نیرد  دـنتخیر و  یم  وا  نویامه  قرف  رب  كاـشاخ  كاـخ و  دـندش و 

راد و يوق  لد  يآ و  رد  هللادـیبع  ریما  راـهنیز  هب  شکم و  شیوخ  كـاله  رد  هدوـهیب  ملـسم  يا  هک  دروآ  رب  داـیرف  ثعـشا  دـمحم 
: تفگ یم  تخادنا و  یم  تشک و  یم  درک و  یمن  یتافتلا  نانخس  نیدب  ملسم  .دسرن  ینایز  هتبلا  ار  وت  هک  ياسایب 

ارح الا  لتقا  تمسقا ال 

( . 99  ) ارکن ائیش  توملا  تیار  نا  و 

ارم انخس  درابلا  طلخی  و 

( . 101  ) ارقتساف ( 100  ) سفنلا عاعش  در 

ارش قالم  اموی  ءرما  لک 

( . 102  ) ارغا وا  بذکا  نا  فاخا 

نوچ دنراذگن ، ورف  وت  بناج  هتبلا  دنا و  وت  مع  نارسپ  موق  نیا  .دنک  ردغ  دیوگ و  غورد  وت  اب  یسک  هک  اشاح  تفگ : ثعشا  دمحم 
نارگ ياهگنس  بیسآ  زا  شفیرش  ندب  دوب و  دش  ناجیب  تخس  ملسم  .دنهدن  رد  نت  وت  نایز  هب  هتبلا  ( 103 ، ) دنشاب هداد  نابز  وت  اب 

اب ار  نتـشیوخ  مداد و  اضر  يراب  دیهد  یم  ناما  ارم  هک  یلاح  دومرف : هدـنامن ، لاتق  يارای  لادـج و  ياپ  رگید  ار  وا  هتـشگ و  هتفوک 
دندروایب و يرتسا  هاگنآ  .مدرپس  امش  هب  شیوخ  تسد 

هحفص 116) )

هدرک و زاغآ  هیرگ  هدنک ، رب  لد  یناگدنز  زا  دوب و  هتـشگ  دیماان  هاگنآ  ییوگ  وا  دندتـسب و  وا  ریـشمش  دـندنکف و  رتسا  نادـب  ار  وا 
.تسیرگب تخس 

ملسم .دیرگن  اهتلاح  نینچ  رد  دیوج ، يرورس  يرس و  دبلطب و  یلاع  بصنم  هک  یسک  تفگ : زنط  هب  یملس  سابع  نب  هللادبع 
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لد هیرگ و  نیا  مسرت و  یمه  وا  لآ  نیسح و  رب  انامه  تسین ، یکاب  ارم  ندش ، هتشک  زا  میرگ و  یمن  شیوخ  رب  هک  هللا  ملع  تفگ :
.تفر و نم  رب  هک  دور  متـس  نامه  وا  رب  دـندرک و  نم  اب  هک  دـننک  هلماعم  نامه  وا  اـب  مدرم  نیا  هک  تسوا  بناـج  زا  مه  یگتخوس 

نک ییوکین  یکی  ینام ، ورف  نم  راهنیز  زا  تشاد و  یناوتن  نم  ساپ  وت  هک  مناد  نیا  يادخ  هب  تفگ : درک و  ثعـشا  دمحم  اب  يور 
دـهد و ربخ  نم  هرابرد ي  ناـشیا  ( 105  ) تدـیکم موق و  ( 104  ) ردغ زا  دـناسرب و  ودـب  نم  مالـس  هک  تسرف  نیـسح  دزن  یـسک  و 
رگید و بناج  درگ و  زاب  شیوخ  ترتع  تیب و  لها  اب  راهنیز ! هللا  لوسر  نب  ای  دیوگ  دـنک و  ضرع  وا  رب  نم  يراتفرگ  یگراچیب و 

دیبلط یم  ییادج  ناشیا  زا  گرم  نب  یلع  نینمؤملاریما  وت  ردپ  هک  دنا  نامه  مدرم  نیا  هک  هدم  لاجم  شیوخ  رب  ار  مدرم  نیا  بیرف 
اب شیوخ  تسد  هب  دنتـشاذگ و  اهنت  ارم  هک  دندیناسر  ياج  نیدب  دـهع  ضقن  نم  اب  يدـید و  دوخ  وت  هک  دـندرک  نآ  وت  ردارب  اب  و 

( . 106) .مشاب ناگتشک  زا  هکنآ  رگم  منکن  ماش  زور  نیا  هک  مناد  نیقی  دوخ  نم  دندرپس و  نمشد 

.مشوکب هللادیبع  ریما  اب  وت  ناما  رد  متسرف و  سک  یلاح  مرب و  نامرف  تفگ : ثعشا  دمحم 

ورف ار  هعوط  هناخ  درگ  ات  تخیگنارب  راوس  دـصناپ  اب  ار  ثعـشا  دـمحم  تفای ، ربخ  ملـسم  لاح  زا  هللادـیبع  نوچ  دـیوگ : فنخم  وبا 
رب ریشمش  دیشوپ و  رد  هرز  ملسم  .دنتفرگ 

هحفص 117) )

هب دیود و  نوریب  يارس  زا  و  ( 107  ) دیشک
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(109) .دندش تمیزه  هب  يوس  ره  زا  دنتخیرگب و  نارگید  دـنکفیب و  راوس  داتـشه  دـصکی و  تخاتب و  ناشیا  رب  ( 108  ) شیوخ نت 
راوس دصناپ  هللادیبع  .تسرف  ددـم  ناگدایپ  ناراوس و  هب  ارم  تشذـگ ، هنوگ  نیا  رب  راک  هک  داتـسرف  سک  هللادـیبع  دزن  ثعـشا  رـسپ 

هک بسن  یمشاه  ناوج  نآ  رب  راذگ ، ریشمش  نز  هزین  مدرم  دنا  دصتـشه و  نآ  دندومن و  ( 110  ) داشتحا هراب  رگید  داتسرفب ، رگید 
، غیت نابز  اب  ار  ناگمه  درـشفب و  تابث  ياپ  هنادرم  وا  دـندرک و  هلمح  هبترم  کی  هب  ( 111  ) دوب هتفاین  لهچ  دـقع  زونه  شرمع  لاس 

.تشکب يرایسب  تفگزاب و  باوج 

کتلکث تفگ : تفشآ و  رب  هللادیبع  .تسرف  ددم  ریلد  ناراوس  گنج و  مدرم  هب  ارم  هک  داد  مایپ  هللادیبع  اب  هراب  رگید  ثعـشا  دمحم 
تعاجـش هب  هک  متـسرف  یـسک  هب  ترگا  یـشاب  هنوگچ  سپ  ینام ، ورف  ملـسم  نیک  برح و  زا  راوس  رازه  اـب  نوچ  وت  ( 112  ) کما

ثعشا دمحم  .تشاد  دصق  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نخس ، نیا  زا  و  رت ؟ تخس  گنج ،، ماقم  رد  دوب و  رتنوزف  ملـسم  زا  یـسب 
ال و هدناوخ -  ( 114  ) هریح ( 113  ) هقمارج زا  یناقمرج  ای  هفوک و  ياهلاقب  زا  یلاقب  تلتاقم  هب  ارم  هک  یناد  نانچ  وت  درک ؛ مایپ  ودب 

.يا هداتسرف  نارب  يریشمش  نیگمشخ و  يریش  عاجش و  يدرم  تلتاقم  هب  ارم  هک  هللا - 

تساوخن و راهنیز  وا  .دـنبای و  تسد  وا  رب  رگم  ات  دـنبیرفب  دـنهد و  راـهنیز  ار  وا  اـت  دومرفب  داتـسرفب و  رگید  راوس  دـصناپ  هللادـیبع 
نآ رس  دندنکب و  یهاچ  وا  رذگ  رب  رگم  تخادنا ، یمه  تشک و  یمه  دیشوکب و  ناج  هب  تفریذپن و  ار  ناشیا  نخس 
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ناشیا یپ  رد  وا  دـندش و  تمیزه  هب  ادـمع  ناشیا  درک و  هلمح  ناشیا  رب  وا  .دـندرک و  هلمح  وا  رب  دندیـشوپب و  كاشاخ  سخ و  اـب 
هاگان دنکفا ، یم  تشک و  یم  تفر و  یم  ( 116  ) نامد لیپ  و  ( 115) نایژ ریش  نوچ 

هحفص 118) )

يریشمش ثعشا  نب  دمحم  .دنتسخب و  یپایپ  ياهبرض  هب  ار  وا  فیرش  مسج  دنتـشگزاب و  ( 117  ) لیذاخم نآ  داتفا و  ورف  هاچ  نادـب 
بناـج دندیـشکب و  نوخ  كاـخرد و  دـنتفرگب و  ریـسا  ار  وا  دـنکارپب و  وا  فیرـش  ياهنادـند  دروآ و  دورف  وا  كراـبم  هنوگ ي  رب 

( . 118) .دنک ورف  وا  هرز  دتسب و  وا  ریشمش  ثعشا  دمحم  .دندرب و  هرامالاراد 

: تفگ ینعم  نیا  رد  مه  يدسا  ریبز  هللادیبع  و 

هنود لتافت  ملسم ال  تکرتا 

( . 119  ) اعیرص نوکت  نا  هینملا  رذح 

دمحم تیب  لآ  دفاو  تلتق  و 

( . 120  ) اعورد مهل و  افایسا  تبلس  و 

هناکم تفرع  دسا  نم  تنک  ول 

( . 121  ) اعیفش داعملا  یف  دمحا  توجر  و 

لالـض تمتاخ  زا  دیارگ و  یتسار  اب  هک  سک  نآ  رب  مالـس  تفگ : دـیدب  وا  توربج  ایربک و  دـمآ و  رد  دایز  نبا  رب  ملـسم  نوچ  و 
؟ ینکن تمدخ  ییوگن و  مالس  ریما  رب  ارچ  هک  تشگ  ریخ  وا  رب  ( 122  ) یلوضفلب .درب  نامرف  ار  هناحبس  يادخ  دسارهب و 

( . 123) .دشیدنیب وا  زا  هک  دیوگ  مالس  وا  رب  سک  نآ  دشابن ، ریما  نم  رب  هللادیبع  هک  شوماخ  تفگ : ملسم 

لهس یسب  یشکب  ارم  وت  رگا  تفگ : ملسم  .يوش  هتشک  کنیا  هک  ییوگن  هچ  ییوگ و  مالس  هچ  تسین ، یکاب  وت  رب  تفگ : هللادیبع 
حیبق ( 124  ) هلثم تشرس و  ثبخ  هب  سک  چیه  تاس و  هتشکب  نم  زا  رتوکین  وت  زا  رتدب  وت  زا  شیپ  هک  دوب 
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رتراوازس وت  زا  تشز  لتق  و 

هحفص 119) )

.دوبن

یتساوخ روراب  ار  هنتف  يدنکارپب و  ار  مالسا  تعامج  يدش و  نوریب  تقو  ماما  رب  ( 126  ) قاش يا  و  ( 125  ) قاع يا  تفگ : هللادیبع 
ینب دبع  وت  ردپ  وت و  ار  هنتف  دنکارپب و  وا  ردپ  دیزی و  ار  مالسا  عمج  هک  یتفگ  غورد  تفگ : ملـسم  ییوگ ؟ نانخـس  نینچ  نونکا  و 

( . 127) .مبای تداهش  قیفوت  يادخ  قلخ  نیرت  تشز  تسد  رب  هک  مراد  یم  دیما  دوخ  نم  درک و  روراب  جالع 

ملـسم .دیناسر  شیوخ  قحتـسم  هب  ار  قح  تشاذگن و  هناحبـس  قح  داد و  اهدیما  تفیرفب و  سفن  ار  وت  لب  هللا ! ال و  تفگ : هللادـیبع 
نیا رد  ار  وت  هک  دوب  نیا  وت  نامگ  ( 129  ) رگم هیواعم ! نب  دیزی  تفگ : هللادیبع  دوب ؟ هک  ( 128  ) رما نیا  يازس  هناجرم ! نبای  تفگ :

؟ دوب دهاوخ  یبیصن  رما 

نب نیسح  تقو  ماما  لوسر ، طبس  رما  نیا  راوازس  هک  دناد  يادخ  تسا و  نیقی  دوخ  هکلب  تسین ؛ نامگ  هک  يادخ  هب  تفگ : ملـسم 
.میدروآ ياج  هب  وا  ساپس  میهد و  رد  نت  یلاعت  يراب  ياضر  هب  ام  یلو  .تسا  یلع 

؟ يدنکفا هقرفت  ناشیا  هملک ي  رد  يدنکارپب و  ار  تما  رما  و  ( 130  ) يدمآ زارف  رهش  نیا  رب  يور  هچ  زا  رخآ  هن  تفگ : هللادیبع 

نادب دندنار و  مکح  ناشیا  رب  تما  ياضر  زج  هب  دنتشاد و  ناهن  ار  فورعم  دندرک و  راکشآ  ار  رکنم  مدرم  نیا  نوچ  تفگ : ملسم 
ندش و ناشیا  بناج  هب  داتفا  بجاو  ارم  دندنار ؛ لمع  رصیق  يرسک و  هریس ي  رب  دنتشادن و  زاب  تشادزاب  نآ  زا  هناحبـس  يادخ  هچ 

تنس لیزنت و  مکح  هب  ندرک و  یهن  رکنم  زا  و  ( 131  ) نتشادزاب فورعم  هب 
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( . 132) .ندناوخ زاب  لوسر 

هحفص 120) )

نویامه دسج  دیزیرب و  وا  نوخ  درب و  رصق  زارف  ار  ملـسم  ات  تفگ  ار  نارمح  نب  ریکب  .داد  مانـشد  یـسب  ار  یلع  لآ  ار و  وا  هللادیبع 
نوچ تفگ  یم  دمآ و  دورف  رصق  زا  كانلوه  دیـسارهب و  یـسب  تخیرب ، وا  نوخ  نوچ  ریکب  .دزادنا  ( 133  ) دورف رصق  زارف  زا  ار  وا 

نم نورد  رب  عزف  فوخ و  مدیـسارهب و  تیاـغ  هب  نم  دـیزگ و  یمه  شیوخ  تشگنا  هک  مدـید  ( 134  ) بیهم يدرم  متـشکب ، ار  وا 
( . 135) .تفای الیتسا 

ملـسم هب  زین  ار  یناه  ات  دومرفب  هاگ  نآ  .يوگم  سپ  زاب  نخـس  نیا  دنب و  ورف  مد  تسا ، هدـمآ  رظن  رد  یلایخ  ار  وت  تفگ : هللادـیبع 
تشادرب و وا  رـس  هللادـیبع  نآ  زا  یمـالغ  .داـتفین  دـنمدوس  درک  داـی  شیوخ  هریـشع  زا  دـناوخب و  شیوخ  هلیبق  هچنآ  یناه.دنتـسرف 

.دندینادرگب ( 137  ) اهتلحم و  ( 136  ) اهنزرب رد  دندروآرب و  اهرازاب  درگ  ار  ود  ره  هتشک ي  ات  دومرفب  هللادیبع 

: دیوگ هعقاو  نیا  رد  مه  ( 138  ) يدسا ریبز  نب  هللادبع 

يرظناف توملا  ام  نیردت  تنک ال  ناف 

( . 139  ) لیقع نبا  قوسلا و  یف  یناه ء  یلا 

ههجو فیسلا  مشه  دق  لطب  یلا 

( . 140  ) لیتق رامط  نم  يوهی  رخآ  و 

اهحبصاف یغبلا  ( 141  ) خرف امهباصا 

( . 142  ) لیبس لکب  يرسی  نم  ثیداحا 

هنول توملا  ریغ  دق  ادسج  يرت 

( . 143  ) لیسم لک  لاس  دق  مد  حضن  و 

هحفص 121) )

هییح هاتف  نم  ییحا  ناک  یتف 

( . 144  ) لیقص نیترفش  يذ  نم  عطقا  و 

انمآ ( 146  ) جیلامهلا ( 145  ) ءامسا بکریأ 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 147  ) لوحذب جحذم  هتبلط  دق  و 

مهلک دارم و  ( 148  ) هیفافح فوطی 

( . 149  ) لوسم لئاس و  نم  هبقر  یلع 

مکیخاب اوراثت  مل  متنا  تناف 

( . 151  ) لیلقب تیضرا  ( 150  ) ایاغب اونوکف 

ندینش زا  نایجحذم  و 
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رد هتفرگ و  ياج  اهلد  رد  هللادیبع  ( 155  ) تدالج و  ( 154  ) تباهم ( 153  ) طرف دوب و  هتشذگ  يراک  یلو  ( 152 ، ) دنتفاتب تایبا  نیا 
رب یتلمج  همه  نیا  اـب  و  ( 157  ) تسویپ دنتسناوتن  يدصق  تفگ و  دنتـسناوتن  ینخـس  هتفای ، نایرـس  نایرج و  ( 156  ) قورع يراجم 

كاخ هب  دنتـسشب و  دنتفرگب و  ناشیا  زا  ار  یناه  ملـسم و  هتـشک ي  ات  دنتـشکب  دنچ  ینت  دـندش و  هوبنا  تراما  يارـس  رب  دنتفـشآ و 
( . 158) .دندرپس

هحفص 123) )

نیفص لمج و  ياهگنج  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بوخ  باحـصا  زا  يو  ( 1)
.دش هتـشک  نیـصح  نب  دـیزی  تسد  هب  هدرولا  نیع  رد  دـش و  نیباوت  هدرک ي  رـس  نیـسح ، ماما  تداهـش  زا  سپ  .درک  يرای  ار  ماما 

یلکرز ج 127/3. مالعالا  رصم ؛ پاچ  یبهذ ج 17/3 ، مالسالا  خیرات  ك.ر :

حوتفلا ص 833. 1414 ه ؛ هوسا ، تاراشتنا  فوهللا ص 103 ، يربط ج 277/3 ؛ خیرات  فنخم ص 90 ؛ یبا  لتقم  ( 2)

.دش راچد  ( 3)

.ینابیتشپ ( 4)

.رگمتس ( 5)

.رگناصع نامرفان ، یتاع : عمج  ( 6)

دش نمی  رادنامرف  هیواعم  رما  هب  سپس  .دش  راد  هدهع  قشمد  رد  ار  اضق  بصنم  نامز  نآ  رد  .دوب  هیواعم  هارمه  نیفـص  دربن  رد  ( 7)
كرت ار  اجنآ  صمح  مدرم  شروش  اـب  .درک  تعیب  ریبز  نبا  اـب  دـیزی  گرمزا  سپ  .دـش  بوصنم  هفوک  يرادـنامرف  هب  نآ  زا  سپ  و 

.دش هتشک  لاس 65 ه  رد  بیقعت و  ار  وا  یلخ  نب  دلاخ  تفگ و 

مشاه دیس  همجرت  دیفم ص 203  خیـش  داشرا  یمزراوخ ج 1 ص 194 ، لتقم  فوهللا ص 15 ، يربط ج 3 ص 277 ، خـیرات  ( 8)
حوتفلا ص 840. نارهت ، هیملع  یتالحم ، یلوسر 

باتش یب  هتسهآ و  لمأت و  اب  ( 9)
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.تفرگ میمصت 

.تسا حصا  هرزع  ( 10)

.تفگ نخس  وا  اب  یکدنا  ( 11)

دیرفلا ص 119. دقع  دیفم ص 204 ؛ خیش  داشرا  ج 278/3 ؛ يربط ، خیرات  فنخم ص 96 ؛ یبا  لتقم  ( 12)

ریگتـسد و ار  وا  هرـصب  مکاح  دایز  نب  هللادـیبع  ترـضح ، تداهـش  زا  سپ  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يافو  اب  ناراـی  زا  ( 13)
تـسد رد  ار  لصوم  هفوک و  .درک  مایق  دوخ  نارای  اب  دمآ و  هفوک  هب  دیزی  گرم  زا  سپ  .دش  دیعبت  فئاط  هب  سپـس  درک و  ینادنز 

.دیسر تداهش  هب  لاس 67 ه ) رد   ) درک ریبز  نب  بعصم  اب  هک  یگنج  رد  دناسر  تکاله  هب  ار  البرک  يادهش  نالتاق  .تفرگ 

(. هحفص نامه   ) دندرک تعیب  ملسم  اب  رفن  رازه  زا 30  سشیب  دیوگ : یم  هبر  دبع  نبا  ( 14)

.رودنت کباچ و  راکراوس  ( 15)

فوهللا ص 109. 102 ؛  - فنخم ص 101 یبا  لتقم  ( 16)

.رگید يوس  زا  ( 17)

.دوب ترضح  زینک  هشبک  وا  ردام  نیسح ، ماما  مالغ  نامیلس  ( 18)

.846 ، 845 ص 843 ، حوتفلا ، ( 19)

.دش یشالتم  تخیرورف و  ( 20)

.هبرجت شناد و  یمک  يرابدرب و  یهاتوک  ( 21)

.يدنمشیدنا تعفر ، ( 22)

.ندیزرو تجاجل  ( 23)

.یفالت ناربج ، ( 24)

.هحلسا ( 25)

.هرز ( 26)

،44  / راونـالاراحب ج 339 نازحـالا ص 29 ، ریثم  فوهللا ص 112 ؛ ربخ ؛) لیـصفت  لقن  نودـب   ) فـنخم ص 104 یبا  لـتقم  ( 27)
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.1 ./ هعیشلا ج 590 نایعا  17 ؛ ملاوعلا ج 188 / 

.ظفاحم رپس ، ( 28)

.یتسیاشان تهارک و  ( 29)

.درک رما  ( 30)

.44  / ج 339 راونالاراحب ، ( 31)

.دنامن یلاخ  ادخ  تجح  زا  هاگچیه  نیمز  هک  تسا  يوبن  فیرش  ثیدح  نیا  هب  هراشا  ( 32)

هجاجزلا هجاجز  یف  حابـصملا  حابـصم  اهیف  هوکـشمک  هرون  لثم  ضرالاو  تاومـسلا  رون  هللا  هفیرـش ي  هیآ ي  هب  دراد ، هراشا  ( 33)
زا . 35 رونلا /  ...هیبرغ » هیقرش و ال  هنوتیز ال  هکرابم  هرجش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهنأک 
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بلق هیآ  رد  تاکـشم  زا  دوصقم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یثیدـح  رد.تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یتایاور  فلتخم  قرط 
هنوتیز مالسلا و  هیلع  یلع  بلق  هجاجز  دشاب و  یم  ملع  نآ  رد  هک  تسا  يرون  حابصم ، ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

نایب رد  تسا  یلثم  نیا  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  هیآ  نیا  لیذ  قداص  ماما  زا  قودص  خیـش  .تسا  مالـسلا  هیلع  یبن  میهاربا 
: ك.ر .دـننک  یم  تیادـه  مالـسا  نید  هب  وا و  هب  ار  قلخ  هک  دنتـسه  ادـخ  ياه  هناشن  اـهتلالد و  رد  راـهطا  همئا ي  لوسر و  هک  نیا 

.يدنوخآ پاچ  ییابطابط ج 141/15  همالع  نازیملا 

دزن نیزر  ابا  هارمه  هب  ار  همان  نآ  دشاب ، یم  دایز  نب  هللادیبع  هسیسد ي  هتخاس و  همان  نآ  هک  درک  لایخ  دوراج  نب  رذنم  نوچ  ( 34)
حوتفلا ص 848. فنخم ص 107 ؛ یبا  لتقم  .دیشک  راد  رب  ار  نیرزابا  همان ، نآ  ندناوخ  ضحم  هب  يو  یلو  درب  هللادیبع 

.دنبور باقن ، ( 35)

فوهللا 39. ج 3 ص 281 . يربط ، خیرات  ( 36)

.ندرک لوبق  ( 37)

.بیقعت رد  یپ ، رد  ( 38)

.ادخ هب  دنگوس  اب  ( 39)

.یمرگ تشپ  ( 40)

.ییوجلد ( 41)

.؟ دنا هدوب  یناسک  هچ  ( 42)

.اقافتا ( 43)

.هصالخ الامجا ، ( 44)

.تردق ناکما و  ( 45)

.دنگوس نیمی ، عمج  ( 46)

.دمآ رگید  زور  ود  ( 47)

، هرهاق هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  ص 235 ، يرونید ، لاوطلا  رابخا  ، 208 دیفم ص 207 ، خیش  داشرا  يربط ج 283/3 ، خیرات  ( 48)
.5 ج 120 / دیرفلا ، دقع  حوتفلا ص 849 ، 1960 م ،
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.دیناشونب گرم  ماج  ار  يو  گنردیب  دنیوگ ، دورد  ار  وا  هک  ار  یملس  دیرب  یم  راظتنا  هچ  ( 49)

.رظن تقد  نطاب و  كردا  ( 50)

.هاگآ ( 51)

.دتفا قافتا  یعونمم  رما  ( 52)

یناهنپ هناریگلفاغ و  ار  یسک  دیابن )  ) ناملسم نمؤم و  صخش  تسا و  هناریگلفاغ  یناهگان و  نتشک  عنام  نامیا  ( 53)
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ج 44 ص 344 و ج 28 ص 359. راونالاراحب ، ك.ر : .دناسرب  لتق  هب 

یبا لتقم  نارهت 1366 ؛ شورس ، تاراشتنا  . 45 هیوکـسم ج 2 ص 44 -  یلع  وبا  ممالا  براجت  يربط ج 3 ص 284 ؛ خیرات  ( 54)
فنخم ص 114.

.دش كانمیب  دیسرت ، ( 55)

.تخادنا يرامیب  رتسب  رب  ار  دوخ  درک و  ضرامت  ( 56)

.دنک ادا  ار  ام  قح  دشاب و  رازگساپس  ( 57)

.يراشفاپ رارصا و  تلزنم  ماقم و  ( 58)

.يراشفاپ رارصا و  ( 59)

.دش اروس  ( 60)

.لاح نآ  رد  ناهگان ، ( 61)

.دینک اهر  ( 62)

.دش دراو  ( 63)

.دمآ دوخ  ياپ  اب  نئاخ  ( 64)

.تسا هدش  فیحصت  هک  كریدغ  لصا : ( 65)

ترـضح هب  بوـسنم  تـیب  هـمجرت  نـیا  .راـیب  تـسیچ ؟ تا  يدارم  ردارب  رذـع  .ارم  نتـشک  وا  مهاوـخ و  ار  شا  یگدـنز  نـم  ( 66)
خیرات رد  .مدیزگرب  یماما  مساقلاوبا  رتکد  ياقآ  مزیزع  داتسا  تسود و  همجرت ي  مالـسلا  هیلع  ماما  ناوید  باتک  زا  ار  نینمؤملاریما 

.تسا حصا  نیا  ارهاظ  هک  هدمآ  ءاطع  ینعی  هئابح  هتایح ، ياج  هب  ص 284 )  ) يربط

هیلع یلع  ماما  ناوید  برعلا ج 104/9 ، ناسل  حوتفلا ص 854 ؛ ممالا ج 46/2 ؛ براجت  فوهللا ص 116 ، داشرا ص 208 ؛ ك.ر 
.1373 هوسا ، ص 236 ، یماما ، مساقلاوبا  حیحصت  همجرت و  ق 6 ،)  ) يردیک نیدلا  بطق  فیلأت  مالسلا ،

.ینامرفان نایصع و  ( 67)

.دروآ هانپ  نم  هب  ( 68)
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.دوب هلیبق  نآ  ناگرزب  زا  یناه  هک  نمی  زا  يا  هلیبق  ( 69)

.عماج دجسم  ( 70)

.ناکیدزن نارازگتمدخ و  ( 71)

.دنک راذنا  شیپ ، زا  هک  نآ  دراد  روذعم  ار  دوخ  انامه  دشاب و  تسار  وت  اب  هک  تسا  یسک  وت  ردارب  ( 72)

.نارگاشامت ( 73)

يربط ج 287/3. خیرات  ممالا 48/2 ، براجت  فنخم ص 123 ، یبا  لتقم  فوهللا ص 119 ، حوتفلا ص 856 ، ( 74)

.ندش دب  میخو و  ( 75)

.دروآ الاب  ( 76)

.دیشاب دنبیاپ  اجرباپ و  یقاب و  ( 77)

، هقمز عمج  ( 78)
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.مولعمان رود و  رایسب  ینیمز 

.تسا مالس  تحص و  رد  ( 79)

.دیآ قفاوم  سفن  ياوه  اب  هک  هاگ  نآ  دراذگ  رثا  ناسنا  رد  هک  ینخس  رایسب  هچ  ( 80)

.نادرگرس برطضم و  ( 81)

.دنیوگ هحبسم  یبرع  رد  حیبست و  ( 82)

.اروف ( 83)

.هدش ناوتان  ( 84)

.عضو لاح و  ( 85)

.يدمآ شوخ  ( 86)

.وش لخاد  ( 87)

.ماعط ( 88)

.دازب وا  زا  لالب  مان  هب  يرسپ  درک و  جاودزا  وا  اب  یمرضخ  کلام  نب  دیـسا  .درک  دازآ  ار  وا  .دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  هعوط  ( 89)
.داد ربخ  هللادیبع  هب  دمحم  داد و  ربخ  يو  هب  ملسم  لاح  زا  عالطا  زا  سپ  .دوب  ثعشا  نب  دمحم  مالغ  لالب 

.تسا بتاک  زا  هابتشا  ایوگ  هک  هتشون  لاله  نتم  رد  ( 90)

حوتفلا ص 858. فنخم ص 127 ، یبا  لتقم  يربط ج 288/3 ، خیرات  فوهللا ص 119 ؛ ج 49/2 ، ممالا ، براجت  ( 91)

.دوبن نتخادنا  نزوس  ياج  حالطصا  هب  هک  دوب  نانچ  تیعمج  ترثک  ماحدزا و  ( 92)

لهاج ج 288/3. هیفس  يربط ، ( 93)

هداتسرف ي .دوب  دایز  نب  هللادیبع  ناهدنامرف  زا  يو  تسوا ، مه  هک  هدمآ  میمت  نب  نیصح  فنخم  یبا  لتقم  يربط و  خیرات  رد  ( 94)
تشاد و روضح  البرک  رد  .دیشک  شراد  رب  درب و  هللادیبع  دزن  ریگتسد و  ار  يوادیص  رهسم  نب  سیق  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، تشاد هبعک  هب  دـیزی  رما  هب  هک  یـشروی  رد  .داد  تباصا  ترـضح  كرابم  بل  رب  يریت  درک و  رما  یحاـیر  دـیزی  نب  برح  لـتق  رب 

مـالعالا ك.ر : .دیـسر  تکـاله  هب  داـیز  نبا  هارمه  هب  رتشا  میهاربا  اـب  گـنج  رد  ـالبرک  هعقاو ي  زا  سپ  .تسب  قینجنم  هب  ار  اـجنآ 
.نادیوس پاچ  لیذملا ص 527  لیذ  ، 2  / یلکرز ج 262
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.یهارمه تبحاصم و  ( 95)

هک لیابق  مسر  نیا  هب  دایز  نبا  نوچ  ( 96)
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هارمه هب  سیق  هلیبق  زا  هک  تساوخ  ثیرح  نب  ورمع  زا  اذـل  دوب ، هاـگآ  تسا ، تسیاـشان  هلیبق  کـی  اـب  اـهنت  ملـسم  اـب  ندـش  هجاوم 
فنخم ص یبا  لتقم  يربط ج 289/3 ، خیرات  ك.ر : .دشاب  ریذپ  ناکما  ملـسم  يریگتـسد  ات  دتـسرفب  ار  يدارفا  ثعـشا ، نب  دمحم 

.134

.ناهگان ( 97)

هماج ي دننک ؛ هدافتسا  رتمک  نارتش  هک  هدیسوپ  فلع  ماطح ، کشخ ، هایس  فلع  يانعم  هب  نرد  هشیر  زا  لیعف  نزو  رب  نیرذ ، ( 98)
(. بدالا یهتنم  دراوملا و  برقا   ) هنهک

.مناد یم  دنسپان  يزیچ  ار  گرم  دنچ  ره  هنادازآ ، رگم  موشن  هتشک  هک  مروخ  یم  دنگوس  ( 99)

.تسا سفنلا  زا  یفیحصت  هک  سمشلا  لصا : ( 100)

.تسا هتفرگ  مارآ  هتشگزاب و  سفن  ناشیرپ  راکفا  کنیا  ددرگ  هتخیمآ  خلت  مرگ و  يزیچ  اب  درس  يزیچ  و  ( 101)

.دنبیرفب ارم  ای  دنیوگ ، غورد  نم  هب  هکنآ  زا  مسرت  یم  اهنت  دنک ، یم  تاقالم  يدب  اب  يزور  یناسنا  ره  ( 102)

.دنا هتسب  دهع  ( 103)

.تنایخ ( 104)

.بیرف رکم و  ( 105)

فوهللا ص 119 و دیفم ص 212 ، داشرا  ، 2  / ممالا ج 51 براجت  حوتفلا ص 860 و 861 ، يربط ج 288/3 و 289 ، خیرات  ( 106)
120 و 121.

.دیشک نوریب  ( 107)

.هنت کی  اصخش ، ( 108)

فنخم ص 136 و 137. نبا  لتقم  ( 109)

.عامتجا ( 110)

.دوب هدشن  مامت  شلاس  لهچ  ( 111)

.دنیشنب تیازع  هب  تردام  ینعی  تسا  نیرفن  ( 112)
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.زرواشک ناقمرج : عمج  ( 113)

.هفوک فجن و  نیب  تسا  یلحم  ( 114)

.نیگمشخ ( 115)

.كانمشخ ناشورخ ، ( 116)

.تسپ راوخ و  لوذخم ، عمج  ( 117)

يربط ج 290/3. خیرات  .دروآ  رد  نت  زا  دنک : ورف  ( 118)

.؟ ندش هتشک  میب  زا  گرم و  میب  زا  یگنج  یمن  وا  اب  يدرک و  اهر  ار  ملسم  ایآ  ثعشا ! رسپ  يا  ( 119)

.یتفرگ ار  نانآ  ياه  هرز  اهریشمش و  یتشک و  ار  تلاسر  نادناخ  هداتسرف ي  هاگ  نآ  و  ( 120)

ینب زا  رگا  ( 121)
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هیلع هللا  یلص  دمحم  تعافـش  دروم  تمایق  رد  هک  یتشاد  یم  دیما  يدرک و  یم  كرد  ار  ناشیا  تلزنم  ماقم و  یبوخ  هب  يدوب  دسا 
.يدش یم  عقاو  ملسو  هلآو 

.زغم کبس  لوضف ، رایسب  ( 122)

.دشاب تشاد  سرت  میب  وا  زا  ( 123)

.ندرک هعطق  هعطق  ( 124)

.رگنایصع ( 125)

.زاسان رگ ، هزیتس  ( 126)

ممالا ج 53/2. راجت  فنخم ص 139 ، یبا  لتقم  فوهللا ص 121 ، يربط ص 291 ، خیرات  ، 865 حوتفلا ص 866 ، ( 127)

.تفالخ ( 128)

(. دیدرت دیق   ) دیاش ( 129)

.يدش دراو  ( 130)

.ندرک رما  نتشاداو ، ( 131)

حوتفلا ص 863. فوهللا ص 123 ؛ ( 132)

.نییاپ ( 133)

.روآ سرت  كانفوخ و  ( 134)

.دیدرگ طلسم  دش ، هریچ  ( 135)

.اه هچوک  ( 136)

.اه هلحم  ( 137)

ص 115. ابطابط ، نبا  يرخفلا ، .تسا  مالسا  ردص  رادمان  رعاش  م 110 ه )  ) قدزرف زا  تایبا  نیا  دنا  هتفگ  یخرب  ( 138)

.تسا داتفا  رازاب  رد  هنوگچ  هک  لیقع  نبا  یناه و  داسجا  هب  رگنب  تسیچ ؟ گرم  یناد  یمن  رگا  ( 139)
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.تسا هداتفا  نیمز  هب  رصق  يالاب  زا  هک  ار  يرگید  هدرک و  درخ  ار  شا  هرهچ  ریشمش  هک  دینک  رظن  يروشحلس  هب  ( 140)

.یغبلا روج  ص 123 )  ) فوهللا ریمالا ، رما  ( 3  / ج 293  ) يربط خیرات  و  ص 145 )  ) فنخم یبا  لتقم  رد  ( 141)

.دنتشگ دننک ، یم  رفس  هاگنابش  رد  هک  یناسک  نخس  درو  دنا و  هدش  راکانز  دنزرف  راچد  ( 142)

.تسا هدش  ناور  وس  ره  هب  هک  يا  هتخیر  نوخ  هتخاس و  نوگرگد  ار  نآ  گنر  گرم ، هک  دینیب  یم  ار  يدسج  ( 143)

.دوب رتنارب  زیت ، مدود  ریشمش  زا  رتایح و  اب  نیمرزآ  يرتخد  زا  هک  یناوج  ( 144)

.درب دایز  نبا  دزن  هب  ار  یناه  هک  هیجراخ  نب  ءامسا  ینعی  ( 145)

.دربب نیگنسراب  هک  تسا  ییاپراچ  نآ  .تسا و  نوذرب  یعون  جالمه ، عمج  جیلامه  ( 146)

جحذم ینب  هلیبق  هکنآ  لاح  دوش و  یم  راوس  راوهار  بکرم  رب  رطاخ  شیاسآ  اب  ءامسا  ایآ  ( 147)
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.تفرگ دنهاوخ  ار  یناه  ماقتنا  وا  زا 

.هیلاوح فیطت  ای  فوطت  ص 145 )  ) فنخم یبا  و  ج 293/3 )  ) يربط ص 123(و   ) فوهللا رد  ( 148)

.دوش لاؤس  وا  زا  دنک و  لاوس  هک  دنتسه  یسک  راظتنا  رد  همه  دندرگ و  یم  وا  فرط  ود  دارم  هلیبق  ( 149)

.هراکدب نز  یغب ، عیمج  ( 150)

.دنوش دونشخ  يدزم  كدنا  هب  هک  دیشاب  هراکدب  نانز  دننام  سپ  دیتفرگن ، ار  ناتردارب  نوخ  ماقتنا  رگا  ( 151)

.دندیشورخ دندیشوج و  ( 152)

.ینوزف يرایسب ، ( 153)

.ندوب كانتشحو  یکانسرت و  ( 154)

.ندوب تردق  اب  تبالص و  اب  هدالج : ( 155)

.گر قرع ؛ عمج  ( 156)

.دننکب دنتسناوتن  يراک  ( 157)

داشرا ص 218، ممالا ج 56/2 ، براـجت  فوهللا ص 124 ، يربط ج 293/3 ، فنخم ص 145 و 146 ؛ یبا  لـتقم  ك.ر : ( 158)
.860  - حوتفلا ص 866

قارع يوس  هب  هکم  زا  ماما  تکرح 

قارع يوس  هب  هکم  زا  ماما  تکرح 

هللادبع داتسرف ، هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیوخ  مع  رسپ  درک و  ممـصم  ار  قارع  تمیزع  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  نوچ 
حبق و  ( 1  ) ترـشع ءوس  رکم و  ردغ و  زا  دندرک و  تراشا  يادخ  هناخ ي  تماقا  هب  دـندش و  وا  دزن  هب  ود  ره  ریبز  هللادـبع  سابع و 

.تسین يزیرگ  ارم  وا  نامرف  زا  تسا و  هدومرف  يراک  هب  يادخ  لوسر  مدج  ارم  دومرف : ماما  .دندنارب  یحرش  هفوک  مدرم  تریس 

مرح يادخ و  هناخ ي  كرت  هب  دبال  رگا  تفگ  و  ( 2  ) درک زاس  تصلاخم  تحـصانم و  هدرپ ي  دمآ و  زاب  سابع  هللادبع  رگید  زور 
ار وت  دنشاب و  رایسب  یلع  نینمؤملا  ریما  وت  ردپ  هعیش ي  یحاون  نآ  هک  ور  زاجح  نمی و  بناج  هب  يراب  تفگ ، یهاوخ  شیوخ  دج 

تخس ياهراسهوک  اه و  هرد  مکحم و  ياهنصح  اجنآ  رد  دنزیخرب و  وت  يرای  هب  دنهد و  هانپ 
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( . 3) .دوبن سرتسد  وت  اب  ار  یسک  هک  تسج ، یناوت  هانپ  نآ  هب  ترورض  تقو  هب  هک  دوب 

هحفص 124) )

.درکن نوگرگد  قارع  ( 4  ) يار تفریذپن و  نخس  نیا  ماما 

یمتسجن و هرانک  وت  تمدخ  زا  يونش ، یم  نم  تحیصن  يریذپ و  یم  نم  نخس  هک  یمتسناد  رگا  يادخ ! ییادخ  هب  تفگ : هللادبع 
.یمدروآ وت  ( 5  ) تعابت تعاط و  هب  ار  قلخ  همه ي  ات  یمدیشوکب  وت  ترصن  رد 

.دوتسب ( 6  ) تبیقن نمی  تحیصن و  نسح  هب  ار  وا  تفگ و  ریخ  ياعد  وا  رب  ماما 

نیسح هک  ( 7  ) ریبزلا نبای  کنیع  ترق  دق  تفگ : زنط  هب  داتفا و  تاقالم  قافتا  شریبز  هللادبع  اب  تشگزاب و  دـیماان  سابع  هللادـبع  و 
.دوب دهاوخ  یفاص  ار  وت  زاجح  تفر و  دهاوخ  قارع  هب  هتبلا  یلع  نب 

رعمب هربق  نم  کل  ای 

( . 8  ) يرفصا یضیبف و  وجلا  کل  الخ 

يرقنت نا  تئش  ام  يرقن  و 

( . 9  ) يرشباف کنع  دایصلا  لحر  دق 

يرشتناف جراخ  نیسحلا  اذه 

رفظلل ایجار  قارعلا  یلا 

( . 10  ) يرذحت اذامف  خفلا  عفر  دق 

.درک تراشا  تعیب  رایتخا  قارع و  كرت  هب  ار  وا  دمآ و  ماما  تمدخ  هب  رمع  هللادبع  و 

هحفص 125) )

ینب زا  يا  هیناز  دزن  هب  ار  یبن  ییحی  رـس  ینادـن ؟ هناحبـس  يادـخ  دزن  ایند  يراوخ  رگم  نمحرلادـبعابا ! ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دتس داد و  هب  دنتـسشن و  یم  اهرازاب  رد  دنتـشک و  یم  ناربمیپ  زا  نت  داتفه  زور  ره  هب  لیئارـسا  ونب  دوخ  دندرب و  تیده  هب  لیئارـسا 

يراگزور زا  سپ  درکن و  تلجع  ناشیا  باذـع  رب  هناحبـس  يادـخ  همه  نیا  اب  دـنا و  هدرکن  يراک  ییوگ  هک  دوب  ناـنچ  .دـندوب و 
.دتسب ناشیا  زا  شیوخ  ماقتنا  تفرگب و  دندوب  هدرک  هچ  نادب  ار  ناشیا 

ترصن زیهرپب و  يادخ  زا  نمحرلادبعابا  يا 
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( . 11) .راذگم ورف  نم 

(13  ) زهتنم تقو و  دـصرتم  دـنراد و  وا  دـصق  ناـهنپ  مرح ، رد  مه  دـیزی  ناـمرف  هب  دـنچ  ینت  هـک  دیـسر  ماـما  ضرع  هـب  ( 12  ) رگم
 - هجحلا يذ  متـشه  هیورت -  زور  هب  .دنام  عیاض  مرح  تمرح  و  ( 14  ) دتفا روظحم  نینچ  ياپ  كاخ  نآ  رد  هک  تساوخن  .دنتـصرف 

درک و هبطخ  داتـسیاب و  عـمج  ناـیم  رد  ندـش  نوریب  زا  شیپ  و  ( 15  ) دـش قارع  بناج  دوب ، هفوک  هب  لـیقع  نب  ملـسم  لـتق  زور  هک 
: تفگ

دیج یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  ملـسو  هلوسر  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  هوق  لوح و ال  ـال  هللاءاـشام و  هللادـمحلا  »
هاولفلا ( 16  ) نالـسع اهعطقتی  یلاصواب  یناک  هیقالا  انا  عرـصم  یل  زیح  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  هاتفلا و 

ابغش ( 19  ) هبرجا افوج و  ( 18  ) اشارکا ینم  نالمیف  البرک ء  و  ( 17  ) سیواونلا نیب 

هحفص 126) )

هتمحل و هللا  لوسر  نع  ذـشت  نل  نیرباصلا  روجا  انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیب  لها  اناضر  هللا  یـضر  ملقلاب  طخ  موی  نع  صیحم  ـال 
انعم لحریلف  هسفن  هللاءاقل  یلع  انطوم  هتجهم ، الذاب  انیف  ناک  نم  هدـعو  مهل  زجنی  هنیع و  مهبرقت  سدـقلا  هریظح  یف  هل  هعومجم  یه 

( . 20 « ) .یلاعت هللا  ءاش  نا  احبصم  لحار  یناف 

: دیوگ یم  وا  لآ  لوسر و  رب  دورد  و  وا ، توق  لوح و  لومش  تیشم و  لضف و  هب  فارتعا  هناحبس و  يادخ  ساپس  زا  سپ 

راوـگرزب فالـسا  ناـکاین و  تبحـص  هب  ارم  دوـب و  دـناوتن  يریزگ  وا  زا  هتبلا  هک  هتفرگ  ارف  مدآ  ینب  نـماریپ  تفـص ، هدـالق  گرم  »
فسوی شیوخ  رسپ  هب  ار  یبن  بوقعی  هک  تسا  يدنموزرآ  نامه  شیوخ 
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یمه شیوخ  ياهوضع  ییوگ  .دوب  رتهب  یـسب  یناگدـنز  نیا  زا  دـید  مهاوخ  هداـتف  ياـج  نادـب  ار  شیوخ  هک  نیمز  نآ  ارم  دوب و 
ملق اـب  هـک  زور  نآ  زا  .دـننکآ  یمه  نادـب  یهت ، ياهمکـش  دـنرب و  یمه  رگیدـکی  زا  ـالبرک  نـیمز  رد  اـهنابایب  ناـگرگ  هـک  مرگن 
یمه افو  هب  نارباص  دزم  وا  مرباص و  وا  يالب  رب  دـشاب ؛ دـنوادخ  ياضر  نامه  تیب  لها  ام  ياـضر  دـشابن و  يریزگ  دـنا  هدیـشکرب 

دوب وا  اب  ندع  تشهب  و  ( 22  ) سدق هریظح ي  رد  هکلب  دنامن ، ادج  لوسر  زا  زگره  لوسر  نت  تشوگ  كاپ و  ( 21  ) تمورا دهد و 
رب دنک و  لذب  ام  ياضر  بلط  رد  شیوخ  ناج  سک  ره  .دناسر  ادا  هب  ناشیا  قح  رد  شیوخ  دـعو  دـشاب و  نشور  نادـب  وا  مشچ  و 

« .یلاعت هللاءاش  نا  تسا  لیحر  مزع  نادادماب  ار  ام  هک  دنک  چوک  ام  اب  دزرو ، تابث  دهد و  رد  نت  راگدرورپ ، رادید 

هحفص 127) )

.رادرک یتشز  يراتفر و  دب  ( 1)

تحیصن و يانعم  هب  اجنیا  رد  .ندومن  تقفش  تبحم و  راهظا  تحصانم : ندرک ؛ يزاس  رهاظ  ندرک ، راکـشآ  ندرک : زاس  هدرپ  ( 2)
يور زا  تصلاخم : .تشاد  دـیدرت  مایق  تامدـقم  ندوبن  مهارف  دروم  رد  اهنت  دوبن  فلاخم  ترـضح  ماـیق  اـب  يو  اریز  تسین  هظعوم 

.دنتفگ صولخ  افص و 

هکم دراو  نابعش  موس  هعمج  بش  .دش  جراخ  هکم  تمـس  هب  هنیدم  زا  لاس 60  بجر  هبنشکی 28  زور  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 3)
زور رد  ترضح  اب  ییوگ  تفگ و  رد  سابع  نبا  .دش  جراخ  اجنآ  زا  هبنش  هس  زور  هجحلا ، يذ  متـشه  .دنام  هکم  رد  هام  راهچ  .دش 

تفگ نیا  لیذ  عبانم  .دور  هنیدم  يوس  هب  هک  تساوخ  ترضح  زا  مشش 
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: دنا هدرک  لقن  ار  وگ  و 

لاوطلا رابخا  توریب  سلدنالاراد ، يدوعسم ج 55/3 ؛ بهذلا  جورم  ممالا ج 56/2 ؛ براجت  يربط ج 294/3 ؛ فوهللا ص 124 ؛
یف لـماکلا  یمزراوـخ ج 216/1 ؛ نیـسحلا  لـتقم  توریب ؛ فراـعتلاراد  يرذـالب ج 161/3 ؛ فارـشالا  باـسنا  يروـنید ص 244 ؛

خیراتلا ج 545/2.

.میمصت مزع ، ( 4)

.يوریپ تیعبت و  ( 5)

.يرکف شوخ  یگربخ ، تروشم ، ( 6)

.دش نشور  تمشچ  ( 7)

.ناوخب زاوآ  راذگب و  مخت  دش ، تولخ  هناخ  يا ! هناخ  رد  هک  وتسرپ  يا  ( 8)

.هتفر وت  رتسگ  ماد  رگید  هک  داب  تراشب  ار  وت  نیچ و  هناد  ياوخ  یم  هچ  ره  نزب و  هچ  هچ  و  ( 9)

هدش و هدیچرب  ماد  رگید  هک  يزوریپ  دیما  اب  شکب  رپ  قارع  يوس  هب  سپ  دوش  یم  جراخ  هکم  زا  هک  تسا  نیسح  نیا  کنیا  ( 10)
.تسین یساره  رگید 

.44  / راونالاراحب ج 364 ك.ر : .تسا  رمع  نب  هللادبع  هینک ي  نمحرلادبع  ابا  ( 11)

(. دیکأت دیق   ) انامه ( 12)

.نتسج تقو  نداد ، تسد  تصرف  زاهتنا : ( 13)

.دتفا قافتا  تسیابان  تسیاشان و  رما  ( 14)

لتق هب  ای  دننک  ریگتـسد  ار  يو  هک  تفر  نآ  لامتحا  اریز  .درک  هرمع  جـح  هب  لیدـبت  ار  دوخ  عتمت  جـح  ترـضح  زور  نیا  رد  ( 15)
.دش قارع  یهار  متشه  زور  رد  مرح ، تمرح  ندشن  هتسکش  يارب  ترضح  دنناسرب و 

.دزرل یم  ندیود  رد  هک  یگرگ  لساع : عمج  ( 16)

.تسا هدوب  اونین  نیمزرس  یکیدزن  رد  نایحیسم  هربقم ي  سووان : عمج  ( 17)

.گرزب مکش  شرک : عمج  ( 18)
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نابنا بارج : عمج  ( 19)

نازحـالا ص 41، ریثم  1381 ه ؛ زیربت ، مشاه  ینب  هناـخباتک  ج 29/2 ، یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  همغلا  فشک  فوهللا ص 126 ؛ ( 20)
هعیشلا ج 593/1. نایعا  ملاوعلا ج 216/17 ، ، 44  / راونالاراحب ج 366

.داژن لصا و  ( 21)

.تشهب ( 22)

قارع هار  رد  ماما 

قارع هار  رد  ماما 

نوریب هکم  زا  درک و  تسار  اهلمحم  تسبرب و  راب  نادادماب 
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.تفرگ قارع  هار  دش و 

( . 1  ) میعنت

دیزی هب  تیده  نآ  نمی  رازگراک  يریمح  ناسیر  نب  ریحب  تشاد و  راب  یتیدـه  نمی ، زا  هک  دـید  یناوراک  تشذـگ ، میعنت  هب  نوچ 
: تفگ ار  نایناوراک  و  ( 2  ) درک هقرفت  نارای  نایم  رد  تشادرب و  ار  تیده  نآ  ماما  هتـسج ، برقت  ودب  تینهت  نیا  زا  دوب و  هداتـسرف 

هکنآ و  دـیآ ، هدرازگ  وـکین  وا  ( 4  ) تبحـص قح  دوـش و  هداد  اـفو  هب  وا  ( 3  ) يارک دوـش و  قارع  بناـج  اـم  اـب  دراد  تسود  هک  ره 
( . 5) .دناتسب ياج  نیدب  ات  شیوخ  يارک  ددرگ و  زاب  شیوخ  ياج  اب  دهاوخن  ام  تبحص 

هحفص 128) )

قرع تاذ 

ریشب دیسر ، ( 6  ) قرع تاذ  هب  نوچ  .دنتـشگزاب  نمی  بناج  هب  دندز و  زابرـس  وا  تقفاوم  زا  يا  هفیاط  دندش و  هارمه  وا  اب  يا  هفیاط 
اب ناشیا  ياهغیت  تسوت و  اب  ناشیا  ياهلد  تفگ : .دیـسرپ  نخـس  قارع  مدرم  زا  دیآ  یمه  هفوک  بناج  زا  هک  دـید  ار  ( 7  ) بلاغ نب 

(8) .هیما لآ 

.دیامرف مکح  دیامن  تدارا  هچ  نادب  دنک و  دهاوخ  هچنآ  هناحبس  يادخ  دسا  ینب  وخا  تفگ  تسار  دومرف : ماما 

هیبلعث

باتشب امـش  تفگ : یمه  هک  مدینـش  یفتاه  : دومرف دش و  رادیب  هاگان  ( 10 ، ) دونغب یکدنا  لاوز  تقو  هب  دیـسر ، ( 9  ) هیبلعث هب  نوچ 
.دناود یم  تشهب  هب  ار  امش  گرم  يدور و  یمه 

؟ میشابن قح  رب  ام  رگم  ردپ  يا  تفگ : نیسحلا  نب  یلع  وا  رسپ 

.تسوا يوس  ناگدنب  همه ي  تشگزاب  هک  يادخ  هب  دنگوس  ارچ  دومرف :

.دشابن یکاب  گرم  زا  ار  ام  دوب  نینچ  نوچ  تفگ : یلع 

( . 11 ! ) داهد ریخ  يازج  ار  وت  هناحبس  يادخ  دومرف : تفگ و  اعد  ار  وا  هللادبع  وبا 

هحفص 129) )

زا ( 12  ) يدرم نادادماب  .دنامب  اج  نادب  بش  نآ  و 
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تساوخ و نوریب  هک  شیوخ  دج  مرح  يادخ و  هناخ ي  زا  ار  وت  هللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  دیـسر و  ارف  هفوک  لها 
!؟ يدش يدوس  نیدب  هچ  زا 

ارم نوخ  نونکا  دندرک و  دای  یتشز  هب  نم  سومان  زا  دندربب و  نم  ( 13  ) تمشح دنتفرگب و  نم  لام  هیما  لآ  وت ! رب  ياو  دومرف : ماما 
ناشیا رب  عطاق  یفیـس  و  ( 14  ) لماش یلذ  هناحبـس  يادخ  دنـشکب و  ارم  راک  هابت  تعامج  نیا  هک  دنگوس  يادـخ  هب  .دـنبلط و  یمه 

رب ینز  هک  هاگ  نادب  دـنوش ؛ رتراوخ  ابـس  موق  زا  هک  ( 15  ) تباثم نادب  دـنک ، راوخ  ار  ناشیا  هک  درامگ  یـسک  ناشیا  رب  دـناشوپب و 
( . 16) .درک یم  مکح  اوران  هب  ناشیا  نوخ  لام و  رد  دنار و  یم  کلم  ناشیا 

هیـسداق و زا  قارع  دودـح  رب  اـت  تخیگنارب  ار  هفوک  ( 17  ) هنحـش ي ریمن ، نب  نیـصح  دـش ، ربخ  ماما  تضهن  زا  ار  هللادـیبع  نوچ  و 
.دننک تنایص  ار  قارع  فارطا  و  ( 18  ) دندنب زاب  وا  رب  هفوک  هار  ات  تشاذگ  نانابدید  ناراوس و  هیناطقطق ، نافخ و 

زجاح

ار هماـن  نیا  دوبن و  يربـخ  ملـسم  زا  شزونه  داتـسرف و  هفوک  هب  ار  يوادیـصلا  رهـسم  نب  سیق  دیـسر ، ( 19  ) زجاـح هب  ماـما  نوچ  و 
: تشون

هحفص 130) )

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیملسملا نینمؤملا و  نم  هناوخا  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم  »

مکیلع مالس 

وه الا  هلا  يذلا ال  هللا  مکیلا  دمحا  یناف 

نأ هللا  تلأسف  انقحب  بلطلا  انرـصن و  یلع  مکئالم  عامتجا  مکیأر و  نسحب  هیف  ینربخی  ینئاج  لیقع  نب  لمـسم  باتک  ناف  دـعب ، اما 
نامثل ءاثالثلا  موی  هکم  نم  مکیلا  تصخش  دق  رجالا و  مظعأ  کلذ  یلع  ( 20  ) مکبیصی نأ  عنصلا و  انل  نسحی 
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.هذه یمایلا  یف  مکیلع  مداق  یناف  اودجو  مکرمأ  یف  ( 21  ) اوشمکناف یلوسر  مکیلع  مدق  اذاف  هیورتلا  موی  هجحلا  يذ  نم  نیضم 

( . 22 «.) هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

: دیامرف یم  مالس  هب  ناشیا  تیحت  زا  سپ 

دروآ ربخ  ام  قح  بلاط  هملک و  ترصن  رد  تسار ، امش  هک  عمج  قافتا  يأر و  نسح  زا  ارم  دیـسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان ي 
، دیتخاس رهاظ  هک  تدیقع  نسح  نیدب  ار  امش  دنک و  وکین  ام  هرابرد ي  شیوخ  ( 23  ) عنص هک  متساوخ  رد  هناحبس  يادخ  زا  نم  و 
، دیایب نم  لوسر  نوچ  مدش و  امـش  بناج  هیورت ، ور  هجحلا ، يذ  متـشه  هبنـش ، هس  زور  دوخ  نم  .دهد و  لیزج  رجا  میظع و  باوث 

.دیسر مهاوخ  زور  دنچ  نیا  رد  مه  هک  دیوش  ( 24  ) دج هب  دینک و  یعس  شیوخ  راک  رد 

هحفص 131) )

هیسداق

.داتسرف هللادیبع  هب  تسب و  ورف  فتک  رب  وا  تسد  ود  ره  تفرگب و  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  دیسر ، ( 25  ) هیسداق نب  سیق  نوچ 

یلصف ناشیا  ( 26  ) بلاثم بیاعم و  رد  یهد و  مانشد  ار  يوگغورد  رـسپ  يوگغورد  نآ  يوش و  ربنم  رب  تسیاب  یم  تفگ : هللادیبع 
.يزادرپب

ار یلع  لآ  یلع و  داتـسرف و  ناـیاپ  یب  تیحت  ناوارف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  تفگ و  اـنث  ار  هناحبـس  يادـخ  دـش و  ربنم  رب  سیق 
نب نیـسح  تقو  ماما  يادخ  لوسر  رـسپ  بناج  زا  نم  تفگ : درک و  اهنیرفن  ار  هیما  لآ  هللادـیبع و  .تفگ و  اهنیرفآ  دوتـسب و  یـسب 

زا اـت  دـینک  تباـجا  ار  وا  توعد  دـییارگ و  وا  ( 27  ) يز دـییوج و  تقبـس  .متـشاذگ  ياج  نالف  هب  ار  وا  مدـمآ و  ياـج  نیدـب  یلع 
ناراگتسر
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.دیشاب

رب یسک  .درک  ادج  وا  زا  رـس  یلوذخم  هک  دوب  یقاب  یقمر  شزونه  .دننکفا  ورف  بیـشارس  هرامالاراد  زارف  زا  ار  وا  ات  دومرفب  هللادیبع 
یسب ( 29  ) هطقـس نآ  زا  وا  .دوبن  یتوادـع  هقباس ي  وا  اب  ارم  اـشاح  تفگ : .درمـش  بیع  وا  رب  ( 28  ) تفالج نیا  درک و  تمـالم  وا 

( . 30 ! ) دیاسایب هک  یمتساوخ  نم  دوب و  هجنر 

وبا نوچ  .دوب  دمآ  دورف  بآ  رانک  رد  عیطم  نب  هللادـبع  دیـسر ، یبآ  رب  تشگ و  ناور  زجاح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  و 
؟ دیشک ياج  نیدب  هچ  ار  وت  هللا ! لوسر  نبای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : تساخ و  ياپ  رب  دیدب  ار  هللادبع 

هحفص 132) )

.دنتساوخ شیوخ  بناج  ارم  دنتشون و  اه  همان  نم  هب  قارع  مدرم  درمب و  تسا  دیسر  وت  هب  هک  تفص  نادب  هیواعم  تفگ :

هچنآ .ياشخبب  برع  تمرح  رب  راد و  ساپ  ار  شیوخ  تمرح  راذگم و  عیاض  ار  مالسا  تمرح  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : عیطم  هللادبع 
(31  ) عقو ار  مالـسا  دـنام و  عیاـض  تمرح  هس  نیا  يوش ، هتـشک  وـت  نوـچ  دـننکن و  اـقبا  وـت  رب  یبـلطب  رگا  تسا ، هیما  لآ  تسد  هب 

( . 32) .دور اهمکح  اوران  هب  ناناملسم  لام  نوخ و  رد  دنسارهن و  يرگید  وت  زا  سپ  هیما  لآ  دزیخرب و 

هک دندرک  تیاکح  دندوب ، ( 33  ) نیقلا نب  ریهز  تمدخ  مزالم  هک  دنچ  ینت  .تشگ  ناور  دومرفن و  یتافتلا  نخـس  نیدب  هللادبع  وبا 
یم کین  وا  راک  تبقاع  هچ ، .مییآ  دورف  ياج  کی  وا  اب  هک  دوب  نارگ  یـسب  اـم  رب  میدـش و  نوریب  یلع  نب  نیـسح  ماـما  اـب  هکم  زا 

دورف زا  ار  ام  ( 34  ) يداهنب تخر  ییاج  هب  نوچ  یلو  میتسناد ؛
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وبا تفگ : داد و  مالـس  ریهز  هب  دـمایب و  وا  نآ  زا  یمزـالم  يزور  رگم  میدـمآ ، یم  دورف  رگید  ياـج  هب  راـچان  .دوبن  هراـچ  ندـمآ 
رگم .تفای  الیتسا  ام  نورد  رب  ناوارف  هشیدـنا ي  میدـش و  ورف  ریحت  هب  ناگمه  يامن ، تباـجا  ار  وا  تسا ، یتجاـح  وت  اـب  ار  هللادـبع 

لوسر رسپ  هک  دروآرب  گناب  وا  نز  ( 35  ) ملید

هحفص 133) )

؟ يدرگ زاب  ینک و  تمدخ  ینادب و  وا  تجاح  يونشب و  وا  نخس  و  ( 36  ) يوش ارف  هک  دوش  هچ  دناوخ ، یم  ار  وت  يادخ 

نز دنکفیب و  شیوخ  ثاثا  و  ( 37  ) هاگرخ تشگزاب و  نادنخ  يور و  هداشگ  هک  دمآ  رب  ینامز  سب  هن  دش و  ماما  تمدـخ  هب  ریهز 
رد نم  اـب  دراد  تسود  سک  ره  تفگ : ار  ناراـی  درک و  لـیوحت  نیـسح  بناـج  هب  داتـسرفب و  هلیبـق  هب  دوخ  ( 38  ) مامعا ینب  اـب  ار 

نیا هک  دناد  هنرگو  دوش ، ) هارمه  نم  اب  ) دزابب وا  نویامه  باکر  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  دنک و  یهارمه  يادخ  لوسر  رسپ  ترـصن 
رب گرزب  یحتف  هک  مدوب  رورـسم  یـسب  لوسر  دهع  هب  تاوزغ  زا  یکی  رد  نم  .دـید و  دـهاوخن  سپ  زاب  ارم  تسا و  نم  دـهع  رخآ 

میانغ نیدب  دیدش و  دونشخ  يزوریف  حتف و  نیدب  تفگ : یم  یسراف  ناملـس  ( 39  ) هللادبع وبا  هداد ؛ تسد  رفاو  یتمینغ  دوب و  هدـمآ 
رتنامداش و یـسب  دیزیرب ، شیوخ  نوخ  وا  باکر  رد  دیبایرد و  ار  لوسر  لآ  گرزب  تشهب و  ناناوج  دیـس  نوچ  دیتشگ و  نامداش 

( . 40) .دیشاب رتکانحرف 

هیمیزخ

زا یساپ  نوچ  هنیشود  تفگ : ودب  بینز  شرهاوخ  نادادماب  .دنامب  ياج  نادب  زور  کی  بش و  کی  دیـسر ، ( 41  ) هیمیزخ هب  نوچ 
يارب زا  تشذگب ، بش 
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: تفگ یم  هک  مدینش  ار  یکی  مدش  نوریب  یتجاح 

هحفص 134) )

دهجب یلفتحاف  نیع  ای  الأ 

( . 42  ) يدعب ءادهشلا  یلع  یکبی  نم  و 

ایانملا مهقوست  موق  یلع 

( . 43  ) دعو زاجنا  یلا  رادقمب 

.ندش دهاوخ  دهاوخ ، يادخ  هچنآ  دشابن  یکاب  دومرف : ماما 

دورذ

میدش ناور  وا  رثا  رب  رتمامت  هچ  ره  یباتـش  هب  میتشامگ و  نیـسح  تمزالم  رب  تمه  میدرازگب ، جح  نوچ  دنتفگ  دسا  ینب  زا  نت  ود 
نوچ دمآ ، یمه  هفوک  زا  يدرم  رگم  .میتسویپ  ودـب  ( 45  ) دورذ رد  و  دوب ؟ دـهاوخ  تفـص  هچ  رب  وا  لاح  ( 44  ) لام هک  میرگنب  اـت 
درم نآ  بناج  ام  .تشگ و  ناور  تساوخ و  یم  وا  رادید  ییوگ  دومرف و  گنرد  یکدنا  نیـسح  .دش  هرانک  هار  زا  دـیدب  ار  نیـسح 

.میشاب يدسا  زین  ام  میتفگ : دسا  ینب  زا  تفگ : يداژن ؟ مادک  زا  وت  میتفگ : میدرک و  مالس  ودب  میدش و 

ار هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هک  مدید  هکنآ  رگم  مدـشن  نوریب  هفوک  زا  ام  تفگ : .يوگزاب  ار  ام  دیـشاب  يربخ  هفوک  زا  رگا 
.میتشگزاب و میدش و  ( 46  ) رطاخ هتفوک  یسب  نخس  نیا  زا  ام  .دنتخیوآ و  رد  اهیدنلب  زا  دندروآ و  رب  نزرب  رازاب و  درگ  دنتـشکب و 

نآ زا  هک  میدرک  ساـمتلا  میداد و  ضرع  حرـش  هب  ربخ  نآ  میتفگ و  تیحت  میدـش و  نیـسح  تمدـخ  میدـمآ ، دورف  هیبلعث  هب  نوچ 
.دور لوسر  مرح  اب  ددرگزاب و  تیمزع 

بناج و  نوعجار » هیلا  انا  هللاانا و  : » دومرف دینادرگب و  ناگدید  رد  کشا  نیسح 

هحفص 135) )

: دومرف تسیرگن و  لیقع  ینب 

؟ دنتشکب ار  ملسم  هک  تسیچ  امش  يأر 

دندیناشچ ودب  هک  تبرش  نآ  زا  ای  میناتسن و  ناشیا  زا  شیوخ  نوخ  ات  میدرگنزاب  يادخ  هب  دنتفگ : لیقع  ینب 
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.دشابن ییوکین  یناگدنز  رد  نانیا  زا  سپ  دومرف : تسیرگن و  ام  رد  نیسح  .میشچن 

! هللا لوسر  نبای  تفگ : یـسک  رگم  .دومرف  اعد  ام  رب  وا  میتفگ و  اعد  وا  رب  تسا و  تباث  تخـس  تمیزع  نآ  رب  وا  هک  میتسناد  اـم  و 
دومرفن و یخساپ  نخس  نیا  زا  وا  و  ( . 47) .دنیامنن تشاذگ  ورف  وت  بناج  هتبلا  دنیبب  ار  وت  هفوک  مدرم  رگا  یتسین و  ملـسم  نوچ  وت 

( . 48) .دش ناور 

وت مع  رسپ  هکنآ  اب  ینک  دامتعا  هفوک  مدرم  هب  هنوگچ  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : درک و  مالس  وا  رب  دیـسر و  ودب  بلاغ  نب  ( 49  ) مامه
!؟ دنتشک ار  ملسم 

هچنآ تشگ ؛ ناور  ناوضر  تنج و  ناحیر و  حور و  بناج  هنیآ  ره  وا  دازرمایب و  ار  ملـسم  هناحبـس  يادخ  تفگ : تسیرگب و  ماما 
: دناوخ ورف  ار  تیب  دنچ  نیا  تسیقاب و  زونه  تسام  رب  هچنآ  درک و  اضق  وا  رب 

هسیفن دعت  ایندلا  نکت  ناف 

( . 51  ) لبنا یلعا و  هللا  باوث  ( 50  ) رادف

تئشنا توملل  ( 52  ) نادبالا نکت  نا  و 

( . 54  ) لضفا هللا  و  ( 53  ) فیسلاب و ءرما  لتقف 

هحفص 136) )

اردقم امسق  قازرالا  نکت  نا  و 

( . 55  ) لمجا قزرلا  یف  ءرملا  صرح  هلقف 

اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نا  و 

( . 56  ) لبخی رحلا  هب  كورتم  لاب  امف 

هحفص 137) )

هک تسا  يرگید  هوک  نآ ، پچ  فرط  میعن و  ار  نآ  هک  تسا  یهوـک  نآ  تسار  تمـس  هکم ، یخـسرف  کـی  هک  تسا  یلحم  ( 1)
نادلبلا ج 49/2. مجعم  تسا  ندش  مرحم  تهج  تیقاوم  نیرتکیدزن  نامیعن ، يداو  دنیوگ و  معان  ار  نآ 

.درک میسقت  ( 2)

.دزمتسد ( 3)
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.یهارمه تبحاصم و  ( 4)

یمزراوخ ج لتقم  داشرا ص 219 ، يربط ج 296/3 ، خیرات  ص 157 ، فطلا ) هعقو   ) فنخم یبا  لتقم  ( 5)
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نازحالا ص 42. ریثم  ، 44  / راونالاراحب ج 367 فوهللا ص 130 ، 220/1 ؛

.هماهت دجن و  نیب  عقاو  تسا  یلحم  ( 6)

ماما نیـسح و  ماما  نارای  زا  قدزرف  .تسا  هابتـشا  ریـشب  اجنیا  رد  .دوب  ریـشب  شردارب  یفوک و  يدـسا  بلاـغ  نب  قدزرف  اـی  رـشب  ( 7)
تفر جح  ترایز  هب  تصش  لاس  رد  .دش  زاجح  هناور  سپـس  تفر و  هوک  هب  تخیرگ و  دایز  نبا  تسد  زا  .دوب  مالـسلا  هیلع  داجس 

ملع كردتـسم  ك.ر : .تسا  صاخ  ماع و  نابز  درو  داجـس  ماما  حدـم  رد  وا  راعـشا  .دورب  ـالبرک  هب  ماـما  هارمه  هب  تسناوتن  اذـل  و 
ص 131. فوهللا ، ممالا ج 57/2 ، براجت  1414 ه ق ؛ نارهت ، يردیح ، پاچ  يزامن ج 33/2 ، یلع  لاجرلا 

ج 125/5. دیرفلا ، دقع  ( 8)

مجعم .دـش  موسوم  هیبلعث  هب  سپـس  .درک  تماقا  اـجنآ  رد  رمع  نب  هبلعث  راـب  نیتسخن  هفوک و  هب  هکم  ریـسم  رد  تسا  يا  هقطنم  ( 9)
ج 78/2. نادلبلا ،

.هدرک تحارتسا  دیباوخ ، ( 10)

ص 131. فوهللا ، ( 11)

.دنتفگ یم  يدزا  هره  ابا  ار  وا  ( 12)

.مامذ لایع ، ایح ، بدا ، ( 13)

.ریگارف یتلذ  يراوخ و  ( 14)

.دننام هزادنا ، ( 15)

راونالاراحب ج 368/44. یمزراوخ ج 226/1 ، نیسحلا  لتقم  فوهللا ص 132 ، ( 16)

.رهش نابساپ  هغوراد ، ( 17)

.دننک دس  ( 18)

نادـلبلا ج مجعم  .دـنور  وس  نآ  زا  دـننک ، هنیدـم  دـصق  هک  هاگ  نآ  هرـصب  هفوک و  لها  هک  ییاج  دـجن ، يـالاب  تسا  یناـبایب  ( 19)
سورعلا ج 139/3. جات  ، 290/4

.مکبیثی نا  فطلا : هعقو  ( 20)

.160 .ص مکرما ، اوشمکاف  فطلا ، هعقو  ( 21)
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.44  / ج 369 راونالاراحب ، داشرا ص 220 ، يربط ج 301/3 ، ( 22)

.راتفر راک ، ( 23)

.دیشاب ایهم  اشوک و  ( 24)

دربن .تسا  هدوب  زاجح  ياهنابایب  ات  قارع  نیمزرس  ندمت  خیرات  رد  رهـش  لوا  .دراد  هلـصاف  گنـسرف  هفوک 15  اـت  تسا  یلحم  ( 25)
هب مالسا  ردص  رد  هیسداق 
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.تفرگ تروص  اجنآ  رد  ناریا  هب  هلمح  صاقو و  یبا  نب  دعس  یهدنامرف 

.صقن بیع و  هبلثم : عمج  ( 26)

.يوس ( 27)

.یلدگنس یمحر و  یب  ( 28)

.ندش نوگنرس  طوقس ، ( 29)

،44  / راونالاراحب ج 369 هیاهنلا ج 181/8 ، هیادـبلا و  داشرا ص 220 ، فطلا ص 160 ؛ هعقو  ممالا ج 57/2 و 58 ، براـجت  ( 30)
نازحالا ص 42. ریثم  لاوطلا ص 245 ، رابخا  هدوملا ص 405 ، عیبانی 

.دور یم  تسد  زا  تیثیح  رابتعا و  ( 31)

دیرفلا ج 118/5. دقع  فطلا ص 160 ، هعقو  داشرا 211 ، ج 103/3 ، يربط ، Π �رات ( 32)

تشادن یبوخ  هنایم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  اذل  هدش  هتشک  مولظم  يو  هک  تشادنپ  یم  دوب و  نامثع  ناراداوه  زا  تسخن  يو  ( 33)
یهدـنامرف البرک  ربارباـن  دربن  رد  تسویپ و  ماـما  هب  هار  نیا  رد  ریهز  .دوب  هدـش  ریـسم  مه  ماـما  اـب  هفوک  هب  هکم  هار  رد  هتـساوخان  و 

.دیسر تداهش  هب  اج  نامه  سپس  تشاد و  هدهع  ار  تسار  حانج 

ج 167/3. فارشالا ، باسنا  مق ؛ یضر ، فیرش  تاروشنم  یسوط ص 73 . خیش  لاجر  ك.ر :

روبجم ات  دننزن  همیخ  نیسح ، ماما  ناوراک  کیدزن  لزنم  چیه  رد  دندرک  یم  یعس  ریهز  ناهارمه  ندیزگ  تماقا  ندرک ، لزنم  ( 34)
.داتسرف ریهز  يوس  هب  ار  دوخ  هدنیامن ي  ماما  هک  لزنم  نیا  رد  رگم  دننک  تاقالم  اهنآ  اب  دنوش 

، تاقبطلا باـتک  نم  نیـسحلا  ماـمالا  همجرت  ك.ر : .تشاد  لاـعف  روضح  اروشاـع  هنحـص ي  رد  ریهز  رـسمه  رمع  رتخد  ملید  ( 35)
.ه هوسا 1411  تاراشتنا  ص 341 . نوسح ، دمحم  تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعا  هرامش ي 10 ص 190 ؛ انثارت  هلجم  پاچ 

.يور وا  يوس  شیپ و  ( 36)

.هاگ همیخ  ( 37)

.ناگدازومع مامعا : ینب  و  مع ، عمج  ( 38)

.تسا ناملس  بانج  هینک ي  ( 39)

باحصا هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  يرگید  دهاوش  زا  ( 40)

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ص فطلا ، هعقو  ج 225/1 ، یمزراوخ ، لتقم  لاتف ص 153 ؛ نیظعاولا  هضور  ك.ر : .دوب  هداد  ار  نیـسح  ماـما  تداهـش  ربخ  دوخ 
ص 221. داشرا ، 162 ؛

نادلبلا ج 370/2. مجعم  دراد  هلصاف  اجنآ  اب  لیم  هک 32  هیبلعث  زا  سپ  تسا  جاجح  هاگفقوت  ( 41)

.؟ دنک هیرگ  ام  يادهش  رب  نم  زا  سپ  هک  تسیک  زیرب و  کشا  رایسب  مشچ ! يا  ( 42)

.دسر افو  هب  هدعو  ات  دنار  یم  هاگ  هدعو  هب  ار  نانآ  ناوراک  تسا  ردقم  هکنانچ  گرم ، هک  ینادناخ  رب  ( 43)

.تبقاع ( 44)

.دشاب یم  هفوک  تمس  زا  همیزخ  هیبلعث و  نیب  عقاو  دادغب و  جاجح  ریسم  رد  تسا  یفورعم  هاگلزنم  ( 45)

.رطاخ هدیجنر  ( 46)

.دننکن لامها  یهاتوک و  دننکن ، غیرد  ( 47)

راونالاراحب ج 373/44. یمزراوخ ج 228/1 ، نیسحلا  لتقم  داشرا ص 222 ؛ فطلا ص 165 ؛ هعقو  ( 48)

.قدزرف ( 49)

.ناف فوهللا ، ( 50)

.تسا رتفیرش  رتالاب و  تسا  یهلا  شاداپ  باوث و  هک  یلزنم  سپ  دیآ ، یم  باسح  هب  ردقنارگ  ایند  رگا  ( 51)

.تسا هابتشا  نتم = رد  تاذللا  میدرک و  ذخا  فوهل  زا  هک  تسا  حصا  نادبالا  ( 52)

.یف فوهللا : ( 53)

.تسا رتهب  ریشمش  اب  ناسنا  ندش  هتشک  دنگوس ، ادخ  هب  سپ  تسا ، هدش  قلخ  گرم  يارب  اهندب  هک  تسا  نینچ  رگا  و  ( 54)

.تسا رتابیز  نآ  رد  ناسنا  عمط  یمک  سپ  تسا ، مولعم  نیعم و  اهیزور  رگا  ( 55)

؟ دزرو یم  لخب  تفگ ، كرت  تسیاب  یم  هچنآ  رب  درم  دازآ  ارچ  سپ  دوش ، اهر  يزور  هک  تسا  نیا  يارب  لاوما  عمج  رگا  ( 56)

همغلا ج 28/2؛ فشک  بوشآ ج 95/4 ، رهش  نبا  بقانم  نازحالا ص 45 ؛ ریثم  راونالاراحب ج 374/44 ، فوهللا ص 135 ، ك.ر :
.ه  1409 توریب ، یملعا ، هسسؤم  هبکاسلا ص 246 ، هعمدلا 

ماما اب  رح  تاقالم 
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ماما اب  رح  تاقالم 

، دوب ناور  نارای  اب  ماما  هک  لاوز  تقو  هب  يزور  رگم 
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يرگید مدـید و  لیخن  ناتخرد  تفگ : ییوگ ؟ ریبکت  ماـگنهان  هب  هک  دـش  هچ  ار  وت  دومرف : ماـما  .تفگ  ریبکت  دـنلب  گـناب  هب  یکی 
یمه ن زین  نم  دومرف : ماـما  .تسا  ( 1  ) ناروتس ياهـشوگ  ین و  ياهنانـس  ینیب  وت  هکنیا  انامه  دشابن ؛ ناتلـسخن  نیمز  نیدب  تفگ :

نیا رب  ار  ناـشیا  نوچ  دندیـسر و  ارف  ناراوس  نآ  دـنهد و  تشپ  ( 2  ) مسح يذ  هب  دـننز و  پچ  بناج  رد  ناراـی  اـت  دومرفب  .منیب و 
نوچ ناشیا  ياهملع  دوب و  هدرک  زیت  ناروبنز  شین  نوچ  ناشیا  ياهنانـس  ییوگ  دندینادرگب و  يور  مسح  يذ  هب  مه  دندید  تفص 

نآ .دندرک و  تسار  اه  همیخ  دندیشک و  رد  اه  هدرپ  دندمآ و  دورف  دنتفرگ و  شیپ  مسح  يذ  هب  ماما  نارای  .هدرتسگ و  ناگدنرپ  رپ 
رد لاوز  تقو  هب  .لیابق و  ناگرزب  برع و  فارشا  زا  .دوب  یمیمتلا  دیزی  نب  رح  ناشیا  ریما  .دندوب و  نت  رازهکی  دندیسرب و  ناراوس 

.دندیزای و ریشمش  هضبق ي  رب  اهتسد  دندرک و  لیامح  اهریـشمش  دندش و  هشیدنا  هب  ناگمه  نارای  ماما و  دندزرب و  فص  ماما  ربارب 
مالس هللادبع -  وبا  دوخ  دننک و  باریس  ار  ناروتس  نآ  دنهد و  بآ  ار  هورگ  نآ  ات  دومرفب  ار  عمج  ناناوج  ماما 

هحفص 138) )

( . 3) .دومرف یم  یگدومنلد  داد و  یم  بآ  ناشیا  رب  كرابم  تسد  هب  دومرف و  تقفاوم  ناشیا  اب  هیلع -  هللا 

ورف ( 5  ) رازا دـش ، نوریب  هدرپ  زا  ماما  تشادرب و  زامن  گناب  ماما  نارای  زا  قورـسم  نب  جاـجح  دیـسر ، ( 4  ) نیـشیپ زامن  تقو  نوچ 
درک دای  ار  هناحبس  يادخ  داتسیاب و  عمج  نایم  رد  تسخن  هدرک ؛ ياپ  هب  وا  نیلعن  هدنکفا و  شود  رب  لوسر  يادر  هتسب و 
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امش بناج  زا  ( 6  ) نادیرب دیسر و  نم  هب  امش  ياه  همان  ات  مدماین  امـش  رب  نم  مدرم ! يا  تفگ : داتـسرف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  و 
هب دنک و  عمج  تیاده  رب  وت  ناکم  هب  ار  ام  هناحبـس  يادـخ  دـیاش  تسین ، ییاوشیپ  یماما و  ار  ام  هک  يآ  ام  بناج  هک  دـماین  نم  هب 

تنینأمط سفن و  نوکس  هک  ینامیپ  ارم  دینک و  هزات  شیوخ  دهع  کنیا  دیـشاب ، تدیقع  نآ  رب  مه  رگا  نونکا  ( 7) .دراد زاب  یتسار 
هب مدرگزاب و  ات  دیراذگ  شیوخ  لاح  هب  ارم  نونکا  مه  دیزرو ، تهارک  نم  مدـقم  زا  دـینکن و  نینچ  رگا  و  دـیهد ؛ زاب  درآ ، رطاخ 

.موش شیوخ  ياج 

دیزی نب  رح  دیوگ و  زامن  هماقا ي  ات  ( 9  ) دومرف ار  جاجح  هاگ  نآ  .دزن  نخس  يا  هملک  هب  دادن و  خساپ  نخس  نیا  ( 8  ) زا سک  چیه 
نوچ .میرازگ و  زامن  وت  اب  زین  ام  ات  رازگ  زاـمن  وت  تفگ : دـیزی  نب  رح  .رازگب  درازگ  زاـمن  یهاوخ  شیوخ  ناراـی  اـب  رگا  تفگ  ار 

.تفرگ ياج  ناروتس  ياپ  هب  و  ( 10  ) مایخ لظ  رد  دش و  شیوخ  ياج  اب  سک  ره  دندرازگب ، زامن 

درک و عمج  ارف  يور  درازگب و  ار  نیـسپ  زامن  دش و  نوریب  تفـص  نآ  رب  مه  هللادـبعوبا  دیـسر ، ( 11  ) نیـسپ زاب  زامن  تقو  نوچ  و 
نادناخ ام  دیشاب ، هدرک  دونشخ  یـسب  ار  هناحبـس  يادخ  دیـسانشب ، قح  هاگیاج  دیزیهرپب و  هناحبـس  يادخ  زا  رگا  مدرم ! يا  تفگ :

میتلاسر

هحفص 139) )

(12  ) هریـس ي رب  امـش  رد  تسین و  ار  ناشیا  هک  دننک  یمه  يزیچ  يوعد  مدرم  نیا  .میرتراوازـس و  سک  ره  زا  رما  نیا  تیالو  هب  و 
یمه ناودع  ملظ و 
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شیوخ ياج  هب  نم  دینک ، نوگرگید  شیوخ  يأر  دیوش و  ( 13  ) هراک ام  مودق  زا  دیزرو و  لهج  ام  قح  رب  امـش  رگا  دننار و  لمع 
.مراذگ شیوخ  لاح  هب  ار  امش  مدرگزاب و 

.دشابن يربخ  اهدیرب  اه و  همان  نآ  زا  ار  ام  هک  دنگوس  يادخ  هب  يدروآ و  نابز  هب  تبون  ود  نخس  نیا  تفگ : دیزی  نب  رح 

: تفگ دناوخ و  ورف  دیدب و  اه  همان  رح  .دنکارپب  دیزی  نب  رح  مشچ  شیپ  دروایب و  اه  همان  ات  دومرفب  ار  ناعمس  نب  هبقع  هللادبعوبا ،

رد میرب و  هفوک  هب  ار  وت  ات  میریگن  ییادج  وت  زا  میـسر  وت  هب  نوچ  تسا  هدومرف  ار  ام  دایز  دـیبع  هنیآ  ره  .میـشابن و  مدرم  نیا  زا  ام 
.میهن دایز  دیبع  تسد 

نوچ .دیدرگزاب  دیوش و  راوس  و  ( 15  ) دـیزیخب تفگ  ار  نارای  .دوب و  رتکیدزن  وت  رب  ( 14  ) تمیزع نیا  زا  گرم  تفگ : هللادـبعوبا 
.دنتسب زاب  ناشیا  رب  هار  عمج  نآ  دندش ، ناور  یکدنا 

( . 16 ( ؟ دیرت ام  کما  کتلکث  تفگ : رح  اب  هللادبعوبا 

، تفگ مراین  نخس  وت  ردام  زا  یلو  یمداد  خساپ  يدوب  هک  ره  يدربب ، تفـص  نیارب  نم  ردام  مان  برع  زا  وت  زا  ریغ  رگا  تفگ : رح 
.مرب مان  یکین  هب  میوگ و  وکین  هکنآ  رگم 

؟ درک یهاوخ  هچ  یلاح  دومرف : هللادبعوبا 

.نداد رد  نت  دیزی  تعیب  اب  ندش و  تسیاب  هفوک  هب  دایز  دیبع  نامرف  بسح  رب  ار  وت  تفگ :

.منکن راک  نیا  مونشن و  نخس  نیا  نم  دومرف : هللادبعوبا 

.تفر ناشیا  نایم  رد  نخس  نیا  تبون  هس  و  مراذگن ، زاب  ار  وت  زین  نم  تفگ : رح 

هحفص 140) )

وت رفظ  رگا  میزاغآ ، گنج  میور و  رانک  رب  یتخل  وت  نم و  تسا : نینچ  نوچ  دومرف : هللادبعوبا 
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.دنامن ینخس  عمج  نیا  رب  ینامن  وت  نوچ  دوب ، يزوریف  ارم  رگا  یشاب و  هتفای  شیوخ  دوصقم  دمآ ، ار 

نیـسح هک  منک  همان  دایز  دیبع  هب  نم  ات  ریگ  رگید  بناج  ییاین ، هفوک  هب  هک  یلاح  دـنا ، هدومرفن  گنج  هب  ارم  تفگ : دـیزی  نب  رح 
تیفاـع هعقاو ، نیا  زا  دـهد و  یـصالخ  هطرو ، نیا  زا  ارم  هناحبـس  يادـخ  هک  دـشاب  دوـبن ، سر  تسد  ودـب ، ارم  تفرگ و  رگید  هار 

.دراد ینازرا 

.تشگ بناج  نآ  مزالم  نارای  اب  رح  تفرگ و  رگید  بناج  هللادبعوبا 

راـچانب یتـفا ، رد  موق  نیا  اـب  رگا  هک  مناد  یم  هچ ، .ياـشخبب  شیوخ  ناـج  رب  يادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : یمه  ار  هللادـبعوبا  و 
.دنکن يرای  ار  وت  سک  يوش و  هتشک 

نامه نم  و  دزیخرب !؟ امـش  زا  الب  دییاسایب و  امـش  موش  هتـشک  نم  نوچ  هک  یناد  نانچ  یناسرت و  یم  گرم  زا  ارم  : دومرف هللادبعوبا 
تفگ یم  وا  مع  رسپ  تساوخ و  یم  لوسر  ترـصن  وا  هک  راگزور  نادب  تفگ ، ار  شیوخ  مع  رـسپ  ( 17  ) سوا زا  یکی  هک  میوگ 

!؟ يوش هتشک  هک  يور  هچ 

یتفلا یلع  راع  توملاب  ام  یضماس و 

( . 18  ) املسم دهاج  اقح و  يون  ام  اذا 

هسفنب نیحلاصلا  لاجرلا  یساو  و 

( . 19  ) امرحم عدو  اروبثم و  قراف  و 

ملا مل  تم  نا  مدنا و  مل  تشع  ناف 

( . 20  ) امغرت شیعت و  نا  الذ  کب  یفک 

یهار ههاریب  هک  متسه  یسک  امش  زا  تفگ : درک و  نارای  هب  يور  هللادبعوبا  هاگ  نآ 

هحفص 141) )

؟ دسانش

: تفگ یم  زجر  نیا  دیود و  شیپ  هللا و  لوسر  نبای  معن  تفگ : حامرط 

يرجز نم  يذرغدت  یتقان ال  ای 

( . 21  ) رجفلا عولط  لبق  انب  یضما  و 
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(22  ) رفس ریخ  ناینتف و  ریخب 

( . 23  ) رخفلا لآ  هللا  لوسر  لآ 

رهزلا هوجولا  ضیبلا  هداسلا 

حامرلاب نینعاطلا 
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( . 24  ) رمسلا

رتبلا فویسلاب  نیبراضلا 

( . 25  ) رجنلا میرکب  یلحت  یتح 

ردصلا بیحرلا  دجلا  دجاملا 

( . 26  ) رما ریخب  هللا  هباصا 

رهدلا ءاقب  هللا  هرمع 

( . 27  ) رضلا اعم و  عفنلا  کلام  ای 

رصنلاب يدیس  انیسح  ددما 

( . 28  ) رفکلا ایاقب  نم  هاغطلا  یلع 

رخص لیلس  نینیعلا  یلع 

رخلا فیلح  لاز  دیزی ال 

(29  ) رهعلا نب  رهع  دایز  نبا  و 

یـسک .دیـسرپب  نآ  زا  دید ، هتـشارفارب  یهاگرخ  .دمآ  دورف  اج  نادب  دیـسر و  ( 30  ) لتاقم ینب  رـصق  هب  اـت  تفر  یمه  هللادـبعوبا  و 
.دناوخب ار  وا  .تسا  یفعجلا  رحلا  نب  هللادیبع  تفگ :

هحفص 142) )

یـسب هکنآ  زا  رگم  مدشن  نوریب  هفوک  زا  نم  دنگوس  يادـخ  هب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هللادـیبع  دراذـگب ، میاپ  لوسر  نوچ 
ندید وا  هک  مهاوخن  زین  مهاوخن و  وا  ندید  دنگوس  يادخ  هب  مشاب و  ياجنآ  رد  نم  دیآ و  كاخ  نادب  نیسح  هک  متـشاد  تهارک 

.دومن زاب  هللادیبع  نخس  تشگزاب و  لوسر  .دهاوخ  نم 

.دومرف تغلابم  دناوخ و  شیوخ  تنواعم  ترصن و  هب  ار  وا  دش و  وا  ( 31  ) قاثو هب  شیوخ  سفن  هب  هللادبعوبا 

( . 32) .درک افعتسا  تساوخرد ، نآ  زا  تفگزاب و  نخس  نامه  هللادیبع 

یتفا رد  ام  اب  هکنآ  زا  رذح  رب  يراب  ینکن ، ام  يرای  نوچ  دومرف : هللادبعوبا 
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.دنک كاله  ار  وا  هناحبس  يادخ  هتبلا  دنکن ، ام  يرای  دونشب و  ام  هلان ي  سک  ره  دنگوس  يادخ  هب  و  ! 

یم رگیدکی  رب  تسد  ود  ره  هتسویپ  دوزفا و  تمادن و  یسب  یبیـصن  یب  نیا  رب  هللادیبع  .دش و  دهاوخن  هتبلا  کی  نیا  تفگ : هللادیبع 
: تفگ دوخ  اب  دومن و  یم  ( 33  ) ترجض ترسح و  دز و 

ایح تمد  ام  هرسح  کل  ایف 

( . 34  ) یقارتلا يردص و  نیب  ددرت 

یلثم رصن  بلطی  نیح  نیسح 

هوادعلا لها  یلع 
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( . 35  ) قاقشلاو

هادف یحور  یفطصملا  نبا  عم 

( . 36  ) قارفلا عیدوت  موی  یلیوف 

یسفنب هیساوا  ینا  ولف 

( . 37  ) یقالتلا موی  یف  زوفلا  تلنل 

هحفص 143) )

انیسح اورصن  يذلا  زاف  دقل 

( . 38  ) قاقنلا ووذ  نورخالا  باخ  و 

.دنتسشن رب  دنتسبب و  راب  دنتشادرب و  بآ  ات  دومرف  ار  باحصا  ناناوج  ناهاگرحس  هللادبعوبا  و 

انا هللا و دومرف : تشگ و  رادیب  دوبر و  باوخ  یکدنا  نیز  تشپ  رد  مه  ار  وا  رگم  میدوب ، ناور  وا  اب  یتعاس  دیوگ : ناعمس  نب  هبقع 
.دینارذگ كرابم  ظفل  رب  تبون  دنچ  تاملک  نیا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نوعجار و  هیلا  انا 

؟ یبلط یمه  تشگزاب و  ودب  ییاپ و  یمه  ار  هناحبس  يادخ  هک  دش  هچ  ات  تفگ : نیسحلا  نب  یلع 

متسناد تسا ؛ ناود  ناشیا  یپ  زا  گرم  دنور و  یمه  مدرم  نیا  تفگ  یمه  يراوس  هک  دمآ  نم  باوخ  اب  دوبر  مباوخ  نوچ  دومرف :
( . 39) .دوب دهاوخ  گرم  كاخ  نیدب  ام  ماجنا  رس  هک 

هحفص 145) )

.نایاپراهچ ( 1)

تسا یهوک  مان  مسح  وذ  تسا و  هابتشا  هک  دوب  بشخ  يذ  لصا  هخسن ي  رد  دش و  تبث  نتم = رد  هک  تسا  حیحـص  مسح  وذ  ( 2)
داشرا ص 223. فطلا ص 168 ؛ هعقو  يربط ج 305/3 ، خیرات  ك.ر : .میریگ  یم  رگنس  اجنآ  دندومرف  ماما  هک  هفوک  کیدزن 

داشرا ص فوهللا ص 137 ، يربط ج 306/3 ، حوتفلا ص 876 و 877 ؛ ممالا ج 58/2 و 59 ، براجت  فطلا ص 169 ، هعقو  ( 3)
.44  / راونالاراحب ج 376 ، 224

.رهظ ( 4)

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


.راولش ( 5)

.ناسر همان  دیرب : ( 6)

.دراد او  ( 7)

.هب ( 8)

.درک رما  ( 9)

.اه همیخ  هیاس ي  رد  ( 10)

.رصع نیسپ ، ای  نیسپزاب  ( 11)

.هویش ( 12)

.دونشخان ( 13)

.میمصت ( 14)

.دیوش اپرب  ( 15)

.؟ یهاوخ یم  هچ  دنیشنب ، تیازع  رد  تردام  ( 16)

.دندش دحتم  جرزخ  هلیبق ي  اب  مالسا  روهظ  نامز  هک  سوا  هلیبق ي  ( 17)

(18)
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.دنک داهج  مالسا  رب  دشاب و  قح  وا  تین  هک  هاگ  نآ  تسین ، گنن  راع و  درمناوج  رب  رگم  درم و  مهاوخ 

.دوشن بکترم  ار  یهانگ  هتشگ و  اهر  یتخبدب  زا  دنک و  یناشفناج  حلاص  نادرم  هار  رد  و  ( 19)

: ك.ر .يدرگ  راوخ  یشاب و  هدنز  هک  تسا  سب  ار  وت  تلذ  نیا  هچ  موشن  تهالم  مریمب  رگا  موشن و  نامیشپ  منامب  هدنز  رگا  ( 20)
فطلا ص 173. هعقو  ج 238/45 ، راونالاراحب ، داشرا ص 225 ، ممالا ج 61/2 ، براجت 

.ناسرب دصقم  هب  ار  ام  دادماب  ندیمد  زا  شیپ  سرتن و  ندنار  وحن  نیا  زا  رتش  يا  ( 21)

.دننارفاسم نیرتهب  ناناوج و  نیرتهب  نانیا  هک  ( 22)

.دنفرش رخف و  نادناخ  ادخ و  لوسر  نادناخ  ( 23)

.نوگمدنگ ياه  هزین  اب  یناراد  هزین  هرهچ ، نشور  يور و  دیفس  ناگرزب  ( 24)

.داژن كاپ  ینامیرک  دزن  ییآ  دورف  ات  زیت  ياهریشمش  اب  نانز  ریشمش  ( 25)

.تسا هدرک  ناشراچد  راک  نیرتهب  هب  دنوادخ  هک  هنیس  هداشگو  دازآ  راوگرزب و  ( 26)

.ینایز دوس و  ره  بحاص  وت  هک  يا  داهد ، رمع  لوط  شیادخ  تسا  راگزور  ات  ( 27)

.دزادنا رد  رافک  یقاب  ناشکرس و  رب  ات  ناسر  ددم  دوخ  ترصن  اب  ار  نیسح  مرورس  ( 28)

مارح رتسب  دولوم  انز و  هداز ي  هک  دایز  نبا  تسا و  رمخلا  مئاد  هک  دـیزی  نایفـسوبا ، دـنزرف  هدـش ي  نیرفن  ود  رب  ات  هد  میرای  ( 29)
.موش زوریپ  تسا ،

/. فطلا ص 173 هعقو  توافت ؛ كدنا  اب  يربط ج 307/3  خیرات  ك.ر :

نادلبلا ج 364/6. مجعم  .درک  یهاتوک  فقوت  اجنآ  رد  ترضح  هک  هفوک  کیدزن  رمتلا  نیع  هناطقطق و  نیب  تسا  یلحم  ( 30)

.همیخ ( 31)

.تساوخ رذع  ( 32)

.یناشیرپ یگنتلد ، فسأت  هودنا ، ( 33)

.ینادرگرس قلح ، هنیس و  نیب  یناشیرپ و  نامیشپ و  يا ، هدنز  ات  سفن ! يا  ( 34)

نیا ( 35)
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.تسا دیبلط  يرای  ینم  نوچ  زا  نارگنایصع ، نانمشد و  يدوبان  يارب  هک  تسا  نیسح 

عادو ار  ایند  موش و  ادج  وت  زا  هک  زور  نآ  نم ، رب  ياو  سپ  داب ! شیادف  مناج  هک  تسا  یفطـصم  دمحم  ادخ  لوسر  دنزرف  وا  ( 36)
.میوگ

.دش دهاوخ  مرای  تداعس  تمایق ، زور  منک ، يراثن  ناج  وا  يارب  رگا  لاح  ( 37)

.دنداتفا رد  وا  اب  دندرک و  تشپ  وا  هب  هک  نانآ  دندش  راوخ  و  دنداد ، ترصن  ار  نیسح  هک  نانآ  دندش  تخبکین  ( 38)

فطلا ص 176. هعقو  ، 44  / راونالاراحب ج 379 داشرا ص 226 ، يربط ج 309/3 ؛ خیرات  ك.ر :

.عبنم نامه  ( 39)

البرک نیمزرس 

البرک نیمزرس 

هدیشوپ و رد  حیلس  هدیزگ و  يرتش  رب  دمایب  يراوس  هاگان  دندیسر ، اونین  هب  نوچ 

تخس یلع  نب  نیـسح  رب  دسر  وت  هب  همان  نیا  نوچ  هک : داد  ودب  هللادیبع  زا  يا  همان  درک و  مالـس  رح  رب  .هدنکفا و  شود  هب  ینامک 
نامرف نوچ  دشاب و  وت  نابدـید  ات  دومرفب م  ار  شیوخ  لوسر  نم  رآ و  دورف  دوب  رانک  رب  هایگ  بآ و  زا  هک  نیمز  نادـب  ار  وا  ریگ و 

ياج نادب  مه  هک  تفرگ  تخـس  ناشیا  رب  دناوخ و  ورف  وا  نارای  هللادبعوبا و  رب  همان  نآ  رح  .دیوگزاب  ارم  یناسر ، ( 1  ) اضما هب  نم 
نیا دوـش و  رت  تخـس  اـم  رب  راـک  نیا  هک  مناد  ناـنچ  هللا ! لوـسر  نباـی  تفگ : نیقلا  نب  ریهز  .دـننک  تسار  اـه  همیخ  دـنیآ و  دورف 
لاتق رب  ارم  دومرف : ماما  .دشابن  ناشیا  ناوت  ار  ام  هک  دـنیآ  زارف  ام  رب  یعمج  سپ  نیا  زا  هک  دـیامن  رتناسآ  عمج  نیا  تلتاقم  تعاس ،

ات دومرفب  و  دیآ ،  مامت  ناشیا  رب  تجح  ات  درک ، دیابن  تقبس  ناشیا 
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( . 3) .نیتسلا يدحا و  هنس  مرحملا  نم  یناثلا  سیمخلا ، موی  کلذ  و  دنتشارفارب ، اه  همیخ  و  ( 2  ) دنتخادنیب لحر 

هحفص 146) )

: دومرف تفگ و  انث  یسب  وا  رب  دوتسب و  ار  هناحبس  يادخ  درک و  زاغآ  هبطخ  داتـسیاب و  دوخ  نارای  نایم  رد  تساخ و  ياپ  رب  هاگ  نآ 
شیع سیـسخ  ءانالا و  هبابـصک  هبابـص  الا  اهنم  قبت  ملف  اـهفورعم  ربدا  ترکنت و  تریغت و  ایندـلا  نا  نورت  اـم  رمـالا  نم  لزن  دـق  هنا  »
يرا ینا ال  اقح  اقح  هبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریلف  هنع  یهانتی  ـال  لـطابلا  یلا  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  یلا  نوراـت  ـالا  لـیبولا  یعرملاـک 

( . 4  ) امرب الا  نیملاظلا  عم  هویحلا  هداعس و  الا  توملا 

زا دومن و  تشپ  وا  فورعم  درک و  يور  رکنم  تشگ و  هنوگ  رگید  تقیقح  هب  ایند  دینیب و  هک  نانچ  دـمآ ، دورف  یتسارب  راک  ینعی  »
ار ناگدـنرچ  هک  یهاـگارچ  نوچ  تسپ  یناگدـنز  دـنام و  ورف  یفرظ  هب  هک  يا  هعرج  هت  نوچ  كدـنا ، هعرج ي  هت  رگم  دـنامن  وا 

درم هنیآ  ره  و  درادـن !؟ زاب  نتـشیوخ  نآ ، زا  سک  هک  ار  لطاب  دـینیبن  و  دـنکن ، راـک  نادـب  سک  هک  ار  قح  دـینیبن  رگم  .درآ  لاـبو 
یتخبکین و رگم  منیبن  ار  گرم  نم  هک  یتسارب  دوزف و  تبغر  تسیاب  هناحبـس  يادخ  رادید  هب  یتسار  رد  زا  راگزور  نیدب  ار  نمؤم 

ایند رگا  مدینشب و  وت  نخس  تفگ : تساخرب و  نیقلا  نب  ریهز  تواقـش .» یتخـس و  رگم  ناراکمتـس  اب  منادن  ار  یناگدنز  تداعس و 
ار ایند  هکنآ  ( 5  ) فیک میدـیزگ ، یم  ایند  تاـیح  رب  ار  وت  باـکر  تمزـالم  هنیآ  ره  میدوب ، یم  دـیواج  نآ  رد  اـم  دوب و  یئاـقب  ار 

یسک دوبن و  یئاقب 
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.دیاپن دیواج  نآ  رد 

رب شیوخ  تریصب  تین و  رب  میا و  هدشن  ( 6  ) هراک شیوخ  راگدرورپ  رادید  زا  هک  دنگوس  هناحبـس  يادخ  هب  تفگ : عفان  نب  لاله 
( . 8) .میراد نمشد  تسا ، نمشد  هک  ار  نآ  میرامش و  تسود  تسا ، تسود  ار  وت  هک  سک  نآ  ( 7  ) مییاپ

هحفص 147) )

وت باکر  رد  مینک و  يزابناج  وت  تمدخ  رد  ات  داهن  تنم  ام  رب  وت  ناکم  هب  هناحبـس  يادـخ  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : ریـضخ  نب  ریرب 
همان نوچ  دیوگ : فنخموبا  .دنک  تعافـش  ام  ناهانگ  زا  نیـسپ  زاب  زور  هب  يادخ  لوسر  وت  دج  رگم  ات  دوش  هدـنکارپ  ام  وضع  همه 
دوب راوس  نآ  رب  ماما  هک  یبسا  دندیـسر ، ـالبرک  نیمز  هب  اـت  دـندش  ناور  دـناوخ ،  ورف  هللادـبعوبا  رب  دـیزی  نب  رح  ار  داـیز  دـیبع  ي 
.دمآ رب  هلمج  نیا  رب  لاح  درک و  راک  نیا  تبون  تشه  ای  تفه  تشادن : رب  ماگ  دـش ، راوس  بسا  رگید  دـمآ و  دورف  ماما  داتـسیاب . 
یـسک دراد ؟ مان  رگید  دومرف : .هیرـضاغ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : یـسک  دیـسرپب : نیمز  نآ  مان  زا  دیدب  ار  تلاح  نیا  نوچ  هللادبعوبا 

.البرک تفگ : یسک  رگید ؟ دومرف : .تارفلا  یطاش ء  تفگ : یسک  رگید ؟ دومرف : .اونین  تفگ :

اجنیا هک  دـییآ  دورف  دتـسیا و  زاب  دومرف  نارای  اـب  ( 9) .ءالب برک و  ضرا  دومرف : دروآ و  رب  درـس  یهآ  دینـشب ، ماـن  نیا  ماـما  نوچ 
دننک حبذ  ار  ام  ناکدوک  دنـشکب و  ار  ام  نادرم  دـنام و  عیاض  ام  میرح  دوش و  هتخیر  ام  ياهنوخ  اجنیا  رد  تسام و  نارتش  هاگباوخ 

دومرف و هدعو  يادخ  لوسر  نم  ياین  ارم  كاخ  یمه ن  هب  دنیآ و  ام  ترایز  هب  كاخ  نیدب  ام  ناتسود  و 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 10) .دوشن نوگرگید  وا  نخس 

هحفص 148) )

لیلخ نم  کل  فا  رهد  ای 

( . 11  ) لیصالا قارشالاب و  کل  مک 

لیتق هقحب  بلاط  نم 

( . 12  ) لیدبلاب عنقی  رهدلا ال  و 

یلیبس کلاس  یح  لک  و 

( . 13  ) لیحرلا نم  دعولا  برقا  ام 

لیلجلا یلا  رمالا  امنا  و 

( . 14  ) لیثم هل  ام  یبر  ناحبس 

نتـشیوخ تقاـط ، بسح  رب  تفرگ و  وـلگ  رد  هیرگ  ارم  مدینـشب ، ار  تاـیبا  نـیا  نوـچ  نـم  دـیوگ : مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  نـب  یلع 
دمآ نیسح  بناج  ( 15  ) ناشک نماد  درک و  زاغآ  يراز  عزج و  دوب ، هتفر  تسد  زا  تقاط  ماـمز  ار  بنیز  ما  همع  یلو  متـشادهاگن ،
يا دومرف : تسیرگن و  ودب  ماما  ناگدـنام ! زاب  لامج  ناگتـشذگ و  نیـشن  ياج  يا  هدـید و  ود  رون  يا  نم و  ردارب  يا  تفگ : یمه 

مکحلا و هل  ههجو  الا  کلاه  یـش ء  لک   » دننامن نایکاخ  دـنوش و  تسین  ههم  اهنامـسآ  لها  .دربن  ار  وت  ملح  میجر ، ناطیـش  رهاوخ !
( . 16 «.) نوعجرت هیلا 

موش هتشک  نم  نوچ  راهنیز  .درک  دیاب  ( 17) یسأت ناشیدب  ار  نانمؤم  رگید  ارم و  دنتفرب و  دندوب  نم  زا  هب  یـسب  هک  نم  ياین  ردپ و 
البرک نیمز  هب  یلع  نب  نیسح  هک  درک  همان  دایز  دیبع  هب  دیزی  نب  رح  .ینکارپن  يوم  یـشارخن و  يور  ینزن و  كاچ  نم  رب  نابیرگ 

دناد شیخ  لاح  حالص  هچنادب  دیآ و  شیوخ  ( 18  ) يأر اب  ریما  .تسین  وا  تلتاقم  يارای  ارم  دمآ و  دورف 

هحفص 149) )

( . 19) .دنار لمع 

رب هک  تسا  هتـشون  نم  اب  دیزی  نینمؤملا  ریما  يا و  هدـمآ  دورف  البرک  هب  هک  دیـسر  ارم  هک  درک  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دایز  دـیبع 
هک نآ  رگم  .مناسرن  ریبخ  فیطل و  يادخ  هب  ار  وت  ات  منیزگن  يریس  میاساین و  مرن  رتسب 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 20 ! ) يدرگ زاب  وا  مکح  نم و  مکح  هب 

دنوشن راگتسر  زگره  ینعی  قلاخلا .» طخـسب  قولخملا  هاضرم  اورتشا  موق  حلفا  ال  : » دومرف دنکفا و  دورف  دناوخب ، همان  نیا  ماما  نوچ 
هک دوبن  باوج  ار  وا  همان ي  دومرف : ماما  تساوخ ؛ همان  باوج  هللادیبع  ریرب  .دنرخ  قلاخ  طخـس  دنرآ و  قولخم  ياضر  هک  موق  نآ 
هب ار  وت  تفگ : درک و  دعـس  نب  رمع  بناج  يور  دش و  مشخ  رد  دینـشب  خساپ  نیا  هللادیبع  نوچ  .هتـشگ  ازـس  وا  رب  باذع  هملک ي 

.هداد دهع  دوب و  هتشاذگ  وا  هب  ير  تیالو  ( 22 ،) شیپ نیا  زا  ود  يزور  و  ( 21  ) درک دیاب  تیافک  وا  مهم  تفر و  دیاب  نیسح  بناج 
نیسح مهم  هک  مهد  یسک  هب  ير  تیالو  نم  تفگ : هللادیبع  .تساوخ  وفع  دایز  رسپ  زا  تسج و  ( 23  ) یفاجت رما  نیا  لوبق  زا  رمع 

.ندیـشک رد  عمط  نتـشادرب و  دیاب  ير  تیالو  زا  لد  هنرگ  و  تخیر ، دیاب  وا  نوخ  تفر و  دیاب  وا  بناج  زا  وت  راچان  دنک ، تیافک 
( . 24)

، هاگنابش .دتفا  ظوحلم  ( 26  ) تیور طرـش  دوش و  هدرک  ( 25  ) ضوخ باب  نیا  رد  اـت  دـیاب  تلهم  بشما  کـی  ارم  سپ  تفگ : رمع 
رـسپ برح  هب  هنوگچ  دعـس ! رـسپ  يا  دنتفگ : دـندرک و  تمالم  مهم  نیا  لوبق  رب  ار  وا  دـندش و  مهارف  وا  رب  راصنا  رجاهم و  نارـسپ 

دعس وت  ردپ  يور و  يادخ  لوسر 

هحفص 150) )

بش همه ي  ير ، لمع  زا  افعتـسا  هب  برح و  لوبق  رد  وا  دوخ  .دودعم و  تشهب  هب  نیرـشبم  هلمج  رد  تسا و  مالـسا  صخـش  مشش 
: تفگ یم  هک  شدندینش  ناهاگرحس  .دوب  دنمشیدنا 

رئاحل ینا  يردا و  ام  هللاوف 

( . 27  ) نیرطخ یلع  يرما  یف  رکفا 

کلم كرتأأ 
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یتینم يرلا  يرلا و 

( . 28  ) نیسح لتقب  اموثام  حبصا  ما 

همج ثداوحلا  یمع و  نبا  نیسح 

( . 29  ) نیع هرق  يرلا  یف  یلو  يرمعل 

یتلز رفغی  ضرعلا  هلا  نا  و 

( . 30  ) نیلقثلا ملظا  اهیف  تنک  ول  و 

لجعم ریخل  ایندلا  امنا  الأ 

( . 31  ) نیدب دوجولا  عاب  لقاع  ام  و 

هنج قلاخ  هللا  نا  نولوقی 

( . 32  ) نیدی لغ  بیذعت و  ران و  و 

یننا نولوقی  امیف  اوقدص  ناف 

( . 33  ) نیتنس نم  نمحرلا  یلا  بوتأ 

همیظع ایندب  انزف  اوبذک  نا  و 

( . 34  ) نیلجحلا مئاد  میقع  کلم  و 

: تفگ تشادرب و  گناب  یکی  دناوخ ، ورف  تیب  دنچ  نیا  نوچ  دنیوگ 

هیعس باخ  يذلا  لغنلا  اهیا  الا 

( . 35  ) نیع هسخبب  ایندلا  نم  حار  و 

اهبیهل یفطی  سیل  امیحج  یلصتس 

( . 36  ) نیشب لاجرلا  نود  نم  کیعس  و 

هحفص 151) )
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همطاف نب  نیسحلا  تلتاق  تنک  اذا 

( . 37  ) نیلقثلا فرشأ  هارت  تنأ  و 

يرولا رسخأ  ای  يرلا  نبسحت  الف 

( . 38  ) نیسح لتق  دعب  نم  هب  زوفت 

؛ دوب وا  هیاس ي  رد  راوس  رازهشش  هک  دوب  دعس  نب  رمع  تیار  دمآ ، هتشارفا  نیسح  دصق  رب  هک  یتیار  تسخن  دیوگ : یم  فنخم  وبا 
نارـس رگید  سنا و  نب  نانـس  سیق و  نب  هورع  و  تشگ ؛ هتـشارفا  راوـس  رازه  راـهچ  رد  وا  تیار  دوـب و  یعبر  نب  ثبـش  سپ  نآ  زا 

هب هفوک  مدرم  زا  یگنج  نادرم  نت  رازه  داتشه  برق  دندش و  ناور  راوخنوخ  یهاپس  و  ( 39  ) رارج يرگشل  اب  رگیدکی  یپ  زا  هفوک 
دزن هب  تفگ : دـناوخب و  ار  باهـش  نب  ریثک  وا  .دوب و  دعـس  رـسپ  اـب  ( 41  ) هرـساب عمج  نآ  ( 40  ) تراـما دـندش و  مهارف  اونین  نیمز 

زا سک  چیه  دومرف : ماما  .تشگ  ناور  ریثک  .سرپ  زاب  قارع  كاخ  هب  وا  ندمآ  بجوم  زا  وش و  نیسح 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نیمز  مدرم  نیرتدب  تسا و  باهش  هب  ریثک  نیا  هللا ! لوسر  نبای  معن  تفگ : يوادیـص  همامت  وبا  دسانـش ؟ یم  ار  درم  نیا  امش 
ریهز .مهاوخ  یم  وا  رادید  تسا و  ینخـس  نیـسح  اب  ارم  تفگ : یهاوخ ؟ هچ  ياج  نیدب  تفگ : ار  ریثک  تساخرب و  نیقلا  نب  ریهز 

.تشگزاب دـش و  مشخ  رد  ریثک  .درگ  زاـب  هنرگ  يآ و  رد  تمادـخ  هب  هاـگ  نآ  نک ، نوریب  شیوخ  حیلـس  تسا  نینچ  نوچ  تفگ :
: تفگ تساخرب و  ریهز  هراب  رگید  .داد  ادن  شیوخ  مودق  هب  دیـسر ، کیدزن  یمیزخ  نوچ  .داتـسرفب  همیزخ  زا  يرگید  دعـس  رـسپ 

فرش هاگ  نآ  نکفیب ، شیوخ  حیلس  تسخن 

هحفص 152) )

ود ره  دیـسوبب و  وا  كرابم  ياپ  ود  ره  تفگ و  وکین  تیحت  داد و  مالـس  ماما  رب  دمآ و  رد  درک و  تمدخ  یمیزخ  .بایرد  روضح 
زاب یمیزخ  .مدرگزاب  دیراذگ  رگا  دیناشک و  نیمز  نیدب  ارم  امـش  ياه  همان  دومرف  ماما  .دراذگب  رمع  مایپ  دـیلامب و  كاخ  هب  يور 

زا دراد و  زاب  نیـسح  تبراحم  زا  ارم  هناحبـس  يادخ  تسا  دـیما  تفگ : تشگ و  نامداش  یـسب  رمع  .دـیناسرب  ماما  باوج  تشگ و 
( . 42) .دشخب یصالخ  هطرو  نیا 

رد مدیسرپب ، زاب  شقارع  تمیزع  بجوم  زا  مداتسرف و  سک  یلع  نب  نیسح  هب  مدیسر  نیمز  نیدب  نوچ  هک  درک  همان  دایز  رسپ  اب  و 
نوگرگید شیوخ  يأر  رگا  نونک  دـندناوخب و  رتمامت  هچ  ره  یتلجع  هب  ارم  دنتـشون و  اه  هماـن  نم  هب  قارع  مدرم  هک  تفگ  باوج 

همان نیا  نوچ  مدوب ؛ دایز  رـسپ  رـضحم  رد  نم  دـیوگ : یـسبعلا  دـئاق  نب  ناـسح  .مدرگزاـب  دنـشاب ، هراـک  نم  مودـق  زا  دـنا و  هدرک 
: درک لثمت  تیب  نیدب  دناوخب ،

هب انبلاخم  تقلع  ذا  نالأ 

هاجنلا و وجری 
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( . 43  ) صانم نیح  تال 

دوخ و  ( 44  ) مینز يأر  وا  هرابرد ي  دوخ  ام  دنک ، تعیب  نوچ  نک و  ضرع  وا  نارای  نیـسح و  رب  دیزی  تعیب  تشبن  دعـس  رمع  هب  و 
هک تفص  نادب  ار  ناشیا  دیا و  هدومزآ  ار  نایفسوبا  لآ  مدرم ، امـش  تفگ : درک و  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  و  دش ، ناور  هفوک  عماج  هب 
اب رباعم  قرط و  شیدـنا و  کین  تیعر  قح  رد  دومحم و  یتقیرط  وکین و  یتریـس  اب  دـیزی  نینمؤملا  ریما  تسا  نیا  هتفاـی و  دـیهاوخ 

ممه ولع  و  ( 46  ) مرک طسب  هب  دیزی  دوب و  تفص  نیا  رب  مه  شیوخ  راگزور  هب  هیواعم  وا  ردپ  و  ( 45  ) نومأم وا  تسایس  تسایک و 
زاتمم وا  زا  ( 47)

هحفص 153) )

لد ناگمه  رگم  ات  ( 48  ) میازفیب ناکی  ناکی  امـش  زا  کی  ره  موسرم  ياطع  موسقم و  قزر  رب  دص  دص  ات  تسا  هدومرف  ارم  تسا و 
مدرم دینک ! تیافک  دیزی  نینمؤملا  ریما  زا  وا  رـش  دییوج و  تردابم  نایفـسوبا  لآ  مصخ  یلع ، نب  نیـسح  برح  هب  دـیراد و  شوخ 
مهارف دعس  نب  رمع  ( 49  ) ءاول ریز  رد  دـندش و  یم  نوریب  هفوک  زا  ناگ  هس  ناگود و  ناکی و  دـندش و  هتفیرف  تاملک  نیدـب  هفوک 

هب دومرف ، تدهاشم  دادترا  هریـس ي  داحلا و  هملک ي  رب  ناشیا  قافتا  دیدب و  ار  میظع  هاپـس  نآ  هللادبعوبا  ماما  نوچ  .دـندمآ و  یم 
تاقالم قافتا  هاگنابش  هلمج  نیارب  .مرآ  نایم  رد  وت  اب  دوخ  نخس  نآ  مهاوخ  یمه  تسا و  ینخـس  وت  اب  ارم  هک  داتـسرف  سک  رمع 

يادخ هک  درک  همان  دایز  دیبع  هب  تشگزاب و  رمع  ( 50) .دندنار نخس  رد  ره  زا  دنتسشنب و  زارد  ینامز  داتفا ،
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هک درپس  دهع  ارم  نیـسح  دروآ ؛ حالـصا  هب  ار  تما  رما  تساوخ و  دحتم  موق  هملکو ي  درک  شوماخ  برح  ( 51  ) هریان ي هناحبس 
هب دوخ  وا  ای  دیآ و  هدرازگ  ناناملسم  رگید  قوقح  نوچ  وا  قح  دور و  مالـسا  روغث  زا  ( 52  ) يرغث هب  ای  ددرگزاب ، شیوخ  ياج  هب 
رد دیامرف و  مکح  وا  هرابرد ي  دوخ  دـیزی  نینمؤملا  ریما  ات  دـهد  وا  تسد  هب  ار  دوخ  نتـشیوخ  نت  هب  دوش  دـیزی  نینمؤملا  ریما  دزن 

نیما یحـصان  همان ي  همان  نیا  تفگ : دـناوخب ، همان  نیا  دایز  دـیبع  نوچ  .دـیآ  لصاح  وت  ياـضر  دوب و  حالـص  ار  تما  دـهع ، نیا 
تسد هب  وا  دریذپ و  یمه  نیسح  زا  دهع  نیا  ریما  تفگ : تساخ و  ياپرب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  .تسا 

هحفص 154) )

نادنچ ددرگ ، يوق  وا  بناج  هنیآ  ره  دوش ، رتارف  یماگ  ياجنیا  زا  رگا  دـنگوس  يادـخ  هب  هدـمآ و  دورف  نیمز  نیا  رد  هداتفا و  ریما 
دشاب و فعـض  تمالع  و  ( 53  ) نهو ناشن  نیا  هک  هدم  اضر  دـهع  نیا  رب  ریذـپم و  رذـع  نیا  راهنیز ! .دوش  فیعـض  ریما  بناج  هک 

نت رگا  دنا و  هدربن  رهاق  يریما  نامرف  هک  يامرف  باقع  دـنز ، رـس  ینعم  نیا  زا  رگا  ناوخ ؛ شیوخ  مکح  هب  ار  وا  نارای  ار و  وا  هتبلا 
( . 54) .دوب رتوکین  وفع  هک  يامرف  وفع  دنهد ، رد 

يراد و زاب  وا  زا  نتـشیوخ  ات  متخیگنین  نیـسح  بناج  ار  وت  نم  هک  درک  همان  رمع  يوس  هب  رمـش  تسد  هب  ( 55  ) لاح رد  دایز ، رسپ 
يرآ تعافش  ام  دزن  هب  وا  زا  ای  یهد و  ودب  تمالس  یتسه و  دیون  يدنب و  راک  لافغا  لامها و  هب  يریگ و  ( 56  ) تلواطم هار 
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نم دزن  ناسرم و  ضرعت  ار  ناـشیا  دـنریذپب ،  ارم  ناـمرف  دـنهد و  رد  نت  نم  مکح  اـب  وا  ناراـی  نیـسح و  هچناـنچ  .يریذـپب  رذـع  و 
، ناروتـس مس  اب  ات  يامرفب  یتشکب  ار  نیـسح  نوچ  .نک و  هلثم  ناسر و  لـتق  هب  ار  ناـگمه  و  ( 57  ) زادـنا رد  وا  اب  هنرگ ، و  تسرف ،
زا سپ  هک  مناد  یم  دوخ  نم  تسا و  ملاـظ  ربکتم و  يدرم  نیـسح  هک  دـننک  تسپ  كاـخ ، اـب  دننکـش و  مه  رد  ار  وا  تشپ  هنیس و 
مـس اب  وا  تشپ  هنیـس و  مباـی  تسد  وا  رب  نوچ  هک  مدرک  هشیدـنا  نیا  شیوخ  اـب  یتقو  یلو  دـسرن ؛ یناـیز  ودـب  يور  نیا  زا  گرم 
نیا رب  يریذـپب و  نیـسح  هراب ي  رد  ار  ام  نامرف  رگا  سپ  دـیآ ، هدـیناسر  اضما  هب  هشیدـنا  نآ  مهاوخ  یمه  ملاـم و  مه  رد  ناروتس 
عیاض ار  ام  نامرف  ینز و  زابرـس  رگاو  دوب  دـهاوخ  عیفر  سب  یماقم  و  ( 58  ) لیزج يرجا  ار  وت  .يریگ  شیپ  دمآ  هتـشون  هک  تفص 
مایق هتبلا  لغـش  نیا  تیافک  هب  وا  هک  راذگ  نشوجلا  يذ  رمـش  اب  ار  هاپـس  يوج و  هرانک  تماعز  بصنم  تراما و  لمع  زا  يراذـگ ،

( . 61) .تسج دهاوخ  ( 60  ) یصفت بجاو  هب  مهم  نیا  ( 59  ) بجاوم زا  دومن و  دهاوخ 

هحفص 155) )

ریما هاپس  ( 64  ) هلاجر رب  ار  رمش  یلاح  تشگ ، وا  ( 63  ) ضرحم وا  سفن  ( 62  ) هرش نطاب و  ثبخ  .دناوخب  همان  نیا  دعس  رـسپ  نوچ 
.دومن تبراحم  زاغآ  درک و  تضهن  ماما  بناج  هب  مرحم  زا  مهن  هبنشجنپ  رصع  تفرگ و  شیوخ  ( 65  ) دادتعا رد  ار  ناراوس  درک و 

هک دروآ  رب  دایرف  داتسیاب و  ماما  باحصا  رب  رمش 
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يا تفگ : دـندش ،  نوریب  وا  بناـج  هب  یلع  نینمؤملا  ریما  نارـسپ  ناـمثع ؟ هللادـبع و  رفعج و  ساـبع و  نم  رهاوخ  نارـسپ  دـنیاجک 
ریما دزن  رد  ار  امش  هک  دیور  هفوک  هب  دیریگ و  هرانک  یلع  نب  نیسح  زا  ما ، هدروآ  ناما  هللادیبع  ریما  زا  ار  امـش  نم ! ناگداز  رهاوخ 
دعـس رـسپ  تسین !؟ یناما  ار  يادخ  لوسر  رـسپ  یهد و  ناما  ار  ام  داب ! وت  رب  يادخ  نیرفن  دنتفگ : ( . 66) .دوب دهاوخ  میظع  یتلزنم 
نوچ بنیز  .دوب  هدوبر  باوخ  ار  هللادبعوبا  انامه  داب ! تراشب  ار  امـش  دیواج  تشهب  اب  دیوش و  راوس  يادخ ! ناراوس  يا  درک : ادـن 

؟ يونشن هورگ  نیا  زاوآ  رگم  تفگ : درک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  دیود و  وا  دزن  هب  دینشب و  ناروتس  مس  زاوآ  نابـسا و  ( 67  ) لیهص
هب هک  دشاب  دوز  تفگ  یم  ارم  مدوب و  نخـس  رد  يادخ  لوسر  شیوخ  ياین  اب  یلاح  دومرف : هللادـبعوبا  .دـنا  هدـش  کیدزن  هنیآ  ره 

: دومرف هللادبعوبا  .تفرگ  ( 69  ) ندز هچناپط  يور  رـس و  رب  دیلانب و  بنیز  ( 68) .میشاب دنموزرآ  یـسب  وت  رادید  هب  ام  ییآ و  ام  دزن 
ار سابع  .دنسپم و  ام  تتامش  رب  ار  موق  نیا  مارایب و  رهاوخ ! يا 

هحفص 156) )

ار امش  دومرف : دش و  ناشیا  بناج  هب  تسـشن و  رب  راوس  تسیب  اب  سابع  .نک  مولعم  ناشیا  تمیزع  ور و  عمج  ارف  دومرفب : دناوخب و 
رگا میهاوخ ،  وا  تعیب  هب  ار  وا  نارای  نیـسح و  هک  دیـسر  هللادیبع  ریما  نامرف  دـنتفگ : دـیهاوخ ؟ هچ  تسا و  هداتفا  هچ  تقو  نیا  رد 

ناشیا نخس  تشگزاب و  سابع  .میزادنا  رد  وا  اب  دنز  رس  رگا  میرب و  هفوک  هب  ار  وا  دهن  ندرگ 
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همه ي میوگ و  نخـس  شیوخ  يادـخ  اب  هک  دـشاب  بلط ، تلهم  برح  راک  رد  بشما  کی  درگزاـب و  دومرف : هللادـبعوبا  .دراذـگب 
اعد و يرایـسب  وا و  باتک  ندـناوخ  هب  مراد و  تسود  یـسب  ار  زامن  هک  دـناد  هناحبـس  يادـخ  میوج و  ترفغم  مرازگ و  زاـمن  بش 
ار نارای  همه ي  ماما  هاگنابش  ( 70) .تفرگ راهنیز  ار  بش  نآ  مامت  زور و  نآ  یقاب  تشگزاب و  سابع  .مشاب  دـنمزاین  ترفغم  بلط 

یفوا اباحصا  ملعا  یناف ال  : » دومرف هاگ  نآ  داتسرف ، دورد  لوسر  رب  تفگ و  انث  هناحبس  يادخ  رب  داتسیاب و  ناشیا  نایم  رد  دناوخب و 
ینا الا و  ءآلوه  نم  اموی  نظ  ینا ال  الا و  اریخ  ینع  هللا  مکازجف  یتیب  لهأ  نم  لصوا  ربا و ال  تیب  لهأ  یباحـصأ و ال  نم  اریخ  ـال  و 

یتسارب دیامرف : یم  المج .» هوذختاف  مکیـشغ  دق  لیللا  اذه  مامذ  ینم و ال  جرح  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دق 
هب هناحبـس  يادخ  .شیوخ  نادناخ  زا  رترازگقح  رتراکوکین و  ینادـناخ  شیوخ و  باحـصا  زا  رتوکین  رترادافو و  منادـن  یباحـصا 

ناگمه .مه  یمه  زاوج  ار  امش  همه ي  مرب و  یمه  نامگ  يزور  هورگ  نیا  زا  هک  یتسارب  داهد و  وکین  شاداپ  ار  ناگمه  نم  ياج 
( . 72  ) یتمذ یهانگ و  نم  بناج  زا  امش  رب  هک  دیور  زاب  ( 71  ) ییاور رد 

هحفص 157) )

( . 73) .المج هوذختاف  تفرگ  ورف  ار  یگمه  هک  بش  تسا  نیا  .دوب  دهاوخن 

ینب بناج  يور  هاگ  نآ  .دـیامنن  زور  نآ  ار  ام  يادـخ  میهاوخن و  یتسه  وت  زا  سپ  ام  هک  دنتـساخ  ياپ  هب  هلمج  ناشیوخ  ناراـی و 
، دوب سب  ار  امش  ملسم  ( 74  ) تیزر تفگ : درک و  لیقع 
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وا دنواشیوخ  ریاس  رفعج و  هللادـبع  نارـسپ  وا و  نارـسپ  ناگدازردارب و  ناردارب و  هلمج  .دوب  زاوج  ار  امـش  هک  دـیور  هنیدـم  بناج 
شیوخ ناگدازومع  رب  میتشاذـگب و  شیوخ  يالوم  اـقآ و  هک  تفگ  میهاوخ  هچ  دوخ  اـم  دـنیوگ و  هچ  مدرم  هللا ! ناحبـس  دـنتفگ :

میرخن و راع  نیا  هتبلا  مینکن و  راک  نینچ  زگره  هللا ، ال و  میدادـن !؟ يرای  شیوخ  ( 75  ) نانس فیـس و  اب  ار  اهنآ  میدرواین و  تریغ 
: تفگ تساخرب و  هجسوع  نب  ملسم  .میهد  اضر  دهاوخ  هناحبس  يادخ  هچنآ  رب  میزابب و  شیوخ  لام  ناج و  وت  باکر  تمدخ  رد 

ناشیا ياه  هنیـس  رد  شیوخ  هزین ي  ات  هللا ، ال و  میرب ؟ رذع  هچ  ار  هناحبـس  يادخ  وت  قوقح  لامها  رد  میراذـگ و  زاب  ار  وت  هنوگچ 
نادـب هک  دـشابن  هورگ  نیا  برح  رب  یحیلـس  نم  اب  رگا  و  ( 77  ) مینز ریـشمش  میراد ، تسد  رب  ریـشمش  ( 76  ) همئاق اـت  مینکن و  ورف 

هب .میتشاد و  ساپ  ار  لوسر  تبیغ  وت  قح  رد  هک  دناد  زاب  یلاعت  يادخ  ات  مراذگناو  ار  وت  مزادنا و  رد  ناشیدب  گنس  میوج ، گنج 
راک نیا  دننکارپب و  نم  رتسکاخ  مشاب و  هدنز  هک  تلاح  نادب  موش ، هتخوس  مدرگ و  هدـنز  موش و  هتـشک  مناد  رگا  دـنگوس  يادـخ 

هتشک یتبون  زا  شیب  مناد  هک  مزابن  ناج  هنوگچ  و  ( 78  ) مزابب ناج  وت  باکر  رد  ات  منیزگن ، ییادج  وت  زا  دـیآ ، نم  رب  تبون  داتفه 
نارازه ات  نینچمه  مزیخب و  موش و  هتـشک  مزیخب و  موش و  هتـشک  مهاوخ  یمه  يادـخ  هب  تفگ : تساـخرب و  نیقلا  نب  ریهز  موشن ؟

نادناخ وت و  زا  نایز  نیا  هناحبس  يادخ  تبون و 
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وت

هحفص 158) )

نآ مامت  دنـشک و  مه  رد  اهبانط  دـننک و  کیدزن  اه  همیخ  ات  دومرف  هاگ  نآ  .دـندنار  نخـس  ( 79  ) قـسن نیا  رب  مه  نارگید  .درادرب 
.دراذگب ( 80  ) لاهتبا عرضت و  عوشخ و  عوضخ و  هناحبس و  يادخ  تدابع  هب  ار  بش 

.ینک ارجا  دییأت و  ( 1)

.دنداهنب راب  ( 2)

.دوب يرجه  لاس 61  مرحم  هام  مود  هبنشجنپ  زور  نآ  ( 3)

دیرفلا ج 122/5. دقع  داشرا 226 ، لاوطلا ص 252 ، رابخا  بوشآ ج 96/4 ؛ رهش  نبا  بقانم  فوهللا ص 138 ؛ ( 4)

.هک یتروص  رد  هک ، یلاح  رد  ( 5)

.یضارا ( 6)

.میتسه يأر  تباث  دنبیاپ و  ( 7)

ص 139. فوهللا ، ( 8)

دیرفلا ج 121/5. دقع  ( 9)

اب هادهلا ج 202/5  تابثا  هدوملا ص 406 ، عیباـنی  هاـجنلا ص 67 ؛ هعیرذ  خیراوتلا 168/2 ، خسان  هبکاسلا ج 256/4 ، هعمدـلا  ( 10)
لاوــطلا ص 252؛ راــبخا  فـطلا 179 ؛  هـعقو  نیــسحلا ج 234/1 ، لـقم  حوــتفلا ص 884 ، فوـهللا ص 139 ، تواـفت ، كدـنا 

.17 ملاوعلا ج 234 /  44 ؛  / راونالاراحب ج 383

.بورغ عولط و  ره  رد  رایسب  هچ  و  وت ،  یتسه  یقیفر  یتسود و  دب  بجع  راگزور ! يا  ( 11)

.یتسین عناق  يرگید  نیشناج  هب  زگره  و  یشک ، یم  ار  ینایوج  قح  ( 12)

!. تسا کیدزن  ایند  نیا  زا  ندیچوک  هدعو ي  هچ  دومیپ و  دهاوخ  ارم  هار  يا  هدنز  ره  ( 13)

.درادن يدننام  لثم و  چیه  هک  تسا  یهزنم  لیلج و  بر  يوس  هب  تلحر  نیا  و  ( 14)

.مارآ مارآ  ( 15)
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.88 صصقلا : .ددرگ  یم  رب  وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  هب  روما  همه ي  ادخ ، هجو  رگم  دوش  دوبان  يزیچ  ره  ( 16)

.ادتقا ( 17)

.مزع ( 18)

حوتفلا ص 885. ( 19)

حوتفلا ص 885. ( 20)

.یناسرب لتق  هب  ار  وا  ینک و  لح  ار  لکشم  نیا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ( 21)

.شیپ زور  ود  ( 22)

یهت ولهپ  ( 23)
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.درک یلاخ  هناش  درک ،

.ندرک اهر  ( 24)

.نتفر ورف  رکف  رد  ( 25)

.ربدت لمأت و  ندیشیدنا ، ( 26)

.منک یم  هشیدنا  مهم  رما  ود  رد  منادرگرس و  مناد و  یمن  ادخ  هب  دنگوس  ( 27)

.؟ موش راکهنگ  نیسح  نتشک  هب  ای  تسا  نم  يوزرآ  هک  مراذگ  ورف  ار  ير  نیمزرس  ایآ  ( 28)

.تسا نم  ینشور  مشچ  ير  راک  نیا  رد  هک  دنگوس  .تسا  هوبنا  ثداوح  تسا و  نم  يومع  رسپ  نیسح  ( 29)

.مشاب سنا  نج و  نیرتراکمتس  نآ  رد  دنچ  ره  درذگ ، یم  رد  نم  ياطخ  زا  شرع  يادخ  ( 30)

.دشورف یمن  هیسن  هب  ار  دقن  دنمدرخ  چیه  .تسا  دقن  دوس  ایند  هک  شوهب  ( 31)

.تسا هدیرفآ  ار  دنب  باذع و  خزود و  تشهب و  ادخ  دنیوگ : ( 32)

(. درک مهاوخ  هبوت   ) .تشگ مهاوخ  زاب  نابرهم  نآ  يوس  هب  ار  یلاس  ود  نم  دنیوگ  تسار  رگا  ( 33)

.دیسر میهاوخ  مئاد  نورتس و  یکلم  نالک و  یلام  هب  دنیوگ  غورد  رگا  اما  ( 34)

.تسا هتفر  شزرا  یب  زیچ  اب  ایند  زا  هدنام و  ماجرفان  وا  شالت  هک  یتریس  تشز  يا  ناه  ( 35)

.تسا گنن  لصاح  نادرم ، فالخ  رب  وت  شالت  دوشن و  شوماخ  شا  هرارش  هک  یتفا  رد  یشتآ  نانچ  هب  يدوزب  ( 36)

.تسا نج  سنا و  نیرتفیرش  وا  هک  یتسناد  یم  يدیگنج و  همطاف  دنزرف  نیسح  ابرگا  ( 37)

!. ادخ قلخ  نیرتراکنایز  يا  یسر ، یم  ير  تموکح  هب  نیسح  نتشک  زا  سپ  هک  رادنپم  سپ  ( 38)

.هوبنا ( 39)

.یهدنامرف ( 40)

.یگلمج امامت ، ( 41)

راونالاراحب ج 384 ، 227 داشرا ، يربط ج 310/3 ، خیرات  حوتفلا ص 889 ، ممالا ج 66/2 ، براـجت  فـطلا ص 185 ، هعقو  ( 42)
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یمزراوخ ج 241/1. نیسحلا  لتقم  ، /44

حوتفلا ص 890. زا  همجرت  .تسین  ییاهر  نامز  نونکا  دراد و  ییاهر  دیما  هداتفا  ام  لاگنچ  رد  هک  نونکا  ( 43)

.نتفرگ میمصت  ندرک ، تروشم  ندز ، يأر  ( 44)

(45)
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.تینما شیاسآ و  ياراد 

.ششخب لذب و  ( 46)

.تمه عمج  ( 47)

.منک ربارب  ود  ار  امش  قوقح  هریج و  ( 48)

.قریب مچرپ ، تیار ، ( 49)

یم هک  یلاح  رد  ایآ  يدرگ ؟ زاب  وا  يوس  هب  يدوزب  هک  یـسرت  یمن  ادـخ  زا  ایآ  دعـس ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : وا  هب  ماـما  ( 50)
رمع .تسا  رتکیدزن  ادخ  دزن  وت  يارب  نیا  وش و  هارمه  نم  اب  نک و  اهر  ار  مدرم  نیا  یگنج ؟ یم  نم  اب  زاب  متـسیک  دـنزرف  نم  یناد 
ماما .دـنریگب  ار  ما  هعزرم  هک  مراد  نآ  میب  تفگ : رمع  .مزاس  یم  تیارب  مدوخ  .دومرف  ماما  دـننک  بارخ  ار  ملزنم  مسرت  یم  تفگ :
يزیچ رگید  مکانـساره  اـهنآ  لاـح  رب  مراولاـیع  تفگ : رمع  .مهد  یم  وت  هب  تسا  زاـجح  رد  هک  ملاوما  زا  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف :

.دش ادج  وا  زا  ماما  تفگن و 

.هرارش شتآ ، ( 51)

.زرم ( 52)

.يراوخ یتسس و  ( 53)

دیرفلا ج 121/5. دقع  ( 54)

.هظحل نامه  رد  ( 55)

.ندرک ینالوط  ندناشک و  زارد  هب  ( 56)

.ندرک گنج  نتخادنا : رد  ( 57)

.رایسب ( 58)

.لماوع اه ، هزیگنا  یعاود ، هبجوم : عمج  ( 59)

.ییاهر یصالخ ، ( 60)

ممالا ج 67/2. براجت  حوتفلا ص 892 ، ، 188 فطلا ص 189 ، هعقو  ( 61)
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.توهش ( 62)

.قوشم ( 63)

.هدایپ نازابرس  ( 64)

.دوخ ناهارمه  رامش  رد  ( 65)

نایعا داـشرا ص 230 ، يربط ج 314/3 ، خـیرات  فوهللا 149 ، فـطلا ص 190 ؛ هعقو  یمزراوخ ج 246/1 ، نیـسحلا  لـتقم  ( 66)
هعیشلا ج 600/1.

.ههیش ( 67)

فوهللا ص 151. خیراتلا ج 558/2 ؛ یف  لماکلا  ، 17  / ملاوعلا ج 242 ، 44 ج 391 / راونالاراحب ، ( 68)

.ندز یلیس  ندز ،  همطل  ( 69)

.تساوخ ناما  ( 70)

.یگتسیاش ندوب ، زاجم  ( 71)

.نید دهعت ، ( 72)

ص 897. حوتفلا ، ( 73)

.ازع تبیصم ، ( 74)

.هزین ( 75)

.هتسد ( 76)

.هدش هتشون  منزن »  » ناتسلگ هخسن ي  رد  و  مینزن »  » لصا هخسن ي  رد  ( 77)

.هدش تباتک  مزابن »  » هابتشا هب  لصا  رد  ( 78)

.هویش لاونم ، ( 79)

.عرضت ( 80)
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سابع ترضح  تداهش 

تداهش
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سابع ترضح 

.دندیلانب شطع  طرف  زا  دندروآ و  هوکـش  ودب  ناکدوک  تشگ ، تخـس  وا  نارای  نیـسح و  رب  بش  نادب  یگنـشت  دیوگ : فنخموبا 
سابع .درآ  بآ  ( 1  ) یتبرش ناگنشت  يارب  زا  دور و  تارف  هب  دنیـشن و  رب  دنچ  ینت  اب  ات  دومرفب  دناوخب و  ار  سابع  مالـسلا  هیلع  ماما 

بآ هعیرش ي  هتسشن و  تارف  رانک  رب  دایز  نبا  نارای  .دیسر  تارف  ( 2  ) هعیرش ي هب  نوچ  تشادرب و  اهکشم  تسشن و  رب  راوس  هد  اب 
سابع و دـندوب و  نت  رازه  راـهچ  هلمج  دـندروآ و  هلمح  وا  رب  دـندیدب ، ار  مالـسلا  هیلع  ساـبع  نوچ  هتـسب ، ورف  لوسر  میرح  رب  ار 

: دناوخ یم  زجر  نیا  سابع  تفر و  تخس  یششوک  ششک و  دنتخادنا و  رد  عمج  نآ  اب  نارای 

يدتهم بلقب  موقلا  لتاقا 

( . 3  ) دمحا یبنلا  طبس  نع  بذا 

دنهملا مراصلاب  مکبرضا 

( . 4  ) يدیس لاتق  نع  اودیحت  یتح 

ددوتلا وذ  سابعلا  انأ  ینا 

( . 5  ) دیؤملا یضترملا  یلع  لجن 

ار ناشیا  درک و  هنادرم  ( 6  ) يربتسد ناشیا  رب  دناوخب ، زجر  نیا  نوچ  دیوگ : فنخم  وبا 

هحفص 159) )

( . 7 : ) دناوخ رب  ار  زجر  نیا  تشکب و  ناشیا  زا  ریلد  ناراوس  عاجش و  مدرم  یسب  دنکارپب و  راسی  نیمی و  زا 

اقز توملا  ذا  توملا  بهرأ  ال 

( . 8  ) اقللا دنع  اتیم  يراوا  یتح 

اقو رهطلا  رهاطلا  سفنل  یسفن 

( . 9  ) یقتلملل رکاش  روبص  ینا 

اقرط نا  اقراط  فاخا  و ال 

( . 10  ) اقرفملا يرفاو  ماهلا  برضا  لب 
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( . 11  ) اقللاب بعص  سابعلا  انا  ینا 

تشادرب و فک  هب  بآ  يا  هعرج  درک و  بآ  رپ  کشم  دـنارب و  تارف  تعیرـش  زا  ار  ناـشیا  تخادـنا و  رد  عمج  نآ  رب  هراـب  رگید 
مشونن بآ  زگره  تفگ : تخیر و  ورف  ار  بآ  دروآ و  رطاخ  هب  ماما  یگنشت 
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: دناوخ یمه  زجر  نیا  تسشن و  رب  دنکفا و  شود  رب  کشم  دش و  نوریب  تعیرش  زا  هاگنآ  .دشاب  هنشت  نیسح  نم  ياقآ  و 

ینوه نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 

( . 12  ) ینوکت نأ  تنک  هعبف ال 

نونملا براش  نیسح  اذه 

( . 13  ) نیعملا دراب  نیبرشت  و 

ینید لاعف  اذه  ام  تاهیه 

( . 14  ) نیقیلا قداص  لاعف  و ال 

يرایـسب زا  تفرگ و  ورف  ار  وا  ریت  ناراب  فرط  ره  زا  دنتفرگ و  ندناشفا  ریت  ( 15  ) یلاح دندید ، تفـص  نیدب  وا  لاح  موق  نآ  نوچ 
دننام تشپ  راخ  هب  هدروآ و  رب  رپ  لاب و  ییوگ  ریت ،

هحفص 160) )

تفرگ و پچ  تسد  اب  ریشمش  وا  تخادنیب و  وا  تسار  تسد  درک و  هلمح  وا  رب  اقرو  نب  دیز  دنیوگ -  و  نابیـش -  نب  صربا  .هدش 
( . 16 : ) دناوخ یم  زجر  نیا 

ینیمی اومتعطق  ول  هللا  و 

( . 17  ) ینید نع  ادهاجم  نیمح  ال 

نیقیلا قداص  ماما  دنع 

( . 18  ) نیمألا رهاطلا  یبنلا  طبس 

نیدلاب انئاج  قدص  یبن 

نیمألا دحاولاب  اقدصم 

ینابیـشلا دیزی  نب  هللادبع  .دناسر  یبآ  ناگنـشت  نادب  رگم  ات  تشاد  مرح  يوس  رطاخ  هجوت  رتشیب  یلو  تشک ، یمه  تفر و  یمه  و 
دوخ كرابم  ناهد  هب  ریـشمش  داتف و  يور  هب  وا  تخادـنیب و  وا  پچ  تسد  درک و  هلمح  وا  رب  یئاط  لیفط  نب  میکح  دـنیوگ -  و  - 

: تفگ یمه  تخات و  موق  نآ  رب  تشادرب و 
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رافکلا نم  یشخت  سفن ال  ای 

( . 19  ) رابجلا همحرب  يرشبا  و 

راربالا دیس  یبنلا  عم 

( . 20  ) راهطألا تاداسلا و  هلمج  عم 

يراسی مهیغبب  اوعطق  دق 

( . 21  ) رانلا رح  بر  ای  مهلصاف 

نادب فرط  ره  زا  .دننک  ریت  غیت و  هناشن  ار  وا  کشم  هک  داد  رد  ادن  دیدب  ار  لاح  نآ  نوچ  دعسرمع 
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نادـب همیخ  هب  نتفر  زا  هچ ، .دـنامن  نتفر  ياپ  ار  سابع  داد ، يور  تلاح  نیا  نوچ  دـندیردب ، ار  کشم  دـندرک و  یناشفاریت  کشم 
تفاکشب و شنویامه  قرف  هک  نانچ  دروآ ، دورف  وا  نویامه  قرف  رب  نهآ  زا  يدومع  ( 22  ) یلوذخم تشاد .  یم  مرش  تلاح 

هحفص 161) )

.دیـسر نویامه  عمـس  هب  وا  زاوآ  نوچ  .داب  مالـس  وت  رب  نم  زا  هللادبعابا ! يا  دروآ : رب  دایرف  دیطلغ ، یمه  نوخ  كاخ و  رد  داتفیب و 
وا رس  .دوب  یقاب  یقمر  وا  زا  زونه  دیسر ، سابع  نیلاب  رب  نوچ  .دنکارپب و  ار  ناشیا  داهن و  عمج  نآ  رب  يور  تسشنرب و  ( 23  ) کبس

يارس هب  تشادرب و  ار  وا  .تفگ و  یم  ریخ  ياعد  وا  رب  درک و  یم  كاپ  وا  يور  رـس و  زا  نوخ  كرابم  تسد  هب  تفرگ و  نماد  رب 
اهوـضع همه ي  دوـب و  هدیـسر  وا  فیرـش  ندـب  رب  هک  مخز  يرایـسب  زا  درآ ، مرح  اـب  ار  وا  تساوـخ  نوـچ  هک  دـنا  هـتفگ  .دروآ و 

یتـلیح ارم  تسکـشب و  نم  رمک  نوـنکا  دوـمرف : یمه  دروآرب و  ( 24  ) ریفن تشاذـگب و  ياـج  رب  ار  وا  مرجـال  تسناوتن ؛ هتخیـسگ ،
( . 25) .دنامن

تزاجا سابع  دـنامن ، سک  رگید  ماما  اـب  دـنتفای و  تداهـش  هعیفر ي  هجرد ي  ماـما  ناراـی  زا  رتشیب  نوچ  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و 
بلق و  ( 28  ) هرسیم و  ( 27  ) هنمیم دومرف و  هاپس  ( 26  ) هیبعت نادادماب  هلمج ، رد  .تفای  تداهـش  هعیفر ي  هجرد ي  تساوخ و  داهج 

تـسد هب  ار  رکـشل  تیار  .تشاذـگ و  رهاظم  نب  بیبح  اـب  ار  هرـسیم  درپس و  نیقلا  نب  ریهز  هب  ار  هنمیم  .درک  تسار  حاـنج  و  ( 29)
داتفه وا  اب  داتسیاب و  بلق  رد  دوخ  داد و  سابع 
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ین مزیه و  و  ( 31  ) دندوب هدرک  دنک  يوس  هس  زا  مرح  درگ  رب  دوخ  و  ( 30) .هدایپ نت  لهچ  هراوس و  نت  کی  یس و  دوب ، سک  ود  و 
لد نارای  دـنامن و  مرح  ( 32  ) جاراـت تخاـت و  ناـکما  يوس  رگید  زا  ار  موق  نآ  هک  دـننز  شتآ  نآ  رد  اـت  دوـمرفب  هتـشابنا  نآ  رد 

تشاذگ و ار  جاجح  نب  رمع و  هنمیم  رب  تسارآ ، فاصم  دعس  رسپ  يور ، نآ  زا  .دنشابن و  ( 33  ) لوغشم

هحفص 162) )

داد و مکح  ناگدایپ  رب  ار  یعبر  یعبر  نب  ثبـش  درک و  ریما  ناراوس  رب  ار  سیقلا  نب  هورع  درپس و  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  هرـسیم 
مالسلا هیلع  ماما  هاگ  نآ  .دندوب  نت  رازه  یـس  دندش ، برح  هدامآ ي  هک  هورگ  نیا  .درپس و  دیرد  شیوخ  مالغ  هب  ار  رکـشل  تیار 

رد دیونـشب و  نم  نخـس  قارع ! مدرم  يا  هک : دروآ  رب  دایرف  دندینـشب ، ناگمه  هک  دنلب  زاوآ  هب  دـنار و  شیپ  تسـشن و  رب  يرتش  رب 
هک تداعـس  یهز  دـیهد ، فاصنا  رگا  .منک  نشور  شیوخ  رذـع  میامن و  زاب  امـش  رب  شیوخ  تجح  نم  ات  دـییوجم ، تلجع  لطاب 

یلوتی وه  باتکلا و  لزن  يذلا  هللا  ییلو  نا  « ؛ دیدنب راک  تیور  هب  دـیرآ و  عمج  شیوخ  يأر  اب  دـیهدن ، فاصنا  رگا  دیـشاب و  هتفای 
( . 34  «.) نیحلاصلا

نادب ( 35  ) اهنیرفآ ناربمیپ  ناگتشیرف و  رب  داتسرف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  دوتسب و  یسب  درک و  ساپس  ار  هناحبس  يادخ  هاگ  نآ 
تفص

( . 36) .هدیدن رتغیلب  ینعم  نآ  زا  هدینشن و  نخس  تحاصف  نادب  ییوگ  نخس  چیه  هک 

دیدرگزاب و شیوخ  هب  هاگنآ  دیرگنب ، ارم  دییوگ و  زاب  نم  بسن  دومرف : هاگ  نآ 
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هیصو نبا  مکیبن و  تنب  نبا  تسلا  « !؟ درک ناوت  هنوگچ  ینم  نوچ  تمرح  کته  دوب و  اور  هنوگچ  ینم  نوچ  نتـشک  هک  دیـشیدینب 
هنجلا یف  رایطلا  رفعج  سیل  وا  ؟أ  یمع ءادهـشلا  دیـس  هزمح  سیل  وا  هللادنع ؟ نم  هب  ءاج  امب  هللا  لوسرل  قدص  نم  لوا  همع و  نبا  و 

وه و  لوقأ ، امب  ینومتقدـص  ناف  هنجلا !؟ لهأ  بابـش  ادیـس  ناذـه  یخال ، یل و  هللا  لوسر  لاق  ام  مکغلبی  ملوا  یمع ؟ نیحاـنجلا  وذ 
کلذ نع  هومتلاس  نا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذک  نا  .هلها و  هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع  ذم  ابذک  تدمعت  ام  هللا  قحلا و 

هحفص 163) )

کلاـم نب  سنا  مقرا و  نب  دـیز  يدـعاسلا و  دعـس  نب  لهـس  يردـخلا و  دیعـس  اـبأ  يراـصنالا و  هللادـبع  نب  رباـج  اولأـسا  مکربخأ 
( . 37 «.) یمد کفس  نع  مکل  زجاح  اذه  یف  امأ  یخال  یل و  هللا  لوسر  نم  هلاقملا  هذه  اوعمس  مهنا  مکوربخی 

هنیآ ره  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دیوگ ؟ هچ  نیسح  هک  مناد  رگا  متـسرپ  فرح  کی  رب  ار  يادخ  نم  تفگ : رمش 
ینادـن دوخ  وت  ییوگ و  یمه  تسار  نخـس  نیا  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  یتسرپ و  یمه  فرح  داـتفه  رب  ار  يادـخ  وت  هک  منیب 

رب تلالض  رهم  و  ( 38  ) هدودنیب كرـش  كرچ  اب  وت  كاپان  لد  هتخود و  ورف  وت  تریـصب  هدید ي  هناحبـس  يادـخ  ییوگ و  هچ  هک 
تنب نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  هللاوف  مکیبن  تنب  نبا  ینا  نوکـشتفا  اذـه  نم  کش  یف  متنک  ناف  : » دومرف سپ  نآ  زا  .هداـهن  نآ 

صاصقب وأ  هتکلهتسا  مکل  لام  وا  هتلتق  مکنم  لیتقب  ینوبلطتا  مکحی  مکریغ و  یف  مکیف و ال  يریغ  یبن 
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اوبتکت ملا  ثراحلا  نب  دیزی  ای  ثعشألا  نب  سیق  ای  رجبا  نب  راجح  ای  یعبر  نب  ثبش  ای  هحارج  نم 

( . 39 (.»؟ دنجم دنج  یلع  مدقت  امنا  بانجلا و  ترضخا  رامثلا و  تعنیا  دق  نا  یلا 

هحفص 164) )

وت هک  دننک  نآ  ناشیا  هک  يآ  دورف  وا  مکح  رب  ریذپب و  دیزی  شیوخ  مع  رسپ  نامرف  مینادن ، ییوگ  وت  هچنآ  تفگ : ثعشا  نب  سیق 
نومجرت نا  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  هللادابع  ای  .مزیرگن  ناگدنب  نوچ  مهدـن و  رد  نت  تلذـم  نیدـب  هللا  ال و  دومرف : .دـتفا  دنـسپ  ار 

( . 41  ) باسحلا مویب  نمؤی  ربکتم ال  لک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعا  و  ( 40)

تسشن و رب  تساوخب و  ( 43  ) حانجلا وذ  داهن و  رب  ( 42  ) لاکش ار  وا  ات  دومرف  ار  ناعمـس  نب  هبقع  دیناباوخب و  شیوخ  رتش  هاگ  نآ 
رگا سپ  مناوخ ، یمه  داشر  نییآ  و  ( 44  ) دادس لیبس  رب  ار  امـش  هنیآ  ره  .دیراد  ارف  شوگ  دیدنب و  ورف  مد  دومرف : دـیناود و  شیپ 
عیاض نم  قح  همه  امـش  دیـشاب و  هدنکفا  كاله  هب  ار  دوخ  دیزرو ، نایـصع  دینز و  رـس  رگا  و  دیـشاب ، ناراگتـسر  زا  دـیرب ، نامرف 

رب تلالض  رهم  امش  ياهلد  رب  دیا و  هدمآ  رب  مارح  هب  هنیآ  ره  .دیدرکن  رابتعا  نم  نخس  هب  دیتشاذگ و 

( . 45 ( ؟ دیریگن رابتعا  نم  نخس  زا  ارچ  دیهدن و  نم  فاصنا  ارچ  رخآ  هن  .دنا  هداهن 

دوتسب و ار  هناحبس  يادخ  درک و  رگید  هبطخ ي  دنلب ، زاوآ  هب  هاگ  نآ  .دنتـسب  ورف  مد  دنتفرگ و  ندرک  تمالم  ار  رگیدکی  ناگمه 
انومتخرصتسا نیح  اسؤب  مکل و  ( 46  ) اسعت هعامجلا و  اهتیا  مکل  ابت  دومرف : داتسرف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب 
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نهیل و 

هحفص 165) )

(47  ) ابلا متحبـصأف  مکودع  انودع و  یلع  اهانح  دـتقا  اران  انیلع  متـششح  مکنامیأ و  یف  انل  افیـس  انیلع  متللـس  نیفجوم  مکانخرـصاف 
میـشم فیـسلا  انومتکرت و  تالیولا -  مکل  ( 48  ) الهف .مهیف  مکل  حبـصا  لما  مکیف و ال  هوشفا  لدـع  ریغب  مکئاـیلوا  یلع  مکئادـعأل 

تفاهتک اهیلا  متیعادت  و  ( 53  ) بابذلا هریطک  اهیلا  متعرـسا  نکل  و  ( 52  ) فصحتـسی امل  يأرلا  و  ( 51  ) نماط ( 50  ) شأجلا و  ( 49)
یفطم ناطیشلا و  هثفن  ماثآلا و  هبـصع  ملکلا و  یفرحم  باتکلا و  هذبن  بازحالا و  ( 54  ) ذاذش همالا و  دیبع  ای  مکل ، اقحـسف  .شارفلا 

مکعورف هیلع  ( 56  ) ترزاـت مکلوصا و  هیلا  ( 55  ) تجـش میدـق و  مکیف  ردـغ  هللا  لجا و  .نولذاخت  انع  نودـضعت و  ءالؤها  .ننـسلا 
تاهیه و  هلذلا ، و  ( 57  ) هلسلا ینب  نیتنثا  نیب  زکر  دق  یعدلا ، نب  یعدلا  نا  الا و  .بصاغلل  هلکا  رظانلل و  یجـش  رجـش  ثبخا  متنکف 

نا نم  ( 59  ) هیبا سوفن  و  ( 58  ) هیمح فونا  ترهط و  دودـج  تباط و  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبای  هلذـلا ! اـنم 
.رصانلا هلذخ  ددعلا و  هلق  عم  هرسالا  هذهب  فحاز  ینا  الا و  مارکلا  عراصم  یلع  مائللا  هعاط  رثؤن 

امدق نوبالغف  بلغن  ناف 

( . 60  ) انیمزهم ریغف  مزهن  نا  و 

هحفص 166) )

نکل نبج و  ( 61  ) انبط نا  ام  و 

انیرخآ هلود  انایانم و 

سانا نع  عفر  توملا  ام  اذا 

( . 63  ) انیرخآب خانا  ( 62  ) هلک الک 

یموق ( 64  ) تاورس مکلذ  ینفاف 

انیلوالا نورقلا  ینفا  امک 

اندلخ نذا  كولملا  دلخ  ولف 

انیقب نذا  مارکلا  یقب  ول  و 

اوقیفا انب  نیتماشلل  لقف 

انیقل امک  نوتماشلا  یقلیس 
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قلقت و  ( 67  ) یحرلا رود  مکب  رودت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ( 66  ) ثیرک الا  اهدعب  نوثبلت  ال  هللا ، ( 65  ) میا مث 
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یلا اوضقا  مث  ( 68  ) همغ مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مکئاکرـش ، مکرما و  اوعمجاف  ، » يدج نع  یبا  یلا  هدهع  دـهع  روحملا  قلق  مکب 
( . 71 «.) میتقسم طارص  یلع  یبر  نا  ( 70  ) اهتیصانب ذخا  وه  الا  هباد  نم  ام  مکبر ، یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  ( » 69 «.) نورظنت و ال 

اوبذک و مهناف  هربصم  اساک  مهموسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلس  فسوی و  ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعباو  ءامـسلا  رطق  مهنع  سبحا  مهللا 
( . 72) .ریصملا کیلا  انبنا و  کیلاو  انلکوت  کیلع  انبر  تنا  انولذخ و 

هتفر تبث  رگید  بتک  و  ( 74  ) راحب هضور ي  رد  هک  خسن  رگید  اب  داتفا و  لقن  ياج  نیدب  سوواط ، نبا  ( 73  ) فوهل زا  هبطخ  نیا  و 
: دشاب نینچ  ینعم  و  دمآ ، هدید  یفالتخا  كدنا  تسا ،

هحفص 167) )

يدنموزرآ يراودیما و  یـسب  دیدناوخب و  ار  ام  تبغر ، تیاغ  رد  هک  یتخـس ! كاله و  هعامجلا و  اهتیا  ار  امـش  داب  هودنا  یتسین و 
يور رب  میدوب  هداهن  امش  تسد  رد  هک  اهغیت  هاگ  نآ  .میدش  امش  بناج  میدرک و  تباجا  ار  امش  توعد  تلجع  لامک  رد  .دیدومن 

وـس رگید  ناتـسود ، قح  دیدیزگ و  نانمـشد  تالاوم  دیتخورفا ؛ ام  رب  میدوب و  هتخورفا  امـش  نانمـشد  رب  هک  یـشتآ  دیدیـشک و  ام 
دـیتشاذگ و او  ار  ام  ( 75 ! ) تالیولا مکل  دشابن ، يدیما  ازـسب  ناشیا  رد  ار  امـش  دنورن و  لدع  هریـس ي  رب  امـش  رد  هکنآ  اب  .دیداهن 

.دـیتخادنا ورف  وا  رد  دوخ  هناورپ ، نوچ  دـیتفرگ و  یـشیپ  نادـب  سگم  نوچ  راوتـسا ، ام  يأر  نکاس و  لد ، دوب و  ماـین  رد  غیت  زونه 
يادخ باتک  دندرک و  قافتا  لوسر  فالخ  رب  هک  مدرم  نآ  زا  دیشاب ، ناگداز  زینک  دوخ  امش  هک  ار  امش  داب  يرود 
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تنس رون  هداتف و  نوریب  ناطیـش  ماک  زا  دندش و  مهارف  هانگ  رب  هک  یتعامج  .دندرک  هنوگرگید  ار  هملک ي ق  دنداهن و  وس  رگید  ار 
(76  ) تلبج هنوگ  نیا  هک  تسا  يرید  يرآ ، دـیراذگ ! راوخ  ار  ام  دـیهد و  يرای  ار  مدرم  نینچ  هدرک ؛ شوماخ  ار  تیادـه  غارچ  و 
! دیا هدوب  تخرد  دیلپ  هچ  دیا و  هدیشک  اه  هخاش  قافن  و  ( 78  ) قاقش رب  دیشاب و  لصا  تباث  تلیح ، و  ( 77  ) ردغ رب  .تسامش  نییآ 

ياپ زیچ  ود  نایم  رد  ( 80  ) یعد رـسپ  یعد  نآ  هنیآ  ره  هداتف و  اراوگ  ار  ناگناگیب  و  ( 79  ) دیا هتـسکش  ماک  رد  ار  شیوخ  بحاص 
دهدن اضر  نیدب  هناحبس  يادخ  دوب و  رود  یسب  مدرم  ام  زا  تلذم  رب  ياضر  .میهد و  رد  يراوخ  هب  نت  ای  میشکرب و  غیت  ای  هدرـشف :

زا مینیزگرب و  میرک  ناگرزب  نییآ  رب  میئل ، یتشم  تعاط  هک  دراذـگن  کین  ناکاین  كاپ و  نارداـم  .دـنز  رـس  ینعم  نیا  زا  لوسر  و 
.مشیدنیب گرم 

هحفص 168) )

رگا میا و  هدوب  هزوریف  هک  تسا  يرید  مییآ ، زوریف  رگا  سپ  نتخادنا ؛ رد  میهاوخ  رایـسب  هورگ  نیدب  كدنا  عمج  نیا  اب  هنیآ  ره  و 
رـس رب  ناج  میا و  هدوب  روما  ( 81  ) یلاعم بلط  رد  هش  یمه  هدوب ، ام  تداع  گرم  هک  میـشابن  ناگدـش  تمیزه  زا  میباـی ، تسکش 

نوـچ راـگزور  ددـنبن و  تروـص  هنیآ  ره  دـیا ، هتـسب  لاـیخ  نادـب  هچنآ  دـییاپن و  هتبلا  نم  زا  سپ  مدرم  امـش  هداـهن و  ( 82  ) لومأم
ياین زا  درک و  نم  اـب  نم  ردـپ  ار  دـهع  نیا  و  درآ ؛ بارطـضا  و  ( 84  ) قلق رد  امـش  ( 83  ) روحم نوچ  ددرگب و  امـش  رب  گنـسایسآ 

هب دیرآ و  عمج  شیوخ  يأر  : » مدینش شیوخ 
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يزیچ نیمز  رب  دبنجن  متشاذگ و  يادخ  اب  شیوخ  راک  نم  هنیآ  ره  و  داوخن » هودنا  مغ و  امش  رب  راگزور  ات  ( 85  ) دیدنب راک  تیور 
.دشاب باوص  قیرط  تسار و  هار  رب  هناحبس  يادخ  دوب و  دنب  ياپ  وا  تردق  تسد  هب  هکنآ  رگم 

رب ار  ( 86  ) فیقث ناوج  نآ  رآ و  دیدپ  طحق  یگنت و  ناشیا  رد  راد و  خلت  ناشیا  شیع  دنب و  ورف  موق  نیا  رب  ار  نامـسآ  ایادـخ ! راب 
کیلع ابنا و  کیلا  انبر و  تنا  « ؛ دنتـشاذگ راوخ  دـندناوخ و  يوگغورد  ار  ام  هک  دـناشچ  ناشیدـب  ماـج ، هب  رهز  اـت  راـمگب  ناـشیا 

«. ریصملا کیلا  انلکوت و 

! دعس رسپ  يا  دومرف : ودب  ماما  .تفر  زاب  وا  شیپ  درک و  لاثتما  یلو  دوب ، ( 87  ) روفن وا  تاقالم  زا  وا  دناوخب و  ار  دعس  رسپ  هاگ  نآ 
(89  ) یفاص یشیع  ار  وت  دنهد و  وت  هب  ( . 88  ) ناجرج ير و  دالب  هک  یناد  نانچ  و  هدمآ ، صیرح  تخس  هتـشگ و  هریخ  نم  لتق  رب 

و دوب !؟ دهاوخ 

هحفص 169) )

رب هفوک  هب  ار  وت  رـس  هک  منیب  یمه  نم  .يدرگن و  داش  دسرن و  یکین  ناهج  نآ  ناهج و  نیدب  نم  زا  سپ  ار  وت  دـشابن و  نینچ  هتبلا 
( . 90) .دننز یمه  ریت  نادب  ناکدوک  دنا و  هدرک  نانس 

دینک هلمح  ( 91  ) کبـس دیرب ؟ یم  راظتنا  هچ  تفگ : ار  شیوخ  نارای  دـینادرگب و  يور  ماما  زا  دـش و  مشخ  رد  نخـس  نیا  زا  رمع 
.دیزاسب ناشیا  راک 

ماما باکر  اـب  دـش و  ( 92  ) هنارک موق  ناـیم  زا  دـیدب ، ناـشیا  زا  دادبتـسا  ءوس  نآ  و  تلتاـقم ، رب  موق  میمـصت  دـیزی  نب  رح  نوـچ  و 
رگا هللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : تسویپ و 
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هک دناد  يادخ  مدروآ ، دورف  ( 93  ) لئاه نیمز  نیدب  مدرزایب و  ار  كرابم  رطاخ  متـشادزاب و  لوسر  مرح  اب  تشگزاب  زا  ار  وت  دنچ 
شیوخ هدرک ي  زا  مدرگ و  یم  زاب  هناحبـس  يادخ  اب  نونکا  دوب و  دهاوخ  تفـص  نیدـب  ییوت  نوچ  اب  موق  نیا  ماجنارـس  متـسنادن 

؟ ددرگ لوصوم  لوبق  فرش  اب  و  ( 94  ) دتفا لوبقم  تبانا  نیا  هک  دوش  .منامیشپ  تخس 

.تسا میحر  باوت و  هلالج  لج  وا  هک  درذگ  رد  هناحبس  يادخ  ییآ ، زارف  تبوت  رد  زا  نوچ  يرآ ! دومرف : ماما 

رد منک و  تمدخ  رـس  رب  شیوخ  ناج  ات  يامرف  تزاجا  ارم  موش  وت  يادف  تفگ : .یـشاب  ام  نامهیم  وت  هک  مارایب  يآ و  دورف  یلاح 
( . 95) .تسیرگن مناوت  يادخ  لوسر  يور  رد  نیسپ  زاب  زور  هب  مبای و  تداهش  زع  نویامه  باکر 

هحفص 170) )

حلاص درم  نیا  هفوک ! مدرم  يا  تفگ : یمه  درک و  موق  ارف  يور  دیـشک و  رب  غیت  رح  .دومرف  تزاجا  تفگ و  ریخ  ياـعد  وا  رب  ماـما 
کته رب  و  ( 96  ) دیتشادن یعرم  وا  مدقم  قح  دیتشاذگ و  زاب  ار  وا  دیسر ، ارف  نوچ  درک و  تباجا  ار  امـش  توعد  وا  دیدناوخب و  ار 

رهب نآ  زا  ار  سوجم  دوهی و  هک  تارف  بآ  دـیتفرگب و  گنت  وا  رب  تشد  هوک و  خارف  دـیدیزای و  تسد  وا  تمـشح  لاوز  تمرح و 
تمحر هناحبـس  يادخ  دییامـش ! هک  مدرم  دـب  یهز  .دـیتسبب  وا  میرح  وا و  رب  دنـشون ، یمه  نآ  زا  تشد  ناکوخ  ناگـس و  تسا و 

.دیبای تشز  شاداپ  فالخ ، و  ( 97) یمشچ خوش  نیا  رب  دانک و  رود  امش  زا  شیوخ 

سک لوا  تساوخ و  کیدزن  شیوخ  ياول  دناوخب و  ار  دیرد  دعس ، رسپ 
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ار ناگمه  تشز  رادرک  نیا  رب  .دوب و  وا  مه  تخادـنیب ، ریت  راوگرزب  ماـما  نآ  يور  ارف  درک و  برح  زاـغآ  هک  ساپـسان  موق  نآ  زا 
تداهـش زع  ماما ، نارای  زا  نت ! هاجنپ  تبون ، یمه ن  رد  دـنیوگ  .دـنتفرگ و  نتخادـنا  ریت  يوس  ره  زا  تعفد  کی  هب  تفرگ و  هاوگ 

.دندش يارس  رگید  هب  دنتفای و 

دیابب گرم  معط  ار  سک  ره  تسین و  هراچ  گرم  زا  دـنیآ و  یمه  ام  بناـج  هک  دـنگرم  نـالوسر  اـهریت  نیا  دـندومرف : یم  ماـما  و 
.دیدنب یلاعت  يراب  ياضق  رب  ناج  لد و  دیراد و  ایهم  برح  زاس  و  ( 98  ) دیوش هتخاس  دیشچ ،

ار نایاسرت  و  دوب ، دنزرف  ار  يادخ  دـنتفگ  هک  درک  مشخ  دوهی  رب  هناحبـس  يادـخ  تفگ : تفرگب و  فیرـش  نساحم  درب و  تسد  و 
يادخ مشخ  .دندیتسرپ و  ار  هام  باتفآ و  وا  ياج  هب  هک  دومرف  بضغ  ار  سوجم  و  دندناوخ ، يادخ  رسپ  ار  یسیع  هک  تشد  راوخ 

غیت لوسر  میرح  رب  دشک و  یم  وا  ربمغیپ  رسپ  هک  دشاب  ناوارف  موق  نیا  رب 

هحفص 171) )

شیوخ نوخ  اب  شیوخ  نساحم  منک و  تاـقالم  ار  هناحبـس  يادـخ  اـت  مهدـنرد  ( 99  ) تلذـم هب  نت  زگره  هللا  .دـنا ال و  هدیـشکرب 
( . 100) .مشاب هدرک  باضخ 

یبلک ) ریمع نب  هللادبع  دیناود ؛ شیپ  تسـشن و  رب  هیبا  نب  دایز  مالغ  راسی  .دندرک  زاغآ  زجر  دنتـسج و  تزرابم  زاس  نارای ، هاگ  نآ 
: تفگ دینارگب و  يور  وا  تزرابم  زا  راسی  .تفگ  زاب  شیوخ  بسن  وا  دیسرپب و  وا  بسن  زا  راسی  .تفر  زاب  شیپ  ودب  ماما  نارای  زا  (

نخس نیدب  هللادبع  .دمآ  یتسیاب  نم  تزرابم  هب  ار  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  مسانشن ، ار  وت  نم 
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تساخرب و ( 101  ) راث بلط  راصتنا و  هب  هللادیبع  مالغ  ملاس  .دادب  ناج  یلاح  هک  دز  ودـب  يریـشمش  تخاتب و  وا  رب  درکن و  یتافتلا 
نآ درک و  شیوـخ  ناـج  ( 102  ) هیاـقو ي پچ  تسد  هللادـبع  .تسج  ترداـبم  غـیت ، برـض  هب  دـمآ و  رد  وا  تـشپ  سپ  زا  هاـگانب 

و ( 104  ) دیناهج نایم  رد  بسا  تخاسب و  وا  راک  ریـشمش ، کی  هب  درک و  ( 103  ) هفطع وا  رب  هللادبع  دنکارپب و  وا  ناتشگنا  تبرض ،
: دنذاوخ یم  زجر  نیا  درک و  اهترخافم  زرابم و  درم  ود  نیا  نتشک  رب 

بلک نبا  اناف  ینورکنت  نا 

( . 105  ) بضع هرم و  وذ  ورما  ینا 

( . 106  ) بلسلا دنع  راوخلاب  تسل  و 

؛ دندرک تسار  ناشیا  بناج  هب  اه  هزین  دنتـسشن و  وناز  رب  نارای  دیـسر ، کیدزن  نوچ  درک ، هلمح  ماما  هنمیم ي  رب  جاجح  نب  ورمع 
.دندرک نالان  هتسخ و  يا  هفیاط  دندنکفیب و  يا  هفیاط  دنتفرگ ، نتخادنا  ریت  ناراوس  دنتسناوتن ، ندش  رتشیپ  نابسا  مرجال 

هحفص 172) )

.ندیماشآ راب  کی  هزادنا ي  هب  ( 1)

.بآ لخدم  بصم و  هعیرش : هیف ، لخد  ءاملا : یف  عرش  ( 2)

.منک یم  عافد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنزرف  میرح  زا  مزیتس و  رد  هتفای  تیاده  یبلق  اب  رفاک  موق  اب  کنیا  نم  ( 3)

.دیور رانک  نیسح  نم  رورس  اب  دربن  زا  ات  مبوک  یم  ناتیاهرس  رب  نارب  ریشمش  اب  ( 4)

.دوب دییأت  دروم  هرامه  هک  متسه  یضترم  یلع  دنزرف  نابرهم  سابع  نم  ( 5)

.هناریگلفاغ شروی  ( 6)

ص 120. ءارهزلا ، ملظت  ( 7)

.موش كاخ  رد  دوخ  گنج ، رد  هک  ماگنه  نآ  ات  دروآرب ، گناب  هک  هاگنآ  تسین  یساره  گرم  زا  ارم  ( 8)

.مرکاش ابیکش و  اهگنج  رد  نم  تسا و  رادهاگن  هزیکاپ  كاپ  نآ  ناج  يارب  مناج  ( 9)

منز یم  ار  رس  هکلب  .مسرت  یمن  يا  هدنبوک  زا  ( 10)
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.مفاکش یم  ار  قرف  و 

.تسا راوشد  نم  اب  دربن ، رد  يرادیاپ  هک  مروالد  سابع  نم  ( 11)

.یشاب هدنز  هک  دابم  وا  زا  سپ  شاب و  راوخ  نیسح ، زا  سپ  سفن ! يا  ( 12)

.!؟ یشون یم  اراوگ  درس و  بآ  زا  وت  هکنآ  لاح  دشچ و  یم  ار  رگم  تبرش  نیسح  ( 13)

.رواب تسار  درم  رادرک  هن  تسا و  نم  نییآ  زا  هن  رادرک  نیا  نم ، زا  تسا  دیعب  ( 14)

.اروف گنرد ، یب  ( 15)

هبکاسلا ص 337. هعمدلا  ( 16)

عارصم ثیدح ، بتک  یخرب  رد  .منک  یم  تیامح  منید  زا  نانکداهج  انامه  دینک ،  عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ( 17)
.ینید نع  ادبأ  یماحا  ینا  هدش  دراو  هنوگ  نیا  هب  مود 

.تسا وگتسار  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  هک  ییاوقت  اب  راکتسرد  ماما  شیپ  ( 18)

.داب دننک  ناربج  رایسب  دنوادخ  تمحر  رب  هدژم  ار  وت  سرتن ، رافک  زا  سفن ! يا  ( 19)

.دش یهاوخ  روشحم  ناحلاص  ناکاپ و  مامت  ناراکوکین و  رورس  ربمایپ  اب  يدوز  هب  وت  ( 20)

.نک ناشبیصن  ار  خزود  هرارش ي  ایادخ  دندیربب ، متس  هب  ار  مپچ  تسد  ( 21)

.هتشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  وا  ادخ  هک  یناسنا  ( 22)

.گنردیب دنت ، ( 23)

.گناب ( 24)

ملاوعلا ج 284/17. هبکاسلا ج 322/4 ، هعمدلا  راونالاراحب ج 41/45 ، ( 25)

.ندرک جیسب  ( 26)

.رکشل تسار  تمس  ( 27)

.رکشل پچ  تمس  ( 28)
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.رکشل طسو  ( 29)

.دندوب نت  هس  داتفه و  ترضح  اب  هک  تسا  نآ  حیحص  لقن  ( 30)

.دندوب هدرک  رفح  قدنخ  لادوگ و  ( 31)

.لواپچ تراغ و  ( 32)

.برطضم نارگن و  ( 33)

.196 فارعالا : .تسا  ناحلاص  تسرپرس  وا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  يدنوادخ  نم  رورس  یلوم و  انامه  ( 34)

.دومن شیاتس  ساپس و  ( 35)

حوتفلا ص 903. داشرا ص 231 ، يربط ج 315/3 ؛ خیرات  فطلا ص 197 و 198 ، هعقو  ( 36)

ربمایپ رتخد  رسپ  نم  ایآ  ( 37)
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دیـس هزمح ي  ایآ  درک ؟ قیدـصت  دروآ ، ادـخ  دزن  زا  لوسر  هچنآ  هک  یـسک  لوا  وا و  يومع  رـسپ  نیـشناج و  رـسپ  و  متـسین ؟ امش 
هرابرد ربمایپ  هک  دیا  هدینشن  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  هداد  وا  هب  تشهب  رد  لاب  ود  ادخ  هک  رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  ادهـشلا 
تـسار نامه  و  دـینک ، یم  قیدـصت  میوگ : یم  هک  ار  هجنآ  رگا  سپ  دنتـشهب ؟ لها  ناناوج  رورـس  ود ، نیا  تفگ : مردارب  نم و  ي 

هتفگ دینک و  یم  بیذکت  ارم  رگاو  متفگن  دراد -  نمـشد  ار  نابذاک  ادخ  مدیمهف  هک  نامز  نآ  زا  یبذـک -  چـیه  ادـخ  هب  و  تسا ،
هللادبع نب  رباج  زا  .تفگ  دـنهاوخ  امـش  هب  دیـسرپب  اهنآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  رد  انامه  دیرامـش ، یم  اوران  ار  میاه 

نم و هرابرد ي  ار  نخس  نیا  دوخ  هک  دیـسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، دعـس  نب  لهـس  يردخ ، دیعـس  ابا  يراصنا ،
.؟ دراد یمن  زاب  نم  نوخ  نتخیر  زا  ار  امش  ربخ ، نیا  ایآ  دندینش ، لوسر  ترضح  زا  مردارب 

.هدولآ هخیمآ و  رد  ( 38)

یسک برغم  قرشم و  نیب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  هک  دینادب  سپ  دیراد ، دیدرت  متسه  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هکنیا  رد  رگا  ( 39)
هتشک ار  یسک  امش  زا  ایآ  امش ! رب  ياو  .تفای  دیهاوخن  نارگید  نایم  رد  هن  ناتدوخ و  نایم  رد  هن  ربمایپ  رتخد  رسپ  ناونع  هب  نم  زج 

يا راجح ، يا  ثبـش ، يا  موش ؟ صاصق  هک  ما  هدز  یمخز  ای  متخاس  دوبان  ار  یلام  ای  دیریگب ؟ نم  زا  ار  وا  ماقتنا  دیهاوخ  یم  هک  ما 
.؟ تسوت راظتنا  رد  ایهم  يرکشل  هدش و  زبس  رس  نوماریپ  هدیسر ، اه  هویم  هک : دیتشونن  نم  يارب  ایآ  دیزی ! يا  سیق ،

، ناخدلا ( 40)
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.20

(. تسا هیآ  ود  نیا  زا  ذختم   ) 27 رفاغ : ( 41)

.دنبوناز ( 42)

.ترضح بسا  مان  ( 43)

.راوتساو تسار  هار  ( 44)

.45  / راونالاراحب ج 6 فطلا ص 206 ، هعقو  داشرا ص 224 ، ، 3  / يربط ج 318 خیرات  ( 45)

 . تسا حصا  نیا  احرت و  فوهللا ص 155 ، ( 46)

فوهللا ص 156. ءایلوا ؛ فوهللا ، زا  يا  هخسن  رد  .دنوش  عمتجم  دحتم و  مه  اب  یسک  اب  تموصخ  رس  زا  هک  یموق  بلا : ( 47)

.الهم لصا ، ( 48)

.فالغ ( 49)

.سفن ( 50)

.نکاس ( 51)

.تسا هدشن  راوتسا  مکحم و  زونه  ( 52)

.ابدلا فوهللا ص 156 : ( 53)

.نامانمگ نادنکارپ ، ( 54)

.تخیمآ رد  دش ، هدیچیپ  مه  رد  تحش : و  ( 55)

.درک هطاحا  ار  نآ  دیچیپ ، مه  رد  ( 56)

.ندیشک ریشمش  ( 57)

.نازارف ندرگ  نازیزع ، ناگرزب ، هیمح : فونا  فنا ، عمج  فونا  ( 58)

.يدیلپ زا  هزنم  ییاهناج  ( 59)
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یلکرز ج مالعالا  .درک  تافو  يرجه  لاس 30  هب  دوب و  ربمایپ  باحـصا  زا  يو  تسا  يدارم  کیـسم  نب  هورف  زا  لوا  تیب  ود  ( 60)
.143/5

.نأش تداع  بط ، ( 61)

.هنیس لکلک ، عمج  ( 62)

نازحالا ص 55. ریثم  ك.ر : .تسا  هدورس  امن  نبا  راعشا  یقاب  ( 63)

.ناگرزب هارس : عمج  ( 64)

.دشاب یم  ( هلالج ظفل  ياه  هرسک  اب   ) هللا نمیا  نآ : لصا  تسا و  دنگوس  يانعم  هب  نیمی  ففخم  ( 65)

.رادقم ( 66)

.بایسآ ( 67)

.یتخس نزح ، ( 68)

.71 سنوی : ( 69)

.یناشیپ يولج  يوم  ( 70)

.56 دوه : ( 71)

بوـشآ ج رهـش  نبا  بقاـنم  1403 ه ، دهشم ، یـضترملارشن ، یـسربط ص 336 ، جاـجتحا  یمزراوخ ج 6/2 ، نیـسحلا  لـتقم  ( 72)
(. توافت كدنا  اب   ) 17  / ملاوعلا ج 251 نازحالا ص 55 ؛ ریثم  ، 45 راونالاراحب ج 83 /   110/4

.156 فوهللا ص 157 ، ( 73)

.تسا یسلجم  همالع  موحرم  راونالاراحب  روظنم  ( 74)

.ار امش  داب  كاله  امش ! رب  ياو  ( 75)

.تشرس تعیبط ، ( 76)

.ینکش نامیپ  تنایخ ، ( 77)

.ییوج هزیتس  توادع و  ( 78)
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.دنا هدروخ  نابصاغ  هک  دیا  هدوب  ییاذغ  هدنام ي  هت  نیرتدساف  تسا : نینچ  یبرع  ترابع  همجرت ي  ( 79)

.هدازمارح ( 80)

(81)
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.فیرش روما  یگرزب ، فرش و  هالعم : عمج 

.تسوزرآ دیما و  نادب  هچنآ  ( 82)

.بایسآ نیریز  گنس  ( 83)

.شزرل شخرچ ، تکرح و  ( 84)

.دینک لمأت  هشیدنا و  دوخ  راکرد  ( 85)

.تسا هجوت  لباق  ترضح  نداد  بیغ  زا  ربخ  ییوگشیپ و  .تسا  یفقث  فسوی  رسپ  جاجح  ترضح ، دوصقم  ( 86)

.نادرگ يور  نازیرگ ، روفن : ( 87)

ياهرهـش زا  مالـسا  ردـص  رد  تسا ، نارهت  رهـش  بونج  رد  کچوک  یکرهـش  نونکا  هک  ير  تسا و  يزورما  ناگرگ  نامه  ( 88)
رد مالسا  رکشل  هدنامرف  یئاط  دیز  نب  هورع  .دوب  رهمداز  رسپ  دازخرف  ير  مکاح  .تفر  یم  رامش  هب  ناریا  نیمزرـس  زیخ  هلغ  دابآ و 
رد ناناملسم  فرصت  هب  يزیرنوخ  نودب  ير  تفریذپ و  يو  زا  جارخ  ذخا  رب  ینبم  ار  ير  مکاح  داهنـشیپ  دش و  ير  دراو  رمع  دهع 

میساقتلا نسحا  حوتفلا ص 252 و 253 ، ك.ر : .تشاداو  نیسح  ماما  لتق  هب  ار  دعس  رمع  هک  دوب  رهـش  نیا  تموکح  رد  عمط  .دمآ 
ج 574/2.

.هدوسآ رسدرد و  یب  ملاس و  تشیعم  ( 89)

راونالاراحب ج 8/45. ه ؛ 1389 ؛ توریب ، يومحملا ، هسسؤم ي  ص 216 ، م 571 ه )  ) یعفاش نسح  نب  یلع  رکاسع ، نبا  خیرات  ( 90)

.كالاچ عیرس ، ( 91)

.تفرگ هرانک  دش ، رود  ( 92)

.رطخرپ كانلوه ، ( 93)

.ددرگ هتفریذپ  نم  هبوت ي  هک  مراودیما  ( 94)

حوتفلا ص فطلا ص 215 ؛ هعقو  فوهللا ص 160 ، خیراتلا ج 563/2 ؛ یف  لماکلا  داشرا ص 235 ، يربط ج 320/3 ، خیرات  ( 95)
.904

.دیدرکن تاعارم  ( 96)

.یمرش یب  یخاتسگ ، ( 97)
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.دیوش هدامآ  ( 98)

.یتسپ يراوخ و  ( 99)

حوتفلا ج 902. ( 100)

.یهاوخنوخ ماقتنا ، ( 101)

.نداد رارق  رپس  ظفاحم و  ( 102)

.تشگرب وا  يوس  درک ، لیم  ( 103)

.دیناود ( 104)

.دراد نارب  يریشمش  دنمناوت و  ینت  هک  یسک  .متسه  بلک  نبا  نم  هک  دینادب  سپ  دیسانش ، یمن  ارم  رگا  ( 105)

؛ مشک یم  ریشمش  یتقو  متسین  فیعض  وسرت و  و  ( 106)
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.موش ریسا  یتقو  موش  یمن  تسس  و 

رح تداهش 

رح تداهش 

: دناوخ یم  زجر  نیا  دیناهج و  رب  بسا  تزرابم  هب  یحایر  دیزی  نب  رح 

فیضلا يوأم  رحلا و  انا  ینا 

( . 1  ) فیسلاب مکقانعا  یف  برضا 

فیخلا ضرأب  لح  نم  ریخ  نع 

( . 2  ) فیح نم  يرا  مبرضأ و ال 

يور و رب  ار  وا  بسا  دوب و  لاتق  شوخرـس  رح  میامرف و  راک  وا  رد  ( 3  ) حمر یمه ن  مسر  ودب  رگا  ادخ  هب  تفگ : نایفـس  نب  دیزی 
رح درک و  انشآ  ودب  حمر  ( 4  ) نانس دیناود و  شیپ  دیزی  .درک  ءارغا  وا  تبراحم  رب  ار  دیزی  ریمن  نب  نیصح  .دیسر  یتبرض  شوگانب 
رپ زیت  زاب  ای  دود ، وهآ  یپ  رد  هک  ( 6  ) هزرش ریش  نوچ  دنام و  هدایپ  وا  دندرک و  ( 5  ) یپ ار  وا  بسا  .دنکفیب  ار  وا  درک و  هفطع  وا  رب 

: تفگ یم  تشک و  یمه  درک و  یم  هلمح  ناشیا  رب  دنک ، ( 7  ) وهیت بلط  هک 

رحلا لجنو  رحلا  انا  ینا 

( . 8  ) ربزه دبل  يذ  نم  عجشا 

رکلا دنع  نابجلاب  تسل  و 

( . 9  ) رفلا دنع  فاقولا  یننکل 

ورف ماما  تمدخ  رد  دنتفایرد و  ار  وا  نارای  دنامب و  ياج  رب  مرجال  دوب ، هتفای  نارگ  ياهمخز  دـندز و  یمه  ودـب  هزین  فرط  ره  زا  و 
(10  ) کما کتمس  امک  رحت  نا  تفگ : یمه  دیشک و  یم  وا  يور  رـس و  رب  كرابم  تسد  ماما  .دوب  یقاب  یقمر  وا  زا  زونه  دناهن و 

.درمش زاب  وا  دماحم  بقانم و  تفگ و  اثر  وا  رب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  و 

هحفص 173) )

حایر ینب  رح  رحلا  معنل 

( . 11  ) حامرلا فلتخم  دنع  روبص 
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انیسح يدان  ذا  رحلا  معنو 

( . 12  ) حابصلا دنع  هسفنب  داجف 

نانج یف  هفضا  یبر  ایف 

حالملا روحلا  عم  هجوز  و 
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( . 13)

نیرفآ يداتـسرف و  تمحر  وا  رب  ماـما  یتـفگ ؛ عادو  يداتـسرف و  مالـس  ماـما  رب  يدومن ، تزراـبم  گـنهآ  هک  ناراـی  زا  کـی  ره  و 
( . 14 «.) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  : » يدناوخ ورف  تیآ  نیاو  يدومرف 

.مهن یم  امش  ياه  ندرگ  رب  غیت  منامهیم و  هانپ  هک  متسه  رح  نم  ( 1)

.منیب یمن  متسار  نبا  مشک و  یم  ار  امش  هتفرگ ، لزنم  نیمزرس  نیا  رب  هک  منک  یم  عافد  یسک  زا  ( 2)

.هزین ( 3)

.هزین رس  ( 4)

.دندرک عطق  وناز  زا  ار  وا  ياپ  ( 5)

.نیگمشخ ( 6)

.کبک هیبش  کچوک  يا  هدنرپ  ( 7)

.مرتعاجش زین  هدنشورخ  رن  ریش  زا  مشاب و  یم  هدازآ  یلسن  زا  متسه و  هدازآ  نم  ( 8)

.ما هداتسیا  ياج  رب  نم  دنزیرگب  نارگید  نوچ  مرادن و  میب  ندروآ  موجه  شروی و  رد  ( 9)

(. سفن ریسا  هدنب و  هن  ) يا هدازآ  داهن  مان  تردام  هک  روط  نامه  اعقاو  وت  ( 10)

.اه هزین  ندمآ  یپایپ  ماگنه  هب  ییابیکش  و  حایر ! ینب  هلیبق ي  زا  رح  يا  وت  یتسه  يا  هدازآ  کین  هچ  ( 11)

.درک ششخب  ار  دوخ  ناج  هاگحبص  نیا  رد  تفگ و  کیبل  نیسح  يادن  هب  هک  يا  هدازآ  کین  هچ  ( 12)

.نادرگ رسمه  یتشهب  حیلم  ناروح  اب  امرف و  ییاریذپ  ار  وا  دوخ  تشهب  رد  ادخ ! يا  ( 13)

.23 بازحالا : ( 14)

ریرب تداهش 

ریرب تداهش 

: دناوخ ورف  زجر  نیا  تساوخ و  زرابم  دیناود و  شیپ  تسشن و  رب  ریضخ  نب  ریرب  تفای ، تداهش  ( 1  ) رب رح  نوچ  و 
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ریضخ یبا  ریرب و  انا 

( . 2  ) ریزلا دنع  دسالا  عوری  ثیل 

ریخلا لها  ریخلا  انیف  فرعی 

( . 3  ) ریض نم  يرا  مکبرضا و ال 

(4  ) ریرب نم  ریخلا  لعف  کلذک 

! لوسر تیرذ  ناگدنشک  يا  دییآ  نم  کیدزن  نانمؤم ! ناگدنشک  يا  دییآ  نم  کیدزن  تفگ : یمه  درک و  یم  هلمح  موق  نآ  رب  و 

هحفص 174) )

دیزی
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رد وت  ( 5  ) ياودع هب  مد )   ) رم رگید  یشاب و  تلالض  رد  دوخ  وت  هک  مهد  یهاوگ  يادخ  هب  تفگ : ودب  تساوخ و  زرابم  لقعم  نب 
.دنتفا تلالض 

.دـنک و كاله  رگید  نآ  تسد  رب  دور ، لطاب  رب  دـیوگ و  غورد  نت  ود  ام  زا  کی  ره  ات  میناوخب  ار  يادـخ  اـت  يآ  زاـب  تفگ : ریرب 
.دادب ناج  وا  دینارپب و  وا  زغم  تفاکشب و  وا  ( 6  ) دوخ هک  دز  وا  قرف  رب  يریشمش  ریرب  .دنتخیوآ  رگیدکی  رد  دنتفگب و  نیا 

نیا و  ( 8  ) تشکب ار  وا  درک و  هـلمح  وا  رب  هبـض ، ینب  ( 7  ) یح زا  يدـنتفگ ، سوا )  نب  ) ریحب ار  وا  هـک  لـیذاخم  نآ  زا  سک  رگید 
: دناوخ ورف  تاهابم  هب  تیب  دنچ 

همیسو تنأ  ینع و  يربخت  یلس 

( . 9  ) عراوش حامرلا  نیسح و  هادغ 

لخت مل  تهرک و  ام  یضقا  تآ  ملأ 

( . 10  ) عناص انا  ام  عورلا  یغولا و  هادغ 

هبوعک هنخت  مل  ینزم  یعم 

( . 11  ) عطاق نیرارغلا  ذوحشم  ضیبا  و 

مهنید سیل  هبصع  یف  هتدرجف 

( . 12  ) عناقل کلاذ  دعب  ینا  ینیدک و 

ارسح برضلا  نعطلل و  اوربص  دق  و 

( . 13  ) عفان کلذ  نا  ول  اودلاج  دق  و 

هتیقل ام  ذا  هللادیبع  غلباف 

( . 14  ) عماس هفیلخلل  عیطم  یناب 

هحفص 175) )

همهل تلج  مث  اریرب  تلتلق 

( . 15  ) عراقی نم  اعد  امل  یغولا  هادغ 
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یهاوخ ییور  هچ  هب  نیسپزاب  زور  هب  ار  هناحبس  يادخ  ییوا  نوچ  لتق  اب  دوب و  حلاص  هدنب ي  ریرب  هک  درک  تمالم  ودب  یسک  رگم 
: تفگ یم  دروخ و  یم  سوسفا  یسب  تشگ و  نامیشپ  شیوخ  رادرک  زا  ریحب  و  تسیرگن !؟

مهلاتق تدهش  ام  یبر  ءاش  ولف 

( . 16  ) رباج نبا  دنع  ءامعنلا  لعج  و ال 

هبس یلع و  راعاذ  ناک  دقل 

دنع ءانبالا  هب  ریعت 
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( . 17  ) رشاعملا

هضیح محرلا  یف  تنک  ینا  تیل  ایف 

( . 18  ) رباقملا نمض  تنک  نیسح  موی  و 

یقلاخل لوقا  اذام  اتءوس  ایف 

( . 19  ) رطامقلا باسحلا  موی  یتجح  ام  و 

.ناسحا تداعس ، رب : ( 1)

.دنکفا یم  ناریش  مادنا  رب  سرت  شا ، هرعن  اب  هک  يریش  ریضخ ، رسپ  متسه  ریرب  نم  ( 2)

.منیب یمن  یمتس  نیا  رد  منز و  یم  غیت  هب  ار  امش  دنسانش و  یم  ام  رد  ار  یبوخ  نابوخ ، ( 3)

.ریرب زا  کین  راک  تسا  نینچ  نیا  ( 4)

.ندرک تیارس  ( 5)

.ینهآ هالک  دوخهالک ، ( 6)

.هلیبق ( 7)

ص 160. فوهللا ، حوتفلا ص 905 ؛ ( 8)

خیرات رد  .دوب  هتفرگ  هناشن  ار  نمشد  اه  هزین  هک  نیـسح  تداهـش )  ) دادماب رد  ییورابیز ، وت  و  دنهد ، ربخ  نم  زا  ار  وت  ات  سرپب  ( 9)
.تسا دمآ  همیمذ »  » لوا عارصم  رخآ  رد  همیسو »  » ياجب يربط ،

رد .دوب  نکفا  سرت  مدرک  هچنآ  نادادـماب و  ماگنه  هب  دـمآ ، یمن  لایخ  رد  یتشاد و  دـنیاشوخان  وت  هک  ار  يراـک  مدرکن  اـیآ  ( 10)
«. عناص انا  ام  عورلا  هادع  یلع  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  مود  عارصم  يربط  خیرات 

خیرات رد  .تسا  هدـنرب  نآ  هبل ي  ود  ره  هک  نارب  يریـشمش  دـنک و  یمن  اطخ  هک  تسا  هنیزم  ینب  ياـه  هزین  زا  يا  هزین  نم  اـب  ( 11)
.تسا هدمآ  بوشخم » ، » ذوحشم ياج  هب  وب  ینری »  » ینزم ياجب  يربط 

.مدونشخ دنسرخ و  سپ  نآ  زا  نم  تسین و  نم  نید  نوچ  نانآ  نید  هک  مدروآ  دورف  یهورگ  رب  ار  نآ  ( 12)

.تشادن يدوس  هچ  رگا  دندیگنج ، دندنام و  راوتسا  ریشمش  هزین و  مخز  رب  هرز  یب  نانآ ، ( 13)
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.مراد یم  شوگ  ار  وا  نخس  منک و  یم  تعاطا  ار  هفیلخ  نم  هک  وگب  ار  وا  يدید  ار  هللادیبع  نوچ  سپ  ( 14)

، گنج نادادماب  رد  متخات ، تشاد  گنهآ  هچنآ  يوس  هب  سپس  متشک  ار  ریرب  ( 15)
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تروص نیا  هب  يربط  خـیرات  رد  .دراد  ماهبا  هدـمآ  نتم  رد  هک  یلکـش  هب  تیب  موهفم  دـگنج ؟ یم  یـسک  هچ  درک  دایرف  هک  هاـگنآ 
: تسا هدمآ 

همعن تلمح  مث  اریرب  تلتف 

.عضامی نم  اعد  امل  ذقنم  ابا 

.داهن یمن  رباج  نبا  دزن  ار  تمعن  مدش و  یمن  رضاح  اهنآ  گنج  هب  دوب  هتساوخ  مراگدرورپ  رگا  ( 16)

.دنوش یم  شنزرس  نآ  هب  مدرم  نایم  رد  نادنزرف  هک  تسا  یمانشد  گنن و  نم  رب  مدرک  هچنآ  انامه  ( 17)

.مدب اهربق  نایم  رد  هدرم  نیسح ، تداهش )  ) زور ای  مدش  یمن  هداز  زگرهو  مدوب  یضیح  نوخ  مردام  مکش  رد  شاک  يا  ( 18)

.؟ منک هماقا  یتجح  هچ  تخس ، باسح  زور  میوگ و  هچ  دوخ  قلاخ  هب  تمایق  زور  نم ! لاح  هب  ادب  ( 19)

بهو تداهش 

بهو تداهش 

: دناوخرب ار  زجر  نیا  درک و  تزرابم  ( 1  ) یبلک هللادبع  نب  بهو  سپ  نآ  زا 

هحفص 176) )

بلک نبا  اماف  ینورکنت  نا 

( . 2  ) یبرض نورت  ینورت و  فوس 

برحلا یف  یتلوص  یتلمح و  و 

( . 3  ) یبحص رأث  دعب  يرأث  كردا 

برکلا ماما  برکلا  عفدا  و 

( . 4  ) بعللاب یغولا  یف  يداهج  سیل 

هودنا رازایم و  شیوخ  يرود  هب  ارم  هک  داد  یم  دنگوس  تشاد و  یم  زاب  ماما  ترـصن  زا  ار  وا  نز  .دندوب  يو  اب  وا  ردام  نز و  رگم 
ناوت ناج و  يوج و  تلتاقم  درگزاب و  يادخ  لوسر  يرای  هب  ریذپم و  نز  نیا  نخس  تفگ : یم  ردام  .بلطم و  شیوخ  ناج  رب  نم 

دیوگ و نخـس  دنک و  تعافـش  هناحبـس  يادخ  دزن  هب  وت  هرابرد ي  نیـسپزاب  زور  هب  رگم  ات  ( 6  ) زاـب رد  وا  ( 5  ) نویامه باکر  رد 
: دناوخ یم  زجر  نیا  تشگزاب و  تلتاقم  هب  بهو 
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بهو ما  کل  میعز  ینا 

( . 7  ) برض هرات و  مهیف  نعطلاب 

برلا نمؤم  مالغ  برض 

رم موقلا  قیذی  یتح 
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( . 8  ) برحلا

رـسپ يرای  هب  تشادرب و  همیخ  دومع  ردام  .دنام  ادج  وا  تسد  ود  ره  تشکب و  نت  کی  یـس و  موق  نآ  زا  درک و  تدلاجم  زاغآ  و 
وت تبحـص  رد  ات  مدرگن  زاب  تفگ : تفرگب و  وا  نماد  ردام  .دـنادرگزاب  همیخ  هب  ار  وا  رگم  ات  درک  رداـم  اـب  يور  بهو  .تساـخرب 

نوخ

هحفص 177) )

.مزیرن يادخ  لوسر  رسپ  باکر  رد  شیوخ 

ار بهو  تشگزاب و  نز  ( 9) .دـشابن داهج  نانز  رب  هک  درگزاب  ریخ ! يازج  داب و  ییوکین  ار  وت  دومرف : تفگ و  ریخ  ياعد  وا  رب  ماما 
ناج دندز و  وا  قرف  رب  يدومع  رمـش ، نامرف  هب  هاگان  .درک  یم  كاپ  وا  كرابم  هنوگ ي  زا  نوخ  دـش و  وا  نیلاب  رب  ردام  .دنتـشکب 

.تشگ هتشک  ماما  شیج  رد  هک  دوب  نز  لوا  نیا  دادب و 

هدروآ و مالـسا  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  ماما  تسد  رب  ردام  اب  دوب و  اسرت  یناوج  بهو  هک  ( 10  ) مدید نانچ  نم  هک : دیوگ  یسلجم 
هدوب عاجش  هچ  تفگ : رمع  .دندروآ  دعس  رسپ  دزن  هب  ار  وا  .تشگ  ریگتسد  وا  دوب و  هدنکفا  كاخ  رب  نت  شش  یـس و  هعقو  نآ  رد 

رمع بناج  دییوبب و  دیـسوبب و  تشادرب و  رـس  نآ  نز  .دندنکفا  ردام  بناج  هب  دنتفرگرب و  وا  رـس  و  هتـشاد ! دیدش  ( 11  ) یتلوص و 
: تفگ یمه  تشگزاب و  نز  .دـشابن  داهج  ار  نانز  هک  درگزاب  نز  يا  دومرف : ماـما  .تشکب  نت  ود  تشادرب و  همیخ  دومع  دـنکفا و 

( . 12) .دنسپم هدیرب  نم  دیما  ایادخراب !

« یبلک بانج  نب  رمع  نب  هللادبع   » و یبلک » بابح  نب  هللادبع  نب  بهو   » دروم رد  یـسابتلا  طلخ و  ناخروم ، نایم  ایوگ  اجنیا  رد  ( 1)
.تسا هداد  خر 
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نب بهو  هرابرد ي  ار  ناتـساد  نیا  فوهللا ص 161  رد  سوواط  نبا  .دنا  هدرکن  هراشا  هیـضق  نیا  هب  دیفم  خیـش  ریثا و  نبا  يربط و 
.تسا هدرک  لقن  یبلک  بابح  نب  هللادبع 

رد هچ  .هدـش  هدروآ  اهنآ  زا  یکی  يارب  یخیرات  بتک  رد  اضعب  هدروآ  صخـش  ود  نیا  مان  لـیذ  باـتک  نیا  رد  فلؤم  هک  يراعـشا 
ریمع نب  هللادـبع  یتقو  اـجنیا  رد  .دـندوب  هدـمآ  ـالبرک  هب  دوخ  رـسمه  رداـم و  هارمه  هب  هک  تسا  نینچ  لـقن  صخـش ، ود  ره  دروم 

وا تداهـش  هوحن ي  زا  يربخ  رگید  ددرگ و  یم  زاب  ملاس  دوخ  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  دنچ  ینت  دبیآ و  یم  نادیم  هب  بهو  فالخرب 
شیب رفن  کی  ود ، نیا  هک  داد  لاـمتحا  ناوت  یم  نیارباـنب ، .دـشاب  یم  مه  هیبش  ود  ره  ياـهزجر  هک  تسا  بلاـج  دوش و  یمن  هتفگ 

ار لامتحا  نیا  زین  هعیشلا  نایعا  بحاص  .دنا  هدرکن  یهجوت  ناب  ناخروم  هک  هداد  خر  یفیحصت  مه  بانج  بابح و  نیب  دنا و  هدوبن 
.دریذپ ج 604/1 و 605. یم 

.دید دیهاوخ  ارم  غیت  تبرض  ارم و  نونکا  .متسه  بلک  رسپ  نم  هک  دینادب  سپ  دیسانش  یمن  ارم  رگا  ( 2)

.مریگ یم  ار  دوخ  ناتسود  ماقتنا  مروآ و  یم  موجه  هلمح و  دربن  نیا  رد  هنوگچ  دید  دیهاوخ  ( 3)

.تسین یخوش  يزاب و  گنج ، نیا  رد  نم  ندیشوک  منک و  یم  رود  دوخ  زا  تسه  هک  ییاهیتخس  اب  ار  تقشم  هودنا و  ( 4)

.كرابم هتسجخ ، هدنخرف ، ( 5)

.نک ادف  ( 6)

.رفاک موق  نیا  رب  ندز  هزین  ندز و  ریشمش  رد  متسه  وت  لیفک  نونکا  نم  بهو ! ما  يا  ( 7)

.دناشچب نانآ  رب  ار  گنج  خلت  معط  ات  دزات  یم  نارفاک  رب  نانچ  راگدرورپ ، هب  نموم  دنزرف  نیا  و  ( 8)

فوهللا ص 161؛ يربط ج 7 321/3 ؛ خیرات  ( 9)
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فطلا ص 217. هعقو 

.مدید یتیاور  رد  ( 10)

.يدنمناوت هلمح ، تبیه ، ( 11)

ج 17/45. راونالاراحب ، ( 12)

ورمع تداهش 

ورمع تداهش 

: تفگ زجر  نیا  تخات و  شیپ  يو  زا  يوادیص )  ) دلاخ نب  ورمع  هاگ  نآ 

نمحرلا یلا  سفن  ای  کیلا 

( . 1  ) ناحیرلا حورلاب و  يرشباف 

ناسحالا یلع  نیزجت  مویلا 

( . 3  ) نامزلا ( 2  ) رباغ کنم  ناک  دق 

هحفص 178) )

نایدلا يدل  حوللا  یف  طخ  ام 

( . 4  ) ناف یح  لکف  یعزجت  ال 

(5  ) نامالاب کل  یظحا  ربصلا  و 

: دناوخ زجر  نیا  تخات و  شیپ  دلاخ  وا  رسپ  .تشگ  هتشک  ات  تشکب  يرایسب  و 

ناطحق ینب  توملا  یلع  اربص 

( . 6  ) نمحرلا یضر  یف  اونوکت  امیک 

نانجلا یف  ترص  دق  اتبا  ای 

( . 7  ) ناینبلا نسح  بر  رصق  یف 
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.تشگ هتشک  تشکب و  يرایسب  و 

: تفگ تخات و  شیپ  ( 8) یمیمتلا هلظنح  نب  دعس 

هنسالا فایسالا و  یلع  اربص 

( . 9  ) هنجلا لوخدل  اهیلع  اربص 

: تفگ تخات و  شیپ  یجحذم  هللادبع  نب  رمع 

جحذم یح  دعس و  تملع  دق 

( . 11  ) جرحم ثیل  ( 10  ) ءاجیهلا يدل  ینا 

(12  ) ججدملا هماه  یفیسب  ولعا 

( . 14  ) جرعتلا يدل  ( 13  ) نرقلا كرتا  و 

هحفص 179) )

(15  ) جرعألا لزالا  عبضلا  هسیرف 

.تشهب شوخ  يوب  ناتسلگ و  هب  داب  هدژم  ار  وت  نامحر  دنوادخ  يوس  هب  باتشب  نم ! ناج  يا  ( 1)

(. تسا داضتم  ياه  هژاو  زا   ) هدنیآ هتشذگ و  رباغ : ( 2)

.يا هدوب  نانمؤم  ناوریپ و  زا  زین  هتشذگ  رد  هکنانچ  تفرگ  یهاوخ  شاداپ  ناسحا ، يور  زا  زورما  ( 3)

.دنا یندش  تسین  ناگمه  هک  نکم  يراز  تسا و  راهق  دنوادخ  دزن  نونکا  هدروخ و  مقر  وت  لمع  حول  رد  هچنآ  ( 4)

.تسا رت  شخب  ناما  رت و  نیریش  اهیراوشد ، ربارب  رد  ییابیکش  ربص و  و  ( 5)

.دیریگ رارق  نامحر  يادخ  يدونشخ  دروم  ات  دیزرو  يرادیاپ  گرم  رب  ناطحق ! ینب  هلیبق ي  يا  ( 6)

مکحم و رصق  هب  تشهب و  هب  نونکا  ردپ ! يا  ( 7)
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.يدمآ رد  دوخ  راگدرورپ  راوتسا 

ود نیا  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  هلمج  زا  یخیرات  عبانم  یضعب  رد  .تسا  هدمآ  یمابشلا  دعس  نب  هلظنح  فوهللا : زا  يا  هخسن  رد  ( 8)
دعـس نب  هلظنح  زاجح و  لامـش  نکاس  میمت  ینب  زا  هلظنح  نب  دعـس  اریز  .تسین  نینچ  ارهاظ  یلو  هدش  هتفگ  صخـش  کی  زا  مسا ،

.هزین رس  نانس  عمج  هنسا : . 164 فوهللا ص 237 ، ك.ر : .دشاب  یکی  دناوت  یمن  تسا و  هدوب  بونج  ياهبرع  زا  یمابش 

.دییآ رد  تشهب  هب  ات  دینام  ابیکش  دیشاب و و  روبص  اهزین  رس  اهیرشمش و  مخز  رب  ( 9)

.گنج ( 10)

.تسا هدرک  گنت  ناگمه  رب  ار  هصرع  هک  متسه  يریش  نوچ  گنج  رد  هک  دنناد  یم  جحذم  ینب  دعس و  ینب  هلیبق  ( 11)

.حالس رد  هدیشوپ  ججدم  رس ، هماه  ( 12)

.فیرح دروامه ، ( 13)

.منک یم  اهر  ار  فیرح  مدرگ  یم  زاب  نوچ  مروآ و  یم  دورف  هدیشوپ  هرز  نمشد  رس  رب  ار  دوخ  ریشمش  ( 14)

.ددرگ راتفرجک  ياپ  زیت  راتفک  راکش  ات  ( 15)

هجسوع نب  ملسم  تداهش 

هجسوع نب  ملسم  تداهش 

: تفگ زجر  نیا  تساوخ و  تزرابم  هجسوع  نب  ملسم  هاگ  نآ 

دبل وذ  یناف  ینع  اولأست  نا 

( . 2  ) دسا ینب  ( 1  ) يرذ نم  موق  عرف  نم 

دشرلا نع  رئاج  ( 3  ) اناغب نمف 

( . 4  ) دمص رابج  نیدب  رفاک  و 

: دناوخ یم  زجر  نیا  دیشوک و  یم  تخس  ( 5  ) همحلم نآ  رد  یلجبلا  لاله  نب  عفان 

یلع نید  یلع  انا 

( . 6  ) یلجبلا لاله  انا 
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(7  ) یبنلا نید  هنید  و 

.نامثع نید  یلع  انا  تفگ : و  ( 9  ) دمآ رب  وا  رب  هعیطق  ونب  زا  ثیرح  نب  ( 8  ) محارم

.تشکب ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  ناطیشلا و  نید  یلع  نا  تفگ : عفان 

دنا و تریصب  نابحاص  برع و  ناسرف  موق ، نیا  دینادن  رگم  هفوک ! مدرم  يا  داد : رد  ادن  جاجح  نب  ورمع 
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دیاین رب  ناشیا  اب  امش  زا  سک  چیه  دنبلط و  یمه  ناج  هب  ار  گرم 

هحفص 180) )

( . 10) .دنا كدنا  یهورگ  هکنآ  اب  .دوش  هتشک  هکنآ  رگم 

نب ورمع  .دننک  هلمح  هبترم  کی  دـیوگ  دراد و  زاب  ناکی  ناکی  تزرابم  زا  ار  رکـشل  هلمج  ات  تفگ : داتفا و  دنـسپ  يأر  نیا  ار  رمع 
.تشگزاب دیشوکب و  یتخل  و  ( 11  ) تخیوآ رد  ماما  هنمیم ي  اب  تارف  بناج  رب  جاجح 

زا زونه  دوب و  وا  باکر  رد  رهاـظم  نب  بیبح  دـمآ و  وا  نیلاـب  ( 12  ) ارف ماما  دندید ، هداتفا  ار  ملـسم  تسـشن ، ورف  رابغ  یتخل  وچ  و 
بیبح ( . 13 «.) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  ! » ملسم ای  هللا  کمحر  دومرف : ماما  .دوب  هدنام  یقمر  ملـسم 
هنرگا تفگ : بیبح  هاگ  نآ  .ریخلاب  هللا  كرشب  تفگ : فیعض  زاوآ  هب  ملـسم  ( 14) .هنجلاب رشبا  ملسم  ای  کعرصم  یلع  زعی  تفگ :

نآ ياضق  هب  ات  ینک  تیصو  تسا  مهم  ار  وت  هچ  ره  هب  هک  متـشاد  یم  تسود  هنیآ  ره  دوب ، مهاوخ  وت  رثا  رب  کنیا  هک  متـسناد  یم 
.منک مایق 

! هادیـس ای  تفگ : یمه  درک و  زاغآ  نینح  هلاـن و  ملـسم  نآ  زا  یکزینک  ( 15) .تومت یتح  هنود  لتاقف  اذهب  کیصوا  تفگ : ملـسم 
: تفگ یم  درک و  یم  نیرفن  ناشیا  رب  یعبر  نب  ثبش  دنتفگ و  یم  تراشب  ار  رگیدکی  ملسم  نتشک  رب  رمع  نارای  و  هاتجسوع ! نبای 

يادخ هب  و  ( 16 ( !؟ دینک یم  طاشن  ملـسم  لتق  رب  دیراذگ و  یم  راوخ  ار  دوخ  تزع  دیـشک و  یم  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  بجعلل  ای 
و ( 17  ) روثأم دهاشم  نیملسم ، مالسا و  رد  ار  وا  هک  مسق 

هحفص 181) )

.دوب میرک  فقاوم 

(18  ) هرسیم رد  ماما  نارای  .درک  هلمح  ماما  هرسیم ي  رب  رمش 
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وبا دیسر ، لاوز  تقو  نوچ  .دنتشگزاب  و  ( 19  ) دنتـسراین فوقو  ناشیا  دنتخیوآ و  رد  ناشیا  اب  دندرـشف و  ياپ  دندوب ، نت  ود  یس و 
هتـشک هک  يادخ  هب  و  ( 20) .دندیـسر ارف  موق  نیا  .موش  وت  يادـف  تفگ : دـمآ و  ماما  تمدـخ  يوادیـص  هللادـبع )  نب  ورمع   ) همامث

هک تلاح  نادـب  منک  تاقالم  ار  هناحبـس  يادـخ  هک  مراد  یم  تسود  یمه  میوش و  هتـشک  وت  يور  رارف  یگمه  ام  هکنآ  اـت  يوشن 
.مشاب هدرازگ  وت  اب  نیشیپ  زامن 

( . 21) .درامش ناگدنرازگ  زامن  زا  ار  وت  یلاعت  يادخ  يدرک ، دای  زامن  زا  دومرف : تسیرگن و  نامسآ  هب  ماما 

.تسین لوبقم  امش  زامن  تفگ : ریمن  نب  نیصح 

هللا ـال و  تسا !؟ لوبقم  هراوخبارـش  هدـنبیرف ي  یی )  ) وت نوچ  زا  تسین و  لوبقم  يادـخ  لوسر  رـسپ  زاـمن  تفگ : رهاـظم  نب  بیبح 
ار نیصح  بسا  و  ( 22  ) دیزای وا  بسا  يور  ارف  يریـشمش  بیبح  .درک  هلمح  بیبح  رب  دش و  مشخ  رد  نیـصح  .دشابن  نینچ  زگره 

.دندوبرب ار  وا  وا  نارای  .دنکفیب 

نارای ریاس  اب  دنتـسیاب و  يور  شیپ  دـنزاس و  موق  ( 23  ) ماهـس فده  نتـشیوخ  ات  دومرف  ار  هللادبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  ماما  و 
هدزیس ار  هللادبع  نب  دیعس  .تشازگب  فوخ  زامن 

هحفص 182) )

نیرفن موق  نیا  رب  يادـخ  يا  تفگ : یمه  داتفیب و  هتفای  یـسب  هزین  نعط  ریـشمش و  مخز  دوب و  هتـسشن  كرابم  ندـب  رب  ریت  هبوچ ي 
نم ناج  نت و  رب  ( 25  ) حرج ( 24  ) ملا زا  هچنآ  ناسر و  زاب  شیوخ  ربمیپ  رب  ام  تمحر  مالـس و  يادخ ! يا  .دومث  داع و  نیرفن  نک 

.متساوخ یم  ار  وت  ربمیپ  رسپ  يرای  جنر  نیدب  نم  هچ ، .يوگ  زاب  ودب  تسا ، هدیسر 

هظرق ي نب  ورمع 
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رب یغیت  چیه  يدش و  زجاح  تسد  هب  وا  رگم  يدماین  اما  بناج  هب  ریت  چـیه  درک و  میظع  تلتاقم  تساوخ و  برح  تزاجا  يراصنا 
تسیرگن و ماـما  بناـج  تفاـی ، ناوارف  مخز  نوچ  و  یتخاـس ؛ هیاـقو  یمارگ  ناـج  وا  هکنآ  رگم  یتشگن ، ( 26  ) هتخیهآ ماـما  يور 

يوگب ناسرب و  لوسر  رب  ارم  مالس  تشهب ، رد  ینم  ور  شیپ  وت  يرآ  دومرف : مدرک ؟ شیوخ  دهع  هب  افو  ایآ  هللا ! لوسر  نبای  تفگ :
.مرثا رب  نم  کنیا 

، يدیبلط یم  تیفاع  ام  تعباتم  رد  هنیآره  یتصخر و  رد  ام  زا  ات  دومرف  ماما  .دوب  هایـس  يا  هدـنب  وا  دـمآ و  شیپ  رذ  یبا  مالغ  نوج 
تدش ماگنه  هب  و  ( 28  ) مسیل هساک  امش  ناسحا  هدئامرب ي  ( 27  ) اخر تقو  رد  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : رادم ، التبم  ار  دوخ  ام  يارب 

نم يوب  ( 30  ) ات دوب ، غیرد  نم  رب  تشهب  هایس و  یگنر  تسپ و  یبسح  تسا و  ( 29  ) نتنم هحیار ي  ارم  يرآ  مراذگ ؟ راوخ  ار  امش 
ياهنوخ اب  ار  هایس  نوخ  نیا  ات  منکن  تقرافم  امش  زا  زگره  هللا  ال و  دیآ ؛ دیپس  نم  يور  دوش و  فیرـش  نم  بسح  ددرگ و  شوخ 

: دناوخ زجر  نیا  تفاتش و  تزرابم  هب  مزیماین و  رد  امش 

دوسالا برض  رافکلا  يری  فیک 

( . 31  ) دمحم ینب  نع  ابرض  فیسلاب 

(32  ) دیلا ناسللاب و  مهنع  بذا 

دروملا موی  هنجلا  هب  وجرا 

هحفص 183) )

ناراـکوکین اـب  ار  وا  نادرگ و  دـیپس  وا  يور  نک و  شوخ  وا  يوب  يادـخ ! يا  تفگ : دـمآ و  وا  نیلاـب  رب  ماـما  دـش ، هتـشک  نوچ  و 
( . 33) .زادنا تفرعم  ییانشآ و  دمحم  لآ  دمحم و  وا و  نایم  زیگنارب و 

! هللادبعابا ای  تفگ : تساوخ و  تزرابم  يوادیص  دلاخ  نب  ورمع 
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دعـس نب  هلظنح  دومرف : تزاـجا  ماـما  .منیب  هتـشک  اـهنت و  ار  وت  مناـم و  زاـب  هک  مسرت  یمه  میآ و  رد  دوـخ  باحـصا  اـب  هک  منآ  رب 
: داد یم  ادن  دیرخ و  یم  ناج  هب  نانس  ریت و  غیت و  یگمه  درک و  وا  هیاقو ي  نتشیوخ  داتسیاب و  ماما  يور  شیپ  ( 34) یمابش

ای دابعلل و  املظ  دـیری  هللا  ام  مهدـعب و  نم  نیذـلا  دومث و  داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحألا  موی  لثم  مکیلع  فاـخا  ینا  موق  اـی  »
باذعب و هللا  مکتحسیف   » انیسح اولتقت  موق ال  ای  ( » 35  ) مصاع نم  هللا  نم  مکلام  نیربدـم  نولوت  موی  دانتلا  موی  کیلع  فاخا  ینا  موق 

( . 36 « ) يرتفا نم  باخ  دق 

( . 37) .تسین يدوس  ناشیا  رد  ار  دنپ  تظعوم و  دنا و  هتشگ  باذع  بجوتسم  موق  نیا  دومرف : ماما 

دنامن و شناوت  بات و  مخز ، يرایـسب  زا  دومرف و  ( 40  ) ترباصم ( 39  ) لساب ( 38  ) ماغرـض نوچ  لزان  بطخ  نآ  رب  رمع  نب  دیوس 
.تشگ هتشک  ات  دیشوکب  یتخل  قمر  هیام  نآ  اب  درک و  تسد  هب  يدراک  نیسحلا ، لتق  دینشب  نوچ  دوب ، یقاب  وا  زا  یقمر  داتفیب و 

: دناوخ زجر  نیا  تساوخ و  تزرابم  میلس  نب  ییحی 

هحفص 184) )

الصیف ابرض  موقلا  نبرض  ال 

( . 41  ) الجعم هادعلا  یف  ادیدش  ابرض 

الولوم اهیف و ال  ازجاع  ال 

( . 42  ) البقم اتوم  مویلا  فاخا  و ال 

(43  ) البشا یمحا  ثیللاک  یننکل 

: دناوخ زجر  نیا  درک و  تزرابم  ( 44  ) يرافغ هرق 

رافغ ونب  اقح  تملع  دق 

( . 45  ) رازن ینب  دعب  فدنخ  و 

(48  ) راتب ( 47  ) رکذ ( 46  ) بضع لکب 

رایخالا ینب  نع  اعیج  ابرض و 

(49  ) راربألا هداس  یبنلا  طهر 
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: دناوخ زجر  نیا  تساوخ و  تزرابم  ( 50  ) یلهاک ثراح  نب  سنا 

(51  ) نادودلا ثراح و  تملع  دق 

نویفدنخلا و و 
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( . 52  ) نالیع سیق 

هحفص 185) )

نارقالا هفآ  یموق  ناب 

( . 53  ) ناسرفلا هداس  اغولا و  يدل 

نآ نعطب  توملا  رشابم 

( . 54  ) ناعطلا نع  زجعلا  يرنانسل 

نمحرلا هعیش  یلع  لآ 

( . 55  ) ناطیشلا هعیش  دایز  لآ 

: دناوخ زجر  نیا  تساوخ و  تزرابم  یفعج  عاطم  نب  ورمع 

عاطم یبا  فعج و  نبا  انا 

( . 57  ) عاطق ( 56  ) فهرم ینیمی  یف  و 

عامل هسأر  یف  رمسلا  و 

( . 58  ) عاعش هئوض  نم  هل  يری 

عارقلا انل  باط  دق  مویلا 

( . 59  ) عاطسلا برضلا و  نیسح  نود 

( . 60 : ) دناوخرب زجر  نیا  وا  يور  ارف  مالسلا  هیلع  ماما  نذؤم  قورسم ، نب  جاجح 

ایدهم ایداه  تیده  مدقا 

( . 61  ) ایبنلا كدج  یقلت  مویلا 

ایلع يدنلا  اذ  كابا  مث 

( . 62  ) ایصو هفرعن  يذلا  كاذ 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


ایلولا یضرلا  ریخلا  نسحلا  و 

ایمکلا یتفلا  نیحانجلا  اذ  و 

(63  ) ایحلا دیهشلا  هللا  دسا  و 

هحفص 186) )

: دناوخ یم  زجر  نیا  درک و  زاغآ  تدلاجم  نیق  نب  ریهز  سپ  ناز  و 

نیقلا نبا  انا  ریهز و  انا 

( . 64  ) نیسح نع  فیسلاب  مکدوذا 

نیطبسلا دحا  انیسح  نا 

( . 65  ) نیزلا یقتلا  ربلا  هرتع  نم 

نیترتع هللا  لوسر  كاذ 

( . 66  ) نیش نم  الو  مکبرضا 

(67  ) نیمسق تمسق  یسفن  تیل  ای 

.دنکفیب درم  تسیب  دص و  تدهاجم  نآ  رد  ریهز  هک  دیوگ  بلاط  یبا  نب  دمحم 

: دومرف ماما  دنتشکب و  ار  وا  دنتخات و  وا  رب  سوا  نب  رجاهم  هللادبع و  نب  ریثک 

( . 68) .ریزانخ هدرق و  اوخسم  نیذلا  نعل  کلتاق  نعل  ریهز و  ای  هللا  كدعبی  ال 

: دناوخ زجر  نیا  دیناهج و  رب  بسا  تزرابم  هب  هنع -  هللا  یضر  يدسا -  رهاظم  نب  بیبح 

رهاظم یبا  بیبح و  انا 

( . 69  ) رعست برح  ءاجیه و  سراف 

رثکا دیدعلا  دنع  متنا  و 

( . 70  ) رهظلا هجح و  یلعا  نحن  و 
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ردغا ءافولا  دنع  متنا  و 

( . 71  ) ربصا مکنم و  یفوا  نحن  و 

هحفص 187) )

مکنم یمنا  افح و 
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(72  ) رذعا و 

ریمن نب  نیـصح  دزیخ ، ياپ  هب  تساوخ  نوچ  دـنکفیب و  شا  هزین  نعط  هب  میمت  ینب  زا  یلوذـخم  .درک  میظع  یـششوک  شـشک و  و 
یتلالم وا  هعقاو ي  زا  ار  ماما  كرابمرطاخ  درک و  ادـج  ندـب  زا  وا  رـس  یمیمت  یلاح  .دـنامزاب  ياـج  رب  هک  دز  وا  قرف  رب  يریـشمش 

هامح یـسفن و  بستحا  هللادـنع  دومرف : یمه  تفر و  تدـهاشم  شنویاـمه  هنوگ ي  زا  راـسکنا  راـجزنا و  راـثآ  دومن و  يور  میظع 
يادخ لوسر  رسپ  يور  ارف  زیخ و  ینیـشن !؟ هچ  تفگ : ودب  ردام  هدش  هتـشک  همحلم  نآ  رد  ردپ  ار  یناوج  هزات  رگم  ( 73  ) یباحصا

.تشگ ناور  موق  نآ  بناج  درب و  نامرف  رسپ.يوج  تلتاقم 

انامه تفگ : ناوج  .دوب  شوخان  وا  تبراحم  ار  وا  ردام  هک  دـشاب  تشگ و  هتـشک  ردـپ  ار  ناوج  نیا  ( 74  ) نودیا مه  دومرفب : ماما 
: دناوخرب تیب  دنچ  نیا  دومرف و  تبراحم  نیا  رب  ارم  ردام 

ریمالا معن  نیسح و  يریما 

( . 75  ) ریذنلا ریشبلا  داؤف  رورس 

هادلاو همطاف  یلع و 

( . 76  ) ریظن نم  هل  نوملعت  له  و 

یحضلا سمش  لثم  هعلط  هل 

( . 77  ) رینم ردب  لثم  هرغ  هل 

نادب دینارپب ، یلوذـخم  رب  دـییوبب و  دیـسوبب و  رـس  نآ  وا  .دـندنکفا و  ردام  بناج  هب  دـندرک و  ادـج  وا  رـس  دنتـشکب ، ار  وا  نوچ  و 
ياعد وا  رب  ماما  .تشکب  لیذاخم  نآ  زا  نت  ود  دمآ و  تدلاجم  رد  موق  نآ  اب  تشادرب و  همیخ  دومع  تشکب و  ار  وا  هک  تفص 

هحفص 188) )

.دومرف وا  تشگزاب  هب  تفگ و  ریخ 

: دناوخ زجر  نیا  تخات و  شیپ  يراصنا  هدانج 

ثراحلا نب  انا  دانج و  انا 

( . 78  ) ثکانب راوخب و ال  تسل 

یثرا ینثری و  یتح  یتعیب  نع 
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(79  ) ثکان دیعصلا  یف  يولش  مویلا 
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.

: دناو ورف  تیب  دنچ  نیا  دیود و  شیپ  يو  زا  هدانج  نب  ورمع  سپ  نآ  و ز 

همرا دنه و  نبا  نم  قانخلا  قضا 

( . 80  ) راصنالا سراوفب  هماع  نم 

مهحامر نیبضخم  نیرجاهم  و 

( . 81  ) رافکلا مد  نم  هجاجعلا  تحت 

دمحم یبنلا  دهع  یلع  تبضخ 

( . 82  ) راجفلا مد  نم  بضخت  مویلاف 

لذارا ءامد  نم  بضخت  مویلا  و 

( . 83  ) رارشالا هرصنل  نآرقلا  اوضفر 

اوتا ذا  ردبب  مهراثب  اوبلط 

( . 84  ) راطخلا انقلاب  تافهرملاب و 

ابراضم لازا  یبر ال  هللا  و 

( . 85  ) راتب فهرمب  نیقسافلا  یف 

بجاو قح  يدزالا  یلع  اذه 

( . 86  ) رارک قناعت و  موی  لک  یف 

رتزیزع رتبوبحم و  ارم  نیمز  يور  رب  هک  مسق  يادـخ  هب  تفگ : داد و  مالـس  ماما  رب  دـمآ و  زاب  هللا  همحر  يرکاشلا  بیبش  نب  سباع 
شیوخ ناج  زا  رت  یمارگ  رگا  تسین و  یسک  وت  زا 

هحفص 189) )

وت ردپ  نید  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ  هناحبـس  يادخ  شیپ  دوخ  وت  یمتـشادن و  غیرد  وت  باکر  رد  هنیآ  ره  یمتـشاد ، يزیچ 
.مشاب
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يا متفگ : .دوب  عاجـش  سب  يدرم  وا  مدوب و  هدید  وا  تاوزغ  متخانـشب و  ار  وا  نم  دـیوگ : میمت  نب  عیبر  درک ، موق  ارف  يور  نوچ  و 
.لجر الا  لجر  الا  تفگ : يدرک و  ادـن  یمه  وا  دزیواین و  رد  وا  اب  ییاهنت  هب  سک  راهنیز  .بیبش  نبا  اذـه  دوسالا  دـسا  اذـه  مدرم !
راجحا ( 88  ) خضر گنس و  باترپ  دنکفیب و  هرز  تشادرب و  رـس  زا  ( 87  ) رفغم وا  دنرابب و  وا  رب  گنـس  يوس  ره  زا  ات  داد  رما  رمع 

دنامن و تقاط  شرگید  دـنکفیب و  لیذاخم  نآ  زا  نت  تسیود  تلاح  نیدـب  دومرف و  یم  یقلت  كرابم  مادـنا  تسوپ  تشوگ و  اب  ار 
ار وا  .داتفیب 
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يرگید ما و  هتـشک  ار  وا  نم  یتفگ  ترخافم  هب  نیا  .دـندش  تعزانم  رـس  رب  وا  نتـشک  رد  یتعاـمج  دنتـشادرب و  وا  رـس  دنتـشکب و 
رب دنتفاتش و  یم  تزرابم  هب  دنتساوخ و  یم  برح  تزاجا  ناگود  ناکی و  ماما  نارای  باحصا و  قسن ، نیا  رب  .ما و  هتشک  نم  یتفگ 

( . 89  ) مهرد .دنتسج و هللا  یمه  یتسد  شیپ  رگیدکی 

هملم عفدل  اودون  اذا  موق 

سدرکم سعدم و  نیب  لیخلا  و 

مهناک عوردلا  یلع  بولقلا  اوسبل 

( . 90  ) سفنالا باهذ  یلع  نوتفاهتی 

هحفص 191) )

.زیچ ره  يالاب  ولع ، هورذ : عمج  .هداتفا  يرذ »  » ناتسلگ خاک  رد  دوجوم  هخسن ي  رد  زین  لصا و  رد  ( 1)

.متسه دسا  ینب  هلیبق ي  ناگرزب  زا  راد  لای  يریش  نم  میوگ : یتسیک ؟ وت  هک  دیسرپب  رگا  ( 2)

.تسا طبض  اناغب »  » نامه ناتسلگ  خاک  هخسن ي  رد  یلو  تسا  تباتک  طلغ  هک  اناقب » : » لصا ( 3)

.هتشگ رفاک  زاین  یب  رابج  دنوادخ  نید  هب  هدش و  رود  يراگتسر  هار  زا  دراد  اور  متس  ام  هب  سک  ره  ( 4)

راونالاراحب ج فطلا ص 225 ؛ هعقو  فوهللا ص 162 ؛ یمزراوخ ج 15/2 ، لتقم  داشرا ص 237 ؛ يربط ج 324/3 ؛ خیرات  ك.ر :
.20/45

.گنج نادیم  ( 5)

.تسا تبث  یلمج ، عبانم : یضعب  رد  ( 6)

.مشاب یم  تسا ، ربمایپ  نید  وا  نید  هک  یلع  نید  رب  .متسه و  یلجب  لاله  رسپ  نم  ( 7)

ج 406/1. محازم ، هعیشلا  نایعا  ( 8)

.دش کیدزن  ( 9)

؟ یناروش یم  نم  نوچ  یسک  رب  ار  مدرم  ایآ  ورمع ! يا  دومرف : وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما  جاجح ، نبورمع  نانخس  زا  سپ  ( 10)
رب دوش و  هتفرگ  ناتیاهناج  هک  يزور  دنگوس  ادخ  هب  دـیدوب !؟ مدـق  تباث  نآ  رب  امـش  میدـش و  جراخ  نید  زا  هک  میدوب  ام  نیا  ایآ 

نید زا  یسک  هچ  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیوش  هدرم  دوخ  تشز  ياهراک 
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راونالاراحب ج 19/45. فطلا ص 424 ؛ هعقو  يربط ج 324/3 ؛ خیرات  ك.ر : تسا ؟ شتآ  هتسیاش  یسک  هچ  دش و  جراخ 

.درک گنج  ( 11)

.هب ( 12)

.23 بازحالا ، ( 13)

!. داب تراشب  تشهب  هب  ار  وت  تسا ، رت  نارگ  نم  رب  وت  ندرم  ( 14)

.يوش هتشک  وا  هار  رد  ات  ینک  تیامح  نیسح  زا  يراد ، ناج  ات  هک  منک  یم  شرافس  ار  وت  ( 15)

هعیشلا ج 605،1. نایعا  قئاقدلا 138/8 ، زنک  ، 17  / ملاوعلا ج 263 داشرا ص 237 ، ( 16)

هراشا میرک ، فقاوم  روثأم  دهاشم  زا  روظنم  وا ، زا  هدنام  ياجب  حیحص و  تایاور  لوقنم و  ینعی  روثأم  دهـشم و  عمج  دهاشم  ( 17)
تکرش رایسب  ياهگنج  رد  هک  دوب  مرکا  لوسر  گرزب  باحـصا  زا  یکی  ملـسم  .دراد  يو  یعامتجا  یـسایس و  تلزنم  هاگیاج و  هب 

.605/1 هعیشلا ج 261 ، نایعا  .دیدرگ  زوریپ  ناریا  رد  ناجیابرذآ  حتف  رد  تشاد و 

.رکشل پچ  بناج  هرسیم : ( 18)

.دننک تمواقم  دنتسناوتن  دنتسراین : فوقو  .ندرک  تأرج  نتسناوت ، نتسرآ ، ( 19)

.دندش کیدزن  ( 20)

رارسا 45 ؛  / راونالاراحب ج 21 فوهللا ص 164 ؛ فـطلا ص 229 ؛ هعقو  یمزراوخ ج 17/2 ؛ لـتقم  يربط ج 326/3 ، خـیرات  ( 21)
هعیـشلا ج نایعا  هبکاـسلا ج 301/4 ؛ هعمدـلا  هدوـملا ص 410 ؛ عیباـنی  ، 1286 نارهت ، یملعا ، يدـنب ص 294 ، رد  لضاف  هداهـشلا 

.606/1

.داد تباصا  ( 22)

.ریت مهس : عمج  ( 23)

.درد ( 24)

.مخز ( 25)

.ندیشکرب نتخیهآ ، ( 26)
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.هافر شیاسآ و  ( 27)

.میامش هرفس ي  روخ  هزیر  ( 28)

.نفعتم دنگ و  يوب  ( 29)

.تسا دیما  دیاش ، ( 30)

.دنک یم  عافد  دمحم  نادناخ  زا  نآ  اب  هک  يا  هبرض  دننیب ؟ یم  هنوگچ  ار  هایس  مالغ  نیا  ریشمش  هبرض ي  نارفاک  ( 31)

.مراد تشهب  دیما  راک  نیدب  یهلا  هاگشیپ  هب  دورو  زور  منک و  یم  عافد  نانآ  زا  نابز  تسد و  اب  ( 32)

ج 24/2. یمزراوخ ، لتقم  نازحالا ص 63 ؛ ریثم  ج 22/45 ، راونالاراحب ، ( 33)

: لصا ( 34)
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.دندوب نادمه  هلیبق ي  زا  يا  هخاش  مابش ، ونب  .تسا  طلغ  هک  یماش 

.30  - 32 نمؤملا )  ) رفاغ ( 35)

.61 هط : ( 36)

دیون رشن  رتفد  نیـسحلا ص 149  راصنا  یف  نیعلا  راـصبا  همجرت  داشرا ص 238 ، لماکلا ج 568/2 ؛ فـطلا ص 235 ؛ هعقو  ( 37)
يربط ج 319/3. خیرات  ، 1369 مق ، مالسا ،

.ریش ( 38)

.ریلد عاجش ، ( 39)

.تمواقم يراشفاپ ، ( 40)

.مالسا نانمشد  رب  باتش  اب  يا  هبرض  دز ، مهاوخ  موق  نیا  رس  رب  هدنبوک  عطاق و  يا  هبرض  ( 41)

.مسرتب تسا  يورایور  هک  یگرم  زا  هن  نالان و  هن  مشاب و  ناوتان  هن  هک  یلاح  رد  ( 42)

.منک یم  تیامح  ناگچب  ریش  زا  ریش  نوچمه  نکل  ( 43)

راونالاراحب ج 25/45. ك.ر : يرافغ  هرق ي  یبا  نب  هرق  ( 44)

.دنناد یم  کین  رازن  ینب  فدنخ و  رافغ و  ونب  ياه  هلیبق  ( 45)

.نارب ریشمش  ( 46)

.نیدالوف ( 47)

.هدنرب زیت و  رایسب  ( 48)

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راکوکین  حلاص و  نادنزرف  ترتع و  نادناخ ، زا  كاندرد  يا  هبرض  هدنرب و  نیدالوف و  يریـشمش  اب  ( 49)
.مناسر یم  تکاله  هب  ار  نمشد  منک و  یم  عافد  ملسو  هلآو 

هک یثیداحا  هلمج  زا  .دوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هباحـص  زا  سنا  .تسا  دـسا  ینب  هلیبق  ياه  هخاش  زا  لهاک  ( 50)
تفرگ و شوغآ  رد  ار  دوب  لاـسدرخ  یکدوـک  هک  نیـسح  ماـما  ربماـیپ ، یناـمز   » هک تسا  نیا  دـنا  هدرک  لـقن  يو  زا  ینـس  هعیش و 

راصبا همجرت ي  ك.ر : دیامن » شیرای  دوب  رـصاعم  ار  وا  هک  ره  دیـشاب  هاگآ  دش  دهاوخ  دیهـش  قارع  زا  ینیمز  رد  رـسپ  نیا  دومرف :
نیعلا ص 128.
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.تسا دسا  ینب  هلیبق ي  زا  يا  هفیاط  ( 51)

.دنناد یم  بوخ  سیق  ینب  فدنخ و  نادود و  ثراح و  ینب  ( 52)

.دنا نارواگنج  نارس  نافیرح و  تفآ  گنج  تقو  رد  نم  موق  هک  ( 53)

مینکفا یم  ياپ  زا  ار  مصخ  يراک  يا  هبرض  اب  ( 54)
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.مینک یمن  تراقح  زجع و  راهظا  یتبرض  چیه  زا  و 

.ناطیش ناوریپ  دایز ، نادناخ  دنتسه و  نامحر  يادخ  نید  ناوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  ( 55)

.زیت ریشمش  ( 56)

.مراد نارب  زیت و  يریشمش  تسار  تسد  رد  هک  متسه  یفعج  عاطم  رسپ  نم  ( 57)

.دوش یم  هدید  شغورف  وترپ  هک  .دشخرد  یم  وا  رس  يالاب  رب  اه  هزین  و  ( 58)

.تسادرف شتآ  زا  تاجن  تداعس و  دیما  زورما ، لمع  ( 59)

.3  / يربط ج 328 فطلا ص 232 و  هعقو  ك.ر : .دنهد  یم  تبسن  نیق  نب  ریهز  هب  ار  راعشا  نیا  نیخروم  بلغا  ( 60)

هک كاـب  هچ  ینک و  یم  تیادـه  ار  نارگید  مه  يا و  هتفاـی  تیادـه  مه  هک  یتسه  یماـما  هک  راـم  هجنر  لد  هن و  شیپ  مدـق  ( 61)
.درک یهاوخ  تاقالم  ار  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  دوخ  دج  زورما 

.میناد یم  وا  قح  رب  نیشناج  لوسر و  یصو  ار  وا  ام  تسا و  ناسحا  دوج و  لضف و  بحاص  هک  ار  وت  ردپ  یلع  سپس  ( 62)

تردـپ يومع  نیحانجلا و  وذ  رفعج  تیومع  تسا و  فورعم  قح  يدونـشخ  یکین و  رد  هک  ییـالوم  نآ  ار  وت  ردارب  نسح  و  ( 63)
.هدنز دیهش  ادخ ، ریش  هزمح 

.منک یم  عافد  نیسح  میرح  زا  دوخ  ریشمش  اب  متسه و  نیق  رسپ  ریهز  نم  ( 64)

.تساهنآ تنیز  اوقت  یکین و  هک  ینادناخ  زا  تسا ، ربمایپ  هون ي  ود  زا  یکی  نیسح  ( 65)

.مناد یمن  بیع  چیه  مشک و  یم  ار  امش  نم  تسامش و  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  وا  نونکا  و  ( 66)

.مدرک یم  عافد  نیسح  زا  مدش و  یم  هدنز  هرابود  دش و  یم  تمسق  ود  مناج  شاک  يا  ( 67)

اهنآ درک و  تنعل  ار  لیئارسا  ینب  همک  هنوگنامه  ار  وت  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  .دنکن  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وت  ادخ  ( 68)
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فطلا ص 232. هعقو  یمزراوخ ج 20/2 ؛ لتقم  ك.ر : دندمآ  رد  كوخ  هنیزوب و  تروص  هب 

.رو هلعش  يرازراک  دربن و  نادیم  ناولهپ  رهظم ،)  ) رهاظم مردپ  مان  بیبح و  منم  ( 69)

.میراد رتراکشآ  رتالاو و  یتجح  ام  یلو  تسا  رتنوزف  ام  زا  امش  هورگ  هچرگ  ( 70)

.میرتروبص امش و  زا  رترادافو  ام  یلو  دیتسه  دوخ  دهع  هب  نئاخ  امش  هچ  رگا  و  ( 71)

.میرتاوقت اب  رتدشراب و  امش  زا  قح  هب  و  ( 72)

فطلا ص 231. هعقو  يربط ج 327/3 ؛ .منک  یم  باستحا  ادخ  دزن  ار  مرادافو  باحصا  مدوخ  ( 73)

.نینچ نونکا ، ( 74)

.تسا هدنناسر  میب  هدنهد و  هدژم  ربمایپ  لد  طاشن  هک  يریما  کین  هچ  تسا و  نیسح  نم  سیئر  ریما و  ( 75)

.؟ دیسانش یم  ار  یسک  وا  دننام  ایآ  دنیوا و  نیدلاو  همطاف  یلع و  ( 76)

.رون رپ  هدراهچ  بش  هام  صرق  نوچ  تسا  يوترپ  ییانشور و  دیشروخ و  رون  نوچ  تسا  یغورف  ار  وا  ( 77)

.نکش نامیپ  مفیعض و  هن  میراصنا و  ثراح  رسپ  هدانج  نم  ( 78)

.دش دهاوخ  هتسکش  نیمز  نیا  رد  مندب  ياضعا  زورما  مهن و  ثرا  دوخ  ثراو  هب  ات  متسه  يأر  تباث  دوخ  تعیب  رب  ( 79)

.راشفب راصنا  ریلد  ناراوس  اب  ار  دنه  رسپ  يولگ  زورما  ( 80)

.دنا هدرک  باضخ  ار  دوخ  ياه  هزین  نارفاک  نوخ  اب  گنج  نادیم  رابغ  ریز  هک  يراصنا  نیرجاهم و  اب  و  ( 81)

.دوش یم  باضخ  ناملاظ  نوخ  اب  زورما  دش و  باضخ  ناکرشم  نوخ  اب  اه  هزین  مرکا  لوسر  نامز  رد  ( 82)

.دنتساخ اپب  رارشا  ترصن  يارب  دندرک و  اهر  ار  نآرق  هک  یناگیامورف  ( 83)

.دنتفرگ تسد  هب  هزین  غیت و  ردب ، ناگتشک  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ( 84)

یتخس هب  ناقساف  رس  قرف  رب  ار  دوخ  ریشمش  امئاد  هک  دنگوس  نم  راگدرورپ  اتکی  يادخ  هب  ( 85)

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


.مبوک یم 

موجه وا  رب  یپ  رد  یپ  دـنکفا و  یم  مصخ  ندرگ  هب  تسد  هک  يزور  رد  .تسا  بجاو  دزا  ینب  رواگنج  همذ ي  رب  قح  نیا  و  ( 86)
.دروآ یم 

.دوخهالک ( 87)

.ندرک باترپ  ( 88)

، بئاط الا  بئاصم  یف  بئاصملا  لـیلکا  راونالاراحب ج 28/45 و 29 ؛ نیعلا ص 146 ، راـصبا  فطلا ، هعقو  يربط ج 329/3 ، ( 89)
.ش ه  ، 1373 مق ، یمالسا ، فراعم  رشن  رتفد  ینباکنت ص 125 ، نامیلس  نب  دمحم 

فـص هب  یهورگ  دنزادرپ و  گنج  هب  یهورگ  ناراوس  هک  یلاح  رد  دنوش ، هدناوخ  ارف  يا  هثداح  عفد  يارب  نوچ  هک  یمدرم  ( 90)
.دنشک یم  رپ  دنباتش و  یم  نداد  ناج  يوس  هب  ایوگ  دنا  هدیشوپ  اه  هرز  يور  رب  ار  اه  لد  .دنتسیا 

مرکا لوسر  نادناخ  تداهش 

مرکا لوسر  نادناخ  تداهش 

.دیسر وا  راهطا  نادناخ  هب  يزابناج  تبون  دندش ، زیاف  تداهش  هعیفر ي  هجرد ي  هب  نارای  مومع  نوچ  و 

شکراـبم رمع  زا  و  لوسر ؛ هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبـش  يوـخ ، يور و  هب  وا  تساوـخ و  برح  تزاـجا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
وت ایادـخ ! تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  تسد  دومرف و  تزاجا  ماما  .دوب  هلاس  هدـجیه  دـنیوگ  و  دوب ، هدـمآ  رب  لاـس  جـنپ  تسیب و 

تریح و  ( 1  ) ترجـض رـس  زا  تسا و  هداهن  موق  نیا  هب  يور  وت ، لوسر  هب  راتفگ  يوخ و  يور و  هب  قلخ  نیرت  هیبش  هک  شاـب  هاوگ 
وت رب  ار  یسک  نم  زا  سپ  درادرب و  تکرب  وت  راک  زا  دربب و  وت  محر  يادخ  دعس !؟ رسپ  يا  ینک  یم  هچ  دومرف : دز و  گناب  رمع  هب 

زاوآ هب  هاگ  نآ  .یتشادـن  هاگن  لوسر  اب  نم  تبارق  يدـیربب و  نم  محر  هکنانچ  درب ، وت  ( 2  ) شارف رب  مه  وت  يولگ  هک  دـهد  تسد 
: دناوخ ورف  دیجم  مالک  زا  تیآ  نیا  دنلب 
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( . 4) .میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  ( » 3)

هحفص 192) )

: دناوخ زجر  نیا  نیسحلا  نب  یلع  و 

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  انا 

( . 5  ) یبنلا مهیبا  دج  هبصع  نم 

یعدلا نبا  انیف  مکحی  هللا ال  و 

( . 6  ) ینثنی یتح  حمرلاب  مکنعطا 

یبا نع  یمحا  فیسلاب  مکبرضا 

( . 7  ) يولع یمشاه  مالغ  برض 

ارم یگنـشت  ردـپ ! يا  درک : ضرع  هتفای ، ناوارف  ياهمخز  هتـشگ و  هریچ  وا  رب  یگنـشت  تشگزاـب و  تشکب و  ناـشیا  زا  يرایـسب  و 
( . 8 ( ؟ لیبس ءام  نم  هبرش  یلا  لهف  تخادنا ؛ بعت  هب  ارم  حیلس  ینیگنس  تشک و 

ینکن ماش  هک  مناد  نانچ  درگزاب ، دومرف : داـهن و  وا  ناـهد  رد  نویاـمه  ( 9  ) متاخ دـیکمب و  وا  نابز  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  ماما 
زجر نیا  تشگزاب و  وا  .يدرگن و  هنـشت  سپ  زاـب  هک  تباـثم  نادـب  يوش  باریـس  زیربل  یماـج  هب  شیوخ  دـج  تسد  زا  هکنآ  رگم 

: دناوخ

قئاقحلا اهل  تناب  دق  برحلا 

( . 10  ) قداصم اهدعب  نم  ترهظ  و 

قرافن شرعلا ال  بر  هللا  و 

( . 11  ) قراوبلا دمغت  وا  مکعومج 

وا رب  اهریــشمش  نارگید  تـشگ و  تقاـط  یب  تبرــض  نآ  زا  وا  دز و  وا  نویاـمه  قرف  رب  يریــشمش  ( 12  ) يدـبع هرم ي  نب  ذـقنم 
یمه دروآ و  شیوخ  بکرم  لای  ارف  تسد  وا  دندیشک و 

هحفص 193) )
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باتفآ كاپ و  ( 13  ) هلالس ي نآ  رب  موق  نآ  .دیشک و  یم  نایرکـشل  فاصم  رب  ار  وا  بکرم  دتفا و  نوریب  همحلم  نآ  زا  ات  تساوخ 
ياین تسا  نیا  ردپ ! يا  تشادرب : دایرف  هک  دوب  یقاب  یقمر  وا  زا  زونه  دندرک و  شخپ  یپایپ  ياهمخز  اب  ار  وا  دندیشخبن و  كانبات 
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یمه ن ما و  هداهن  هریخذ  وت  يارب  رگید  ماـج  لـجعلا  لـجعلا  دـیوگ :  یمه  درک و  باریـس  ارم  زیربل  یماـج  هب  يادـخ ؛ لوسر  نم 
.دیشون یهاوخ  تعاس 

كدعب ایندلا  یلع  لوسرلا  همرح  كاهتنا  یلع  لوسرلا و  یلع  نمحرلا و  یلع  مهءرجا  ام  كولتق ، اموق  هللا  لتق  دومرف : دـیلانب و  ماما 
( . 14) .ءافعلا

دوب نایفـسوب  رتخد  یلیل  ردام  فیقث و  ینب  زا  هرم  یبا  رتخد  دوب  یلیل  وا  ردام  يدنتفگ و  نسحلاوبا  تینک  هب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  و 
تنا شدندوب : هتفگ  تسا ؟ رتراوازس  یک  مدرم  نیا  زا  رما  نیا  رب  دوب : هتفگ  تبحص  نییآ  رب  هیواعم  يزور  هک  تسا  نیا  زا  و  ( 15)

تعاجـش تسادخ و  لوسر  وا  ياین  هچ  ( 16 ، ) تسا رت  یلوا  نیـسحلا  نب  یلع  سک  ره  زا  رما  نیدـب  ال ، دوب : هتفگ  نینمؤملاریما  ای 
.تسوا رد  فیقث  رادید  نیسح  هیما و  ياخس  مشاه و  ینب 

تسد ریت ، نآ  داهن و  یناشیپ  رب  درک و  ریت  هیاقو ي  تسد  هللادبع  درک و  اهر  ملسم  نب  هللادبع  بناج  هب  يریت  ( 17  ) حیبص نب  ورمع 
( . 18) .دیزای وا  كرابم  بلق  رب  یحمر  يرگید  دنامن و  تکرح  ار  هللادبع  هکنانچ  تفوکب ؛ یناشیپ  رب  وا 

هحفص 194) )

نب نمحرلادبع  دلاخ ، نب  نامثع  و  ( 20 ( ؛ ار دـمحم  وا  ردارب  لشهن ، نب  رماع  ( 19) .تشکب ار  رفعج  هللادبع  نب  نوع  یئاط ، هللادـبع 
رفعج یمعثخ ، هللادبع  نب  هورع  ای  ینادمه و  طوس  نب  رشب  و  ( 22 ( ؛ ار لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم  يدزا ، مهرجوبا  و  ( 21 ( ؛ ار لیقع 

( . 23  ) ار لیقع  نب 

: دناوخ یم  زجر  نیا  دیناهج  رب  بسا  تزرابم  هب  رفعج  نوچ  دیوگ : بلاط  یبا  نب  دمحم 

یبلاطلا یحطبالا  مالغلا  انا 

( . 24  ) بلاغ مشاه و  یف  رشعم  نم 

هداس اقح  نحن  و 
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بئاودلا

( . 25  ) بئاطالا بیطا  نیسح  اذه 

(26  ) بقاعلا یقتلا  ربلا  هرتع  نم 

.تخادنیب راوس  هدزناپ  وا  و 

طوح نب  ریشب  و  ار ؛ لیقع  نب  دیعـس  یبا  نب  دمحم  ینهج ، ( 28  ) رسای نب  طیقل  و  ( 27) .تشکب سک  ود  دیوگ : بوشآ  رهش  نبا  و 
نب دمحم  نب  رفعج  و  لیقع ، دالوا  زا  مه  و  ار ؛ لیقع  رسپ  ربکا  هللادبع  نادمه ، زا  یلوذخم  و  ار ؛ لیقع  رسپ  رغـصا  هللادبع  یـضیاق ،

و ( 29) .دندش لوصوم  الع -  وزع  قح -  تمارک  راوج  اب  هتفای و  تداهش  زع  لیقع 

هحفص 195) )

: دناوخرب زجر  نیا  ( 30  ) یلع نب  نامثع  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  داژن  زا 

رخافملا وذ  نامثع  انا  ینا 

( . 31  ) رهاظلا لاعفلا  وذ  یلع  یخیش 

رهاطلا یبنللا  مع  نبا  و 

( . 32  ) ریاخالا هریخ  نیسح  یخا 

رغاصالا رابکلا و  دیس  و 

( . 33  ) رصانلا یصولاو  لوسرلا  دعب 

تشادرب وا  رس  ( 34  ) نابا ینب  زا  یلوذخم  .داتفا  نیمز  رب  نیز  زارف  زا  وا  دناشن و  وا  كرابم  نیبج  رب  يریت  یحبـصا ، دیزی  نب  یلوخ 
.دوب هداد  ودب  ( 35  ) نوعظم نب  نامثع  مان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوب و  هدمآ  رب  لاس  کی  تسیب و  شرمع  نینس  زا  و 

: دناوخ رب  زجر  نیا  یلع  نب  رفعج  و 

یلاعملا وذ  رفعج  انا  ینا 

( . 36  ) لاونلا يذ  ریخلا  یلع  نبا 

یلاخ افرش  یمعب  یبسح 
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( . 37  ) لاضفملا يدنلا  يذ  انیسح  یمحا 

وا رمع  نینـس  زا  تسویپ و  الع -  زع و   - قح تمارک  راوج  هب  ( 38  ) تیمر نآ  زا  دناشن و  وا  هقیقـش ي  رب  يریت  دیزی ، نب  یلوخ  مه 
یلع نینمؤملا  ریما  تداهش  ( 39  ) مهرـسأب ثیدـح  نیا  ناراگن  همان  هچ  دوشن ، نیا  (و  .دوب دـمآ  رب  لاـس  هدزون  جرفلاوبا ، تیاور  هب 

هام هب  ار  مالسلا  هیلع 

هحفص 196) )

هللا یلص  لوسر  ترجه  زا  لهچ  لاس  ناضمر 
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مرحم رشاع  هنیدآ  زور  هب  حیحص  دنـس  نقتم و  ثیدح  رب  لیاه  باصم  و  ( 40  ) لیلج ءزر  نیا  دوخ  دنناد و  تبث  ملـس  هلآو و  هیلع 
عقاوم هب  ناـفراع  جارختـسا و  نف  هرهم ي  رگید  و  هلـالجا -  ماد  موـلع -  ریزو  ( 41  ) هنطلـسلا داضتعا  دوب و  کی  تصـش و  لاس  زا 

( . 43 (.) هتخاس ( 42  ) یتش لوادج  دنا و  هتشگ  نواعم  ثیدح  نیا  رب  مه  موجن 

: دناوخرب زجر  نیا  تزرابم  هب  ( 44  ) یلع نب  هللادبع 

لاضفالا هدجنلا  يذ  نباانا 

( . 45  ) لاعفلاوذ ریخلا  یلع  كاذ 

لاکنلاوذ هللا  لوسر  فیس 

( . 46  ) لاوهالا رهاظ  موق  لک  یف 

جنپ تسیب و  شرمع  نینس  زا  تشگ و  دیهش  یمرضح ، تیبث  نب  یناه  تسد  رب  وا  و 

هحفص 197) )

نب سابع  لضفلا  یبا  اب  و  ( 49  ) بالک ینب  زا  دلاخ  نب  ( 48  ) مازح رتخد  دوب ، نینبلا  ما  هس ، ره  نیا  رداـم  و  ( 47  ) دوب هدمآرب  لاس 
( . 50 : ) دیوگ لیقع  تنب  همطاف  .دندوب و  ردام  کی  زا  هیلع -  هللا  مالس  یلع - 

لیوع دربعب و  يدوج  ( 51  ) نیع ای 

( . 52  ) لوسرلا لآ  تبدن  نا  یبدناو 

یلع بلصل  مهلک  هتس 

(54  ) لیقعل ( 53  ) هعبس اوبیصا و  دق 

زاوآ دنلب  یگدنامورف  ترجـض و  يور  زا  مه  دـید  هتـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  یگمه  شیوخ  نادـنزرف  نارای و  رتشیب  ماما  نوچ  و 
: دومرف دناوخب و  شیوخ  نیعم  رصان و  تلق  شطع و  هبلغ  نطو و  زا  يرود  تشادرب و 

ادخ لوسر  مرح  هک  تسه  یسک  ایآ  دنهد ؟ هانپ  ار  ام  هک  تسه  يا  هدنهد  هانپ  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ام  هک  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ 
؟ دراد ساپ  ار 

(55  ) دمحا ار  یکی  .دندوب  مامت  هام  ود  نشور ، هنوگ ي  هب  ییوگ  .دندیود  نوریب  هدرپ  يارس  زا  ناوج  ود  هاگان 
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! ام دیـس  اقآ و  يا  کیبل  کیبل  دـنتفگ : یمه  دـندوب و  یلع  نب  نسح  دـمحم  وبا  كاپ  بلـص  زا  ود  ره  مساـق و  يرگید  دوب و  ماـن 
؛ مییوت باکر  تمدخ  رد  ام  زونه 

هحفص 198) )

.میرب نامرف  ات  يامرفب 

رب هدراهچ  رمع ، لاس  زا  ار  وا  تخاـت و  شیپ  مساـق  .دـیراد  ساـپ  ار  شیوخ  ياـین  میرح  دـینک و  هلمح  کبـس  موق ، نیا  رب  دومرف :
وا نویاـمه  قرف  ریـشمش  اـب  دوـشگ و  نیمک  وا  رب  یلوذـخم  .تـشکب  ناـشیا  زا  راوـس  هاـجنپ  درب و  هـلمح  موـق  نآ  رب  دوـب و  هدـمآ 

! بایرد ارم  راوگرزب  مع  يا  تفگ : یمه  دیطلغ و  یمه  شیوخ  نوخ  رد  داتفا و  يور  هب  وا  .تفاکشب و 

! يادخ يا  تفگ : یم  دروآ و  يارـس  رد  هب  بسا  تشپ  رب  ار  وا  دمآ و  دورف  دـنکارپب و  وا  نیلاب  زا  ار  موق  نآ  دـیناهجب و  بسا  ماما 
يرای ار  ام  نامـصخ  دنتـشاذگ و  راوخ  ار  ام  تفـص  نیدـب  ( 56  ) یلاح دـننک ، يراـی  اـت  دـندناوخب  ار  اـم  موق  نیا  هک  یناد  دوخ  وت 

اپرب نیمز  ( 57  ) راطقا رد  ار  ناشیا  يادخ ! يا  .ریگرب  ناشیا  زا  شیوخ  تکرب  راد و  زاب  موق  نیازا  نامسآ  ناراب  يادخ ! يا  .دندرک 
وت میدنام ، راوخ  یسب  یتشادزاب و  ام  زا  يزوریپ  ترصن و  ناهج  نیا  رد  دنچ  رگا  يادخ ! يا  .شابم  دونشخ  ناشیا  زا  زگره  نک و 
زا ام  داد  رامش و  وکین  هریخذ ي  ناهج  نادب  ام  يارب  ار  يراوخ  یمه ن  يادخ ! يا  .دوب  وت  ياضر  تهج  زا  تفر  هچنآ  یناد  دوخ 

( . 58) .هدب ام  فاصنا  ناتسب و  راکمتس  موق  نیا 

: دناوخ زجر  نیا  دوب و  هلاس  هدزناش  یناوج  تخات و  موق  نآ  رب  دمحا 

ینا
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یلع نب  مامالا  لجن  انا 

( . 59  ) للفی یتح  فیسلاب  مکبرضا 

هحفص 199) )

یبنلاب یلوا  هللا  تیب  نحن و 

( . 60  ) لطسقلا طسو  حمرلاب  مکنعطا 

ایآ راوگرزب ! مع  يا  داد : زاوآ  دوب و  هدـش  ورف  هقدـح  رد  شطع  يرایـسب  زا  وا  مشچ  ود  ره  تشگزاـب و  دـنکفیب و  راوس  داتـشه  و 
.موش اناوت  موق  نیا  تلتاقم  رب  رگم  ات  دیاسایب ؟ نادب  هتخوس  رگج  نیا  هک  دشاب  بآ  یتبرش 

هنـشت سپ  نآ  زا  هک  دیـشون  یهاوخ  یتبرـش  شیوخ  ياین  تسد  زا  یلاح  ( 61 ، ) بیکـشب یکدنا  هدـید ! ود  ره  رون  يا  دومرف : ماما 
( . 62) .يدرگن

: دناوخرب زجر  نیا  تشگزاب و  دمحا 

شطعلا دعب  ینملاف  الیلق  ربصا 

( . 63  ) شمکنت داهجلا  یف  یحور  ناف 

(64  ) شهد توملا  اذا  توملا  بهرا  ال 

( . 65  ) شعر ءاقلا  دنع  نکا  مل  و 

: دناوخرب تیب  دنچ  نیا  دنکفیب و  رگید  راوس  هاجنپ  و 

ابرض راتخملا  ینب  نم  مکیلا 

( . 66  ) عیضرلا سأر  هلوهل  بیشی 

اعمج رافکلا  رشاعم  دیبی 

( . 67  ) عیطق بضع  دنهم  لکب 

.تشگ هتشک  دنکفیب و  رگید  راوس  تصش  و 

.داتفا لقن  ییحی  نب  طول  فنخم  یبا  لتقم  زا  ثیدح  نیا  و 
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كاخ و هب  ار  لوسر  ترتع  ناناوج  دید و  هتشک  ار  نارای  مومع  ماما  تقو  نیا  رد  و 

هحفص 200) )

لوسر مرح  زا  موق  نیا  رـش  هک  دوب  یـسک  ایآ  هک  داد  ادن  دنلب  زاوآ  هب  درک و  موق  نآ  گنهآ  سیفن  سفن  هب  مرج  ال  هتـشغآ ؛ نوخ 
؟ دراد زاب  يادخ 

سک ( 68 ( ؟ دبلط ریخ  يازج  يادخ  زا  دسر و  ام  دایرف  هب  هک  دوب  یـسر  دایرف  ایآ  درادـهاگن ؟ ام  بناج  هک  دوب  یتسرپ  يادـخ  ایآ 
يارس رد  هب  .تشگ  دنلب  ( 69  ) لیوع هلان و  هب  ناکدوک  نانز و  زاوآ  .درواین و  یخساپ  تشز ، ای  بوخ  هب  تفگن و  یباوج 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


یطامق رد  ار  وا  تساوخب و  دوب ، هدمآ  رب  هام  شش  شزونه  هک  ار  رغـصا  یلع  دنبلد ، دنزرف  دناوخب و  ار  بنیز  مرح ، نوتاخ  دمآ و 
: دومرف درک و  موق  بناج  يور  و  تفرگ ، الاب  تسد  رب  ( 70)

ناتسپ رد  ریـش  شطع ، طرف  زا  هک  دینادن  رگم  دشاب !؟ هچ  هانگ  ار  كدوک  نیا  رخآ  هن  دیراگنا ، رفاک  ارم  هک  مریگ  هفوک ! مدرم  يا 
!؟ هتشگ کشخ  وا  ماک  بل و  هدنامن و  وا  ردام 

.تسج نوریب  يوس  رگید  زا  تسشن و  یلع  يولگ  رب  ریت  نآ  دنکفیب و  ماما  بناج  هب  يریت  لهاک  نب  هلمرح 

مالـسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  و  ( 71) .دـناشفا یم  اوـه  هب  تفرگ و  یم  تسد  هب  وا  موـقلح  نوـخ  داد و  بنیز  هـب  ار  یلع  ماـما 
: دناوخ یم  زجر  نیا  درک و  موق  بناج  يور  هاگ  نآ  ( 72 ( ؛ دیکچن ورف  نیمز  هب  يا  هرطق  نآ  زا  هک  تفگ 

اوبغر امدق  موقلا و  رفک 

( . 73  ) نیلقثلا بر  هللا  باوث  نع 

هنبا ایلع و  موقلا  ( 74  ) لتق

( . 75  ) نیوبالا میرک  ریخلا  نسح 

هحفص 201) )

اوعمجأ اولاق  مهنم و  اقنح 

( . 76  ) نیسحلا لتق  یلا  سانلا  اورشحا  و 

لذر سانا  نم  موقل  ای 

( . 77  ) نیمرحلا لها  عمجلا و  اوعمج 

مهلک اوصاوت  و  ( 78  ) اوراس مث 

( . 79  ) نیدحلملا ءاضرل  یجایتجاب 

یمد کفس  یف  هللا  اوفاخی  مل 

( . 80  ) نیرفاکلا لسن  هللادیبعل 

هونع ینامر  دق  دعس  نبا  و 
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( . 81  ) نیلطاهلا فوکوک  دونجب 

اذ لبق  ینم  ناک  یشل ء  ال 

( . 82  ) نیدقرفلا ءایضب  يرخف  ریغ 

یبنلا دعب  نم  ریخلا  یلعب 

( . 83  ) نیدلاولا یشرقلا  یبنلا  و 

یبا قلخلا  نم  هللا  هریخ 

( . 84  ) نیتریخلا نبا  اناف  یما  مث 

بهذ نم  تصلخ  دق  هضف 

( . 85  ) نیبهذلا نبا  هضفلا و  اناف 

؟ يرولا یف  يدجک  دج  هل  نم 

( . 86 ( ؟ نیملعلا نبا  اناف  یخیشک  وا 

ءارهزلا مطاف 
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یبا یما و 

( . 87  ) نینح ردبب و  رفکلا  مصاق 

اعفای امالغ  هللادبع 

( . 88  ) نینثولا نودبعی  شیرق  و 

هحفص 202) )

اعم يزعلا  تاللا و  ندبعی 

( . 89  ) نیتلبقلا یلص  ناک  یلع  و 

رمق یما  سمش و  یباف 

( . 90  ) نیرمقلا نبا  بکوکلا و  انا  و 

هعقو دحا  موی  یف  هل  و 

( . 91  ) نیرکسعلا ضفب  لغلا  تفش 

اعم حتفلا  بازحالا و  یف  مث 

( . 92  ) نیقلیفلا لها  فتح  اهیف  ناک 

تعنص اذام  هللا  لیبس  یف 

( . 93  ) نیترتعلاب ام  ءوسلا  هما 

یفطصملا یبنلا  ربلا  هرتع 

( . 94  ) نیلفحجلا موی  درولا  یلع  و 

: تفگ یمه  هداد  ارف  نت  گرم  هب  هتشادرب و  دیما  یناگدنز  زا  و  ( 95  ) هتخیهآرب ریشمش  داتسیاب و  موق  ربارب  و 

مشاه لآ  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا 

( . 96  ) رخفا نیح  ارخفم  اذهب  ینافک 
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یشم نم  مرکا  هللا  لوسر  يدج  و 

( . 97  ) رهزی قلخلا  یف  هللا  جارس  نحن  و 

دمحا هلالس  نم  یما  مطاف  و 

( . 98  ) رفعج نیحانجلا  اذ  یعدی  یمع  و 

اقداص لزنا  هللا  باتک  انیف  و 

( . 99  ) رکذی ریخلاب  یحولا  يدهلا و  انیف  و 

مهلک سانلل  هللا  ناما  نحن  و 

( . 100  ) رهجن مانالا و  یف  اذهب  رسن 

هحفص 203) )

انتالو یقسن  ضوحلا  هالو  نحن  و 

( . 101  ) رکنی سیل  ام  هللا  لوسر  سأکب 

هعیش مرکا  سانلا  یف  انتعیش  و 

( . 102  ) رسخی همیقلا  موی  انضغبم  و 

زا .تفاتش  یم  ( 104  ) نارین هب  دیسر  یم  ارف  هک  ره  موق  ( 103  ) بانذا هاپس و  ناریلد  زا  دناوخ و  تزرابم  هب  ار  لیذاخم  نآ  هاگ  نآ 
موق نآ  تخات و  یم  ناشیدب  فرط  ره  زا  نیگمـشخ  ریـش  نوچ  وا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  نیطایـش  لیخ  نوچ  فرط  ره  زا  يور  نیا 

.دندش هدنکارپ  يوس  ره  هب  رشتنم ، ( 105  ) دارج نوچ  وا  نانس  غیت و  تبیه  زا  دندوب ، زرابم  نت  رازه  یس  زا  نوزف  هک 

دایرف رمع 

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیزاتب وا  رب  فرط  ره  زا  دیزرو و  تابث  برع ؛ هدنشک ي  و  ( 107  ) نیطب ( 106  ) عزنا نآ  تسا  بلاطوبا  یلع  رسپ  نیا  تشادرب :

رب مرح  قیرط  دندیود و  يارـس  هدرپ  بناج  موق ، رگید  .دنتفرگ و  نتخادنا  ریت  دنداشگب و  اهنامک  يوس  ره  زا  زادـنا  ریت  رازه  راهچ 
.دننک لوغشم  لد  ار  وا  تلیسو  ندب  رگم  ات  دنتسب ، زاب  وا 

، ناهج نیدب  يراب  دیـسرتن ، نیـسپ  زاب  زور  زا  دـشابن و  نید  ار  امـش  دـنچ  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  هعیـش ي  يا  هک  دروآ  رب  دایرف  ماما 
دیدرگ زاب  شیوخ  ( 108  ) باسحا اب  دییوج و  يدرمدازآ 

هحفص 204) )

( . 109) .دیبرع زا  هک 

؟ ییوگ هچ  همطاف  رسپ  يا  تفگ : رمش 

موق و ( 110  ) لذارا دـیناسرم و  ضرعت  نم  میرح  هب  مشاب ، هدـنز  نم  ات  .تسین  یهانگ  ناـنز  نیا  رب  دـیراد ، نم  دـصق  امـش  دومرف :
.دیرادزاب شحاف  دصق  نیا  زا  ار  شیج  ( 111  ) تاتع

وا بناج  رب  ناگمه  .دشاب  میرک  يوفک  دوخ ، وا  هک  دیبلط  ار  وا  دوخ  دـیوش و  رود  درم  نیا  میرح  زا  مدرم ! يا  دروآرب : دایرف  رمش 
وا .دندز و  یم  اهنعط  دـندرک و  یم  اه  هلمح  وا  رب  دنتـشاد و  یم  هجنر  ار  نویامه  نت  نآ  كاشاخ  كاخ و  ریت و  غیت و  هب  دـندش و 

یگنـشت هک  دـینادرگ  یمه  ماک  رد  نابز  شطع ، طرف  زا  دـیبلط و  یمه  یبآ ، تبرـش  لیذاخم  نآ  زا  و  درک ، یم  عفد  اـه  هلمح  نآ 
هب بسا  .دـید  یمه  دود  نوچ  ار  یفاص  ياوه  دوب و  هدـش  يرات  شنویامه  هدـید ي  هک  تباـثم  نادـب  دوب  هتـشگ  هریچ  وا  رب  میظع 

ناشیا رب  وا  دنتـسب و  زاب  وا  رب  تارف  هعیرـش ي  سک  رازه  راهچ  اـب  يدـبیز  جاـجح  نب  ورمع  یملـس و  روعا  .دـیناهج  تارف  بناـج 
تخاتب
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میرح رب  موق  یـشون و  یم  بآ  وت  نیـسح ! يا  هک  دروآرب  دایرف  یلوذخم  تشادرب ، بآ  یفک  .دش  تارف  هب  دـنکارپب و  تشکب و  و 
درک و هلمح  موق  نآ  رب  هراب  رگید  دید ، غورد  ار  نخس  نآ  دیـسر ، ارف  نوچ  تفرگ و  مرح  بناج  تخیرب و  بآ  ماما  .دنا  هتخات  وت 
وا نویامه  ههبج ي  رب  ریت  نآ  درک و  اهر  وا  بناج  هب  يریت  یفعج  ( 112  ) فوتحلاوبا .تشکب  هارمگ  نازرابم  هاپس و  نارس  زا  یسب 

یمه ن رب  دومرف : یم  دـیلام و  یم  يور  رـس و  رب  نوخ  نآ  دوخ  دـش و  ناور  شکراـبم  هنوگ ي  رب  نوـخ  دیـشکب ؛ ار  ریت  .تسـشن 
( . 113) .درب مهاوخ  ودب  دوخ  لاح  ضرع  درک و  مهاوخ  تاقالم  ار  يادخ  لوسر  شیوخ  ياین  تفص 

هحفص 205) )

ار عمج  نیا  تفگ : دعـس  رـسپ  اب  رمـش  دنام ، دوبان  يرایـسب  لیذاخم ، نآ  زا  دیـشک و  ازارد  هب  تلتاقم  راک  نوچ  دیوگ : فنخم  وبا 
هـس زا  ات  كاشاخ ، راخ و  كاخ و  شتآ و  اب  یهورگ  زاب و  هزین  نز و  ریـشمش  يا  هفیاط  زادـناریت و  يا  هقرف  دـش : هقرف  هس  یتسیاب 

(116  ) قشم حامر و  نعط  و  ( 115  ) ماهس ( 114  ) قشر هب  فرط  ره  زا  دندرک و  نینچ  .دنزاسب  ناسآ  وا  راک  دنهن و  يور  ودب  يوس 
( . 117) .دنتسخب وا  فیرش  ندب 

نوخ كاخ و  رد  داتفا و  نیمز  رب  نیز  زارف  زا  دـنامن و  تقاط  شرگید  هک  دـناشن  وا  كراـبم  هنیـس ي  رب  يریت  یحبـصا ، نب  یلوخ 
نآ وا  دوب و  ناور  شکرابم  هنیـس ي  زا  نوخ  دیـشک و  نوریب  تشپ  سپ  زا  ریت  نآ  تسد ، ود  ره  اب  تسـشنب و  یتخل  .دـیطلغ  یمه 

رس و رب  تفرگ و  یم  فک  ود  اب  نوخ 
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: دومرف یم  دیلام و  یم  يور 

نوچ ( 118) .دش یـشغ  رد  داتفیب و  هاگ  نآ  .درب  مهاوخ  تیاکـش  تلاح  نیا  زا  درک و  مهاوخ  تاقالم  ار  شیوخ  دج  هنوگ  نیا  رب 
ردپ دج و  تسیرگب و  دنلب  زاوآ  هب  داتفیب و  تسناوتن و  مخز ، يرایسب  فعض و  تدش  زا  دزیخ ، ياپ  هب  ات  تساوخ  دمآ ، شیوخ  هب 

ناردارب نارای و  عرصم  تمشح و  لاوز  تمرح و  کته  رـصان و  تلق  ددم و  فعـض  شطع و  تدش  نطو و  يرود  زا  دناوخب و  ار 
و تسا !؟ یضترم  یلع  ردپ  متشک و  یگنشت  و  تسا !؟ یفطـصم  دمحم  نم  دج  دور و  متـس  نم  رب  دومرف : یمه  دیلانب و  نادنزرف  و 

( . 119 ( !؟ تسا ارهز  همطاف  نم  ردام  دننک و  نم  تمرح  کته 

رازهکی و دـنام و  یمه  ار  تشپ  راخ  ياهراخ  ییوگ  هک  دوب  هتـسشن  وا  نویاـمه  ندـب  رب  ریت  نادـنچ  دـش و  یـشغ  رد  هراـب  رگیدو 
، هچ .دوب  هتفای  ریت  غیت و  مخز  دصهن 

هحفص 206) )

رـس دمآ و  شیوخ  هب  یکدـنا  رگم  .يدـندناشن  ریت  ياج  رب  ریت  يدندیـشک و  هزین  رد  هزین  يدـندز و  ریـشمش  ( 120  ) رثا رب  ریـشمش 
همه همه ، نیا  اب  داتفا و  يور  هب  درک و  نیرفن  وا  رب  ماما  .دز  وا  نویامه  قرف  رب  يریشمش  دیود و  شیپ  هدنک  زا  یلوذخم  .تشادرب 

وا رب  رابکی  هب  هتـشگ ، ناوتان  فیعـض و  هدنامن و  تقاط  ار  نیـسح  هک  دز  گناب  هاپـس  مومعرب  رمـش  .دوب و  مرح  بناج  شتافتلا  ي 
( . 121) .دیزاسب وا  راک  دیزاتب و 

عقو یب  گنن  راع و  هتساخرب و  مرزآ  مرـش و  هدنامن و  تقفـش  نت  چیه  رد  هتـشادرب و  موق  نآ  لد  زا  محر  هناحبـس  يادخ  ییوگ  و 
؛ هتشگ
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یـسب هک  برع  هاشداپ  رـسپ  تشهب و  ناـناوج  دیـس  لوسر و  سنا  هفوکـش  لد و  هویم ي  رگج و  ( 122  ) هذـلف ي كاپ و  هلالس ي 
تیص هدوب و  یمارگ  یـسب  ردپ  تمدخ  رد  هتفای و  شرورپ  لوتب  نماد  رب  هتـسشن و  لوسر  رانک  رب  شدندوب  هدید  هک  دوب ، هدماینرب 
قویع ( 126  ) هورذ ي زا  وا  بسن  تفارـش  بـسح و  ( 125  ) تهابن هداتفا و  ( 124  ) هاوـفا رد  وا  میظع  تلزنم  و  ( 123  ) ردق تلالج 

شفیرـش تایح  زا  هتفای و  ریـشمش  هزین و  مخز  نارازه  دـطلغ و  یمه  نوخ  كاخ و  نایم  رد  هناگی  اـهنت و  کـنیا  هتـشذگ ، ( 127)
میرح هداتفا و  باتفآ  ربارب  ناـیرع ، و  ( 128  ) بیلـس شناگداز  ردارب  نادنزرف و  هدش و  هتـشک  شناردارب  نارای و  هدنام ؛ یقاب  یقمر 

ره هب  دنناریح و  همیسارس و  لیاه ، يا  هعقاو  لزان و  يا  هثداح  نانچ  رد  دنلوسر  نادناخ  هدیزگ و  ترتع  هک  شمرتحم  مرح  كاپ و 
: دنناوخ یمه  ار  شیوخ  ( 129  ) ناگتشذگب یگتخوسلد ، تیاغ  زا  دننیبن و  يراسگمغ  يرای و  فرط ، چیه  زا  دنرگن و  یمه  يوس 

! هارفعج او  هاتزمح و  او  و  دنیوگ ، یمه  ایلعاو ! هادمحم و  او 

هحفص 207) )

یم اـهتحاقو  دـنتخات و  یم  يوس  ره  زا  كاـپ  رون  هناـگی و  صخـش  نآ  رب  كاـب ، یب  ناـسکان  نآ  تلاـح ، نینچ  رد  .دنیارـس  یمه 
.دندومن

وا هاـگیهت  رب  هزین  بهو  نب  حـلاص  .دـناشن  وا  هنیـس ي  رب  يریت  هفیلخ  هب  ورمع  .دز  وا  پچ  تـسد  رب  يریـشمش  کیرـش  نـب  هـعرذ 
.دیریگرب وا  رس  دییآ و  دورف  تفگ : ار  شیوخ  نارای  دیناود و  وا  رس  رب  بسا  دعس ، رمع  .دیشک 

مرح نایگدرپ  دیود و  نوریب  همیخ  زا  دوب ، هلاس  هدزای  یلفط  هک  نسحلا  نب  هللادبع  لاح  نیا  رد  و 
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هیلع ماما  هتفای و  شرورپ  راوگرزب  مع  ناماد  رد  دوب و  ( 130  ) عیضر یلفط  ردپ ، تداهش  تقو  رد  وا  تشادهاگن و  ار  وا  دنتـسناوتن 
دورف ماما  رب  يریـشمش  بعک  نب  رحبا  .تفرگ  راـنک  رد  ار  وا  ماـما  .دیـسر  ارف  نوچ  .دوب  ( 131  ) سنأتسم یسب  وا  رادید  هب  مالـسلا 

: تشادرب دایرف  هللادبع  .تخیوایب  تسوپ  اب  وا  فیرش  دعاس  ریـشمش ، نآ  درک و  راوگرزب  مع  هیاقو ي  شیوخ  تسد  هللادبع  .دروآ 
دنیوگ درک و  هناـشن  يریت  هب  ار  وا  لـهاک  نب  هلمرح  تلاـح  نآ  رد  مه  داد و  یم  تیلـست  دیـشک و  شوـغآ  رد  ار  وا  ماـما  هاـمعاو !

( . 132) .درک ادج  وا  كرابم  رس  وا  يور  ارف  مه  دیشک و  نوریب  شماما  شوغآ  زا  تفگرب و  وا  نابیرگ  یلوذخم 

ارف نوچ  .دوب  یعبر  نب  یبـش  تسج ، ترداـبم  ءوس  دـصق  نیا  رب  هک  دـصق  نیا  رب  هک  میئل  موـق  نآ  زا  سک  لوا  دـیوگ  فـنخموبا 
ار يادخ  نم  هک  نیسح  يا  دنکن  نیا  زگره  هللا ! ذاعم  تفگ : یمه  تشگزاب و  تخادنیب و  ریشمش  ثبش  تسیرگن ، ودب  اما  دیـسر ،

.منک تاقالم  وت  نوخ  اب 

ییوگ .تسیرگن  نم  رد  مدش  کیدزن  ودب  نوچ  تفگ : تشاد ؟ زاب  هچ  نیسح  نتشک  زا  ار  وت  هک  درک  تمالم  وا  رب  سنا  نب  نانس 
مرش ارم  متسیرگن و  ار  لوسر  مشچ  ود  ره 

هحفص 208) )

نانس .تسیرگن  وا  رد  ماما  .دیسر  ارف  نوچ  .مرتراوازس  وا  نتـشک  هب  نم  تفگ : نانـس  .منک  يریلد  لوسر ، دننام  نتـشک  هب  هک  دمآ 
رب مدرک و  دای  وا  ردپ  تعاجـش  زا  تسیرگن ، نم  رد  نوچ  تفگ : دش ؟ هچ  ار  وت  تفگ : ودـب  رمـش  .تشگزاب  دـیزرلب و  شیوخ  رب 

.مدیسرتب شیوخ  ناج 

وا نتشک  هب  نم  تفگ : رمش 
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زارف دیـشکرب و  غیت  .دوب  عاجـش  يدرم  وا  ردپ  ای  تسا و  دننام  شیوخ  دج  هب  نیـسح  هک  تسین  یکاب  ارم  مرتراوازـس و  سک  ره  زا 
.تسشنب ماما  هنیس ي  رب  دمآ و 

؟ یسانشن ارم  رگم  هدمآ ؟ رب  میظع  سب  ییاج  رب  هک  یتسیک  وت  دومرف : .تسیرگن  وا  رد  ماما 

.ارهز همطاف  وت  ردام  یضترم و  یلع  وت  ردپ  تسا و  یفطصم  دمحم  وت  دج  مسانشن ؟ هنوگچ  تفگ : رمش 

؟ ینک یم  يریلد  ینم  نوچ  نتشک  رب  هنوگچ  یسانش  یم  نوچ  دومرف : ماما 

.مبلط یم  دیزی  هزیاج  يریلد  نیا  زا  تفگ :

؟ يراد فاعم  نم  نتشک  زا  ار  نتشیوخ  یبلط و  نم  دج  تعافش  دیزی  هزیاج ي  ياج  هب  هک  دوش  هچ  دومرف : ماما 

تـشهب وت و  دج  تعافـش  هب  دیزی ، هزیاج ي  زا  یگناد  مشابن و  كانمیب  لد و  دب  نارگید  نوچ  منکن و  نیا  زگره  هللا ! ذاعم  تفگ :
.مشورفن دیواج 

.ما هنشت  یسب  هک  هد  بآ  یتبرش  ارم  يراب  تشک ، یهاوخب  ارم  نوچ  دومرف : ماما 

زا ات  ( 133  ) بیکـشب یتـخل  دـهد ، بآ  دراد  تسود  ار  هک  ره  تسا و  رثوک  ضوح  رب  مردـپ  یتـفگ  یمه  وـت  نیـسح ! يا  تفگ :
.یشون بآ  ردپ  تسد 

رب تشادرب ، ماثل  نوچ  يرادرب ، ( 134  ) ماثل ات  مناوخ  یمه  يادخ  هب  ار  وت  دومرف : ماما 

هحفص 209) )

.دوب ( 135  ) صرب هناشن ي  وا  دیلپ  مسج 

دش مشخ  رد  رمش  .دوب  دننام  یسب  ناگس  اب  هک  صوربم  دشک  یلوذخم  ار  نیسح  هک  يادخ  لوسر  مدج  تفگ  تسار  دومرف : ماما 
: تفگ یم  دیرب و  یم  ناکی  ناکی  وا  كرابم  ياهگر  دیشک و  یمه  وا  ( 136  ) يافق رب  غیت  دنکف و  يور  هب  ار  ماما  و 

ملعت یسفن  مویلا و  کلتقا 

ملکت نم  ریخ  كابا  نا 

(137  ) مظعملا یفطصملا  یبنلا  دعب 

: دومرف یمه  دیلان و  یمه  ماما  و 
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هارفعجاو هایلعاو  هادجاو 
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( . 138  ) هابیرغاو هارصان  هلقاو  هالیتقاو  هاثایغاو  هالیقعاو  هاتزمحاو 

( . 139  ) نیتس يدحا و  هنس  مارحلا  مرحم  رهش  رشاع  روشاعلا  هعمجلا  موی  کلذ  و 

.یلاح ناشیرپ  یگنتلد و  ( 1)

.رتسب ( 2)

نییبلاطلا ص 76، لـتاقم  فـطلا ص 242 ؛ هعقو  يربـط ج 331/3 ، یمزراوخ ج 30/2 ؛ لـتقم  راونـالاراحب ج 43/45 ؛ ك.ر : ( 3)
بختنم فوهللا ص 166 ، 1373 ق ؛ مق ، قدص ص 318 ، خیش  یلاما  حوتفلا ص 907 و 908 ؛ توافت ) كدنا  اب   ) داشرا ص 238

یحیرط ص 284.

لـسن زا  یخرب  ینادنزرف  دیزگرب  نایناهج  زا  ار  نارمع  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، انامه  « ؛ نارمع 33 و 34 لآ  ( 4)
«. تساناد اونش و  ادخ  هدمآ و  دیدپ  رگید  یخرب 

.تسا ربمایپ  ناشردپ  دج  هک  یهورگ  زا  یلع ، نب  نیسح  دنزرف  یلع  منم  ( 5)

.دوش هدیمخ  ما  هزین  ات  منز  یم  هزین  اب  ار  امش  درک ، دناوتن  تموکح  ام  رب  هدازانز  دنزرف  هک  دنگوس  ادخ  هب  ( 6)

.يولع یمشاه  ناوج  ندز  ریشمش  منک ، یم  تیامح  مردپ  زا  مشک و  یم  ار  امش  مریشمش  اب  ( 7)

.؟ دنک باریس  ارم  هک  تسه  اراوگ  بآ  زا  يا  هعرج  ایآ  ( 8)

.رتشگنا ( 9)

.دندش هتخانش  قداص  دارفا  زین  نآ  زا  سپ  تشگ و  راکشآ  یلهاج  تابصعت  یقیاقح و  گنج  نیا  رد  ( 10)

.دنوش ماین  رد  اهریشمش  ات  مینکن  اهر  ار  امش  عمج  هک  دنگوس  شرع  راگدرورپ  يادخ  هب  ( 11)

رهـش نبا  بقانم  ج 44/45 ؛ راونـالاراحب ، يربط 331/3 ؛ ك.ر : تسا ، هدـمآ  يدـبع  ناـمعن  نب  ذـقنم  نب  هرم  عباـنم  رتشیب  رد  ( 12)
حوتفلا ص 907. بئاصملا ص 213 ، لیلکا  فطلا ص 242 ، هعقو  بوشآ ج 109/4 ،

.دنزرف لسن ، ( 13)

! ادخ لوسر  میرح  يرد  هدرپ  ادخ و  هب  تبسن  نانیا  دنمرش  یب  خاتسگ و  هچ  .تشک  ار  وت  هک  یموق  دشکب  ادخ  ( 14)
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.داب ایند  نیا  رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  و 

یناهفصا ص 77. جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  330/3 ؛ يربط ج 331 -  فطلا ص 241 ، هعقو  ( 15)

.دشاب یم  طلغ  تسا ، لیضفت  تمالع  یسراف  رد  هک  رت »  » دنوسپ ندروآ  اذل  تسا  لیضفتلا  لعفا  هغیص  یلوا  نوچ  ( 16)

.تسا حیحص  ورمع  طبض  عیبص و  نب  رمع  لصا : ( 17)

نادـیم دراو  هک  دـناد  یم  لوسر  راهطا  نادـناخ  زا  سک  نیلوا  ار  يو  حوتفلا ص 905 ؛ بوشآ ج 105/4 ؛ رهـش  نبا  بقاـنم  ( 18)
.دیسر تداهش  هب  دش و  گنج 

يرذالب ج 200/3. فارشالا  باسنا  یمزراوخ ج 26/2 ؛ لتقم  نییبلاطلا ص 62 ؛ لتاقم  راونالا ج 32/45 ؛ راحب 

داشرا ج 111/2. راونالاراحب ج 34/45 ؛ نییبلاطلا ص 60 ، لتاقم  فطلا ص 246 ؛ هعقو  ( 19)

راونالاراحب ج 33/45. فطلا ص 247 ، هعقو  يربط ج 331/3 ، ( 20)

.عبنم نامه  ( 21)

.نامه ( 22)

.نامه ( 23)

.بلاغ مشاه و  ینب  هنایم ي  رد  یهورگ  زا  مبلاطوبا  لسن  زا  یحطبا  ناوج  نم  ( 24)

.تسا ناکاپ  نیرتکاپ  هک  تسا  نیسح  نیا  ناراگزور و  نیرترب  نارورس و  میتسه  ام  یتسارب  ( 25)

.دنتسه نیرتراکزیهرپ  هک  تسا ) ترضح  ءامسا  زا   ) بقاع ربمایپ  ترتع  زا  ( 26)

.45 راونالاراحب ج 33 / بقانم ج 105/4 ، ( 27)

.سایا عبانم : یضعب  ( 28)

..عبانم نامه  ( 29)

.دوب نینبلا  ما  نادنزرف  زا  سابع  ترضح  ردارب  نامثع  ( 30)

.ناشخرد تاراختفا  بحاص  یلع  نم  ردپ  تاراختفا و  بحاص  نامثع  منم  ( 31)
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.تسا ناگدیزگ  هدیزگ ي  نیسح  مردارب  و  كاپ ، ربمایپ  مع  رسپ  ( 32)

.تسا نید  هدنهد ي  يرای  یلع  ربمایپ و  زا  سپ  نادرخ  ناگرزب و  رورس  و  ( 33)

.مراد ینب  خسن : یخرب  ( 34)

ریما اب  تسا و  هتفای  تافو  ملـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تایح  رد  تسا و  هباحـص  رایخا  زا  یکی  نوعظم  نب  نامثع  ( 35)
(. فلؤم  ) هدوب لامک  هب  تسود  نینمؤملا 

رفعج نم  ( 36)
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.تساطع بحاص  تسا و  بوخ  هک  یلع  رسپ  متسه ، یلاع  تافص  بحاص 

.تسا مرک  لضف و  بحاص  هک  منک  یم  تیامح  نیسح  زا  تسا و  سب  ما  ییاد  ومع و  تلاصا  فرش و  ارم  ( 37)

.ریت باترپ  ( 38)

.ناگمه اهنآ ، مامت  مهرسأب : ( 39)

.گرزب تبیصم  هیزر ، ءزر : ( 40)

هب لاس 1274  رد  .دـش  دـلوتم  1234 ه ق  لاس دودـح  راجاق ، هاش  یلعحتف  نادـنزرف  زا  هنطلـسلا  دامتعا  ازریم  یلقیلع  هدازهاـش  ( 41)
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  درک  فیلأت  زین  يراثآ  .دش  بوصنم  مولع  ترازو  هب  سپس  نونفلاراد و  هسردم ي  تسایر 

.ینوریب ناحیروبا  هیقابلا  راثآ  همجرت ي  ناتـسناغفا ، حناوس  عیاقو و  خـیرات  هغارم ، هناخ ي  دـصر  هداعـسلا ، کلف  خـیراوتلا ، ریـسکا 
ثدحم مشاهریم  حیحـصت  ناتـسناغفا ، حناوس  عیاقو و  خـیرات  همدـقم ي  دادـماب ج 442/2 ، يدـهم  ناریا ، لاجر  لاح  حرـش  ك.ر :

.ه  1295 نارهت ، ، 1  / 41 تیاده ج 44 -  ناخ  یلق  اضر  احصفلا ، عمجم  پاچ 1364 ،

.نوگانوگ ( 42)

راونالاراحب ج 38/45. یناهفصا ص 53 ؛ جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  ( 43)

راونالاراحب ج .تشاد  لاـس   21 يرجه ، لاـس 61  رد  هک  دوب  یلع  نب  ناـمثع  زا  رتـکچوک  لاـس  ود  يو  يرگید  تیاور  رب  اـنب  هتبلا 
بقانم ج 108/4. داشرا ص 240 ؛ ، 37/45

لاس 26 رد  سابع  لضفلاوبا  ترـضح  تسخن  .دروآ  ایند  هب  دیـشر  دـنزرف  راهچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  رـسمه  نینبلا  ما  ( 44)
ماما شردارب  اب  لاس  تدم 24  درب و  رـسب  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  لاس  .دش و 14  دلوتم  يرجه 

ماگنه دش و  دـلوتم  سابع  زا  سپ  لاس  یلع 8  نب  هللادـبع  .تشاد  لاس  تداهـش 43  تقو  رد  اذل  نیـسح ، ماما  اب  لاس  و 34  نسح 
هب هللادبع  زا  سپ  لاس  ود  یلع  نب  نامثع  .تشاد  لاس  البرک 25  نینوخ  گنج 
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هلاس اروشاع 21  زور  رد  دـمآ و  ایند  هب  نامثع  زا  سپ  لاس  ود  زین  یلع  نب  رفعج  .تشاد  لاـس   23 يرجه ، لاس 61  رد  دمآ و  ایند 
.دوب

.ناراکوکین نیرتهب  تسا  یلع  وا  تلیضف و  تعاجش و  بحاص  دنزرف  منم  ( 45)

.دیسرت یم  وا  زا  نمشد  دش ، یم  راکشآ  یموق  ره  رب  هک  دوب  يادخ  لوسر  ریشمش  وا  ( 46)

.عبانم نامه  ك.ر : ( 47)

.مازج لصا : ( 48)

البرک هنحـص ي  رد  هک  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  رداـم  بـالک ، نب  دـیحو  نب  هعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاـف  ( 49)
 - نییبلاطلا ص 82 لتاقم  ك.ر : .داتسرف  هاگنابرق  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  يارب  ار  شدنمورب  دنزرف  راهچ  تشاد و  روضح 

.84

دیرفلا ج 124/5. دقع  ك.ر : نیعلا ص 100 ؛ راصبا  .تسا  هبیتق  نب  نامیلس  هدورس ي  رعش  ( 50)

.دشاب یم  ای »  » نودب ناتسلگ ، خاک  رد  دوجوم  هخسن ي  زین  لصا و  ( 51)

.نک هیرگ  ادخ  لوسر  نادناخ  رب  ینک  یم  هیرگ  رگا  نک و  يراز  نویش و  زیرب و  کشا  رایسب  مشچ ! يا  ( 52)

.هسمخ دیرفلا ج 124/5  دقع  همست  لصا : ( 53)

.لیقع زا  دنزرف  تفه  و  دندش ) دیهش  هک   ) دندوب یلع  تشپ  زا  همه  دنزرف  شش  ( 54)

مـساق دمحا و  ردام  .دندش  دیهـش  دوخ  مع  باکر  رد  نانآ  نت  ود  دنتـشاد و  روضح  البرک  رد  نسح  ماما  ناوجون  دـنزرف  هس  ( 55)
نـس هب  زونه  هک  ینثم  نسح  هب  فورعم  هللادـبع  یموس  دوب و  ربـکا  هللادـبع  هب  فورعم  رکبوبا  وا  هینک ي  دـمحا  دوب و  دـلو  ما  هلمر 

.دوب هدیسرن  غولب 

.نونکا ( 56)

.میلقا هیحان ، رطق  عمج  راطقا : ( 57)

يربط خیرات  نییبلاطلا ص 88 ؛ لتاقم  هبکاسلا ج 317/4 ؛ هعمدلا  ، 45 راونالاراحب ج 35 /  یمزراوخ ج 27/2 ؛ نیسحلا  لتقم  ( 58)
خیراتلا یف  لماکلا  داشرا ص 239 ، ج 331/3 ؛
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یسربط ص يرولا  مالعا  یحیرط ص 365 ؛ بختنم  فطلا ص 243 ، هعقو  هعیـشلا ج 608/1 ، نایعا  فوهللا ص 168 ؛ ج 57/2 ،
1371؛ مق ، ادهشلا  دیـس  تاراشتنا  مرقم ص 425 ، قازرلادـبع  لتقم  همجرت ي  ـالبرک  رـالاس  و 102 ؛ نیعلا ص 101  راـصبا  ، 146

دیرفلا ج 121/5. دقع  بئاصملا ص 192 ، لیلکا 

.دوش دنک  نآ  بل  ات  منز  یم  ار  امش  نادنچ  ریشمش  اب  .متسه  یلع ) نب  نسح   ) ماما رسپ  نم  ( 59)

یم تبرـض  امـش  رب  گنج ) نادیم   ) رابغ درگ و  نایم  رد  دوخ  هزین ي  اب  میرتراوازـس ، ربمایپ  هب  ام  هک  ادخ  هناخ ي  هب  دنگوس  ( 60)
.منز

.شاب هتشاد  لمحت  ربص و  ( 61)

.عبانم نامه  ( 62)

.تسا هدنباتش  گنج  نیا  رد  محور  تسا و  یگنشت  زا  دعب  هب  دیما  هک  نک  ربص  یکدنا  ( 63)

شحو لصا : ( 64)

.مرادن مادنا  رب  هرزرل  گرم ، رادید  ماگنه  هب  دهد و  میب  نوچ  مرادن  یسرت  گرم  زا  ( 65)

.دوش یم  دیپس  راوخریش  كدوک  رس  يوم  نآ ، میب  زا  هک  یتبرض  هدیزگ ، نادنزرف  زا  تسامش  رب  ( 66)

هدـش و افتکا  رکب  وبا  مسا ، رکذ  هب  فنخم  یبا  لتقم  رد  .هدـنرب  زیت و  يدـنه  ریـشمش  اب  دزاـس  دوباـن  یگلمج  ار  راـفک  هورگ  ( 67)
.تسا هدمآ  خیراوتلا ج 217/2  خسان  هدوملا ص 412 ، عیبانی  نییبلاطلا ص 57 ؛ لتاقم  دننام  يرگید  عبانم  رد  ثیدح  نیا  لیصفت 

.45 راونالاراحب ج 46 /  فوهللا ص 168 ، یمزراوخ ج 32/2 ، نیسحلا  لتقم  ( 68)

.نویش ( 69)

.هقادنق ( 70)

راونالاراحب ج 46/45؛ یمزراوخ ج 22/2 ؛ لتقم  بقانم ج 222/2 ؛ فطلا ص 245 و 246 : هعقو  فوهللا ص 168 و 169 ؛ ( 71)
حوتفلا ص 908.

فوهللا ص 169. ( 72)

.دندنادرگ يور  خزود ، تشهب و  راگدرورپ  دنوادخ  شاداپ  نیا  زا  رتشیپ  دندش و  رفاک  موق  نیا  ( 73)

.اولتق لصا : ( 74)
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، موق نیا  ( 75)
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.دندناسر لتق  هب  دندوب  ناراوگرزب  شردام  ردپ و  دوب و  راکوکین  هک  ار  نسح  شرسپ  یلع و 

.دیروآ درگ  نیسح  نتشک  يارب  ار  مدرم  دیوش و  عمتجم  دنتفگ  دنتشاد و  لد  هب  اهنآ  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  ( 76)

.دندمآ مه  درگ  هنیدم  هکم و  مدرم  اب  هک  تسپ  یمدرم  یموق ! دب  هچ  ( 77)

.اوراص لصا : ( 78)

.دنزاس دونشخ  ار  هللادیبع ) دیزی و   ) دحلم ود  نآ  نم  نتشک  اب  ات  دنتسب  نامیپ  مه  اب  دنتفر و  سپس  ( 79)

.تسا هدش  دلوتم  رفاک  ود  لسن  زا  هک  هللادیبع  يارب  دندیسرتن  ادخ  زا  نم ، نوخ  نتخیر  رد  ( 80)

.تخاس ریگرد  رابرپ  ياهربا  رابگر  دننام  رایسب  يرکشل  اب  ارم  هک  دعس  رسپ  زین  و  ( 81)

.مشاب هدش  بکترم  يراک  تیالو  هراتس ي  ود  رون  هب  نم  راختفا  زج  رتشیپ  هکنآ  نودب  تهج و  یب  ( 82)

.دندوب یشرق  شردام  ردپ و  هک  يربمایپ  دوب ، رتهم  ربمایپ  زا  سپ  هک  یلع  هب  نم  رخف  زج  و  ( 83)

.متسه نیرتهب  ود  نیا  دنزرف  نم  دوب و  مردام  سپس  مردپ و  رشب ، نیرتهب  ( 84)

.متسه الط  ود  دنزرف  هرقن و  نم  دمآ و  دیدپ  الط  زا  هک  يا  هرقن  ( 85)

.متسه رورس  ود  نیا  دنزرف  نم  و  دشاب ؟ هتشاد  نم  ردپ  نوچ  يردپ  ای  نم  ياین  نوچ  ییاین  هک  نامدرم  نایم  رد  تسیک  ( 86)

.دوب نینح  ردب و  گنج  رد  رفک  هدنبوک ي  مه  رد  مردپ  ارهز و  همطاف  مردام ، ( 87)

.دندیتسرپ یم  ار  تب  ود  نایشیرق  هک  یلاح  رد  دیتسرپ  یم  ار  ادخ  هک  دوب  هدیسران  یناوجون  زونه  مردپ ، ( 88)

.درازگ یم  زامن  مارحلا ) دجسم  یصقالا و  دجسم   ) نیملسم هلبق ي  ود  رب  یلع  دندیتسرپ و  یم  ار  يزع  تال و  ياهتب  اهنآ  ( 89)

ناشخرد يا  هراتس  نم  هام و  مردام  دیشروخ و  مردپ ، ( 90)
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.متسه هام  دیشروخ و  ود  نیا  دنزرف  و 

.داد شمارآ  ار  نورد  هنیک ي  نمشد ، نایرکشل  ندنکارپ  اب  دز و  نیگمهس  یتبرض  دحا ، گنج  رد  ( 91)

.تخاس كاله  ار  ناکرشم  هورگ  هکم ، حتف  و  قدنخ )  ) بازحا گنج  رد  سپس  ( 92)

.!؟ تسپ مدرم  نیا  دندرک  هچ  داهج  نیا  رد  یلع  لوسر و  نادناخ  اب  ( 93)

.؟ دندرک هچ  دنوش  یم  دراو  وا  رب  نج  سنا و  زیخاتسر  زور  رد  هک  یلع  اب  یفطصم و  دمحم  مرکا  ربمایپ  کین  نادناخ  اب  و  ( 94)

.ندیشکرب نتخیهآ : ( 95)

.تسا سب  ارم  گرزب  راختفا  نیا  .متسه و  مشاه  نادناخ  زا  كاپ  یلع  رسپ  نم  ( 96)

.مینکفا یم  وترپ  هک  میتسه  ادخ  قلخ  نایم  تیاده  غارچ  ام  دوب و  نامدرم  نیرتراوگرزب  ادخ ، لوسر  نم  ياین  ( 97)

.دوش یم  هدیمان  لاب ) ود  ياراد   ) نیحانجلا وذ  هب  هک  تسا  رفعج  میومع  دمحا و  دنزرف  همطاف  مردام  ( 98)

.دش روکذم  یبوخ  هب  ام  یحو  تیاده و  دش و  لزان  ام  نایم  ادخ  باتک  ( 99)

.مییوگ یم  مدرم  اب  راکشآ  ناهنپ و  ار  نیا  میهد و  یم  نامض  ناما و  مدرم  هب  ادخ  دزن  هک  مییام  نیا  ( 100)

یندـشن راکنا  نیا  میناشون و  یم  ادـخ  لوسر  تسد  زا  یماج  اب  نآ  زا  ار  دوخ  ناتـسود  میرثوک و  ضوح  رب  ناگدرامگ  اـم  ( 101)
.تسا

.تسا هدید  نایز  تمایق  زور  هب  ام  نمشد  دنتسه و  ناوریپ  نیرتهب  مدرم  نایم  رد  ام  هعیش ي  ( 102)

راونالاراحب ج یحیرط ص 440  بختنم  یسربط ج 25/2 ؛ جاجتحا  همغلا ج 27/2 ؛ فشک  بوشآ ج 80/4 ؛ رهش  نبا  بقانم  ك.ر :
نیسحلا ص 495. مامالا  تاملک  هعوسوم  2 ؛  / خیراوتلا ج 368 خسان  هدوملا ص 416 ؛ عیبانی  ، 47/45

.ناوریپ بانذا : مد ، بنذ  عمج  بانذا : ( 103)

.منهج شتآ ، ران  عمج  نارین : ( 104)

.هدنکارپ خلم  ( 105)

يوم رس ، يولج  هک  یسک  ( 106)
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.دشاب هتشادن 

ماما هچ  .تسا  ترـضح  فصو  رد  ثیداحا  رگید  اب  ریاغم  وا و  نأش  فالخ  ترـضح  هب  نداد  مکـش ) گرزب   ) نیطب تبـسن  ( 107)
، دنارذگ یم  ریش  کمن و  وج و  نان  اب  هک  یسک  درادن و  هار  وا  مسج  يوخ و  قلخ و  رد  یتشز  هصیقن و  چیه  مالـسلا  هیلع  موصعم 

.؟! دشاب هتشاد  گرزب  یمکش  هنوگچ 

.رابت ناشیوخ و  داژن و  بسح : عمج  ( 108)

حوتفلا بقانم ج 58/4 ، راونالاراحب ج 51/45 ؛ یمراوخ ج 32/2 ؛ نیسحلا  لتقم  فطلا ص 252 ؛ هعقو  فوهللا ص 171 ؛ ( 109)
يربط ج 333/3. ص 909 ؛

.نیرت هیامورف  نیرت و  تسپ  لذرا : عمج  ( 110)

.شکرس ربکتم و  یتاع : عمج  ( 111)

.قونحلا وبا  حوتفلا ص 910 ؛ ج 333/3 ؛ بونجلاوبا ، يربط : ( 112)

فوهللا ص 177. ( 113)

.ندرک باترپ  نتخادنا و  ( 114)

.ریت مهس : عمج  ( 115)

.ندز ( 116)

.دندرزایب ( 117)

.نتفر لاح  زا  ندش ، شوهیب  ندش : یشغ  رد  ( 118)

هدوملا ص 419. عیبانی  یحیرط ص 451 ؛ بختنم  فوهلا ص 178 ؛ ( 119)

.لابند هب  یپ ، رد  ( 120)

نازحالا ص 75. ریثم  هداهشلا ص 425 ، رارسا  45 ؛ راونالاراحب ج 56 / فوهللا ص 177 ؛ ( 121)

.هعطق هراپ ، ( 122)

.ماقم هزادنا و  ردق : تمظع ؛ یگرزب و  تلالج : هزاوآ  تیص : ( 123)
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.ناهد هوف : عمج  ( 124)

.فرش ( 125)

.ولع الاب ، هورذ ، ( 126)

پاچ 73. ج 10  ادخهد ، دنز ، یم  لثم  نآ  هب  يرود  دعب و  رد  هک  ایرث  تسار  بناج  رد  گنر  خرس  يا  هراتس  ( 127)

.هنهرب تخل و  ( 128)

.ناگدرم ( 129)

.هراوخریش عیضر : ( 130)

.سونأم دنم ، هقالع  ( 131)

هعیشلا ج 609/1، نایعا  راونالاراحب ج 53/45 ؛ فوهللا ص 173 ، يربط 333/3 ، داشرا ص 241 ، فـطلا ص 254 ؛ هعقو  ( 132)
نازحالا ص 39. ریثم  خیراتلا ج 571/3 ، یف  لماکلا 

.ندرک ربص  ندیبیکش ، ( 133)

.ددنب یم  ینیب  يولج  هچنآ  باقن ، ماثل : ( 134)

.دشاب یم  دیدش  درد  اب  مأوت  دنک و  یم  دیفس  ار  تسوپ  هک  یتسوپ  يرامیب  یعون  ( 135)
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.یسیپ

.ندرگ تشپ  ( 136)

.دوب یفطصم  دمحم  مظعا  ربمایپ  زا  سپ  رونخس ، نیرتهب  وت  ردپ  هک  مهاگآ  دوخ  مشک و  یم  ار  وت  زورما  ( 137)

یسردایرف ایا  .دیـسرب  مدایرف  هب  لیقع  يا  هزمح و  يا  رفعج ، يا  یلع ، يا  نم ، دج  يا  ینعی  .تسا  عرـضت  هثاغتـسا و  هغیـص  ( 138)
.؟ تسین یسردایرف  ار  ام  تشذگ و  ام  رب  هچ  یبیرغ  روای و  یمک  زا  هک  ياو  یناگتشک ! هچ  ياو  تسه ؟

يربط فـطلا ص 255 ، هعقو  صوـهللا ص 181 ؛ ك.ر : .دوـب  يرجه  کـی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهد  هـعمج  زور ، نآ  و  ( 139)
حوتفلا ص نازحـالا ص 39 ؛ ریثم  بوشآ ج 222/2 ، رهـش  نبا  بقانم  ممالا ج 73/2 ؛ براـجت  یمزراوخ ج 35/2 ؛ لـتقم  ، 334/3

.17 ملاوعلا ج 299 /  45 ؛  / راونالاراحب ج 56 هداهشلارارسا ص 426 ؛ 911 ؛

ماما تراغ 

ماما تراغ 

هزین رـس  رب  دوب ، لوسر  نیلاـب  درورپ  تسد  هک  ار  وا  كراـبم  رـس  دـش ، زیاـف  تداهـش  هعیفر ي  هجرد  هب  راوگرزب  ماـما  نآ  نوـچ  و 
تساخرب و نوگانوگ  ياهداب  دمآ و  دیدپ  هریت  رابغ  تعاس  رد  نیـسحلا ! لتق  دق  الا  دمآ : رب  ادن  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  دندرک و 

يرات ناهج 

هحفص 210) )

.دیآ دورف  موق  نآ  رب  یمه  هک  تسیادخ  باذع  رگم  هک  تشگ  ناریح  اهلقع  دنام و  هریخ  اه  هدید  تسیرگ و  نوخ  نامـسآ  دش و 
( . 1) .دنامن یگریت  نآ  تسشن و  ورف  رابغ  نآ  تشذگب و  یتخل  .دندش  نامیشپ  دوخ )  هدرک ي( رب  دندوزف و  اهتمادن  ناگمه 

رس و يوم  تشگ و  صوربم  لاح  رد  دیـشوپ و  رد  وا  نهاریپ  یمرـضحلا  نبا  تشادرب و  ماما  ریـشمش  میمت ، ینب  زا  هلظنح  نب  دوسا 
، درک نوریب  وا  ياپ  زا  رازا  ورمع ، نب  رحب  و  تخیر ، ورف  وا  يور 
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، دـیچیپ رـس  رب  تفرگرب و  شراتـسد  دـیزی  نب  رباج  .تساخ  تسناوتن  زگره  رمع  ناـیاپ  اـت  تشگ و  ( 2  ) نمزم تسـشنب و  لاح  رد 
دیدرگ و یم  راس  هناوید  هش  یمه  دش و  نوتفم  لاح  رد  دیشوپ ، رد  وا  هرز  رـشب  نب  کلام  .دش  التبم  ( 4  ) ماذج ( 3  ) تلع هب  یلاح 

( . 5) .دنک هچ  دیوگ و  هچ  تسناد  یمن 

نوخ رد  یناشیپ  يوم  دمآ و  زاب  هاگان  دوب ، ( 7  ) يوپ کت و  رد  يوس  نآ  يوس و  نیا  زا  یتعاس  دیمرب و  تلاح  نیا  زا  ( 6  ) حانج و 
.درک یم  هلان  دیدرگ و  یم  ( 9  ) تاروع ياه  همیخ  درگ  تشادرب و  ( 8  ) لیهص دیلامب و  ماما 

ياین ردپ و  دـندنکارپب و  اهیوم  و  ( 10  ) دندوخـشب اهیور  دندیود و  نوریب  اه  همیخ  زا  دندید ، تفـص  نادب  ار  حانج  مرح  لها  نوچ 
همه هتـشغآ و  نوخ  كاخ و  رد  وت  نیـسح  تسا  نیا  رگنرد ! يآزاب و  يادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : یم  دـندناوخ و  یمه  ار  شیوخ 

تسد رد  هک  وت  نادناخ  تسا  نیا  .هداتفا  كاخ  رب  باتفآ  ربارب  هتشگ و  ادج  رگیدکی  زا  وا  وضع 

هحفص 211) )

.هدش برطضم  ناشیا  عزج  زا  نیمز  نامسآ و  دیرگ و  یمه  ناشیا  لاح  رب  تسود  نمشد و  دنریسا و  ناسکان 

.عبانم نامه  ( 1)

.ندب ياضعا  ندش  جلف  ای  ندش  ریگ  نیمز  يوقلا ، لیطعت  هنامزلا  هنامزلا ، هتباصا  انمز : نمزی  نمز  ( 2)

.يرامیب تلع  ( 3)

.هروخ ( 4)

ممالا ج 73/2. براجت  داشرا ص 242 ؛ بقانم ج 224/2 ؛ فطلا ص 257 ؛ هعقو  یمزراوخ ج 38/2 ، لتقم  ( 5)

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بسا  مان  حانجلاوذ  ( 6)

.دمآ تفر و  وج ، تسج و  ( 7)

.ههیش ( 8)

.نانز نز : زا  هیانک  هروع ، عمج  ( 9)

.ندز نخان  ندیشارخ ، ندوخش : ( 10)

اه همیخ  تراغ 

اه همیخ  تراغ 
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نامرف رمع  تشگ ، دنلب  نانز  هلان ي  نوچ  و 
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سب ار  وت  وا  نارای  نیسح و  نتشک  ییوگ  تفگ : تساخرب و  ضرعت  هب  یکی  ( 1  ) رگم دننز ، شتآ  ار  لوسر  لآ  ياه  همیخ  ات  داد 
؟ درابب گنس  ام  رب  نامسآ  ای  دور و  ورف  ام  رب  نیمز  هک  یهاوخ  نانچ  انامه  ییوگ ! یمه  ناکدوک  نانز و  نتخوس  هب  هک  دوبن 

.دنتخوسب دوب  نآ  رد  هچنآ  هکرابم و  مایخ  درکن و  یتافتلا  نانخس  نیدب  رمع 

نوتاخ .دندش  هدنکارپ  يوس  ره  هب  ( 2  ) شعن تانب  نوچ  دندیود و  نوریب  يوم  ناشیرپ  يور و  هداشگ  همیـسارس ، ناکدوک  نانز و 
دمآ و رد  مشچ  دوبک  یلوذـخم  هاگان  هداتفا ، رتسب  رب  دوب و  رامیب  وا  مدوب و  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نیلاب  رب  نم  دـیوگ : بنیز  برع 

یم درک و  یم  نوریب  راوشوگ  نآ  وا  .دوب  راوشوگ  ود  ارم  تسیرگن و  نم  هب  لوذـخم  نآ  .داتفا  يور  هب  یلع  دیـشک و  رد  رتسب  نآ 
رگید مربن  نم  رگا  یلوسر و  نادـناخ  زا  لوتب و  رتخد  هک  مناد  رخآ  هن  تفگ : ییرگ !؟ یم  ینک و  یم  تراـغ  ارم  متفگ : .تسیرگ 

( . 3 ! ) درب دهاوخ  سک 

ار نارای  ردپ و  مدوب و  هداتسیا  يارس  رد  رب  نم  دیوگ : نیسحلا  تنب  همطاف 

هحفص 212) )

كاپ نت  رب  اهبسا  هدنکفا و  باتفآ  ربارب  هدرک و  نوریب  ناشیا  نت  زا  اه  هماج  دندوب و  هدیرب  رس  نادنفـسوگ  نوچ  هک  متـسیرگن  یم 
تـسا راوس  یبسا  رب  مدید  ار  یلوذخم  .تفر  دهاوخ  هچ  موق  نآ  زا  ام  رب  هک  مدوب  هشیدنا  رد  نم  هتخات و  کی  ره  فیرـش  دسج  و 

یمه ار  یـضترم  یلع  يادـخ و  لوسر  دـنهانپ و  یمه  رگدـکی  هب  وا  هزین ي  نعط  زا  نانز  نآ  دـنار و  یمه  هزین  اب  ار  مرح  ناـنز  و 
دنناوخ و
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درک و نم  دصق  لوذخم  نآ  تلاح  نیا  رد  مه  .دیزرلب  نم  مادنا  دـیپطب و  لد  تلاح  نیا  زا  ارم  دـنرب و  یم  ( 4  ) ثاغتسم يادخ ، هب 
يور هب  نم  دیناسر و  نم  فتک  رب  هزین  ( 5  ) بعک دیسرب و  وا  تخیرگ و  مناوت  هک  متـسناد  نانچ  متخیرگب و  وا  تسد  شیپ  زا  نم 
يور رب  نوخ  دـیردب و  نم  شوگ  ود  ره  هکنانچ  دیـشک ، نوریب  نم  شوگ  زا  هراوشوگ  درک و  نوریب  نم  رـس  زا  هعنقم  وا  .مداـتف و 

: دومرف .مدید  بنیز  ما  همع  رانک  رد  دوخ  رـس  مدمآ ، شیوخ  هب  نوچ  .داتفا  یـشغ  ارم  دـیباتب و  نم  قرف  رب  باتفآ  دـش و  ناور  نم 
نیا زا  رـس  هک  دوـب  يا  هراـپ  اـیآ  متفگ : تسا ؟ هدیـسر  هچ  ناـکدوک  رگید  وـت و  راـمیب  ردارب  رب  منادـن  میورب و  اـت  همطاـف  يا  زیخ 

.کلثم کتمع  دومرف : مناشوپب ؟ نامرحمان 

( . 6) .هدرک هایس  هنایزات  هب  ار  وا  مادنا  دنا و  هتشادرب  وا  رس  زا  هعنقم  مدید  متسیرگن ، ودب  نوچ 

لآ ناگتشک  دسج  رب  دنتسب و  هزات  لعن  نابسا ، رب  ات  دناوخب  ار  نت  هد  داتـسرف و  هفوک  هب  ار  ماما  كرابم  رـس  زور  نآ  رد  مه  رمع  و 
كاپ راونا  نآ  درپس و  كاخ  هب  ار  ناگمه  و  درازگ ! زامن  شیوخ  هاپـس  ناگتـشک  رب  دنامب و  رگید  زور  زور و  نآ  دنتخات و  لوسر 

( . 7) .دبات نآ  رب  اهباتفآ  دزو و  نآ  رب  اهداب  ات  تشاذگب  تلاح  نامه  رب  ار  رهطم  داسجا  و 

هحفص 213) )

.دندرپس كاخ  هب  ار  ناشیا  دندرازگ و  زامن  ناشیا  رب  دندمایب و  دسا  ینب  زا  يا  هفیاط  ناشیا ، نتفر  زا  سپ  و 

اهنا تنمت  الا  هضور  ام 

(8  ) عجضم كربق  طخل  هرفح و  کل 
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.

يرک اهل  تنک  انافجا و  تظقیا 

( . 9  ) عجهت کب  نکت  مل  انیع  تمنا  و 

هزیاج تیطع و  دـنیوج و  برقت  هللادـیبع  دزن  نادـب  ات  درک  هقرفت  لـیابق  ناـیم  رد  دوب ، دـناو  داـتفه  هلمج  هک  ار  نارـس  ریاـس  رمع  و 
هنهرب نارتـش  رب  يوم  ناـشیرپ  يور  هداـشگ  همه  ار  لوسر  لآ  میرح  تفرگ و  هفوـک  بناـج  اروشاـع  زا  رگید  زور  و  ( 10 ! ) دنریگ

مور و ناریسا  تفـص  رب  دنتـسبب و  رتش  مکـش  ریز  رد  ار  وا  كرابم  ياپ  ود  ره  دنداهن و  ریجنز  ار  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  .دیناشنرب و 
.دندنارب ار  ناشیا  كرت 

مشاه لآ  نم  ثوعبملا  یلع  یلصی 

( . 11  ) بیجعل اذ  نا  هونب  يزغی  و 

مادک زا  ناریـسا  امـش  دیـسرپ : ( 12  ) ناـیگراظن زا  ینز  .دـندیود  نوریب  ناـشیا  هراـظن ي  هب  مدرم  دـندش ، کـیدزن  هفوـک  هـب  نوـچ 
مدرم .درک و  هقرفت  ناـشیا  رب  درواـیب و  دـنچ  يرازا  هعنقم و  تسجرب و  نز  .میلوسر  ترتع  توبن و  نادـناخ  زا  دـنتفگ : دـینادناخ ؟

دندرک و يراز  عزج و  دندش و  نامیـشپ  شیوخ  هدرک ي  رب  تشگ و  هریخ  ناشیا  ياهمـشچ  دـنامن و  رایتخا  تلاح  نآ  زا  ار  هفوک 
!؟ تشک هک  ار  ام  سپ  دییرگ ؟ یم  ام  رب  امش  نوچ  دومرف : یم  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ( 13  ) دندییاخ یمه  تمادن  تشگنا 

نز چیه  هک  يادخ  هب  متسیرگن و  یمه  یلع  رتخد  بنیز  رد  نم  دیوگ : يدسا  ریشب 

هحفص 214) )

.درک یم  نخس  یضترم  یلع  شیوخ  ردپ  نابز  رب  ییوگ  دیوگ ؛ نخس  نانچ  هک  مدیدن 

.انامه ( 1)

ینعی فورعم  یکلف  لکـش  ود  هب  یموجن  حالطـصا  رد  .ضیرم  تخت  توبات ، شعن : رتخد ، ینعی  تنب  عمج  تانب  شعن : تاـنب  ( 2)
تهج نیا  هب  دشاب ، یم  عبرم  تروص  هب  هک  سأر  هراتس ي  راهچ  .دنیوگ  رغصا  بد  ربکا و  بد 
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مه اب  نوچ  .دنا و  هدـناوخ  اهنآ  نارتخد  ار  نآ  مد  هراتـس ي  هس  تسا و  شوگ  راهچ  تخت  هیبش  هک  دـنا  هتفگ  شعن  ار  ات  راهچ  نآ 
.دور یم  راک  هب  هتفر  ییوس  هب  کی  ره  ندش و  هدنکارپ  فصو  رد  اذل  دنراد  رایسب  هلصاف ي 

.ه  1408 لوا ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  روظنم ج 202/14 ، نبا  برعلا  ناسل  ك.ر :

ص 478. مرقم ) لتقم  همجرت  البرک  رالاس  یبهذ ج 204/3 ؛ البنلا ء  مالعا  ریس  سلجم 31 ؛ قودص ص 99  یلاما  ( 3)

.نتساوخ سردایرف  ( 4)

.هندب دنب ، بعک : ( 5)

ءارهزلا ص 132. ملظت  هبکاسلا ص 348 ، هعمدلا  ( 6)

.ندنل پاچ  ینوریب ص 329 ، ناحیروبا  هیقابلا  راثالا  یمزراوخ ج 39/2 ؛ لتقم  ( 7)

.دشاب اجنآ  وت  هاگمارآ  دهد و  ياج  دوخ  رد  ار  وت  هک  تسا  دنموزرآ  هکنآ  زج  تسین  يزبسرس  غاب  چیه  ( 8)

.تفر یمن  باوخ  هب  وت  ندوب  اب  هک  يدیناباوخ  ار  یمشچ  يدوب و  باوخ  ار  اهنآ  هک  يدرک  رادیب  ار  ییاه ) کلپ   ) ییاه مشچ  ( 9)

حوتفلا ص 914. داشرا ص 243 ؛ فطلا ص 258 ؛ هعقو  فوهللا ص 190 ؛ ( 10)

لاتق موجه و  دروم  شنادنزرف  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هداتـسرف  تاولـص )  ) دورد دش  ثوعبم  مشاه  نامدود  زا  هک  يربمایپ  رب  ( 11)
.تسا تفگش  نیا  هنیآ  ره  دنوش ، یم  عقاو 

.نارگاشامت ( 12)

.ندیوج ندییاخ ، ( 13)

هفوک رد  بنیز  ترضح  هبطخ ي 

هفوک رد  بنیز  ترضح  هبطخ ي 

.مناتـسب امـش  زا  شیوخ  فاصنا  میوگ و  هبطخ  ات  دیراد  ارف  شوگ  دـیدنب و  ورف  مد  هک ، درک  تراشا  هفوک  مدرم  اب  زور  نآ  رد  مه 
: دومرف داتسرف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  دوتسب و  ار  هناحبس  يادخ  هاگ  نآ  .تسشنب  اهزاوآ  دنتسب و  ورف  مد  ناگمه 

هلان داتسیان و  امش  مشچ  بآ  دیلان !؟ یم  دییرگ و  یم  رکم ! ردغ و  لها  يا  هفوک و  لها  يا  »
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نآ بات  سپ  ناز  يداد و  یم  بات  کین  یتسر و  یمه  نامسیر  هک  دیشاب  نز  نآ  تفص  رب  امش  هنیآ  ره  و   » دابم مک  امـش  هودنا  و 
متنا باذـعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخـس  نا  مکـسفنا  مکل  تمدـق  ام  ءآـس  ـالأ  ( » 1 « ) يدرک یم  راـت  راـت  يدوشگ و  یم  زاـب  نامـسیر 

هب دیدرب و  گرزب  يراع  هک  دیشاب  نادنخ  كدنا  دییرگب و  رایـسب  هللا  يا و  دینک ؟ یم  هلان  بیحن و  دییرگ و  یم  ایآ  ( 2 « ) نودلاخ
رب دیا و  هتشک  ار  تشهب  ناناوج  دیـس  ربمیپ و  كاپ  هلالـس ي  هک  تسـش  دیناوت  هنوگچ  تسـش و  دیناوتن  راع  نآ  یموش  بآ ، جیه 

یهانگ عینـش و  يراک  هتخورفا ! وا  نایگدرپ  رد  شتآ  دـیا و  هدـیرد  لوسر  تمرح  هدرپ ي  هدرک ، يریلد  شیوخ  هاـنپ  و  ( 3  ) عزفم
نایز امش  يادوس  تشگ و  هدیرب  امش  ياهتـسد  دنام و  لطاب  امـش  یعـس  هنیآ  ره  ار ! امـش  داب  يروجهم  يرود و  .دیا  هدرک  گرزب 
مادک هک  دیناد  چیه  هفوک ! مدرم  يا  امش  رب  ياو  .تفای  تسد  امش  رب  يراوخ  تلذ و  دیتشگ و  ازس  هناحبس  يادخ  مشخ  اب  دروآ و 

وا نوخ  مادک  دیدیشک و  نوریب  وا  یگدرپ  مادک  دیدیربب و  ادخ  لوسر  زا  رگج 

هحفص 215) )

، هعقاو نیا  زا  هک  دشابن  بجع  .دندرک  بیجع  تسب  يراک  دیدروآ و  رکنم  سب  يرما  دیتشاذگ ؟ عیاض  وا  تمرح  مادک  دیتخیرب و 
يرای ناهج  نادب  هتبلا  امـش  دوب و  رتدیدش  ناهج  نآ  باذع  دـنچ  رگا  .دوش  یـشالتم  اههوک  دفاکـشب و  نیمز  درابب و  نوخ  ناسآ 
شیوخ نوخ  هنأش -  زع  وا -  و  تفرگ ؛ دناوتن  شیپ  هناحبـس  يادخ  زا  سک  هک  دیوشن  هتفیرف  تلهم  هزور  دنچ  نیدب  يراب  .دـیباین 

ابل مکبر  نا  ( » 4 «) .تساوخ دهاوخب 
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«. داصرملا

یمه يریپ  .دنتفرگ  ندیزگ  بجعت  تشگنارـس  دندش و  ورف  تریح  هب  یناعم ، نیا  ( 5  ) تقاشر ظافلا و  نیا  تحاـصف  زا  همه  مدرم 
امش نانز  و  ناناوج ؛ نیرتهب  امش  ناناوج  دنا و  ناریپ  نیرتهب  امش  ناریپ  هک  داب  امش  يادف  مردام  ردپ و  هک  درک  یم  هلان  تسیرگ و 

.اهداژن نیرتهب  امش  داژن  نانز و  نیرتهب 

.92 لحنلا ، اثاکنا » هوق  دعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلاک  اونوکت  و ال  ( 1)

طخـس نا  مهـسفنا  مهل  تمدق  ام  سئبل  اورفک  نیذلا  نولوتی  مهنم  اریثک  يرت   » هدئام هروس  هفیرـش ي 80  هیآ ي  هب  تسا  هراشا  ( 2)
«. نودلاخ مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هللا 

.هاگهانپ أجلم و  ( 3)

.فجن پاچ  یسربط ص 166 ، جاجتحا  فوهللا ص 192 و 193 ؛ ( 4)

.تفارظ تقاشر : ( 5)

نیسح ماما  رتخد  همطاف  هبطخ ي 

نیسح ماما  رتخد  همطاف  هبطخ ي 

رخافم بقانم و  زا  یتلم  داتسرف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  دوتسب و  ار  هناحبـس  يادخ  تسخن  دروآرب و  زاوآ  نیـسحلا  تنب  همطاف  و 
: دومرف هاگ  نآ  .درک  دای  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

امـش هب  ار  ام  تساوخ و  نومزآ  ام  هب  ار  امـش  هناحبـس  يادخ  هک  مینادـناخ  نآ  ام  هنیآ  ره  رکم ! ردـغ و  مدرم  يا  هفوک و  لها  يا  »
هعیدو نیمز  رد  تساوخ و  شناد  هناخ ي  ملع و  ياج  ار  ام  داهن و  ام  رد  شیوخ  شنیب  شناد و  دـید و  وکین  اـم  نومزآ  دومزاـین و 

یحو همجرت ي  تمکح و  ( 2  ) ههیدب ي تخاس و  ( 1  ) میوق تجح  وکین و  ي 

هحفص 216) )

نشور و یلضف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  كاپ  ربمیپ  يوکین  ( 4  ) تمورا و  ( 3  ) دتحم فرـشا  هب  دومرف و  شیوخ 
دیدید اور  ام  نتشک  دیتخانشن و  ام  يازس  دیدناوخ و  يوگغورد  ار  ام  مدرم  امش  .دیشخب و  قیال  یتمارک 
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تفـص نیا  رب  مه  هک  تسا  هدـماین  رب  یـسب  .میدازب و  لباک  رد  ای  میدوب و  كرت  داژن  زا  ام  هک  ییوگ  دـیدرک ، تراغ  ام  ياـهلام  و 
هنیرید ي دقح  میدق و  هنیک  زا  همه  نیا  دناکچ و  یمه  نوخ  لوسر  لآ  ناج  نت و  زا  يراب  امـش  ياهریـشمش  دیتشکب و  ار  ام  ياین 
هچ نادب  لاح  .دـیتشگ  رورـسم  یـسب  دـیمرایب و  امـش  ياهلد  تشگ و  نشور  امـش  ياهمـشچ  تشز ، ياهرادرک  نیدـب  .دوب و  امش 
ام هناحبس  يادخ  دوب و  ظوفحم  نیبم  باتک  رد  ار  ام  لزا  دهع  زا  مه  میظع  تیزر  لیلج و  تبیـصم  نیا  هچ ، .دیـشابن  داش  دیدرک ،

یتسین و ( 5 «.) روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  نا  مکاتآ  امب  اوحرفت  و ال   » تسا ناسآ  یسب  هنأش -  زع  وا -  رب  ینعم  نیا  داد و  ربخ  ار 
هچنآ هب  هناحبس  يادخ  دیآ و  دورف  امش  رب  یپایپ  يادخ  باذع  ایوگ  دیـشاب و  يادخ  باذع  نیرفن و  هدامآ ي  .ار  امـش  داب  كاله 

یلع هللا  هنعل  الا  دینامب ، دیواج  كاندرد  یباذع  رد  دینیب و  یتخس  یسب  رگیدکی  زا  دوخ  امش  دنک و  اهتـساوخزاب  امـش  زا  دیا  هدرک 
هدید لوبق و  عمس  هداهن و  نایصع  رهم  امش  ياهلد  رب  هتشگ و  دیلپ  امـش  ياهرگج  دوب و  هدش  تخـس  امـش  ياهلد  يرآ ، .نیملاظلا 

ياـهنوخ هچ  لوـسر ، لآ  زا  هک  دـینادن  هتـسارایب و  امـش  مشچ  رد  تشز  رادرک  نیا  میجر ، ناطیـش  هتخود و  ورف  امـش  تریـصب  ي 
دوبان دـندوب ، قلخ  هریخ ي  كاپ و  ترتع  هک  وا  نادـنزرف  دـیتشکب و  ار  بلاطوبا  یلع  وا  ردارب  .دـیا  هدرک  میظع  ياـهتید  گرزب و 

( . 6 «.) دیتخاس

درک و زاغآ  ترخافم  هفوک  مدرم  زا  یلوذخم  لاح  نیا  رد 
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: دناوخرب تیب  ود  نیا 

هحفص 217) )

یلع ینب  ایلع و  انلتق  نحن 

( . 7  ) حامر هیدنه و  فویسب 

كرت یبس  مهئاسن  انیبس  و 

( . 8  ) حاطن ياف  مهانحطن  و 

كاپ هنوگ  ره  هب  ار  ناشیا  هناحبـس  يادخ  هک  یمدرم  يزان !؟ یمه  وا  رایخا  ترتع  لوسر و  لآ  نتـشک  هب  داب ! وت  ناهد  رب  گنـس  »
هک دـیدرب  کشر  ام  رب  مدرم  امـش  و  هادـی .» تمدـق  ام  ءرما  لکل  امنا   » .دـنب ورف  مد  نیـشنزاب و  دودزب ، ناـشیا  زا  يدـیلپ  تساوخ و 

«. داهن تیزم  امش  رب  ار  ام  یلاعت  يادخ 

انروحب ارهد  شاج  نا  انبنذ  امف 

( . 9  ) اصم اعدلا  يراوی  جاس ال  كرحب  و 

( . 11 «.) رون نم  هل  امف  رون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  و  ( » 10 « ) میظعلا لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  »

.راوتسا ( 1)

.رکفت نودب  كرد  مهف و  ( 2)

.لصا ( 3)

.داژن ( 4)

.18 نامقل ، ( 5)

فوهللا ص 196 و 197. ( 6)

.میتشک اه  هزین  اب  زیت و  ياهریشمش  اب  ار  وا  نادنزرف  یلع و  هک  مییام  ( 7)

.كرت ناریسا  نوچمه  میدرک  ریسا  ار  ناشنارتخد  نانز و  میدرک و  تخس  یگنج  نانآ  اب  و  ( 8)

.دبات یمن  رب  ار  یکمرک  تسا و  هتسشن  ورف  وت  يایرد  هکنآ  لاح  و  دیشورخب ؟ يراگزور  ام  ياهایرد  هک  تسیچ  ام  هانگ  ( 9)
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.21 دیدحلا : ( 10)

.40 رونلا : ( 11)

موثلک ما  هبطخ ي 

موثلک ما  هبطخ ي 

: دومرف تشاد و  دنلب  هیرگ  هب  زاوآ  درک و  هبطخ  زور  نآ  رد  مه  یلع  نینمؤملاریما  رتخد  موثلک  ما 

.دیدرک ریـسا  وا  نایگدرپ  دیدرب و  تراغ  هب  وا  لام  دیتشکب و  دیتشاذگ و  راوخ  ار  نیـسح  ار ! امـش  داب  یتشز  دـب و  هفوک ! لها  يا  »
شود رب  نارگ  هانگ  هچ  دمآ و  دورف  امش  رب  گرزب  هلزان ي  هچ  هک  دیناد  چیه  .ار  امش  داب  يرود  یتسین و 
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سپ مدرم ، نیرتهب  دیدومن ؟ تراغ  اهلام  هچ  دیدرک و  هنهرب  ناکدوک  هچ  دیتخیرب و  اهنوخ  هچ  دیدیشک و 

هحفص 218) )

«. دوب هتشادرب  امش  ياهلد  زا  رهم  تمحر و  ییوگ  دیتشکب و  لوسر  زا 

( . 2) .نورساخلا مه  ناطیشلا  بزح  و  ( 1 ، ) نوحلفملا مه  هللا  بزح  نا  الا 

مکمال لیوف  اربص  یخا  متلتق 

( . 3  ) دقوتی اهرح  اران  نوزجتس 

اهکفس هللا  مرح  ءامد  متکفس 

( . 4  ) دمحم مث  نآرقلا  اهمرح  و 

ادغ مکنا  رانلاب  اورشباف  الا 

( . 5  ) اودلخت انیقی  اقح  رقس  یفل 

( . 6) .دندوخشب اهیور  دندنکارپب و  اهیوم  نانز  دندرک و  يراز  هحون و  یسب  دندمآ و  رد  هیرگ  هب  همه  مدرم 

.نوزئافلا نتم : ( 1)

.22-19 هلداجملا : ( 2)

.تسا نازوس  نآ  نامرگ  هک  دش  دیهاوخ  یشتآ  راچد  امش  يدوز  هب  هک  ناتردام  رب  ياو  سپ  دیتشک  ار  مردارب  ( 3)

.تسا هدرک  مارح  هدرمش و  مرتحم  ملسو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نارق و  ادخ ، هک  دیتخیر  ییاهنوخ  ( 4)

.دوب دیهاوخ  دیواج  منهج  رد  نیقی  هب  ادرف  هک  داب  هدژم  خزود  شتآ  رب  ار  امش  ( 5)

فوهللا ص 198. ( 6)

هفوک رد  داجس  ماما  هبطخ ي 

هفوک رد  داجس  ماما  هبطخ ي 

هب شوگ  مشچ و  دنتـسب و  ورف  مد  قلخ  همه ي  ات  دومرف  تراـشا  درک و  موق  ارف  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  هاـگ  نآ 
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: دومرف داتسرف و  دورد  یسب  درک و  دای  ار  لوسر  تفگ و  انث  یسب  دناوخب و  ار  هناحبس  يادخ  وا  دنداهن و  وا  راتفگ 

شتارف ران  رد  هک  سک  نآ  رسپ  یلع ، نب  نیسحلا  نب  یلع  منم  دسانش : زاب  ات  میوگب  دسانشن  هکنآ  دسانـش و  دسانـش  ارم  سک  ره  »
وا زا  مارآ  دندیردب و  وا  میرح  هک  سک  نآ  دوبن ، یقح  ار  ناشیا  دنتشادن و  ینوخ  وا  زا  هکنآ  اب  دندیربب ، رس  نادنفسوگ  نوچ 
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: دنتشاد راوخ  یسب  دنتشکب و  یتخس  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  رسپ  .دندومن  ریسا  وا  نادنزرف  نانز و  دندرک و  تراغ  وا  لام  دنتشادرب و 
ایآ هازع .» کلذب  یفک  «و 

هحفص 219) )

رد مشچ  مادک  هب  ار ! امـش  داب  یتشز  يرود و  دیدرپس ؟ افو  نامیپ  تسرد و  دهع  دیتفیرفب و  دیدناوخب و  ار  وا  دوخ  امـش  هک  دـیناد 
؟» دیشابن نم  تما  زا  سپ  دیتشاذگ ، عیاض  نم  تمرح  دیتشکب و  نم  نادناخ  دیوگ  هک  یتقو  هب  دینک ، رظن  يادخ  لوسر 

هخیش نیسحلا و  لتق  نا  ورغ  ال 

( . 1  ) امرکا نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق 

يذلاب نافوک  لها  ای  اوحرفت  ال 

( . 2  ) امظعا کلذ  ناک  نیسح  بیصا 

لزلزتم هفوک  همه ي  تساخ و  میظع  ياغوغ  يزور  رگم  دوب ، هتفگ  هرامالاراد  ترامع  هب  داـیز  دـیبع  ارم  دـیوگ : صاـصج  ملـسم 
هدش نوریب  دیزی  نینمؤملاریما  رب  يدرم  تفگ : منیب ؟ لزلزتم  ار  هفوک  هک  تسا  هدش  هچ  متفگ : يدرک  تمدخ  ارم  هک  یسک  اب  .دش 

: متفگ .دنرآ  یمه  هفوک  هب  ار  وا  نارای  وا و  رـس  کنیا  دنتـشکب و  و  ( 3  ) دنتسکشب ار  وا  داتسرف ، رکـشل  وا  عفد  هب  هللادیبع  ریما  دوب ،
زا مدرک و  كاچ  نابیرگ  مدز و  يور  رـس و  رب  تسد  ود  ره  دنامن ، تقاط  ارم  .بلاطوبا  یلع  رـسپ  نیـسح  تفگ : دوب ؟ هک  درم  نآ 

ماما هدروآرب و  اه  هزین  رب  ار  وا  نارای  نیسح و  رس  دنا و  هدرک  راوس  نارتش  رب  ار  لوسر  نادنزرف  نانز و  مدید  مدیود و  نوریب  رـصق 
رتشا مکش  ریز  رد  ار  وا  كرابم  ياپ  ود  ره  دنا و  هداهن  يریجنز  وا  رب  تسا و  راوس  شـشوپ  یب  يرتش  رب  مدید  ار  نیـسحلا  نب  یلع 

ریجنز نآ  هتسب و  ورف 
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: دومرف یم  تسیرگ و  یمه  وا  هتخاس و  حورجم  دوب و  هدیزگب  ار  وا  نویامه  مادنا 

مکعبرل ایقس  ءوسلا ال  هما  ای 

( . 4  ) انیف اندج  یعارت  مل  هما  ای 

انعمجی هللا  لوسر  اننا و  ول 

( . 5  ) انولوقت متنک  ام  همیقلا  موی 

هحفص 220) )

هیراع باتقالا  یلع  انوریست 

( . 6  ) انید مکیف  دیشن  مل  انناک 

.دوب و دننام  يادخ  لوسر  اب  یـسب  هتفای و  باضخ  هنوگ  وا  فیرـش  نساحم  دیـشخرد و  یم  نشور  هام  نوچ  نیـسح  كرابم  رـسو 
: تفگ یم  تشگ و  يراج  وا  هعنقم ي  ریز  زا  نوخ  دز و  لمحم  هبوچ ي  رب  شیوخ  رس  تسیرگن و  رس  نادب  یلع  رتخد  بنیز 

الامک متتسا  امل  الاله  ای 

( . 7  ) ابورغ ادباف  هفسخ  هلاح 

يداؤف قیقش  ای  تمهوت  ام 

( . 8  ) ابوتکم اردقم  اذه  ناک 

لوسر لآ  میرح  دناوخب و  ار  لیابق  نارس  موق و  ناگرزب  داد و  ماع  ( 9  ) راب تسشنب و  هرامالاراد  هب  هللادیبع  دیوگ : سوواط  نب  دیس 
وا زا  هللادیبع  .تسـشنب  یجنک  هب  ( 10  ) راورک نتم  بینز  .دـنداهن  وا  شیپ  نیرز  یتـشط  رد  ار  نیـسح  كراـبم  رـس  .تساوخب و  ار 

غورد درک و  اوسر  ار  امش  هک  ساپس  ار  يادخ  تفگ : زنط  هب  درک و  بنیز  هب  يور  .بلاطوبا  یلع  رتخد  تسا  بنیز  دنتفگ  دیسرپ ،
.تخاس رهاظ  امش 

.دشاب ام  ریغ  وا  دیوگ و  غورد  رجاف  دوش و  اوسر  قساف  هنیآ  ره  تفگ : بنیز 

؟ يدید هنوگچ  شیوخ  ردارب  اب  ار  يادخ  ( 11  ) عینص تفگ :

ار وت  هناحبس  يادخ  هک  تسا  دوز  تفاتش و  شیوخ  هاگباوخ  هب  وا  دوب و  ظوفحم  باتک  رد  وا  نتـشک  هک  مدید  وکین  یـسب  دومرف :
تجح هناش -  زع  وا -  يوس  هب  ود  ره  دینک و  یمصخ  رگیدکی  اب  امش  درادزاب و  ياجکی  هب  وا  اب 
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! هناجرم رسپ  يا  دانیب  وت  گرم  ردام  دوب ؟ ار  هک  رفظ  زور  نادب  هک  ینادزاب  ات  رگنب  شیوخ  هب  یکی  .دیبلط  داد  دیرب و 

.درک یم  وا  دصق  ییوگ  تخورف و  رب  دش و  مشخ  رد  نانخس  نیا  زا  هللادیبع 

دنیوگ هچ  نادب  ار  نانز  ياشخبب و  نانز  رب  ریما ! يا  تفگ : ثیرحلا  نب  ورمع 

هحفص 221) )

.درک ناوتن  تساوخزاب 

نیـسح و دوسایب و  ارم  ریمـض  درک و  نامرد  ارم  درد  یلاعت  يادخ  تفگ : درک و  زاغآ  تتامـش  هراب  رگید  تحاقو  طرف  زا  هللادـیبع 
.تشکب دندوب  ناراکهانگ  هک  ار  وا  نارای 

يافش ینعم  نیا  رگاو  ( 12) .يدروآرب ام  خیب  يدیربب و  ام  ياه  هخاش  یتشکب و  ار  ام  ناریپ  دومرف : درک و  دنلب  هیرگ  هب  زاوآ  بنیز 
رعاش و زین  وا  ردپ  هک  دوبن  ( 13  ) عیدب دیوگ و  یمه  عجس  نز  نیا  تفگ : هللادیبع  .یشاب  هتفای  شیوخ  يافـش  یتسارب  دوب ، وت  درد 

( . 14  ) عاجس

دوخ دناد و  شیوخ  ماما  نتـشک  رد  لد  يافـش  سک  هک  دوب  بجع  یـسب  راک !؟ هچ  تعاجـس  اب  ار  نز  هناجرم ! نبای  دومرف : بنیز 
.دنیوج ماقتنا  دنهاوخ و  داد  وا  زا  ناهج  نادب  هک  دناد 

ياهنادـند ار  نیـسح  تفگ : یم  درک و  یم  تراشا  ماما  ( 15  ) ياـیانث رب  بوچ  نادـب  تشاد و  تسد  رد  نارزیخ  زا  یبوچ  هللادـیبع 
.دوب وکین 

دوب و بل  نیا  رب  لوسر  ياهبل  هک  مدید  یـسب  يادخ  هب  .رادرب و  بل  نیا  زا  بوچ  هک  دز  وا  رب  گناب  لوسر  بحاص  مقرا  نب  دـیز 
نیا زا  سپ  برع ! رشعم  يا  تفگ : یمه  دش و  شیوخ  يارس  هب  تساخرب و  ياج  زا  درک و  زاغآ  هیرگ  تفگب و  نیا  .دیسوب و  یم 

دیتشکب و ار  همطاف  رسپ  دیشاب ، ناگدنب  همه  امش  زور 
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( . 16) .درک دیاب  وا  یگدنب  ار  امش  نادب  تشک و  دهاوخب  ار  امش  نابوخ  دیدناوخ ، ریما  ار  هناجرم  رسپ 

.دندینادرگب نزرب  رازاب و  رد  دندروآرب و  اه  هچوک  درگ  ار  ماما  كرابم  رس  ات  داد  نامرف  دایز  دیبع  و 

هحفص 222) )

هیصو دمحم و  تنب  نبا  سأر 

( . 17  ) عفری هانق  یلع  نیرظانلل 

عسمب رظنمب و  نوملسملا  و 

( . 18  ) عجفتم مهیف و ال  رکنم  ال 

هیامع نویعلا  كرظنمب  تلحک 

( . 19  ) عمست نذا  لک  كوزر  مصا  و 

تخاوـنب و ار  قـح  لـها  تخاـس و  رهاـظ  ار  قـح  هک  ار  يادـخ  دـمح  تـفگ : نخـس  هـلمج ي  رد  دـش و  ربـنم  رب  رگید  هـنازور ي 
! تشکب ار  يوگغورد  رسپ  يوگغورد  نآ  درک و  يرای  ار  وا  هعیش ي  دیزی و  نینمؤملاریما 

مـشچ لمج و  زور  هب  وا  مشچ  کی  هعیـش و  رایخا  زا  دوب و  راکزیهرپ  دـهاز و  يدرم  وا  تساخ و  ياـپ  رب  يدزا  فیفع  نب  هللادـبع 
.دوب مایص  مایق و  رد  زور  بش و  مامت  تشاد و  مظعا  عماج  تمزالم  هتسویپ  دوب و  هتفرب  نیفص  هعقو ي  هب  شرگید 

لوسر نارسپ  يادخ ! نمشد  يا  .وا  ردپ  داد و  لمع  ار  وت  هکنآ  وت و  ردپ  ییوت و  يوگغورد  رـسپ  يوگغورد  هناجرم ! نبای  تفگ :
(20 ، ) درک رود  ناشیا  زا  يدیلپ  هناحبـس  يادخ  هک  ار  لوسر  تیرذ  دییوگ !؟ یم  نانخـس  نینچ  نامیا  لها  ربنم  رب  دیـشک و  یم  ار 
رد وت  يازـس  دنناتـسب و  وت  زا  وا  ماقتنا  ات  راصنا  رجاهم و  نادنزرف  دنیاجک  دیـشاب !؟ وا  ( 21  ) تلم رب  هک  دیرب  یم  نامگ  دـیتشکب و 

؟ دنهن وت  رانک 

.دیناسر يارـس  هب  دندرب و  رد  هب  دجـسم  زا  ار  وا  دزا  فارـشا  زا  هللادبع  نارای  .دیرآ  نمارف  ار  روک  نیا  تفگ  ار  ناناوع  دایز ، دیبع 
، دایز دیبع 
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نیا نوچ  نمی  لیابق  دزا و  دریگ  تسد  هب  ار  هللادبع  ات  درک  نامرف  درک و  ریما  ناشیا  رب  ار  ثعـشا  نب  دمحم  دناوخب و  ار  رـضم  یح 
يارس هب  هللادیبع  نارای  تفر و  تخس  یبرح  دنتسویپ و  مه  هب  دندینشب ،

هحفص 223) )

یمه هک  يوس  نآ  زا  مصخ  هک  دز  گـناب  وا  رب  رتـخد  .دوب  يرتـخد  ار  هللادـبع  .دـندمآ و  زارف  دنتـسکشب و  رد  دندیـسر و  هللادـبع 
رب يوس  ره  زا  رتخد  تراشا  هب  تشادرب و  ریـشمش  رآ و  نمارف  ارم  ریـشمش  .دشابن  یکاب  وت  رب  تفگ : هللادبع  .دیـسر  ارف  يدیـشیدنا 

( . 22 : ) تفگ یم  درک و  یم  هلمح  ناشیا 

رهاطلا فیفع  لضفلا  يذ  نبا  انا 

( . 23  ) رماع ما  نبا  یخیش و  فیفع 

رساح مکعمج و  نم  عراد  مک 

( . 24  ) رواغم هتلدج  لطب  و 

رد لوسر  ترتـع  ناگدنـشک  رجاـف و  مدرم  نیا  اـب  یمدرک و  داـهج  وت  تمدـخ  رد  یمدوـب و  يدرم  نم  شاـک  تفگ : یم  رتـخد  و 
ارم ردپ  ( 26  ) هالذاو هک  تشادرب  ( 25  ) لیوع رتخد  .دـنتفرگ و  ورف  ار  وا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  فرط  ره  زا  عمج  نآ  .یمتخادـنا و 

: تفگ یم  دینادرگ و  یمه  ریشمش  هللادبع  دنک و  يرای  ار  وا  هک  دشابن  سک  دنریگ و  ورف 

يرصب نع  یل  حسفی  ول  مسقا 

( . 27  ) يردصم يدروم و  مکیلع  قاض 

.دندرب دیبع  دزن  دنتسبب و  ار  تسد  ود  ره  دنتفرگب و  ار  وا  هلمج  نیا  رب 

؟ يادخ نمشد  يا  نامثع  رد  ییوگ  هچ  .درک  راوخ  ار  وت  هک  ار  يادخ  دمح  تفگ : دیبع 

دوخ هناحبس  يادخ  راگزور ، هبت  ای  دوب و  راکحالـص  دب ، ای  دوب و  کین  وا  راک  هچ  نامثع  اب  ار  وت  هناجرم ؟ رـسپ  يا  تفگ : هللادبع 
ناگدنشک وا و  نایم  رد 
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.شردپ دیزی و  زا  سرپ و  تردپ  شیوخ و  زا  .دنک  مکح  وا 

.مناشچن تگرم  ینشاچ  ات  مسرپن  چیه  يادخ  هب  تفگ : هللادیبع 

مدیبلط یم  تداهش  قیفوت  وا  زا  هش  یمه  یلاعت  كرابت و  ار  يادخ  دمح  تفگ : هللادبع 

هحفص 224) )

، داتفا للخ  ارم  مشچ  ود  ره  نوچ  دشاب و  يادـخ  شیپ  يادـخ ، قلخ  نیرتدـب  تسد  رب  ( 28  ) متجرد نادب  لین  هک  متـساوخ  یمه  و 
هب تساوـخرد ، نآ  تشاد و  ینازرا  تداعـس  نیا  يدـیماان ، همه  زا  سپ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  .متـشادرب  لد  تلئـسم  نـیا  زا  يراـب 

دندتـسزاب وت  زا  مشچ  طلغ  هب  هن  ییوت ، هک  يدرم  يور  هزیتس  تخـس  تفگ : تخورفارب و  دش و  مشخ  رد  هللادـیبع  تسویپ  تباجا 
( . 30) .دز راد  رب  وا  تفگ و  وا  لتق  هب  دوب و  ینازرا  يروک  هب  دوش  روک  هک  ره  هک  ( 29)

هحفص 225) )

.دش هتشک  مه  وا  دوب و  وا  زا  رتراوگرزب  رتهب و  شردپ  هکنآ  لاح  نیسح و  دش  هتشک  رگا  تسین  بجع  ( 1)

.دوب اهتبیصم  نیرتگرزب  وا  تبیصم  هک  تشذگ  نیسح  رب  هچنآ  زا  دیشابن  شوخرس  نایفوک ! يا  ( 2)

.دنداد تکش  ( 3)

.دیدرکن تاعارم  ار  ربمایپ  نادنزرف  قح  هک  دیوشن  باریس  زگره  دب ، تما  يا  ( 4)

.؟ داد دیهاوخ  یخساپ  هچ  مییآ  درگ  ادخ  لوسر  رانک  رد  ام  تمایق  زور  رگا  ( 5)

.میدرک راوتسا  امش  نایم  رد  ار  نید  هک  میدوبن  ام  ییوگ  دیرب  یم  يوس  نآ  يوس  نیا  هنهرب  نارتش  تشپ  رب  ار  ام  ( 6)

.درک بورغ  هدشن  مامت  هام  زونه  هک  یلاله  يا  ( 7)

.دوب بوتکم  تشونرس  نیا  هک  ملد  هشوگ ي  يا  متشادنپن  زگره  ( 8)

.روضح ( 9)

.سانشان ( 10)

.راتفر لمع و  ( 11)

فطلا هعقو  فوهللا ص 201 ؛ يربط ج 336/3 ؛ .تسا  ربمایپ  نادنزرف  تراسا  تراغ و  لتق و  زا  هیانک  ( 12)
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ص 262.

.تفگش هزات ، ( 13)

.دیوگ نوزوم  نیگنهآ و  نخس  هک  نآ  ( 14)

.ناهد يولج  ياهنادند  ( 15)

فطلا ص 260. هعقو  يربط 336/3 ، ( 16)

.دوش یم  هتشارفا  اه  هزین  رس  رب  وا  یصو  ادخ و  لوسر  رتخد  دنزرف  رس  ( 17)

.دیآ یمن  درد  هب  یلد  دوش و  یمن  عنام  سک  چیه  یلو  دنونش  یم  دنیب و  یم  اهناملسم  ( 18)

.درک رک  ار  اونش  شوگ  ره  وت  تبیصم  دش و  روک  لاح ) نیا  رب   ) وت ندید  زا  اهمشچ  ( 19)

.33 بازحالا ، اریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   » .تسا ریهطت  هیآ  حیرصت  هب  هراشا  ( 20)

.نید نییآ ، ( 21)

فوهللا ص 204 و 205. ( 22)

.رماع ما  رسپ  متسه و  رهاط  فیفع  لضفاب  رسپ  نم  ( 23)

.ما هدنکفا  كاخ  رب  ار  امش  يوجگنج  عمج  زا  هرز  یب  شوپ و  هرز  رایسب  هچ  ( 24)

.نویش دایرف و  ( 25)

!. يراوخ تلذ و  هچ  ياو  يا  ( 26)

.دیدرگ یم  تخس  نم  هب  امش  یبایتسد  دش  یم  زاب  نم  ناگدید  رگا  يادخ ! هب  دنگوس  ( 27)

.ما هجرد  ( 28)

.دنتفرگزاب ( 29)

داشرا ص 245. فوهللا ص 206 ؛ ( 30)

هنیدم مدرم  ندش  ربخ  اب 
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هنیدم مدرم  ندش  ربخ  اب 

رد .داد و  ربخ  لیاه  تیزر  شحوم و  تبیصم  نآ  زا  ار  نایملاع  دیناود و  ( 3  ) ناعرسم تایالو ، ( 2  ) عاقصا و  ( 1  ) عاطقا نب  هللادیبع 
.هداد تراشب  یلع  نب  نیسح  تداهش  هب  ار  وا  دوب و  هدرک  همان  هنیدم  یلاو  صاعلا ، دیعس  نب  ورمع  هب  هلمج  نآ 

: تفگ درک و  انث  دیزی  رب  داد و  ربخ  لیاه  هعقاو ي  نآ  زا  ار  هنیدم  مدرم  درک و  هبطخ  دش و  ربنم  رب  دیعس  نب  ورمع 

همدلب همدل  اهنا 

( . 4  ) همدصب همدص  و 

هطخ دعب  هطخ  مک 

( . 5  ) هظعوم دعب  هظعوم  و 

(6  ) رذنلا ینغت  امف  هغلاب  همکح 

يدوب وا  نت  رب  وا  رس  هک  یمتشاد  تسود  یسب  هک  دناد  يادخ 
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درک ناوت  هچ  یلو  میتسویپ ؛ یم  ودب  ام  يدیرب و  یم  ام  زا  و  میتفگ ؛ یم  نیرفآ  ام  يداد و  یم  مانـشد  ار  ام  .وا  دـبلاک  رد  وا  ناج  و 
.درک تسیاب  ناج  ظفح  ترورض ، هب  ار  ام  دوب و  ام  ناج  دصق  رب  وا  هک 

نیسح هدیرب ي  رس  رب  يدوب  هدنز  همطاف  رگا  تفگ : تساخرب و  بئاس  نب  هللادبع 

هحفص 226) )

.يدرک ناوارف  عزج  یتسیرگب و  وا  رب  هتبلا  یتسیرگن 

ره يدوب  همطاف  رگا  ام و  رـسپ  وا  رـسپ  ام و  ردارب  وا  يوش  دوب و  ام  مع  وا  ردـپ  هک  راک  هچ  همطاـف  اـب  ار  وت  تفگ : دیعـس  نب  ورمع 
.يدرکن تمالم  تشکب ، ار  وا  تساوخ و  دوخ  ناج  ظفح  هک  ار  نآ  یلو  یتخوس ، یم  وا  رگج  یتسیرگ و  یم  وا  مشچ  هنیآ 

.دندرک كاچ  اهنابیرگ  دندروآ و  رب  ریفن  هلان و  ربخ  نیا  ندینش  زا  مشاه  لآ  هصاخ  هنیدم  مدرم 

: دناوخب برکیدعم  نب  ورمع  زا  تیب  نیا  دینشب ، مشاه  نانز  زا  لیوع  هلان و  نآ  دیعس ، نب  ورمع  نوچ  و 

هجع دایز  ینب  ءاسن  تجع 

( . 7  ) بنرألا هادغ  انتوسن  جیجعک 

( . 8) .نامثع هیعاوب  هیعاو  هذه  تفگ  و 

: تفگ یم  درک و  یم  هبدن  نیسح  رب  لیقع  رتخد  بنیز 

مکل یبنلا  لاق  نا  نولوقت  اذام 

( . 9  ) ممالا رخآ  متنا  متلعف و  اذام 

يدقتفم دعب  یتیب  لها  یترتعب 

( . 10  ) مدب اوجرض  مهنم  يراسا و  مهنم 

مکل تحصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  ام 

( . 11) یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا 

: تفگ یم  یسک  هک  دندینش  ییادن  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هنیدم  مدرم  دمآ  رب  بش  نوچ 

هحفص 227) )

( یسراف میدق  رثن  هب  البرک  هثداح  حرش   ) عومدلا www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 343زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


انیسح الهج  نولتاقلا  اهیا 

( . 12  ) لیکنتلا باذعلاب و  اورشبا 

مکیلع وعدی  ءامسلا  لها  لک 

( . 13  ) لیبق کلام و  یبن و  نم 

دواد نبا  ناسل  یلع  متنعل  دق 

( . 14  ) لیجنالا بحاص  یسوم و  و 

(1)
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.هقطنم ینعی  هعطق  عمج 

.دنیوگ ار  نیمز  یحاون  عقص ، عمج  ( 2)

.وردنت ناراوس  ( 3)

.تسا يا  همدص  ربارب  رد  يا  همدص  تسا و  يا  هبرض  لباقم  رد  يا  هبرض  نیا  ( 4)

.يدنپ یپ  يدنپ  هچ  یلاوحا و  یپ  یلاوحا  اسب  هچ  ( 5)

!. دنکن زاین  یب  ار  ناگدنناسر  میب  اهدنپ  اه و  هبرض  نیا  اما  غیلب  تسا  یتمکح  ( 6)

دیبز و ینب  نایم  هک  دووب  یگنج  بنرا   ) دندرک بنرا  گنج  دادماب  رد  ام  نانز  هک  نانچ  دندرک  يراز  نویـش و  دایز  ینب  نانز  ( 7)
(. دندش بولغم  دایز  ینب  داتفا و  قافتا  دایز  ینب 

.دندش رادغاد  راوگوس و  نامثع  نتشک  رد  هیما  ینب  ام  زا  هک  ینانز  نویش  ياج  هب  بسن ، یمشاه  نانز  زورما  نویش  ( 8)

.دیتسه اهتما  نیرخآ  امش  و  دیدرک ؟ هچ  دسرپب  امش  زا  ادخ  لوسر  هک  هاگ  نآ  تفگ  دیهاوخ  هچ  ( 9)

.!؟ دیدیشک نوخ  هب  ار  یهورگ  دیتفرگ و  ریسا  ار  یخرب  دیدرک ؟ هچ  نم  زا  سپ  نم  تیب  لها  اب  ( 10)

فوهللا ص 207، ك.ر : .دیزرو  يراتفردب  نم  ناشیوخ  اب  نم  زا  سپ  هک  مدرک ، یهاوخکین  ار  امـش  هک  دوبن  نیا  نم  شاداپ  ( 11)
فطلا ص 273. هعقو  يربط ج 243/3 ،

.یتخبدب هجنکش و  هب  ار  امش  داب  هدژم  دیتشک ، تیلهاج  رس  زا  ار  نیسح  هک  ینالتاق  يا  ( 12)

.دیهش یلو و  یبن و  زا  دننک ، نیرفن  ار  امش  نامسآ  لها  ( 13)

.دیدش هدرک  تنعل  میرم  نب  یسیع  نارمع و  نب  یسوم  دوواد و  نب  نامیلس  نابز  رب  امش  ( 14)

همجرت  ) البرک رالاس  داشرا ص 248 ؛ يربط ج 343/3 ؛ لماکلا ج 36/4 ؛ امن ص 51 ؛ نبا  نازحالا  ریثم  فوهللا ص 207 ؛ ك.ر :
ص 536. مرقم ) لتقم 

ماش ریسم  رد  تیب  لها 

ماش ریسم  رد  تیب  لها 

هک تشون  هللادیبع  هب  یلاح  دینشب ، ربخ  نیا  هیواعم  نب  دیزی  نوچ  و 
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طایتحا و طرـش  ناشیا ، تسارح  ظفح و  رد  دتـسرف و  ماش  هب  یلع  لآ  ناکدوک  نانز و  هلمج ي  اب  ار  لوسر  لآ  ناگتـشک  ياهرس 
.درب راک  هب  تبقارم ،

ات تفگ : درک و  ناشیا  دادـتعا  رد  راوس  دـصناپ  رازهکی و  دـناوخب و  ار  یلوخ  نشوجلا و  يذ  رمـش  داـیز ، دـیبع  دـیوگ : فنخموبا 
اهرازاب درگ  هیرق  رهـش و  ره  هب  دـنرب و  ماـش  هب  رتماـمت  هچ  ره  ( 1  ) یقاهرا اب  ار  نادـناخ  نآ  ناگتـشک  ياهرـس  لوسر و  لآ  میرح 

کته ترـشع و  ءوس  ردغ و  یظافح و  یب  زا  دنیامنب و  مدرم  همه ي  هب  ار  كانبات  ( 3  ) يرارد كاپ و  ( 2  ) يرارذ نآ  دننادرگب و 
( . 4) .دنراذگن ورف  چیه  تمرح ،

: دناوخب درک و  دنلب  هیرگ  هب  زاوآ  موثلک  ما  دندیسر ، هیسداق  هب  نوچ 

یتاداس رهدلا  ینفا  یلاجر و  تتام 

( . 5  ) تاعول دعب  تارسح  ینداز  و 

هحفص 228) )

اوملع ام  دعب  انیلع  مائللا  لاص 

( . 6  ) تآ يادهلاب  لوسر  تانب  انا 

هیراع باتقالا  یلع  انوریسی 

( . 7  ) تامینغلا ضعب  مهیف  انناک 

اوعنص ام  هللا  لوسر  کیلع  ززعا 

( . 8  ) تایربلا رون  ای  کتیب  لهاب 

.دندرک یمن  ریصقت  ناریسا ، قاهرا  مرح و  لالذا  رد  هللادیبع ، نامرف  بسح  رب  دنتفرگ و  ندومیپ  لزانم  لحارم و  نینچمه  و 

كرابم رـس  رب  دـندیود و  نوریب  نیـشن  هدرپ  ناـنز  ناـناوج و  ناریپ و  مومع  دوب ، ( 9  ) رومعم يرهـش  نآ  دندیـسر و  اـنیمرا  هب  نوچ 
دنتسناوتن هاگیاج  نادب  ناشیا  و  دندرک ، یم  نیرفن  نعل و  وا  ناگدنـشک  رب  دنتفگ و  یم  دورد  وا  دج  ردپ و  رب  دنتـسیرگب و  نیـسح 

.تسیز

: تفگ دـناوخب و  ار  مدرم  همه ي  وا  و  دـنداد ، ربخ  لوسر  لآ  مدـقم  زا  دنداتـسرف و  سک  لـصوم  یلاو  هب  دـندش و  لـصوم  هار  هب 
نیا دیوش و  ( 10  ) هریذپ
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.دیهن قیال  ( 11  ) یلزن دیور و  زاب  شیپ  ار  عمج 

لآ تیرذ  ناریسا  نیا  دنرب و  یمه  قشمد  هب  هک  تسا  یلع  نب  نیسح  رـس  نیا  امـش ! رب  ياو  تفگ : داتـسیاب و  عمج  نایم  رد  يدرم 
.تسا هاوگ  دیجم  مالک  ناشیا  یکاپ  هب  هک  دنلوسر 

لآ ( 12  ) يایابـس ماما و  كرابم  رـس  دنهد و  فاصم  هللادـیبع  هاپـس  اب  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  دـندش و  مهارف  ندز  غیت  رازه  راهچ 
.دنناتسزاب ناشیا  زا  ار  لوسر 

اهرس و دندمآ و  دورف  نیبیصن  هب  دندش و  نیبیصن  هار  هب  دش و  ربخ  ار  لیذاخم  نآ 

هحفص 229) )

.دندروآرب اه  هچوک  درگ  ار  ناریسا 

: دناوخرب دیدب ، ردارب  رس  نوچ  بنیز  و 

هونع هیربلا  یف  انورهشتا 

( . 13  ) لیلج هیلا  یحوا  اندلاو  و 

هیبن مث  شرعلا  برب  مترفک 

( . 14  ) لوسر نامزلا  یف  مکئجی  مل  ناک 

هما رش  ای  شرعلا  هلا  مکاحل 

(15  ) لیوع داعملا  موی  یظل  یف  مکل 

كرابم رـس  دـندروآ و  ياج  هب  رازعا  طرـش  دـندرک و  زاب  شیپ  ناشیا  زا  قلخ  مومع  اب  هعقب  نآ  یلاو  دندیـسر ، تاوعد  هب  نوچ  و 
يا هفیاط  .دنتشذگ  یم  نآ  رب  مما  فیاوط  دندرک و  بصن  عیـسو  یتحاس  رد  هزین  زارف  رب  نیـسپ ، زاب  تفو  هب  ات  هاگتـشاچ  زا  ار  ماما 

.دندرک دادماب  رومخ  برش  روجف و  قسف و  هب  دندنامب و  اجنآ  ار  بش  نآ  دنتسیرگ و  یم  يا  هفیاط  دندز و  یم  هدنخ 

: دومرف یم  تسیرگ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  و 

یجایدلا یف  لقاع  له  يرعش  تیل 

( . 16  ) یجانی نامزلا  هعجف  نم  تاب 
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یفخلاب ام  مامالا  لجن  انا 

( . 17  ) جالعالا هبصع  نیب  عئاض 

فارطا و  ( 18  ) ضبر رانک  زا  دنتسب و  ورف  ناشیا  رب  رهش  ياهرد  نیرسنق  مدرم  دندیـسر ، نیرـسنق  هب  نوچ  دندرک و  چوک  نادادماب 
نیرفن دندنکارپ و  یمه  گنس  ناشیدب  راصح 
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تسیرگب و موثلک  ما  .دنتفرگ و  ( 19  ) نامعنلا هرعم  قیرط  دندینادرگب و  ار  ناشیا  .دندرک و  یمه 

هحفص 230) )

: دومرفب

هیراع باتقالا  انل  نوبصنت  مک 

( . 20  ) دلبلا یف  مورلا  تانب  نم  انناک 

مکلیو هللا  لوسر  يدج  سیلا 

( . 21  ) دشرلا یلا  ادصق  مکلد  يذلا  وه 

مکعبرل ایقس  ءوسلا ال  هما  ای 

( . 22  ) دبکلا یلع  ینحا  يذلا  باذعلا  الا 

نب یلع  اـما  دندیـسر ، روبیـس  هب  نوچ  .دـنداهن و  اـهلزن  ار  ناـنگمه  بورـشم  موعطم و  زا  دـندمآ و  زاـب  شیپ  ار  ناـشیا  هرعم  مدرم 
: دناوخب اهرعش  نیا  نیسحلا 

برعلا هب  یضرت  امف  جولعلا  داس 

( . 23  ) بنذلا همالا  سأر  مدقی  راص  و 

هب نامزلا  یتأی  ام  لاجرلل و  ای 

( . 24  ) بجع هلثم  یف  ام  بیجعلا و  نم 

هیراع باتقالا  یلع  لوسرلا  لآ 

( . 25  ) بجن مهتحت  يرست  ناورم  لآ  و 

هار ار  موق  دییوجم و  هنتف  مدرم ! يا  تفگ : داتسیاب و  عمج  نایم  رد  هدروخلاس  يدرم  دنتـساخرب ، لوسر  لآ  يرای  هب  روبیـس  ناناوج 
.دشابن وکین  تبقاع  ار  هنتف  نیا  هک  دیهد 

دندرکن و هدنـسب  نیا  رب  .میرادن و  غیرد  ناج  دورب ، رـس  ار  همه  رگا  میهدن و  هار  هتبلا  دوشن و  نیا  زگره  يادخ  هب  دـنتفگ : ناناوج 
رب تخس  یبرح  .دندومن  ( 27  ) تدراطم و  ( 26  ) تدلاجم زاغآ  دـنتفرگب و  ناشیا  رب  هار  رـس  دـندرک و  تسار  نت  رب  حالـس  زاس و 
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.دنام لوذخم  لوتقم و  لیذاخم ، نآ  زا  نت  دصشش  تساخ و 

؟ دنیوگ هچ  ار  رهش  نیا  دومرف : موثلک  ما 

هحفص 231) )

.روبیس دنتفگ :

ایند رگا  درادزاب و  ناشیا  زا  ناراکمتس  تسد  و  ( 28  ) دنادرگ کبس  ناشیا  ياهخرن  دنک و  اراوگ  ناشیا  بآ  هناحبس  يادخ  تفگ :
.دسرن داد  لدع و  زج  ار  ناشیا  دوش ، هدنکآ  روج  ملظ و  هب 

دندیروشب و مدرم  دندیسر ، یمح  هب  نوچ  و 
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ناشیا دیآ و  زارف  رهش  نادب  ناشیا  زا  ینت  دنراذگن  دنراد ، ناج  ات  هک  دندرک  دای  اهدنگوس  دندمآ و  رب  روس  زارف  رب  دنتسبب و  اهرد 
یفوخ اب  ناشیا  دنتـشکب و  صمح  رد  رب  ناشیا  زا  نت  هدزناش  دندش و  هریخ  تعنامم  هب  صمح  مدرم  .دندش  ( 29  ) صمح بناج  رب 

.دندش کبلعب  بناج  رتمدامت  هچ  ره 

وهل و تالآ  اب  رهش  ( 32  ) ثیناخم زا  یجوف  .دننک  ( 31  ) یقلت مارکا ، زازعا و  هب  و  ( 30  ) دـنهد راب  ار  ناشیا  ات  دومرفب  کلعب  یلاو 
.دنتفرگ ندیبوک  لهد  دنتشارفارب و  اهتیار  دندش و  نوریب  ( 33  ) فزاعم عاونا 

؟ دنیوگ هچ  ار  رهش  نیا  دومرف : موثلک  ما 

.کبلعب دنتفگ :

همه ي رگا  دـهد و  تسد  ناشیا  رب  ار  ناملاظ  دـنک و  راوگان  ناشیا  ياهبآ  دربب و  ناـشیا  ( 34  ) ثرح عرز و  یلاعت ، يادـخ  تفگ :
.دسرن دادیب  ملظ و  زج  ار  ناشیا  دوب ، هدنکآ  داد  لدع و  هب  ایند 

نب یلع  ماما  دندیسر ، یبهار  هعموص ي  هب  هاگنابش  دندرک ، چوک  کبلعب  زا  نوچ 

هحفص 232) )

: دناوخرب تیب  دنچ  نیا  نیسحلا 

هبئاجع ینفت  امف  نامزلا  وه 

( . 35  ) هبئاصم أدهت  مارکلا و ال  نع 

انبذاجت اذ  مک  یلا  يرعش  تیلف 

( . 36  ) هبذاجن اذ  مک  یلا  هفورص و 

هیراع باتقالا  یلع  انوریسی 

( . 37  ) هبراغ هنع  یمحی  سیعلا  قئاس  و 

مکلیو هللا  لوسرب  مترفک 

( . 38  ) هبهاذم تقاض  دق  ءوسلا  هما  ای 

دعر تفـص  رب  يزاوآ  بهار  تشذـگب ، بش  زا  یـساپ  نوچ  .دـندرپس و  هعموص  نادـب  ار  ماما  كراـبم  رـس  دـمآ ، رد  بش  نوچ  و 
الاب یمه  رـس  نآ  زا  هک  دید  يرون  .دش و  یم  اوه  رب  هک  دید  ناشخر  ياهرون  دندرک و  یمه  سیدـقت  حـیبست و  یعمج  هک  دینـشب 
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يرد ددنویپ و  یمه  نامسآ  ( 39  ) نانعا اب  دریگ و 
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هچ ره  یتمـشح  اب  دنیآ و  یمه  نیمز  رب  جوف  جوف  هچیرد  نآ  زا  هک  دید  ناگتـشیرف  و  دنا ؛ هدوشگرب  نیمز  يز  هک  نامـسآ  زا  دید 
.دنیوگ یمه  دورد  رس  نادب  رتمامت 

: لوقی ثیح  يرعملا  رد  و هللا 

دودخلا یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا  حسم 

( . 40  ) دودجلا ریخ  هدج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا 

رب بهار  .دنتـساوخ  زاب  ار  كرابم  رـس  نآ  دندرک ، لیحر  مزع  نادادماب  نوچ  .دش  ورف  تریح  هب  دـنام و  هریخ  تلاح  نآ  زا  بهار 
زا رس  نیا  دنشاب و  هک  ناریسا  نیا  دیسرپ : بهار  .دمآ  زارف  وا  دزن  هب  یلوح  .دناوخب  ار  موق  نآ  گرزب  دش و  هعموص  زارف 

هحفص 233) )

؟ تسیک

تشکب و ار  وا  تخادـنا و  رد  وا  اـب  هللادـیبع  ریما  دز ، زابرـس  وا  تعاـط  زا  دـش و  نوریب  دـیزی  نینمؤملاریما  رب  يدرم  تفگ : یلوـخ 
؟ تسویپ یم  هک  هب  شداژن  نادناخ و  مادک  زا  دوب و  مان  هچ  ار  وا  تفگ : بهار  .میرب  یم  دیزی  تمدخ  هب  هک  تس  وا  رس  کنیا 

.دوب وا  ياین  هللادبع  نب  دمحم  يادخ  لوسر  همطاف و  شردام  بلاطوبا و  یلع  رسپ  مشاه و  لآ  زا  نیسح و  شمان  تفگ :

، دوش هتـشک  تفـص  نیدب  يدرم  نوچ  دـنا : هتفگ  تسرد  ( 42  ) راـبحا و  ( 41  ) نیـسیسق هنیآ  ره  ار ! امـش  داب  كـاله  تفگ : بهار 
نم هب  رس  نیا  رگید  یتعاس  هک  دوش  هچ  ناشیا ، نانیـشن  ياج  ناربمیپ و  لتق  رب  رگم  درابن  نوخ  نامـسآ  درابب و  هزات  نوخ  نامـسآ 

ازـسب یتزیاج  میوج و  برقت  دـیزی  نینمؤملاریما  دزن  هب  رـس  نیدـب  ات  مهاوخ  یمه  مهدـن و  تفگ : درک و  غیرد  یلوخ  دـیهد ؟ زاـب 
.مناتس

یمه تفرگ و  سپ  زاب  یتخل  ار  كرابم  رس  نآ  داد و  ودب  رز  راید  رازه  هد  بهار 
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نیا هک  سوسفا  منکن و  ( 43  ) تاساوم ناج  نت و  هب  وت  اب  هک  تسا  نارگ  یـسب  نم  رب  يادخ  هب  تفگ : یم  دییوب و  یمه  دیـسوب و 
يدوبعم هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  هک  هد  یهاوگ  یکی  یسر ، شیوخ  ياین  دزن  هب  نوچ  .مدیـسرن  تفارـش  نیدب  متفاین و  رد  تداعس 

( . 44) .تسا دمحم  نیشناج  یلع  دوب و  وا  لوسر  دمحم  تسین و  هناحبس  يادخ  زج  قحب 

اوملظ نیذلا  ملعیس  و  : » دنا هتـشبن  اهنآ  رب  هک  دندید  دنچ  ( 45  ) يا هراپ  فزخ  هاگان  .درک  تمـسق  نارای  نایم  رد  دـقن  نآ  یلوخ  و 
دنتشاد و ناهنپ  ربخ  نیا  ( 46 « ) نوبلقنی بلقنم  يا 

هحفص 234) )

: داد زاوآ  یفتاه 

انیسح تلتق  هما  اوجرتا 

( . 47  ) باسحلا موی  هدج  هعافش 

هوفلاخ هلالا و  اوبضغ  دق  و 

( . 48  ) بآملا موی  یف  هوشخی  مل  و 

دایز ینب  هلالا  نعل  الا 

( . 49  ) باذعلا یف  منهج  مهنکسا  و 

هب ات  دـنتفرگن  مارآ  دـندنارب و  رتمامت  هچ  ره  يدـج  هب  تفاـی ، ـالیتسا  ناـشیا  نورد  رب  ساره  بعر و  دندینـشب ، تاـیبا  نیا  نوچ  و 
اب ار  لوسر  لآ  میرح  دنتـسب و  ورف  نزرب  رازاب و  همه  دنتـشارفارب و  تیار  تسیب  دـصکی و  ات  ( 50  ) دومرفب دیزی  .دندیـسر و  قشمد 

.دنتفرگ ندرک  لیلهت  ریبکت و  دندش و  هریذپ  رتمامت  هچ  ره  یتنیز  بیز و 

: دناوخ یمه  تیب  دنچ  نیا  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هک  دندینش  یفتاه  هاگان 

دمحم تنب  نب  ای  کسأرب  اؤاج 

( . 51  ) الیمرت هئامدب  المرتم 

هموی نم  هرسح  مظعا  موی  ال 

( . 52  ) الیتق نونملل  انهر  هارا  و 

دمحم تنب  نبا  ای  کب  امناکف 
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( . 53  ) الوسر نیدماع  اراهج  اولتق 

امنا تلتق و  ناب  نوربکی  و 

( . 54  ) الیلهتلا ریبکتلا و  کب  اولتق 

دندرک و قشمد  دراو  نارزیخ  رد  زا  ار  لوسر  لآ  و 
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زارف رب  ماما  كرابم  رس  هک  هزین  نآ  .دندوب و  هدرک  هزین  رب  مشاه  لآ  زا  رس  هدجیه  دندوب و  راوس  ( 55  ) زاهج یب  نارتش  رب  همه 

هحفص 235) )

: تفگ یمه  تاهابم  رد  زا  وا  دوب و  رمش  تسد  رب  دیشخرد ، یمه  مامت  هام  نوچ  نآ 

لیوطلا حمرلا  بحاص  انا 

( . 56  ) لیصالا نیدلا  بحاص  انا 

نییصولا دیس  نبا  تلتق  انا 

( . 57  ) نینمؤملاریما یلا  هسأرب  تیتأ  و 

( . 58  ) نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الأ  نیعللا  نب  نیعل  ای  تبذک  دوم : رف  موثلک  ما 

هب تشبن و  شرع  ( 59  ) قدارس رب  لزا  رد  مه  وا  مان  هناحبس  يادخ  هک  سک  نآ  ییاتس !؟ یمه  نیسح  نتـشک  هب  ار  دوخ  وت  رب  ياو 
!؟ تخادنا رب  ار  ناکرشم  وا  ردپ  هب  درک و  متخ  ار  ناربمیپ  وا  ياین 

ماما تمدخ  هب  .دنامن  بیکـش  ارم  تفرب و  نم  زا  مارآ  تلاح  نیا  تدهاشم  زا  مدوب و  عمج  نآ  رد  دوخ  نم  دیوگ : دعـس  نب  لهس 
.لوسر لآ  نایلاوم  زا  مدعس و  نب  لهس  نم  هک  يامرف  زاب  دشاب  یتمدخ  رگا  متفگ : متفر و  نیسحلا  نب  یلع 

نانز و نیا  هک  دوش  راـنک  رب  یتخل  هک  هاوخ  رد  درب و  یمه  نیـسح  رـس  هک  هد  سک  نادـب  دـشاب ، يزیچ  دوقن  زا  وت  اـب  رگا  دومرف :
: دناوخ یمه  هک  مدید  ار  وا  متشگزاب  نوچ  مدرک و  نینچ  نم  دنامن و  تقاط  رگید  ار  ناکدوک 

یننأک قشمد  یف  الیلذ  داقا 

( . 60  ) ریصن هنع  باخ  دبع  جنزلا  نم 

دهشم لک  یف  هللا  لوسر  يدج  و 

( . 61  ) ریزو نینمؤملاریما  یخیش  و 

نکی مل  قشمد و  رظنا  مل  تیلایف 

( . 62  ) ریسا دالبلا  یف  یناری  دیزی 

هحفص 237) )
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.نتفرگ تخس  ندرک ، متس  ( 1)

.نادنزرف هیرذ : عمج  ( 2)

.هدنشخرد يرد ، عمج  ( 3)

یهاتوک ( 4)
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.دننکن

.دوزفا نم  رب  اه  شزوس  یپ  زا  اه  ترسح  درک و  دوبان  ار  ام  نارورس  راگزور  دندش و  هتشک  ام  نادرم  ( 5)

.میتسه تیاده  رب  روآ  مایپ  ادخ  لوسر  نارتخد  ام  دنتسناد  یم  هک  نآ  زا  سپ  دندروآ ، شروی  ام  رب  تسپ  نامدرمان  ( 6)

!. میتسه اهنآ  یگنج  میانغ  ام  ییوگ  دنرب  یم  وس  نآ  وس و  نیا  زا  نارتش  هنهرب ي  تشپ  رب  ار  ام  ( 7)

!. دندرک وت  تیب  لها  اب  هچنآ  وت  رب  تسا  نارگ  هچ  ناگدیرفآ ! رون  يا  و  ادخ ! لوسر  يا  ( 8)

.دابآ ( 9)

.نتفر زابشیپ  ندرک و  لابقتسا  ( 10)

.هیده ماعط ، ( 11)

.ناریسا ( 12)

.تسادخ لوسر  ام  دج  هکنآ  لاح  دینادرگ و  یم  قیالخ  مشچ  شیپ  رد  روز  هب  ار  ام  ایآ  ( 13)

.تسا هدماین  امش  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  یلوسر  زگره  ییوگ  وا و  ربمایپ  هب  سپس  دیدش و  رفاک  راگدرورپ  هب  تسخن  ( 14)

.تسا رایسب  دایرف  هلان و  تمایق  زور  شتآ  رد  ار  امش  تما ، نیرتدب  يا  درادب  نمشد  ار  امش  شرع  دنوادخ  ( 15)

.دنک یم  تاجانم  راگدرورپ  اب  راگزور  عیاجف  زا  دنک و  یم  حبص  ار  اهیکیرات ، رد  یلقاع  هنوگچ  متسناد  یم  شاک  ( 16)

.ممانمگ دنمونت ، نارفاک  زا  یهورگ  نایم  نونکا  یلو  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  هک  متسه  اما  دنزرف  نم  ( 17)

.رهش هیشاح ي  ياه  هناخ  رهش ، راوید  ( 18)

ج 357/1. دالبلا ، راثآ  همجرت  ك.ر : هامح  بلح و  نایم  رصتخم  تسا  يرهش  ( 19)

.دیرب یم  يوس  نآ  هب  يوس  نیا  زا  لمحم ، یب  نیز و  یب  نارتش  نابسا و  تشپ  رب  هک  میتسه  یمور  نارتخد  ام  ییوگ  ( 20)

.دش نومنهر  تداعس  هب  یهارمگ  زا  ار  امش  هکنآ  تسین ؟ ادخ  لوسر  نم  دج  ایآ  امش ! رب  ياو  ( 21)

.دییآ دورف  ناتاهرگج  رب  هک  یباذع  زج  دوشن  باریس  امش  نیمزرس  زگره  رادرک ! تشز  تما  يا  ( 22)

يدرم ( 23)
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.تفرگ یشیپ  تما  رس  رب  تما  مد  دیسر و  ییاورنامرف  هب  تسین ، یضار  وا  تموکح  رب  برع  هک  تفص  گرگ  يرفاک ، رورش و 

.تسا هدیدن  دوخ  هب  اهنآ  دننام  نامز  هک  ینادرم ! هچ  اتفگش  ( 24)

.دنراوس نارتش  نابسا و  نیرتهب  رد  ناورم  لآ  هکنآ  لاح  دنتکرح و  رد  هنهرب  نارتش  نابسا و  تشپ  رب  ادخ  لوسر  نادناخ  ( 25)

.يریگرد لادج و  ( 26)

.نتخاس رود  ندرک ، عفد  ندرک ، درط  ( 27)

.دهد تمعن  یناوارف  ینازرا و  ( 28)

دالبلا ج 238/1. راثآ  همجرت ي  : ك.ر ماش  نیمز  هب  هنیصح  تسا  يا  هنیدم  ( 29)

.دنوش اریذپ  ( 30)

.نتفر زابشیپ  لابقتسا و  ( 31)

.ناتفص نز  اه و  هینغم  نابرطم و  ثانخم : عمج  ( 32)

.دوش یم  هتفگ  مه  یهالم  وهل و  قلطم  هب  دوع ، ین و  دننام  یقیسوم  تالآ  هفزعم : عمج  ( 33)

.رازتشک ( 34)

.دریگ یمن  مارآ  ناگرزب  زا  نآ  ياهیتخس  بئاصم و  تسا و  ریذپان  نایاپ  راگزور  ياهیتفگش  ( 35)

.تسا شکاشک  رد  ام  اب  دنچ  ات  راگزور  ياهینوگرگد  هک  متسناد  یم  شاک  ( 36)

!. دنک یم  دوخ  رتش  زا  تبقارم  نابراس  دنهد و  یم  ریس  لمحم  یب  نارتش  رب  ار  ام  ( 37)

.دش هتسب  امش  ياههار  دیدش و  رفاک  ادخ  لوسرب  هک  حلاصان  تما  يا  امش ! رب  ياو  ( 38)

.بناوج فارطا و  نانع ، عمج  ( 39)

نیرتهب وا  دج  دنا و  شیرق  نیرترب  زا  شردام  رپ و  تسوا  ياه  هنوگ  رب  یتشخرد  هک  دیـشک  تسد  ار  وا  یناشیپ  ادـخ  لوسر  ( 40)
.دوب دادجا 

.شیشک سیسق : عمج  ( 41)
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.ندرک ترصن  يرای و  تاساوم : ( 42)

.دندرک ترصن  يرای و  تاساوم : ( 43)

ینامرک میهف  همجرت ي  مرقم ) لتقم   ) البرک رـالاس  یحیرط ص 341 ؛ بختنم  يزوج ص 150 ؛ نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  ( 44)
ص 547.

.هتخپ لگ  لافس ، ( 45)

.227 ارعشلا : ( 46)

.؟ دراد باسح  زور  رد  ار  وا  دج  تعافش  .هدناسر  لتق  هب  ار  ادخ  لوسر  طبس  نیسح  هک  یتما  ایآ  ( 47)

(48)
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.دادن هار  دوخ  هب  تشگزاب  زور  زا  یسرت  دروآ و  مشخ  هب  ار  ادخ  هک  یتما 

.دانک باذع  داهد و  ياج  خزود  رد  دانک و  نیرفن  دایز  نادنزرف  رب  ادخ  انامه  ( 49)

.داد نامرف  ( 50)

.دندروآ اجنیدب  نوخ  هب  هتشغآ  ار  وت  رس  کنیا  دمحم ! رتخد  رسپ  يا  ( 51)

فوهللا ص 211. .منیب  یم  گرم  شوختسد  هتشک و  ار  وا  هک  تسین  وا  زور  زا  روآ  سوسفا  يزور  چیه  ( 52)

.دنتشک ادمع  اراکشآ و  ار  ادخ  لوسر  دمحم ، رتخد  رسپ  يا  وت  لتق  اب  ییوگ  ( 53)

.دندرک دوبان  ار  نتفگ ) هللا  الا  هلا  ال   ) لیلهت ریبکت و  وت  نتشک  اب  انامه  و  يدش ، هتشک  وت  هک  دنروآ  یم  رب  ریبکت  گناب  ( 54)

.هواجک نودب  لمحم ، یب  ( 55)

.متسه بان  نید  بحاص  نم  مدنلب  هزین ي  بحاص  نم  ( 56)

.مدروآ دیزی  يارب  ار  وا  رس  متشک و  ار  ءایصوا  رورس  رسپ  نم  ( 57)

.تسا ناراکمتس  رب  ادخ  نیرفن  تنعل و  انامه  هک  هدش  نیرفن  دنزرف  هدش ي  نیرفن  يا  ییوگ  یم  غورد  ( 58)

.هدرپ ( 59)

.تسین يروای  ار  وا  هک  ما  یگنز  يا  هدرب  ییوگ  دننادرگ  یم  روای  یب  راوخ و  قشمد  رد  ارم  ( 60)

.تسوا ریزو  یلع  نینمؤملاریما  مردپ  تسا و  رظان  اج  ره  رد  ادخ  لوسر  مدج  هکنآ  لاح  و  ( 61)

.دید یمن  ریسا  راید  نیا  رد  ارم  دیزی  شاک  مدید و  یمن  ار  قشمد  شاک ! يا  ( 62)

ماش رد  تیب  لها 

ماش رد  تیب  لها 

هاگراب هب  ات  دنتشادب  اهرذگ  رب  دندینادرگب و  اهرازاب  رد  دندروآ و  رب  اه  هچوک  درگ  ار  راهطا  تیرذ  مرتحم و  مرح  نآ  زور  مامت  و 
.دوب وا  رانک  رد  مکح  نب  ناورم  دندیناسر و  دیزی 

دنتفگ تشذگ ؟ تفص  هچ  رب  وا  مهم  دیدرک و  هچ  یلع  نب  نیسح  اب  هک  دیسرپب  دیزی 
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شیوخ هریشع ي  زا  نت  هدجیه  اب  : 
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تعاط و هب  ار  وا  تسخن  میدش و  هریذپ  ار  وا  دایز  هللادیبع  ریما  نامرف  هب  ام  .دیسر و  قارع  هب  برع  لیابق  زا  رگید  نت  دنا  هاجنپ و  و 
ياهرـس میتشکب و  ار  وا  نارای  یگلمج  وا و  تبقاع ، میتخادـنا و  رد  وا  اـب  مرجـال  دز ، زاـب  رـس  میدـناوخ ، نینمؤملاریما  ( 1  ) تعابت

میتسکش و مه  رد  درخ  ناشیا  شوغآ  رب و  ياهناوختسا  ناروتـس ، مس  اب  میتخات و  نابـسا  ناشیا  ندب  رب  میدرک و  هزین  زارف  رب  ناشیا 
میتخوسب يرایسب  میداد و  تراغ  هب  وا  عاتم  ثاثا و  میدرک و  ریـسا  دنیب  یمه  نینمؤملاریما  هک  تفـص  نیا  رب  ار  وا  نایگدرپ  نانز و 

اهداب دبات و  یمه  اهنآ  رب  باتفآ  هداتفا و  باتفآ  ربارب  تسا و  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  رد  نایرع  و  ( 2  ) بیلس ناشیا  ياهندب  کنیا  و 
.دشاب مامت  یبیصن  ناشیا  تسوپ  تشوگ و  زا  ار  ریط  شحو و  دزو  یمه  نآ  رب 

تفرگرب و ار  ماما  كرابم  رس  دمآ و  زازتها  رد  تاملک  نیا  ندینش  زا  مکح  ناورم 

هحفص 238) )

: دناوخورف

نیدیلا یف  كدرب  اذبح  ای 

( . 3  ) نیدخلا یف  رمحالا  کنول  و 

نیسحلا مد  نم  یسفن  تفیفش 

( . 4  ) ینید تیضق  يراث و  تذخا 

.تعباتم ( 1)

.هماج یب  هنهرب و  ( 2)

.وت ياه  هنوگ  یخرس  وت و  ياه  تسد  ياکنخ  تسا  شوخ  هچ  ( 3)

.مدرک ادا  ار  دوخ  نید  متفرگ و  ار  دوخ  ماقتنا  تفرگ و  مارآ  ملد  نیسح  نوخ  زا  ( 4)

فوهللا ص 213. داشرا ص 264 ، امن ص 54 ؛ نبا  نازحالاریثم  ك.ر :

دیزی خاک  رد  تیب  لها 

دیزی خاک  رد  تیب  لها 

دـنداهنب و وا  تسد  شیپ  دندیـشوپب و  ریرح  زا  ( 1  ) يا هچراتـسد  هب  دـنداهنب و  نیرز  یتشط  رد  ار  ماما  كرابم  رـس  ات  تفگ  دـیزی 
تیب نیدب 
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: درک ( 2  ) لثمت يرعبز  هللادبع  هتفگ  زا 

اودهش ردبب  یخایشا  تیل 

( . 3  ) لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

: درک دیزم  نآ  رب  دنچ  یتیب  دوخ  هتفگ ي  زا  و 

احرف اولهتسال  هوأر  ول 

( . 4  ) لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 

مقتنا مل  نا  فدن  نم  تسل 

( . 5  ) لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 

( . 6  ) لزن یحو  ءاج و ال  ربخ 

انراث یلع  نم  انذخا  دق 

( . 7  ) لطبلا ثیللا  سرافلا  انلتق  و 

مهتاداس نم  ( 8  ) نرقلا انلتق  و 

( . 9  ) لدتعاف ردبب  هانلدع  و 

هحفص 239) )

رادید هب  دیزی  دوب و  لامک  هب  لامج ، نسح و  رد  وا  دینشب و  نانخـس  نیا  هدرپ  سپ  زا  دیزی ، شوغآ  مه  رماع ، نب  هللادبع  رتخد  دنه 
رب تفگ : درک و  دنلب  هیرگ  هب  زاوآ  تسیرگن و  ماما  كرابم  رس  رب  دیود  نوریب  دیشک و  رس  رب  تساوخب و  یئادر  فوعشم ؛ یسب  وا 

يدرک يراک  .دشاب  هتشاذگ  وت  يور  شیپ  تفص  نیا  رب  وا  دنبلد  دنزرف  نیسح  رـس  هک  دوب  نارگ  یـسب  يادخ  لوسر  رتخد  همطاف 
هب کل ! لیو  .دوب  تسیابن  وت  اب  ارم  دشابن و  یقح  نم  رب  ار  وت  سپ  نیا  زا  هک  يادخ  هب  یتشگ و  ازس  لوسر ، يادخ و  نیرفن  هب  هک 

! دنه يا  تفگ : دیزی  یشاب ؟ هتشک  تفص  نیا  رب  ار  وا  رگج  ( 10  ) هذلف ي وا و  رسپ  هک  تسیرگن  یهاوخ  لوسر  يور  رد  يور  هچ 
راوع راع و  هک  تخودنا  یماندـب  ارم  درک و  دایز  هللادـیبع  راک  نیا  .مدادـن  اضر  نادـب  مدرکن و  نم  راک  نیا  هک  راذـگب  نخـس  نیا 

.دوب دهاوخ  یقاب  اهلاس  هب  نآ  ( 11)
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: دناوخ یم  هزوجرا  نیا  دمآ و  رد  رمش  و 

ابهذ هضف و  یباکر  الما 

( . 12  ) ابذهملا دیسلا  تلتق  ینا 

تلتق
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ابا امأ و  سانلا  ریخ 

( . 13  ) ابسح اعیمج  سانلا  مرکا  و 

؟ یتشکب ارچ  سپ  یناد ، یمه  مدرم  نیرتهب  ردام  ردپ و  هب  ار  وا  نوچ  تفگ : تسیرگن و  ودب  نیگمشخ  دیزی 

.متساوخ یمه  تزیاج  نینمؤملاریما  زا  تفگ :

هب نم  هک  دوب  دهاوخن  یتزیاج  نم  شیپ  ار  وت  هک  درگ  زاب  تفگ : دنارب و  ار  وا  دیزی 

هحفص 240) )

( . 14 : ) درک لثمت  تیب  دنچ  نیدب  مدوبن و  یضار  نیسح  نتشک 

هزعا لاجر  نم  اماه  قلفت 

( . 15  ) اربصا فعا و  اوناک  مه  انیلع و 

هلحم انم  لهلادنع  مرکا  و 

( . 16  ) ارخفا رومالا و  لک  یف  لضفا  و 

هب دییوگ  زاب  تفگ : تخانـشب  رـس  نآ  دیدب ، تلاح  نیا  نوچ  .دوب  رـضاح  اجنآ  دوب ، دوهی  رابحا  زا  يربح  هک  تولاج  ( 17  ) اراضق
؟ دیتشکب شیوخ  ربمغیپ  رسپ  مرج  هچ 

اب دایز  نب  هللادیبع  هفوک ، هرـصب و  یلاو  ات  میدومرفب  .دندیورگ  ودب  یقلخ  دناوخ و  شیوخ  تعاط  هب  ار  مدرم  نیـسح  تفگ : دـیزی 
.درک شوماخ  هنتف  نیا  شتآ  تشکب و  ار  وا  تشگ و  زوریف  تخادنا و  رد  وا 

یم درک و  یم  تفـالخ  يوعد  وا  هک  دیـشک  یم  شیوـخ  ربـمغیپ  رـسپ  دییامـش ! هک  ما  دـب  هچ  ار ! امـش  داـب  نیرفن  تفگ : تولاـج 
نم و نایم  هنیآ  ره  وا ! دنزرف  هدید و  رون  زا  دوب ، رت  هتـسیاش  وا  رب  تفالخ  بصنم  هک  تسیک  یفطـصم  زا  سپ  دنک !؟ هنتف  یتساوخ 

كربت نادب  دنناد و  یمه  تنمیم  نم  ياپکاخ  رد  دنیاتس و  یمه  ارم  یگرزب  هب  دوهی  زورما  هتشذگ و  ردپ  یس  دصکی و  یبن  دوواد 
یتسین و دیتشکب ؟ و  ( 19  ) دیتسجرب وا  رگج  هذلف ي  كاپ و  هلالـس ي  رب  زورما  تسا و  ( 18  ) هتشذگ امش  ربمیپ  زورید  دنیوج ، یم 

.ار امش  نید  امش و  داب  كاله 

هحفص 241) )

دیزی
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( . 20 « ) همایقلا موی  همصخ  تنک  ادهاعم  لتق  نم   » يدوب هتفگن  لوسر  رگا  تفگ :

.يدز نخس  بدا  فالخ  رب  یتشادن و  هاگن  ام  تمشح  هک  یمتشکب  ار  وت  هنیآ  ره 

زاب شیوخ  دـنزرف  هدنـشک ي  دـنک و  یمـصخ  هدـهاعم ي  هدنـشک ي  اب  نیـسپ ، زاب  زور  هب  لوسر  هک  ینیب  هنوگچ  تفگ : تولاـج 
هوگ یفطـصم ، دمحم  شیوخ  ياین  شیپ  رد  ادرف  تفگ : درک و  كرابم  رـس  نادب  يور  هاگ  نآ  .دنکن  نیا  زگره  هللا  ال و  دراذـگ ؟

.تسوا ربمیپ  وا و  هدنب ي  دمحم  تسین و  هناحبس  يادخ  زج  قحب ، يدوبعم  هک  مهد  یمه  یهاوگ  نم  هک  شاب 

.دنتشادرب وا  رس  ات  دومرفب  دوب و  اور  وت  نوخ  يدمآ ، رد  نید  نیدب  هک  نونکا  تفگ : دیزی 

یم شیوخ  ردام  ردپ و  دج و  زا  يدوتـس و  یمه  دوخ  هتـسویپ  هک  یلع  نب  نیـسح  تسا  نیا  تفگ : درک و  عمج  ارف  يور  دـیزی  و 
هریخ ملاع و  توفص  تسا ، یفطصم  دمحم  وا  دج  يرآ ، .درک  نانخس  نیا  رس  رد  ناج  تبقاع  يدرک و  یمه  اهرخف  نادب  یتفگ و 

، رفظ تخادنا و  رد  نم  ردپ  اب  تفالخ  بصنم  رد  وا  ردـپ  یلو  ارذـع ؛ لوتب  تسا و  لوسر  رتخد  همطاف  وا  ردام  تسا و  مدآ  ینب  ي 
ییوگ مرتهب ، دـیزی  زا  دوخ  نم  یتفگ  هکنیا  تشاد و  ینازرا  ار  وا  یلاـع  تبتر  گرزب و  بصنم  نیا  یلاـعت  يادـخ  دوب و  ارم  ردـپ 

ءاشت و نم  زعت  ءاشت و  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتوت  کلملا  کلام  مهللا  لـق  : » دوب هدینـشن  دـیجم  مـالک  زا  تیآ  نیا 
( . 21 «.) ریدق یش ء  لک  یلع  کنا  ریخلا  كدیب  ءاشت  نم  لذت 

نآ تشاد و  تسد  رد  نارزیخ  زا  یبوچ  دیزی  و 
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دز و یم  ماما  نادند  بل و  رب  بوچ 

هحفص 242) )

هک مدید  یـسب  هک  دناد  يادـخ  دـیزی ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : یملـسا  هزرب  وبا  ( 22 ، ) دوب وـکین  ینادـند  بل و  ار  نیـسح  تفگ : یم 
رب دیشاب و  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  ره  امش  دومرف : یم  دیکم و  یم  دیـسوب و  یم  ار  نسح  وا  ردارب  ياهبل  بل و  یمه ن  لوسر 

( . 23) .دندنارب دندیشک و  نوریب  ار  وا  ات  دومرفب  تخورفا و  رب  دش و  مشخ  رد  دیزی  .درک  یم  نیرفن  یسب  ناشیا  هدنشک ي 

.همامع ( 1)

مان هللادبع  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، ناملـسم  نوچ  دوب و  تاللادبع  شمان  شیرق و  رافک  زا  يرعبز  نبا  ( 2)
يرعبز نبا  زا  راعـشا  نیا  رخآ  لوا و  تیب  دسیون : یم  خیراوتلا  خـسان  فلؤم  .دورـس  دـحا  گنج  رد  ار  راعـشا  نیا  يرعبز  نبا  داهن 

.درک داشنا  دیزی  ار  یقاب  تسا و 

.دندید یم  ار  ام  هزین  تبرض  زا  نایجرزخ  هلان ي  دندوب و  یم  ردب  دربن  رد  مناردپ  شاک  يا  ( 3)

.دابم درد  ار  تسد و  دیزی ! يا  داش  دنتفگ  یم  دندید  یم  ار  نیا  رگا  ( 4)

مناتسن رگا  فدنخ  زا  مین  ( 5)

.دیدرت یب  یبن  لآ  ما ز  هنیک 

نیا زج  تسا و  کلم  مشاه و  يزاب  ( 6)

.دیسرن یحو  دمان و  يربخ 

نامیاهنوخ یلع  زا  میتفرگ  ام  ( 7)

.نایژ ریش  سراف  میتشکب  ام 

.موق فوهللا : ( 8)

میا هتشک  نانآ  زا  رورس  ردقنآ  ( 9)

.ردب گنج  اب  شدشاب  ربارب  ات 

حوتفلا ص 915. 122 ؛ نییبلاطلا ص 123 ، لتاقم  فوهللا ص 214 ، ك.ر :
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.هراپ ( 10)

.گنن بیع و  ( 11)

.ما هتشک  ار  كاپ  رورس  نآ  نم  هک  زاس  رپ  میس  رز و  زا  ارم  باکر  نونکا  ( 12)

.متشک داژن  لصا و  ردپ و  ردام و  ظاحل  زا  ار  سک  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  ( 13)

حوتفلا ص 916. ( 14)

رد ( 15)
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: هدمآ تروص  نیا  هب  تیب  نیا  عبانم ، یخرب 

هزعا لاجر  نم  اماه  ( قلفن  ) نقفی

املظا قعا و  اوناک  مه  انیلع و 

زا مود  عارصم  يانعم  .دندرک و  متس  ینامرفان و  ام  هب  تبسن  ناشیا  یلو  زیزع  گرزب و  ینادرم  ياهرس  میتفاکش ) یم   ) دنفاکـش یم 
.دندوب نیرتروبص  نیرتفیفع و  هکنآ  لاح  و  دوش ، یم  نینچ  نتم = لخاد  تیب  نیا 

دیرفلا ج 123/5. دقع  داشرا ص 246 ؛ يربط ج 340/3 ؛ ممالا ج 75/2 ؛ براجت  ك.ر :

.دنرتراختفا اب  رترب و  روما  همه ي  رد  دنراد و  ادخ  دزن  ام  زا  رتالاو  یهاگیاج  ( 16)

.اقافتا ( 17)

.ندرم نتشذگ ، ( 18)

.ندیرپ نتسجرب ، ( 19)

ج 21/74. تسا ، دمآ  ملظ  لتق ، ياج  هب  راونالاراحب  رد  .دوب  مهاوخ  وا  نمشد  تمایق  زور  نم  دشکب  ار  ینامیپمه  سک  ره  ( 20)

یهاوـخ هـک  ره  زا  یهد و  ییاورناـمرف  یهاوـخ  ار  هـک  ره  تـسار ، وـت  ییاورناـمرف  هـک  دـنوادخ ! يا  وـگب   » 26 نارمع ، لآ  ( 21)
يزیچ ره  رب  وت  و  تسوت ، تسد  هب  یبوخ  يزاـس ، راوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  ینادرگ و  زیزع  یهاوـخ  ار  هک  ره  یناتـسب ؛ ییاورناـمرف 

«. يرداق

نییبلاطلا ص 122 و 123. لتاقم  ج 616/1 ، هعیشلا ، نایعا  فوهللا ص 214 ؛ ( 22)

.عبانم نامه  ( 23)

دیزی سلجم  رد  بنیز  ترضح  هبطخ ي 

دیزی سلجم  رد  بنیز  ترضح  هبطخ ي 

: تفگ داتسرف و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  دوتسب و  ار  هناحبس  يادخ  تساخرب و  یلع  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز 

(1 «.) نوزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذک  نا  ياوسلا  اوءاسا  نیذلا  هبقاع  ناک  مث   » دومرف هک  اجنآ  رد  تفگ  تسار  یلاعت  يادخ  »
.

(2  ) جنرفا مور و  ناریسا  نوچ  هک  میرگن  یم  نتشیوخ  ام  هتفرگ و  ام  رب  نامسآ  قافآ  نیمز و  راطقا  هک  تلاح  نیا  رد  دیزی  يا  وت  و 
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یلاعت يادخ  دزن  رد  ار  ام  هک  يرب  یم  نامگ  نانچ  میراسگمغ ، یب  راوخ و 
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(3  ) يریگ الاب  ینیب  رورـس ، يداش و  هب  يور  نیا  زا  هدوب و  وت  نأش  تلزنم و  تدایز  زا  ینعم  نیا  و  یتمارک ؟ ار  وت  تسا و  يراوخ 
کلم و و  مظتنم ، ار  روما  هدید و  ایهم  شیوخ  يارب  ار  ایند  هک  يرگنرد  شیوخ  يوس  ره  و 

هحفص 243) )

یلمن امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  و ال   » يا هدرک  شومارف  تیآ  نیا  رگم  ریگ ؛ مارآ  یفاـص ، شیوخ  يارب  دوب  اـم  نآ  زا  هک  ناـطلس 
( . 4 «.) نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل و  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل 

، ار يادـخ  لوسر  نارتـخد  يراد و  هدرپ  نیب  رد  ار  دوخ  نازینک  ناـنز و  دوخ ، وـت  هک  دـشاب  لدـع  زا  نیا  ( 5 ! ) قیلط مدرم  رـسپ  يا 
دنرگن و ناشیا  رد  ( 7  ) لقانم و  ( 6  ) لهانم مدرم  هک  ینادرگب  اهرازاب  رد  ینارب و  اهرهش  رد  جنرفا  لباک و  يارـسا  تفـص  رب  هنهرب 
هک سک  نآ  زا  تشاد ؟ ناوت  تبقارم  دـیما  ییوت  نوچ  زا  هنوگچ  و  دـننیبب ؟ ناشیا  ياـهیور  فیرـش ، و  ( 8  ) عیـضو دیعب و  بیرق و 

؟ دوب دناوت  هتسهآ  لوسر  لآ  تاداعم  رد  هنوگچ  و  ( 10  ) هدمآ رب  نادیهش  نوخ  اب  شتشوگ  و  ( 9  ) هدنکف ورف  ناکاپ  رگج  شماک ،
، هدرمـشن میظع  یتیانج  دـنا و  هدرکن  یهانگ  هک  یمدرم  نوچ  همه ، نیا  اـب  درگن و  یمه  تموصخ  مشچ  اـب  ناشیدـب  هک  سک  نآ 

: ییوگ یمه 

احرف اولهتسا  اولها و  و 

( . 11  ) لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 

: ینکن ییوگن و  هنوگچ  يرآ ، ینز !؟ یمه  ار  تشهب  ناناوج  دیس  هللادبع  یبا  يایانث  شیوخ ، تسدبوچ  اب  و 

هحفص 244) )

( . 12 «.) بلطملادبع لآ  نم  ضرالا  موجن  دمحم و  هیرذ  ءامد  کتقاراب  هفاشا  تلصأتساو  هحرقلا  تاکن  دق  «و 

يرب یمه  شیوخ  ناردپ  مان  و 
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غیرد یسب  و  ( 13  ) ییآ رد  ناشیا  رب  مه  هک  دـشاب  دوز  يراد ؛ یمه  يوسفا  دـننک ، تدـهاشم  ام  رب  تلاح  نینچ  ات  دنتـسین  نوچ  و 
.متفگ هچنآ  یمتفگن  مدرک و  هچنآ  یمدرکن  ات  یمدوب  لال  نابز  زا  یمتشادن و  یتسد  شاک  هک  يروخ 

الا ترزج  كدـلج و ال  الا  تیرف  ام  هللا  وف  انتامح  لتق  انئامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  للحا  انملاظ و  نم  مقتنا  اـنقحب و  ذـخ  مهللا  »
مهلمش هللا  عمجی  ثیح  هتمحل  هترتع و  یف  هتمرح  نم  تکهنا  هتیرذ و  ءامد  کفس  نم  تلمحت  امب  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و 

( . 14 «.) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  مهقحب و ال  ذخای  مهثعش و  ملی  و 

و ( 15  ) ریهظ تموصخ ، نیا  رد  نیما  لیئربج  دنک و  تیافک  لوسر  وت  تموصخ  هب  دوب و  سب  تموکح  هب  هناحبـس  يادـخ  ار  وت  و 
دوز دـنداد ، ناناملـسم  لام  ناـج و  زا  نکمت  هنوگ  نیا  ار  وت  دنتـسارایب و  وت  مشچ  رد  تشز  رادرک  نیا  هک  ناـنآ  دـشاب و  وا  نیعم 

يورایور وت  اب  ار  ینم  نوچ  راگزور ، ثادـحا  دـنچ  رگا  دـنیآ و  رد  شیوخ  رادرک  رب  دـننادب و  شیوخ  ( 16  ) عینـص ءوس  هک  دشاب 
ترواحم تبطاخم و  رد  تشاد و 

هحفص 245) )

؟ منک هچ  کیل  مراگنا ؛ رایسب  ار  وت  شنزرس  مرامش و  میظع  ار  وت  تمالم  مناد و  راوخ  یسب  ار  وت  ردق  نم  هنیآ  ره  دروآ ،

نم فطنت  يدـیالا  هذـهف  ءاقلطلا  ناطیـشلا  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لتقی  بجعلا ، لک  بجعلاف  الا  يرح ، رودـصلا  يربع و  نویعلا  »
( . 17 «.) لعارفلا تاهما  اهوفعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  انموحل و  نم  بلحتت  هاوفالا  انئامد و 

و
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ام و  ( 19  ) كادی تمدق  ام  الا  دجت  نیح ال   » .ینیب یتمارغ  ار  تمینغ  نیا  هک  دـشاب  دوز  يرامـش و  یمه  یتمینغ  ار  ام  ( 18  ) نودیا
ورف شیوخ  دـیک  دوخ  دوـت  و  ( 21 « ) لوـعملا هیلع  و   » مرب یمه  تیاکـش  هناحبـس  يادـخ  يوـس  هب  نم  و  ( 20  ) دـیبعلل مالظب  کبر 

.يامرف راک  شیوخ  تقاط  عسو و  رب و  راک  هب  شیوخ  یعس  راذگم و 

يدانی موی  ددـب  الا  کعمج  ددـع و  الا  کمایا  دـنف و  الا  کیأر  له  انرما و  كردـت  اـنیحو و ال  تیمت  ـال  اـنرکذ و  وحمت  ـال  هللا  وف 
باوثلا و مهل  لمکی  نا  هللا  لاشن  همحرلا  هداهشلاب و  انرخآل  هداعسلاب و  انلوال  متخ  يذلا  هللادمحلاف  نیملاظلا ، یلع  هللا  هنعل  الا  دانملا 

( . 22 «.) لیکولا معن  هللا و  انبسح  دودو و  میحر  هنا  هفالخلا  انیلع  نسحی  دیزملا و  مهل  بجوی 

هحفص 246) )

: دناوخ ورف  طاشن  دج و  رس و  زا  دینشب ، تاملک  نیا  دیزی  نوچ  و 

حئاوص نم  دمحت  هحیص  ای 

( . 23  ) حئاونلا یلع  توملا  نوها  ام 

.زادنارب ناشیا  داژن  راذگم و  یقاب  ینت  ناشیا  زا  دنتفگ : هلمج  درک ، تراشتسا  لوسر  لآ  میرح  راک  رد  ماش  مدرماب  دیزی  و 

.درک یم  لوسر  هک  نک  نامه  زین  وت  يدرک ؟ هچ  ناشیا  اب  يادخ  لوسر  ات  رگن  زاب  یکی  تفگ : راصنا  زا  ریشب  نب  نامعن 

، نم هبلغ ي  تنطلـس و  رد  تخانـشن و  نم  قح  دیربب و  نم  محر  وت  ردـپ  نیـسحلا  نب  ای  تفگ : نیـسحلا  نب  یلع  ماما  اب  دـیزی )   ) و
( . 24) .ینیب یمه  وت  هچنآ  درک  وا  اب  یلاعت  يادخ  دیزاغآ و  تعزانم 

هب ار  اهنآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هکنیا  دندش  اهیدب  بکترم  هک  یناسک  تبقاع  سپس   10 مورلا : ( 1)
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.دنتفرگ هیرخس 

.تسا هدروآ  ریسا ، هملک  حرش  رد  ار  نآ  فلؤم  تسین و  دوجوم  هبطخ  یبرع  لصا  رد  جنرفا  مور و  ( 2)

.ندش ربکتم  رورغم و  نتفرگ : الاب  ینیب  ( 3)

هانگ ات  میهد  تلهم  ناشیا  هب  هکلب  تسا ؛ نانآ  دوس  هب  اهنآ  هب  ام  تلهم  هک  دنربن  نامگ  دندش  رفاک  هک  نانآ  « ؛ نارمع 178 لآ  ( 4)
«. هدننک راوخ  یباذع  تسار  ناشیا  دننک و  نورف  دوخ 

ناشدازآ هکم  حتف  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  دیزی ) دج  نایفـسوبا  هلمج  زا   ) نانآ هب  تسا  هراشا  ( 5)
.تشذگ رد  اهنآ  نوخ  زا  دومرف و 

.روخبآ همشچرس ، لهن : عمج  ( 6)

.یناتسهوک هار  لقنم ؛ عمج  ( 7)

.هیامورف تسپ و  عیضو : ( 8)

.ندیعلب نتخادنا ، نییاپ  ندنکف : ورف  ( 9)

هب ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  رگج  دیزی ، هدـج ي  هیواعم و  ردام  دـنه  زور  نآ  هک  دراد  دـحا  هعقاو  هب  هراشا  ( 10)
.؟ تسا دیما  هچ  راوخ  رگج  دنه  دنزرف  زا  سپ  دنکفا  نوریب  تسناوتن و  دهد ، ورف  تساوخ  دیزگ و  نادند 

داش يدنتفگب  دندوب و  شاک  ( 11)

.دیزی دانیبم  درد  وت ، تسد 

ناگراتـس ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نادـنزرف  ياهنوخ  نتخیر  اب  يدـناکرتب ، ار  لمد  يدیـشکرب و  مخز  زا  تسوپ  ( 12)
.بلطملادبع نامدود  زا  نیمز 

.يوش دراو  ( 13)

تـشک ار  ام  نایماح  تخیر و  ار  ام  ياهنوخ  هکنآ  رب  ار  دوخ  مشخ  ریگ و  ماقتنا  ام  راکمتـس  زا  ناتـسزاب و  ار  ارم  قح  ایادـخ ! ( 14)
نتخیر زا  هک  ینیگنـس  راب  اب  يدوز  هب  يدـیرد و  ار  دوخ  تشوگ  يدرک و  هراپ  ار  دوخ  تسوپ  اـهنت  راـک  نیا  اـب  ادـخ  هب  .زیر  ورف 

ادخ لوسر  رب  يراد  شود  رب  تیب  لها  میرح  کته  ربمایپ و  نادنزرف  نوخ 
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دنربن نامگ  سپ  دناتـسزاب ، ار  اهنآ  قح  دروآ و  درگ  ار  اهیگدنکارپ  دنک و  عمج  ار  یگلمج  دـنوادخ  هک  زور  نآ  يوش ، یم  دراو 
.دنراوخ يزور  ناشیادخ  دزن  دنا و  هدنز  لب  دنا  ناگدرم  ادخ  هار  رد  ناگتشک  هک 

.نابیتشپ ریهظ : ( 15)

.رادرک ( 16)

تـسد هب  دـنوادخ  نایهاپـس  هک  تسا  يراـک  تفگـش  هـچ  هآ  .دزوـس  یم  مـغ  شتآ  زا  اـه  هنیـس  دزیر و  یم  کـشا  اهمـشچ  ( 17)
نآ دوش و  یم  هدـیکم  هدـیوج و  اـهناهد  نیا  رد  اـم  تشوگ  تسا  هدوـلآ  اـم  نوـخ  هب  اهتـسد  نیا  دـنوش  هتـشک  ناطیـش  نایرکـشل 

.تسا ناراتفک  ناگرگ و  موجه  هضرع ي  هزیکاپ  كاپ  ياهرکیپ 

.نینچ مه  نینچ ، نودیا : ( 18)

.دوب طقاس  لصا  زا  كادی : ( 19)

.درادن اور  متس  ناگدنب  رب  ادخ  یباین و  يزیچ  يداتسرف  شیپ  هچنآ  زج  هاگنآ  ( 20)

.منک یم  لکوت  وا  رب  و  ( 21)

دریذـپ و یتـسین  وت  مزع  ناوت و  .درک  یناوتن  دوباـن  ار  اـم  رما  یناوتن و  شوماـخ  ار  اـم  یحو  یناوتن و  وحم  ار  اـم  ماـن  ادـخ  هب  ( 22)
.داب ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  هک  دـنک  ادـن  يدانم  هک  راـگزور  نآ  رد  دوش  هدـنکارپ  وت  مشح  عمج و  دـشاب و  هاـتوک  وت  راـگزور 

میهاوخ یم  ادـخ  زا  داد و  نایاپ  تداهـش  اب  ار  اـم  نیرخآ  درک و  نیرق  تداعـس  اـب  ار  اـم  نیتسخن  هک  تسازـس  ار  ییادـخ  شیاـتس 
هچ سب و  ار  ام  تسا و  نابرهم  میحر  وا  .دزاس  نیزگیاج  وکین  ینانیـشناج  هب  دـیازفیب و  نآ  رب  دـناسر و  لاـمک  هب  ار  ناـنآ  شاداـپ 

فوهللا ص 216 و 217. .ام  رب  تسا  يرازگراک  وکین 

!. هدننک هحون  هدید ي  غاد  نانز  رب  گرم  تسا  ناسآ  هچ  تسا و  هدیدنسپ  هچ  ناگدننز  هحیص  هلان ي  دایرف و  ( 23)

دیرفلا ج 124/1. دقع  ( 24)

دیزی اب  داجس  ماما  جاجتحا 

اب داجس  ماما  جاجتحا 
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دیزی

نا اهاربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرـالا و ال  یف  هبیـصم  نم  باـصا  اـم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما 
( . 1 «.) ریسی هللا  یلع  کلذ 

( . 2 «.) ریثک نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکباصا  ام  و  : » دناوخ ورف  تیآ  نیا  باوج  رد  دیزی 

هحفص 247) )

تیار بازحا ، دـحا و  ردـب و  زور  رد  دوب و  ام  نادـناخ  رد  هتـسویپ  ( 3  ) تراماو توبن  هیواعم ! نباـی  دومرف : نیـسحلا  نب  یلع  ماـما 
هچ هک  ینادـب  رگا  دـیزی ! يا  کلیو  وت ، ياین  ردـپ و  تسد  رد  رفک ، تایار  دوب و  بلاطوبا  یلع  نم  ياـین  تسد  رد  يادـخ  لوسر 

، رتسکاـخ كاـخ و  زا  تخیرگ و  یهاوخ  اـههوک  هب  هنیآ  ره  ( 4  ) هتـسج هچ  ، نم تموـمع  ردارب و  تـمورا و  ردـپ و  زا  يا و  هدرک 
.تساوخ یهاوخ  هناحبس  يادخ  زا  تکاله  یتسین و  درک و  یهاوخ  هاگباوخ 

وا ردـپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نـب  نیـسح  ماـما  شهوـکن  رد  دوـش و  ربـنم  رب  اـت  دوـمرفب  دـناوخب و  ار  بـیطخ  يزور  دـیزی  ( 5  ) رگم
.درک ناورف  شیاتس  وا  ردپ  دیزی و  زا  تفگ و  هدوتسان  یسب  دش و  ربنم  رب  بیطخ  ( 6) .دزادرپب یلصف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

( . 7)

ایهم خزود  شتآ  رد  شیوخ  ياج  يدیرخ ، زاب  قلاخ  طخس  ياج  هب  قولخم  ياضر  دومرف : دز و  هحیص  وا  رب  نیسحلا  نب  یلع  ماما 
: لوقی ثیح  نانس  نبا  رد  .ناد و هللا 

هبسب نونلعت  ربانملا  یلعا 

( . 8  ) اهداوعا مکل  تبصن  هفیسب  و 

دـشاب و نآ  رد  هناحبـس  يادـخ  ياضر  هک  دـیوگ  دـنچ  یتملک  دوش و  ربنم  رب  ات  تساوخ  تزاـجا  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  هاـگ  نآ 
تزاجا تسج و  ( 9  ) یبأت دیزی  .دوب  دزم  رجا و  زین  ار  ناگدنونش 
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( . 11) .داد ارف  نت  ترورض  رس  زا  دیزی  .دندرک  تغلابم  ینعم  نیا  رد  و  میونش ؟ وا  زا  يزیچ  و  ( 10  ) دوش هچ  دنتفگ : نارگید  .دادن 

هحفص 248) )

مینک قلخ  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  روطسم  باتک  رد  هکنآ  زج  ناتیاهناج  رد  هن  نیمز و  رد  تسین  یتبیصم  چیه   » 22 دیدحلا : ( 1)
«. تسا ناسآ  ادخ  رب  نیا  و 

«. درذگ یم  رد  ناهانگ  يرایسب  زا  وا  تسا و  ناتدوخ  تسد  هب  دیآ ، دورف  امش  رب  هک  یتبیصم  ره   » 30 يروشلا ، ( 2)

.ندش ریما  تموکح ، ( 3)

.هدش عیاض  هچ  هتفر ، هچ  ( 4)

(. دیکأت دیق   ) انامه ( 5)

.دنک داریا  هبطخ  ( 6)

حوتفلا 69/2 ؛ یمزراوخ ج 71 - لتقم  بوشآ ج 168/4 ؛ رهـش  نبا  بقانم  هعیشلا ج 617/1 ، نایعا  فوهللا ص 219 ، ك.ر : ( 7)
فارشالا ج 220/3. باسنا  دیفم ص 246 ؛ داشرا  نییبلاطلا ج 121/3 ؛ لتاقم  كدنا ؛ لقن  اب  ص 916 

وا ریـشمش  اب  اهربنم  نآ  ياهبوچ  هک  یلاح  رد  دیهد  یم  مانـشد  نانمؤمریما  هب  اهربنم  رـس  رب  ایآ  نانـس : نبا  هدورـس  وکین  هچ  و  ( 8)
.؟ دش هدروآرب 

.درک عانتما  ( 9)

.دراد لاکشا  هچ  ( 10)

.درک لوبق  ( 11)

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  هبطخ ي 

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما  هبطخ ي 

: دومرف تفگ و  دورد  وا  لآ  لوسر و  رب  دوتسب و  ار  هناحبس  يادخ  دش و  ربنم  رب  نیسحلا  نب  یلع  ماما  و 

و ( 1  ) تحامـس داد و  ملح  ملع و  داهن : تیزم  قیالخ  رگید  رب  تمارک  تفه  هب  تشاد و  ینازرا  ام  هب  تیطع  شـش  یلاـعت  يادـخ  »
هللا یلص  هللادبع -  نب  دمحم  راتخم  یبن  هب  ار  ام  داهن و  تعیدو  هب  نانمؤم  ياهلد  رد  ام  یتسود  و  تعاجش ، يدنمروز و  تحاصف و 

رد رایط  نیحانجلاوذ  رفعج  تسام  زا  .تشاد و  زاتمم  يربک  هقیدص ي  هب  داد و  تیزم  هلآو -  هیلع 
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ناناوج رتهم  ود  نیـسح ، نسح و  تما  نا  طبـس  ود  بلاـطوبا و  یلع  وا  لوسر  ریـش  بلطملادـبع و  نب  هزمح  يادـخ  ریـش  تشهب و 
: دسانشزاب ات  میوگ  ربخ  شیوخ  بسن  بسح و  هب  ار  وا  دسانشن  هکنآ  دسانش و  دسانش  ارم  هکنآ  .تشهب 

نم ریخ  نبا  انا  يدـترا ، رزتثا و  نم  ریخ  نبا  انا  ءادرلا ، فارطلاب  نکرلا  لمح  نم  نبا  انا  افـصلا ، مزمز و  نبا  اـنا  ینم ، هکم و  نبا  اـنا 
يرسا نم  نبا  انا  ءاوهلا ، یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  نبا  انا  یبل ، جح و  نم  ریخ  نبا  انا  یعـس ، فاط و  نم  ریخ  نبا  انا  یفتحا ، لعتنا و 
نیسوق باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  نبا  انا  یهتنملا ، هردس  یلا  لیئربج  هب  غلب  نم  نبا  انا  یصقالا ، دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  هب 

، یضترملا یلع  نب  انا  یفطـصملا ، دمحم  نبا  انا  یحوا ، ام  لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا  نا  ءامـسلا ، هکئالمب  یلـص  نم  نبا  انا  یندا  وا 
رجاه نیحمرب و  نعط  نیفیـسب و  هللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نبا  انا  هللا ، الا  هلا  ـال  اولاـق  یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  اـنا 

نیدحلملا عماق  نییبنلا و  ثراو  نینمؤملا و  حلاص  نبا  انا  نیع ، هفرط  هللااب  رفکی  مکل  نینح و  ردبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و 
رون نیملسملا و  بوسعی  و 

هحفص 249) )

دیؤملا نبا  انا  نیملاعلا ، بر  لوسر  نیـسای  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا  نیرباصلا و  ربصا  نیئاکبلا و  جات  نیدباعلا و  نیز  نیدـهاجملا و 
هءادـعا دـهاجملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  نیقراـملا و  لـتاق  نیملـسملا و  مرح  نع  یماـحملا  نبا  اـنا  لـیئاکیمب ، روصنملا  لـیئربجب 

نم لوا  نیعمجا و  شیرق  نم  یشم  نم  رخفا  نیبصانلا و 
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نیقفانملا یلع  هللا  یمارم  نم  مهس  نیکرشملا و  دیبم  نیدتعملا  مصاق  نیقباسلا و  لوا  نینمؤملا و  نم  هلوسرل  هللا و  باجتسا  باجا و 
یحطبا یکز  لوـلهب  یهب  یخـس  حمـس  هملع ، بیع  هللا و  همکح  ناتـسب  هللا و  رما  یلو  هللا و  نید  رـصان  نیدـباعلا و  همکح  ناـسل  و 

همیزع و مهاضما  انانج و  مهتبثا  انانع و  مهطبرا  بازحـالا  قرفم  بالـصالا و  عطاـق  ماوق  بذـهم  ماوص  رباـص  ماـمه  مادـقم  یـضر 
، میشهلا حیرلا  روذ  اهیف  مهورذی  یحرلا و  نحط  هنعالا  تبرق  هنسالا و  تفدزا  اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لساب  دسا  همیکـش ؛ مهدشا 

ثراو اهثیل ، اغولا  نم  اهدیـس و  برعلا  نم  يرجاهم  يرجـش  يدحا  يردـب  یبقع  یفینح  یندـم  یکم  قارعلا  شبک  زاجحلا و  ثیل 
( . 2 «.) ءاسنلا دیس ه  نبا  انا  ءارهزلا ، همطاف  نبا  انا  بلاط ؛ یبأ  نب  یلع  يدج  كاذ  نیسحلا  نسحلا و  نیطبسلاوبا  نیرعشملا و 

قلخ هنتف ي  زا  دیزی  .دش  دـنلب  هیرگ  هب  اهزاوآ  تساخرب و  قلخ  زا  ( 3  ) جیجض هک  ياج  نادب  ات  انا  انا  دومرف  یمه  تفـص  نیا  رب  و 
.دشابن رتگرزب  يادخ  زا  يزیچ  دومرف : یلع  ربکا ، هللا  تفگ : نذؤم  .دیوگ  زامن  گناب  دربب و  وا  رب  هبطخ  ات  تفگ  ار  نذوم  دیسرتب ،

؛ دهد یمه  یهاوگ  تملک  نیدب  نم  نوخ  تشوگ و  يور و  يوم و  دومرف : یلع  .هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ ،: نذؤم 

ای تسا و  نم  دج  دمحم  نیا  دومرف : تسیرگن و  دیزی  بناج  اب  ربنم  زارف  زا  یلع  .هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  تفگ : نذؤم  نوچ  و 
؟ تسا نم  دج  ییوگ  رگا  سپ  وت ؟ دج 

هحفص 250) )

تیرذ یتخادنارب و  وا  نادناخ  يور ، هچ  زا  سپ  تسوت ، دج  ییوگ  رگا  یشاب و  هتفگ  غورد 
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؟ یتشکب وا 

نبای تیسما  فیک  تفگ : دروخ و  زاب  ودب  ورمع  نب  لاهنم  تشذگ ، یمه  قشمد  رازاب  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  يزور 
مجعلا یلع  رختفت  برعلا  تسما  لاهنم ! ای  مهءاسن ، نویحتسی  مهءانبا و  نوحبذی  لیئارسا  ینب  لثمک  انیسما  : » دومرف یلع  هللا ؟ لوسر 

نولوتقم نوبوضغم  نحن  هتیب و  لها  رـشعم  انیـسما  اـهنم و  ادـمحم  ناـب  برعلا  رئاـس  یلع  رختفت  شیرق  تسما  یبرع و  ادـمحم  ناـب 
«. نوعجار هیلا  انا  هللا و  اناف  نودرشم 

.دنک اضق  وا  زا  تجاح  هس  هک  داهن  نامیپ  نیسسحلا  نب  یلع  ماما  اب  دیزی  دیوگ : سوواط  نب  دیس 

لاـمج هک  تسا  نآ  تجاـح  لوا  دومرف : یلع  .دوشب  هدرک  اـفو  ناـمیپ  نادـب  اـت  هاوخب  شیوـخ  ياـهتجاح  تفگ : ودـب  يزور  رگم 
هب ام  زا  هچنآ  هکنآ  مود  .مریگرب  يا  هشوت  نویامه  رادـید  نآ  زا  نم  ات  ییامن  زاب  نم  هب  يراب  کی  ار  نیـسح  مردـپ  اقآ و  كراـبم 
هب ار  ناشیا  ات  نک  هارمه  نانز  نیا  اب  ار  یـسک  يراد ، نم  نوخ  دـصق  رگا  هکنآ  رگید  هس  .دـنهد  زاب  ات  ییاـمرفب  تسا  هتفر  تراـغ 

هدرک وت  نوخ  دـصق  هکنیا  دوشن و  زگره  نیا  .يا  هتـساوخ  ردـپ  يور  رادـید  هکنآ  تفگ : خـساپ  هب  دـیزی  .دـناسر  زاب  لوسر  مرح 
اما دسرن و  ار  يرگید  وت  وا  ریغ  ینعم  نیا  تشگزاب ، لوسر  مرح  هب  دیاب  ار  نانز  هکنیاو  متشذگ ، رد  یلو  مدوب ، هدرک  يرآ ! مشاب ،
وت رب  دوخ  نآ  هک  ماوخن  وت  لام  زا  دومرف : یلع  .دوش  یم  هداد  تمیق  هب  نآ  فاعضا  ضوع ، رد  تسا ، هتفر  تراغ  هب  امـش  زا  هچنآ 

دوب يادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ( 4  ) لزعم نآ  رد  هک  مهاوخ  یمه  ار  نآ  دندتس  ام  زا  هچنآ  .داب  رفوم 
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نآ یلع  داد و  دـیزم  رب  رانید  تسیود  دـنداد و  سپ  زاب  ار  هلمج  ات  دومرفب  دـیزی  .وا  نت  نهاریپ  وا و  ( 5  ) هدـالق ي وا و  هعنقم ي  و 
( . 6) .دومرف هنیدم  زیهجت  دوخ  درک و  هقرفت  ارقف  نایم  رد  ریناند 

هحفص 251) )

.ششخب اطع و  دوج ، ( 1)

.عبانم نامه  ( 2)

.ادص اب  هیرگ ي  دایرف  نویش و  ( 3)

.یسیر خن  خرچ  ( 4)

.دنبندرگ ( 5)

فوهللا ص 224. ( 6)

هنیدم هب  تشگزاب 

هنیدم هب  تشگزاب 

ار يراصنا  ریـشب  نب  نامعن  درک و  اهییوکین  تقو  نیا  دینادرگزاب و  لوسر  هنیدـم ي  بناج  وکین  نییآ  رب  ار  یلع  لآ  میرح  دـیزی  و 
رهاظ هب  تساوخ  اهترذـعم  تروص  هب  دوب  هتفر  ناودـع  ملظ و  زا  ناشیا  رب  هچنآ  زا  دومرف و  ناـشیا  لـیحر  هیهت  باـکر و  زیهجت  هب 

.هیلع هللا  هنعل  دومن -  يربت  هنوگ  ره  هب  نتشیوخ  تسب و  هللادیبع  رب  ار  میظع  تیانج  نآ  درک و  اهیگدومنلد 

دنچ ینت  مشاه و  ینب  زا  يا  همذ  رش  اب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دندیـسر و  البرک  هب  هفوک  قیرط  زا  مه  ماش  زا  تشگزاب  تقو  رد  و 
برع و لیابق  زا  دـندرک و  تماقا  رهطم  دـقرم  نآ  راوج  رد  مه  دـنچ  يزور  .دـندوب  هدـمآ  كاپ  كاخ  نآ  ترایز  هب  لوسر  لآ  زا 
، دندومن كاچ  اهنابیرگ  دندرک و  اهیرگ  هحون  دندنامب و  ياج  نادب  ود  يزور  .دنتسویپ و  ناشیدب  رایسب  نز  درم و  یحاون ، بارعا 

.تشارفارب اه  همیخ  دنکفیب و  لحر  دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  لوسر ، هنیدم  رانک  رد  و 

رعـش زین  وت  یتفگ  وکین  رعـش  وت  ردپ  دومرف : دناوخب و  دوب ، عمج  نآ  دئار  دئاق و  ریـشب  نب  نامعن  بناج  زا  هک  ار  ملذخ  نب  ریـشب  و 
نب ای  معن  تفگ : یناوت ؟ نتفگ 
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تسشنرب هقان  رب  ریشب  .هد  ربخ  لوسر  لآ  مودق  میظع و  باصم  نیا  زا  ود  يرعش  هب  ار  هنیدم  مدرم  وش و  هنیدم  اب  دومرف : هللا ! لوسر 
هب زاوآ  دیسر ، لوسر  دجسم  هب  نوچ  دش و  هنیدم  هب  و 

هحفص 252) )

: دناوخ ورف  تیب  دنچ  نیا  درک و  دنلب  هیرگ 

اهب مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای 

( . 1  ) راردم یعمداف  نیسحلا  لتق 

جرضم ءالبرکب  هنم  مسجلا 

( . 2  ) رادی هانقلا  یلع  هنم  سأرلا  و 

هتـشاد ینازرا  مودـق  فیرـشت  هنیدـم  نوریب  یلع  لآ  نایگدرپ  نارهاوخ و  اـب  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  تسا  نیا  تفگ : سپ  نآ  زا  و 
.دییارگ وا  يز  دیشوپ و  ناراوگوس  سابل  .مدش  امش  يوس  هب  وا  بناج  زا  نم  تسا و 

تافو زور  هک  یتفگ  .تساخرب  میظع  ياـغوغ  دـندیود و  نوریب  هناـنک  هیوم  ناـنک و  يوم  ناریح ، رـس و  همیـسآ  هنیدـم  نز  درم و 
: دناوخ یم  اهتیب  نیا  درک و  یم  هحون  یلع  نب  نیسح  ماما  رب  یکرتخد  .تسادخ  لوسر 

اعجواف هاعن  عان  يدیس  یعن 

( . 3  ) اعجفاف هاعن  عان  ینضرما  و 

ابکسا عومدلاب و  ادوج  ینیعف 

( . 4  ) اعم امکعمد  دعب  عمدب  ادوج  و 

اعزعزف لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلع 

( . 5  ) اعدجا نیدلا  دجملا و  اذه  حبصاف 

هیصو نبا  هللا و  یبن  نبا  یلع 

( . 6  ) اعسشا رادلا  طحاش  انع  ناک  نا  و 

مدرم دوب و  ناور  وا  ناگدید  زا  کشا  دش و  نوریب  هدرپارس  زا  ماما  دندیسر ، ارف  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تمدخ  هب  عمج  نآ  نوچ  و 
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هحون و يراوگوس و  یسب  قرحم ، تبیصم  میظع و  ( 7  ) بطخ نآ  رب  دنداد و  یم  تیلست  دنتفگ و  یم  تیزعت  ودب  يوس  ره  زا 

هحفص 253) )

( . 8) .دندرک یم  يراز 

نوچ نم  مشا  دش و  هتشک  نیسح  دینامن ، رهش  رد  رگید  هنیدم ! مدرم  يا  ( 1)
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.تسا نازیر  ناراب 

.دوش یم  هدنادرگ  هزین  يالاب  رب  شکرابم  رس  تسا و  رو  هطوغ  نوخ  رد  البرک  نیمز  رد  شکاپ  رکیپ  ( 2)

.درک رامیب  روجنر و  ارم  دروآ و  درد  هب  ار  ملد  دناسر و  يا  هدنهد  ربخ  ار  میالوم  تداهش  رابمغ  ربخ  ( 3)

.دییرگب رایسب  دیزیر و  کشا  رایسب  نم  هدید ي  ود  زا  اهکشا  يا  ( 4)

.تفای ناصقن  تمظع  تناید و  تداهش  زا  تخادنا و  هزرل  هب  ار  ادخ  شرع  وا  تبیصم  هک  سک  نآ  يارب  ( 5)

هاتفا رود  یسب  ام  زا  هچ  رگا  وا  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  رب  دیزیرب  کشا  ( 6)
.تسا

.راوگان قافتا  مهم ، رما  ( 7)

لماکلا ج 580/2. داشرا ص 248 ، فوهللا ص 227 و 228 ، ( 8)

هنیدم رد  داجس  ماما  هبطخ ي 

هنیدم رد  داجس  ماما  هبطخ ي 

شوگ مشچ و  هب  دنتـسب و  ورف  مد  ات  دومرف  تراشا  عمج  نادب  كرابم  تشگنا  رـس  هب  دمآ و  زارف  یـسرک  رب  نیـسحلا  نب  یلع  ماما 
: دومرف درک و  هبطخ  هیلع -  هللا  مالس  وا -  .دندش و  ( 1  ) نارگن

برق یلعلا و  تاومـسلا  یف  عقتراف  دـعب  يذـلا  نیعمجا  قئالخلا  يراب ء  نیدـلا  موی  کلام  میحرلا  نمحرلا  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  »
بئاصملا و میظع  ءزرلا و  لـیلج  عذاوللا و  هضاـضم  عئاـجفلا و  ملا  روهدـلا و  عئاـجف  رومـالا و  مئاـظع  یلع  هدـمحن  يوجنلا  دهـشف 

.هحئاجلا هحدافلا  هظاکلا  هعظافلا 

هتیبص هءاسن و  یبس  هترتع و  نیسحلا و  هللادبعوبا  لتق  همیظع ، مالسالا  یف  هملث  هلیلج و  بئاصمب  انالتبا  دمحلا  هل  هللا و  نا  موقلا  اهیا 
.هیزر اهلثم  یتلا ال  هیزرلا  هذه  نانسلا و  لماع  قوف  نم  نادلبلا  یف  هسارب  ارواد  و 

هلجا نم  نزحی  داوف ال  يا  ) ما هلتق  دعب  نورسی  مکنم  تالاجر  ياف  سانلا  اهیا 
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تاومـسلا اهجاوماب و  راحبلا  بتکب  هلتقب و  دادـشلا  عبـسلا  تکب  دـقلف  اهل  اـمهنا  نع  نضت  اـهعمد و  سبحت  کـنم  نیع  هیا  ( 2  () ما
اهیا .نوعمجا  تاومـسلا  لها  نوبرقملا و  هکئالملا  راحبلا و  جـجل  ناـتیحلا و  اـهناصغاب و  راجـشالا  اـهئاجراب و  ضرـالا  اـهناکراب و 

.مالسالا یف  تملث  یتلا  هملثلا  هذه  عمسی  عمس  يا  ما  هیلا  نحت  داؤف ال  يا  ما  هلتقب  عدصی  بلق ال  يا  سانلا 

هحفص 254) )

هورکم هانمرتجا و ال  مرج  ریغ  نم  لباک  كرت و  دالوا  اناک  راـصمالا  نیعـساش  نیدوذـم و  نیدرـشم  نیدورطم  انحبـصا  ساـنلا  اـهیا 
انلاتق یف  مهیلا  مدقت  یبنلا  نا  ول  هللا  قالتخا و  الا  اذه  نا  نیلوالا  انئابآ  یف  اذـهب  انعمـس  ام  اهانملث  مالـسالا  یف  یهملث  هانبکترا و ال 

اهعظفا و اهظکا و  اهعجا و  اهمظعا و  ام  هبیـصم  نم  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  اناف  انب  اولعف  یلع  اودازامل  انب  هیاصولا  یف  مهیلا  مدـقت  امک 
( . 3 «.) ماقتنا وذ  زیزع  هناف  انب  غلب  ام  انباصا و  امیف  بستحن  هللا  دنعف  اهحدقا  اهرما و 

زا مه  یلع  نب  نیسح  ماما  كاپ  داژن  تفای و  یناگدنز  لاس  شش  یس و  ردپ ، تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  و 
 - وا يدـنتفگ و  یلع  لآ  مدآ  ار  شباـنج  يور ، نیا  زا  .تشگ و  صوصخم  ودـب  ( 5  ) دضنم ءانب  و  ( 4  ) دلخم رکذ  نیا  .دـنام و  وا 

وا شیپ  یناوخ  تقو  ره  هب  .دوساین  يرارقیب  هحون و  يراز و  هیرگ و  زا  یتقو  دوبب ، ات  هیلع -  هللا  مالس 

هحفص 255) )

تـسیرگ یم  نادـنچ  و  اناشطع » هللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج  هللا  لوسر  نبا  لتق  : » يدومرف یم  یتسیرگن و  یمه  ناوخ  نادـب  يدـناهن ،
اب بورشم  موعطم و  نآ  هک 
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.یتخیمآ مه  رد  وا  مشچ  کشا 

ار یکی  دوب و  رـسپ  هدزاود  ار  یبن  بوقعی  دومرف : دشابن ؟ رخآ  ار  هودنا  نزح و  نیا  رگم  ییرگ ؟ یمه  دنچ  ات  يدـنتفگ  ودـب  یتقو 
هک تسیرگ  وا  تقراـفم  رد  نادـنچ  هـمه  نـیا  اـب  تـسناد و  یم  رـسپ  نآ  تاـیح  دوـخ  وا  تـشاد و  ناـهن  وا  رظن  زا  یلاـعت  يادـخ 

دندیرب و رـس  نادنفـسوگ  نوچ  هک  مدید  مشچ  هب  ناگدازومع  نایومع و  ناردارب و  زا  نت  هدفه  ردپ و  نم  دش و  دیپس  شناگدـید 
: لوقی ثیح  لبعد  رد  و هللا  « ؟ منک يراد  نتشیوخ  ای  میرگن و  هک  مناوت  هنوگچ  دندنکفا ، باتفآ  ربارب  نایرع  هنهرب و 

کئالم ءامسلا  یف  هتکب  دقلف 

( . 6  ) دجس نوعکار و  مارک  رهز 

عضبم فویسلاب  نیسح  اذه 

( . 7  ) دهشتسم هئامدب  بضختم 

يرثلا یف  عیرص  بوث  الب  راع 

( . 8  ) دصقی کبانسلا  رفاوحلا و  نیب 

لامج تقایـس و  فطل  هیام  نیا  قدـص  زارط  نایب و  یکزان  اـب  دیـسر و  ياجنیدـب  زوسناـج  هعقاو ي  ملوم و  ثیدـح  نیا  زا  نوچ  و 
ناوت ریرقت و  تقاط  زاب  رگید  ار  نانب  نابز و  تخیمآ ، رد  نادب  یحـشر  ییوگ  راونا ؛ تاحبـس  سدـق و  تاضویف  زا  تفای و  تغالب 

اراخ يدـید  زا  نآ  تلاطم  هک  اقح  دـناوخ و  ( 9  ) ماهتـسملا هربع  عومدـلا و  ضیف  ار  نآ  مئاه ، رطاخ  ضئاـف و  عمد  دـنامن و  ریرحت 
( . 12  ) دیازفا تریح  تریغ و  ار  ( 11  ) هتفلا ناگتفشآ  دیاز و  کشا  ( 10)

هحفص 256) )

تقرح نهضیف ال  عومدلا و  ول ال 

( . 13) .دابکألا هرارح  داؤفلا  قرخ 

فلخ ینارهت ، باون  میهاربا  دـمحم  ازریم  ناینب  دـبا  تلود  راـگن  عیادـب  ناـقاخلا  برقم  تاـشنم  زا  عومدـلا  ضیف  كراـبم  باـتک  )
یطاخ دبع  ریرحت  دی  رد  ینارهت ، باون  يدهم  دمحم  اقآ  روفغم  روربم  قدصلا 
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دعب نیتأم  نینامث و  ثالث و  هنـس ي  بجر  رهـش  یف  .تفای  ماشتحا  تمـس  رهلک ، کیب  میحر  دمحم  موحرم  نب  اضر  دـمحم  یناج 
( . 14  () هیحتلا فالآ  اهرجاه  یلع  هرجهلا  نم  ( 1283  ) فلالا
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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