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دلج 10 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

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

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

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هچ . تسا قئاقح  اب  مدرم  یئانـشآ  ان  تلاهج و  کش  یب  خـیرات ، لوط  رد  نوگانوگ  ياههقرف  بهاذـم و  ءاقب  شیادـیپ و  لـماوع  زا  یکی 

دحاو دـحاو ، یناکم  ینامز و  طئارـش  رد  تسار  هار  هک  اجنآ  زا  دـش ، یم  میهفت  نانآ  هب  شوتر  نودـب  هدـنک و  تسوپ  قئاقح  رگا  هکنآ 
گنج و فلتخم و  بهاذـم  همه  نیا  اعبط  دـندومیپ و  یم  ار  بهذـم )  ) دـحاو قیرط  هار و  کی  نامه  تین ، دـب  دـناعم و  دارفا  زج  تسا ،

. تفر یم  نیبزا  دیآ  یم  دیدپ  رذگهر  نیا  زا  هک  یئاه  لادج 
زا دعب  و  هقرف ، ود  داتفه  هب  شناواریپ  یـسیع  ترـضح  زا  دـعب  و  هقرف ، کی  داتفه و  هب  شناوریپ  یـسوم  ترـضح  زا  دـعب  مینیب  یم  هکنیا 
هک تسا  هدوب  تسرد  هقیرط  قح و  هب  ندیـسرن  نامه  نآ  مهم  لماع  دـندش  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  هب  شناوریپ  ص )  ) دـمحم ترـضح 

دیوگ : یم  هنیمز  نیمه  رد  ام  رعاش 

هنب  رذع  ار  همه  تلم  ود  داتفه و  گنج 
دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ 

دنثداوح راک  ردنا  تسد  ایاضق  نادرگ  هکرعم  هک  یصاخ  هدع  کی  زا  میرذگب 
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مدرم عون  اما  دننکیم  يزیر  هیاپ  ار  يدیدج  هقرف  نیئآ و  دـنزیمآ و  یم  مهب  ار  یلطاب  قح و  یناطیـش  ياه  سوه  موش و  دـصاقم  يور  و 
دنورگ یم  لطاب  ياه  مارم  نآ  هب  افص  صولخ و  يور  دنناد و  یم  تین  دوخ  لثم  ار  همه  و  دنعالطا ، یب  هساک "  ریزياه  هساک  مین  زا " 

لغد بیرف  هتخانـش  زابلطاب  زا  ار  قح  ینیب ، عقاو  اب  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  يرامـش  تشگنا  دارفا  اهنت  دنوش ، یم  دنییاپ  بهاذـم  نآ  هب  و 
یم ناـیب  نینچ  يرتعیـسو  حطـس  کـی  رد  ار  تقیقح  نیا  هغـالبلا ، جـهنهاجنپ  هبطخ  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  دـنروخنار ، فیرحت  يراـک و 

رد هک  قح ) هار  تسا =(  ادخ  باتک  فالخ  رب  هرداص  ماکحا  سفن و  ياه  شهاوخ  زا  يوریپ  اه ، هنتف  شیادـیپ  اشنم  هراومه  دـنیامرف ":
هار دـش ، یمن  مه  رد  قحاب  لطاب  رگا  سپ  دـنور ،) یم  لـطاب  هار  هب  و   ) دـننک یم  يوریپ  ضرغم  یهورگ  زا  لد ، هداـس  یهورگ  هجیتن ،
زا یتمـسق  ام  دیدرگ ، یم  هاتوک  نآ  زا  نانمـشد  نابز  دش ، یمن  ناهنپ  لطاب  نایم  رد  قح  رگا  و  دیدرگ ، یمن  هدیـشوپ  نآ  نابلاط  رب  قح 
یم لطاب  هار  هب  اهنآ  و   ) دـنک یم  ادـیپ  طلـست  شناتـسود  رب  ناطیـش  هک  تسا  اـجنیا  هدـش ، جوزمم  مه  اـب  هتفرگ و  نآ ، زا  یتمـسق  نیا و 

دنبای ". یم  تاجن  هکلهم  نیا  زا  هدش  ناشلاح  لماش  ادخ  فطل  هکیناسک  اهنت  نایم  نیا  رد  و  دناشک )
مرکا  ربمایپ  زا  دعب 

هفیلخ ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف و  یم  هدافتـسا  دوخ  نیـشناج  نییعت  يارب  یتصرف  رهزا  شتایح  نامز  رد  مرکا ، ربمایپ  هکنآ  اب 
نودب دندرک ، یم  يوریپ  یناسفن  ياه  شهاوخ  زا  هک  یناسک  ترضح ، نآ  تافوزا  دعب  لاح ، نیا  اب  دومن ، یم  یفرعم  شیوخ  لصف  الب 

، نآ لابندب  .و  دندرک بصغ  ار  یلع  ملسم  قح  و  دندش ، هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  یـشارت  هفیلخ  راک  ردنا  تسد  صوصن ، همه  نآ  هب  هجوت 
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دـندومن و دوجوم  عضو  عفنهب  ثیداحا  لعج  هب  عورـش  قئاـقح ، فیرحت  یمومع و  راـکفا  فارحنا  يارب  تقولا ، نبا  وج و  دوس  یهورگ 
ناشلئاضف ، ءافلخ و  تفالخ  هرابرد  يدرایز  ثیداحا 
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!! دنتساوخ یمن  هدمآ  شیپ  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هک  ار  یعضو  زج  یلع  یتحو  ربمغیپ  ادخ و  ایوگ  هک  دندرک  دومناو  نانچ  دنتخاس و 
ثیداحا دوخ ، ربارب  رد  دننک  تواضق  ادخ  لوسر  زا  دـعب  ثداوح  هراب  رد  دـهاوخ  یم  رود  زا  دـندوگ و  نوریب  هک  یناسک  نایم ، نیا  رد 

نیدشار و حالطـصا  هب  ءافلخ  لئاضف  تفالخ و  مه  دنک و  یم  تیبثت  ار  یلع  لئاضف  تفالخ و  مه  هک  دـنبای  یم  یـضقانتم  نوگ و  هنوگ 
. دنام دنهاوخ  نادرگرس  نانچمه  ای  تسویپ و  دنهاوخ  تیرثکا  هب  اعبط  ای  دارفا  نیا  تسا  یهیدب  ار ، سابع  ینب  هیما و  ینب  هیواعم و 

رهظی نا  ملاعللف  عدبلا  ترهظ  اذا  باب "  زا  دـنفظوم  نانآ  دوش ، یم  راکـشآ  لوسم  ناگدنـسیون  دـهعتم و  ناملاع و  شقن  هک  تسا  اجنیا 
. دندرگ لطاب  عفد  قح و  رشن  راک  دنا  تسد  هللا ، هنعل  هیلعفالا  هملع و 

ار تفالخ  رتش  هدرک  فرحنم  شیعیبط  عضو  زا  ار  تفالخهلاسم  وج ، دوس  دـناعم و  یعمج  دـندید : هکیتق  و  هیلع ، هللا  همحر  ینیما  همالع 
دروم رد  يدایز  یگتخاس  ثیداـحا  وتاـیاور  یمومع ، راـکفا  فارحنا  و  رمانیا ، نداد  هولج  هجوم  يارب  دـندناباوخ و  نارگید  هناـخ  رد 

. دندومرف  " ریدغلا سیفن "  باتک  فیلات  هب  مادقا  دندرک ، عضو  یلع  مان  هب  یتح  ءافلخقیاقح ،
دروم فصنم ، نادنمشد  تارظن  تنس و  باتک و  ظاحل  زا  ار  تماما "  تیالو " و "  تقیقح "  هکنیا ، زا  رظن  فرـص  باتک ، نیا  رد  يو 
یناسک ایاضق و  نانادرگ  هکرعم  دندومن ، تابثا  ارمالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لصف  الب  تفالخ  رذگهر ، نیا  زا  هداد و  رارق  یـسررب 

. دنا هدومرف  یفرعم  دنا  هدز  یلع  نیتسارناوریپ  هب  اور  ان  ياه  تمه  ای  هتخاس و  دوجوم ، عضو  عفن  هب  یلعج  ثیداحا  تین ، ءوس  يور  هک 
رد يراک  دنک و  ناونع "  تحت  دنا ، هدز  يزاس  ثیدح  تمهتهعیش  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  مهد ) دلج   ) باتک نیمه  رد  وا  هنومن : باب  زا 

باذک هک  دنرمشیم  ار  تنس  لها  تاور  زا  رفن  دصتفه  دودح  رد  هدومن و  یفرطالا  بلاج  ثحب  هلوعجم "  ثیداحا  یگنوگچ  ثیدح و 
دیامن یم  لقن  یلعج  ثیدح  نولیم  مین  دودح  رد  اهنآ ، رفن  زا 43  اهنت  دنا و  هدوب  زاس  ثیدح  و 
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دییات نیدشار  حالطـصا  هب  افلخ ، لئاضف  تفالخ و  اهنت  هن  اهنآ ، رد  هک  دننک  لقن  هماع ، قیرط  زا  غورد  ثیدح  دص  دودح  رد  هوالع ، هب 
!!! تسا هدش  هتسیاش  لیلجت  زین  سابع  ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  رگید  یقیناود و  روصنم  دیزی ، هیواعم ، دنمجرا  ماقم  زا  هکلب  هدش ،

قئاقح و فیرحت  ربارب  رد  دـیابن  هاگ  چـیه  هک  دـنداد  ار  سرد  نیا  دـهعتم  لوئـسم و  ناگدنـسیون  همه  هب  شریظن ، یب  راـک  نیا  اـب  ینیما 
. تسشن تکاس  یمومع  راکفافارحنا 

تسا  هاچ  انیبان و  هک  ینیب  رگا 
تسا هانگ  ینیشنب  شوماخ  رگا 

هدش رادیب  ناگتفخ  هک  تسا  دیما  . غلب ام  غلب  ول  تفگ و  کیلع "  ول  قحلا و  لق  تسا " : هدومرف  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  ار  قح  فرح  دیاب  و 
بیرقب " ؟ حبصلا  سیلا   " دنهد رارق  شروخ  قشم  رس  ار  حلاص  فلس  هار 
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ینابرق  نیدباعلا  نیز 
یسمش  رذآ 1353   22 جات - نابایخ  نارهت -

يرمق مارحلا 1394  هدعقیذ  متشه  تسیب و  اب  قباطم 

هحفص 9 ] ] 

نرق 06 رد  ریدغ  ءارعش 

یماسقا دمحم  دیس  هیریدغ 

یماسقا نادناخ  لاح  حرش 

اج یب  بصعت  نیا  زا  تفگش 

هلوعجم ثیداحا  یگنوگچ  ثیدح و  رد  يواک  دنک و 

هراشا

ار يدسافهار  مادک  ره  هدش و  دایز  دنیوگ ، دایز  دنیوگ ، یم  دیآ  یم  ناشناهدب  هچره  هک  یناسک  زا  هعیـش ، ثیداحا  نوماریپ  ادص  رس و 
!! دننک یم  راوخشن  ار  یطلغ  ره  هدیزگرب و 

یم قداص  رقاب و  ماما  هب  بوسنم  ياه  غورد  ار  اهنآ  يرگید  و  دراگنا ، یم  بئاغ  ماما  هب  بوسنم  یگتخاس  ياه  هماـن  ار  اـهنآ  یکی ، نیا 
ناـنآ رخآ  رد  و  تسا ، لـئاق  تیمها  شیاـه  يدـب  غورد و  فشک  يارب  رگید  نآ  هن  دراد و  یکاـب  شیارتفا  هجیتـن  زا  یکی  نیا  هن  رادـنپ 

تسا " : هتفگ   85 هحفص دلج 1  حارصلا " 4  رد "  هک  تسا  یمیصق " هللا  دبع  وا "  هک  دینادب  تساهدروآ ، رارق  رظن  گنت  باذک 
تنس و وثیدح  اب  ینمشد  هنیک و  ای  نآ و  لها  هب  برقت  ایند و  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  تسرپ  اوه  مدرم  هعیـش و  لاجر  رد  نازاسغورد  اقح 

نانآ نایم  رد  شنارادفرط ،

هحفص 10 ] ] 

!!! دنا " هدومنراکشآ  هجو  نیرتیلاع  هب  ار  نانآ  تیهام  تنس  لها  ءاملع  یلو  دندایز ،
هب ندرک  کمک  نآ و  لها  هب  برقت  ایند و  رطاخ  هب  يزاسغورد  هب  مهتم  هک  یـسک  تنـس ، لها  لاجر  نایم  رد  و  دـیوگ " : یم  هکنیا  اـت 
ای وهتـشاد  دایز  یـشومارف  ای  هتـشادن و  یبوخ  هظفاح  هک  يدارفا  ناشنایم ، رد  یهاگ  یلب  درادن ، دوجو  دشاب ، لطاب  دئاقع  موش و  دـصاقم 

!!! " دنا هدناسانش  هدرک و  یفرعم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  لیدعت ، حرج و  مجارت و  لاجر  هک  دنراد  دوجو  دنشاب  هدروخ  ار  ناراکبیرف  بیرف 
رادنپ  نیا  هب  خساپ 

ياـه ملق  هکنیا  زا  لـفاغ  تسا  یتسرد  زا  يا  هدومن  اـی  یتـسار و  زا  یئوب  ساـسا  یب  ياـهاعدا  نیا  رد  هک  دـنک  ناـمگ  رگـشهوژپ  دـیاش 
روحم تسا و  لغد  کنرین و  غورد و  يور  نونکا  مه  زین  لـلم  زا  يرایـسب  تفرـشیپ  رادـم  و  دـنرادن ، غورد  تمهت و  زج  يزیچ  رودزم ،
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روحم تسا و  لغد  کنرین و  غورد و  يور  نونکا  مه  زین  لـلم  زا  يرایـسب  تفرـشیپ  رادـم  و  دـنرادن ، غورد  تمهت و  زج  يزیچ  رودزم ،
يدنم زاین  هراب  رد  تاغیلبت  زا  يرایسب  تسا و  قئاقح  نداد  هولج  هنوراو  ءارتفا و  تمهت و  وغورد  نامه  هناگـشش  تاهج  رد  ایند  تسایس 

، مدرم نایم  رد  اجنآ ، رد  .و  تسا گنرین  هعدخ و  عاونا  هب  هدیچیپ  ساسا  یب  راتفگ  یـصخش و  عفانم  يور  دئاقع ، ءارآ و  یگدنز و  ياه 
قوس مدرم و  نتـشادهاگنرک  روک و  یئوگ و  فرخزم  يزادرپ و  غورد  هار  زا  زج  ایند  رویز  رز و  زا  ناشتاجاح  هک  دـنا  هدـنکارپ  يدارفا 

. دوش یمن  نیمات  تسردان  طلغ و  ياه  هار  هب  ناشنداد 
شـشیپ دیتع  بیقر و  هکنیا  رگم  دیوگ  نخـس  دیتع " : بیقرهیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  دوب : هدرکندیدهت  نینچ  ار  شناگدنب  ادـخ ، رگا  و 

دنتـسناوت یمن  نیا  زا  شیب  نانیا  هاگ  چـیه  دوب ، هدادـن  هدـعو  راکهانگ  هدـننز  تمهت  يوگغورد  ره  رب  ار  باذـعشنآرق  رد  دنتـسه " و 
. دنروایبدنا هدرواین  هک  ار  يزیچ  ای  دنیوگب و  غورد 

دنرت وگغورد  هنیحج "  هفارخ " و "  زا "  اهنآ  زا  مادک  ره  سپ 

هحفص 11 ] ] 

زا هدرک  اعدا  شموق  ثیدح  لاجر  هراب  رد  هک  هچنآ  زار  زا  ار  هدرپ  مینک و  هاگآ  رما  تقیقح  زا  ار  مرتحم  هدنناوخ  هک  تسام  رب  نیاربانب 
. میرادرب دوش  یمن  ادیپ  اهنآ  نایم  رد  .. بذک عضو و  هب  مهتم  هکنیا :

رد میروآ و  یم  اجنیا  رد  دنتـسه ، مهتم  هک  اهنآ  دسر  هچ  ات  دنا ، هدش  هتخانـس  زاسغورد  باذک و  ناونع  هب  هک  ار  یناسک  زا  یعمجسپ 
هدـشن هتخاس  هلطاب  دـئاقع  نواریپ  هب  کمک  اب  شلها و  هب  برقت  ایند و  هب  عمط  رطاـخ  هب  زج  هک  یتاـعوضوم  زا  یتمـسق  رگـشهوژپ  ربارب 
ششیپ تقیقح  ات  میسر  یم  دنا ، هتخاس  شتنـس  مرکا و  ربمایپ  مان  هب  رگ  تنایخ  دیلپ  ياه  تسد  نیا  هک  ار  هچنآ  باسح  ومیهد  یم  رارق 

. ددرگ هارمگ  فرحنم و  تسار  هار  زاهک  دشابن  سفن  ياوه  وریپ  رگا  دنامن ، یقاب  شیارب  نخس  ياج  ددرگ و  راکشآ 

هحفص 13 ] ] 

نازاس ثیدح  نایوگغرد و  هلسلس 

( فلا  ) فرح

هک هفینح  وبا  مان  هب  ثیدـح  دصیـس  زا  شیبو  هتخاس  ثیدـح  مرکا  ربمایپ  مان  هب  تسا  باذـک  يرـصب  دیعـس  وبا  رفعج  نب  ءابا )  ) ناـبا - 1
. تسا هدرک  لعج  هدوب  هتفگن  ار  اهنآ  زگره 

لاس 138 ه. رد  یفوتم  يرصب ، لیعامسا  وبا  سیقلا  دبع  مالغ  یشایع ، یبازوریف  نب  نابا  - 2
. دشابن وگغورد  ثیدح  رد  شایع  یبا  نبا  رگا  دشاب  هقدص  ارقف ، نایم  رد  مسابل  هماج و  تسا : هتفگ  هبعش 

. تسا هتفگ  غورد  ادخ  لوسرب  وا  هک  اریز  درک ، یشوپ  مشچ  دوش  یمن  وا  زا  تسا : هتفگ  زین  و 
ناباینادـیم هک  یلاح  رد  یـسیون  یمار  نیا  وت  تسا : هتفگ  هتـشون ، یم  هخـسن  ناـبا  زا  هک  نیعم  نب  ییحی  هب  اـه  یلبنح  ياوشیپ  دـمحا  و 

تسا ؟ باذک 
تـسا رتهب  مشونب  غـالا  لوب  زا  رگا  تسا : هتفگ  زین  .و  دـنک تیاور  ناـبا  زا  هک  تسا  رتـهب  دـنکب ، اـنز  يدرم  رگا  تسا : هتفگ  هبعـش  زین  و 

يرایسب يارب  هک  هدرک  لقن  ثیدح  دصناپ  رازه و  زا  شیب  سنا  زا  وا  دیاش  . تسا هدرک  ثیدح  نم  هب  نابا  میوگبهک :
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هحفص 14 ] ] 

. تسین یلصا  اهنآ  زا 
. تسا وگغورد  دایز  هیح  یبا  نب  میهاربا  - 3

. تسا ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  وگغورد ، یعجشا ، بحاصم  للاس 234 ه  رد  یفوتم  ثیللا ، یبا  نب  میهاربا  - 4
ثیدـحو نایوگغرد  زا  ار  وا  یئاـسن  . تسا زاـس  غورد  باذـک و  هک  لاـس 184  رد  یفوتم  یندـم ، قاحـسا  وـبا  ییحی  یبا  نب  میهاربا  - 5

. تسا هدروآ  رامشب  ادخ  لوسر  هب  تبسن  فورعم  نازاس 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  ریرض ، ینارح  دمحا  نب  میهاربا  - 6

یئاه ثیدـح  وا  هک : تسا  هتفگ  يزوج  نبا  هتخاـس و  یم  ثیدـح  هدوب  یناـسکزا  لاـس 331 ه  رد  یفوتم  یلجع ، دـمحا  نب  میهاربا  - 7
. تسا هدش  حضتفم  هتخاس و 

. تسا باذک  يدادغب  یسیع  نب  قاحسا  نب  میهاربا  - 8
هک هدروآ  ار  هعوضوم  تایاور  تاقث  زا  تسا  باذـک  کـلام  نب  سنا  هون  ای 225 ه  لاس 224  رد  یفوتم  يراـصنا ، ءاربلا  نب  میهاربا  - 9

. تسا یگتخاس  وا  ثیداحا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  . اهنآ نتفرگ  بیع  ناونع  هب  رگم  اهنآ ، لقن  تسین  اور 
. تسا هدرک  یم  تقرس  ثیدح  تسا و  یگتخاس  شثبداحا  دادغب ، لیزن  روعا  قاحسا  وبا  ینابیش  رکب  نب  میهاربا  - 10

هحفص 15 ] ] 

. ما هتخاس  یثیداحا  اسب  هچ  تسا : هتفگ  شدوخ  تسا  باذک  يذمرت  رصاعم  تامسلا ، ثرحلا  نب  میهربا  - 11
یگتخاس ثیداحا  کلام  زا  هدرک و  تیاور  تسرداـن  ياـهزیچ  تسا  راـکنا  شثیدـح  يرـصب  یلجع  قاحـسا  وبا  اـیرکز  نبمیهاربا  - 12

. تسا هدروآ 
. تسا هتفگ  غورد  شلوسر  ادخ و  رب  هک  تسا  یثیبخ  باذک  يراصنا ، همرص  نب  میهاربا  - 13

. تسا یگنخاس  شثیداحا  تسا  دزد  ثیدح  وگغرد و  يدرم  یصیصم ، دلاخ  نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 14
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 361 ه  ردیفوتم  عقرفسلا ، هللا  دبع  نب  میهاربا  - 15

. تسا هدرک  لقن  یگتخاس  ثیداحانانیمطا  دروم  دارفا  زا  . تسین دامتعا  دروم  لاس 304 ه  رد  یفوتم  ینوزخم ، هللا  دبع  نب  میهاربا  - 16
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یئاعنص ، مامه  نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  - 17

. تسا یلضاف  هیقف  دیوگیم و  غورد  شتایاکح  رد  لاس 575 ه  رد  یفوتم  يدمالا ، یلع  نب  میهاربا  - 18
درکیم و فقوت  ناهفصا  رازاب  رد  واتسا  باذک  ظافح و  زا  یکی  لاس 530 ه  ردیفوتم  رابلا ، روصنم  وبا  یناهفصا  لضف  نب  میهاربا  - 19

لقن ار  اهدنس  ظفح  زا 

هحفص 16 ] ] 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  نیعرد  درک و  یم 
هک مدـید  مدـش  قیقد  وا  رد  بوخ  هکیتقو  درک  لقن  حیحـص  ياهدنـس  اب  ار  تسردان  بلاـطم  هک  مدـید  رازاـب  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  رمعم 
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. تسا هدش  راکشآ  وا  لکش  هب  ناطیش  ایوگ 
: تسا هتفگ  يدـع  نبا  و  تسا ، هدرک  بیذـکت  ار  وا  لهـس  نب  لضف  لاس 254 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، قاحـسا  وبا  رـشجم  نب  میهاربا  - 20

. تسا هدرکیم  يدزذ  ثیدح 
. تسا هدوب  یباذک  مدآ  یشاکع  دمحم  نب  میهاربا  - 21

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تساهتفگ : يدزا  هک  يدیبز  شوقنم  نب  میهاربا  - 22
. تسا باذک  یندم  رجاهم  میهاربا  - 23

. تسا ثیدح  عضو  هب  روهشم  وا  هک  تسا  هتفگ  يدزا  لاس 208 ه  رد  یفوتم  يرصب ، قاحسا  وبا  یلبا  يدهم  نب  میهاربا  - 24
. تسا باذک  يرصب  بالج  عفان  نب  میهاربا  - 25

تبـسن غورد  هب  یئاه  تیاور  سنا  هب  هدرک و  لقن  ار  تسردان  یئاهزیج  هک  تسا  یثیبخ  باذک  يرـصب ، هیده  وبا  هیده  نب  میهاربا  - 26
. تسا هدوب  هدنز  تسیود  لاس  ات  هدروخ و  یم  بارش  هدرک و  یم  صقر  هدش و  یم  توعد  اه  یسورع  هب  هرصب  رد  تسا ، هداد 

هتشون شثیدح  تسین و  دامتعا  دروم  یفوک ، ینابیش  هساره  نب  میهاربا  - 27

هحفص 17 ] ] 

. تسا باذک  ثیدحلا و  كورتمو  هدش  یمن 
. تسا باذک  لاس 237 ه  رد  یفوتم  یناسغ ، ماشه  نب  میهاربا  - 28

. تسا هدرک  یم  طولخم  مه  هب  ار  ثیداحا  ياهدنس  هتفگ و  یم  غورد  يرصم ، ریهز  نب  ییحی  نب  میهاربا  - 29
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  شرشا ، نب  دربا  - 30

. تسا یگتخاس  هخسن  شیارب  هدیدرگ و  یم  لحاس  رانک  هتخاس و  یم  ثیدح  ینزم ، میهاربا  نب  دمحا  - 31
. ندرک تیاور  وا  زا  تسین  زئاج  . تسا باذک  یسوم ، نب  میهاربا  نب  دمحا  - 32

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  لاس 360 ه  رد  یفوتم  ینرجرج ، نارمع  یبا  نب  دمحا  - 33
. تسا هدرک  تیاور  تاقث  زا  یتسردان  ثیداحا  وا  تسا ، باذک  یطامنا ، ییحی  یبا  نب  دمحا  - 34

. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  رضخ  نبا  . تسا دایز  ثیداحا  ظفاح  لاس 615 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يدادغب  سابعلا  وبا  دمحا  نب  دمحا  - 35
یم یئوگب  شیارب  هک  هچره  . تسا باذـک  سنا  نب  کلام  بحاـصم  لاس 259 ه  رد  یفوتم  یمهـس ، هفاذخ  وبا  لیعامـسا  نب  دمحا  - 36

. تسا هدرک  لقن  یتسردان  ياه  زیچ  هریغ  کلام و  زا  دیوگ ،

هحفص 18 ] ] 

. تسا هتخاش  یم  ثیدح  هیورکب ، نبا  دیعس  وبا  یسلاب  رکب  نب  دمحا  - 37
. تسا باذک  وا  هک  دنرادن  یکش  هیوخرف ، يزار  تباث  نب  دمحا  - 38

. تسا يزاسثیدح  هب  روهشم  . میعن یبا  ظفاح  خیاشم  زا  یکی  راسمس ، هللا  دبع  نب  رفعج  نب  دمحا  - 39
. تسین یسک  تسا و  يزاس  ثیدح  هب  روهشم  سنوی ، نب  هللادبع  نب  رفعج  نب  دمحا  - 40

. تسا هدرم  لاس 360 ه  رد  درک و  یم  ثیدح  دوب ، هدرکن  شک  رد  هک  یسک  زا  تفگ و  یم  غورد  يدنقرمس ، دماح  نب  دمحا  - 41
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ثیدح دامتعا  دروم  دارفا  هب  دوبيزادرپ و  غورد  باذـک و  مدآ  تسا ، یناربط  خویـش  ناگرزب  هک  يرـصم  نابا  نب  نسح  نب  دـمحا  - 42
. تسا هتخاس  یم 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  تاقث  مان  هب  وا  تساباذک ، لاس 262 ه  رد  یفوتم  یفوک ، مساق  نب  نسح  نب  دمحا  - 43
وا مدرم  دش ، راکشآ  شیئوگغورد  هک  یتقو  تسا  باذک  لاس 532 ه  رد  یفوتم  دئاص ، رکب  وبا  یسدقم  لابقا  نب  نیـسح  نب  دمحا  - 44

. دندرک كرت  ار 
هتفگ هک  یخیاشميارب  دادغب  رد  هتفگ : يرـصم  حـتفلا  وبا  لاس 424 ه. رد  یفوتم  ظعاو ، كامـس ، نب  نیـسحلا  وبا  نیـسح  نب  دمحا  - 45

هک هدوب  كامس  نب  نیسحلا  وبا  اهنآ  یکی ا ، هک  رفن  راهچ  يارب  رگم  متشونن ، يزیچ  دنیوگغورد  دش و 

هحفص 19 ] ] 

. تسا هتسناد  یم  وگغرد  ار  وا  سراوفلا ، یبا  نبا 
. دنآ یم  تیاور  دنا  هدشن  قلخ  هک  یناسک  زا  تسا و  باذک  لاس 310 ه  رد  یفوتم  یسموق ، یلفون  لیلخ  نب  دمحا  - 46

. تسا تسردانشثیداحا  مومع  تسا و  دارفا  نیرتوگغوردزا  قازرلا ، دبع  رهاوخ  رسپ  دواد ، نب  دمحا  - 47
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  ینارح ، رافغلا  دبع  نب  دواد  نب  دمحا  - 48

. تسا باذک  ثیدحلا و  كروتم  یشرق ، نامیلس  نب  دمحا  - 49
نبدامح هب  تسا  باذـک  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  ظفتح  حـتفلا  وبا  هک  يدادـغب  يریراوق  رفعج  وبا  نامیلـس ) یبا   ) نامیلـس نبدـمحا  - 50

وهـس و ضورع  هار  زا  ار  شتیاور  دوـش  یمن  و  تسا ، راکـشآ  خیـش  نیا  غورد  تسا : هتفگ  بیطخ  تسا و  هداد  یم  تبـسن  غورد  هـملس 
. درک لیدعت  حیحصت و  هابتشا  لایخ و 

غورد لاح و  نایب  رب  يا  یفاک  تلالد  میدرک  رکذ  هک  یئاهزیچ  زا  یـضعب  رد  و  دیوگ : یم  دروآ و  یم  شیئوگغورد  رب  يدهاوش  هاگنآ 
. دشاب یم  شراکشآ 

. تساوگ فازگ  زاس و  ثیدح  باذک و  هکم ، لیزن  يرصم ، سومش  رفعج  وبا  حلاص  نب  دمحا  - 51
. تسا باذک  لاس 292 ه  رد  یفوتم  يرصم ، هلمرح  نب  رهاط  نب  دمحا  - 52

یمغورد تیاور  ماگنه  ادخ ، لوسر  ثیدـح  رد  . تسا مدرم  نیرتوگغورد  وا  . تسا هدرک  تیاور  یغورد  تیاکح  یعفاش ، زا  شدـج ، زا 
لقن يزیچ  هک  مدرم  زا  هتفگ و 

هحفص 20 ] ] 

. تسا هدوب  غورد  اب  هتخیمآ  هدرک  یم 
. تسا باذک  ای 272  لاس 271  رد  یفوتم  یفوک ، رابجلا  دبع  دمحا  - 53

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یقرلا  دوراجلا و  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحا  - 54
. تسا باذک  یشاشلا  هللا  دبع  نب  دمحا  - 55

. تسا هتخاسیم  ثیدح  لاس 271  رد  یفوتم  رفعج ، وبابدوم  یمثیه  هللا  دبع  دمحا  - 56
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يرابیوج  یلع  وبا  ینابیش ، هللا  دبع  نب  دمحا  - 57
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هتخاس ترـضح  نآ  مان  هب  ثیدـح  رازه  زا  شیب  هتخاس و  ثیدـح  ادـخ ، لوسر  مانهب  هک  مسانـش  یم  ار  وا  الماک  نم  تسا : هتفگ  یقهیب 
زئاج هجوچیه  هب  هتخاس و  اهرمع  لـئاضف  رديداـیز  ثیداـحا  تسا  ثیبخ  باذـک و  مدرم ، نیا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مکاـح  زا  تسا و 

. ندرک تیاور  وا  زا  تسین 
یثیدـح نارازه  همئا  زا  تسا و  نایوگغورد  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هتخاس  هیتمارک  عفن  هب  ثیدـح  نارازه  وا  تسا : هتفگ  یطویس 

. دنا هتخاس  ثیدح  رازه  هد  هشاکع ، نب  دمحم  میمت و  نب  دمحم  وا و  تسا : هتفگ  يرس  ظفاح  .و  تسا هدرک  تیاور  دندوب  هتفگن  اهنا  هک 
: هک تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  سنا  زا  شدانـسا  اب  هحفص 232  دلج 4  دادغب ، خیرات  رد  بیطخ  ریرـض ، رکب  وبا  هللا  دبع  نب  دـمحا  - 58

یلاح رد  دمآ  مشیپ  لیئربج 

هحفص 21 ] ] 

یم وت  زا  دعب  تیاهومع  رـسپ  ندیـشوپ  سابل  زرط  نیا  دمحم  يا  تفگ ": تشاد و  هتـسب  يدـنب  رمک  هدیـشوپ و  یهایـس  شفک  ابق و  هک 
. تسوا هیحان  زا  غورد  نیا  ریرض و  رگم  دنتسه  هقث  نآ  دانسا  مامت  تسا  غورد  ثیدح  نیا  تیا : هتفگ  هاگنآ  دشاب " 

ردقچ تسا ، هتفاب  هتشادن  دوجو  زگره  هک  یئاه  ناتـساد  تسا و  زاس  غزردو  باذک  يرکب ، نسحلا  وبا  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  دمحا  - 59
. تسا هدوب  ایح ، یب  نادان و  وا 

. تسا هدوب  يروهشم  زاس  ثیدح  یتانایراف ، نمحرلا  دبع  وبا  هللا  دبع  نب  دمحا  - 60
لاثما هتفگ  هب  . دراد ترهـشيزاسغورد  بذک و  هب  هک  تسا  یناسک  زا  لاس 556 ه  رد  یفوتم  شداک ، نبزعلا  وبا  هللا  دبع  نب  دـمحا  - 61
يدرم هک  مدینـش  تسا : هتفگ  میارب  زعلا  وبا  هک : تسا  هتفگ  رکاسع  نبا  . دـنا هتفگ  یبلاطم  وا  هراب  رد  ناگرزب  درک و  دوش  یمنجاـیتحا  وا 

!؟ مدرک يدب  راک  ایآ  ادخب  ارت  متخاس ، یثیدح  رکب  وبا  قح  رد  مه  نم  اذل  هتخاس و  یثیدح  یلع  قح  رد 
. تسوا تفآ  نامه  هک  هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیدح  . تسا هدنوش  كاله  غورد و  عضو و  هبمهتم  يروباشین ، تمصع  نب  دمحا  - 62

. دمآ دهاوخ  هعوضوم  رابخا  نمض  رد  شیگتخاس  ربخ  دیوگ : یم  ینیما 
. تسا هتسیز  یم  ياه 520 ه  لاس  دودح  رد  هتفگ و  یم  غورد  دایز  حیبص ، نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  - 63

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يزورم ، رکب  وبا  قیفش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  - 64
نآ رد  دش و  قشمد  دراو  يرقم ، يدابآ  دسا  روصنم  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  - 65

هحفص 22 ] ] 

. درک یم  اعدا  دوب  هدینشن  هک  ار  هچنآ  . دوب یئوگغورد  خیش  وا  تفگ : ثیدح 
. تسا زاس  ثیدح  كورتم و  يزورم ، نامیلس )  ) نامیلس نب  یلع  نب  دمحا  - 66

. تسا باذک  لاس 243 ه  رد  یفوتم  يرکسع ، یسیع  نب  دمحا  - 67
. تسا هتسناد  باذک  ار  وا  رهاط  نبا  هک  لاسرد 273 ه  یفوتم  یمخل ، یسیع  نب  دمحا  - 68

. تسا باذک  یمشاه ، یسیع  نب  دمحا  - 69
. تسا هدرک  یم  ثیدح  یگنخاس  ثیداحا  اب  . تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 293 ه  رد  یفوتم  یسینت ، باشخ  یسیع  نب  دمحا  - 70

. تسا عومسم  ریغ  شراتفگ  باذک و  لاس 271 ه  رد  یفوتم  يزاجح ، هبتع  وبا  جرف  نبدمحا  - 71
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، یلازغ دماح  یبا  مالـسالا  هجح  ردارب  لاس 520 ه  يد  یفوتم  روهـشم ، ظعاو  یـسوط  یلازغ  حوتفلا  وبا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحا  - 72
هتشاد یم  شروذعم  هتـشاد و  بصعت  ناطیـشهب  تبـسن  هدوب و  یگتخاس  ثیداحا  غورد و  اب  هتخیمآ  شراتفگ  رتشیب  هتخاس و  یم  ثیدح 

. تسا
هتفگ و یم  غورد  یلو  هدوب ، ثیدـح  ظاـفح  زا  لاس 292 ه  رد  یفوتم  يرـصم ، رفعج  وبا  نیدـشر  نب  جاجح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 73

يدع نبا  . تسا هدش  یم  هتشون  شثیدح  هتشاد  هک  یمک  تفرعم  فعض و  اب  وا  تسا ، هداد  یم  تبسنغورد  ثیداحا  شخویـش  هب  تبـسن 
دنا هدومن  راکنا  وا  رب  ار  یئاه  زیچ  هدرک و  بیذکت  ار  وا  تسا : هتفگ 

هحفص 23 ] ] 

. دنا هتفای  صاصتخا  ثیدح  رد  فعض  هب  نیدشر "  ات "  دمحا  زا  نیدشر "  هداوناخ "  و 
. تسا هتشاد  يزاس  ثیدح  بذک و  رد  دمعت  یناجرج ، یمخل  برح  نب  دمحم  نب  دمحا  - 74

تدابع و هب  رهاظت  اـما  تسین ، داـمتعا  دروم  ثیدـح  رد  تسا و  باذـک  لاـس 380 ه  رد  یفوتم  يرقم ، نسح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 75
. تسا هدرک  یم  یگتسیاش 

نایوگغورد نایم  رد  .و  تسا زاس  ثیدح  ای 308 ه  لاس 302  رد  یفوتم  ینامح ، سابعلا  وبا  سلغملانب  تلصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  - 76
هدرک لقن  ار  يراـبخا  تاـقث  زا  تسا و  یگتخاـس  اـهنآ ، همه  هک  هتـشون  هلطاـب  ثیداـحا  هفینح  یبا  بقاـنم  رد  تسین و  وا  زا  رت  اـیح  مک 

. تسا غورد  اهنآ  همههک 
بذک رد  دـمعت  هک  تسا  یناسک  زا  لاس 394 ه  رد  یفوتم  یـسونبالا ، نبا  هب  فورعم  یفریـص  هللا  دبع  وبا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 77

. تسا هتشاد 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يزورم ، قیقش  نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 78

زا تسا : هتفگ  زرطملا  . تسا ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  باذک و  دادغب ، لیزن  ینامی ، یفنح  لهـس  وبا  رمعنب  دمحم  نب  دمحا  - 79
. ما هتشون  هدوبن  اهنآ  زا  يرثا  مدرم  شیپ  هک  ثیدحدصناپ  وا 

هحفص 24 ] ] 

تعدب لها  رب  در  رد  تنـس و  رد  یبوخ  هیقف  لاس 323 ه  رد  یفوتم  دادغب ، لیزن  يزورم ، يدنک  رـشب  وبا  ورمع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 80
لعج ثیدح  دامتعا  درومدارفا  مان  هب  هتفگ و  یم  غورد  هتخاس و  یم  ثیدـح  نارگید  زا  شردـپ و  زا  اما  هدوب ، ینابز  نیریـش  ثدـحم  و 

. تسا يدایز  هرهب  هدش  هتخاس  ياه  هخسن  زا  شیارب  هدرک و  یم 
كرت شثیدح  هک  تسا  راوازـس  اذـل  هدرک و  یم  الاب  ریز و  ار  اهدنـس  هتخاس و  یم  اه  نتم  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا 

اهنآندرک الاب  نیئاپ  رد  یکـش  هک  ثیدح  رازه  هس  زا  شیب  اهنآ  زا  نم  هک  هدرک  الاب  نیئاپ  تاقث  مان  هب  ثیدـح  رازه  هد  زا  شیب  وا  دوش 
. ما هتشون  مرادن ،

اب وا  هک : تسا  هدمآ  هحفص 298  دلج 2  بهذلا  تارذش  رد  تسا و  هدوب  ظفاح  ونابز  نیریـش  زاس ، ثیدـح  وا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  و 
. تسا نازاس  ثیدح  زا  یکی  هدوب  اهتعدب  لها  يوگخساپ  ماما و  ثدحم و  هکنآ 

زاس غورد  باذـکو و  دادـغب  رد  داهز  ناگرزب  زا  لیلخ  مالغ  لاس 275 ه  رد  یفوتم ، هللا ، دبع  وبا  یلهاب  بلاغ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 81

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


!!. تسا هدوب 
هچ نیا  متفگ : لیلخ  مـالغ  هب  تفگ : یم  هک  مدینـش  هبورع  یبا  سلجم  نارح  رد  يدـنواهن  هللا  دـبع  یبا  زا  تسا : هتفگ  يدـعنبا  ظـفاح 

!! ما هتخاس  مدرم  ياه  لد  ندرک  مرن  رطاخ  هب  ار  اهنیا  تفگ : دینک ؟ یم  ثیدح  امش  هک  تسا  یقیقر  ثیداحا 
: تسا هتفگ  هدرک  لقن  یمیدکهک  یثیداحا  هراب  رد  وا  . هدرکن راکـشآ  لیلخ  مالغ  یمیدک و  دـننام : ار  یـسک  غورد  یناتـسجس ، دواد  وبا 

هاگنآ دشاب ، دادـغب  لاجد  لیلخ  مالغ  هک  مسرت  یم  هدوب و  هرـصب  لاجد  جـنزلا  بحاص  تسا : هتفگ  لیلخ  مالغ  هراب  رد  دـنغورد و  اهنآ 
. تسا هدوب  غورد  نتم  دنس و  ظاحل  زا  شثیدح  دص  راهچ  دشهضرع  نم  رب  شثیداحا  تسا : هتفگ 

هحفص 25 ] ] 

هتـسب و مالـسلا "  هنیدم  ياهرازاب "  شگرم  اب  تسا  نینچ  شلاح  حرـش  هریـس و  هک  يدرم  تسا ، یتفگـش  یـسب  ياج  دیوگ : یم  ینیما 
يزوج نبا  مظتنملا  دادغب و  خیرات  رد  هکنانچ  دندرک ، انب  نآ  يور  یهاگراب  هبق و  دـیدرگنفد و  اج  نآ  رد  لمح و  هرـصب  هب  شا  هزانج 

. تسا هدمآ 
وا زا  ثیدـحدصناپ  دودـح  رد  متفر  شا  هیرق  هب  تسا : هتفگ  نابح  نبا  . تسا هدوب  زاس  ثیدـح  یـسیق ، لـضف  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 82
. تسا هتخاس  ثیدح  رازه  هس  زاشیب  هدیدنسپ  نایاوشیپ  مانب  خیش ، نیادیاش  و  دیوگ : یم  هکنیا  ات  . دوب هدش  هتخاس  اهنآ  همه  هک  متشون 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  کلام ، نب  دمحم  نب  دمحا  - 83
. تسا هدوب  ثیدح  ناگدنزاس  زا  یکی  بعصم ، نب  دمحم  نب  دمحا  - 84

. تسا هدوب  ثیدح  رد  لاعج  باذک و  یقرب ، رفعج  وبا  نوراه  نب  دمحم  نب  دمحا  - 85
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  کلام "  بئارغ  رد "  ینطق  راد  لاس 333 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرونید  ناورم  نب  دمحا  - 86

ادخ ربارب  رد  دیوگ : یم  نآ  رد  هک  تسا  یثیدـح  شیاه  هتخاس  هلمج  زا  تسا و  باذـک  دـحلم و  تاداعـسلا  وبا  روصنم  نب  دـمحا  - 87
اهنآ دوجوب  زین  ناگتـشرف  دـننک و  یم  تاـبثا  ار  ادـخ )  ) تیفیک تیور و  تروص و  هک  تسا  یناـسک  ياـه  مسا  نآ  رد  هک  تسا  یحوـل 

. دنیامن یم  تاهابم 

هحفص 26 ] ] 

هدوب زاس  ثیدح  باذک و  ظافح و  زا  یکی  لاس 368 ه  زا  دعب  یفوتم  یضرف ، یناجرج  نارمع  یبا  نب  نسحلا  وبا  یسوم  نب  دمحا  - 88
نیا زاو  تسا  هدرک  لقن  دوش  يوریپ  اهنآ  زا  هک  هتخانـشان  مانمگ و  خویـش  زا  ار  تسردان  تایاور  هدرک  یم  بیکرت  اه  نتم  اـب  ار  اهدـنس 

. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  ور 
اهنآ لقن  هک  هعوضوم  ثیداحا  هدوب و  زاس  ثیدح  لاس 367 ه  رد  یفوتم  یناجرج ، یناورم  يوما  رابجلا  دبع  نب  بوقعی  نب  دمحا  - 89

. تسا هدرک  تیاور  تسین  زئاج 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  هک  يرصب  عسیلا  وبا  طابسا  - 90

. تسا هدرک  لقن  یگتخاس  تایاور  تاقث  زا  دوش ، یمن  هتشون  يزیچوا  زا  تسا  باذک  يربط ، میهاربا  نب  قاحسا  - 91
. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدزاو  يدع  نبا  هک  بدوم ، یطساو ، میهاربا  نب  قاحسا  - 92

. دنا هدرک  كرت  ار  وا  مدرم  تسا  زاس  ثیدح  باذک و  بوقعی ، وبا  يرصب  يراوسا  سیردا  نب  قاحسا  - 93
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ار وا  ثیدح  تسین  اور  هدوب  زاس  ثیدـح  باذـک و  وا  هک  دـنراد  قافتا  لاس 206 ه  رد  یفوتم  هفیذح ، وبا  يراخب  رـشب  نب  قاحـسا  - 94
. بجعت لیبس  رب  رگم  ندرک  لقن 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  لاس 228 ه  رد  یفوتم  بوقعی ، وبا  یلهاک  لتاقم  نب  رشب  نب  قاحسا  - 95

هحفص 27 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  قافتا ، هب  وا  هک  تسا  هتفگ   72 - 73 هحفص 90 - هعونصملا "  مائللا  مود "  دلج  رد  و 
، دراد ثیدح  لقن  وظفح  رد  یـشومارف  تسا و  باذک  لاس 144 ه  رد  یفوتم  نافع ، نب  نامثع  لآ  مالغ  يوما ، هللا  دـبع  نب  قاحـسا  - 96

. دناسر یم  مرکا  ربمایپ  ار  دنس  هلسلس  دنک و  یم  تسرد  دنس  لیسارم  يارب  دنک و  یم  الاب  نیئاپ و  ار  اهدنس 
ربهر  ) مارک نب  دمحملئاضف  هراب  رد  یباتک  هتخاس و  یم  ثیدـح  هیمارک "  بهذـم "  عفن  هب  تسا و  باذـک  ذاشمحم ، نب  قاحـسا  - 97

. تسا یگتخاس  غورد و  شا  همه  هک  تسا  هتشون  هیمارک )
. تسا هدرک  یم  ثیدح  نیریس  نبا  مرکا و  ربمایپ  زا  هفینح  یبا  يار  اب  تسا ، دارفا  نیرت  وگغورد  زا  حصان ، قاحسا  - 98

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  دیلپ و  درم  ادخنمشد و  مدرم ، نیرت  وگغورد  لاجد و  يدزا  یطلم  حیجن  نب  قاحسا  - 99
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  اراکشآ  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  یسمرهط ، بهو  نب  قاحسا  - 100

وا تسین  شفرح  هب  يرابتعا  تسا ، باذـک  لاس 190 ه  رد  یفوتم  هفینح ، یبا  بحاصم  زیـضاق  یلبج ، رذنملا  وبا  اورمع  نب  دـسا  - 101
. تسا ناسکی  نانآ  شثیدح  یلو  هتخاس ، یم  ثیدح  هفینح  یبا  بهذم  قبط 

هحفص 28 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاسرد 210 ه  یفوتم  یفوک ، يونغ  قاحسا  وبا  نابا  نب  لیعامسا  - 102
. تسا دزد  ثیدح  باذک و  لاس 226 ه  رد  یفوتم  یندم ، هللا  دبع  سیوا  یبا  نب  لیعامسا  - 103

. تسا زاس  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  یماشدایز ، یبا  نب  لیعامسا  - 104
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  یناجرج ، قاحسا  نب  لیعامسا  - 105

. تسا هدوب  باذک  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یطایمد ، ینامثع  لالب  نب  لیعامسا  - 106
. تسا باذک  يرصب ، قیرز  مب  لیعامسا  - 107

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  یئاعنص ، مادقملاوبا  سورش  نب  لیعامسا  - 108
نوـتم هتفگ ، یم  غورد  ياـه  ناتـساد  باذـک  رـسپ  باذـک  لاـس 448 ه  رد  یفوـتم  يداـبآ ، رتـسا  ظـعاو  ینثم  یلع  نـب  لیعامـسا  - 109

. تسا هدرک  یم  بیکرت  هحیحص  دیناسا  اب  ار  یگتخاس 
جاجتحا شیاه  هتفگ  هب  هک  تسا  دزد  ثیدح  باذک و  لیئربج ، هداوناخ  زا  ینیطـسلف ، نوراه  وبا  فسوی  نب  دمحم  نب  لیعامـسا  - 110

. درک ناوت  یمن 

هحفص 29 ] ] 
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مه هبتسار  غورد و  هتخاس و  ثیدح  تسا : هتفگشا  هراب  رد  رصان  نبا  هک  بستحم ، ظعاو  نامثع  وبا  هملسم  دمحم  نب  لیعامـسا  - 111
. تسا هتخیمآ 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يرکشیلا ، ینوکس  ملسمنب  لیعامسا  - 112
. تسا باذک  يرعش ، ینابیس  ییحی  نب  لیعامسا  - 113

ثیدـح وغورد  ناکرا  زا  ینکر  ار  وا  تسین ، اور  وا  زا  تیاور  تسا و  باذـک  قیدـص ، رکب  یبا  هون  یمیمتلا ، ییحی  نب  لیعامـسا  - 114
دروم دارفا  زا  وهداد  تبـسن  غورد  تایاور  نارگید  يروث و  کلام و  رب  وا  تسا  تسرداـن  هدرک  تیاور  هک  یئاـه  زیچ  مومع  تسا ، زاـس 

. تسا هدرک  تیاور  هدوبن  لوبق  دروم  هک  یئاهزیچ  دامتعا 
ياه ثیدح  وا  . تسا ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  زا 220 ه  لبق  ياه  لاس  رد  یفوتم  لاـمج ، دـمحم  وبا  حـیجن  نب  دـیز  نب  دیـسا  - 115

. تسا هتفرگنرارق  يوریپ  دروم  هدرک ، تیاور  هکیئاه  زیچ  مومع  هتخاس و  یم  غورد 
یم غورد  وا  تسا : هتفگ  متشه  . تسا ثیدحلا  كورتم  فیعض و  . تسیننانیمطا دروم  نامـس ، عیبرلا  وبا  يرـصب  دیعـس  نب  ثعـشا  - 116

. تسا هتفگ 
كرت رد  یثیدح  لاس 272 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یبطرق  لیلخ  نب  غیصا  - 117

هحفص 30 ] ] 

ادـخ لوسر  رب  بذـک  رب  میمـصت  وا  هک : هدـش  لقن  دـلاخنب  دـمحا  زا  دـن ، دـیدرگ  هاگآ  شغورد  رب  مدرم  هتخاس و  اه  تسد  ندرب  ـالاب 
.( نک هیرگ  ای  دنخب و  هاگنآ  نک  تقد  هیجوت  نیارد  .) دنک دییات  ار  شبهذم  هک : هدوب  نیا  شرظن  اهنت  هتشادن ،

دروم دارفا  رب  زادرپ  غورد  ثیبخ و  باذـک و  تسا ، هتـشون  یبلاـطم  وا  زا  لاس 202 ه  رد  يزوج  هک  مشاـه ، وبا  بشوحنب  مارـصا  - 118
. تسا دامتعا 

. تسا ثیدحلا  كورتم  یطبح ، يرصب  هیما  وبا  طوخ  نب  بویا  - 119
یم الاب  ریز و  اراهدنس  تسا : نابح  نبا  تسانایوگغورد و  زا  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یئاسن  هک  یندم ، يرهز  رایـس  نب  بویا  - 120

. تسا هدرک  یم  تسرد  دنسلیسارم  يارب  هدرک و 
. تسا باذک  يروصلا ، نومیم  وبا  دمحم  نب  بویا  - 121

هدرک تیاور  ار  يا  هعوضوم  هخـسن  لوحکم  زا  . دوش یمن  وا  هب  یئانتعا  تسا و  باذک  یمامییفنح ، رمع و  وبا  كردـم  نب  بویا  - 122
. تسا

( ءاب  ) فرح

، مدرک تیارب  هکهچره  تسا : هتفگ  حـلاص  وبا  هک  هدـش  لـقن  یبلک  زا  . تسا ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  یعباـت ، حـلاص  وبا  ماذاـب  - 123
. تسا هدوب  غورد 

هحفص 31 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  دزد و  باذک  یبلح  دمحم  نب  هکرب  - 124
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یگتخاسشثیداحا هک  تسا  یباتک  ياراد  . دنک یملقن  یضوع  تایاور  تسا  زاس  غزرد  باذک و  عیبلا ، مساقلا  وبا  هیرب  نب  دمحم  - 125
. تسا دنسپان  ادج  نتم  ظاحل  زا  تسردان و  و 

ثیداحا هتخاس و  یم  ثیدـح  تاقث  مان  هب  هک  تسا  یناسک  زا  هرـصب  نکاـس  یقـشمد  يراـصنا  یـشرق  دیعـس  وبا  میهاربا  نب  رـشب  - 126
. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم  رد  هک  هدروآ  يا  هعوضوم 

. تسا تاقث  رب  زاس  ثیدح  باذک و  جولفم ، رمع و  وبا  يرصبمیهاربا ، نب  راشب )  ) رشب - 127
ثیدح هاجنپ  دص و  دودـح  هک  تسا  يا  هعوضوم  هخـسن  ياراد  هتـسب و  غوردریبز  رب  و  تسا ، باذـک  یناهفـصا ، نیـسحنب  رـشب  - 128

. دراد
ثیدـح هک  یناسک  یتح  هک  هتخاس  یم  یبیرغ  بیجع و  بلاـطم  هدوب و  زاـس  ثیدـح  هریره ، یبا  معرـسپ  یثراـح ، عفار  نب  رـشب  - 129

: تسا هتفگ  نابح  نبا  .و  تسا هتشاد  راک  نیا  رد  دهعت  وا  هک  ایوگ  تسا و  یگتخاس  اهنآ  هک  دناد  یم  صیخست  هدوبن ، اهنآ  راک  یـسانش 
. تسا هتخاس  یم  ادمع  یئاهزیچ  وا 

. تسا باذک  یسرادلا  دیبع  نب  رشب  - 130

هحفص 32 ] ] 

. تسا هدوب  نآ  رد  یگتخاس  ثیدح  دص  دودح  رد  هک  هدوب  يا  هخسن  وا  شیپ  یماش ، نوع  نب  رشب  - 131
تیاور هک  یئاـهزیچ  مومع  هدوب و  زاـس  ثیدـح  باذـک ز  غورد و  ناـکرا  زا  ینکر  لاس 238 ه  رد  یفوتم  يرـصب ، ریمن  نب  رـشب  - 132

. تسین يوریپ  لباق  هدرک ،
. تسازاس ثیدح  لاجد و  یلهاب ، دایز  نب  رکب  - 133

دنـس اهنآ  يارب  هدرب و  یم  الاب  ار  لیـسارم  هدرک و  یم - الاب  ونیئاـپ  ار  اهدنـس  تسا و  باذـک  یئاعنـص ، دودرـش  هللا  دـبع  نب  رکب  - 134
. تسا هدرک  یم  تسرد 

. تسین اور  وا  زا  تیاور  تسا  باذک  غئاص ، راتخم  نب  رکب  - 135
. تسا باذک  قشمد  لیزن  ینایاور ، یمیمت  دیعس  وبا  دمحم  نب  رمع  نب  رادنب  - 136

. تسا باذک  مشش  نرق  رد  یفوتم  يدزی ، رشبلا  وبا  نازم  رهش  نب  ناولهپ  - 137

( میج  ) فورح

هک مدید  ار  نایوگغورد  زا  رفن  هس  اراخب  رد  تسا : هتفگ  هیوذاش  نبا  تسا  مهفن  نادان و  باذک و  یلیقع ، یمامی  هللا  دبع  نب  رباج  - 138
. یمامی رباج  لبش و  نب  نیح  میمیت ، نب  دمحم  زا : دندوب  ترابع 

كورتم باذک و  لاس 253 ه  ردیفوتم  يرماع ، یلع  وبا  دیزی  نب  دوراج  - 139

هحفص 33 ] ] 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  هتفگ و  یم  غورد  تسا ، ثیدحلا 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  ییحی  هک  لاس 241 ه  رد  یفوتم  ینامح ، دمحم  وبا  سلغملا  نب  هربابج  - 140
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بارـش هتفگ و  یم  غزورد  ثیدح  رد  وا  . تسا كورتم  تسردان و  شثیدح  لاس 168 ه  رد  يرزجلا ، فوطعلا  وبالاهنم  نب  حارج  - 141
. تسا هدروخ  یم 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  میعن  وبا  هک  یفوک ، یلجب  بویا  نب  ریرج  - 142
. تسا یئاط  دایز  نب  ریرج  - 143

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  نابا ، نب  رفعج  - 144
هبعش تسا : هتفگ  ردنغ "  هدرک و "  بیذکت  ار  وا  هبعـش "  هک "  لاس 140 ه  زا  دعب  یفوتم  يرصب ، یقـشمد  یفنح  ریبز  نب  رفعج  - 145
مادقا تسا ، هتخاس  ادـخ  لوسرمان  هب  ثیدـح  دـص  راهچ  هک  ریبز  نب  رفعج  هیلع  ات  مور  یم  تفگ : نم  هب  دوب و  یغالا  رب  راوس  مدـید  ار 

. تسا هدوب  اشوک  تدابع  رد  وا  یلو  میامن ،
یثیداحا هدوب و  دزد  ثیدح  زاس و  ثیدـح  باذـک و  ثیدـح و  ظافح  زا  لاس 258 ه  رد  یفوتم  یمـشاه ، دحاولا  دـبع  نب  رفعج  - 146

. تسا هتشادن  یلصل  هک  هدرک  یم  تیاور 

هحفص 34 ] ] 

. تسا قساف  باذک و  لاسرد 330 ه ، یفوتم  قاقد ، يرود  دمحم  وبا  ظفاح  لهس ، نب  یلع  نب  رفعج  - 147
. تسا زاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  شقح  رد  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  يدع  نبا  ظفاح  هک  یلع ، نب  دمحم  نب  رفعج  - 148

ار وا  يریوص  ینطق و  راد  هک  لاس 287 ه  رد  یفوتم  یناتسراملا ، نبا  نب  ریهش  يرـصمقاقد ، مساقلا  وبا  لضف  نب  دمحم  نب  رفعج  - 149
. دنا هدرک  بیذکت 

( ءاح  ) فرح

. تسا باذک  لالجلا  یبا  مالغ  ای  مکح ، نب  ناورم  مالغ  یقشمد ، ینثم  دعس  نب  نمحرلا  دبع  نب  ثراح  - 150
. تسا ثیدح  عضو  هب  روهشم  هک  تسا  یناسکزا  تسا و  باذک  يزورم ، مدآ  نب  دماح  - 151

. تسا باذک  قاقد ، هلبنح  نب  بابح  - 152
تسا و دارفا  نیرت  وگغورد  زا  زاس و  ثیدـح  یلو  هدوب ، کلام  بتاک  رد 218 ه  یفوتم  يرـصم ، دمحم  وبا  بیبح  یبا  نب  بیبح  - 153

. تسا یگتخاس  همه  شیاه  ثیدح 
ثیدح تاقث  مان  هب  باذک و  يزورم ، یططرخ  بیبح  یبا  نب  بیبح  - 154

هحفص 35 ] ] 

. تسا هتخاس  یم 
. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  ییحی  دمحا و  هک  ردحج ، نب  بیبح  - 155

دنچ داتشه و  دص و  لاس  رد  تسا و  دارفا  نیرت  وگغورد  زا  یلو  دباع ، دهتجم و  يرـصب  نمحرلا  دبع  وبا  يدبع  نومیم  نب  برح  - 156
. تسا هدرک  توف 

رابتعا لیبس  رب  زج  هک  هدومن  یم  تیاور  ار  یبلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هدرک و  یم  نوگرگد  ار  رابخا  يرـصم ، بلاغ  نب  ناسح  - 157
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. تسا هدرک  لقن  یگتخاس  ثیداحاکلام  زا  وا  تسین  اور  اهنآ  لقن 
، تسا باذک  وا  هکنیا  هراب  رد  یکش  باهشنب  یلع  ام و  تسا : هتفگ  بویا  نب  دمحم  هک  یناجنـسه ، مصاع  نب  نیـسح  نی  نسح  - 158

. میرادن
؟ تسین دامتعا  دروم  تسا و  باذک  یمیمت ، دیعس  وبا  رانید  نب  نسح  - 159

ثیبـخ و باذـک و  هدوب  هفینح  یبا  باحـصا  ءاـهقف ، زا  یکی  هک  لاـس 204 ه  رد  یفوتم  یفوک ، يوـلول ، یلع  وـبا  داـیز  نب  نسح  - 160
ار وا  همئا  زا  يرایـسب  تسا : هتفگ  هحفص 354  دـلج 5  هیاهن ج  رد  ریثک  نبا  تسا و  نوماـم  ریغ  داـمتعا و  دروم  ریغ  ثیدـحلا و  كورتم 

. دنا هدومن  شیئوگغورد  هب  حیرصت  هدرکكرت و 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  باذک و  خیش  يراخب ، ینیمرک  لبش  نب  نسح  - 161

هحفص 36 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يرتست ، دیعس  وبا  نامثع ، نب  نسح  - 162
. تساهدرک یم  ثیدح  هدوب  هدینشن  هک  ار  يربخ  لاس 307 ه  رد  یفوتم  یخلب ، بیط  نب  نسح  - 163

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  وا  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  نیطم "  زا " 
یباتک . تسا دارفا  نیرت  وگغورد  زا  وا  تسا  باذـک  تئارق  ثیدـح و  رد  لاـس 446 ه  رد  یفوتم  یلع ، وبا  يزاوـها  یلع  نب  نسح  - 164

. تسا هدرک  لقن  روآ  تحیضف  ياهزیچ  یگتخاس و  ثیداحا  نآ  رد  هدرک  فینصت 
یم شحاف  ياه  غورد  هک  مدید  دادغب  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هک  نانـشالا ، یبا  هب  فورعم  یعخن ، یلع  وبایلع  نب  نسح  - 165

. تسا هدنابسچ  یم  نارگید  هب  هتشاد ، یموق  هب  صاصتخا  هک  ار  یثیداحا  درک و  یم  ثیدح  دوب ، هدیدن  هک  یمدرم  زا  تفگ و 
هدننزتمهت باذک و  ایح و  مک  خیـش  ای 319 ه  ای 318و  لاس 317  رد  یفوتم  يرـصب ، يودع  دیعـس  وبا  ایرکز  نب  یلع  نب  نسح  - 166

، هتخانش یمن  هک  یمدرم  زا  هداد و  یم  تبسن  نارگید  هب  ار  نآ  هدرک و  یم  ثیدح  يدزد  هتخاسیم و  ثیدح  ادخ  لوسر  مان  هب  تسا و 
یگتخاس ثیدح  رازه  زا  شیبتاقث  زا  وا  دـیاش  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا ، هداد  یم  تبـسن  غورد  ادـخ  لوسر  رب  هدرک و  یم  ثیدـح 

. تسا هدرک  لقن 
کلام زا  تسا ، زاس  ثیدح  یناعميدزا ، یسیع  نب  یلع  نب  نسح  - 167

هحفص 37 ] ] 

. تسا هدرک  تیاور  هعوضوم  ثیداحا 
زاس ثیدح  ثیدـحلا و  كورتم  باذـک و  گرزب و  هیقف  لاس 153 ه  رد  یفوتم  یفوک ، دـمحم  وبا  بورـضم ، نب  هرامع  نب  نسح  - 168

. دنک هاگن  هرامع  نب  نسح  هب  درگنبدارفا ، نیرت  وگغورد  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  : تسا هتفگ  هبعش  . تسا هدوب 
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  يدبع ، فیس  نب  رمع و  نب  نسح  - 169

. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  يدنقرمس  هک  لاس 458  رد  یفوتم  يرقم ، كرابم  نبا  هب  فورعم  یمیمت ، یلع  وبا  بلاغ  نب  نسح  - 170
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  راطع ، يرصم  ریفغ  نب  نسح  - 171

هتـشاد و نآ  عمج  رد  تمهو  هدرک  ترفاسم  ثیدح  بلط  هار  رد  لاس 495 ه  رد  یفوتم  یقرـش ، ینامرک  یلع  وبا  دمحم  نب  نسح  - 172
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، هدرکتیاور زین  هدینـشن  هک  ار  یئاهزیچ  نکیل  دناوخ ، یم  بش  زامن  هدوب و  دهز  ونید  ترابع و  وا  رد  هدینـش و  ثیدح  يدایز  دارفا  زا 
. تسا باذک  وا  تفگ : یم  شا  هراب  رد  رصن ، وبا  نمت  " وم تسا و  هدرک  دساف  ار  شیاه  هدینش  هجیتن  رد 

یم لقن  یئاه  زیچ  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هدرک و  یم  نوگرگد  ار  اهدنس  تسا  راکنا  دروم  شثیدح  يدادغب ، نذوم  دیزی  نب  نسح  - 173
. تسا هدوبن  قدص  لها  ثیداحا  هبهبیش  هک  هدرک 

. تسا لوپ  دنزرف  هک  هدش  هتفگ  .و  تسا باذک  لصاو  نب  نسح  - 174

هحفص 38 ] ] 

. تسا هتخاس  ار  اهزورو  اه  بش  ياهزامن  ثیداحا  وا  تسا ، زاس  ثیدح  لاجد و  باذک و  میهاربا  نب  نیسح  - 175
. تسا باذک  لاس 240 ه  رد  یفوتم  ینالقسع ، لکوتم "  يرسلا "  یبا  نب  نیسح  - 176

. تسا باذک  رسپ  باذک  رسپ  باذک  لاس 282 ه  رد  یفوتم  رازخ  یفوک  عیبر  نب  دیمح  نب  نیسح  - 177
زا وا  . تسا یگتخاس  شثیدـح  تسین ، دامتعا  دروم  تسا و  زاـس  ثیدـح  لاـس 282 ه  رد  یفوتم  یخلب ، یلع  وـبا  دواد  نب  نیـسح  - 178

. تسا یگتخاس  شرثکا  هک  هدرک  تیاور  ار  يا  هخسن  سنا  نب  دیمح  زا  نوراه  نب  دیزی 
ینومام ریغ  هقث و  ریغ  چیه  اب  .و  درادن شزرا  شراتفگ  . تسا ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  يریمح ، هریمـض  نب  هللا  دـبع  نب  نیـسح  - 179

. تسین ربارب 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هب  یلع ، وبایلجع  هللا ) دبع   ) هللا دیبع  نب  نیسح  - 180

. تسا هدوب  زاس  ثیبخو  باذک  اما  هتفگ ، یم  ثیدح  هنس 200 ه  دادغب  رد  یلع ، وبا  همادق  نب  نولع  نب  نیسح  - 181

هحفص 39 ] ] 

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  طایخ ، جرف  نب  نیسح  - 182
. دوش هتشون  شثیدح  دیابن  تسا و  تسردان  ادج  شثیداحا  . تسا باذک  شنح  هب  بقلم  سیق ، نب  نیسح  - 183

دادـغب رد  نم  تسا : هتفگ  يرـصم  فاوـص  حـتفلا  وـبا  هک  لاـس 422 ه  رد  یفوتم  يدادـغب ، علاـخ  هللا  دـبع  وبا  دـمحم  نب  نیـسح  - 184
. تسا هدوب  علاخ  هللا  دبع  اهنآ  زا  یکی  هک  رفن  راهچ  زا  رگم  ما  هتشونن  يزیچ  دنتسه ، وگغورد  دش  یم  هتفگ  هک  یناسکزا 

. تسا هدوب  دادغب  يوگغوردخیاشم  زا  یکی  .و  تسا باذک  لاس 423 ه  رد  یفوتم  يزب ، دمحم  نب  نیسح  - 185
. تسا چوپ  شراتفگ  ثیدحلا و  رکنم  باذک  یفوک ، یسمحا  رمع  وبا  رمع  نب  نصح  - 186

یبا نب  صفح  وا  . تسا هدرک  توف  هب 190 ه  کیدزن  هدش  هتفگ  لاس 180 ه و  رد  یفوتم  رازب ، يدسا  رمع  وبا  نامیلـس  نب  صفح  - 187
ثیدحلا كورتم  وا  تسا  هتفگ  متاح  وبا  .و  تسا وگ  لطاب  زاس و  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  هک  تسا  دادغب  لیزن  يراق ، دواد 

یم نوگرگد  ار  اهدنس  تساهتفگ ء  نابح  نبا  تسین و  ظوفحم  شیاهثیدح  تسا : هتفگ  يدع  یبا  .و  تسین قیدصت  لباق  شراتفگ  تسا 
. تسا هدرک  یم  تسرد  دنس  اهنآ  يارب  هدرب و  یم  الاب  ار  لیسارم  هدرک و 

غورد هک  هدرک  تیاور  یثیدح  هبعـشزا  . تسا هتـشاد  ثیدـح  رد  نایـسن  باذـکوا و  تسا : هتفگ  متاح  وبا  هک  افرلا  رمعنب  صفح  - 188
. تسا هدوب 
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هحفص 40 ] ] 

ياه تیاور  همئا  زا  تسا : هتفگ  یلیقع  تسا و  یباذـک  خیـش  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  متاح  وبا  هک  یلیا  راـنید  نب  رمع  نب  صفح  - 189
. تسا هدوب  وگغورد  وا  : هتفگ یجواس  هدرک و "  یم  لقن  تسردان 

. تسا هدوب  وگغورد  يزار ، رمع  نب  صفح  - 190
كورتم وا  تسا : هتفگ  يدزا  تسین و  غورد  زا  نوماـم  شثیداـحا  هدوبن  داـمتعا  دروم  دادـغب ، لـیزن  یلمر ، یطبح  رمع  نب  صفح  - 191

ثیدح تسردان  هب  خیاشم  زا  وا  تسین  ظوفحم  دامتعا و  دروم  ثیداحا  یقابلا  ثیدح  دنچ  زج  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و  تسا ، ثیدـحلا 
. تسا هدرک  لقن 

یم تیاور  یگتخاس  ثیداحا  تاقث  زا  وا  تسا : هتفگ  ناـیح  وبا  . تسا هدوب  زاـس  ثیدـح  باذـک و  بلح ، یـضاق  رمع  نب  صفح  - 192
. درک لمع  اهنآ  قبط  دوش  یمن  هک  هدرک 

. تسا غورد  ناکرا  زا  ینکر  وا  تسا : هتفگیعفاش  . تسا باذک  هللا ، دبع  نب  ریثک  نب  هدیفح  - 193
هتـشادن لصا  هک  یثیدـح  هاجنپ  دودـح  بیـسم  نبا  زا  يرهز  قیرط  زا  . تسا زاـس  ثیدـح  باذـک و  هملـس ، وبا  هللا  دـبع  نب  مکح  - 194

. تسا هدرک  تیاور 
صاعلایبا ، نب  مکح  نب  ثراح  مالغ  یلبا ، هللا  دبع  وبا  هللا  دبع  نب  مکح  - 195

هحفص 41 ] ] 

. تسا یگتخاس  شثیداحا  مامت  تسا : هتفگ  دمحا  . تسا زاس  غورد  باذک و 
رد وا  فعـض  تسا : هتفگ  يدع  نبا  تسا و  زاس  ثیدـح  باذـک و  هفینح ، یبا  بحاصم  هیقف ، یخلب  عیطملا  وبا  هللا  دـبع  نب  مکح  - 196

. تسا هدرک  توف  لاس 199 ه  رد  وا   0 تسین لمع  دامتعا و  لباق  دنک  یم  تیاور  هک  یئاهزیچ  مومع  تسا ، راکشآ  ثیدح 
. تسا باذم  وا  تسا : هتفگ  يدزا  هک  هلقصم ، نب  مکح  - 197

اور اهنآ  نتشون  بجعت ، يارب  زج  هک  هدرک  یم  عضو  یثیداحا  تاقث  مان  هبو  تسا  زاس  ثیدح  باذک و  یبیـصن ، رمع و  نب  دامح  - 198
. تسا يزاس  ثیدح  غورد و  هب  فورعم  هک  تسا  يدارفا  زا  وا  تسا : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  دوبن ،

ثیدح اب  ارت  وگب : وا  هب  تفگهبیتق : هب  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  ریرج  هک  ( یفوک تباث  نب  نامعن   ) اه یفنح  ماما  هفینح  یبا  نب  دامح  - 199
. مسانش یمن  یتسرد  تیاور  وا  يارب  تسا : هتفگ  يدع  نبا  .و  تسا ینمشد  يوعد و  وت  شور  راک ؟ هچ 

، هدوـب رعـش  تیاور و  رد  غورد  هب  روهـشم  هـک  لاـس 155 ه  رد  یفوتم  هیاورلا ، داـمح  هب  ریهـش  یفوـک ، یملید  یلعییبا  نب  داـمح  - 200
. تسا هدرک  دساف  ار  رعش  وا  هک  دنا  هتفگ  هک  یئاج  ات  هداد  یم  تبسن  ناینیشیپ  هب  ار  اهنآ  هتخاس و  یم  يراعشا 

. تسا هدوب  نایوگغورد  زا  یکم ، دامح  - 201
يزیشپ شثیدح  هدوب ، زاس  ثیدح  یباذک  يرزج ، هزمح  نب  هزمح  - 202

هحفص 42 ] ] 

. تسا هدوب  یگتخاس  شیاههدش  تیاور  مامت  هتشادن ، شزرا 
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. تسا باذک  لاس 428 ه ، رد  یفوتم  لالد ، نیسح  نب  هزمح  - 203
امنامز نایوگغرد  تسا : هتفگ  شا  هراـب  رد  نیعم  نب  ییحی  لاس 358 ه. رد  یفوتم  یفوک ، زازخ  یمخل  نسحلا  وبا  عیبر  نب  دـیمح  - 204

. هبیش یبانب  مساق  عیبر و  دیمح  یعافر ، ماشخ  وبا  لوالا ، دبع  نب  نیسح  دنرفن : راهچ 
. تسا هابتشا  غورد و  زا  نومام  ریغ  هقث و  ریغ  ثیبخ ، باذک ، وا  تسا : هتفگ  هاگنآ 

. تسا هدرک  یم  راد  دنس  ار  دنسیب  تایاور  هدیدزد و  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و 
ثایغدحاولا دبع  زوا  لاس  دصیس  زا  دعب  هرـصب  رد  . تسا ثیبخ  باذک و  وا  تیا  هتفگمکاح  هک  یـسیق ، نوراه  نب  یلع  نب  دیمح  - 205

. تسا هتفگ  نیا  ریظن  زین ، شاقن  .و  تسا هدرک  ثیدح  هعوضوم  ثیداحا  ینوک ، ذاش  و 

( ءاخ  ) فرح

زا مدرم  تسین  دامتعا  دروم  و  تسا ، باذـک  لاس 168 ه ، رد  یفوتم  ییسخرس ، یناسارخ  یعیـض  جاجحلا  وبا  بعـصم  نب  هجراخ  - 206
. دنا هدرک  كرت  ار  نآ  ور  نیا  زا  دندرک و  یم  زیهرپ  شثیدح 

صاخ هجوت  هفینح  یبا  لئاسم  زا  یلئاسم  يوس  هب  يار  باحـصا  هک  دش  كورتم  هجراخ  یثیدح  اجنآ  زا  تسا : هتفگ  یلذـه  رمعم  وبا  و 
دنا هداد  رارق  دوخ  بتک  رد  ار  اهنآ  هتخاس و  سابع  نبا  زا  دهاجم ، زا  دایز ، یبا  نب  دیزی  زا  یئاهدنس  اهنآ  يارب  دندومن و 

هحفص 43 ] ] 

. تسا هدرک  یم  ثیدح  ار  اهنآ  هجراخ  و 
. تسا باذک  مدآنب ، دلاخ  - 207

، تاقث مان  هب  وا  درک و  دوش  یمن  جاجتحا  شثیدح  هب  تسا ، ثیدحلا  كورتم  یندم ، یموزخم  دـیلولا  وبا  لیعامـسا  نبا  نب  دـلاخ  - 208
. تسا هتخاس  یمثیدح 

. تسا دزد  ثیدح  زاس و  ثیدح  یباذک  دیعلا ، نمحرلا  دبع  نب  دلاخ  - 209
هدهع هب  ار  هنیدم  تیالو  هرادا  لاس 113  ردماشه  هیحان  زا  وا  . تسا باذـک  صاعلا ، یبا  نب  مکح  نب  ثراح  نب  کلملا  نب  دـلاخ  - 210

یم درک و  یم  تراسج  ههجو ، هللا  مرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ادـخ  لوسر  ربنم  يور  هدـنام و  یقاـب  تمـس  نآ  رد  لاـس  تفه  .و  تفرگ
رد وا  اـب  همطاـف  نکل  و  تسا ، ناـنچو  نینچ  وا  تسناد  یم  هک  یلاـح  رد  دراـمگ  راـکب  ار  یلع  ادـخ  لوـسر  تسا ) رتاـناد  ادـخ  : ) تفگ

. تفگ نخس  هرابنیا 
زا یگتخاس  تسردان و  ثیداحا  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  صاع ، نب  دیعس  نادنزرف  زا  یفوک ، يوما  دیعـس  وبا  رمع و  نب  دلاخ  - 211

. تسا هدرک  تیاور  نارگید  هبعش و 
تـسا باذـک  وا  تسا : هتفگ  ییحی  وبا  . تسا باذـک  وا  هک  تسا  قافتا  لاس 211 ه  ردیفوتم  مثیهلا ، وبا  ینئادـم ، مساق  نب  دـلاخ  - 212

، دوب هدشن  ثیدحثیل  زا  هدوبن و  رـصم  رد  هک  ار  یثیداحاو  ما  هتـسون  ثیدـح  نارازه  زا  نم  هدرکیم و  اعدا  دوب  هدینـشن ه  هک  ار  يزیچ 
شدوخ بناج  زا  ار  یثیداحا  اسب  هچ  هدرک و  یم  تیاور 

هحفص 44 ] ] 
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. تسا هتخاس  یم 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  متاح  وبا  لاس 254 ه ، رد  یفوتم  يرصم ، حیجن  نب  دلاخ  - 213

هدرکیم لـقن  یلعج  تیاور  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  تسا و  باذـک  لاـس 229 ه ، رد  یفوتم  يرمع  مثیهلا  وبا  یکم  دـیزی  نب  دـلاخ  - 214
. تسا

. نتفرگ دنپ  رابتعا و  ناونعب  زج  دوش  هتشون  شثیداحا  تسین  اور  تسا و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  باذک و  هللا ، دبع  نب  شارخ  - 215
. دوش هتشون  شثیدح  دیابن  تسا و  باذک  لاس 132 ه ، رد  یفوتم  ردحج  نب  بیصخ  - 216

. دنک یم  لقن  یتسردان  ثیداحا  تسا و  باذک  يرصب ، ینابیش  ایرکز  نب  لیلخ  - 217

( لاد  ) فرح

. تسوگغورد ثیدحلا و  كورتم  نیوزق ، یضاق  میهاربا ، نب  دواد  - 218
ثیدحلا كورتم  باذک و  يرجه ، دـنچ  داتـشه و  دـص و  دودـح  رد  یفوتم  دادـغب ، لیزن  يرـصب ، یـشاقر  رمع و  وباناقربز  دواد  - 219

. دریگ یمن  رارق  لمع  هجوت و  دروم  دنک  یم  تیاور  هکیئاهزیچ  مومع  تسا و 

هحفص 45 ] ] 

. دوش هتشون  شثیدح  هک  تسین  هتسیاش  تسا ، ثیدحلا  رکنم  باذک و  دادغب ، میقم  هک  یناجرج  نامیلس  وبا  نامیلس ، نب  دواد  - 220
. دوش هتشون  شثیدح  هک  تسین  هتسیاش  تسا ، ثیدحلا  رکنم  باذک و  دادغب ، لیزن  نذؤم ، نامیلس  وبا  رابجلا  دبع  نب  دواد  - 221

لعج سنا  ماـن  هب  هدـیدرگ و  یم  ناـسارخ  رد  هتخاـسیم و  ثیدـح  کـلام  هدوـب  کـلام  نب  سنا  باحـصا  زا  هک  ناـفع  نب  دواد  - 222
. تسا هتشون  وا  زا  هعوضوم  ثیداحااب  یباتک  هدرک و  یم  ثیدح 

. تسا باذک  یعخن ، رمع  نب  دواد  - 223
تایاور نیا  رد  هتخاس و  یم  ثیدح  تاقث  مان  هب  تسا و  باذک  لاس 206 ه  رد  یفوتم  دادغب  لیزن  يرصب  نامیلس  وبا  ربحم ، دواد  - 224

هتفگ هک  هچنآ  يارب  نامه  دـشابن ، يرگید  بیع  لقع "  باـتک  عضو "  زا  ریغ  وا  يارب  رگا  و  تسا ، ثیدـحلا  كورتم  تسا و  تسرداـن 
. دوب دهاوخ  یفاک  هدش 

تحاقو لامک  رد  ثیدح  لهچ  تسیود و  نآ  رد  هک  تسا  ینالوط  هخـسنياراد  . تسا باذک  یـشبح  شیکم  وبا  هللادبع  نب  رانید  - 225
نب دمحم  قیرطب  رانید  ثیداحا  زا  یثیدـح  يدـع  نبا  زا  یبهذ  . تسا هدرک  لقن  یگتخاس  تایاور  وا  زا  تسا و  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا 

. ما هدرک  ظفح  ثیدح  هاجنپ  اسیود و  رانید  زا  نم  تسا : هتفگ  صافق  لوق  زا  يدع  نبا  هک ء  تسا  هتفگ  هاگنآ  هدرک ، رکذ  صافق  دمحا 
، سنا زاوا  تسا : هتفگ  مکاح  . دنک تیاور  دشاب  غورد  همه  هک  ثیدح  رازه  تسیب  وا  زادناوت  یم  دشاب  عون  نیا  زا  رگا  دیوگ : یم  سپس 

یگتخاس ثیدح  دص  بیرق 

هحفص 46 ] ] 

. تسا هدرگ  لقن 

( ءاز ءار و   ) فرح
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. تسا باذک  ردب ، نب  عیبر  - 226
لوسر اب  تبحاصم  ياعدا  هتسیز  یم  لاس 599  رد  هکنآ  اب  تسا  يرتفم  لاجد و  لاس 652 ه  ردیفوتم  ینید  ردام  دومحم  نب  عیبر  - 227

. تسا هدرک  ینالوط  رمع  ادخ و 
رد وا  هک  هدـش  هتفگ  یم  غورد  هک  یتروص  رد  هتـشاد  ار  ادـخ  لوسر  اب  تبحاصم  ياعدا  هک  یباذـک  لاجد و  خیـش  يدـنه ، نتر  - 228

. تسا هدرک  توف  لاس 632 ه 
. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ياهثیدح  اهدص  شمعا  زا  هدوب  زاس  ثیدح  يرصب ، رشب  وبا  رفاسم  نب  حوب  - 229

هتخاس و یم  تیاور  لیوطلا  دـیمح  مان  هب  هدوب و  باذـک  يدـنک  هدـمآ ) لیوز  هحفـص 213  بلاطملا  ینـسا  رد   ) دیرد تبایرکز  - 230
. تسین اور  وا  زا  ندرک  لقن  تسا و  یگتخاس  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد 

. تسا زاس  ثیدحو  لاجد  دایز ، نب  ایرکز  - 231
بحاص هیقف  یلو  تسا  زاـس  ثیدـح  گرزب و  ناـیوگغورد  زا  لاس 254 ه  رد  یفوتم  راـک ، ییحی و  وبا  يرـصم  ییحی  نب  اـیرکز  - 232

. تسا هدوب  ناهیقف  نادباع و  ناگتسیاش و  زا  هدش : هتفگ  تسا ز  هدوب  یسرد 

هحفص 47 ] ] 

رد ثیدح  لهچ  دودح  رد  وا  تسا ، لاجد  زاس و  ثیدح  باذـک و  492 ه ، ای لاس 491  رد  یفوتم  ینیسح ، دیز  نب  نسح  نب  دیز  - 233
. تسا هتخاس  ینیبزلا "  دارط  مایا "  هراب 

وايارب تسا و  هتشاد  یتیفورعم  راکنیا  رد  هتخاس و  یم  ثیدح  هتشاد  هک  يا  هفـسلف  قبط  و  تسا ، باذک  ریخلا ، وبا  هعافر  نب  دیز  - 234
عیاش ثیدح  لها  نیب  روهشم  حیحص و  ياهدنس  قبط  ار  اهنآ  همه  هدرک و  تقرـس  ار  اه  نآناعدو  نبا  هک  تسا  یگتخاس  ثیدح  لهچ 

. تسا هدرک 
. تسا ثیدح  تسس  زاسثیدح و  باذک و  يرصب ، یهکاف  یفقث  نومیم  نب  دایز  - 235

( نیس  ) فرح

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  یلعالا ، دبع  نب  ملاس  - 236
تسا و هدرک  یم  دنـس  اب  ار ، دنـس  یب  تایاور  هک  هدوب  دزد  ثیدح  زاس و  ثیدح  باذک و  ینادـمه ، مصاع  وبا  مصاع  نب  يرـس  - 237

. تسین زئاج  نآ  اب  جاجتحا 
، دشاب یم  ماندب  ادج  ثیدح  لها  شیپ  تسا و  زاس  ثیدح  هک  هدش  هتفگ  تسا ، باذک  يرصب ، راطع  نسحلا  وبا  مالس  نب  دیعـس  - 238

. تسا هدرک  یم  ثیدح  لطاب  ياهزیچ  هب  هکم  رد  و 
لاس 168 ه رد  هک  هدش  هتفگ  . تسا باذک  يدهم ، وبا  نانس  نب  دیعس  - 239

هحفص 48 ] ] 

. تسا هدرک  توف 
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. دیوگ یمن  تسار  تسا و  باذک  يزار ، هسبنع  نب  دیعس  - 240
. تسا هدوب  زاسثیدح  يدزا  یسوم  نب  دیعس  - 241

. تسا باذک  جارس ،) یبا   ) حارس نب  نیکس  - 242

. تسا باذک  يرصب ، قارو  میهاربا  نب  ملس  - 243
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يدعس ، صفح  نب  هملس  - 244

تایاور وا  شیپ  هدوب و  ثیدـحلا  كورتم  وگغورد و  زاس و  ثیدـح  یمیمت ، هللا  دـبع  وبا  لـیوط  میلـس ) ملـسم و   ) ملـس نب  مالـس  - 245
. تسا هدرک  توف  لاس 177 ه  رد  هدوب و  تسردان 

. دنک یمن  يرباربيزشیپ  اب  شثیدح  تسا و  ثیدحلا  كورتم  ثیبخ و  یمهج ، زاس ، ثیدح  ملسم  نب  میلس  - 246
. تسا دزد  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  یماش ، یشرج  دمحم  وبا  دمحا  نب  نامیلس  - 247

وا يارب  تسا و  دزد  ثیدـح  مشیپ  وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  ییحی  هک  ظفاح ، یطـساو  دـمحا  نب  نامیلـس  - 248
. تسا يدارفا  راک  نیارد 

بیذکت ار  وا  ینطق  راد  هک  رخاتم ، يرصم  یطلم  دمحا  نب  نامیلس  - 249

هحفص 49 ] ] 

. تسا هدرک 
. تسا باذک  لاس 489 ه  رد  یفوتم  يدادغب  یطسقرس ، دمحا  نب  نامیلس  - 250

. تسا هتخاس  يدایز  ثیداحا  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هب  هک  تسا  یناسک  زا  راشب ، نب  نامیلس  - 251
هب تـسا و  ثیبـخ  باذـک و  ظاـفح  زا  یکی  لاـس 234 ه  رد  یفوتم  ینوک ، ذاـش  هبفورعم  بوـیا ، وـبا  يرـصب  دواد  نب  نامیلـس  - 252

. تسا هدوب  ایح  یب  راتفگ  رد  رکسم و  لها  وا  هک  هدش  هتفگ  وتسا  هتخاس  یم  ثیدح  نامز  تقو و  ياضتقم 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نبا  هک  یفوک ، مدآ  وبا  یبراحم ، دیز  نب  نامیلس  - 253

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هتفگ و  یم  غورد  یصمح ) يرئابخ  هدمآ ، رکاسع  نبا  خیرات  رد   ) يرئابج هملس  نب  نامیلس  - 254
. تسین دامتعا  دروم  تسا و  باذک  یصمح ، ینارهب  بویا  وبا  دیمحلا  دبع  نب  نامیلس  - 255

رهاظ رد  هچ  رگ  هدوب  يزاـس  ثیدـح  هب  فورعم  ادـخ و  لوسر  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  وگغورد  یعخن ، دواد  وبا  رمع و  نب  نامیلـس  - 256
نآ زا  دنتخاسیم و  ثیدح  دنتفگیم و  غوردهک  دندوب  يدارفا  دادـغب  رد  تسا : هتفگ  بیطخ  . تسا هدوب  زاس  ثیدـح  اما  دوب  یحلاص  مدآ 

. دوب یعخم  دواد  وبا  هلمج 

هحفص 50 ] ] 

زا لاح ، نیع  رد  وا  : تسا هتفگ  يرگید  .و  مرادن شیحالصلا  رهاظ - تدابع و  همه  اب  شیزاس  ثیدح  رد  یکش  نم  تسا : هتفگ  مکاح  و 
. تسا هدوب  رت  راد  هزور  رترادهدنز و  بش  مدرم  همه 

. تسا هتخاس  ثیدح  تسیب  زا  شیپ  تسا و  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  يزجسلا ، یسیع  نب  نامیلس  - 257
. تسا هتخاسیم  ثیدح  ترصب  یصالخ  نسحلا  وبا  نیقص  نب  لهس  - 258
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. تسا هتخاسیم  غورد  ثیدح  هدرک و  یم  تیاور  لطاب  ياهثیدح  یلجب  رماع  نب  لهس  - 259
هتفگ و غورد  عفان  رب  لهـس  مسق  ادـخب  تسا : هتفگ  هیقف  قاحـسا  وبا  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  مکاح  هک  يروباـشین  راـمع  نب  لهـس  - 260

. تسا هتسج  یم  برقت  نم  هب  بذک  اب  وا  تسا : هتفگ  يدعس  میهاربا 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدزا  هک  يرصب  نیرق  نب  لهس  - 261

. تسا هقدنز  هب  مهتم  تسردان و  شیاهثیدح  مومع  تسا و  سکان  عاضو و  یمجرب  یمیمت  رمع  نب  فیس  - 262
. ثیدح ثیبخ و  باذک و  يروث  نافیس  رهاوخ  رسپ  يروث  دمحم  نب  فیس  - 263

هحفص 51 ] ] 

دلج 47 و  - 101 هحفص 129 - دلج 1  هعونصملا  یلائللا  هحفص 219 و  دلج 1  دئاوزلا  عمجم  رد  وتشون  ار  شثیدح  دیابن  هک  تسا  زاس 
. تسا باذک  قافتا  هب  وا  هک : تسا  هدمآ  هحفص 136  بیذهتلا  هصالخ  هحفص 209 و   2

( نیش  ) فرح

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  نایم ، ای  ریش  نب  داش  - 264
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  یناسارخ  رشب  نب  هاش  - 265

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  رکب  وبا  حرق  نب  هاش  - 266
. تسا باذک  واهتفگ  يدزا  هک  ناحطلا  رمع و  نب  بیعش  - 267

هرمزور یگدنز  ياه  همانرب  رد  ار  اهنآ  متخاس و  ثیدح  دـص  راهچ  تسا : هتفگ  هتخاس و  یم  ثیدـح  يرـصبدلاخ ، یبا  نب  خیـش  - 268
.؟ منک هچ  هک  مناد  یمن  الاح  یلو  مدرک  لخاد  مدرم 

( داض داص و   ) فرح

لاس رد  دومن و  فیلات  اهباتک  دش و  سلدـنا  دراو  صوصفلا "  باتک "  بحاص  يوغل ، يدادـغب  یعبر  نسح  نب  دـعاص  ءالعلا  وبا  - 269
نب روصنم  يارب  هک  یماگنه  دنتخادنا و  رود  ار  شباتک  مدرم  اذل  هدوب و  غورد  هب  مهتم  هدرک  یم  لقن  هک  یبلاطم  رد  وا  . درک توف  417ه 

. دنکفا ایرد  هب  ار  شصوصف  باتک  دیدرگ  راکشآ  شغورد  رماع 

هحفص 52 ] ] 

. تسا ساسا  یب  غورد و  تسا  باتک  نآ  رد  هکهچنآ  دندوب : هتفگ  وا  هب  اریز 
ثیدح هدوب  هدینیـشن  هک  اريزیچ  و  تسا ، لاجد  باذک و  لاسرد 316 ه ، یفوتم  يوره ، یطاریق  لتاقم  یبا  نب  دـمحا  نب  حـلاص  - 270

هدرک یم  نوگرگد  ار  نآ  هدیدزد و  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  یتسب  ناسح  نب  دمحم  متاح  وبا  . تسا هدـیدزد  یم  ثیدـح  هدرک و  یم 
لـمعلباق و هجوچیه  هب  هک  هدروآ  فلتخم  باوـبا  رد  خویـش  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  ـالاب  ونیئاـپ  ثیدـح ، رازه  هد  زا  شیپ  وا  دـیاشو  تسا 

. دنتسین جاجتحا 
. تسا ثیدحلا  كورتم  وباذک  ارسناتساد و  ای 176 ه ، لاس 172  رد  یفوتم  يرصب ، يرم  رشب  وبا  ریشب  نب  حلاص  - 271
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. تسا باذک  يرصب  ناسح  نب  حلاص  - 272
. تسا یسکان  ثیبخ و  باذک و  يدلخ ، يدادغب  دیعس  نبا  تسا ) هدمآ  حیبص  دادغب  خیرات  رد   ) حیبص - 273

مامت و  تسا ، زاس  ثیدـح  باذـک و  هتـسیز ، یم  یـسو  دـص  ياه  لاـس  دودـح  رد  هک  یبجاـح  يزورميرقنم  دـمحم  نب  یخـص  - 274
. تسا هدرکتیاور  یگتخاس  ثیداحا  هعیهل  نبا  ثیلو و  کلام  زا  هدروآ و  تسردان  بلاطم  تاقث  زا  تسا و  یگتخاس  شتایاور 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هدوب و  مدرم  نیرت  وگغورد  زا  یفوک  زهب  وبا  نمحرلا  دبع  نب  رقص  - 275

هحفص 53 ] ] 

. تسا نانیمطا  دروم  ریغ  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  دادغب ، لیزن  راطع ، دیز  وبا  نامیلس  نب  هلص  - 276
. تسا تسردان  دنس  ظاحل  زا  ای  نتم و  ظاحل  زا  ای  شیاهثیدح  مامت  هتخاس و  یم  ثیدح  یجنم ، هزمح  نب  كاحض  - 277

( ءاظ ءاط و   ) فرح

. تشون دیابنبجعت  ناونع  هب  زج  ار  شثیداحا  هتخاس و  یم  ثیدح  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هب  وا  یبلح  لضف  نب  رهاط  - 278
تسا تسردان  ادج  شثیدح  یقرلا  نیکسم  وبا  دشاب - هدش  فیحصت  دنک  یمرکف  هک  هدمآ  دیزی  یطویس  یلائلرد  دیز - نب  هحلط  - 279

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  ثیدح و  دب  وا  درک  جاجتحا  شربخ  اب  دوش  یمن  و 
. درک جاجتحا  شثیدح  اب  دوش  یمن  تسا و  باذک  یصمح ، دمحم  نایبظ  - 280

( نیع  ) فرح

. تسا زاس  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  باذک و  يرصب ، یمیمت  بیعش  وبا  نامیلس  نب  مصاع  - 281
. تسا باذک  لوهجم و  وا  تسا : هتفگ  يدزا  هک  هحلط ، نب  مصاع  - 282

. تسا هدوب  زاسثیدح  باذک و  رماع ، یبا  نب  رماع  - 283
یفوتم دادغب  لیزن  ینیدم ، يدسا  ثراحلا  وبا  ماوع  نب  ریبز  هون  حلاص  نب  رماع  - 284

هحفص 54 ] ] 

. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدع  نبا  نابح و  نبا  نیعم و  نبا  و  تسا ، دامتعا  دروم  ریغ  وادخ  نمشد  ثیبخ و  باذک و  دیشر ، تفالخ  رد 
. تسا سکان  ثیدحلا و  كورتم  هدننز ، تمهت  باذک  يرصب ، هیریوج  نب  دابع  - 285

: تفگ یم  هک  مدینـش  ینیدـملا  نب  یلع  زا  تسا : هتفگ  یمیدـک  . تسا ثیدـحلا  كورتـم  عضو و  هب  فوـصوم  بیهـص ، نب  داـبع  - 286
رازه دـص  زا  تسا  هتفگ  هک  هدرک  لقن  ینیدـملا "  زا "  بیهـص  نب  دابع  زا  اهنآ  فصن  هک  مدرک  كرت  ار  ثیدـح  رازه  دـص  مثیدـحزا 

. دوب بیهص  نب  دابع  زا  رازه  اهنآ  رد  هک  مدرک  رظنفرص  مثیدح 
. تسا باذک  يرصب ، یبض  راکب  نب  سابع  - 287

. تسا زاس  ثیدح  لاجد و  یخلب ، كاحض  نب  سابع  - 288
وا . تسا هدـننز  تمهت  باذـک و  هدرک ، یم  تسیز  لاس 325 ه  رد  هک  یعفاش  هیقف  يرم  لـضفلا  وبا  دـمحا  نب  هللا  دـبع  نب  ساـبع  - 289
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. تسا هدوبن  نومام  دامتعا و  دروم  وگتسار و 
. تسا ثیبخ  باذک و  دادغب ، لیزن  يرصب ، قرزا  يدبع  لضف  نب  سابع  - 290

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يودع ، دمحم  نب  سابع  - 291
. تسا هدرک  تیاور  کلام  زا  یغورد  ثیداحا  يدارم ، دمحم  نب  سابع  - 292

تسردان و شثیدح  باذک و  رازج ، دوعسم  وبا  ار  واسملا  یبا  نب  یلعالا  دبع  - 293

هحفص 55 ] ] 

. تسا جاجتحا  لباق  ریغ 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  رباص  نبا  هک  485 ه ، لاسرد ، یفوتم  نسحلا ، وبا  دمحا  نب  یقابلا  دبع  - 294

. تسا هدوب  یگتخاس  هعوضوم و  هخسن  ششیپ  هک  یحلط ، دامحنب  نمحرلا  دبع  - 295
جئاوحلا ءاضق  هراب  رد  ینیعب  ار  وا  يارب  . تسا باذک  هتـسیز  یم  لاس 608 ه  رد  هک  روزرزلا ، تاکربلا  وبا  دواد ، نب  نمحرلا  دـبع  - 296

. تسا هتخاس  اهنیا  ریغ  دواد و  وبا  يراخب و  قرط  زا  یئاهدنس  نآ  يارب  یلو  تسا ، یگتخاس  نآ  مامت  هک  تسا 
ثیداحاهدننک و نوگرگرد  باذک و  لاس 186 ه ، رد  یفوتم  باطخ  نب  رمع  هون  يرمع ، يودعرمع  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  - 297

. تسا تقیقح  زا  رود  تسردان و  شثیدح  هدوب و  ثیدحلا  كورتم 
. تسا زادرپ  غورد  باذک و  یفوصلا ، رکب  وبا  نافع ، نب  نمحرلا  دبع  - 298

. تسا جاجتحا  لباق  ریغشثیداحا  ثیدحلا و  كورتم  باذک ، يرمع ، صفح  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  - 299
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  هلبج ، نب  رمع و  نب  نمحرلا  دبع  - 300

. تسا باذک  يرصب ، یماطق  نب  نمحرلا  دبع  - 301

هحفص 56 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  دادغب  لیزن  يرصب ، ینارفعز  یبض  هیواعم  وبا  شیق  نب  نمحرلا  دبع  - 302
. درادن کش  نآرد  یسک  هدوب و  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهت  باذک و  لوغم ، نب  کلام  نب  نمحرلا  دبع  - 303

. تسا هتخاس  ثیدح  هبیتق  مانب  هک ، یخلب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 304
یم بیکرت  نوتم  اب  ار  اهدنس  هک  تسا  یئوگغورد  لاس 342 ه  رد  یفوتم  یضاق ، يرهبا  رکب  وبا  هیولع  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 305

. تسوا هدهع  هب  اهنآ  لمح  یگتخاس و  اهنآ  همه  هک  تسا  یثیداحا  شیارب  هدرک ،
. تسا هدرک  تافو  لاس 537 ه  رد  هدرک و  بیذکت  ار  وا  رصان  نبا  ظفاح  هک  هیودنهنب  دمحم  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  - 306

. درادن لقن  يارب  یگتسیاش  تمذم  لیبس  رب  ربخ  هک  هدرک  یم  لعج  ثیداحا  یسوطرط ، قوزرم  نب  نمحرلا  دبع  - 307
. تسا ثیدحلا  كورتم  وگغورد و  یقشمد  دیزی  نب  نمحرلا  دبع  - 308

یم ثیدح  تاقث  مان  هب  هک  یبایراف  بیبح  نبا  تسا ) هدش  فیحـصت  هک  هدـمآ  نمحرلا  دـبع  رکاسع  نبا  خـیرات  رد  ) میحرلا دـبع  - 309
مان هب  ثیدح  دصناپ  زا  شیب  دیاش  هتخاس و 
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هحفص 57 ] ] 

. تسا هتفگ  متاح  وبا  ظفاح  هکنانچ  هتخاس ، ادخ  لوسر 
. تسا ثیبخ  باذک و  يرصب ، دیز  نب  میحرلا  دبع  - 310

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يدادغب ، بینم  نب  میحرلا ، دبع  - 311
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  دادغب ، لیزن  یطساو ، نوراه  نب  میحرلا  دبع  - 312

تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  لاس 207 ه  رد  یفوتم  یشرق ، دلاخ  وبا  يوما  صاعلا  نب  دعـس  نادنزرفزا  نابا ، نب  زیزعلا  دبع  - 313
. تسا هدرک  یم  تیاور  هعوضوم  ثیداحا  اب  هک 

وا شیپ  تسا  باذـک  تسا ) هدـمآ  دواد  یبا  نبا  رکاسع  نبا  خـیرات  رد  ءاجرلا و  یبا  یطویـس  یلاـئل  رد   ) داوز یبا  نب  زیزعلا  دـبع  - 314
. تسا یگتخاس  هعوضوم و  هخسن 

ماما دنـس  رد  ثیدـح  ود  هدوب  اه  یلبنح  ياـسور  زا  هک  لاـس 371 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، یمیمت  نسحلا  وبا  ثراـح  نب  زیزعلا  دـبع  - 315
. تسا هدرک  عضو  دمحا 

ینطق راد  دنا ، هتشون  وا  هیلع  ار  بلطم  نیا  مکاحرضحم  رد  هدرک و  راکنا  ثراح  رب  ار  راک  نیا  ثیدح  باحـصا  تسا : هتفگ  هیوقرز  نبا 
. دنا هتشون  ار  یبلطم  نینچ  نارگید  نیهاش و  نبا  و 

هحفص 58 ] ] 

. تسا باذک  دلاخ  نب  زیزعلا  دبع  - 316
تخادنا رود  هدوب  هدرکتبث  ثیدح  نآ  دروا  هک  ار  يا  هخسن  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  باذک  یلساب  نمحرلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  - 317

. دندوبن دامتعا  لباق  هک  هدوب  هدرک  لقن  یناسک  زا  ار  رگید  یضعب  هتشادن و  لصا  اهنآ  زا  یضعب  هک  اریز 
. دنا هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  هک  تسا  زاس  ثیدح  باذک و  یندم ، ییحینب  زیزعلا  دبع  - 318

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  هدوب  یناسک  زا  یطساو  حابصلا  وبا  دیعس  نب  روفغلا  دبع  - 319
تسا : هتفگ  قازرلا  دبع  هک  یماش  دیعس  وبا  بیبح  نب  سودقلا  دبع  - 320

هراب رد  دیوگ : یم  شایع  نب  لیعامـسا  سودقلا و  دبع  هراب  رد  رگم  دنک ، يراجنابزب  باذک  هملک  یـسک  هراب  رد  كرابملا  نبا  مدـیدن 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  دیوگ : یم  نابح  نبا  سودقلا و  دبع  هراب  رد  رگم  مهد ، یمن  تداهش  غورد  هب  یسک 

. دیدرگ راکشآ  هک  هتخاس  مصاع  نب  یلع  مان  هب  یئاه  غورد  وا  باهش  وبا  رهاقلا  دبع  نب  سودقلا  دبع  - 321
. درک یم  ثیدح  اجنآ  رد  دش و  دادغب  دراو  لاس 380 ه  رد  یفوتم  یناجرج ، یعازخ  لضفلا  وبا  میرکلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  - 322

مهب ار  بلاطم  وا  هک  تسا  هتفگ  هاـگنآ  تسا  هتـسون  یباـتک  هراـب  نآ  رد  هدوب و  اـهتئارق  هب  یـصاخ  نیواـنع  وا  يارب  تسا : هتفگ  بیطخ 
هکیئاهزیج رب  هدرک و  یم  طولخم 

هحفص 59 ] ] 

. تسا هداد  هفینح  یبا  هب  ارنآ  هتخاس و  فورح  هراب  رد  یباتک  وا  تسا و  هدوبن  نومام  هدومن  یم  تیاور 
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تفر و لماع  لبجيوس  هب  دادغب  زا  دش و  حضتفم  وا  هاگنآ  درادن ، یلـصا  تسا و  یگتخاس  باتک  نیا  هک  دنتـشون  یتعامج  ینطق و  راد 
. دمآ نیئاپ  شتلزنم  دیدرگروهشم و  اجنآ  رد  شنایرج 

دامتعا دروم  دارفا  هدرک  تیاور  هک  یئاهزیج  مومع  هدوبزاس  ثیدـح  وگ و  ساسا  یب  يراـفغ ، رمع و  یبا  نب  میهاربا  نب  هللا  دـبع  - 323
. دنلطاب ود  ره  هک  هدرک  لقن  رکب  وبا  تلیضفهراب  رد  وا  زا  ثیدح  ود  يدع  نبا  دنا و  هدرک  كرت  ار  اهنآ 

. تسا هتخاس  یم  تردان  ياه  ثیدح  تاقث  مان  هب  هک  زاس  ثیدح  وگ و  تسردان  خیش  یندم  میهاربا  نب  هللا  دبع  - 324
هکنآ رطاخ  هب  ار  اـهنآ  همه  مدینـش ، ثیدـح  رازه  هد  وا  زا  تسا  هتفگ  يزار  ردـیح  نب  دـمحم  هک  يزارلا ، رفعج  یبا  نب  هللا  دـبع  - 325

. متخادنا رود  هدوب  قساف 
رت وگغرد  وا  زا  شرسپ  تسا و  باذک  بویا  تسا : هتفگ  يدزا  هک  دنتـسه  وگغورد  شردپ  وا و  جالع ، یبا  نب  بویا  نب  هللا  دبع  - 326

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  جالع  یبا  نبا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  .و  دنتسه يرج  ادخ  رب  ود  ره  تسا و 
. تسا یگتخاس  نآ  ياوتحم  همه  هک  دراد  هخسن  قازرلا  دبع  هک  تسا  زاس  ثیدح  لاجدخیش و  یناعنص ، ثراح  نب  هللا  دبع  - 327

هحفص 60 ] ] 

: تسا هتفگ  يدع  نبا  هک  تسا  هتخاسيدایز  ياهثیدح  تسا و  دزد  ثیدح  لاجد و  يرماس ، لیکو  دمحم  وبا  صفح ، نب  هللا  دبع  - 328
. متشادن اهنآ  ندوب  یگتخاس  رد  کش  هک  درک  یم  الما  ار  یثیداحا  نم  رب  هدوب و  دزد  ثیدح  وا  یلو  متشون ، يزیچ  وا  زا 

. تسا هدوب  ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  باذک و  يرصب ، يرهاد  رکب  وبا  میکح  نب  هللا  دبع  - 329
. تسا زاس  ثیدح  هتشاد و  ثیدح  رد  نایسن  باذک و  یضاق ، یشرق  نمحرلا  دبع  وبا  هیقف  ناعمس  نب  دایزنب  هللا  دبع  - 330

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یقر ، يراصنا  دعس  نب  هللا  دبع  - 331
دهاز و اما  هدرک  بیذکت  ثیدح  دنچ  رد  ار  وا  شردـب  لاس 316 ه ، رد  یفوتم  ظفاح ، رسپ  ظفاح ، یناتسجس  نامیلـس  نب  هللا  دبع  - 332

. تسا هدوب  دباع 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  ثیل ، بتاک  لاس 223 ه  رد  یفوتم  يرصم ، حلاص  وبا  حلاص ، نب  هللا  دبع  - 333

ار وا  اذـل ، دـندرک و  یم  تیاور  ار  تسرداـن  بلاـطم  هدوب و  مدرم  دارفا  نیرتوگغورد  زا  یماـسا  یبـلک  نمحرلا  دـبع  نب  هللا  دـبع  - 334
. درک یم  ثیدح  اجنآ  رد  تفر و  اراخب  هب  لاس 225 ه  رد  وا  دنا  هتسناد  تسردان  ار  شثیداحا  مومع  هدرک و  بیذکت 

هحفص 61 ] ] 

. تسا هدوب  ریوزت  لها  باذک و  لاس 623 ه  رد  یفوتم  یطساو ، لضفلا  وبا  یعازخ  نیزر  نب  نالع  نب  هللادبع  - 335
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یحاض ، یلهاب و  یلع  نب  هللا  دبع  - 336

. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  ینطق  راد  هتخاس و  یم  ثیدح  يرصب ، یعقاو  ورمع  نب  هللا  دبع  - 337
. دراد ياهخسن  وا  زا  هتخاس و  یم  ثیدح  کلام  مانب  سلبارط ) سنوت و   ) هیقیرفا یضاق  ریمع  نب  هللا  دبع  - 338

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يرزج  یسیع  نب  هللادبع  - 339
. تسا باذک  وا  هک : هتفگ  يدزا  هدرک و  یم  تیاور  لیوطلا  دیمح  زا  سیق  نب  هللا  دبع  - 340

. تسا باذک  زرک ، نب  هللا  دبع  - 341
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. تسا هدوب  زاس  ثیدح  هماسا  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 342
دنـس زاس و  ثیدح  باذک و  لاس 287 ه  رد  یفوتم  جالث ، نیا  هب  فورعم  مساـقلا ، وبا  يرتخب  نبا  هللادـبع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  - 343

. تسا هدرک  یم  ياعدا ، هدوب  هدینشن  هک  ار  يزیچ  هتخیمآ و  یم  مه  هب  ار  بلاطم  هدوب و  زاس 
بهذم رب  هیقف  یضاق و  ینیوزق ، مساقلا  وبا  رفعج ، نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 344

هحفص 62 ] ] 

باتک وا  . تسا هتخاس  هفرعم  نوتم  رب  ار  یثیداـحا  هدوب و  باذـک  هتـشاد ، يوتف  يارب  یـسلجم  رـصم  رد  هک  لاس 315  رد  یفوتم  یعفاـش ،
. تسا هدروآ  هدوب  هدرکن  ثیدح  اهنادب  یعفاش  هک  ثیدح  تسیود  دودح  نآ  رد  هتشون و  اریعفاش  ننس 

( تسا هدـش  بقلم  بقل  نیا  هب  ور  نیا  زا  هدرک ، لقن  مساق  نب  حور  زا  يدایز  تایاور  نوچ   ) یحور نانـس  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  - 345
رازه زا  شیب  حور  زا  وا  . تسا هدومن  یم  يدزد  هدرک و  یم  نوگرگد  هتخاـس و  یم  ثیدـح  هدوب و  ثیدـحلا  كورتم  یطـساو ، يرـصب 

. تسا باذک  وا  هک  دناهدرک  عامجا  هک  یئاج  ات  هتخاس  یم  ثیدح  دایز  وا  . تسا هدرک  لقن  هدرکن  يوریپ  اهنآ  زا  یسک  هک  ثیدح 
. دنا هتخاس  یم  ثیدح  شردپ  وا و  تسا  ثیدحلا  كورتم  لاس 359 ه  رد  یفوتم  یعازخ ، رکب  وبا  دارق  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 346

. تسا هدوب  زاس  ثیدحو  ثیدحلا  كورتم  لاجد و  لاس 308 ه ، رد  یفوتم  ظفاح ، يرونید  بهو  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  - 347
. تسا باذک  یعفاش ، هلحر  بحاص  يولبلا ، دمحم  نب  هللا  دبع  - 348

. تسین اور  شثیدح  نتشون  هتخاس ، یم  ثیدح  هعیهل  نبا  کلام و  ثیل و  مان  هب  هک  دیشر ، نب  ملسم  نب  هللا  دبع  - 349
یم هملک  ادـخ ، لوسر  لوق  زا  وا  . تسا یگتخاـس  شثیداـحا  تسا ، زاـس  ثیدـح  باذـک و  یمـشاه ، رفعج  وبا  روسم  نب  هللا  دـبع  - 350

. تسا هدرک  طولخم  ترضح  نآ  ثیداحا  اب  هتخاس و 

هحفص 63 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  لاجد و  يوسن ، بهو  نب  هللا  دبع  - 351
. دزاس یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  هک  يروباشین ، شمخم  نب  دیزی  نب  هللا  دبع  - 352

هتشوندیزی لئاضف  رد  يا  هوزج  . تسا ظافح  زا  یکی  لاس 583 ه. رد  یفوتم  يدادغب ، یلبنح  یبرح  يولع  نب  ریهز  نب  ثیغملا  دبع  - 353
نع دـینعلا  بصعتملایلع  درلا  ار "  نآ  هتـشون و  هوزج ، نیادر  رد  یباتک  يزوج ، نبا  .و  تسا هدروآ  يدایز  یگتخاس  بلاـطم  نآ ، رد  و 

. داهن مان  دیزی "  نعلا 
. تسا یباذک  مدآ  وا  تسا : هتفگ  سالف  هک  هرصب ، لیزن  یماش ، سباعلا  وبا  نمحرلا  دبع  نب  کلملا  دبع  - 354

. تسا زاسثیدح  باذک و  لاجد و  هرتنع ، نب  نوراه  نب  کلملا  دبع  - 355
. تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  وگ و  هصق  لاس 228 ه  رد  یفوتم  ینامی ، هللا  دبع  وباسیردا  نب  معنملا  دبع  - 356

ار نآ  زا  ثیدـح  تسیود  دودـح  رد  هدروآ و  دوخ  دنـس  اب  يدایز  ثیداـحا  نیعم  نبا  زا  يراـصنا  ریخلا  وبا  ریـشب  نب  معنملا  دـبع  - 357
. دنغورد همه  اهنیا  اریز  سرتب ، ادخ  زا  تفگ : معنملا  دبع  هب  وا  داتسرف ، دودوم  یبا  شیپ 

: تسا هتفگ  یلیلح  و  هدرک ، یم  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  وا  تسا : هتفگ  مکاح 
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هحفص 64 ] ] 

. تسا درک  یم  تیاور  تسردان  بلاطم  هتفگ : میعن  وبا  و  تسا ، باذک  وا  هتفگ : دمحا  .و  هتخاس یم  غورد  همئا ، مان  هب  وا 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  يزار  هعرز  وبا  هک  دالخ ، نب  سودبع  - 358

غورد هب  فورعم  هدیدزد و  یمثیدح  .و  تسا دایز  یگتخاس  بلاطم  يوارو  زاس  ثیدح  باذک و  یضرع ، كاحض  باهولا  دبع  - 359
. تسا هدوب  تیاور  رد 

. تسا هدوب  وگغورد  ثیدحلا و  كورتم  فافخءاطع ، نب  باهولا  دبع  - 360
وا . تسا يروث  رهاوخ  رـسپ  وا  . تسا هدـمآ  هحفص 41 ، دـلج 5  یناقرز  بهوم  حرـش  رد  هک  يروث ، نایفـس  لیماف  مساق ، نب  دـیبع  - 361

. تسا هعوضوم  هخسن  ياراد  هدوب و  زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و 
یبا نبا  ینطق و  راد  هدرک و  یم  ثیدح  تسردان  بلاطم  هب  وتسا  باذـک  وا  تسا : هتفگ  یجاس  هک  مصاع  وبا  مامت ، نب  هللا  دـبع  - 362

. تسا هدرک  یم  تیاور  هدش  نوگرگد  ياه  ثیدح  وا  دنا : هتفگ  دنه 
. تسا هدوب  باذک  يرصب ، یفوص  يدزا ، هحاور  نب  نایفس  وبا  یناذغنایفس ، نب  هللا  دیبع  - 363

. تسا هتخاس  ثیدح  ادخ  لوسر  مان  هب  روصنم  رسپ  يدهم ، هفیلخ  هب  برقت  رطاخ  هب  تسا و  باذک  میهاربا ، نب  باتع  - 364

هحفص 65 ] ] 

یم تیاور  هنوگرگد  تایاور  تاقث  زا  هدرک و  یم  ثیدـح  هعوضوم  ثیداحا  اب  يوما  نافع  نب  نامثع  هون  رمع ، دـلاخ  نب  نامثع  - 365
. تسا درک 

هتشون شثیدح  هتفگ  یم  غورد  نوراه ، تفالخ  رد  یفوتم  يوما ، صاقو  یبا  نب  دعـس  هون  يرهز ، رمعوبا  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  - 366
تیاور ار  تسردان  بلاطم  هدوب  ثیدحلا  كورتم  باذک و  وا  تسا : هتفگ  زین  بیطخ  .و  تسا هدوب  هدش  كرت  هداتفا و  رظن  زا  هدـش  یمن 

. تسا هدروآ  یم  هعوضوم  بلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  زا  هدرک و  یم 
. تسا هدوب  وگ  غورد  زاس و  ثیدح  یبرغم ، هللا  دبع  نب  نامثع  - 367

دنپ رابتعا و  لیبس  رب  زج  شثیدـح  نتـشون  هدوب  زاس  ثیدـح  باذـک و  يوما ، ناـفع  نب  ناـمثع  نب  رمع و  نب  هللا  دـبع  نب  ناـمثع  - 368
. تسا هتخاس  یم  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هبار  تسردان  ياهزیچ  وا  تسا : هتفگ  ینطق  راد  تسین ، زئاج  نتفرگ 

هتخاـس و یم  ثیدـح  ادـخ  لوـسر  ماـن  هب  وا  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  تسا : هتفگ  همیزخ  نبا  هک  یناتـسجس ، ناـفع  نـب  ناـمثع  - 369
. تسا هدرک  یم  ثیدح  يدزد  وا  تسا : هتفگ  یناقزوج 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  تاقث  مان  هب  تسا و  باذک  ینابیش ، رطم  نب  نامثع  - 370
بلاطم هک  تسا  یخیش  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  هیواعم ، نب  نامثع  - 371

هحفص 66 ] ] 

. تسین لقنلا  زئاج  ندرک  تمذم  لیبس  رب  زج  شتیاور  دنک ز  یم  تیاور  تسا  هدرکن  لقن  ار  نآ  تاقث  زا  سک  چیه  هک  یگتخاس 
مومع تسا ، يزاس  ثیدح  غورد و  دب  نیفورعم  زا  یلو  تسا  مالعا  همئا  زا  یکی  يرـصب ، يدـنک  هملـس  وبا  يرب  مسقم  نب  نامثع  - 372
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هدینـشن وا  زا  هک  هدوب  ثیدح  رازه  جـنپ  تسیب و  نامثع  زا  ینابیـش ، شیپ  تسین ، يوریپ  لباق  دنـس ، هن  ونتم  ظاحل  زا  هن  شیاه  ثیدـح 
. ماهدرکن ثیدح  اهنآ  هب  ینعی  تسا ، نامثع  زا  ثیدح  رازه  هد  ما  هنیس  رد  تفگیم : هک  مدینش  دواد  وبا  زا  هتفگ : سالف  هدوب و 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  وا  تسا : هتفگ  ینامیلس  هک  يرصب ، رفاذع  - 373
زا یلو  تـسا ، یبلاـجهفایق  تـبیه و  ياراد  وا  تـسا ، زاـس  ثیدـحو  باذــک  یجرزخ ، يراـصنا  هلاـضف  نـب  دــمحم  نـب  همــصع  - 374

. تسا هدوب  دادغب  رد  راصنا  گرزب  دجسم  زامنشیپ  لاح  نیع  رد  تسا  مدرم  نیرتوگغورد 
. تسا هدرک  یم  ثیدح  وا  هدش و  یم  هتخاس  ثیدح  شیارب  .و  هدوب زاس  ثیدح  و  راطع ، يرصب  یفنح  نالجع  نب  ءاطع  - 375

. تسا باذک  نایفس ، نب  هیطع  - 376
. تسا هعوضوم  هخسن  ياراد  وا  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  يرصب ، یفقث  دیز  نب  ءالع  - 377

هحفص 67 ] ] 

. درک دوش  یمن  جاجتحا  شا  هتفگ  هب  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  یفوک ، یفنح  ورمع )  ) رمع نبالع  - 378
رد هدرک و  یم  تیاور  یگتخاـس  بلاـطم  تاـقث  زا  وا  . تسین زئاـج  وا  زا  تیاور  هتخاـس و  یم  ثیدـح  ساورلا ، هملـسم  نـب  ءـالع  - 379

. تسا هتشادن  كاب  هدرک  یم  تیاور  هک  یئاهزیچ 
. تسا شایع  باذک و  جالحلا "  رابخا   " فلوم یناورش ، ظعاو  یلع  نب  دمحا  نب  یلع  - 380

هدش و عضتفم  هدرک و  لعج  ار  هدش  هدینش  بلاطم  هیرعش "  بنیز  ياربتسا "  باذک  ثدحم و  يزورم ، یفاوخ  كریما  نب  یلع  - 381
. تسا هتفرگن  شریوزت 

راک نیا  رد  . تسا هدیدزد  یم  ثیدح  هتفگ و  یم  تسردان  بلاطم  هتخاس و  یم  ثیدـح  تاقث  مان  هب  حاضو ، یقر  لیمج  نب  یلع  - 382
. دنا هدومن  يوریپ  وا  زا  یناسارخ  زیزعلا  دبع  مان  هب  یمانمک  مدرم  یخلب و  فورعم  مان  هب  لوهجم ، خیش 

تبسن هدوب و  یبصان  هبروهشم  ادخ و  قلخ  نیرتوگغورد  زا  لاس 249 ه  رد  لوتقم  يدادغب ، یناسارخ  یماسردب  نب  مهج  نب  یلع  - 383
نعل هدوب  هدراذـگ  یلع  ار  شمان  هکنیا  تهج  هب  ار  شردـپ  هک  هدـش  هتفگ  .و  تسا هدرک  یم  تراسج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  هب 
هتفگ همجرت  تسا و  دـیدرت  شیرق  هب  شتبـسن  رد  وهدوـب  يوـل  نب  هماـس  هب  بوـسنم  وا  هدرک و  وـجه  ار  ار  وا  يرجت  و  تـسا ، هدرک  یم 

-10 دلج - ریدغلا  باتک  یلع  باسح  هچ  يور  . يدوبن موق  هلفاق و  رد  وت  تفای  ار  یلع  شیرق  هکیماگنه  تسا " : نینچ  يرجت 

هحفص 68 ] ] 

؟ يا هدرک  وجه  تسردان  راتفگ  اه و  غورد  اب  ار  دهتجم 
دـلج 11 شخیرات  رد  ریثکنبا  هک  نیبب  لاح  هدوب ،) مهج  نب  یلع   ) درم نیا  لاح  حرـش  هراـب  رد  راـتفگ  صلخم  نیا  دـیوگ : یم  ینیما  " 

یبانب یلع  هب  تبسن  هچ  رگا  تسا  رابتعا  اب  تناید  لها  روهشم و  ءارعـش  زا  یکی  وا  دیوگ "  یم  وا  دیوگ : یم  هچ  شا  هراب  رد  هحفص 4 
. تسا هتشادن  اور  شقح  رد  ار  تلادع  هدرک و  نیهوت  هنع  هللا  یضر  بلاط 

دـشاب و نینچ  دـیاب  ریثک  نبا  يرآ  تسا ، هداد  رارق  ریثک  نبا  شیپ  رابتعا  بحاص  تناید  لها  زا  ار  وا  یلع ، هب  تبـسن  شنیهوت  اـیوگ   "و 
.. تسا ادخ  يوس  هب  همه  نایاپ 

، دوب رت  ظفاح  همه  زا  نوتم  طبـض  رد  لاـس 376 ه  رد  یفوتم  یمزحم ، بنیرک  نبا  هب  ریهـش  نیـسحلا ، وبا  رفعج  نب  نسح  نب  یلع  - 384
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. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هدرک و  یم  اعدا  هدوب  هدینشن  هک  ار  يزیچ  هدوب  باذک  هکنآ  تیاهن 
. تسا هدرک  یم  ثیدح  يدزد  هتخاس و  یم  ثیدح  خویش  مان  هب  تسا و  باذک  يدادغب ، غئاص  رقص  نب  نسح  نب  یلع  - 385

بلاـطم نارگید  بئذ و  یبا  نبا  يروـث و  کـلام و  دـننام  تاـقث  زا  هـتفگ و  یم  غورد  يرـصم ، یماـش  رمعی  نـی  نـسح  نـب  یلع  - 386
. تسا هدرک  یم  تیاور  تسردان 

. تسا هتسب  یم  ءارتفا ، ادخ  رب  هتخاس و  یم  ثیدح  یفاصر ، نسح  نب  یلع  - 387
. تسا نانیمطا  دروم  ریغ  ثیبخ و  باذک و  ثیدحلا و  كورتم  لاس 192 ه  رد  یفوتم  دادغب ، یضاق  یسبع  نایبظ  نب  یلع  - 388

هحفص 69 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 257 ه  رد  یفوتم  بتکملا ، هدبع  نب  یلع  - 389
. تسا يزاس  ثیدح  هب  مهتموا  تسین ، یتسرد  مدآ  ینادرب  هللا  دبع  نب  یلع  - 390

نوریخ نبا  هک  لاس 414 ه  رد  یفوتم  رارـسالا "  هجهب  باتک "  فلوم  ینادـمه  نسحلا  وبا  مضهج  نب  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  - 391
وا هدرک  رکذ  تسا : هتفگ  يزوج  تسا  ثیدح  عضوب  مهتم  وا  هک  دنا  هتفگ  نارگید  تسا و  هتفگ  یم  غورد  واهدش  هتفگ  هک : تسا  هتفگ 

. تسا هدرک  عضو  ار  بئاغ  زامن  وا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  باذک 
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  یقشمد ، هورع  نب  یلع  - 392

. دنا هداد  تبسن  ثیدح  عضو  هب  ار  وا  هک : تسا  هتفگ  رجح  نبا  هک  سرف  نب  یلع  - 393
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  لاس 233 ه  رد  یفوتم  يدادغبلیزن  يرصب ، نسحلا  وبا  نیرق  نب  یلع  - 394

يدانـسا شراتفگ  يارب  هدوب و  زاس  ثیدح  باذک و  هتـسیز  یم  هنس 182 ه  رد  هک  يزار  یـضاق  یلباک  ملـسم  نب  دهاجم  نب  یلع  - 395
. هتخاس یم 

هحفص 70 ] ] 

هدوب ثیدـح  بحاص  هتفگ و  یم  غورد  وا  تسا : هتفگ  مکاح  هک  لاس 351 ه  رد  یفوتم  یبیبح ، دمحا  وبا  يزورم  دـمحم  نب  یلع  - 396
. تسا

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  هتسیز  یم  لاس 381ه  رد  هک  ریرض ، نسحلا  وبا  يرهز  دمحم  نب  یلع  - 397
ناشک رد  هک  خویـش  نیمدـقتم  زا  هدوب و  باذـک  لاـس 379 ه ، رد  یفوتم  قارو ، ینادـمه  نسحلا  وـبا  يرـسا ، نب  دـمحم  نب  یلع  - 398

. تسا هدرک  یم  تیاور  هدرکن 
ریغ ثیداحا و  هدنزیمآ  مه  رد  باذـک و  هدوب  دادـغب  نکاس  لاس 359 ه  رد  یفوتم  یلـصوم ، نسحلا  وبا  دیعـس  نب  دمحم  نب  یلع  - 399

. تسا هدوب  وکین 
. تسا هدوب  باذک  لاس 389 ه  رد  یفوتم  یسیعر ، نسحلا  وبا  ذاعم  نب  یلع  - 400

. تسا هدوب  زاس  ثیدحه  لاس 318  رد  یفوتم  يرصم ، قارو  دیوس  نب  بوقعی  نب  یلع  - 401
هدرک و ثیدح  عامتـسا  وا و  زا  يزاوها  نادبع  هتفگ و  یم  غورد  وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  يرـصب ، رمتعملا  وبا  یبرز  نب  رامع  - 402

. تسا ثیدحلا  كورتم  وا  هک : تسا  هتفگ  یتابن  تسا و  هدرک  شبذک  هب  یمر  هدومن  كرت  ار  وا 
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. تسا هدوب  وگ  غورد  قارو ، یفوک  هیطع  نب  رامع  - 403
هتفگ یم  غورد  وا  تسا : هتفگ  متاح  وبا  تساتسردان و  وا  ثیداحا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هک  يواـهر  ناـمثع  وبا  رطم  نب  راـمع  - 404

زا تسا : هتفگ  یلیقع  و  تسا ،

هحفص 71 ] ] 

. تسا هدیدزد  یم  ثیدح  هدرک و  یم  الاب  نیئاپ و  ار  اهدنس  تسا : هتفگ  یقهیب  و  تسا ، هدرک  یم  ثیدح  دنسپان  بلاطم  تاقث 
: تسا هدوب  زاس  ثیدح  دیز  نب  رامع  - 405

هدرک یم  تیاور  تسردان  بلاطم  دامتعا  دروم  دارفازا  تسا  دامتعا  دروم  ریغ  باذک و  یمـشاه  يدرک  دـلاخ  نب  میهاربا  نب  رمع  - 406
. تسا هتسیز  یم  تسیب  تسیود و  زا  دعب  لاس  ات  هدوب و  زاس  ثیدح  و 

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  ثیدحلا و  كورتم  دب و  درم  ثیبخ و  باذک و  ینادمهدلاجم ، نب  لیعامسا  نب  رمع  - 407
هدوب باذک  باذک  وا  هک : تسا  هتفگ  یعیبس  . تسا ظافح  زا  یکی  لاس 357 ه  رد  یفوتم  يرصب ، قارو  صفح  وبا  رفعج  نب  رمع  - 408

. تسا شزرا  یب  شیاه  باتک  و 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  نیعم  نبا  هک  لاس 209 ه  رد  یفوتم  يرصب ، يودع  بیبح  نب  رمع  - 409

مدرم تـسا ، هدرک  توـف  لاـس 633 ه  رد  هدوب و  ثیدـح  رـصم  راـید  خیـش  ظـفاح  باـطخلا  وبا  هیحد  نبا  هب  ریهـش  نسح ، نبرمع  - 410
. دنا هداد  تبسن  زامن  ندرک  هاتوک  رد  ثیدح  عضو  هب  ار  وا  .و  دندومن شبیذکت  هدرک و  كرت  ار  وا  زا  ندرک  تیاور 

هحفص 72 ] ] 

تسیود زا  سپ  هدرک ، عضو  ثیداحا  طایخ  فورعم  مان  هبوا  هک  مدقتعم  تسا : هتفگ  ینطق  راد  هک  طایخ  یقشمد  صفح  نب  رمع  - 411
. تسا هدرک  یم  ثیدح  ار  اهنآ  وا  زا  دعب  لاس  هاجنپ  و 

نآ زا  هدادـن  رارق  لمع  دروم  ار  شثیداحا  دامتعا  دروم  دارفا  . تسا یگتخاس  غورد و  شثیدـح  يراـج ، صفح  وبا  دـشار  نب  رمع  - 412
. دننک یمن  يوریپ 

. دنک یم  لقن  یگتخاس  تیاور  تاقث ، زا  .و  تسا ثیدحلا  كورتم  لاجد و  يرصب ، حابر  نب  رمع  - 413
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  ینالوخ ، دعس  نب  رمع  - 414

زا وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  و  تسا ، باذـک  وا  تسا : هتفگ  یجاس  هک  لاس 225 ه  رد  یفوتم  صفح ، وبا  یقـشمد  دیعـس  نب  رمع  - 415
. تسا هدرک  تیاور  يا  هظوفحم  ریغ  ثیداحا  دیعس 

. دراد هظوفحم  ریغ  ثیدح  تسیب  دودح  رد  هک  تسا  هخسن  ياراد  يرصب ، رکاش  نب  رمع  - 416
. تسا هتشادن  ریظن  غورد  تعدب و  رد  ایند  رد  و  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  یناسارخ ، حبص )  ) حیبص نب  رمع  - 417

زا وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  ناحط ، صفح  وبا  ینالقسع  رمع و  نب  رمع  - 418

هحفص 73 ] ] 
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یگتخاـس عوضوم و  هدرک ، تیاور  هک  یئاـهزیچ  مومع  تسا : هتفگ  زینو  تسا ، هدرک  یم  تیاور  تسرداـن  غورد و  بلاـطم  دروـم  دارفا 
. تسا نازاس  ثیدح  هرمز  رد  واو  . تسا

. تسا هدرک  یم  تیاور  ار  یگتخاس  ثیداحا  تاقث ، زا  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  یملسا ، یسیع  نب  رمع  - 419
هب مدرم  نیرت  فورعم  وا  . تسا هـتفگ  مکاـح  هـک  لاـس 318 ه  رد  یفوتم  رهاـط ، یبا  نب  رکب  وبا  قاروـلا  يرـس  نب  دـمحم  نب  رمع  - 420
دنا هتسون  شا  هراب  رد  و  دنا ، هدرک  عامجا  شثیدح  كرت  رب  همه  هک  مدید  تسا  وگغورد  هدوب و  نآ  ياه  ینوگرگد - ثیدح و  يدزد 

. مدشن لوغشم  وا  هب  مدرکن و  شتاقالم  سپ  . تسا باذک  وا  هک :
. تسا ثیدح  عضوب  روهشمو  هقث  ریغ  يدادغب ، بیطخ  يربکعلت  صفحوبا  دمحم  نب  رمع  - 421

. تسا باذک  لاس 270 ه ، رد  یفوتم  یخلب ، یضاق  كردم  نب  رمع  - 422
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دنس  نتم و  ظاحل  زا  .و  تسا زاس  ثیدح  باذک و  یهیجو ، هیجو  نب  یمثیم  یسوم  نب  رمع  - 423

يزیچ وا  زا  تسا : ایرکز  وبا  تسا و  ثیدحلا  كورتم  ثیبخ و  باذـک و  لاس 194 ه  رد  یفوتم  صفح ، وبا  یخلب  نوراه  نب  رمع  - 424
تـشپ هک  هچنآ  رگم  دنامن  یقاب  نم  شیپ  وا  زا  هملک  کی  هک  یئاج  ات  مدرک ، هراپ  ار  هتـشون  دش  راکـسآ  ام  يارب  شلاح  سپـس  متـشون 

. تسا هدنام  یقاب  هدش  هراو  رتفد 

هحفص 74 ] ] 

شثیداحا تسا : هتفگ  يدـع  نبا  و  تسا ، هدوب  وگغورد  وا  هک : تسا  هتفگ  متاح  وبا  هک  يرـصبلا ، صفح  وبا  اـفرلا  دـیزی  نب  رمع  - 425
. تسا یگتخاس  هب  هیبش 

. تسا ثیدحلا  كورتم  زاس و  ثیدح  باذک و  ناجرج ، یضاق  يرصب ، یکتعلا  رهزالا  نب  ورمع  - 426
زاس ثیدـح  تسا و  دارفا  نیرتوگغورد  دایز ، فیناصت  بحاـص  ای 256 ه  لاس 255  رد  یفوتم  ظـحاج ، ناـمثع  وبا  رحب  نب  ورمع  - 427

. تسا هدوب  مدرم  ادخ و  لوسر  ادخ و  رب  باذک  وا  تسا : هتفگ  بلعث  .و  تسا لطاب  هب  تبسن  ناشنیرت  هدننک  يرای  اهنآ و  نیرت 
. تسا هدوب  وگغورد  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  یکسکسلا ، رکبنب  ورمع  - 428

. تسا هدرک  بیذکت  ار  وامتاح  وبا  هک  یلجبلا  دیعس  وبا  ریرج  نب  ورمع  - 429
. تسا نانیمطا  دروم  ریغ  ثیبخ و  وباذک  ناولح ، یضاق  نامثع  وبا  عیمج  نب  ورمع  - 430

. تسا هدوب  باذک  نیصح ، نب  ورمع  - 431
تسا هدروآ  نازاس  ثیدح  هرمز  رد  ار  وا  نامیلس  هک  رونید ، یضاق  دیمح  نب  ورمع  - 432

هحفص 75 ] ] 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  نانیمطا و  دروم  ریغو  باذک  دلاخ ، وبا  یفوک  یشرق  دلاخ  نب  ورمع  - 433
تـسا نیا  شیگتخاس  ياه  ثیدح  زا  .و  تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  يوانخ ، حـلاص  وبا  فیلخ  نب  ورمع  - 434

؟ گرگ تشهب و  رد  ایآ  متفگ : مدـید و  اجنآ  رد  ار  یگرگ  مدـش  تشهبدراو  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هتفگ  ساـبع  نبا  هک 
یـسیلپ رـسپ  ندروخ  رطاـخ  هب  قیفوت  نیا  تفگ : ساـبع  نبا  مدوب ، هدروخ  ار  یـسیلپ  نابـساپ و  رـسپ  نم  نوـچ  تفگ : باوـج  رد  گرگ 

دش !! یم  هداد  ياج  نییلع  رد  اعبط  هدروخ  یمار  سیلپ  دوخ  رگا  هدش و  گرگ  بیصم 
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؟ دنداد یم  شیاج  اجک  رد  دوب  هدروخ  ار  اه  سیلیپ  سیئر  وا  رگا  تفگ : یم  سابع  نبا  شاک  يا  دیوگ : یم  ینیما 
يدع نبا  تسا و  هدوب  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهتو  باذک  هتفگ  یم  ثیدـح  لاس 234 ه  رد  هک  یلهاب ، ناموت  نب  دایز  نب  ورمع  - 435

. تسا هدرک  یم  لقن  تسردان  بلاطم  هدوب و  دزد  ثیدح  وا  تسا : هتفگ 
. تسا هدوب  راذگتعدب  راکهانگ و  نایوگغورد  زا  لاس 144 ه  رد  یفوتم  يرصب ، یلزتعم  نامثع  وبا  دیبع  نب  ورمع  - 436

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  یمیقف ، کلام  نب  ورمع  - 437
ءامـساو هدرک  یم  تیاور  تسرداـن  بلاـطم  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  .و  تسا هدوب  زاسثیدـح  باذـک و  مثعا ، نب  دـمحم  نب  رمع و  - 438

دمحا . تسا هتخاس  یم  ار  نیثدحم 

هحفص 76 ] ] 

. تسا هدوب  یگتخاساهنآ  همه  هک  هدرک  تیاور  وا  زا  ثیداحا  يدادغب  دابع  نب  نیسح  نبا 
. دیوگ یم  غورد  وا  هک  دنتشادن  کش  هدرک و  یمن  ثیدح  وا  زا  ام  خویش  تسا : هتفگ  میحد  هک  یقشمد  دقاو  نبورمع  - 439

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  هیمانب ، صاع  هون  يوما  نمحرلا  دبع  نب  هسبنع  - 440
. تسا هتخاس  یم  رابخا  هیما  ینب  عفن  هب  هدوب و  ینامثع  لاس 158 ه  رد  یفوتم  یفوک ، مکح  نب  هناوع  - 441
. تسا هدوب  باذک  هدش  قحلم  وا  هب  مکاح  هدوب و  بهذم  یعفاش  هک  یلیقع  یمشاه  دیز  نب  یسیع  - 442

تسا حیحص  تسا  هدینش  نارگید  یقلس و  هک  یئاه  ثیدح  لاس 627 ه  رد  یفوتم  يرقم ، یناردنکسا  یمخل  زیزعلا  دبع  نبیسیع  - 443
ار يرایـسب  وتسا  هدرک  اعدا  درادـن  دوجو  الـصا  هک  ار  یبلاطم  هتخاس و  یئاهدنـس  تسین ، نیما  دامتعا و  دروم  شیاـه  تئارق  رد  اـما  و 

تفه رب  لمتشم  هک  تسا  ارق : فالتخا  هراب  رد  یگرزب  عماج  باتک  وا  يارب  نیا و  هدش  ثیدح  اهنآ  زا  ام  هک  یتروص  رد  هتسناد  نوهوم 
. دندش عقاو  فالتخا ، نآرد  مدرم  باتک ، نیمه  زا  تسا و  قیرط  وتیاور  رازه 

هاگره تسا " : هتفگ  نینچ  شا  هراب  رد  رذانمنبا  هدوب و  هنیدم  رد  زاس  ثیدح  باذک و  ینیدملا ، یثیللا  باد  نبا  دیزی  نب  یـسیع  - 444
اه تیصو  زا  دهاوخب  یسک 

هحفص 77 ] ] 

كاله دارفا  دینکن ، تیاور  ار  باد  نبا  اما  دـینک ، تیاور  فوع  نبا  کلام و  زا  تسا : ناناوج  ناریپ و  يارب  یئایاصو  مشیپ  دـنک  يوریپ 
ینادرگرس هیام  هجیتن و  یب  نتفر  بارس  لابند  دننامه  نتفر  اهنآ  لابند  هب  هک  یتروص  رد  دنیوج  یم  يراگتسر  غورد  ثیداحا  زا  هدنوش 

. تسا

( نیغ  ) فرح

یگتخاس بیجع و  ياهزیچ  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسین ، نیما  هقث و  تسا  فورعم  ناـیوگغورد  زا  یکی  ملاـس  نب  منغ ) ) مینغ - 445
هخسن سنا  زا  وا  يارب  : تسا هتفگ  رجح  نبا  اهنآ و  هب  جاجتحا  دسر  هچ  ات  منک  لقن  ار  اهنآ  دیآ  یمن  مشوخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دایز 

. تسا یگتخاس 
. تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  یفوک  یعخن  میهاربا  نبا  ثایغ  - 446
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( ءاف  ) فرح

تسا هدرک  یم  ثیدح  هتخاس و  یم  ار  يدایز  ثیداحا  ورمع  نب  لیعامسا  زا  وا  تسا : هتفگ  خیـشلا  وبا  هک  يولول  دمحا  نب  لضف  - 447
. تسا باذک  وا  هک  دنا  هتفگ  هدرک و  شثیدح  كرت  رب  قافتاام  خیاشم  دمحا و  وبا  قاحسا و  وبا  اذل  و 

. تسا باذک  رابج  نب  لضف  - 448
وا زا  دهاوخبهک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تسا و  وگغورد  وا  تسا : هتفگ  نیعم  نبا  هک  يدنس ، یعطق  سابعلا  وبا  نیکس  نب  لضف  - 449

یکچوک ای  گرزب و  زیچ 

هحفص 78 ] ] 

. دسانشن ار  وا  دنادن و  هکنآ  رگم  دسیونب ،
نب لیعامسا  خویش  خیـش  . دنا هدرک  باذک  هب  مهتم  ار  وا  هک  لاس 548 ه  رد  یفوتم  فیرش ، یبلح  قشمد  ینیارفسا  لهـس  نب  لضف  - 450

شلئاضف زا  تفگ : ندوتس و  ار  دمحم  وبا  درک  عورش  دش  دراو  یبلح  ياقآ  بانج  هک  هدوب  مشیپ  يرقم  دمحم  وبا  تسا : هتفگ  دعـس  یبا 
يزیچ مشیپ  مسق  ادخب  تفگ : دمحم  وبا  تساخرب  هک  یتقو  درکن  لوبق  وا  یلو  مداد  وا  هب  ار  نآ  نم  داد  نم  هب  یلام  يدرم  هک  تسا  نیا 

. تسا یسک  هیحان  زا  يا  هعیدو  مشیپتفگن  هک  دمحلا هللا  دیوگ و  یم  هچ  مناد  یمن  درواین و 
. تسا باذک  وا  تسا  هتفگ  ییحی  هک  باهش ، نب  لضف  - 451

. تسا باذک  یسیع ، نب  لضف  - 452
. تسا هدوزفا  یم  اه  نتم  هب  هدرک و  یم  عضو  ار  یثیداحا  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  یلهابراطع ، دمحم  نب  لضف  - 453

. تسا باذک  وا  تسا  هتفگ  ینیدملا  نبا  هدرک و  توف  لاس 219 ه  رد  هدش  هتفگ  هک  هعیبر ، وبا  فوع  نب  دهف  - 454
. تسا هدوب  ثیبخ  باذک و  هدش ، دادغب  دراو  لاس 224 ه  رد  هک  قیثو  نب  ضیف  - 455

هحفص 79 ] ] 

( فاق  ) فرح

یبیرغ بیجع و  بلاطمو  هدوب  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهت  باذک و  هدش  لصوم  دراو  لاس 323 ه  رد  هک  یطلم ، میهاربا  نب  مساق  - 456
. تسا هدروآ 

. تسا هدوب  باذک  ثیبخ و  لاس 228 ه  رد  یفوتم  يرمعم ، مساقلا  وبا  دمحم  نایفس ، یبا  نب  مساق  - 457
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  یندم ، باطخ  رمع  نب  مصاع  نب  صفح  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  مساق  - 458

. سا هدوب  یشحاف  زاس  ثیدح  یناغرفلا ، هللا  دبع  نب  دمحم  نب  مساق  - 459
. تسا باذک  یقشمد ، حلاص  نب  نطق  - 460

( فاک  ) فرح
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. تسا باذک  همحر ، نب  حداک  - 461
شدج زا  شردپ  زا  وا  يارب  زا  تسا : هتفگ  نابحنبا  تسا و  هدوب  بذک  رد  ینکر  وا  تسا : هتفگ  یعفاش  هک  یملسا ، دیز  نب  ریثک  - 462

. تسا يا  هدش  هتخاس  هخسن 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یلیا ، مشاه  نب  میلس  نب  ریثک  - 463

هدوب و غورد  ناکرا  زا  ینکر  ینزم ، رمع و  نب  هللا  دبع  نب  ریثک  - 464

هحفص 80 ] ] 

. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم  هدرک  تیاور  هک  یئاهزیچ  مومع  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هتخادنا و  رود  ار  شثیدح  دمحا 
. درک دوش  یمن  جاجتحا  نآ  هب  اذل  هتفگ و  یم  غورد  شثیدح  رد  هدوب  سکان  باذک و  یماش ، دمحم  وبا  ناورم  نب  ریثک  - 465

. درک دوش  یمن  جاجتحا  اهنادب  هک  هدرک  یم  تیاور  تسردان  بلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  تاقث و  زا  يرشیق ، نشوج  نب  موثلک  - 466

( مال  ) فرح

هدننز و تمهت  باذک و  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یسیردا  لاس 484 ه  رد  یفوتم  یسدقم ، رمع ) نب   ) ورمع وبا  نیـسح  نبقحال  - 467
هدرک و یم  ثیدـح  هدوب  هدینـشن  يزیچ  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  هدرک و  یم  دنـسم  ار  لسرم  تایاور  هدوب و  زاس  ثیدـح  تاـقث  هیحاـن  زا 
بوبعش و ندکرک و  لابرطو و  لاغرط  لثم : تسا  هتخاس  هدشن  هتخانش  ثیدح ، نایوار  هرمز  رد  ناش  یماسا  هکیمدرم  يارب  یئاه  هخسن 

ءزج هاجنپ  زا  شیب  میارب  شطخ  اب  میسانش و  یمن  هدیدن و  ار  یسک  تیارد  یمک  اب  تحاقو  بذک و  رد  وا  دننام  امرصع  رد  اهنیا و  لاثما 
نیا اب  مینادب و  ار  شتاعوطقم  لیـسارم و  دانـسا  اه و  یگتخاس  هکهدوب  نیا  يارب  شثیداحا  تشاددای  هتبلا  تسا و  هتـشون  ار  شثیدـح  زا 

. تسا هتخاس  ار  ثیداحا  دنقرمس  زا  ندشجراخ  ام و  اب  تقرافم  زا  دعب  هک  میدید  لاح 

( میم  ) فرح

تسردان بلاطم  هدوب  زاس  ثیدح  لاجد و  يوره ، یملس  دمحا  نب  نومام  - 468

هحفص 81 ] ] 

. تسا هدرک  تیاور  يروآ  تحیضف  و 
، رصان نبا  . تسا یتافیلات  ياراد  هدرکتافو و  لاس 500 ه  رد  هک  بدا  تغل و  همئا  ناگرزب  زا  سابدـلا  مرکلا  وبا  رخاف  نب  كرابم  - 469

. تسا هدرک  یم  اعدا  هدوب  هدینشن  هک  ار  يزیچ  وا  هک  تسا  هتفگ  هدرکتیاور و  رد  ریوزت  بذک و  هب  یمر  ار  وا 
. تسازاس ثیدح  باذک و  یصمح ، دیبع  نب  رشبم  - 470

. متفای نایوگ  غورد  زا  یکی  ار  وا  : تسا هتفگ  نیعم  نبا  هدوب و  وگغورد  رمع و ، نب  عشاجم  - 471
. تسا سکان  باذک و  دادغب ، لیزن  یناسارخ ، تباث  نب  هعاجم  - 472

. دزاسب تسناوت  یمن  مه  بوخ  هدوب و  زاس  ثیدح  باذک و  لاجد و  يزار ، نابا  نب  دمحم  - 473
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  ینایرف ، يدعس  میهاربا  نب  دمحم  - 474
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لباق ریغ  ظوفحم و  ریغ  شثیداحا  مومع  تساهدوب  يزاس  ثیدـح  رد  داتعم  باذـک و  دـهازهللا  دـبع  وبا  یماش ، میهاربا  نب  دـمحم  - 475
. تسا هدوب  داهز  زا  وا  یلو  نتفرگ ، تربع  تهج  هب  رگم  تسا ، تیاور 

هحفص 82 ] ] 

شیدزد ثیدح  رد  یکـش  هدوب و  زاس  ثیدح  لاجد و  دب و  مدآ  هدرک  یم  یگدنز  لاس 313 ه  ات  هک  یسلایط ، میهاربا  نب  دمحم  - 476
. تسین

. دنک یم  تیاور  تسردان  ثیداحا  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  هعازخ ، مالغ  هللا ، دبع  وبا  حون  یبا  نب  دمحم  - 477
. تسا هدوب  روزم  باذک و  لاس 778 ه  رد  یفوتم  یبتک ، ربحم  نب  میهاربا  نب  دمحا  نب  دمحم  - 478

. مدیدن وا  زا  رتوگغورد  نایوگغورد  نایم  رد  تسا : هتفگ  هبورع  وباهک  تسا  زاس  باذک  ینعسر ، بیطلا  وبا  دمحا ، نب  دمحم  - 479
یم شتمذم  بذک و  هب  یمر  ار  وا  هک  مدید  ار  یتعامج  تسا : هتفگ  راجن  نبا  هک  ینیوزق  رکب  وبا  لیعامـسا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  - 480

. تسا هدرک  توف  لاس 614 ه  رد  وا  هک  هدیسر ، ام  هب  دنا  هدرک 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  یطامنا  باهولا  دبع  هک  لاس 482 ه  رد  یفوتم  بلح ، یضاق  دماح  نب  دمحا  نب  دمحم  - 481

. تسا باذک  يزاوها ، نیسح  نب  دمحم  - 482
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  مازح ، وبا  يربنع  نادمح  نب  دمحا  نب  دمحم  - 483

ياهثیدح هتخاس و  یم  ثیدـح  نتم  دنـس و  ظاحل  زا  هک  هدوب  یناسک  زا  یلهاب  نسحلا  وبا  لهـس )  ) لیهـس نب  دـمحا  نب  دـمحم  - 484
دارفا هب  هدیدزد و  یم  ار  فاعض 

هحفص 83 ] ] 

. تسا هدنابسچ  یم  دامتعا  دروم 
. تسا هتشاد  یگتخاس  هخسن  هتفگ و  یم  غورد  لاس 343 ه  رد  یفوتم  يرصم ، يرماع  هللا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  - 485

. تسا هتفگ  یم  غورد  لاس 330 ه  رد  یفوتم  يرصم ، نسحلا  وبامورحم  نب  دمحا  نب  دمحم  - 486
. تسا باذک  رخاتم و  خیش  راطع ، ساحن  دمحا  نب  دمحم  - 487

تسا يزاس  ثیدح  هب  مهتم  مکاح ، هللا  دبع  یبا  داتسا  355 ه  لاس رد  یفوتم  یعفاش ، يدنویز  رکب  وبا  نوراه  نب  دمحا  نب  دـمحم  - 488
دمحاو يزاجح  كولملا ، یبا  لثم : دنتـسین ، هدـش  هتخانـش  هک  یمدرم  زا  شتیاور  شدایز و  تسردان  ثیداحا  زا  تسا : هتفگ  مکاـح  هک 

ياهدنـس اـب  یثیدـح  وا  مدـش  دراو  یکزم  یفقث  دـمحا  نب  هللا  دـبع  دـمحم  یبا  رب  يزور  اـقافتا  .و  تشاد هضرع  نم  رب  یناـجنز  رمع  نب 
ریخ شیارب  ادخ  هک  سک  ره  تسا " : هدروآ  ادـخ  لوسر  زا  بدـنجنبا  مدینـش  هک  تشاد ، هضرع  نم  رب  فسوی  نبا  جاجح  زا  تسردان 
نیا تدـنیاشوخ  يارب  یعفاش  رکب  وبا  يدوب  جاـجح  نادـنزرف  زا  وت  نوچ  تسا  لـطاب  نیا  متفگ : دـنک "  یم  نید  رد  هیقف  ار  وا  دـهاوخب 

. تسا هتخاس  ار  ثیدح 
كولملایبا و زا  متفگ : مرادب ، هضرع  وت  رب  ار  مثیدح  ات  ما  هدمآ  تفگ : نم  هب  میدرکعامتجا  مه  اب  یئاج  رد  هراب  ود  دـیوگ : یم  مکاح 

ما هیامرس  اهنآ  هک  نم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  تفگ : وا  . تسا هدیرفاین  ار  اهنآ  ادخ  زونه  مرظنب  هک  وگن  يزیچ  رمع  نب  دمحا 
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هحفص 84 ] ] 

هچنآ رد  : مدوب هتفگ  وا  هب  هک  ایوگ  اما  وگم "  نخس  نم  اب  هراب  نیا  رد  رگید  و  نک ، راکشآ  میارب  ار  تلصا  متفگ " : وا  هب  هاگنآ  دنتـسه 
. دوزفا نآ  رباذل  نک و  هفاضا  يدرک  زاغآ  هک 

نمشد ثیبخ و  وا  تسا : هتفگ  هورع  نب  ماشه  هک  روهشم  هریـس  بحاص  لاس 150 ه  رد  یفوتم  ینیدم ، رکب  وبا  قاحـسا  نب  دمحم  - 489
. تسا لاجد  باذک و  وا  تسا : هتفگ  اهیکلام  ياوشیپ  کلام  تسا و  وگ  غورد  ادخ و 

یم یتسردان  ثیداحا  دوخ  شیپ  زا  هتفگ و  یم  غورد  یلو  هدوب ، ظاـفح  زا  یکی  لاس 244 ه  رد  یفوتم  یخلب ، قاحـسا  نب  دمحم  - 490
. تسا هدرک  یم  تسرد  دنس  تاملک ، يارب  هتخاس و 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  یشاکع ، قاحسا  نبدمحم  - 491
. تسا هدوب  ثیدحلا  كورتم  باذک و  لاس 236 ه  رد  یفوتم  ینیص )  ) یبض هللا  دبع  وبا  قاحسا  نب  دمحم  - 492

، زابرامق تسس و  شنید  رد  هک  لاس 567 ه  رد  یفوتم  قشمد ، لیزن  اه ، یفنح  هیقف  ظعاو و  رفظملا ، وبا  یمیکح  دعـسا  نب  دمحم  - 493
. تسا هدوب  باذک  تورم و  مک 

رد ار  وا  يربـط  مساـقلا  وـبا  ظـفاح  هک  لاس 350 ه  زا  دـعب  یفوتم  تباـتک ، هدـنهد  میلعت  يزار ، نیـسحلا  وبا  لیعامـسا  نب  دـمحم  - 494
رصن ، نب  یسوم  زا  شتیاور 

هحفص 85 ] ] 

. تسا هرک  بیذکت 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يرصب ، یساسو  لیعامسا  نبدمحم  - 495

. تسا هدرک  یم  ریوزت  اه  هدینش  رد  هتفگ و  یم  غورد  ماوعلیعامسا ، نب  دمحم  - 496
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  کلام ، مان  هب  یقر ، بویا  نب  دمحم  - 497

میعنوبا مکاح و  هدرک و  لخاد  يدایز  یگتخاس  بلاطم  شردپ ، ياهباتک  رد  هدوب و  زاس  ثیدح  یلمر ، دیوس  نب  بویا  نب  دمحم  - 498
. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  شردپ  زا  وا  دنا : هتفگ 

دمحم يرابیوج و  دمحاو  میمت  نب  دمحم  تسا : هتفگ  يرـس  ظفاح  . تسا زاس  ثیدح  ثیبخ و  باذک و  یبایراف ، میمت  نب  دمحم  - 499
. دنا هتخاش  ثیدح  رازه  هد  زا  شیب  هشاکع ، نب 

ینیدم مان  هب  تسا و  باذـکوا  تسا : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  هک  لاس 236 ه  رد  یفوتم  نیمـس ، هللا  دبع  وبا  يزورم  متاح  نب  دمحم  - 500
. تسا هتخاس  غورد  ثیدح 

. تسا باذک  یشک  متاح  نب  دمحم  - 501
ثیدح رد  نایـسن  وزاس  ثیدح  ثیبخ ، باذـک ، لاس 181 ه  رد  یفوتم  دادـغب ، لیزن  میهاربا  وبا  یمخلیطـساو  جاجح  نب  دـمحم  - 502

. تسا هتشاد 

هحفص 86 ] ] 
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. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  متاح  وبا  هک  زازخ ، یفوک  ناسح  نب  دمحم  - 503
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  يزوج  نبا  هک  يوما  ناسح  نب  دمحم  - 504

یم غورد  مدید  مارحلا  دجـسم  رد  ار  وا  هک  تسا  يدب  مدآ  باذک و  وا  تسا : هتفگ  نیعم ، نب  ییحی  هک  یتمـس  ناسح  نب  دـمحم  - 505
. تسا هتفگ 

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  یفوک ، ینادمه  دیزی  یبا  نب  نسح  نب  دمحم  - 506
. تسا باذک  وا  هک  دنا  هتفگ  دمحا  نیعم و  نب  ییحی  هک  لاس 189 ه  رد  یفوتم  هفینح ، یبا  بحاصم  ینابیش ، نسح  نب  دمحم  - 507

. تسا توف  لاس 418  رد  هتخاس و  یم  ثیدح  خویش  مان  هبو  هدوب  دزد  ثیدح  باذک و  غورد ، لوسپک  يزاوها ، نسح  نب  دمحم  - 508
. تسا اه  لاجد  رخآای  باذک و  هک  هدوب  ریسفت  بحاص  شاقن و  نامه  وا  دیاش  تسا : هتفگ  یبهذ  هک  نسح ، نب  دمحم  - 509

، تیاور تسـس  ثیدحلا ، كورتم  باذک و  تسا ، هدرم  تسیود  زا  شیپ  هک  یندم ، نسحلا  وبا  یموزخم  هلابز  نبنسح  نب  دمحم  - 510
. تسا هدش  هداد  تبسن  يزاس  ثیدح  هب 

هحفص 87 ] ] 

تسا هدرک  یم  تیاور  یگتخاس  بلاطم  دامتعا ، دروم  دارفا  زاه  لاس 320  رد  یفوتم  یعیاطق ، مصا  ءاعد  رکب  وبا  نسح  نب  دمحم  - 511
. تسنآ تیاور  رد  درفتم  هک  تسا  هدیحلا "  باتک "  عضاو  وا  یبهذ ، رظنب  و 

. تسا هدوب  باذک  لاس 362 ه ، رد  یفوتم  يراهب ، ربلا  رحب  وبا  رثوک  نب  نسحلا ) وبا   ) نسح نب  دمحم  - 512
یگرزب باتک  هتخاس و  یثیداحا  هیفوص ، عفنب  هدوب و  زاس  ثیدـح  يروباشین ، یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا  نیـسح )  ) نسح نب  دـمحم  - 513

. تسا هتشون  باتک  دصرب  لمتشم 
دـلج 2 شخیرات  رد  بیطخ ، هک  هدرک  توف  لاس 618 ه  رد  فافخ ، نبا  هب  فورعم  قارو ، رکب  وبا  میهاربا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  - 514

ياهبـسنو اهمـسا  .و  تسا هتخاس  یم  ار  اهنآ  تاقث  مانب  هدرک و  طولخم  مهب  ار  اـه  ثیدـح  وا  هک  مرادـن  کـش  تسا ، هتفگ  هحفص 250 
نم .و  تسا دوجوم  يرادـقم  تسردان ، بلاطم  نآ  زا  نم ، شیپ  .و  تسا هتخاـس  یم  هدرک ، یم  ثیدـح  اـهنا  زا  هک  یناـسک  يارب  یبیجع 

. ما هدینش  وا  زا  هنوگچ  هک  درک  یم  بجعت  درک و  هراپ  ار  مباتک  وا  .و  متشاد هضرع  يربط ، نسح  نب  هللا  هبهرب  ار  اهنآ  زا  یضعب 
اهنآ همه  هک  دـلج ، داتـشه  رازه و  دودـح  رد  میاهباتک  زا  تفرگ و  شتآ  ار  قاطلا "  باب  رازاب "  رابکی  هک : درک  لقن  میارب  فاـفخ  نبا 

. تخوس هدوب  یعامس 
. تسا یباذک  كرم  یشاش ، نیسح  نب  دمحم  - 515

ار دوخ  تشذگ  هکنانچ  وا  هدوب ، زاس  ثیدح  یسدقم ، نیسح  نب  دمحم  - 516

هحفص 88 ] ] 

. تسا هدیمان  هدننک  قحلم 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  هیحان  نبا  هک  لاس 306 ه. رد  یفوتم  . یخلب ناطق  رکب  وبا  نیسح  نب  دمحم  - 516

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  رمع ، وبا  نارمع  نبنیسح  نب  دمحم  - 517
دزد و ثیدـح  باذـک و  هدوب ، شناد  ياهفرظ  زا  ظافح و  زا  یکی  هک  لاس 248 ه  رد  یفوتم  يزار ، هللا  دبع  وبا  دیمح  نب  دـمحم  - 518
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دایز زور  ره  شثیداحا ، هتخیمآ و  یم  رگید ، یضعب  اب  ار  یضعب  هاگنآ  هدرک ، یم  دخا  ار  اهثیدح  وا  . تسا نتم  اب  اهدنـس ، هدننک  طولخم 
. تسا هدش  یم 

. مدیدن يزاردیمح ، نب  دمحم  و  ینوک ، ذاش  نب  نامیلس  رفن : ود  زا  رت  قذاح  یئوگغورد ، رد  ار  یسک  تسا : هتفگ  يدسا 
ثیدـح رازه  هاـجنپ  دـیمح  نبا  زا  نم  شیپ  تسا : هتفگ  يزار  کلـضف  و  مدـیدن ، ادـخ  هب  وا  زا  رت  يرج  ار  یـسک  تسا : هتفگ  يرزج  و 

. مدرکن لقن  یسک  يارب  ارنآ  فرح  کییتح  هک  تسا 
. تسا هدوب  یئوگ  غورد  دب و  درم  . ناحط یطساو  دلاخ  نب  دمحم  - 519

. تسا هدرک  یم  راد  دنس  ار  دنس  یب  تایاور  نوگرگد و  ار  رابخا  ینامرک ، یفنح  دیلخ  نب  دمحم  - 520
. تسا هتخاش  یم  ثیدح  یلهذ ، لیلخ  نب  دمحم  - 521
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. تسا باذک  ینیدملا ، باد  نب  دمحم  - 522
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وگغورد و  یسراف ، رانید  نب  دواد  نب  دمحم  - 523

. تسا باذک  مازز ، نب  دمحم  - 524
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  بیصخ ، ایرکز  نب  دمحم  - 525

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یفنح ، يرزج  دایزنب  دمحم  - 526
ثیدح یمدرم ، دادغب  رد  . تسا هتفگ  نیعم  نب  ییحی  .و  تسا هدوب  ثیبخ  روک و  زاس و  ثیدح  وباذک  يرکشیلا ، دایز  نب  دمحم  - 527

. تسا هدوب  غورد  نامجرت  هتخاس و  یم  ثیدحهک  تسا  دایز ، نب  دمحم  هلمج  نآ  زا  هک  دناهدوب  وگ  غورد  زاس و 
. تسا هدوب  غورد  شثیداحاو  هتخاس  یم  ثیدح  ناحط ، هدایز  نب  دمحم  - 528

راهچ نایوگغورد  زا  ار ، وا  یئاسن  هک  . تسا هتخاس  یم  ثیدح  ادمع  هدوب و  باذـک  یماش ، بولـصمهب  فورعم  دیعـس  نب  دـمحم  - 529
رب ار  شمسا  تسا : هتفگ  هداوس  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  .و  تسا هدروآ  باسح  هب  دنا  هتخاس  یم  ثیدح  ادخ  لوسرمان  هب  هک  فورعم  هناگ 

. ما هدرک  عمج  باتک  رد  ار  اهنآ  همه  نم  دنا و  هدومن  نوگرگد  مسا ، دص  زا  رتشیب 
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. تسا زاس  ثیدح  باذک و  قرزا ، دیعس  نب  دمحم  - 530
هتحاس هک  یثیدح  ریغب  .و  تسا نایوگغورد  و  ثیدح ، ناگدنزاس  زا  یکی  لاس 318 ه  رد  یفوتم  یقروب ، يزورم  دیعس  نب  دمحم  - 531

. تسا هدرک  ثیدح  زین  تسا 
تسا یتیاور  اهنآ  نیرت  دب  .و  تسا هتخاس  تسا  نوریب  شرامش  زا  هک  یتسردان  ثیداحا  دامتعا ، دروم  دارفا  مان  هب  وا  تسا : هتفگ  بیطخ 

. تسا هدرک  لقن  شخیاشم  زا  یضعب  زا  هک 
. تسا هتفگ  یم  غورد  ثیدح ، رد  يدادغب ، میلسنب  دمحم  - 532

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  همطاف ، یبا  نب  نامیلس  نب  دمحم  - 533
یم ثیدحو  هدیدزد  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هتخاس  یم  ثیدـح  تاقث ، مانب  هک  ریبد ، نب  نامیلـس  نب  دـمحم  - 534
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. تسا هتخاس 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  هدش  هتفگ  هدوب و  هرصب  رد  یخیش  وا  نابز ، نب  نامیلس  نب  دمحم  - 535

یلک روطب  ار  وا  هدرک ، توف  لاس 265 ه  رد  هک  قارو "  رطم  تنب  نبا  هب " : فورعم  زازخ ، رفعج  وبا  ماشه  نب  نامیلـس  نب  دمحم  - 536
یم لصاو  ار  ثیدح  تسا : هتفگ  يدع  نبا  .و  درک دوش  یمن  جاجتحا  شا  هتفگ  اب  هجو  چیه  هب  تسا : هتفگ  نابح  نبا  . دنا هدرک  فیعضت 

هحفص دلجشخیرات 5  رد  بیطخ ، .و  تسا هدرمش  یئاه  غورد  وا ، يارب  هحفص 68  دلج 3  شباتکرد  یبهذ  .و  تسا هدیدزد  یم  هدرک و 
. دنا هتسناد  وا  زا  ار ، هتخاس  تایاور  زا  یضعب  یبهذ ، يزوج و  نبا  297 و 
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. دنا هدرک  بیذکت  ار  وا  نارگید ، دواد و  وبا  هک  دادغب ، لیزن  يرصب ، زازق  نانس  نب  دمحم  - 537
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  راطع ، هللا  دبع  وبا  لهس  نب  دمحم  - 538

عوضوم رد  .و  تسا باذـک  هدوب ، قارع  هیقف  شنامز ، رد  هک  لاس 266 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یجلث  نب  هللا  دبع  وبا  عاجـش  نب  دمحم  - 539
. تسا هدرک  هلیح  شیارو  هفینح  یبا  ندرک  يرای  رطاخ  هب  شدر ، و  ادخ ، لوسر  زا  ثیدح  لاطبا  رد  .و  هتخاس ثیدح  هیبشت ،

. تسا هدوب  رمخلا  براش  باذک و  یفوک ، رفعج  وبا  لاصلص  نبوض  نب  دمحم  - 540
تیاور تسردان ، ثیداحا  وا  . تسا ثیدح  عضو  هب  فورعم  باذک و  دصیـس ، دودـح  رد  یفوتم  يدنقرمـس ، رماع  دـبعنب  دـمحم  - 541

یم يوریپ  لـطاب ، هب  تاـقث  زا  ندرک  تیاور  رد  ناـیوگغرد  ءافغـض و  زا  .و  هدرک یم  تـیاور  ار  نآ  .و  هدـیدزد یم  ثیدـح  .و  هدرک یم 
. دیدرگ راکشآ  شغورد  هرخالاب  .و  هدومن

. تسا هدوب  تفآ  زیچان و  ثیدحلا ، - كورتم باذک ، لاس 313 ه  رد  یفوتم  يرصب ، یضاق  هدبع  نب  دمحم  - 542
بلاطم کلام  دامتعا و  دروم  دارفا  زا  هدوب ، ثیدـحلا  كورتم  باذـک و  لاس 292 ه  رد  یفوتم  ریجب ، نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  - 543

تیاور حیحص  ریغ  تسردان و 
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. تسا هدرک  یم 
هدرک ثیدـح  هدوب ، یگتخاس  اهنآ  همه  هک  ثیدـح  تسیود  رب  لمتـشم  يا ، هخـسن  شردـپ  زا  یناـملیب ، نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  - 544

. تسا
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  یندم ، یضایب  رباج  وبانمحرلا  دبع  نب  دمحم  - 545

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  .و  هتفگ یم  غورد  هدوب ، ثیدحلا  كورتم  باذک و  يریشق ، نمحرلا  دبع  نب  دمحم  - 546
تیاور تسردان  بلاطم  مدرم  تاـقث  زا  هدوب و  زاـس ، ثیدـح  باذـک و  دارق ، نبا  هب  روهـشم  ناوزغ ، نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  - 547

. تسا هدرک  ثیدح  ایالب ، ثداوح و  هراب  رد  لیعامسا ، نب  مامض  کیرش و  کلام و  زا  تحاقو ، اب  هدرک و 
. تسا هدوب  یئوگ  غورد  ظفاح ، ینادابع  يدوراج  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  - 548

. تسین زئاج  وا  زاتیاور  تسا و  باذک  لاس 502 ه  رد  یفوتم  ظعاو ، كامس  نب  نسحلا  وبا  رداقلا  دبع  نب  دمحم  - 549
غوردو هتخاس  یم  ثیدح  هدوبسکان ، زاس و  ثیدح  باذـک و  لاس 162 ه  رد  یفوتم  یندم ، رکب  وبا  هربس  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  - 550

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیدم رد  هتفگ و  یم 
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. تسا هتشاد  دوجو  مارح ، لالح و  هراب  رد  ثیدح ، رازه  داتفه  وا  شیپ  وهداد  یم  اوتف  هبیط 
وکین هک  یثیدـح  یهاگو  تسا  هدوب  زاـس ، ثیدـح  لاـجد و  باذـک و  ینانـشا ، رکب  وبا  تباـث  نب  میهاربا  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  - 551

. تسا هدرک  یم  بیکرت  اهنآ  اب  ار ، اهالب  نیا  هاگنآ  هتفرگ ، یم  اهباتک  یضعب  زا  یحیحص ، ياهدنس  . تسا رتاناد  ادخ  هکنآ ، تیاهن  . هدوبن
. تسا باذک  هملس ، وبا  دایز  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 552

یم لقن  یتالـضعمو  هتخاس  یم  ثیدـح  دامتعا ، دروم  دارفا  زا  لاس 167 ه  رد  یفوتم  یـضاق ، ینارح  هثالع  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  - 553
. تسین اور  . تسا هتفگ  نابح  نبا  هکنانچ  وا  زا  تیاور  هک  تسا  هدرک 

، اه یضفار  عفن  هب  .و  تسا باذک  لاجد و  عاضو و  لاس 387 ه  رد  یفوتم  یفوک ، ینابیـش  لضفلا  وبا  بلطم  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 554
. تسا هتخاس  یم  ثیدح 

هب نیفوصوم  وا  تسا : هتفگ  یطویـس  هاگنآ  . تسا زاس  ثیدح  باذک و  وا  هک  تسا  هدما  مئانغلا ، یبا  زا  لقن  هب  یلائللا  هحفص 147  رد  و 
. تسا رتاناد  ادخ  تسا و  اهزیچ  نیرتزیگنا  تفگش  زا  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، ظفح 

. تسا باذک  خیش  نبا  تسا : هتفگ  ناهرب ، نبا  هک  لاس 435 ه  رد  یفوتم  رازب ، يدادغب  هبابح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 555
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زا . تسا باذک  وا  هتفگ : شا  هراب  رد  دمحا  . تسا زاس  ثیدح  باذک و  یندم ، يراصنا  ریرـض  هللا  دبع  وبا  کلملا  دبع  نب  دـمحم  - 556
. میا هدنازوس  ار  شثیدح  ور  نیا 

رگا هک  دوب  نانچ  وا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  بیطخ  هک  لاس 345 ه  رد  یفوتم  بلعث ، مالغ  دهاز ، رمع  وبا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  - 557
: تفگ یم  دیرپ ، یم  یغرم 

وا ثیدح  هک  مدید  ار  ام  خویـش  عیمج  ثیدح ، ظاحل  زا  اما  .و  تفگ یم  هراب  نیا  رد  يزیچ  هاگنآ  هدرک ، ثیدح  ام  یبارعا  نبا  زا  بلعث 
لها بتک  رد  هتفرگ و  رارق  راکنتـسا  دروم  هک  رمع  وبا  ثیداحا  زا  يرایـسب  تفگ : نم  هب  اسورلا ، سیئر  دندرکیم و  قیدصت  قیثوت و  ار 
وکین هچ  هتـشون و  دمحا  دنـسم  ساسا  رب  ار  نآ  هک   " ثیدـحلا بئارغ - مان "  هب  تسا  یباتک  وا  يارب  . ما هدـید  هدـش  هدرمـش  غورد  ملع ،

زا مادـک  ره  .و  تسا هدروآ  درگ  هدـش ، تیاور  هیواعم  لئاضف  رد  هک  ثیداحا  عیمج  نآ  رد  هک  تسا  يا  هوزج  ياراد  زین  .و  تسا هتـشون 
هتـشادیمن فاعم  نآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  هدومنیم و  زاغآ  هوزج  نیا  زا  ادـتبا ، هدرک  یم  تئارق  اهنآ  رب  ار  ثیداحا  هک  ار  باتک  فارـشا و 

. تسا
. تسا یگتخاس  تسردان و  شبلاطم  رثکا  هک  هدرک  هیهت  هیواعم  لئاضف  رد  يا  هوزج  دهاز ، رمع  وبا  تسا : هتفگ  راجن  نبا 

شا هداعـسلا "  رفـس  رد "  يداـبآ  زوریف  هـک  تـسا  ناـمه  تـسرد  هـکلب  هدومیپـن ، فاـصنا  هار  شیار ، رد  راـجن ، نـبا  دـیوگ : یم  ینیما 
هدنناوخ رمع ) وبا   ) هوزج نیا  زا  .و  تسا هدماین  هیواعم  تلیـضف  رد  یحیحـص  ثیدح  چیه  هک : دـنا  هدروآ  ءافخلا  فشک  رد "  ینولجعو 

هک ار  يدرم  ام ، خویـش  هنوگچ  هک  دـبای  یم  .. میدـید " سپ  ثیدـح  ظاـحل  زا  اـما  و  تسا " : هتفگ  هک  ار  بیطخ  راـتفگ  شزرا  مرتحم ،
.!؟ دننک یم  قیدصت  قیثوت و  تسا ، هدرک  هیهت  هیواعم  هراب  رد  يا  هوزج  نینچ 
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بلاطم هعیـش  عفن  هب  .و  تسا باذک  لاس 406 ه  رد  یفوتم  نسحلاوبا ، دادغب ، یبیـصن  یـضاق  نسح  نب  نامثع  نب  نسح  نب  دمحم  - 558
وگ غورد  هدـش  یم  هتفگ  هکیناسک  يارب  دادـغب ، رد  نم  تسا : هتفگ  يرـصم  حـتفلا  وبا  .و  تسا هتخاس  ثیداحا  هدرک و  تیاور  تسردان 

تیاور رد  وا  تسا : هتفگ  يرمیـص  هللا  دـبع  وـبا  .و  تسا هدوـب  یبیـصن "  اـهنآ "  زا  یکی  هک  رفن  راـهچ  يارب  زج  متـشونن ، يزیچ  دنتـسه 
. تسا هدوبلدع  تداهش ، رد  فیعض و 

ییحی و نب  دواد  ناوفص و  قاحسا  نب  میهاربا  یبلک و  هماسا  نب  هللا  دبع  هک  لاس 297 ه  رد  یفوتم  هبیش ، یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  - 559
ناـمثع یبا  نبا  دـمحم  نب  رفعج  لـینح و  نب  دـمحا  نبهللا  دـبع  یمرـضح و  هللا  دـبع  نب  دـمحم  شارخ و  نبا  فـسوی  نب  نـمحرلا  دـبع 
ثیدح هک  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  وا  دنا : هتفگ  لیذه  نبا  رفعج  يودع و  دمحا  نب  دمحم  هبیتق و  نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  یـسیلایط و 

. تسین اهنآ  زا  هدوب  مولعم  هک  هداد  یم  تبسن  یمدرم  هب  ار  یئاهزیچ  هدوب و  راکشآ  شیزاس ،
. تشون ار  شثیدح  دیابن  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  میثع ، نب  دمحم  - 560

هکنانچ هدرک ، یم  هیرگ  دایز  هدرک و  یم  تیاور  تسردان ، بلاطم  .و  هدوب زاس  ثیدـح  وگ و  غورد  ینامرک ، هشاـکع  نب  دـمحم  - 561
هب هشاکع ، نبا  دمحم  میمت و  دمحم  يرابیوج و  دمحا  تفگ : یم  هک  هدـش  لقن  يرـس  ظفاح  زا  تسا و  هتـسیرگ  هدز  یم  فرح  هاگ  ره 
یم ثیدـح  هللا ، یلا  هـبرق  هـکیدارفا  زا  ار  وا  هحفـص 155  راکذـتلا "  رد "  یبطرق  دـنا و  هتخاس  ثیدـح  رازه  هد  زا  شیب  ادـخ  لوسرمان 

. تسا هدروآ  رامشب  دننک  توعد  کین  لامعا  هب  ار  يدرم  ات  دنا  هتخاس 
لاس 460 ه رد  یفوتم  یقشمد ، یملسرکب  وبا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  - 562
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. تسا هتخاس  یم  ثیدح  خویش ، مان  هب  هتفگ و  یم  غورد 
هک یماگنه  تسا : هتفگ  یفلـس "  هک "  یگتخاس  هیناـعدو "  نیعبرا  بحاـص "  494 ه  لاس رد  یفوتم  ناعدو ، نب  یلع  نب  دـمحم  - 563

ندرک طولخم  وا و  بذک  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یگرزب  يزیمآ  مهرد  نآ ، رد  هک  دیدرگ  راکـشآ  میارب  تقیقح  نیا  مدز ، قرو  ارنآ 
. دنک یم  تسا  هدیدزد  هعافر  نب  دیز  زا  ای  شیومع و  زا  هک  اهدنس 

هتخاس یم  دندوب  هدرکن  لقن  هک  یتایاور  تاقث ، مان  هب  هدوب و  باذـک  لاس 359 ه  رد  یفوتم  يدنقرمـس ، ییحی  نب  یلع  نب  دمحم  - 564
. تسا هدرکیم  تیاور  هدوب  هدرکن  ناشکرد  هکیناسک  زا  و 

. تسا هدوب  باذک  لاس 361 ه  رد  یفوتم  یفعجلضف ، نب  رمع  نب  دمحم  - 565
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  لاس 337 ه  رد  یفوتم  یسلدنا ، هعافر  نب  یسیع  نب  دمحم  - 566

. تسا هدوب  شزرا  یب  تسردان و  شثیدح  باذک و  میمت ، نب  یسیع  نب  یسیع  نب  دمحم  - 567
، دادغب رد  دوب  یخیـش  یمیمت ، یلع  وبا  تسا ) هدش  فیحـصت  هک  هدمآ  ینامرک  یفوک  ياجب  یلائللا  رد  ، ) یفوک تارف  نب  دـمحم  - 568

. تسا هدرک  یم  لقن  هعوضوم  تایاوربراحم  زا  هتفگ و  یم  غورد  هدوب ، هفوک  لها  الصا  یلو 
فیحصت هک  هدمآ  ناخرف  ياجب  یناغرف  یلائللا  رد   ) ناخرف نب  دمحم  - 569
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هحفص 97 ] ] 

شخیرات رد  بیطخ ، هک  زا 359 ه  دـعب  یمک  یفوتم  دادـغب ، میقم  لصالا  یئارماس  يرود  بیط  وبا  لکوتم  مالغ  هبزور ، نبا  تساهدـش )
تـسردان ثیداحا  ياراد  هک  دـشاب  ناخرف  نبا  هتخاس  هک  تسین ، دـیعب  دوزفا : هاگنآ  درک و  لـقن  یتسرداـن  ثیدـح  هحفص 168  دلج 3 

رد یغورد  ربخ  وا  يارب  هک : تسا  هدمآ  لادتعالا  نازیم  رد  .و  تسا هدرک  لقندامتعا  دروم  خویش  زا  راکشآ  ياهدنـس  اب  هک  تسا  يدایز 
ثیدح نتخاس  هب  مهتم  وا  تسا : هتفگ  راجن  نبا  هک  تسا  هدمآ  هحفص 340  دلج 5  نازیملا  ناسل  رد  .و  تسا يزوج  نبا  تاعوضوم "  " 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  یطویس  .و  تسا
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  لاس 180 ه  رد  یفوتم  يزورم ، هیطع  نب  لضف  نب  دمحم  - 570

. تسا هدرک  توف  لاس 617  رد  هدش و  راکشآ  شثیداحا  يزیمآ  مه  رد  باذک و  ظعاو ، یبرقعی  لضف  نب  دمحم  - 571
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یخلب ، رکب  وبا  مساق  نب  دمحم  - 572

. تسا هتخاس  یمثیدح  شبهذم  عفنب  وا  . تسا هبحرم  زا  ثیبخ و  باذک و  یناقلاط ، رفعج  وبا  مساق  نب  دمحم  - 573
. تسا هتشاد  ثیدح  رد  نایسن  ادخ و  نمشد  باذک و  دادغب ، نکاس  یفوک ، رگرز  یفقث  بیجم  نب  دمحم  - 574

هحفص 98 ] ] 

. تسا هتشاد  ثیدح  رد  نایسن  باذک و  یشرق  مامهوبا  بیجم  نب  دمحم  - 575
. تسا باذک  مرحم  نب  دمحم  - 576

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  ثیدحلا و  كورتم  تسین و  دامتعا  دروم  يدسا ، نصحم  نب  دمحم  - 577
زا . تسردان بلاطم  هک  . تسا ماما  ظـفاح و  وا  ای 378 ه  لاس 368  رد  یفوتم  هلـضن ، نیـسحلا  وبا  لیکو  یناجرج  دمحم  نب  دمحم  - 578

مسق شاقن ، دیعس  وبا  دنا و  هدومن  شبیذکت  هداد و  رارق  راکنا  دروم  ار  اهنآ  .و  هدرکن يوریپ  اهنآ  زا  یسک  هک  هدرک  تیاور  مانمگ  خویش 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  وا  هک  هدروخ 

وا ودش  هدز  لثم  ثیدح  عضو  تالیخت و  یئوگغورد و  رد  وا  هب  هک  یبلعث ، باشخ  حتفلا  وبا  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  - 579
غورد تسناوتن و  دشارتب ، بوچ  وا  هک  هدوب  هدرک  تیـصو  شردـپ  تسا " : هتفگ  شا  هراب  رد  یبرع ، نب  میهاربا  . تسا هدوب  راوخ  بارش 

 ". دمآ رد  شارت 
ثیدح باذک و  هکلب  هدوبن  هقث  هدرک  توف  لاس 542 ه  رد  تسا : هتفگ  فافخ  كرابم  نبا  هک  ءاقبلاوبا ، ثدحم  رمعم  نب  دمحم  - 580

. تسا هدرک  یم  تئارق  مدرم  رب  ار  اهنآ  هتفر و  یم  هاگنآ  هتخاس ، یم  یئاه  هوزج  رد  ار  مدرم  ياهمسا  هدوب  زاس 
هدوب و سیلدت  رد  ثیبخ  ثیداحا و  هدننک  طولخم  لاس 312 ه  رد  یفوتم  رمعم ، ظفاح  يدنغاب  یطـساو  رکب  وبا  دمحم  نب  دمحم  - 581

هتفگ یناهفصا  میهاربا 

هحفص 99 ] ] 

. تسا باذک  وا  تسا :
هتـشون شثیدح  دیابن  امتح  هک  هدوب  زاس  ثیدح  هقث و  ریغ  باذک و  یبلک ، بحاصم  ریغـص ، يدس  هب  فورعم  ناورم ، نب  دـمحم  - 582
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. دوش
رد بیطخ  هک  يدب  يوگ  غورد  لاس 325 ه  رد  یفوتم  يوحنرهزالا ، یبا  نبا  هب  فورعم  یعازخ ، رکب  وبا  دثرم )  ) دیزم نب  دمحم  - 583

. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  شدنسم 
و متشون ، يدایز  بلطم  وا  زا  تساهتفگ : تیکس  نبا  هک  لاس 206 ه  رد  یفوتم  رطق ، هب  فورعم  يوحن ، یلعوبا  رینتـسم  نب  دمحم  - 584

. مدرکن لقن  نآ  زا  يزیچ  تسا ، وگ  غورد  تغل  رد  وا  دش ، مولعم  هکیتق 
رگم دـندامتعا ، دروم  همه  شلاجر  هکتسا  یلطاب  یگتخاـس  ثیدـح  هب  مهتم  لاس 282 ه  رد  یفوتم  یطـساو ، هملـسم  نب  دمحم  - 585

. وا دوخ 
هک يدایز  غورد  ثیداحاو  هتخاس  یم  ثیدح  هکم ، رد  تسا ، باذک  لاس 229 ه  رد  یفوتم  يروباشین ، یلع  وبا  هیواعم  نب  دمحم  - 286

. تسا هدرک  لقن  مدرم  يارب  هتشادن ، لصا 
تسا هدوب  وگ  غورد  باذک و  ير ، لیزن  یناهفصا ، مثیهلا  یبا  نب  هدنم  نبدمحم  - 587

هحفص 100 ] ] 

. تسا یعبات  رذنم  نب  دمحم  - 588
. تسا باذک  يریشق ، هللا  دبع  وبا  ناکیج  نب  روصنم  نب  دمحم  - 589

دروم دارفا  ماـن  هب  .و  تسا باذـک  عاـضو و  لاس 264 ه  رد  یفوتم  یـضاق ، فینح  ردارب  یناـقلاط ، هللا  دـبع  وبا  رجاـهم  نب  دـمحم  - 590
زا شیپ  هک  درک  یم  ثیدـح  يدرم  زا  . تسا ادـخ  قولخم  نیرتوگ  غورد  وا  تسا : هتفگ  يدـسا ، حـلاص  هک  هتخاس  یم  ثیدـح  داـمتعا ،

. مسانش یم  غورد  هب  شیپ  لاس  هاجنپ  زا  ار  وا  نم  دندوب ، هدرم  شدلوت  زا  لاس  یس 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  ینارح ، بلهم  نب  دمحم  - 591

. تسا ثیبخ  باذک و  یطساو ، میعن  یبا  نب  یسوم  نب  دمحم  - 592
. تسا باذک  یبیصن ، میعن  نب  دمحم  - 593

. تسا هدروآ  رامشب  نازاس ، ثیدح  هرمز  رد  یناملیب "  ار "  وا  هک  یبایراف ، ریمن  نب  دمحم  - 594
. تسا عضوب  مهتم  هتشاد و  ثیدح  رد  ناسین  هیرب ، نبا  هب  فورعم  یمشاه ، نوراه  نب  دمحم  - 595

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يدادغب ، یسنالق  دیلو  نب  دمحم  - 596

هحفص 101 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح - هدش و  كاله  309 ه  لاس رد  یفوتم  یبطرق ، دیلو  نب  دمحم  - 597
. تسا هدرک  بیذکت  ار  وا  يدزا  هک  تسا  دیلو  نب  رمع  نب  دمحم  نامه  وا  هک  يرکشیلا  دیلو  نب  دمحم  - 598

. تسا زاس  ثیدح  ولاجد  یصیصم ، نیزر  نب  ییحی  نب  دمحم  - 599
. دزاس یم  ثیدح  دنک و  یم  دایز  مک و  نآ  رد  تسا و  دزد  ثیدح  یسوطرط ، رکب  وبا  یلمتسمدیزی  نب  دمحم  - 600

. تسا ثیبخ  باذک و  یندعم ، دیزی  نب  دمحم  - 601
. تسا وا  تفآ  نامه  هک  هدرک  رکذ  هیواعم  تلیضف  رد  يا ، هتخاس  ثیدح  دباع  دیزی  نب  دمحم  - 602
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. تسا هدرک  عضو  ثیدح  یناربط  رب  تسا و  باذک  زا 382 ه  دعب  یفوتم  ظفاح ، یقر  رکب  وبا  فسوی  نب  دمحم  - 603
عضو یئاه  زیچ  نآرق  رد  هتخاس و  یم  هخسن  تئارق و  ثیدح و  تسا و  باذک  لاجد و  خیش  يزار ، بوقعی  نب  فسوی  نب  دمحم  - 604

وا تسا  هتخاس  هدوبن  هدش  طبـض  هک  ثیداحا  هتـشادن و  لصا  هک  تئارق  هخـسن  تصـش  دودـح  رد  : تسا هتفگ  ینقط  راد  هک  تسا  هدرک 
. دیدرگ دادغب  دراو  دصیس  زا  شیپ 

رد هک  هرصب  ظافح  ناگربز  زا  یکی  یشیرق ، یمیدک  سنوی  نب  دمحم  - 605

هحفص 102 ] ] 

. تسا هتخاس  ثیدح  رازه  زا  شیپ  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  و  هتخاس ، یم  تاقث  ربمغیپ و  رب  ثیدح  باذک و  هدرک ، توف  لاس 286 ه 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  يروباشین ، شمحم  - 606

. تسا هتسیز  یم  دصشش  هنس  رد  هدوب و  باذک  يزارط ،)  ) يراوط یلع  نب  دومحم  - 607
. تسین تاقث  يوریپ  دروم  شثیداحا  زا  مادکچیه  هدوب ، زاس  ثیدح  باذک و  هیما ، ینب  مالغ  یقشمد  ملاس  نب  ناورم  - 608

. دنکیم لقن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ار  تابولقم  تسین ، تجح  يوما ، ینارح  عاجش  نب  ناورم  - 609
. تسا باذک  یقرذ ، دیعس  یبا  نب  نامثع  نب  ناورم  - 610

. تسا باذک  لاس 343  رد  یفوتم  هیقف ، لدعم  رکب  وبا  نامیلس  نب  رهطم  - 611
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یبلح ، نب  هیواعم  - 612

هتفگ یم  غورد  هتخاس و  یم  ثیدـح  هدوب ، لصوم  ناگدـننک  تداـبع  زا  وا  تسا : هتفگ  راـمع  نبا  هک  یلـصوم ، حـیبص  نب  یلعم  - 613
. تسا

هحفص 103 ] ] 

هتفگ دمحا  تسا و  هتخاس  یم  ثیدح  تسا و  غورد  هب  نیفورعمزا  تسا و  باذـک  دـباع ، یفوک  ناحط  دـیوس  نب  لاله  نب  یلعم  - 614
. تسا یگتخاس  شثیداحا  مامت  تسا :

هک فورعم  نایوگغورد  زا  ار  وا  یئاسن  هک  . تسا زاس  ثیدـح  لاجد و  باذـک و  لاس 150 ه  رد  یفوتم  یخلب ، نامیلـس  نب  لتاقم  - 615
یم تسود  تاهراـب  رد  ار  یثیدـح  هچ  رگنب  هتفگ : یم  روـصنم  رفعج  یبا  هب  وا  تسا ، هدروآ  رامـش  هب  هتخاـس  یم  ثیدـح  ادـخ  لوـسرب 

: تفگ باوج  رد  وا  منک ؟ عضو  ساـبع  هراـبرد  وـت  يارب  یثیداـحا  یهاوـخب  رگا  تسا : هتفگ  يدـهم  هب  منک و  ثیدـح  تیارب  هک  يراد 
. تسین نآ  رد  یتجاح 

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  یئاط ، دیزی )  ) دایز نب  رذنم  - 616
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  یسیردا  دیعس  وبا  هک  لاس 401 ه  رد  یفوتم  یلهذ ، يدلاخ  یلع  وبا  يوره  هللا  دبع  نب  روصنم  - 617

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دهاجم ، نب  روصنم  - 618
. تسا هتخاسیم  ثیدح  قفوم ، نب  روصنم  - 619

هدرک یم  تیاور  هک  یئاهزیچ  مومع  هتخاس و  یم  ثیدح  تسا و  تعدب  بحاص  باذک و  يرـصب ، هللا  دـبع  وبا  لاله  نب  يدـهم  - 620
. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم 
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هحفص 104 ] ] 

شا هراب  رد  تسا و  هتـشادن  غورد  زج  یبیع  دیعـس  وبا  هب  ینکم  لاس 83 ه  رد  یفوتم  يدزا ، قارـس  نب  ملاظ  هرفـص  یبا  نب  بلهم  - 621
هحفص فراعملا "  رد "  هبیتقنبا  . تسا هتشاد  تیالو  نآ  رد  لاس  جنپ  هدوب و  ناسارخ  یلاو  وا  تسا و  هتفگ  یم  غورد  هرامه  هدش : هتفگ 

تسا : هتفگ  باعیتسالا " بحاص "  رمع  وبا  یلو  هتفگ : نینچ   175
يور نانآ  هتـشاد و  نتفگ  غورد  هب  جایتحا  جراوخ  اب  گنج  رد  وا  اریز  درادن ، یهجو  هتفرگ  بیع  غورد  اب  اروا  هک  یـسک  تسا و  هقث  وا 

. دنا هداد  تبسن  غورد  هب  ار  وا  هنیک  مشخ و 
هتـشاد گنج  رد  هکيزاین  رطاخب  ار  نآ  هکنآ  تیاهن  هدرک ، تیبثت  شنایب  نیا  اب  ار  بلهم  نتفگ  غورد  رمع ، وبا  بانج  دـیوگ : یم  ینیما 

!! تسا هدرک  باب  نیا  حتف  تسا  هیواعم  يار  نامه  نیا  تسا و  هدرک  زیوجت 
. تسا باذک  نامثع ، نب  بلهم  - 622

. تسا هدش  دای  نازاس  ثیدح  هرمز  رد  یتبا ، یسوم  - 623
. تسا باذک  يزورم ، میهاربا  نب  یسوم  - 624

. تسا هتخاس  ریسفت  رد  یباتک  .و  تسا عاضو  لاجد و  یناعنص ، یفقث  نمحرلا  دبع  نب  یسوم  - 625
تسردان بلاطم  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هبو  هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  ظعاو ، یسدقم  يواقلب  یطایمد  رهاط  وبا  دمحم  نب  یـسوم  - 626

تسا هتخاس  یم 

هحفص 105 ] ] 

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  ریطم ، نب  یسوم  - 627
هتفگ هعرذ  وبا  و  تسا ، هتخاس  ثیدح  لهچ  نیوزق  تلیضف  رد  تسا و  زاس  ثیدح  باذک و  يرـصب ، یـسراف  هبر  دبع  نب  هریـسم  - 628
اجک زا  ار  ثیداحا  نیا  متفگهریسم : هب  هک  تسا  هتفگ  عابط ، نب  یـسیع  نب  دمحم  .و  مراد ریخ  رظن  راک  نیارد  نم  هتفگ : یم  وا  هک  تسا 

!! ما هتخاس  نآ ، هب  مدرم  بیغ  رت  رطاخ  هب  ار  اهنآ  تفگ : باوج  رد  دوب ؟ دهاوخ  نینچ  شیارب  دنک ، تئارق  نینچ  هکیسک  يا  هدروآ 
. دنا هدرک  فیصوت  دهز  هب  ار  وا  یهورگ  و 

. تسا باذک  دیبع ، نب  هریسم  - 629

( نون  ) فرح

. وتسا زاس  ثیدحو  باذک  لامج ، زمره  وبا  زمره  نب  عفان  - 630
ادـخ نمــشد  ثیبـخ و  باذـک و  هدرک ، توـف  لاـس 193 ه  رد  هدـش  هتفگ  هک  دادـغب ، لـیزن  یناـسارخ ، لهـسوبا  باـب  نـب  رـصن  - 631

. تسا هتشون  ثیدح  رازه  تسیب  وا  زا  نیعم  نبا  دنا و  هتسناد  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  شثیدح  همیثخ  وبا  نیعم و  نبا  دمحا و  . تسا
. تسا سکان  هتشاد و  ثیدح  نایسن  باذک و  قارو ، یلجب  ثداحلا  وبا  نالجع  نب  دامح  نب  رصن  - 632

هحفص 106 ] ] 
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. دنا هدرک  عامجا  شیئوگغورد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  تسا و  ثیدح  عضو  هب  نیفورعم  زا  ءزج ، وبا  فیرط  نب  رصن  - 633
. تسا باذک  دنا  هتفگ  نیعم  نبا  یلیقع و  هکنانچ  راسی  نب  دیدق  نب  رصن  - 634

ار دمحا  دنسم  هدرک و  توف  شش  هاجنپ و  دصـشش و  لاس  رد  یقـشمد  هعـشیعش  نبا  ینابیـش  حتفلا  وبا  رفظم  زعلا  یبا  نب  هللا  رـصن  - 635
. تسا نید  رد  تالابم  یب  بذک و  هب  روهشم  وا  تسا  هتفگ  هماش  وبا  هک  هدومن  تیاور 

هراب نیا  رد  ءارعـش  زا  یـضعب  هدرک و  بوسنم  اجنآ  تواـضق  هب  ار  وا  هدوب  قشمد  یلاو  هکیلاـح  رد  هلودـلا ، ینـس  نب  ییحی  نب  دـمحا  و 
ایآ دومن ؟ راکشآ  وا  هک  هچنآ  زا  دعب  هتشادزاب  وا  زا  ار  امش  زیچ ، هچ  امـش  رب  يا  و  هتـسشن ، تواضق  دنـسم  رب  یقـش  هشیعـش  دنا " : هتفگ 
هب لهاج  هک  یـسکرکف  هراصع  زا  اتفگـش  دندوب ؟ هتفر  نیب  زا  تیاده  بحاص  لاجر  هکنآ  ای  هدرک و  جورخ  لاجد  ای  دوب و  هدـمآ  هلزلز 

" ؟ دنیشنب اضق  دنسم  رب  هک  دنا  هداد  هزاجاوا  هب  مدرم  تسا و  عرش 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  يزورم ، هملس  نب  رضن  - 636

. تسا نایوگغورد  زا  یکی  یفش ، نب  رضن  - 637
تسا هدرک  یم  هغلابم  نآ  رد  هتفگ و  یم  غورد  هدیدزد و  یم  ثیدح  رهاط ، نب  رضن  - 638

هحفص 107 ] ] 

تیوـقت رد  وا  تسا : هتفگ  يدزا  . تسا هدرک  توـف  لاـس 228 ه  رد  هک  تسا  ناـیاوشیپ  زا  یکی  روعا ، هللا  دـبع  وبا  داـمح  نب  میعن  - 639
. تسا هدرک  یم  میظتن  هدوب  غورد  اهنآ  همه  هک  نامعن  تمذم  رد  یتسردان  تایاکح  هتخاس و  یم  ثیدح  تنس ،

. تسا هدوب  روهشم  نایوگغورد  زا  یکی  زاس و  باذک  ربنقنب ، ملاس  نب  میعن  - 640
. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  يرصب ، دیعس  نب  لشهن  - 641

ثیدحنآرق لئاضف  رد  لاله ، نب  یلعم  دـننامه  هدوب و  باذـک  خیـش  لاـس 173 ه  رد  یفوتم  همـصع ، وبا  دـیزی  میرم  یبا  نب  حون  - 642
دص و نآرق ، ياه  هروس  تلیـضف  ثیداحا  تسا و  هتخاس  نآرق  لئاضف  ثیداحا  هک  تسا  یـسک  وا  تسا : هتفگ  مکاح  . تسا هدومن  عضو 

. دشاب یم  غورد  اهنآ  همه  هک  تسا  ثیدح  هدراهچ 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  یبهذ  هک  جارد ، نب  حون  - 643

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  تسا  هدرم  لاس 182 ه  رد  هدش  هتفگ  هک  هنوعج ، نب  حون  - 644
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  رفاسم ، نب  حون  - 645

هحفص 108 ] ] 

( ءاه  ) فرح

. تسا باذک  یخلب ، بیبح  نب  نوراه  - 646
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  یقر ، نایح  نب  نوراه  - 647

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  تاقثرب  هک  تسا  یسک  دایز ، نب  نوراه  - 648
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. تسا باذک  بیطلا ، وبا  دمحم  نب  نوراه  - 649
یم رامـشب  يزاس  ثیدـح  رد  یتفآ  یلو  هدوب ، وگغورد  ظفاح  زا  یکی  لاس 509 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يدادـغب  كرابم  نب  هللاهبه  - 650

. تسا هدیدرگ  راکشآ  ثیدح  همئا  شیپ  شغورد  هک  دور 
دـصراهچ وا  تسا : هتفگ  دواد  وبا  هک  هدوب  قشمد  ثدحم  بیطخ و  هیقف ، لاس 245 ه  رد  یفوتم  یملـس ، دیلولا  وبا  رامع  نب  ماشه  - 651

. تسین اهنآ  يارب  یلصا  هک  هدرک  لقن  ثیدح 
لاس 465 ه رد  هک  . تسا ایالب  تاعوضوم و  هراب  رد  یگتخاـس  ثیداـحا  يوار  زاـس و  ثیدـح  باذـک و  یفـسن ، میهاربا  نب  داـنه  - 652

. تسا هدرک  توف 
ار بش  مامت  میالوم  تسا : هتفگ  وا  هراـب  رد  شزینک  تسا و  سکاـن  باذـک و  لاس 207 ه  رد  یفوتم  یئاط  يدـع  يدـع  نب  مثیه  - 653

. تسا هتفگ  یم  غورد  هتسشن و  یم  هدش  یم  حبص  هکیتقو  هدرک  یم  يراد  هدنز  بش 
ترفاسم رد  هراومه  وا  تسا ، یبوچ  يور  شلزنم  زور  ره  هک  تسا  نینچ  شنولت  رد  يدـع  نب  مثیه  تسا " : هتفگ  وا  هراـب  رد  ساون  وبا 

هب انایحا  یلاوم و  يوسب 

هحفص 109 ] ] 

مـسق ادـخب  دـنکیم ، مسرب  ملظ  هراوـمه  اـیوگ  هـک  دـهد  یم  شقوـس  ناـشوجه  يارب  هـک  تسایناـبز  وا  يارب  تـسا ، هیداـب  لـها  يوـس 
تبـسن لعث "  ینب "  رد  ار  يدع  هک  یماگنه  ياهدروآ  تسدب  باسنا  هار  زا  هک  یکیدزن  نآ  رگم  ینک  دـصق  ارنآ  هک  تسین  يایکیدزن 

(. تسا لعث  ینب  اب  طابترا  یب  انزلا و  دلو  هک  ناوخب  یعد "  ینعی "   "  ) نک بسن  رد  نیع  رب  مدقم  ار  لاد  يداد ،
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يرصب ، یئاط  رافغلا  دبع  نبمثیه  - 654

( واو  ) فرح

. تسا زاس  ثیدح  دامتعا  دروم  دارفا  مان  هبو  باذک  يدزا ، یناربط  هملس  نب  دیلو  - 655
. تسا سکان  باذک و  دادغب ، لیزن  لاس 172 ه  رد  یفوتم  یفوک ، ینادمه  روثیبا  نب  هللا  دبع  نب  دیلو  - 656

هب جاجتحا  هجو  چیه  هب  هک  هدرک  یم  تیاور  یگتخاس  بلاطم  تسا : هتفگ  نابح  نبا  هک  هتخاس  یم  ثیدح  يزنع ، لضف  نب  دیلو  - 657
. تسین زئاج  اهنآ 

. دوش هتشون  شثیدح  دیابن  تسا و  ثیدحلا  كورتم  باذک و  لاس 181 ه  رد  یفوتم  هیما ، ینب  مالغ  يرقوم  دمحم  نب  دیلو  - 658
یگدنز لاس 250 ه  ات  هک  ینارح ، یلجب  دیلولا  وبا  صفح  نب  بهو  - 659

هحفص 110 ] ] 

. تسا زاس  ثیدح  باذک و  هدومن 
نمشد لاجد ، ثیبخ ، باذک ، دارفا ، نیرتوگغورد  ای 200 ه  لاس 199  رد  یفوتم  یندم ، یشرق  يرتخبلا  وبا  یضاق  بهو  نب  بهو  - 660

ام تسا " : هتفگ  نینچ  شا  هراـب  رد  ریبز ، نب  ورمع  نب  دـیوس  هک  هتخاـس  یمثیدـح  ار  بـش  ماـمت  تـسا و  هدوـب  زاـس  ثیدـح  ادـخ و 
هک یتایاور  هدرک ، یم  عیاض  ار  يراگ  زیهریپ  نید و  هک  میتفای  نانچ  هتفگ  یم  ثیدـح  مرکا  ربمایپ  زا  اـم  يارب  هک  یماـگنه  ار  بهونبا 
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 ". تساهدروآ درگ  هدرک و  تیاور  هک  یئاهزیچ  بهو و  رب  فا  تسا ، هدرک  یم  تیاور  هدوب  ءارتفا  غورد و  شا  همه 
شیارب غورد  ياهدنـس  هدرک  یم  تیاور  هک  یثیدـح  ره  رد  تسا و  نازاس  ثیدـح  نایوگغرد و  زا  يرتخبلا ، وبا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا 

. تسا هدز  یم  اج  ار  اهنآ  تاقث  مان  هب  هتخاس و  یم 

( ءای  ) فرح

. تسا ثیدحلا  كورتم  باذک و  لاس 146 ه  رد  یفوتم  يواهر ، يرزج  هسینا  یبا  نب  ییحی  - 661
. دنک یم  تیاور  یگتخاس  بلاطم  دیوگ و  یم  غورد  هک  تسا  یخیش  لاس 202ه  رد  یفوتم  يرصب ، نکس  نب  ییحی  - 662

هتخاس و ثیدح  لیوط ، دیمح  مان  هب  هدرک و  یم  تیاور  هدوب  هدرکن  ثیدح  زگره  هک  یبلاطم  نایفس ، زا  ینامی ، بیبش  نب  ییحی  - 663
. تسا هتفگ  غورد 

هحفص 111 ] ] 

. تسا يدب  درم  باذک و  ایرکز ، وبا  هیودبع  نب  ییحی  - 664
یم تیاور  هک  یئاهزیچ  زا  مادکچیه  هدوب و  ادخ  نمشد  ثیبخ ، باذک ، هتخاس ، یم  غورد  ثیدح  رازیعلایبا ، نب  هبقع  نب  ییحی  - 665

. تسا هتفرگن  رارق  يوریپ  دروم  هدرک 
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  هدرک ، یم  تیاور  فرطم  زا  هک  ءالع  نب  ییحی  - 666

. تسا هدوب  باذک  همتع ، دجسم  ماما  لاس 589 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یسنلب  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نب  ییحی  - 667
تسردان شثیدح  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  تسا  هتخاسیم  ثیدح  هدوب و  عاضو  لاجد ، باذک ، يرصب ، یشرق  هسبنع  نب  ییحی  - 668

. تسا هدوب  راکشآ  شعضو 
. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هلمرح  رب  یبیجت ، هلمرح  ردارب  دمحم  نب  ییحی  - 669

هدرک یم  نوگرگد  ار  ثیداحا  هدوب و  ثیدحلا  كورتم  لاجد ، باذک ، لاس 190 ه  رد  یفوتم  يرصب ، بویا  وبا  نومیم  نب  ییحی  - 670
. تسا

. تسا هدوب  دزد  ثیدح  هتخاس و  یم  ثیدح  هدوب  تما  نیا  لاجدو  باذک  ایرکز ، وبا  راسمس  یناسغ  مشاه  نب  ییحی  - 671

هحفص 112 ] ] 

. تسا باذک  یمعلا ، دلاخ  نب  دیزی  - 672
. تسا غورد  هب  فورعم  باذک و  یقشمد ، دیزی  نب  هعیبر  نب  دیزی  - 673

. تسا ثیدحلا  كورتمو  هقث  ریغ  زاس و  ثیدح  باذک و  مکحلا ، وبا  يرصب ، یثیل  ضایع  نب  دیزی  - 674
. تسا باذک  لالخ ، ناورم  نب  دیزی  - 675

روددنا هتشون  وا  زا  هک  هچنآ  مامت  نیثدحم  اذل  و  هدوب ، غورد  ندرک  راکـشآ  رد  یطاسبنا  شیارب  هک  یـسهیب ، قاحـسا  نب  بوقعی  - 676
. دنا هتخادنا 

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  هک  هدوب  گرزب  نایوگغورد  زا  یندم ، يدزا  فسوی  وبا  دیلو  نب  بوقعی  - 677
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. تسا هدرک  توف  لاس 200 ه  دودح  رد  و  هدوب ، يدب  درم  باذک و  یشعا ، فسوی  وبا  بوقعی  - 678
، دوش یمن  هتشون  شثیدح  . تسا سکان  باذک و  هدوب  هدنز  دیشر  تموکح  نامز  رد  هک  ینارح ، یلیقع  مثیهلا  وبا  قدشا  نب  یلعی  - 679
هب تفگ  هک  هدیـسرنم  هب  رمـس  یبا  زا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  تسناد ، یمن  هدرک و  یم  ثیدح  اهنآ  هب  وا  دندرک ، عضو  یثیداحا  شیارب 

. ار دئاوف  زا  يزیچ  کلام و  اطوم  نایفس و  عماج  تفگ : دینش ؟ هچ  ربمایپ  زا  تیومع  متفگ : یلعی 

هحفص 113 ] ] 

. تسا هدوب  زاس  ثیدح  يدع  نب  نامی  - 680
. تسا هدوب  زاس  ثیدح  رخاتم ، خیش  یمزراوخ ، رفعج  نب  فسوی  - 681

وا هدش و  تمایق  نازیم و  رکنم  نآ  رد  هتـشون ، باذـع  هراب  رد  یباتک  هدوب ، زاس  ثیدـح  باذـک و  هیقف ، یتمـس  دـلاخ  نب  فسوی  - 682
توف لاس 189 ه  رد  و  هدروآ ، هرصب  هب  ار  هفینح  یبا  يار  هک  تسا  یسک  لوا  و  هدرک ، عضو  ار  طورـش  باتک  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 

. تسا هدرک 
رد و  هدرک ، یم  تیاور  تسردان  بلاطم  هتفگ و  یم  غورد  هدوب ، ثیدحلا  كورتم  باذک و  یقشمد ، ضیفلا  وبا  رفـس  نب  فسوی  - 683

. تسا هتشاد  رارق  نازاس  ثیدح  هرمز 

اه هنیک 

یم ثیدـح  وا  هک  دـش  مولعم  میارب  هاـگنآ  متـشون ، ثیدـح  رازه  دـص  وا  زا  تسا : هتفگ  حـلاص ، نب  دـمحا  ظـفاح  هک  هلاـبز ، نبا  - 684
. مدرک كرت  ار  شثیدح  ور  نیا  زا  هتخاس ،

. تسا هتخاس  یم  ثیدح  دنس  اب  رکوش ، نبا  - 685
. تسا هدز  یم  بلاق  خویش  مان  هب  هدرک و  یم  بیکرت  ار  اهنآ  هدیدزد و  یم  ثیدح  هدوب و  باذک  رقصلا ، نبا  - 686

هحفص 114 ] ] 

. تسا یغورد  ثیداحا  ياراد  هدوب و  باذک  نامثع  نب  رکب  وبا  - 687
. تسا هدوب  باذک  یضایب ، رباج  وبا  - 688

. تسا هدوب  باذک  ءالب و  یعار ، لفون  نب  نسحلا  وبا  - 689
ءوسرطاخ هب  ار  وا  ریزو ، یبلهم  هک  . تساسابع نب  دمحم  نب  یلع  شمسا  هدش : هتفگ  دایز ، تافینصت  بحاص  يدیحوت ، نایح  وبا  - 690

. تسا هدوب  سراف  دالب  رد  دص  راهچ  هنس  دودح  ات  درک و  دیعبت  شیفسلف  صوصخم  تارظن  هدیقع و 
ندز ناـتهب  رد  و  هدوـب ، هرهب  مک  يراـک  زیهرپ  نید و  ظاـحل  زا  باذـک و  ناـیح  وـبا  تسا : هتفگ  هدـیرفلا "  باـتک "  رد  یلاـم "  نبا  " 

. تسا هدش  لیطعت ، هب  لوق  تعیرش و  زا  نتفرگ  بیع  لیبق : زا  یمهم  روما  ضرعتم  هدرک و  یمرهاجت 
. تسا لالحنا  هقدنز و  بحاص  وا  تسا : هتفگ  یبهذ  .و  تسا قیدنز  وا  تس : هتفگ  يزوج  نبا  و 

بوسنم هلاسر  هتفگ : یم  هک  تسا  هدینش  ینیلام  دیعس  وبا  زا  وا  هک  هدرک  لقن  میارب  يزجسرصن  وبا  هک  هتفگ ، كاکح  ییحی  نب  رفعج  و 
ببـس ما و  هتـشون  هعیـش  در  ناونعبنم  ار  هلاسر  نیا  تفگ : وا  مدرک  تئارق  نایح  یبا  يارب  یلع  يوسب  ار  هدـیبعیبا  اب  رمع  رکب و  یبا  هب 
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هلاسر نیا  ور  نیا  زا  دندرک ، یم  ولغ  یلع ، هراب  رد  ودندش  یم  رضاح  دیمعلا  نبا  ینعی  ءارزو  زا  یضعب  سلجم  رد  اهنآ  هک  هدوب  نیا  نآ 
. تسا هدرک  عضو  هب  فارتعا  وا  نیا  ربانب  متشون ، ار 

نادنمـشند زا  يراتفگ  رب  وا  هک  هدرک  لقن  جالع ، نبا  طخ  زا  وا  هک  مدـناوخ  هعامج ، نبا  نیدـلا  زعیـضاق  طخ  هب  تسا : هتفگ  رجح  نبا 
لـضف لها  هرمز  رد  ار ، يدیحوت  دمحم  نب  یلع  نایح  وبا  هراومه  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  هتفای  یهاگآ  هدوب  هلاسر  نیا  هب  قلعتم  هک 

رظن راـک  نیا  زا  وا  تخاـس ، یلع  يوسب  ار  رمعو  رکب  وبا  هب  بوسنم  هلاـسر  وا  هکنآ  اتمتـسناد  یم  لزه  دـج و  رد  دادـس  هب  فوـصوم  و 
رب نیهوت 

هحفص 115 ] ] 

رد هیماما  هک  ار  هچنآ  قوف  قحتـسم  نانآ  هدش  یم  تباث  رگا  هک  هداد  تبـسن  ار  يروما  رمع  رکب و  وبا  هب  نآ  رد  اذـل  هتـشاد و  لوا  ردـص 
. دوب دنهاوخ  دنلئاق  ناشناماما  هراب 

هداد تبسن  ياهغیلب  هبطخ  رکبوبا  هب  هلاسر ، نیا  رد  وا  هک  تسا  نیا  دراد  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  تلالد  هلاسرنآ  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  و 
زا نانآ ، هک  هدـنام  لـفاغ  تقیقح ، نیا  زا  هکیتروص  رد  دـناسرب ، هنع  هللا  یـضر  یلع  هب  ار ، نآ  هک  هدرک  قلمت  هدـیبع  یبا  زا  نآ ، رد  هک 

!! دنرودب قلمت 
تبارق ظاـحل  زا  ادـخ  لوسر  هب  وت  دـنگوس ، مناـج  هب  تسا : هتفگ  رکب  یبا  لوـبق  زا  هک  تسانیا  نآ ، ندوـب  یگتخاـس  رب  رگید ، لـیلد  و 

سفن و هب  طوـبرم  یکیدزن ، تسا و  تشوـگ  نوـخ و  هب  طوـبرم  تبارق ، اریز  میرتـکیدزن ، وا  هـب  یکیدزن  ظاـحل  زا  اـم  یلو  يرتـکیدزن ،
. دیامن یم  زاین  یب  شندرک  در  رس  درد  زا  ار  ام  شظافلا ، تفاخس  تسا و  هفسالف  راتفگ  هب  هیبش  مالکنیا ، .و  حور

هیحان زا  یحو  راظتنا  هب  یتفرگ و  رانک  وت  هک " : تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  هنعهللا  یـضر  رمع  راـتفگ  نآ ، ندوب  یگتخاـس  لـئالد  زا  و 
، نآ غورد  اریز  . دوش هداد  تبـسن  رمع  هب  هک  تسین  اور  یمالک  نینچ  هک  یتروص  رد  دـش "  فرحنم  ادـخ  تاـجانم  یلو  یتسـشن ، ادـخ 

. تسا راکشآ 
دراد دوجو  تسا  ناگتـشذگ  راتفگ  صئاصخ  زا  هک  ترابع  یئاسر  یناور و  مدـع  لیبق  زا  هلاـسر ، نآ  رد  يرگیدروما  اـهنیا ، زا  رظنفرص 

. تسا یگتخاس  هلاسر  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک 
دیوگ : یم  ینیما 

نایح یبا  غورد  هلاسر  زا  ناشتافیلات  رد  هک  ینک  یمن  بجعت  نارگید ، قیقحتلا " و  هدمع  رد "  یکلام "  دـیبع  دـننام "  یناگرزب ، زا  ایآ 
؟ دنیامن یم  لالدتسا  جاجتحا و  رمع  رکب و  یبا  لئاضف  باب  رد  یتخانش ، ار  شا  هدنزاس  هبذاک  تیصخش  نآ و  تیهام  هک  يدیحوت 

. تسا باذک  سنا ، مداخ  يرصب ، یمعا  فلخ  وبا  - 691

هحفص 116 ] ] 

. تسا باذک  يدادغب ، خیش  ریخلا  وبا  - 692
. تسا هدش  دای  نازاس  ثیدح  هرمز  رد  ینئادم ، دعس  وبا  - 693

. تسا نایوگغورد  زا  یکی  يردق ، دیعس  وبا  - 694
. تسا زاس  ثیدح  باذک و  يدزا ، یماش  یلماع  هملس  وبا  - 695
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. تسین زئاج  شراتفگ  هب  جاجتحا  هک  تسا  ثیبخ  باذک و  یبرح ، بیطلا  وبا  - 696
. تسا هدوب  ثیداحا  يدزد  هب  فورعم  وگغورد و  يروباشین ، رکذم  رمع  نبا  یلع  وبا  - 697

. تسا هدشدای  تداع ، قراخ  بئاجع  عارتخا  ثیدح و  رد  یئوگغورد  هب  وا  زا  هک  یضاق ، ینهج  مساقلاوبا  - 698
. تسا هدوب  مدرم  دارفا  نیرت  ثیبخ  نیرن و  وگغورد  زا  هریغملا  وبا  - 699

. تسا هدوب  باذک  مزهملا ، وبا  - 700
نولمعی  اوناک  ام  لطاب  هیف و  مه  ام  ربتم  ءالوه  نا 

." تسا لطاب  دنداد  یم  ماجنا  هچنآ  دننآ و  رد  هک  دنتسه  يزیچ  ناگدش  كاله  نانیا  نامگ ، یب  " 

هحفص 117 ] ] 

ادخ هب  برقت  لماع  يزاس  ثیدح 

هراشا

عـضو هکنیا ، زا  لفاغ  . دنادب كرزب  دایز و  ار  نآ  مرتحم  هدنناوخ  دـیاش  هک  دوب  راورخ  زا  یتشم  ایرد و  زا  يا  هرطق  میدرمـش ، رب  هک  اهنیا 
هکلب درادن  يراگ  زیهرپ  دهز و  اب  یتافانم  تنس ، لها  ءاملع  زا  يرایسب  شیپ  ناعبات ، هباحص و  زا  تاقث  ادخ و  لوسر  رب  بذک  ثیدح و 

ار ناـحلاص  تسا " : هتفگ  ناـطق  دیعـس  نب  یحی  هک  تسا  اـج  نیا  زا  و  دـنناد ، یم  ادـخ  يوـس  هب  برقت  لـماع  ناـحلاص و  راعـش  ار  نآ 
 "، میدیدن ثیدح  رد  اهنآ  زا  رتوگغورد  يزیچ  رد  ار  ریخ  لها  تسا " : هتفگ  وا  زین  "و  مدیدن ، ثیدـح  رد  اهنآ  زا  رتوگغورد  يزیجرد 

 ". مدیدن تسا  دهز  ربخ و  هب  بوسنم  هک  نآ  زا  رتشیب  یسک  رد  ار  غورد  هک ": هدش  لقن  وا  زا  زین  و 
تلیـضف هراب  رد  نازاس  ثیدـح  هک  تسردان  رابخا  غورد و  ثیداحا  نآ  هب  یتافتلا  تسا " : هتفگ  هحفـص 155  راکذتلا "  رد "  یبطرق  و 

، هار دنا  هداد  ماجنا  یترخآ  شاداپ  تبرق و  دصق  ناونعب  ار  یلمع  نینچ  اهنآ  اریز  درک ، دیابن  دنا  هتخاس  لامعا ، رگید  نآرق و  ياه  هروس 
زا هکنانچ  دنیامن ، کین  لامعا  هب  بیغرت  ار  مدرم 

هحفص 118 ] ] 

. تسا هدش  تیاور  نارگید  و  يرابیوج ، هللا  دبع  نب  دمحا  ینامرک و  هشاکع  نب  دمحم  يروزم و  میرم  یبا  نب  حون  همصع  یبا 
نم تفگ : باوج  رد  وا  يا ؟ هدرک  لقن  بلاطم  اه  هروس  کیاکی  تلیـضف  رد  سابع ، نبا  زا  همرکع ، زا  اجک  زا  دش : هتفگ  همـصع  یبا  هب 

ناونع هب  ار  تیاور  نیا  ور ، نیا  زا  دنا ، هدش  قاحـسا  نب  دمحم  يزاغم  هفینح و  یبا  هقف  هب  مرگرـس  هدرک و  ضارعا  نآرق  زا  مدرم  مدـید 
ما ! هتخاس  هنادنسپ  ادخ  لمع 

مادقا هک  داهز  زا  يدرم  هب  دنا : هدروآ  نیثدحم ، خویـش  زا  رگید  مکاح و  دـهد : یم  همادا  نینچ  باتک  نامه  هحفص 156  رد  یبطرق  زاب 
نآارق زا  مدرم ، مدید  تفگ : باوج  رد  وا  يدرک ؟ نینچ  ارچ  دش : هتفگ  دوب ، هدومن  نآ  ياه  هروس  نآرق و  تلیـضف  رد  ثیدح ، عضو  هب 

يور زا  هکیـسک  ادخ " : لوسر  هتفگ  اب  سپ  دـش : هتفگ  وا  هب  هاگنآ  . منیامن بیغرت  نآ  هب  ار ، نانآ  هلیـسونیدب  متـساوخ  دـنا  هتفرگ  هرانک 
شعفن هب  هکلب  ما  هتفگن  غورد  وا  ررـض  رب  نم  تفگ : باوج  رد  يدرک ؟ هچ  دوب "  دـهاوخ  شتآ  شهاـگیاج  دـیوگب  غوردنم  رب  دـمع 

متخاس !! ثیدح 
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، دندوب دهز  هب  بوسنم  هک  دنتـسه  یناسک  ررـض  ظاحل  زا  اهنآ  نیرتگرزب  و  تسا : هتفگ  يزاس  ثیدح  زا  مدرم  نتـشاد  رذـح  رب  رد  وا  و 
ياههتخاس دنا  هتشاد  اهنآ  هب  هک  ینانیمطا  رطاخ  هب  زین  مدرم  دنا و  هدومن  نآ  هب  مادقا  تسا  یبوخ  راک  يزاس  ثیدح  هکنیا  لایخ  هب  یلو 

. دندرک هارمگ  زین  ار  نارگید  دندوب و  هارمگ  نانآ  دنا ، هتفریذپ  ار  نانآ 
رد وا  دیا ؟ هدروآ  ار  ثیداحا  نیا  اجک  زا  هدوب : هدش  هتفگ  وا  هب  هک  یماگنه  دیدینش : ار  هبر "  دبع  نب  هرـسیم  راتفگ "  قباس ، رد  امـش  و 

نـسح تسا : هتفگ  مکاح  .و  مراودـیما ار  کین  شاداپ  راک  نیا  رد  ما و  هدرک  عضو  نادـب ، مدرم  بیغرت  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  تفگ : باوج 
دامح نب  میعن  زین  تساهتخاس و  یم  ثیدح  ادخ  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  دنک ) یم  تیاور  حضاو  نب  بیسمزا  هک  یسک  )

هحفص 119 ] ] 

تسا ! هتخاس  یم  یثیدح  تنس ، تیوقت  رطاخ  هب 
لئاـضف اـبو  هتـشادن  دوجو  یتـصقنم  نیرتـکچوک  نآ  رد  هدوبن و  تشز  ياـهراک  زا  تسرداـن  راـتفگ  تمهت و  غورد و  اـیوگ  نیا ، رباـنب 

درادن !! یتافانم  یناسنا  تمارک  یناسفن و 
دشاب !! یم  مدرم  نیرتوگغورد  هک  تسا  دباع  ودهتجم  نومیم  نب  برح  نیا 

تسا !! هتفگ  یم  غورد  هدرک و  یم  سولج  هدش  یم  حبص  هک  یتقو  داتسیا  یم  زامن  هب  ار  بش  مامت  هکتسا  یئاط  مثیه  نیا  و 
تسا !! هدوب  زاس  ثیدح  باذک و  لاح ، نیع  رد  هدوب و  داهز  زا  هک  تسا  یماش  میهاربا  نب  دمحم  نیا  و 

تنـس و زا  يوریپ  داهتجا و  حالـص و  تناما و  تقادـص و  يراد و  نید  دامتعا و  دـهز و  هب  فوصوم  یلبنح  ثیغملا ، دـبع  ظـفاح  نیا  و 
تسا !! هتشون  هیواعم  نب  دیزی  لئاضف  هراب  رد  یباتک  یگتخاس ، بلاطم  زا  لاحنیع  رد  و  هدوب ، راثآ 

تسا !! هتفگ  یم  غورد  هتخاس و  یم  ثیدح  هک  هدوب  لصوم  دابع  زا  حیبص ، نب  یلعم  نیا  و 
تسا !! هدوب  باذک  هک  تسا  دباع  لاله  نب  یلعم  نیا  و 

تسا !! هدوب  يرهام  زاس  ثیدح  هک  تسا  تئارق  ماگنه  هدننک  هشاکع  نب  دمحم  نیا  و 
تسا !! هتشون  نایفس  یبا  نب  هیواعم  لئاضف  رد  یباتک  یگتخاس ، بلاطم  زا  هک  تسا  دهاز  رمع  وبا  نیا  و 

هدوب ایند  كرات  اسراپوا و  تسا : هتفگ  شیزاس  ثیدـح  یئوگغورد و  هراب  رد  يزوج  نبا  هک  تسا  داهز  ناگرزبزا  یلهاـب  دـمحا  نیا  و 
!!!. تسا هداد  هولج  وکین  شیارب  ار  حیبق  لمع  نیا  ناطیش ، اما 

!!. تسا هتخاس  ثیدح  هیواعم  تلیضف  رد  هک  تسا  حلاص  درم  ینادرب ، نیا  و 
نخس یسک  اب  لاس  تسیب  یتح  هک  تسا  ناحلاص  زا  صفح ، نب  بهو  نیا  و 

هحفص 120 ] ] 

!!. تسا هتفگ  یم  یشحاف  غورد  یلو  هتفگن 
لاح نیع  رد  اما  هدوب ، نآ  هب  تبـسن  اهنآ  نیرتعفادم  تنـس و  هب  تبـسن  شنامز  مدرم  نیرتدـنب  ياپ  هک  تسا  هیقف  يزورم  رـشب  وبا  نیا  و 

!!. تسا هدرک  یم  الاب  نیئاپ و  ار  نآ  هتخاسیم و  ثیدح 
هدوب زاس  ثیدـح  عاضو و  لاح  نیع  رد  اما  هدوب  زور  رد  اهنآ  نیرتریگ  هزور  مدرم و  نیرت  راد  هدـنزبش  هک  تسا  یعخن  دواد  وبا  نیا  و 

!!. تسا
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!! تسا گرزب  نایوگغرد  زا  هک  تسا  ءاهقف  دابع و  ناحلاص  زا  راک ، ییحی و  وبا  نیا  و 
!!. تسا هدوب  یگتخاس  شثیداحا  هک  تسا  داهز  زا  یکی  يدمآ ، دمحم  نب  میهاربا  نیا  و 

ار اهدنـس  هتفرگ و  یمن  رارق  يوریپ  دروم  شثیدح  یلو  هدوب  راد  هزور  لاس  تصـش  دباع و  هک  تسا  یلهـشا  لیعامـسا  وبا  میهاربا  نبا  و 
!!. تسا هدرک  یم  دیناسم  ار  لیس  ارم  هدرک و  یم  نوگرگد 

!!. تسا هدوب  زاس  ثیدح  عاضو و  هک  تسا  تدابع  رد  دهتجم  ریبز ، نب  رفعج  نبا  نیا  و 
!!. تسا هتفگ  یم  هک  هدوب  حلاص  دباع و  شایع ، یبا  نب  نابا  نیا  و 

رگید یخرب  و  ریهش ، ثدحم  یـضعب  و  يدتقم ، ماما  یخرب  هک  دنرادرارق  نوگانوگ  نوئـشرد  یفلتخم  دارفا  نازاس ، ثیدح  نیا  نایم  رد 
ماما يارب  میظعت  ای  نید  هب  تمدخ  رطاخ  هب  اهنآ  زا  یعمج  هک  دنتسه  اناوت  بیطخ  رگید  یخرب  تیاور و  رد  خیش  یـضعب  و  تجح ، هیقف 

. دنا هتفگ  یم  غورد  ادمع  بهاذم  يارب  دییات  ای 
رگا تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  بهاذم  لاجر  نایم  بلاثم  بقانم و  رد  ضقانت  فالتخا و  هدـش و  دایز  اور  ان  ياهتبـسن  غورد و  ور  نیا  زا  و 

توهبم نآ  نادرم  بهاذم و  نوماریپ  یگتخاس  ياه  غورد  اب  ار  مدرم  دنزب ، ءارتفا  ترضح  نآ  هب  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  اب  هتسناوتن  یسک 
. تخاس یم 

هحفص 121 ] ] 

هفینح وبا  حدم  رد  تیاور 

دیآ یم  يدرم  نم  زا  دعب  يدوز  هب  تیاور " : لیبقزا  دنزاس  یم  ادخ  لوسر  مان  هب  هفینح ، یبا  بقانم  رد  ار  یتایاور  هک  ینیبیم  ار  يدرم 
 ". درک دهاوخ  هدنز  شیاه  تسد  اب  ار  متنس  ادخ و  نید  هک  تسا  هفینح  وبا  شا  هینکو  تباث  نب  نامعن  شمان  هک 

 " هفینح یبا  بقانمشباتک  رد  یمزراوخ  هک  تسا "  شیوخ  نامز  ورشیپ  هفینح  وبا  و  دنتسه ، یناورـشیپ  متما  زا  ینرق  ره  رد  تیاور " : و 
ورشیپ هفینح  وبا  و "  تسا : روط  نیا  هحفص 18 دلج 1  هفینح  یبا  دیناسم  عماج  رد  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  ظفل  نیمه  اب  هحفص 16  دلج 1 

 ". تسا تما  نیا 
ار وا  يدع  نبا  یناجزوج و  هک  باذکمدآ ، نب  دماح  قیرط  زا  ادخ ، لوسر  زا  لاس 174 ه  رد  یفوتم  هعیهل ، نبا  هیحان  زا  تیاور  نیا  دنس 

نبا و  هدرمش ، دنتسه  يزاس  ثیدح  هب  روهشم  هکیناسک ، هرمز  رد  ار  وا  ینامیلـس  دمحا  هک  یتروص  رد  تسا  هدیـسر  دنا ، هدرک  بیذکت 
. دنک شتنعل  ادخ  تسا ، باذک  وا  تسا : هتفگ  نیعم 

بیطخ تسه "  متما  غارچ  متما ، غارچ  متما ، غارچ  وا  تسا ، هفینح  وـبا  شا  هینک  ناـمعن و  شمـسا  هک  تسا  يدرم  متما  رد  تـیاور " : و 
. تسا یگتخاس  ثیدح  نآ  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص 335  دلج 13  شخیرات  رد  ارنآ  يدادغب 

. تسا تما  نیا  دارفا  نیرتهب  هک  هفینح  وبا  هب  ینکم  دیآ ، یم  دیدپ  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  تیاور " : و 
 ". تسه متما  غارچ  وا  دوش ، یم  هتفگ  هفینح  وبا  وا ، هب  هک  دیآ  یم  دیدپ  يدرم  متما  رد  يدوز  هب  تیاور " :  "و 

هحفص 122 ] ] 

دهاوخ دیدجت  ار  متنس  وا ، هلیـسو  ادخ  تسا ، هفینح  وبا  هب  ینکم  دوش و  هتفگ  نامعن  وا ، هب  هک  دیآ  یم  دیدپ  يدرم  متمارد  تیاور " : و 
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. تسا هدرمش  عاضو  باذک و  يرابیوج  دمحا  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  يدع  نبا  درک " 
تسردان یگتخاس و  تیاور  نیا  : هک تسا  هدمآ  هحفص 214  بلاطملا  ینـساباتک  رد  تشا "  تشهب  لها  غارچ  هفینح ، وبا  تیاور " : و 

. تسا
شتـسد هب  متنـس  ادخ و  نید  هک  تسا ، هفینح  وبا  شاهینک  تباث و  نب  نامعن  شمان  هک  دیآ  یم  يدرم  نم ، زا  دـعب  يدوز  هب  تیاور " : و 

 ". دش دهاوخ  ءایحا 
ناربمایپ رگید  تیاور " : تسا " و  تباث  نب  نامعن  شمان  دناریم ، یم  ار  تعدب  دنک و  یم  هدنز  ار  متنـس  هک  دیآ  یم  يدرم  تیاور " : و 
ناربمایپ زا  يربمایپ  و  شناد ، زا  یهوک  هک  اـیوگ  تسا و  راـک  زیهرپ  يدرم  کیادـخ  شیپ  وا  منک ، یم  راـختفا  هفینح  وبا  هب  نم  نم و  هب 

 ". دراد نمشد  ارم  دشاب ، هتشاد  نمشد  ار  وا  سک  ره  دراد و  تسود  ارم  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، لیئارساینب 
. تسا نوگانوگ  شقرط  هچ  رگا  تسین  هتسیاش  تسا : هتفگ  ینولجع  و  تسا ، یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  يزوج  نبا 

هحفص 123 ] ] 

 ". دندش یمن  ینارصن  يدوهی و  دندوب ، هفینح  وبا  لثم  یسیع  یسوم و  تما  رد  رگا  تیاور " : و 
هک دـشاب "  یم  متما  غارچ  وا  . تسا هفینح  وـبا  شا  ناـمعن  شماـن  هک  متما  زا  نم  هب  یمدرم  نم  دـنک و  یم  راـختفا  نم  هب  مدآ  تـیاور : و 

. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هحفص 33  دلج 1  ءافخلا  فشک  رد  ینولجع 
وا ياه  تسد  اـب  ادـخ  هک  تسا  یلاـخ  شیاـه  هناـش  نیب  دوش و  یم  هتفگ  هفینح  وبا  وا  هب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  يدرم  متما  رد  تیاور " : و 

دارفا وا  تسا و  لـسرم  ثیدـح  نیا  تسا  هتفگ  هحفص 16  دـلج 1  هفینح  یبا  بقانم  رد  یمزاوخ  هکنانچ  دراد ، یم  هاـگن  هدـنز  ار  تنس 
. تسا هدش  تیاور  یمانمگ 

تسا ". هفینح  وبا  شا  هینک  هک  دیشخرد  دهاوخ  ناسارخ  عیمج  رب  یهام  ادخ  لوسر  زا  دعب  سابع " : نبا  تیاور  و 
: تفگ درک ، هاـگن  وا  هب  رفعج  هک  یتقو  دـش ، دراو  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  رب  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  هک  باذـک  يرتخبلا  وبا  تیاور ، و 
ره يارب  سر ، دایرف  و  نوزحم ، ره  يارب  هاگهانپ ، درک و  یهاوخ  هدـنز  ار  نآ  مدـج ، تنـس  ندـش  سردـنم  زا  دـعبوت  منیب  یم  هک  اـیوگ 

ادـخ هیحان  زا  قیفوت  يرای و  سپ  یهد ، یم  ناشناهنآ  هب  وت  ار  تسار  هار  دـنبای و  یم  هار ، دـصقم  هب  اه  نادرگرـس  وت ، هلیـسو  یمومهم ،
یبا زا  ار  نآ  هحفص 19  دـلج 1  هفینح  یبا  بقاـنم  رد  یمزراوخ  بیطخ  دـنبایب "  ار  هار  تا  هلیـسو  یهلا  نادنمـسناد  اـت  تسا  وـت  لاـم 

بلاطم هنوگ  نیا  زا  نآ  رد  دـسیون و  یم  هفینح  یبا  بقاـنم  هراـب  رد  یگرزبباـتک  هک  يدرم  هراـب  رد  میوگب  هچ  تسا : هدروآ  يرتخبلا 
قئاقح دننامه  یمالسا  عماوج  رد  ار  نآ  دروآ و  یم  رادخاش  ياه  غورد  هدوهیب و 

هحفص 124 ] ] 

زا یعمج  ولغ  دیدرگ و  دهاوخ  نشور  شیتشز  راکـشآ و  شغورد  يزور  تسا  نکمم  هک  دنک  یمن  رکف  چیه  دـنک و  یم  شخپ  ملـسم 
. تسا ملعا  ادخ  لوسر  زا  وا  دنا  هتشادنپ  هک  تسا  هدیسر  یئاج  هب  وا ، هراب  رد  هفینح ، وبا  ناوریپ 

كرت ار  مدرم  هنوگچ  : تفگ نم  هب  وا  دوب ، كرابم  نبا  هللا  دـبع  اجنآ  رد  متفر و  هرـصب  هب  اجنآ  زا  مدوب و  هفوک  رد  دـیوگ : یمریرج  نبا 
دوخ ياوشیپ  رفک  رد  ارت  ناـنآ  تسا ، ملعا  ادـخ  لوسر  زا  هفینح  وـبا  هک  دنتـشادنپ  یم  یخرب  هک ، یلاـح  رد  مدرک  كرت  متفگ  يدرک ؟

. دشرت ششیر  هک  تسیرگ  نانچ  هاگنآ  دنا ، هداد  رارق 
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عازن يا  هلاـسم  رد  مه  اـب  رفن  ود  اـم  شیپ  تفگ : وا  هب  يدرم  مدـش ، دراو  كراـبم  نـبارب  تـسا : هـتفگ  هـک  هدـمآ  ریرج  نـب  یلع  زازین  و 
دوب : هتفگ  هکنآ  تسا ، هتفگ  نینچ  ادخ  لوسر  : تفگ يرگید  و  هتفگ ، نینچ  هفینح  وبا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندرک ،

تسا ! ادخ  لوسر  زا  ملعا  تواضق  رد  هفینح  وبا  تفگ : تسا ، هتفگ  نینچ  هفینح  وبا 
وت هیحاـن  زا  رفک  نیا  متفگ : نم  . تسا رفک  . تسا رفک  نیا  تفگ : كراـبم  نبا  هاـگنآ  . تفگ راـبود  وا  وـگب ، هراـبود  تفگ : كراـبم  نـبا 
وبا زا  تندرک  تیاور  رطاـخ  هب  متفگ : روـطچ ؟ : تفگ وا  دـنا ، هداد  رارق  دوـخ  ياوـشیپار  رفاـک  ناـنآ ، وـت  هلیـسو  و  تسا ، هدـش  لـصاح 

. منک یم  رافغتسا  هفینح  یبا  زا  ندرکتیاور  زا  نم  تفگ : وا  . هفینح
. دنناد یمن  ملعا  وا  زا  ار  یسک  اذل  تسا و  هفینح  یبا  تبحم  زا  زیربل  ناشلد  نانیا  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  ضایع  نب  لیضف  زا  و 

هفینح و نبا  نآ ، لاطبا  دراب و  ات  هدرک  یم  یئوج  هراچ  ادـخ  لوسر  ثیدـح  لاطبا  رد  قارع ، لها  هیقف  هللا ، دـبع  وبا  عاجـش  نب  دـمحم  و 
. دشاب هدرک  يرای  ار  شیار 

هحفص 125 ] ] 

هفینح وبا  تمذم  رد  راتفگ 

دنا هداد  رارق  بیذکت  هلمح و  نعل و  نعط و  دروم  ار  ناشماما  هتـساخرب ، هلباقم  هب  يدارفا  نایوگ ، فازگ  نازاس و  ثیدح  نیا  ربارب  رد  و 
یم هاگآ  هراب  نیا  رد  هک  ار  هچنآهمه  هب  دـسر  هچ  اـت  میئاـمن ، رکذ  ار  نآ  مهم  ياـهزارف  هک  درادـن  ار  نآ  شیاـجنگ  ماـقم  هنافـساتم  هک 

مینکیم : ءافتکا  اهرظن  راهظا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  میروایب و  اجنیا  رد  میراد ،
نیکروتم ءافعـض و  ناونع  هب  شباتک  رد  حیحـص ) بحاص  ، ) يراخب لیعامـسا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  هکیناـسک  زا  تسا : هتفگ  ربلا  دـبع 

. تسا یفوک  تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا  هداد  رارق  نعطدروم 
رفک زا  راب  ود  هفینح  وبا  هدش : هتفگ  تفگ : یم  دـنا  هدینـش  يروث  نایفـس  زا  ذاعم ، نب  ذاعم  دیعـس و  نب  ییحی  تسا : هتفگ  دامح  نب  میعن 

. دش هداد  هبوت 
هک دـنک  شتنعل  ادـخ  تفگ : وا  . تساهدرم هفینح  وبا  هک  دـندروآ  ربخ  مدوب ، هنییع  نب  نایفـس  شیپ  هک : تسا  هدرک  لقن  يرازف  زا  میعن  و 
. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  يراخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ، هدماین  دیدپ  وا  زا  رتدب  يدنزرف  مالسا ، رد  تسا و  هتسسگ  ار  مالسا  نامسیر 

هفینحوبا هک  تسا ، هدرک  رکذ  هفینح  یبا  هراب  رد  للعلا "  باتک "  رد  یجاس  تساهتفگ : ءافتنالا "  شباـتک "  زا  هحفص 150  رد  وا  زین  و 
رد دوراـجلا  نبا  .و  تسا هدوب  هفینح  یبا  باحـصا  ناـفلاخم  زا  یجاـس  .و  تسا هدرک  هبوـت  مه  وا  هدـش ، هداد  هبوـت  نآرق  فـلخ  هراـب  رد 

هدرک فالتخا  شمالـسا  رد  تسا  مهم  دایز و  شثیدـح  هک  هفینح  وبا  تباث  نب  نامعن  تسا : هتفگ  نیکورتم  ءافعـض و  هراـب  رد  شباـتک ،
. دنا

هتفگ دننامه  هفینح ، یبا  هراب  رد  وا  هک  هدش  تیاور  هللا ، همحر  کلام ، زا  و 

هحفص 126 ] ] 

هدوب رتمک  شررض  هدوب  هدمآ  تما  نیا  گنج  هب  ریشمش  اب  رگا  هدمآ و  دیدپ  مالسا  رد  هک  تسا  يدولوم  نیرتدب  وا  تسا : هتفگ  نایفس 
. تسا
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رد ادـخ  لوسر  اب  هک  متفای  ناـنچ  ار  هفینح  وبا  هتفگ : یم  هک  مدینـش  حارج  نب  عیکو  زا  تسا : هتفگ  بئاـسلا  وبا  هک  تسا  هتفگ  یجاـسو 
نب دـمحم  هک  تسا  هدرک  رکذ  یجاس  .و  تسا هدروآ  ار  نآ  هحفص 390  دلج 13  شخیرات  رد  بیطخ  درک و  تفلاخم  ثیدـح  تسیود 

رد وا  یتـسه ، هفینح  وبا  ریپ و  وـت  دـنیوگ  یم  مدرم  متفگ : كراـبم  نبا  هب  تسا  هتفگ  وا  هک  هدرک  لـقن  دـسا ، نب  یلعم  زا  ینئادـم : حور 
شکرت میتخانـش  ار  وا  هک  یتـقو  میتخانـش  یمن  ار  وا  میتـفر و  یم  شـشیپ  اـم  تسین ، تسرد  دـنیوگ  یم  مدرم  هک  هچ  ره  تفگ : باوج 

. میدرک
ارم راـب  نیدـنچ  هفینح  وـبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  هک  تسا  هتفگ  میارب  يرقم ، نمحرلا  دـبع  یبا  نب  دـمحم  تـسا : هـتفگ  زین  و 

. مدرکن تباجا  ار  شتوعد  هک  هدومن  فارطا  هب  توعد 
، یئوگب غورد  تثیدح  رد  رگا  تفگ " : یم  هک  دینش  يدرم  زا  رفعج  وبا  يواحط  : تسا هتفگ  رمع  وبا  هک  تسا  هدروآ  هحفص 152  رد  و 

 ". دندومن ضارعا  نیئآ  نید و  زا  هدرک و  ادیپ  سایق  يوس  هب  شیارگ  ملظ  يور  زا  هک  اهنآ ، رفز  ای  هفینح  یبا  هانگ  داب  وت  رب 
. تسا هدوب  نم  رب  ناشهانگ  نم و  لام  ناشیاهرجا ، تانسح و  هک  متشاد  تسود  تسا : هتفگ  رفعج  وبا  و 

وا زا  دوش  یم  ایآ  هک : دش  لاوس  وا  زا  و  دوش ، تیاور  هفینح  یبا  باحـصا  زا  تسین  راوازـس  تسا : هتفگ  لبنح ، نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  و 
درک ؟ تیاور 

. هن تفگ :

هحفص 127 ] ] 

اب هک  یـسک  و  درک ، يزاـب  نید  اـب  وا  تفگ : درک و  داـی  هفینح  یبا  زا  هک  مدینـش  سنا  نب  کـلام  زا  تسا : هتفگ  محازم ، یبا  نب  روصنم 
. تسین راد  نید  دنک  يزاب  نید 

رگید تفگ : يرآ ، متفگ : دوش ؟ یم  دای  امش  طیحم  رد  هفینح  وبا  زا  ایآ  تسا : هتفگ  نم  هب  سنا  نب  کلام  هک  تسا  هتفگ  ملسم  نب  دیلو 
. تسین تنوکس  ياج  امش  طیحم 

رذ و نب  رمع  دنا : هرهش  هئجرم  اب  ینمشد  هب  ریز ، دارفا  تسا " : هتفگ  هدرک و  دای  رفک ، هنومنار  هفینح  وبا  یتایبا ، نمض  رد  یلیل ، یبا  نبا 
 ". دنرفاک دب و  خیش ، هفینح ، وبا  بابد و  هبیتع  سیق و  نبا 

. تسا هدرک  در  ار  ادخ  لوسر  ثیدح  رتشیب  ای  دص  راهچ  هفینح  وبا  هک : تسا  هدمآ  طابسا ، نبا  فسوی  زا  و 
. تسا هدشن  دلوتم  هفینح  یبازا  مالسا  لها  رب  رت  رضم  يدولوم  مالسا  رد  هتفگ : هک  تسا  هدمآ  کلام ، زا  و 

نایز هدرک  عضو  اـه  تنـس  ضقن  رد  هک  ار  هچنآ  فارطا و  رد  هیحاـن : ود  ره  رد  سیلبا  هنتف  زا  تما ، نیا  رب  هفینح  وبا  هنتف  هک : وازا  زین  و 
. تسا رت  راب 

. مناد یمن  هفینح  یبا  يار  زارتگرزب  يا  هنتف  لاجد  هنتف  زا  دعب  مالسا  رد  تسا : هدمآ  يدهم ، نب  نمحرلا  دبع  زا  و 
هفینح یبا  باحـصا  زا  يدرم  نآ ، رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دـشاب ، يروخ  بارـش  لـئابق ، زا  يا  هلیبق  ره  رد  رگا  تسا : هدـمآ  کیرـش  زا  و 

. دشاب
یبا زا  نآ  رب  رت  رضم  يدولوم  مالسا  رد  درک ، هعطق  هعطق  ار  نآ  تفاتـش و  مالـسا  نامـسیر  يوس  هب  هفینح  وبا  تسا : هدمآ  یعازوا ، زا  و 

. دماین دیدپ  هفینح 
تفگ : دیسر ، هفینح  وبا  تافو  ربخ  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  يروث ، نایفس  زا  و 

ار مالسا  نامسیر  هک  اریز  درک ، تحار  شرش  زا  ار  نیملسم  هک  ار  یئادخ  ساپس 
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شناد و نودب  تفگ : وا  دـش ، دای  هفینح  یبا  زا  وا  شیپ  زین  .و  تسا هدـماین  دـیدپ  وا  زا  رتموش  يدولوم  مالـسا  رد  دوب و  هدرک  هعطق  هعطق 
. درک یم  رظن  راهظا  لئاسم  هراب  رد  تنس 

. تسا هدننک  هارمگ  هارمگ و  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  سیردا ، نب  هللا  دبع  و 
. منیب یم  يدوهی  ار  وا  نم  تفگ : هبیش  یبا  نبا  و 

. دوشن تیاور  هفینح  یبا  باحصا  زا  هک  تسا  راوازس  هتفگ و  یم  غورد  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  لبنح  نب  دمحا  و 
يوه و بحاص  تسا و  تسـس  برطـضم و  شثیدـح  . تسین ظفاح  تسا ، يار  بحاـص  هفینح  وبا  تسا : هتفگ  یلع  نب  ورمع  صفح  یبا 

. دشابیم يوه 

تنس لها  نایاوشیپ  رگید  هرابرد  يراتفگ 

ار نآ  هتخاـس و  ار  دـنک "  یم  رپ  شناد  زا  ار  نیمز  هرک  ماـمت  هک  شیرق ، ملاـع  تیاور " : ادـخ  لوـسر  ماـن  هب  هک  ینیب  یم  ار  نارگید  و 
. دنا هدرک  اه  یعفاش  ماما  سیردا ، نب  دمحم  رب  لمح 

ار متنـس  متبحم و  هدارا  هک  یـسک  : تسا هدومرف  هدرک ، لاوس  یعفاش  هراب  رد  وا  زا  هدـید و  باوخ  رد  ار ، ادـخ  هک  تسا  هتـشادنپ  ینزم  و 
 ". میوا زا  نم  نمزا و  وا  هک  اریز  دنک ، هدافتسا  یبلطم  یعفاش ، سیردا  یبا  دمحم  زا  هک  تسوا  رب  دراد ،

هب تبسن  و  مدینش ، ار  شراتفگ  کلام و  لئاسم  متشون و  ثیدح  لاس ، هن  تسیب و  تسا : هتفگ  وا  هک  هدمآ ، يذمرت  رـصن  نب  دمحم  زا  و 
ضرع مدید ، باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  تفرگ ، مترچ  مدوب ، هتسشن  هنیدم  رد  یبنلا  دجـسم  رد  هک  یماگنه  ات  متـشادن ، یبوخ  رظن  یعفاش 

. ریخ دومرف : مسیونب ؟ ار  هفینح  وبا  يار  ایآ  هللا  لوسر  ای  مدرک :
دننامه ار  شرـس  مسیونب ؟ ار  یعفاش  يأر  مدرک : ضرع  . دـشاب قفاوم  مثیدـح  اب  هک  یمادام  دومرف : مسیونب ؟ ار  کلام  يار  مدرک : ضرع 

ریز هب  ما ، هتفگ  رطاخ  هب  كانبضغ ، مدآ 

هحفص 129 ] ] 

يوس هب  ایور ، نیا  لابند  هب  دنک ، یم  لمع  متنس  هب  هک  تسا  یسک  هب  هعجارم  نآ  هکلب  تسناد ، دیابن  يار  هب  لمع  ار  نیا  دومرف : دروآ و 
. متشون ار  یعفاش  ياه  هتشون  مدرک ، تکرح  رصم 

مدرک : ضرعوا  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  تسا  هتفگ  رصن  نب  دمحا 
رب دومرف : میوش ؟ دقتعم  ار  شبهذـم  هدرک ، دامتعا  يوریپ و  هک  یهد  یم  ینامرف  رـصع  نیا  رد  تتما  دارفا  زا  کی  مادـک  هب  هللا  لوسر  ای 

تمایق ات  وا  مارم  وریپ  هک  یناسک  شنارای و  باحـصا و  عیمج  زا  وا و  زا  ادـخ  تسا و  نم  زا  وا  هک  یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  هب  داب  امش 
. تسا دهاز  راکزیهرپ و  هیقف  هک  لینح ، نبا  دمحا  هلیسو  هب  دومرف : یک ؟ هب  رگید  مدرک : ضرع  هراب  ود  . تسناد دونشخ  دنتسه 

متفاتـش و شیوس  هب  دروآ ، فیرـشت  ادخ  لوسر  تفرگ ، مترچ  مدوب ، هک  هکرابم  هضور  رد  هک  تسا  هدمآ  يذمرت ، نسح  نب  دمحا  زا  و 
، داب هتـسکش  شتـسد  وا  رب  فا  دومرف : دـیئامرف ؟ هچ  هفینح  یبا  يار  هراـب  رد  هدـش ، داـیز  نید  رد  فـالتخا  هللا ، لوسر  اـی  مدرک : ضرع 

يار هراب  رد  متفگ : مدرک ، اطخ  دیـسر و  دومرف : دروآ و  نیئاپ  درب و  الاب  ار  شتـسد  دـیئامرف ؟ یم  هچ  کلام  يار  هراـب  رد  مدرک : ضرع 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


، !. درک ءایحا  ار  متنس  هک ، ممع  رسپ  يادف  مردپ  دیئامرف ؟ یم  هچ  یعفاش 
فالتخا دومرف : ینیب ؟ یمن  تسا  مدرم  نایم  رد  هک  یفالتخا  ایآ  هللا ، لوسر  ای  متفگ : مدـید ، باوخ  رد  ادـخ  لوسر  تسا : هتفگ  وا  زین  و 

، تسا هتشون  ار  شناد  هک  کلام  اما  .و  شمسانش یمن  هک  هفینح  وبا  اما  دومرف : . یعفاش کلام  هفینح و  وبا  هراب  ردفالتخا  متفگ : یچرد ؟
. نم يوس  هب  تسا و  نم  زا  سپ  یعفاش  اما  و 

ةریره ، وبا  قیرط  زا  شماما  هب  برقت  يارب  هفینح ، یبا  غاد  وریپ  هک  ینیب ، یم  و 

هحفص 130 ] ] 

.و تسه متما  غارچ  وا  تسا و  هفینح  وبا  شمان  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدرم  متما  رد  يدوز  هب  دزاس " : یم  ثیدـح  نینچ  ادـخ  لوسر  ماـن  هب 
هنتف رگید " : ریبعت  رد  .و  تسا سیلبا  هنتف  زا  شیب  متمارب  وا  هنتف  تسا ، سیردا  نب  دمحم  شمان  هک  دوش  یم  ادیپ  يدرم  متما  رد  يدوزهب 

سیلبا ". زا  متما  رب  تسا  رت  رابنایز  شا 
. متفرگ یم  هیزج  اه  یعفاش  زا  متشاد  یم  تردق  رگا  تفگ : یم  لاس 506 ه  رد  یفوتم  قشمد ، یضاق  یفنح  یسوم  نب  دمحم  و 

یم نآرق  متخ  کی  زور  ره  رد  هک  تسا  يراک  زیهرپ  ملاع  ناـمه  نیا   ) لاس 789 ه رد  یفوتم  یفنح ، یقاومد  دمحم  نب  نیدـلا  بحم  و 
. تسا هتسناد  یم  تدابع  ار  نآ  هتخاس و  یم  غورد  هکیئاج  ات  هدوب  اه  یعفاش  هیلع  يدیدش  بصعت  ياراد  هدرک )

، مدرم رگا  دـننک " : یم  تیاور  دـنا ، هتخاس  ادـخ  لوسر  مان  هب  یـضعب ، هک  ار  یتیاور  دـندروآ و  یم  ار  يرگید  ياهرادـنپ  اه ، یکلام  و 
. دنیامن یم  سنا  نب  کلام  رب  قیبطت  ار  نآ  دنبای " و  هنیدم  ملاع  زا  ملعا  دنادرگب  ار  نیمز  هرک  مامت 

هک ایوگو  تسا ، هتـشادن  دوجو  هجوت  دروم  یملاـع  وا ، زا  دـعب  کـلام و  زا  شیاـج  نآ  رد  هدوبن و  مالـسا  تختیاـپ  هنیدـم ، هک  اـیوگ  و 
: تسا هدومرف  هداد و  رارق  ینیشناج  رد  نآرق  نیرق  ار  نانآ  ادخ  لوسر  هک  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  هداوناخ 

هتبلا  ) دـمحم لآ  قداص  هک  ایوگ  دـندوبن و  مالـسا  ناشلامیظع  ربمایپ  ملع  ثراو  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقثلا ، مکیف  فلخم  ینا 
. تسا هدوبن  شنادرگاش  زا  زین  کلام  هدوبن و  زور  نآ  رد  ایند  همئايارب  ملع  رشن  هلیسو  اهنت  دنا ) هندوب  وگتسار  ناش  همه 
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هتفگ قبط  هکنیا  زا  لفاغ  تسا  کلام  یگتخاس ، ثیدح  نیا  زا  روظنم  هک  دنک  یم  عامجا  ياعدا  نیملـسم  هیحان  زا  دیآ  یم  يرگید  درم 
. تسا هدوب  سنا  نب  کلام  زا  لضفا  دمحا  نمحرلا : دبع  نب  دمحم 

. تسا هدوب  رت  رب  سنا  نب  کلام  زا  بئذ ، یبا  نبا  اه ) یلبنح  ياوشیپ   ) دمحا هتفگ  قبط  زین ، و 
. تسا هدوب  رت  رب  کلام  زا  دهز  هقف و و  ثیدح ، ظاحل  زا  تهج  ره  زا  نایفس  دیعس : نب  ییحی  هتفگ  قبط  زین ، و 

. تسا هقفا  اهنآ  همه  زا  هفینح  وبا  دشاب ، هدشرپ  کلام  دننام  زا  نیمز  هرک  هاگ  ره  طابسا : نبا  هیطع  هتفگ  قبط  زین ، و 
. تسا کلام  زا  هقفا  رصم ، راید  خیش  یمهف ، دیعس  نب  ثیل  ریکب : نبا  یعفاش و  هتفگ  قبط  زین ، و 

هار رد  یمدآ  رگا  درک " : ثیدح  ام  يارب  عوفرم  روط  هب  حیرج  نبا  زا  وا  مدیسرپ ، هنییع  نب  نایفس  زا  تسا : هتفگ  يراصنا ، یـسوم  وبا  و 
نب کلام  وا  هک  تسا  دقتعم  حـیرج  نبا  ایآ  متفگ : وا  هب  نم  دـبای " و  یمن  رتاناد  هنیدـم ، ملاع  زا  ددرگب ، ار  نیمز  هرک  مامت  شناد  بلط 
. میناد یمن  يرمع  زیزعلا  نب  هللا  دبع  ینعی  يرمعزا  سرت  ادخ  ار  یسک  ام  دسرتب و  ادخ  زا  هک  تسا  یسک  ملاع  تفگ : وا  تسا ؟ سنا 

. تسا رت  هیقف  کلام  زا  ینابیش ، نسح  نب  دمحم  تسا : هتفگ  حلاص  نب  ییحی  و 
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و دوش ، هداد  هبوت  تفگ : . هدرکن ذـخا  ار  راـیخلاب "  نیعیبلا  ثیدـح "  کـلام  هک : دیـسر  بئذ  یبا  نیا  هب  تسا : هتفگ  لـبنح  نب  دـمحا  و 
. تسا هدرک  لیوأت  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، در  ار  ثیدح  کلام  هک  یتروص  رد  دننزب ، ار  شندرگ  هنرگ 

تفگ : باوج  رد  بئذ ؟ نبا  ای  کلام  دنرتاناد ، کی  مادک  تفگ : یماش  سپ 
رت هدنراداپ  رب  ار  قح  کلام ، وا  نیطالس  شیپو  رتراک  زیهرپ  رت و  هتـسیاش  شنید  رد  .و  تسا رتگرزب  کلام  زا  هراب ، نیا  رد  بئذ  یبا  نبا 

. تسا
هک تسا  هدوتس  کلام  ترضح  نآ  هدید ، باوخ  رد  ادخ  لوسر  دنا  هتـشادنپ  هک  تسا  یئاه  باوخ  ناشماما  نوماریپ  اه ، یکلام  يارب  و 

. دوش یم  تفای  هریغ  هحفص 317 و  دلج 6  ءایلوالا "  هلیلح  رد "  اهنآ  زا  هشوگ 
. دراد دوجو  ناشماما  بهذم و  غیلبت  هراب  رد  يدنلب  ياه  ماگ  اه ، یلبنح  يارب  و 

رد ار  اهنآ  زا  یتمـسق  .و  دسر یمن  اهنآ  هیاپ  هب  يولغ  چـیه  و  دوش ، یم  رک  اهنآ  ندنینـش  زا  اه  شوگ  هک  دـنتخاس  یغورد  تالایخ  نانآ 
هحفـص 455 دمحا  بقانم  رد  يزوجنبا  هک  ار  يزیچ  تسا  هلمج  نآ  زا  میا و  هدروآ  ( 198 هحفـص 201 - یبرع  مجنپ  دلج   ) دلج نیمه 
ریگب و ار  مباتک  عیبر  يا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک ، لقن  میارب  یعفاش  زا  ناملس  نب  عیبر  هک  هدروآ  یحلط ، زیزعلا  دبع  نب  یلع  زا  شدانسا 

. روایب میاربار  شباوج  نک و  میلست  لبنح  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  هب  ار  نآ 
بارحم زا  هک  یتقو  مدناوخ ، حبـص  زامن  وااب  مدید و  حبـص  زامن  ماگنه  ار  لبنح  نب  دـمحا  مدـش و  دادـغب  دراو  همان ، اب  دـیوگ : یم  عیبر 

: متفگ یتسیرگن ؟ نآ  رد  تفگ : دمحا  . تسا رـصم  زا  یعفاش  تردارب  همان  نیا  متفگ : وا  هب  مدرک و  میدقت  وا  هب  ار  همان  دیدرگ ، فرحنم 
؟ هللادـبع ابا  يا  تسا  نآ  رد  يزیچ  هچ  متفگ : . تفرگ ارف  کشا  ار  شیاه  مشچ  درک ، تئارق  ار  همان  تسکـش و  ار  همان  رهم  دـمحا ، ریخ ،

ماهیحان زا  سیونب و  لبنح  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  هب  يا  همان  تسا  هدومرف  وا  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  روآ  دای  تفگ :
ناسرب و مالس  وا  هب 

هحفص 133 ] ] 

ار تمان  دنوادخ  هک  دینکن  ناشتباجا  اما  دش ، یهاوخ  هدناوخ  نآرق  قلخ  يوسب  تفرگ و  یهاوخ  رارق  ناحتما  دروم  يدوز  هب  وگب : وا  هب 
. تشادهاگن دهاوخ  هدنز  تمایق  ات 

ار همان  باوج  .و  مدرک تکرح  رـصم  يوس  هب  متفرگ و  داد و  نمهب  دروآ و  رد  نت  زا  ار  شا  هماج  هاگنآ  . هراـشبلا متفگ : دـیوگ : یم  عیبر 
نتفرگ اب  ارت  ام  تفگ : نم  هب  یعفاش  ار  شنت  هماج  متفگ : داد ؟ وت  هب  يزیچ  هچ  عیبر ، تفگ : نم  هب  . هدومن میلـست  یعفاـش  هب  هتفرگ و  زین 

. میشاب کیرش  نآ  رد  امش  اب  ات  هدب  ام  هب  ار  شبآ  نک  رت  ارنآ  مینک ، یمن  تحاران  هماج 
یم تخیر و  یفرظ  رد  نآ  مداد و  وا  هبار  شبآ  متـسش و  ارنآ  تفگ : عیبر  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  زین  رگید  لکـشب  و 

. دیلام یم  شتروص  هب  كربت  ناونع  هب  تشاد و  یم  رب  نآ  زا  زور  ره  هک  مدید 
زین ار  زاجح  لها  بتک  میـشون و  ار  قارع  لها  ياـه  باـتک - مدـش و  قارع  دراو  تسا : هتفگ  يدوزاـی ، رکب  وبا  دـمحم  نب  دـمحا  هیقف  و 

تسا : هتفگ  هکنیا  ات  مریگب  ار  کیمادک  هک  متسنادن  اهنآ ، فالتخا  يدایز  زا  متشون و 
بـش ياه ، همین  هک  یتقو  مدرب ، یم  رـسب  هودنا  اب  ار  بش  و  مدش ، جراخ  هودنا  لاح  اب  هدرکكرت  ار  تعامج  اهنآ ، فالتخا  يدایز  زا  و 
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هاگ نآ  امرف ، تیاده  يدنـسپ  یم  ويراد  تسود  هک  يزیچ  هب  ارم  ایادخ  متفگو  مدناوخ  زامن  تعکر  ود  متفرگ و  وضو ، متـساخرب  دش ،
مدید داد و  هیکت  هبعک  هب  ار  شتشپ  دش و  مارحلا  دجـسم  لخاد  هبیـش  ینب  رد  زا  ادخ  لوسر  هک  مدید  باوخ  رد  متـشگرب ، مباوختخر  هب 

 " یسیرم رـشب  .و "  دنیامرف یم  مسبت  اهنآ  يور  هب  ترـضج  نآ  هک  دنراد  رارق  ادخ  لوسر  تسار  فرط  رد  لبنح  نب  دمحا  یعفاش و  هک 
مناد یمن  درم  ود  نیا  فالتخا  ترثک  زا  هللا  لوسر  ای  متفگ : تسا ، هتفرگ  یلو  دراد  رارق  مرکا  ربمایپ  پچ  فرط  رد  هک  مدید  زین 
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توبن مکح و  باتک و  اهنآ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  تفگ : دومرف و  هراشا  یعفاش  دمحا و  يوس  هب  مریگب ؟ ار  کی  مادـک  و  منک ، هچ 
نآ هب  تبـسن  هک  میدومن  لکوم  نآ  هب  ار  يرگید  موق  دـنوش ، رفاک  نآ  هب  نانیا  رگا  تفگ : دومرف و  یـسیرم  رـشب  هب  هراشا  هاگنآ  میداد ،

. دنتسین رفاک 
. تسا نیخیش  اب  قح  هک  متسناد  مداد و  هقدص  رانید  رازه  شیادرف  مدید ، ار  باوخ  نیا  هک  یتقو  مسق  ادخب  دیوگ : یم  يدوزای  رکب  وبا 

یموس هک  دیشخب  تزع  درم ، وداب  ار  نیا  دنوادخ  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  ینیدم ، هک  هدیـسر  يدح  هب  ناشماما  هراب  رد  اه  یلبنح  ولغ  و 
. تنحم زور  لبنح  نب  دمحا  هدر و  زور  رد  قیدص  رکب  وبا  زا : دنترابع  اهنآ  دنرادن 

. تسا هدرکن  مادقا  هدومن  مایق  لبنح  نب  دمحا  هکنانچ  مالسا ، جاور  هراب  رد  ادخ  لوسر  زا  دعب  سک  چیه 
نب دمحااما  هتـشاد ، روای  رای و  قیدص  رکب  وبا  اریز  وا ، یتح  تفگ : قیدـص ؟ رکب  وبا  یتح  نسحلا  ابا  يا  متفگ  وا  هب  دـیوگ : یم  ینومیم 

. تسا هدرک  مایق  نادب  روای  رای و  نودب  لبنح 
ضارتعا دمحا  ماما  رب  هک  دراد  رارق  248 ه  ای لاس 245  رد  یفوتم  یعفاش ، یسیبارک  یلع  نب  نیـسح  یلع  یبا  لثم  يدارفا  اهنآ  ربارب  رد  و 

یم تسا  قولخم  میئوگب  رگا  هک  هچب ؟ نیا  راتفگ  هب  مینک  لـمع  هچ  هب  تفگ : دینـش  نآرق  هراـب  رد  ار  شنخـس  هک  یماـگنه  درک و  یم 
. تسا تعدب  دیوگ  یم  زاب  تسا ، قولخم  ریغ  میئوگب  رگاو  تسا  تعدب  دیوگ 

هحفص 135 ] ] 

نانآ هب  تبـسن  هتـشاد و  يدیدش  بصعت  اه  یلبنح  هب  تبـسن  هک  لاس 560 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، بهذـم  رد  هقفتم  مداخ ، ناـجرم  لـثم  و 
یم زامن  اج ، نآرد  یلبنح  خابط  نبا  هدوب و  هدروآ  دیدپ  هریبه  نبا  ریزو  هک  ار ، هکم  صوصخمراوید  هکیئاچ  ات  هدرک  یم  ینمشد  راهظا 
نیب زا  و  ناتبهذـم ، ندرک  نک  هشیر  نم ، دوصقم  تفگ : یم  یلبنح  يزوج  نبا  هب  درک و  بارخ  نایلبنج ، اـب  ینمـشد  رطاـخ  هب  هدـناوخ ،

. تسا امش  مان  ندرب 
. دیدرگ لاحشوخ  هداعلا  قوف  يزوج  نبا  درک ، توف  ناجرم  هک  یماگنه  و 

ینمـشد دمحا ، بهذـم  هب  تبـسن  یفوتم 563 ه  یناعمـس ، دعـس  وـبا  تسا : هتفگ  هحفـص 224  دـلج 10  مـظتنملا "  رد "  يزوـج  نـبا  و 
 " رد يزوج  نبا  يارب  و  دـنا ، هدوبن  نعط  بجوتـسم  هک  هداد  رارق  نعط  دروم  هدرک و  داـی  ار  اـم  باحـصا  زا  يرایـسب  هتـشاد و  يدـیدش 

دمحا بهاذم  هب  تبسن  فورعم ، خیرات  بحاص  يدادغب ، بیطخ  رکب  یبا  ینمشد  نوماریپ  یلصفم  راتفگ  هحفص 267  دلج 8  مظتنملا " 
. تسا هداد  تبسن  نید  یمک  ءایح و  مدعب  ار  وا  هک ، یئاج  ات  دراد ، دوجو  شنارای  و 

ات هتـشاد  ناوارف  ياه  یئوگ  دـب  زیمآ و  بصعت  راتفگ  اه ، یلبنح  هراـب  رد  لاس 567 ه  رد  یفوتم  يودلا ، رفظملا  وبا  دـمحم  نب  دـمحم  و 
هچب نز و  وا و  مساـب  هدرک ، هسیـسد  شا  هراـبرد  ناـیلبنح  مداد ، یم  رارق  هیزج  اـهنآ  رب  متـشاد ، یم  تردـق  رگا  تسا : هـتفگ  هـک  یئاـج 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتشک ار  شکچوک 
و سوماقبحاص ، يدابآ  زوریف  دـننام  هتـشادن ، زاب  ناشیئوگ  قح - زا  اه  سوه  اـه و  هزیگنا  هک  دـنراد  دوجو  يدارفا  ناـیم ، نیا  رد  يرآ 
هفینح و یبا  لئاضفباب  تسا : هتفگ  هحفص 42  دلج 2  ءافخلافشک  رد  یمود  هداعسلا " و  رفـس  شباتک "  همتاخ  رد  یلوا  هک  ینولجع 

هچنآ درادن و  دوجو  یحیحص  يزیچ  نآ  رد  هک  ناشتمذم ، یعفاش و 

هحفص 136 ] ] 

بلاثم بقانم و  هراـب  رد  تسا : هتفگ  هحفـص 14  بلاطملا  ینـسا  رد  توح ، شیورد  نبا  .و  تسا ءارتفا  یگتخاس و  هدش  رکذ  اهنیا  زا  هک 
. دنرادن دوجو  فیعض  هچ  حیحص و  هچ  یصوصخب ، صن  بهذم ، نایاوشیپ  زا  مادک  چیه 

هحفص 137 ] ] 

هدش نوگرگد  یگتخاس و  ثیداحا  تسرهف 

هراشا

نیا زا  ذاـختا و  یتسرهف  هدـمآ ، ناـیوگ  غورد  هلـسلس  رد  هک  هدـش  نوگرگد  یگتخاـس و  ثیداـحا  نآ  زا  دـناوت  یم  رگـشهوژپ ، ناـسنا 
رگا دیامن ، لصاح  یهاگآ  تسا ، هدنکارپ  تنـس  لها  دیناسم  بتک و  فلتخم  عضاوم  رد  هک  ثیداحا  عون  نیا  رگید  باسح  هب  رذگهر ،

هتـشون و ار  ناشیاههتفاب  اه و  هتخاس  نازاس و  ثیدـح  یماسا  هک  یباـتک  اریز  دسانـشب ، دـناوت  یمن  ار  نآ  هدـمع  تمـسق  هکلب  ماـمت ، هچ 
خیرات رانک  هشوگ و  زا  هدـش  تفاـی  داـیز ، تیعمج  نآ  زا  یمک  هدـع  لاـح  حرـش  رد  هک  هچنآ  تسین و  تسرد  رد  دـشاب  هدرک  روصحم 

. تسا هدرک  ظفح  ام  يارب  فداصت  تسد  هک  تسا 
دوش : یم  هدروآ  الیذ  ناشیاه ، هتفاب  نازاس و  ثیدح  نآ  زا  یهورگ  تسرهف  کنیا  و 

. تسا هتخاس  ثیدح  زا 300  شیب  رفعج ، نب  نابا  دیعس  وبا 
. دنا هتخاس  ثیدح  زا 10000  شیپ  میمت ، هشاکع و  وا  دنزرف  ود  يرایبوج و  دمحا  یلع  وبا 

. دنا هتخاس  ثیدح  زا 3000  شیب  نایاوشیپ ، مان  هب  دیاش  هک  یسیق ، دمحم  نب  دمحا 
. تسا هتخاس  ثیدح  زا 400  شیب  شا ، هعوضوم  ثیداحا  یلهاب ، دمحم  نب  دمحا 

. تسا هدرک  الاب  نیئاپ و  ثیدح  زا 10000  شیب  دامتعا ، دروم  دارفا  مان  هب  يزورم ، دمحم  نب  دمحا 

هحفص 138 ] ] 

. تسا شغورد 500  ثیداحا  یفنح ، لهس  وبا  دمحا 
. تسا ثیدح  نآ 150  رد  هک  تسا  یگتخاس  هخسن  ياراد  یناهفصا ، نیسح  نب  رشب 

. دراد ثیدح  دودح 100  رد  هک  تسا  یگتخاس  هخسن  ياراد  نوع ، نب  رشب 
. تسا هدرک  عضو  ادخ 400  لوسر  مان  هب  ریبز  نب  رفعج 
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. تسا هدوب  ثیدح  دودح 30  رد  شیگتخاس  ثیداحا  هماسانب ، ثراح 
. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیدح   1000 زا شیبو  يودع ، نسح 

. تسا هتخاس  ثیدح  دودح 50  رد  هملس ، وبا  هللا  دبع  نب  مکح 
. تسا درک  تیاور  یگتخاس  ثیدح  دودح 100  رد  سنازا  یشبح ، رانید 

. تسا هتخاس  ثیدح  نسح 40  نب  دیز 
. تسا یگتخاس  ثیدح  ياراد 40  ریخلا ، وبا  هعافر  نب  دیز 

. تسا هتخاس  دنچ  یسیع 20 و  نب  نامیلس 
. تسا هتخاس  ثیدح  يرصب 400  دلاخ  یبانب  خیش 

. دشاب هدرک  الاب  نیئاپ و  ثیدح  زا 10000  شیب  دیاش  یطاریق ، دمحا  نب  حلاص 
. تسا یگتخاس  ثیدح  ياراد 40  دواد  نب  نمحرلا  دبع 
. تسا هتخاس  ثیدح  زا 500  شیب  یبایراف ، میحرلا  دبع 

. تسا ثیدح  شیاه 100  هدرک  نوگرگد  اه و  هتخاس  زیزعلا ، دبع 
. تسا هتخاس  ثیدح  ءاجوعلا 4000  یبا  نب  میرکلا  دبع 

. تسا هتخاس  ثیدح  دودح 200  رد  یعفاش ، مان  هب  ینیوزق ، هللا  دبع 
. تسا هدرک  الاب  نیئاپ و  ثیدح  زا 150  شیب  کلام ، مان  هب  یمادق ، هللا  دبع 

. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس  ثیدح  زا 100  شیب  یحور ، هللا  دبع 
. تسا هدرک  تیاور  غورد  ثیدح  زا 200  شیب  معنملا  دبع 

. تسا هدوب  ثیدح  هتشاد 25000  نابیش  شیپ  هک  يا  هدینشان  تایاور  زا  مسقم ، نب  نامثع 

هحفص 139 ] ] 

. تسا هظوفحم  ریغ  هخسن ي  ياراد 20  رکاش ، نب  رمع 
. تسا هدرک  تیاور  غورد ، ثیدح  یناملیب 200  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 

. تسا هتخاس  ثیدح  زا 1000  شیب  یمیدک ، سنوی  نب  دمحم 
. تسا هدرک  تیاور  درادن  لصاو  هک  ثیدح  يدقاو 30000  رمع  نب  دمحم 

. تسا هدرک  عضو  ثیدح  یطساو 90  نمحرلا  دبع  نب  یلعم 
. تسا هتخاس  ثیدح  يرصب 40  هبر  دبع  نب  هرسیم 

. تسا هتخاس  ثیدح  اه 114  هروس  تلیضف  رد  میرم ، یبا  نب  حون 
. تسا هدرک  تیاور  غورد  ثیدح  رامع 400  نب  ماشه 

. دوب دهاوخ  ثیدح  نانیا 98684  هدش  نوگرگد  یگتخاس و  ثیداحا  عومجم 
هدش : هتخادنا  رود  ریز  دارفا  زا  هک  ار  یثیداحا  دینک ، هفاضا  نآ  هب  و 

ثیدح  يرصب 60000  دابع 
ثیدح   70000 نوراه نب  رمع 
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ثیدح  يزار 10000  هللا  دبع 
ثیدح  هلابز 100000  نبا 

ثیدح  دیمح 50000  نب  دمحم 
ثیدح  رصن 20000 

. دش دهاوخ  هدع 408684  نیا  ثیداحا  عومجم  هک 
، دنا هتخاس  هناراکتیانج  ياهتسد  هک  یگتخاس ، ثیداحا  همهنآ  هب  تبـسن  ددع ، نیا  هک  دوب  دهاوخن  یفخم  هدننک ، ثحب  صخـش  يارب  و 

. دوب دهاوخ  زیچان  رایسب 

ۀعوضوم ثیداحا  اه و  هخسن 

هک یئاه ، باتک  اهنآ ) همه  میئوگن  رگا   ) زاس ثیدح  نایوگغورد  بلغا  يارب 
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محارت رد  هک  يا  هراشا  زج  يزیچ  ام  يارب  خـیرات ، اما  تسا ، هدوب  تسا  نوریب  هزادـنا ، دـح و  زا  هک  ناشیاه  هتفاب  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم 
. تشذگ قباس  رد  ناشراتفگ  زا  هکنانچ  . تسا هدرکن  ظفح  هتفر ، نآ  ناگدنسیون  زا  یعمج 

دوش : یم  هدروآ  الیذ  نانآ ، زا  یخرب  کنیا 
. تسا یگتخاس  هعوضوم و  هخسن  ياراد  ینزم ، میهاربا  نب  دمحم 

. تسا یگتخاس  نآ  بلاطم  مامت  هک  هتشون  هفینح  یبا  بقانم  رد  ینامح ، دمحم  نب  دمحا 
. تسا یگتخاس  شمامت  هک  تسا  مارک  نبا  لئاضف  هراب  رد  یباتک  ياراد  ذاشمحم ، نب  قاحسا 

. تسا هعوضوم  هخسن  ياراد  یفنح ، كردم  نب  بویا 
. تسا یگتخاس  نآ  ثیداحا  هک  تسا  یباتک  ياراد  عیبلا ، دمحم  نب  هیرب 

. تسا هدروآ  هعوضوم  ثیداحا  نآ  رد  هک  هدرک  فینصت  یباتک  يزاوها ، یلع  نب  نسح 
. تسا یگتخاس  نآ  رثکا  هک  تسا  يا  هتشون  ياراد  یخلب ، دواد  نب  نیسح 

. تسا هدش  هتخاس  سنا ، مان  هب  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد  نافع ، نب  دواد 
. تسا یگتخاس  نآ  همه  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد  دیرد ، نب  ایرکز 

. تسا يا  هعوضوم  هخسن  شدزن  دامح ، نب  نمحرلا  دبع 
. تسا یگتخاس  هخسن  ششیپ  داوز ، یبا  نب  زیزعلا  دبع 

. تسا یگتخاس  باتک  ياراد  میرکلا ، دبع  نب  میرکلا  دبع 
. تسا هعوضوم  نآ  همه  هک  تسا  يا  هخسن  ياراد  ثراح ، نب  هللا  دبع 

. دراد یگتخاس  هخسن  کلام  مان  هب  یضاق ، ریمع  نب  هللا  دبع 
. تسا دیزی  لئاضف  هراب  رد  یگتخاس  هوزج  ياراد  یلبنح ، ریهز  نب  ثیغملا  دبع 

. تسا یگتخاس  هخسن  ياراد  مساق ، نب  دیبع 
. تسا يا  هعوضومهخسن  ياراد  يرصب ، دیز  نب  ءالع 
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. تسا هتشون  ءزج  هاجنپ  زا  شیب  شیگتخاس ، ثیدح  زا  یسدقم ، نیسح  نب  قحال 
. تسا یگتخاس  هخسن  ياراد  يرصم ، دمحا  نب  دمحم 
. تسا باتک  دص  زا  شتافیلات  یملس ، نسح  نب  دمحم 

. تسا هیواعم  لئاضف  رد  يا  هوزج  ياراد  دهاز ، دحاولا  دبعنب  دمحم 
. تسا هدرک  عضو  هخسن  تصش  دودح  رد  یقر ، فسوی  نب  دمحم 

. تسا هتخاس  ریسفت  رد  یباتک  یفقث ، نمحرلا  دبع  نب  یسوم 
دای هک  اهنآ  هچ  نازاس ، ثیدح  نایوگ و  غورد  عیمج  ياه  هتخاس  هلیسو  نیدب  دهد و  رارق  سایقم  ار  نیا  هک  تسا  هدنناوخ  صخش  رب  و 

تسناد : دهاوخن  زیمآ  هغلابم  ار  ریز  دارفا  ياه  هتفگ  هک  تروص  نآ  رد  دیامن ، يریگ  هزادنا  میدرکن  دای  هک  اهنآ  هچو  میدرک 
 ". میدروآ رد  نآ  زا  هتخپ  نان  میتخورفا و  نآ  اب  ار  رونت  هک  میتشون  باتک  يردق  هب  نایوگ  غود  زا  تسا ". هتفگ  نیعم  نب  ییحی 

 ". مدرک ظفح  ار  حیحص  ریغ  ثیدح  رازه  تسیود  تسا " : هتفگ  بحاص  يراخب ، و 
 ". تسا هدرک  ظفح  غورد ، ثیدح  رازه  راهچ  تسا ": هتفگ  یلظنح ، میهاربا  نب  قاحسا  و 

." ؟ دشاب هتشونن  ثیدح  رازه  یباذک ، زا  هک  تسا  ثیدح  بحاص  مادک  تسا " : هتفگ  نیعم  نب  ییحی  و 
دمحب تسا و  يدایز  ياه  هخسن  یگتخاس  ياهدنـس  هعوضوم و  ثیداحا  زا  ناسارخ  وهفوک  لها  يارب  تسا " : هتفگ  يدادغب ، بیطخ  و 

هکنانچ دادغب  نیثدحم  نایم  رد  هللا ،

هحفص 142 ] ] 

. دراد دوجو  رتمک  تسا ، يزاس  ثیدح  تیاور و  رد  غورد  هب  راهتشا  نانآ  ریغ  نایم  رد 
 ". تسا مارح  لالح و  رد  ثیدح  رازه  داتفه  مشیپ  تسا " : هتفگ  باذک  عاضو و  هزبس  یبا  نب  رکب  وبا  و 

رد .و  تسا يدایز  ثیداحا  اهنآ  رد  هک  هدرمـش  باب  کی  دون و  هداعـسلا "  رفـس  شباتک "  همتاـخ  رد  سوماـق ، بحاـص  يداـبآ  زوریفو 
نآ تحـص  شناد  ناگرزب  شیپ  و  درادن ، دوجو  یحیحـص  ثیدح  اهنآ  رد  و  دیوگ : یم  هاگنآ  تسا  دوجوم  ثیداحا  نآ  زا  نانآ ، بتک 

. تسا هدیسرن  توبث  هب  ثیداحا ،
ردو هدـش  روآ  دای  ار  نیغورد  بتک  نازاـس و  ثیدـح  هعوضوم و  ثیداـحا  زا  یتمـسق  اـفخلا " : فشک  شباـتک "  ناـیاپ  رد  ینولجع  و 
ریظن ای  تسین و  یحیحص  ثیدح  نآ  رد  تسا : هتفگ  بابره  زا  دعب  تسا و  هقف  رد  اهنآ  رثکا  هک  هدرمـش  ار  باب  دص   419 هحفص 424 -

. نآ
دوجو حیحـص  ثیدـح  کـی  یتح  اـهنآرد  هک  هدرمـش  یبا  وبا  زا  ار ، ثحبم  یـس  زا  شیب  بلاـطملا "  ینـسا  رد "  یتویب ، توحلا  نبا  و 

. درادن
هدرک و باختنا  ار  دامتعا  دروم  ثیداحا  زا  یتمـسق  دایز  ثیداحا  همه  نآ  نایم  زا  ناشدـیناسم ، حاحـص و  تاـفیلات  رد  هک  ثیدـح  همئا 

هک : دراد  یم  رب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  تسا و  یگتخاس  ثیداحا  يدایز  هناشن  دنا ، هدرک  كرت  ار  یقابلا 
. تسا هدرک  باختنا  ثیدح  نایمزا 500000  ار  نآ  هک  هدروآ  ثیدح  شننس 4800  رد  یناتسجس ، دواد  وبا 
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. تسا هدش  باختنا  ثیدح ، زا 600000  شیب  نایم  زا  هک  تسا  ررکم  ریغ  ثیدح  رب 2761  لمتشم  يراخب ، حیحص  و 

هحفص 143 ] ] 

. تسا هدش  باختنا  ثیدح ، نایم 300000  زا  هک  تسا  ررکم  ریغ  ثیدح  ملسم 4000  حیحص  رد  و 
هکیتروص رد  هدرک ، باـختنا  ثیدـح ، زا 750000  شیب  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  هـک  هدروآ  ثیدــح  شدنـسمرد 30000  لـبنح ، نب  دـمحا  و 

. تسا هدوب  هدرک  مهارف  ثیدح   1000000
ماکحا رسفت و  رد  ار  ثیدح  اهنآ 300000  نایم  زا  هتسون و  ثیدح  رازه  دصناپ  نویلیم و  کی  لاس 258 ه  رد  یفوتم  تارف ، نب  دمحا  و 

. تسا هدرک  ذخا  هریغ  دئاوف و  و 
زا مادک  ره  ریز  هک  تسا  عضو  بذک و  ریغ  حرج  ظافلا  زا  یـشان  هک  دراد  دوجو  يرگید  یحاون  اجنیا  رد  ثیدـح و  نوئـش  زا  کی  نیا 

. دنا هدرک  تیاور  يدایز  ثیداحا  اهنآ  زا  يدرف  ره  هک  دنراد  رارق  ثیدح  لاجر  زا  يدایز  دارفا  اهنآ 
تایاور تاقث ، زا  دنکیم ، تیاور  دنرادن  لصا  هکیئاهزیچ  تسا ، یگتخاس  شثیداحا  مامت  تسین ، اور  وا  زا  تیاور  زا : دنترابع  ظافلا  نآ 

هدرب و الاب  ار  فوقوم  ثیدـح  تسا ، هدرب  یم  الاب  هدرکیم و  نوگرگد  ار  اهدنـس  تسین ، اور  نادـب  جاـجتحا  دـنک ، یم  تیاور  هعوضوم 
شکرت رب  باحصا  مامت  تسین ، نیماو  هقث  دریگ ، یمن  رارق  يوریپ  دروم  شثیداحا  زا  مادکچیه  رد  تسین ، زئاج  شثیدح  نتـشون  لصو ،

ثیدح ياراد  تسین ، نآ  هب  يرابتعا  دوش و  یمن  لالدتـسا  نآ  هب  تسا ، ظوفحم  ریغ  دـنک  یم  تیاور  هک  یئاهزیچ  مامت  دـنراد ، عامجا 
، تسوا كرت  رب  قاـفتا  تساهدروآ ، داـیز  شتاـفلات  رد  تسرداـن  ثیداـحا  زا  تسا ، زیچاـن  برطـضم و  شثیدـح  تسین ، داـمتعا  دروـم 

يزیچ وا  زا  تساهتفر ، یم  شدای  زا  ثیدح  هدروآ ، یم  هدشنوگرگد  ثیداحا  تسا ، هدروآ  یم  هعوضوم  ثیداحا 

هحفص 144 ] ] 

درفتم تسردان  بلاطم  ندروآ  رد  تسا ، هداد  یمن  ماجنا  تسد  ار  يزیچ  تسا ، نایوگ  غورد  هیحان  زا  هدروخ ، بیرف  دوش ، هتـشون  دیابن 
رازگ تعدب  تسا ، هدننک  طوقس  تسا ، هدنوش  كاله  تسا ، فیعض  ادج  تسا ، تسس  فیعـض و  یلک  روطب  تسین  تجح  تسا ، هدوب 

، تسا ثیدـح  عضوب  مهتم  تسا ، غورد  هب  مهتم  دزیمآ ، یم  مه  رد  تسا ، هتخیمآ  مه  رد  دـنک ، یم  سیلدـت  تسا ، هدروخ  لوـگ  تسا ،
. دروآ یم  تسردان  بلاطم  تاقث  زا  تسا ، زیجان  ثیدح  رد  تسا ، هتسیاشان  هدشنوگرگد و  شثیداحا 

هحفص 145 ] ] 

تاقث هقث و  لکشم 

دروم اهنآ  رظنبهک  یـسک  اما  و  تسین ، يدامتعا  ناشثیدـح  راتفگ و  اهنآ و  هب  هماع  شیپ  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دـش ، هتفگ  هک  اهنیا 
نآ دـهد و  یم  رارق  تریح  تهب و  رد  ار  مرتحم  هدـنناوخ  هک  تسا  يرگید  لح  لباق  ریغ  مهم و  رایـسب  لکـشم  دوخ  هزاـت  تسا  داـمتعا 

تسا ؟ ضقانم  نآ  اب  یتلصخ  هچ  و  دوش ؟ یم  لصاح  اجک  زا  تسیچ ؟ دامتعا  دروم  يار  هقث و  زا  روظنم  هکنیا 
، میناوخب دوش )  یمن  هدـید  اهنآ  رد  دامتعا  زا  يرثا  هکیتروص  رد   ) هدـش اهنآ  ندوب  هقث  هب  حیرـصت  هکیناسک  زایعمج  خـیرات  ات  نم  اب  ایب 
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: دننام
نب دـمحا  هدرمـش و  داهز  زا  ار  وا  طایخ  نب  هفیلخ  هدـش ، بکترم  خـیرات  رد  ار  مهم  تاـیانج  مئارج و  همهنآ  هکیـسک  هیبا ، نب  داـیز  - 1

!!. دناد یمن  بذک  هب  مهتم  ار  وا  حلاص ،
!!. دناد یم  دامتعا  دروم  هقث و  ار  وا  یلجع  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  صاقو ، یبا  نب  دعس  نب  رمع  - 2

يدارم : مجلم  نبا  هراب  رد  فورعم ، رعش  بحاص  جراوخ ، سیئر  ناطح ، نب  نارمع  - 3

اهب  دار  ام  یقت  نم  هبرضای 
اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا 

هبسحاف  اینح  هرکذال  ینا 
انازیم هللا  دنع  هیربلا  یف  وا 

هحفص 146 ] ] 

ار نآ  هک  هاگره  نم  تسا ، هتشادن  يرظن  ادخ  يدونشخ  ناوضر و  هب  ندیـسر  زج  نآ  زا  هدش و  رداص  يراک  زیهرپ  زا  هک  یتبرـض  يا  " 
 ". تسا رت  شاداپ  رپ  مدرم  همه  زا  شاداپ  ظاحل  زا  ادخ  شیپ  وا  هک  منک  یم  يرکف  مروآ  یمدای 

!!!. تسا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  هداد و  رارق  شحیحص  لاجر  زا  يراخب  هدرک و  قیثوت  یلجع  ار  يدرف  نینچ 
لتق يارب  ار  ریبج  نب  دیعس  هدوب و  یفقث  فسوی  نب  جاجح  نارای  زا  هک  لاس 117 ه  رد  یفوتم  هفوک ، ریما  یلجب ، طسوا  نب  لیعامسا  - 4

!!. تسا هدرمش  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا  هدرک و  قیثوتار  یصخش  نینچ  نیعم  نبا  دوب ، هداتسرف  ششیپ 
!!. تسا هدومن  قیثوت  ار  وا  یئاسن  تسا ، هدوب  دباع  هدرک و  یم  بس  ار  یلع  هک  یبصان  یعبات  یماش  هعادو  نب  دسا  - 5

!!. تسا هدرک  قیثوت  ار  وا  يدادغب  بیطخ  هک  نینموملا  ریما  اب  ینمشد  هب  فورعم  و  فرحنم ، یبصان  نوراه  نب  دمحم  رکب  وبا  - 6
20 هحفص 21 - دلج 10  ریثک  نبا  خیرات  رد  و  تسا ) هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  وا  یبهذ   ) راکمتـس نمـشد  یبصان ، ریما  يرـسق  دـلاخ  - 7

يارب شا  هناـخ  رد  هدوب و  مهتم  شنیرد  رد  هدوـب و  ینارـصن  شرداـم  هدرک و  یم  تراـسج  یلع  هب  هدوـب ، يدـب  درم  وا  هک : تسا  هدـمآ 
!! تسا هدرکقیثوت  ار  وا  نابح  نبا  لاح ، نیا  اب  تخاس ، يا  هسینک  شردام 

اب . مرادـن تسود  ار  وا  تـفگ : یم  درک و  یم  ینمـشد  یلع  هـب  تبـسن  هـک  لاس 131 ه  رد  یفوتم  يرـصب ، يودع  دـیوس  نب  قاحـسا  - 8
نیعم نبا  دمحا و  لاحنیا ،

هحفص 147 ] ] 

!!. تسا یئاسن  دواد و  وبا  ملسم و  يراخب و  حاحص  لاجر  زا  وا  و  دندرک ، قیثوت  ار  وا  یئاسن  و 
!!. تسا هدرک  قیثوت  اروا  یئاسن  لاحنیا ، اب  هدوب ، یلع  نمشد  یبصان و  يدرم  لاس 211 ه  رد  یفوتم  دنه  یبا  نب  میعن  - 9

شایع نب  لیعامسا  . دنک نعل  ار  یلع  راب  داتفه  زور  ات  دش  یمن  جراخ  نآ  زا  دناوخ و  یم  زامن  دجسم  رد  هک  یسک  نامثع  نب  زیرح  - 10
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لوسر زا  مدرم  هک  نیا  : تفگ یم  نم  هب  درک و  یم  نعل  بس و  اریلع  هار  نیب  رد  وا  مدـش ، ار  قیفر  هکم  ات  رـصم  زا  زیرح  اـب  دـیوگ : یم 
هدنونـش اـما  تسا  تسرد  یتـسه "  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  تسا " : هدومرف  یلع  هب  هک  دـنا  هدرکتیاور  ادـخ 

زا متفگ :  " یتسه یـسوم  هب  تبـسن  نوراق  هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  هدوب " : نینچ  ادـخ  لوسرنایب  تفگ : روطچ ؟ متفگ : تسا ، هدرکاطخ 
دواد و وبا  يراخب و  درک ، یم  تیاور  نینچ  ربنم  يور  ارنآ  هک  مدینـش  کلملا  دبع  نبا  دـیلو  زا  تفگ : ینک ؟ یم  هدوب  تیاور  نینچ  یک 

دروـم هقث و  وا  هک  تسا  هدـمآ  هحفص 216  دلج 2  هرـضنلا  ضایر  ردو  دنا  هدرک  جاجتحا  یـصخش  نینچ  ثیدـح  هب  نارگید  يذـمرت و 
!!. داب شنمشد  ادخ  هتشاد  نمشد  ار  یلع  نکیل  تسا و  دامتعا 

يذـمرت و دواد و  یبا  ثیدـح  لاجر  زا  وا  هدومن و  قیثوت  ار  وا  یلجع  لاحنیا  اـب  هدرک  یم  بس  ار  یلع  یـصمح ، هللا  دـبع  نب  رهزا  - 11
!!. تسا یئاسن 

تسا : هتفگ  هک  یسک  یماش ، میحد  هب  روهشم  میهاربا  نب  نمحرلا  دبع  - 12
هقث و ناونع  هب  وا  دـنا و  هدرک  تیاور  وا  زا  نارگید  يراخب و  لاحنیا  اب  تسا ، هداز  انز  وا  دـنماش ، لها  هیغاـب "  هئف  دـیوگب " : هک  یـسک 

!!. تسا هدش  یفرعم  تجح 

هحفص 148 ] ] 

هکیتروص رد  تسا ، هدروآ  يدایز  یگتخاس  بلاطم  نآ  رد  هتـشون و  هیواعم  نب  دـیزی  لئاضف  رد  یباتک  یلبنح ، ثیغملا  دـبع  ظفاح  - 13
!!. تسا هدش  دای  داهتجا  یگتسیاش و  تناما و  یتسار و  يراد و  نید  هقث و  یئاسراپ و  هب  یصخش  نینچ  زا 

!!. تسا هدرک  یم  نوگرگدار  يروث  ثیدح  یلو  تسا ، هقث  وا  تساهتفگ : نیعم  نبا  هک  بابح ، نب  دیز  ظفاح  - 14
بارش مدآ  ارچ  : دش ضارتعا  وا  هب  هکیتقو  . تسا هدرک  قیثوت  ار  وا  نایلبنح ، ماما  دمحا  و  هدرک ، یم  رمخ  برش  هک  ماشه ، نب  فلخ  - 15

؟ ینک یم  قیثوت  ار  راوخ 
!!. دشونن ای  دشونب  بارش  تسا ، نیما  هقث و  ام  شیپ  مسق  ادخب  وا  و  هدیسر ، ام  هب  وا  هیحان  زا  ملع  نیا  هتفگ : باوج  رد 

دوش و هتـشون  شثیدح  دنا : هتفگ  هدرک و  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  دمحا و  ماما  هک  یـشرق ، هملـس  وبا  صاع  نب  هملـسم  نب  دلاخ  - 16
ندرک تیاور  زا  یعنام  تسا و  مک  شثیدح  هچ  رگ  تسا  يروآ  درگ  لباق  شثیدح  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  وا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا 

. تسا یلع  نمشد  هئجرم " و  نارس "  زا  وا  هکیتروص  رد  منیبیمن ، وا  زا 
طقاس ندوب  دامتعا  دروم  هقث و  زا  ار  ریز  دارفا  اما  دنرمـش ، یم  زئاج  ار  اـهنآ  زا  ندرک  تاـیاور  دـننک و  یم  قیثوت  ار  یناـسک  نینچ  يرآ 

دنناد : یم 
درک و كرت  ار  وا  زا  ندرک  تیاور  دـنک ، یم  یئوگ  دـب - هیواعم  هب  تبـسن  یـسبع ، یـسوم  نب  هللا  دـیبع  دینـش  هکیتقو  لبنح ، نب  دـمحا 
زا دیوگ : یم  دتسرف و  یم  مالس  تیارب  لبنح  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  تردارب  هک : داد  ماغیپ  وا  هب  داتسرف و  نیعم  نب  ییحی  شیپ  يا  هدیامن 
وا زا  رگید  نم  ور ، نیا  زا  دیوگ ، یم  دـب  هیواعم  هب  هک  میونـش  یم  وا  زا  امـش  نم و  هکیتروص  رد  دوش ، یم  لقن  دایز  ثیدـح  هللا ، دـیبع 

!. منک یمن  لقن  ثیدح 

هحفص 149 ] ] 

ایآ تفگ ، یم  دب  ار  نامثع  هک  میدینش  قازرلا  دبع  زا  امش  نم و  وگب : وا  هب  ناسرب و  مالـس  هللا  دبعوبا  هب  تفگ : دصاق  هب  نیعم  نب  ییحی 
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.؟ تسا رت  الاب  هیواعمزا  نامثع  هکنا  اب  منک ، كرت  ار  وا  زا  ندرک  ثیدح 
یبا نبا  هکنانچ  درک  كرت  دینـش ، یناوخ  زاوآ  شا  هناـخ  زا  هک  یماـگنه  ار ، یفوک  يدـسا  رمع  نب  لاـهنم  زا  ندرک  تیاور  هبعـش  يرآ 

. تسا هتفگ  متاح 
يارب ار  شدوـس  دـهد و  یم  هبراـضم  هب  ار  ناـمیتی  لاوـما  هکنآ  رطاـخب  فـسوی  وـبا  زا  ندرک  تیاور  تسا : هتفگ  نوراـهنب  دـیزی  يرآ 

. تسین زئاج  دراد ، یم  رب  شدوخ 
وا هچ  رگ  . تسا يزیچ  وا  زا  مسفن  رد  تسا : هـتفگ  دیعـس  نـب  ییحی  درک و  كرت  ار  قداـص  ماـما  زا  ندرک  تـیاور  يراـخب ، يرآ ، يرآ 

هدرک قیثوت  ار  وانارگید  یئاسن و  نابح و  نبا  يدـع و  نبا  متاح و  وبا  همیثخ و  یبا  نبا  نیعم و  نبا  یعفاـش و  یلو  تسا  هدوبن  وگ  غورد 
. دنا

هک ایوگ  دنک  یم  لقن  بیرغ  بیجع و  بلاطم  شردـپ  زا  كاپ ) ماما   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تسا : هتفگ  یتسب ، نابح  نب  متاح  وبا  يرآ 
. دنک یم  اطخ  هابتشا و 

!!. تسا هدرک  فیعضت  تاعوضوملا "  رد "  ار  يرکسع  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  كاپ ، ماما  يزوج ، نبا  يرآ 
نوبسکی  امم  مهل  لیو  مهیدیا و  تبتک  امم  مهل  لیوف 

 ". دننک یم  بسک  هک  هچنآ  زا  اهنآ ، رب  ياو  هتشون و  ناشیاهتسد  هک  ار  هچنآ  زا  اهنآ ، رب  ياو  سپ  " 
(79 هیآ هرقب  )

هحفص 150 ] ] 

دنا هتخاس  ادخ  لوسر  مانب  هک  یثیداحا 

بابرد ناشلاثما  ای  هدـش ، دای  نازاس  ثیدـح  ناـیوگ و  غورد  نیا  ياهتـسد  هک  یئاـهزیچ  زا  یئاـه  هنومن  میراد : میمـصت  اـج  نیا  رد  اـم ،
: میوش روآ  دای  دنا  هتخاس  نیغورد  لئاضف 

یئادخ هدش : هتـشونناشیاهگرب  يور  هکنآ  رگم  تسین  تشهب  رد  یتخرد  چیه  تسا " : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ ، سابع  نبا  زا  - 1
 ". تسا رون  ود  بحاص  نامثعو  تسا  قوراف  رمع  تسا ، قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج 

ارنآ یخلب  فورعمیبا  نب  فورعم  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسوا  اهنت  تسا و  یقر  لـیمج  نب  یلع  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا 
زا ار  نآ  جابید  رد  یلتخ  هدروآ و  لیمج  نب  یلع  قیرط  زا  ار  نآ  میعن  وباو  تسا  یمانمگ  درم  یناسارخ ، رمع و  نبزیزعلا  دبع  هدـیدزد و 

باتک نامه  هحفص 138  دلج 2  رد  یبهذ  .و  تسا هدرک  تیاور  هدمآ  لادـتعالا  نازیم  رد  هکنانچ  یناسارخ ، رمع و  نب  زیزعلا  دـبعقیرط 
. تسا ثیدح  نآ  تفآ  نامه  سپ  تسا ، لطاب  ربخ  تسا و  مانمگ  زیزعلا  دبع  تسا : هتفگ 

یل و  تسا ، یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 184  دلج 3  نازیملا  رد  یبهذ  هدروآ و  ار  نآ  یخلب  فورعم  قیرط  زا  يدـع  نبا  و 
. تسا هدرک  ثیدح  ام  هب  ریرج  مسق  ادخب  هتفگ : یم  هدروخیم و  دنگوس  تسا و  روهشم  ریرج  زا  لیمج ، نب  یلع  رطاخ  هب 

. دشاب هدیدزد  لیمج  نب  یلع  زا  ار  نآ  دیاش  تسین و  فورعم  نیا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و 

هحفص 151 ] ] 
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نامه يدنقرمـس  نیا  و  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  يدنقرمـس ، رماع  دـبع  نب  دـمحم  قیرط  زا  دوخ ، یلاما "  رد "  نارـشب  نب  مساـقلا  وبا 
يوریپ دروم  هک  هدرک  تیاور  ثیداحا  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  هدرک و  یم  ثیدـح  فسوی  نب  ماصع  زا  هک  تسا  زاس  ثیدـح  باذـک و 

. دشاب یمن 
لیمج نب  یلع  زا  یطاـیتحا ، میهاربا  نب  نیـسح  قـیرط  زا  ار  نآ  هحفص 337  دلج 7  4 و  هحفص دـلج 5  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  و 
نیـسح نآ  هبمهتم  تسا و  لـطاب  نیا  تسا : هتفگ  قیرطنیا  زا  نآ  رکذ  زا  دـعب  هحفص 253  دـلج 1  شنازیم  رد  یبـهذ  هک  هدرک  تیاور 

. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 184  دلج 3 رد  .و  تسا یطایتحا 
تسا و فیعـض  دنـس  ظاـحل  زا  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  یناربـط  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 205  دـلج 7  شخیراـت  رد  ریثک  نبا  و 

. تسین ندوب  لوهجم  یگتخانشان و  زا  یلاخ  هدرک ، ملکت  نآ  هب  هک  یسک 
رد هک  یتروص  رد  دـناوخ ؟ یم  لوهجم  فیعـض و  ار  لطاب  یگتخاس و  ثیدـح  هک  ینک  یمن  بجعت  ریثک  نبا  زا  اـیآ  دـیوگ : یم  ینیما 

باـجیا نینچ  هک  تسوا  يوخ  نیا  يرآ : . دوش یمن  هدـناوخ  فیعـض  یثیدـح  نینچ  دـناد  یم  اـهنآ  زا  ار  دوخ  وا  هک  نف  لـها  حالطـصا 
دنکیم !!

نیا هدرواین و  دنک ، نآ  دنـس  بیع  رب  تلالد  هک  ياهملک  تسا  نینچ  شلاح  هک  یتیاور  هراب  رد  بیطخ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  بیجع  و 
!!. یگتخاس ثیداحا  نیا  لاثما  زا  يرایسب  هراب  رد  تسوا  ناش 

، دیروایب ار  دمحم  باحـصا  دنک ، یم  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  دیدرگ ، اپب  تمایق  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 2
دراو یهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  ره  تسیاب و  تشهب  رد  رانک  دوش : یم  هتفگ  رکب  وبا  هب  دنوش و  یم  هدروآ  یلع  نامثع و  رمعو و  رکب  وبا 

دوش : یم  هتفگ  رمع  هبو  نک  در  یهاوخ  یم  هک  ار  یسک  رهو  نک 
شتسد اب  ادخ  هک  یتخرد  زا  يا  هخاش  نامثع  هب  نک و  کبس  ای  نیگنـس و  ادخ  تمحر  اب  یتساوخ  هک  ار  سک  ره  تسیاب و  نازیم  رانک 

دوش و یم  داد  هدوب  هدرک  سرغ 

هحفص 152 ] ] 

ریگب ار  اهنآ  هک  دوشیم  هتفگ  هداد و  هلح  ود  یلع  هب  و  نک ، ورد  ضوح  زا  یتساوخ  هک  ار  یسک  ره  نآ  هلیـسو  هب  دوش : یم  هتفگ  وا  هب 
. مدوب هدرک  هریخذ  تیارب  مدوب  هدرک  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  هک  يزورزا  ار  اهنآ  نم  و 

تـسا رتاناد  ادخ  دنا و  هدرک  تیاور  دنباذک ، ود  ره  هک  یفوک ، مساق  نب  نسح  نب  دمحا  و  یـصیصم ، هللا  دبع  نب  میهاربا  ار  ثیدح  نیا 
. دنا هدرک  عضوار  نآ  کی ، مادک  هک 

. تسا هدروآ   20 هحفص 42 - دلج 1  شنازیم  رد  ترابع  نیمه  اب  ارنآ  یبهذ 
رد هدمآ  هحفص 32  دـلج 1  هرـضنلا  ضایر  رد  هک  هچنا  اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  زین  ینوگرگد  ندوب ، یگتخاس  زا  رظنفرـص  نآ  رد  و 

نیمز نامسآ و  هک  يزور  زا  شوپب ، ار  اهنآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  یم  هدناشوپ  هلح  ود  نامثع  هب  تسا " : نینچ  یلع  نامثع و  هراب 
تشهب رد  شتـسد  اب  ادخ  هک  یتخرد  زا  جسوع "  اصع "  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  و  مدرک ، هریخذ  ای  هدیرفآ  امـش  يارب  ار  اهنآ  مدیرفآ ، ار 

 ". نک رود  ضوح  زا  ار  مدرم  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  یم  هداد  هدرک  سرغ 
، دـنداد رارق  نامثع  يارب  ندرک  نوگرگد  ضوح ، زا  ناقفانم  ندرک  رود  زا  هدوب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هک  ار  هچنآ  سپ 

. دندوزفا یگتخاس  یئادتبا  ثیدح  ردص  رب  هکنآ  زا  دعب 
رد اـم  و  هدروآ ، هباحـص  زا  یعمج  زا  نوگاـنوگ  قرط  زا  ار  نآ  ظاـفح ، هک  تسا  يزیچ  ضوح ، زا  نینموـملا  ریما  ندرک  رود  ثیدـحو 
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. میا هدروآ  هحفص 321  دلج 2  رد  ثیدح  نآ  هبتبسن  ار  مکاح  حیحصت  قرط و  قباس 
لاس داتفه ) ای   ) داتـشه ار  وا  اهنت  مدـید ، تشهب ) رد   ) ار نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زج  مباحـصا  همه  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 3

زا شیاپ  تسد و  راهچ  ادـخ و  تمحر  زا  نآ  لـخادهک  رت  وبـشوخ  کـشم  زا  يرتش  يور  هک  یلاـح  رد  دـمآ  میوسب  نآ  دـعب  مدـیدن و 
رد تفگ : يدوب ؟ اجک  لاس  داتـشه  نیا  رد  متفگ : وا  هب  دمحم  ای  کیبل  داد : باوج  هیواعم ؟ متفگ : وا  هب  تسا و  هدوب  راوس  هدوب  دجربز 

- یم درود  نم  هبوا  وا ، اب  نم  درک و  یم  تاجانم  نم  اب  وا  هک  مدوب  میادخ  شرع  ریز  یناتسغاب 

هحفص 153 ] ] 

. دنا هداد  وت  هب  ایند  رد  هک  تسا  یئاهشحف  ضوع  رد  نیا  تفگ : یم  و  وا ، هب  نم  داتسرف و 
. تسا لیکو  صفحنب  هللا  دبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

. تس نآ  هدنزاس  وا  هک  مرادن  کش  تسا ، یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  يدع  نبا 
دروم همه  شلاجر  ياهدنس  و  تسا ، لیکو  نآ  هدنزاس  هک  میناد  یم  وتسا  لطاب  نتم  دنس و  ظاحل  زا  ثیدح  نیا  : تسا هتفگ  بیطخ  و 

. شدوخزج دندامتعا 
لد روک  مشچ  روک  لاجدنیا  زا  هک  هدوبن  هتـسیاش  يدع  نبا  يارب  : تسا هتفگ  يدـع  نبا  قیرط  زا  نآ ، رکذ  زا  دـعب  شنازیم ، رد  یبهذ  و 

 ". تسا هارمگ  روک و  زین  ترخآ  رد  دشاب  روک  ایند  نیا  رد  هک  یسک  : " تسا هدومرف  شا  هراب  رد  دنوادخ  هکیسک  دنک ، تیاور 
. دور یم  رامش  هب  نآ  تفآ  وا  هک  هدرک  تیاور  یلطاب  ریخ  اب  قازرلا ، دبع  وا  زا  تسا : هتفگ  نامیلس  نب  هللا  دیبع  لاح  حرش  رد  و 

، موـش یم  تشهب  دراو  نم  تسا " : هدروآ  نینچ  رکاـسع  نبا  ار  ربـخ  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 105  دـلج 4  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
یم باوج  رد  يدوب ؟ اـجک  هیواـعم  میوگیم : وا  هب  منیب و  یم  ار  وا  لاـس  داـتفه  زا  سپ  هک  مباـی  یم  اـجنآ  رد  ار  هیواـعم  زج  مناراـی  همه 
دنا هداد  امـش  هب  ایند  رد  هک  تسا  یئاشحف  ضوع  رد  نیا  دومرف : هاگنآ  داد  یم  هفحت  نم  هب  شتـسد  اب  هک  مدوب  میادخ  شرع  ریز  : دیوگ

".
. دنراد رارق  مانمگ  دارفا  زارفن  دنچ  نآ  رد  تسا و  تسردان  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  رکاسع  نبا 

نامثع لام  نم  تفگ : هدوب ، نازیوآ  يا  هیروح  هب  مدیدار  یبیس  مدش  تشهب  دراو  جارعم  بش  رد  تسا " : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 4
". متسه ملظ  اب  هدش  هتشک 

- ثیدح يودع ، دمحم  نب  سابع  قیرط  زا  هحفص 20  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ 

هحفص 154 ] ] 

باذم بیش  نب  ییحی  قیرط  زا  رـصتخم  رییغت  اب  هحفص 293  دـلج 3 رد  تسا و  یگتخاس  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  .و  تسا هدروآ  ار  نآ  زاس 
. دنا هتخاس  ار  نآ  درم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دناد  یم  ادخ  تسا و  غورد  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  زین  عاضو 

ربمایپ و مالک  زا  نآ  يارب  تسا : دـقتعم  هتـسناد و  فیعـض  ارنآ  نابح  نبا  تسا : هتفگ  هحفص 245  دـلج 3  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
میهاربا نب  هللا  دبع  لاح  حرش  رد  نازیملا "  رد "  یبهذ  بلطم  نیا  هب  وتسین  یلصا  دنثیدح ) دنـس  لاجر  اهنآ  هک   ) دامح تباث و  سنا و 

. تسا لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  هراشا  یقشمد ،
هب هک  یماگنه  هدـش " : هدروآ  نینچ  رماع  نب  هبقع  زا  هدـش  داـی  ثیدـح  تسا : هتفگ  هحفص 248  دـلج 3  نازیملا  ناـسل  رد  رجح  نبا  و 
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شیاهمـشچ ناگژم  هک  يا  هدیدنـسپ  هیروح  نآ  زا  هک  تفرگ  رارق  متـسد  رد  یبیـس  مدش ، ندع  تشهب  لخاد  مدش  هداد  جورع  نامـسآ 
زا هک  متـسه  وت  زا  دعب  هفیلخ  يارب  نم  تفگ : یتسه ؟ یک  یلام  وت  هک : متفگ  وا  هب  دیدرگ و  راکـشآ  هدوب ، اهزاب  ناگژم  یئابیز  دننامه 

. تسا یتس  ردان  ثیدح  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  زین  هحفص 293  رد  و  نافع ) نب  نامثع   ) دوش یم  هتشک  متس  يور 
نینچ ادخ  لوسر  زا  رمع  نبا  زا  عفان  زا  يوطـش ، یلع  یبا  نامیلـس  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 297  دـلج 5  شخیرات  رد  بیطخ  و 
متفرگ متسد  اب  ارنآ  داتفا  منماد  رد  یبیـس  میتفرگ  رارق  مراهچ  نامـسآ  رد  مدش و  هدرب  نامـسآ  يوسب  هنابـش  هک  یماگنه  تسا " : هدروآ 
نامثع دیهـش : لوتقم  هب  قلعتم  تفگ : یتسه ؟ یک  لاـم  منیب : وگب  متفگ : وا  هب  دـمآ و  نوریب  ینادـنخ  هیروح  نآ  زا  دـش و  هتفاکـش  سپ 

 ". متسه نافع 
. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  زین  قیرط  نیا  اب  و 

یبا نامیلـس  نب  دمحم  هیحان  زا  ار  ثیدـح  نیا  یتسردان  شنازیم "  رد " یبهذ  تاعاضوملا " و  رد "  يزوج  نبا  شخیرات و  رد  بیطخ 
. دنا هتسناد  زازخ  رفعج 

هحفص 155 ] ] 

رب ار  رفن  راهچ  منارای  نایم  زا  يرت و  رب  نیلـسرم  ءایبنا و  زا  زج  نایملاع  همه  رب  ار  مناراـی  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  رباـج  زا  - 5
. دنبوخ منارای  همه  هچرگ  داد  رارق  منارای  نیرتهب  ار  اهنآ  یلع ، نامثع و  رمع ، رکب ، وبا  دیزگ :

ربخ نیا  اـب  تسا : هتفگ  هحفص 47  دـلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  ثیللا " بتاک "  حـلاص ، نب  هللا  دـبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
. دیدرگ اپ  رب  حلاص  نب  هللا  دبع  رب  تمایق 

نآ حلاص ، نب  هللا  دبع  باتک  رد  هتخاس و  ار  نآ  يرـصم  دلاخ  و  تسا ، لطاب  ثیدح  نیا  : تسا هتفگ  وا  هک  هدـش  تیاکح  هعرز  یبازا  و 
. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تساهتفگ : یئاسن  و  تسا ، هداد  ياج  ار 

درک و هجوت  ندع  تشهب  رب  دـنوادخ  بش  نامه  رد  دـش ، دـلوتم  رکب  وبا  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  - 6
. دشاب هتشاد  تسود  ار  دولوم  نیا  هک  یسک  رگم  منک  یمن  لخاد  وت  رد  هک  ملالج  تزع و  هب  دنگوس  دومرف :

. تسا يروباشین  تمصع  نب  دمحا  نآ  تفآ  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یبهذ 
تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 309  دلج 3  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  و 

. دنراد رارق  مانمگ  لوهجم و  دارفا  زا  رفن  دنچ  شدانسا  رد  تسا و  لطاب  ثیدح  نیا 
دـشاب هتـشاد  تسود  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  یـسک  يارب  هتـشرف  رازه  داتـشه  ایند  نامـسآ  رد  تسا " : هدمآ  عوفرم  روطب  هریره  یبا  زا  - 7

. دننک یم  نیرفنو  تنعل  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  ار  یسک  هتشرف  رازه  داتشه  مود  نامسآ  رد  و  دننک ، یم  شزرمآ  بلط 
. تسا يرصب  يودع  یلع  نب  نسح  دیعس  یبا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

یبا زا  رادنب ، روصنمنب  قاورلا  دـبع  اهنت  تسا و  هتخاس  هحلط  نب  لماک  مان  هب  يودـع  ار  ثیدـح  نیا  : تسا هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  بیطخ 
. تسا مانمگ  لوهجم و  دهاز  هللا  دبع  وبا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  هعیهل ، یبا  زا  وا  و  يدنقرمس ، دهاز  هللا  دبع 

هحفص 156 ] ] 

. تسا هدماین  ظوفحم  روطب  هعیهل  یبا  زا  ثیدح  تروص  ره  رد  تسا  هدنابسچ  تسا  هقث  لماک  هب  ار  نآ  يودع  اذل  و 
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ار یمهم  بلطم  يودع  دنتسه و  دامتعا  دروم  همه  شلاجر  تسا و  حیحـص  دانـسا  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  رگید  قیرط  هب  ار  نآ  هاگنآ 
. تسا ۀعیهل  نبا  زا  تیاور  رد  شتارج  زا  رتگرزب  ثیدح  نیا  نتخاس  رد  وا  تارج  . هدش يدب  راک  بکترم  هدروآ و 

ندوبیگتخاس هب  یبهذ  دوب و  دهاوخ  رود  تاقث  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ار  هباحـص  همه  یـسک  ره  و  تسا : هدوزفا  هدروآ  ار  نآ  یملید  و 
نیا تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 107  دـلج 4  نازیملا  ناسل  باتک  رد  سنا  زا  رگید  قیرط  زا  رجح  نبا  .و  تسا هدرک  مکح  زین  نآ 

. تسا لطاب  دانسا  نیا  اب 
ارت نم  تفگ ، نخـس  اـب  تخیگنارب و  ار  یـسوم  هکنآ  هب  مسق  تفگ : ودـمآ  رکب  یبا  شیپ  يدوـهی  يدرم  هـک : تـسا  هدـمآ  سنا  زا  - 8

گرزب يادـخ  دـمحم  يا  تفگ : دـیدرگ و  لزان  مرکا  ربمایپ  رب  لیئریج  ات  درواین  الاب  وا  ریقحت  تمالع  هب  ار  شرـس  رکب  وبا  . مرادتسود
رـضاح ادـخ  لوسر  رـضحم  يدوهی  سپ  تسا ، هدرک  رود  وت  زا  ار  شتآ  ادـخ  وگب : يدوهی  هب  دـیوگ : یم  دتـسرف و  یم  مالـس  وـت  يارب 

. دروآ مالسا  دیدرگ و 
رب اهلغ  و  اهریجنز ، تسا : هدرک  رود  رکب  یبا  هب  تبحم  رطاـخ  هب  ار  زیچ  ود  شتآ  رد  وا  زا  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 

. دنداد ربخ  وا  هب  ار  بلطم  نیا  ادخ  لوسر  هاگنآ  . دوش یمن  هداهن  شتدرگ 
يودع تسا ، یگتخاس  نآ  هک  تسا  هتفگ  یلائللا "  رد "  یطویس  هک  تسا  يرصب  يودع  دیعس  یبا  یلع  نب  نسح  تافآ  زا  ثیدح  نیا 

. تسا مانمگ  لوهجم و  يرصب  دنزاس و  ثیدح  لیلخ ، مالغ  و 
تـسا هتخیوآ  یهلا  تردـق  اـب  هک  دیفـس  توقاـی  زايا  هبق  نییلع ، یلعا  رد  رکب  یبا  يارب  دـنوادخ  تسا ء  هدـمآ  عوفرم  روطب  ءارب  زا  - 9

ياهداب نآ  رد  هک  هدرک  ذاختا 

هحفص 157 ] ] 

یم زاب  اهرد  نآ  زا  یکی  دشاب  ادـخ  ياقل  قاتـشم  رکب  وبا  هاگ  ره  هک  تسا  رد  رازه  راهچ  نآ  يارب  .و  تسا هدرک  لولح  ذوفن و  تمحر ،
!!!. درگن یم  ادخ  هب  رذگهر  نآ  زا  دوش و 

. تسا ینانشا  رکب  یبا  هللا  دبع  نب  دمحم  تاعوضوم  زا  ثیدح  نیا 
رود زا  یـسک  نینچ  هدرک ، بیکرتدانـسا  نیا  لـثم  رب  ار  ثیدـح  نیا  هـک  یـسک  : تـسا هـتفگ  هحفـص 441  دـلج 5  شخیراـت  رد  بیطخ 

هک میهاوخیم  وا  زا  میرب و  یم  هانپ  ادخب  يراوخ  نالذخ و  زا  تسا و  هدرکن  راذگ  ورف  يزیچ  بذک  رب  تارج  یهلا و  تمشح  نتخادنا 
. تسنآ رب  رداق  راکنیا و  یلو  وا  هک  رادب  سورحم  نوصم و  ناطیش ، هسوسو  دنزگ و  زا  ار  ام 

( تسا رتاـناد  ادـخ   ) هکنآ تیاـهن  تساهدرک  یم  عضو  دزاـسب ، هتـسناوت  یمن  بوخ  هک  ار  يزیچ  ینانـشا  تسا : هتفگ  هحفـص 442  رد  و 
. تسا هدرک  بیکرتو  هتفاب  ار  بلاطم  نیا  و  هدروآ ، دیدپار  اه  تبیصم  نیا  اهنآ  قبط  رب  هتفرگ و  اهباتک  یضعب  زا  ار ، هحیحص  دانسا 

زا نآ  یتسرداـن  تسا و  لـطاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  عارذ  هللا  دـبع  نب  دـمحا  قـیرط  زا  ار  نآ  زین  هحفص 445  دـلج 9  رد  و 
هتفاب زا  لادـتعالا ، نازیم  رد  ار  نآ  یبهذ  تسا و  رتاناد  ادـخ  هتبلا  تسا  هتخاس  ار  نآ  هک  تسوا  و  تسا : هتفگ  هدروآ و  تسا  عارذهیحان 

. تسا هدرمش  ینانشا  رکب  وبا  ياه 
هب مرکا  ربمایپ  تفرگ ، ار  ترـضح  باکر  رکب  وبا  دـش ، جراخ  راغ ، زا  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  سنا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  سنا  زا  - 10

دومرف : هدرک و  هاگن  شیور 
: دومرف داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  ارچ  تفگ : مهدن ؟ تراشب  وت  هب  ایآ  رکب  یبا  يا 

. درک دهاوخ  یلجت  صاخ  روطب  وت  يارب  و  ماع ، روطب  همه ، يارب  تمایق  يادرف  دنوادخ 
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نیا تسا : هتفگ  هحفص 388  دلجشخیرات 2  رد  بیطخ  هک  تسا  يدنقرمـس  یمیمت  رکب  یبا  دبع  نب  دمحم  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
یهاگآ هکیناسک  شیپ  ثیدح 

هحفص 158 ] ] 

يدایز ثیداحا  ياراد  تسا و  هتخاس  نتم  دنـس و  ظاحل  زا  دبع ، نب  دمحم  نآ  تسین و  شیارب  یلـصا  دنراد ، ثیدـح  رداصم  زا  یتسرد 
. دنراد شتایاور  طوقس  لاح و  يدب  رب  تلالد  اهنآ  همه  هک  دشاب  یم  هدش  رکذ  هک  هچنآ  ریظن 

هدروآ و يرگید  قیرط  زا  ار  نآ  هاگنآ  تسا  لطاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  هدـبع  نب  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 19  دلج 12  رد  و 
. دشاب یمن  دامتعا  دروم  هک  تسا  هیونسح  نب  دماح  وبا  مه  نآ  تلعو  تسا ، لطاب  زین ، نیا  تسا : هتفگ 

. تسا هعوضوم  ثیداحا  زا  نآ  هک : تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ   221 هحفص 232 - دلج 2  نازیملا "  رد "  یبهذ  و 
لطاـب ثیدـح  نآ  تسا : هتفگ  هحفص 369  دـلج 2  رد  و  تسا ، لـطاب  نیا  تسا : هـتفگ  هدرک و  تـیاور  شلماـک  ردار  نآ  يدـع  نـبا  و 

هحفص 336 دلج 3  لادتعالا  نازیم  رد  هکنانچ  . تسا هدنابـسچ  هفیلخ  نبا  هب  ار  ثیدح  نیا  هکنیا  هب  هدش  مهتم  دمحا ، نب  فسوی  .و  تسا
. تسا هدمآ 

زا و  رکب ، یبا  لئاضف  باب  رد  اههتخاس ، نیرت  روهـشم  زا  ار  نآ  هداعـسلارفس "  شباـتک "  همتاـخ  رد  سوماـق ، بحاـص  يداـبآ ، زوریف  و 
. تسا هدرمش  تسا  مولعم  لقع  تهادب  اب  شنالطب  هک  یتایرتفم 

. تسا هدرک  فیعضت  ار  شفرط  هتسناد و  هعوضوم  ثیداحا  زا  ار  نآ  هحفص 148  دلج 1  یلائللا  رد  یطویس  و 
. تسا هتفگ  نآ  يدابآ  زوریف  راتفگ  ریظن  یبلاطم  و  هدروآ ، ار  نآ  هحفص 419  دلج 2  ءافخلا  فشک  رد  ینولجع  و 

. تسا تسس  اهنآ ، همه  هک  تسا  یقرط  نآ  يارب  تسا : هتفگ  هحفص 63  دلج 2  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
باـتک رد  يراـق ، یلعـالم  هکناـنچ  تسا ، یگتخاـس  ثیدـح  نـیا  تـسا : هـتفگ  هحفــص 63  بلاطملاینــسا  رد  توـح ، شیورد  نـبا  و 

. تسا هتفگ  شتاعاضوم 
هدروآ هللا  دبع  نب  رباج  زا  یثیدحرد  هحفص 78  دلج 3  كردتسملا  رد  مکاح  و 

هحفص 159 ] ] 

ربـکا ناوضر  زا  روظنم  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  زا  یـضعب  تسا ، هداد  ربـکا  ناوضر  وـت  هب  ادـخ  رکب ، وـبايا  تسا : هدوـمرف  ادـخ  لوـسر  هک :
دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ 

. درک دهاوخ  یلجت  صوصخ  روطب  رکب  یبا  يارب  مومع و  روطب  شناگدنب  يارب  ترخآ  رد  دنوادخ 
زا ماشه ، نب  ریثک  زا  یلتخ ، دـلاخ  نب  دـمحم  ار  ثیدـح  نیا  تسا : هدوزفا  نینچ  ثیدـح  نیا  لابند  هب  كردتـسملا ، صیخلت  رد  یبهذ  و 

. دشاب هدرک  عضو  ار  نآ  دمحم  منک : یم  نامگ  هک  هدرک  تیاور  هقوس ، زا  ناقرب ، نب  رفعج 
زا وا  و  دـنا ، هدرک  بیذـکت  ار  وا  هک  تسا  هتفگ  تاعوضوملا "  رد "  يزوج  نبا  هک : تسا  هتفگ  یلتخ ، حرـش  رد  لادـتعالا  نازیم  رد  و 

ثیداـحا ياراد  وا  تسا  هتفگ  هدـنم  نیا  .و  تـسا هدرک  تـیاور  ار  درک "  دـهاوخ  یلجت  صوـصخ  روـطب  رکب  یبا  يارب  تـیاور "  ریثـک 
. تسا تسردان 

، متـشذگن ینامـسآ  زا  مدش ، هداد  جورع  نامـسآ  هب  هک  یبش  نآ  رد  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  عوفرم  روطب  هریره  وبا  زا  - 11

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نم  نیشناج  قیدص  رکب  وباو  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  دوب : هدش  هتشون  هک  متفای ، نآ  رد  هکنآ  رگم 
زا بیطخ ، قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 235  دلج 5  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  يرافغ  میهاربا  نب  هللا  دبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
نآ و  تسا : هتفگ  هدروآ و  يرگید  دانـسا  اب  ار  نآ  سپـس  . تسا لـطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  يرـصب  یلـاله  هللا  دـبع  نب  دـمحم 

هتفگ هدروآ و  يرافغ  قیرط  زا  ار  نآ  هاگنآ  دـندامتعا ، دروم  اهنآ  همه  اریز  دـشاب ، هتفرگ  نآ  رد  یـصقن  یـسک  مناد  یمن  .و  تسا لـطاب 
. تسا هدش  هتخاس  وا  هیحان  زا  ثیدح  نیا  سپ  تسا ، بذک  هب  مهتم  وا  تسا :

ملـسا نب  دـیز  نب  نمحرلا  دـبعزا  يرافغ ، زا  ار  نآ  شدانـسا  اب  يدـع ، نبا  تسا : هتفگ  هدروآ و  تاـعوضوملا "  رد "  ار  نآ  یطویـس  و 
. تسا فیعض  قافتاب  شدانسا  و  تسا ، زاس  ثیدح  يرافغ  تسین ، حیحص  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و 

نابح ، نبا  زا  لقن  هب  هحفص 138  دلج 5  بیذهتلا " "  بیذهت  رد "  رجح  نبا  و 

هحفص 160 ] ] 

رگم متفرن  رگید  نامـسآ  هب  ینامـسآ  زا  مدـش ، هداد  ریـس  نامـسآ  هب  هک  یبـش  رد  تسا " : هدروآ  نینچ  ار  نآ  رمع  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا 
تسا ". قیدص  رکب  وبا  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  تسا : هتشون  مدید  هکنآ 

. تسا میهاربانبا  هللا  دبع  هیحان  زا  ربخ  نیا  تبیصم  تسا و  لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  نابح  نبا 
رد هک  ار ، هفئاط  ود  رگم  دنک  یم  دازآ  منهج ، شتآ  زا  ار  رفن  رازه  دص  هعمج  بش  ره  رد  ادخ  تسا " : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 12

نانآ دـنریجنزمه ، ناتـسرپ  تب  اـب  هکلب  دـنک ، یمن  دازآ  رئاـبک ، لـها  زا  ناگدـش  دازآ  هرمز  رد  ار  ناـنآ  دنتـسین و  نآ  زا  دنتـسه و  متما 
!. دنتما نیا  دوهی  هکلب  دنتسین ، ناملسم  هک  دنتسه  رمع  رکب و  وبا  نانمشد 

. یلع نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  نانمشد  رب  ادخ ، تنعل  دینادب  هتفگ : سپس 
نیا تسا : هـتفگ  دـلج 272 13  شخیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  لکوتم  مالغ  رکاـش ، یبا  هللا  دـبع  نب  هرـسم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح ، نیا 

هیحانزا ثیدح  یتسردان  و  هرسم ، رگم  دنثیدح  همئا  دامتعا  دروم  یمامت  نآ ، دانـسا  رد  هدش  دای  لاجر  .و  تسا یگتخاس  غورد و  ثیدح 
لاس 264 ه رد  هعرز  ابا  نوچ  هدوب ، هدرم  لبق  لاس  راهچ  وا  هکیتروص  رد  هدینـش ، هعرز  یبا  زا  ار  نیا  هک  هدرک  اعدا  وا  هوالع  هب  تسوا ،

. تسا هدرک  تیاور  لاس 268 ه  ير "  رد "  هعرز  یبا  زا  ار  روکذم  ثیدح  هرسم  یلو  هدرک ، توف 
. تسا هدرمش  هرسم  ياه  هتخاس  ار  نآ  هحفص 162  دلج 3  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  و 

، دیتسه ترخآ  ایند و  رد  مناریزو  امـش  دومرف : درک و  لصتم  مهب  ار ، رمع  رکب و  یبا  ياهفتک  ادخ ، لوسر  هک : تسا  هدـمآ  سنا  زا  - 13
رد امش  نم و  دنتسه ، نآ  ياهرپ  هلزنم  هب  امش  هنیـس و  هلزنم  هب  نم  درپ ، یم  نآ  رد  هک  تسا  يا  هدنرپ  دننامه  تشهب  رد  امـش  نم و  لثم 

یسلاجم تشهب  رد  رگم  دش : هتفگ  مینیشنیم ، تشهب  سلاجم  رد  امـش  نم و  مینک ، یم  ترایز  ار  ناهج  راگدیرفآ  میدرگ و  یم  تشهب 
؟ تسا

هحفص 161 ] ] 

تسیچ ؟ تشهب  یمرگرس  دش : هتفگ  تسا ، یمرگرس  سلاجم و  يرآ  دومرف :
یم دـنیوگ  یم  هبیط  نآ  هب  هک  شرع  ریز  زا  يداـب  سپ  تسا ، بوطرم  رد  زا  شـشرف  رمحا ، تیربـک  زا  ین ، زا  تسا  يا  هنایـشآ  دوـمرف :

دننک : یم  شومارف  ار  نآ  ثداوح  ایند و  نایتشهب ، هک  دوش  یم  جراخ  نآ  زا  یئادص  و  دیآ ، یم  تکرح  هب  اه  ین  نآ  و  دزو ،
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. تسا ایرکز  نآ  تفآ  تسا و  یگتخاس  تسا : هتفگ  هدروآ و  نابح  نبا  هک  تسا  يدنک  دیرد  نب  ایرکز  ياه  هتخاس  زا  ثیدح ، نیا 
نب دـمحا  ار  هلمج  ود  نآ  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاـکح  ار ، نآ  زا  هـلمج  ود  ناـبح  نـبا  زا  هحفص 348  دـلج 1  نازیملا "  رد "  یبـهذ  و 

. ندرک تیاور  نآ  زا  تسین  اور  هک  هدرک  تیاور  یگتخاس  هخسن  اب  ام ، يارب  دیرد ، نب  ایرکز  و  نارح ، رد  نادعم ، نب  یسوم 
ریـشمش نآ  دش ، هتـشک  وا  هکیتقو  تسا  هدنز  نامثع  هک  یمادام  ماین ، رد  تسا  ریـشمش  ادـخ  يارب  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنازا  - 14

. تفر دهاوخن  فالغ  رد  تمایق  ات  دوش و  یم  هنهرب 
باذـک زین  رایـس  نب  یـسوم  شداتـسا  تسا و  دـئاق  نب  ورمع  نآ  تفآو  تسا  یگتخاـس  تسا : هتفگ  هدروآ و  يدـع  نبا  ار  ثیدـح  نیا 

. تسا
. تسا راکشآ  نآ  یتسردان  : تسا هتفگ  هحفص 299  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  و 

مالـس وت  رب  یلعا ، یلع  دنوادخ  تفگ : دوب و  بان  يالط  زا  یملق  وا  اب  دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 15
دیوگ : یم  دتسرف و  یم 

ملق نیا  اب  شطخ و  اب  هدب ، روتسد  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  نآ  مداتسرف و  هیده  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  يارب  شرع  يالاب  زا  ار  ملق  نیا  مبیبح ،
زور ات  ار  نآ  هک  یسک  ره  اب  ربارب  یباوث ، وا  يارب  نمهک  دنک  هضرع  امش  رب  ارنآ  يراذگ ، هطقن  نتشون و  زا  دعب  دسیونب و  ار  یسرکلاهیآ 

تسیک دومرف : لوسر  ما ، هدادرارق  دناوخ  یم  تمایق 

هحفص 162 ] ] 

شترـضح رب  دندیـسر و  ادخ  لوسر  تمدخ  زا  قافتاب  يدنچ ، زا  سپ  تفر ، تساخ و  رب  رکب  وبا  دنک ؟ رـضاح  ار ، نمحرلادـبع  یبا  هک 
هیدـه شرع  يالاب  زا  تیارب  ادـخ  هکتسا  یملق  نیا  هیواعم  يا  دومرف  هیواعم  هب  هاگنآ  داد  ار  ناشمالـس  باوج  ترـضح  دـندرک ، مالس 
هتـشاد ینازرا  وت  رب  هک  گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  یئامن و  هضرع  نم  رب  یـسیونب و  تطخ  اب  ار  یـسرکلا  هیآ  نآ  اب  اـت  تسا  هداتـسرف 
هیواعم هاگنآ  تسا ، هتشون  دناوخ  یم  ارنآ  تمایق  ات  نتشون  تقو  زا  هک  ار  یسک  ره  باوث  تیارب  ادخ  اریز  يرآ ، ياج  هب  ساپـس  رکش و 

هـس مداد و  وا  هب  ارنآ  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ  تفگ : مرکا  ربماـیپ  سپ  داـهن : شـشوگ  يـالاب  ار  نآ  تفرگ و  لوـسر  تسد  زا  ار  ملق 
ات درک ، یم  رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  هراومه  تسـشن و  ادـخ  لوسر  ربارب  رد  وناز  ود  هیواعم  نآزا ، سپ  درک ، رارکت  ار  هلمج  نیاراـب 

هـضرع ادـخ  لوسر  رب  تشون و  یم  طخ  نیرتهب  اب  ار  یـسرکلا  هیآ  نآ ، اـب  ناـنچمه  تفرگ و  ار  ملق  دروآ و  يا  هفیحـص  تاود و  هکنآ 
. تسا هتشون  دناوخ  یم  تمایق  زور  ات  نآ  زا  هک  یسک  ره  باوث  ربارب  باوث ، زا  تیارب  دنوادخ  هیواعم ، يا  دومرف : ادخ  لوسر  . درک

، دناد یم  یناتخ  ییحی  نب  نیسح  ياه  هتخاس  ار  نآ  يزوج  نیا  .و  دنمانمگ شلاجر  رتشیب  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  هک  دنتفگ ، همه 
. تسا هدمآ  هحفص 257  دلج 1  لادتعالا  نازیم  رد  هکنانچ 

هدمآ هحفص 52  دـلج 1  نازیملا  رد  هکنانچ  . تساهتخاس ار  نآ  یلیا ، هللا  دـبع  نب  دـمحا  اـیوگ  تسا و  لـطاب  ثیدـح ، نیا  یبهذ  رظنب  و 
. تسا

. تسا هتخاس  ار  نآ  هک  . تسا یلیا  دمحا  هب  رصحنم  ثیدح  نیا  یتسردان  لماع  هک : تسا  هدروآ  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
نآ نیسح  ای  دمحا و  هک  تسا  یگتخاس  کش  یب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  يرترـصتخم  ظفل  اب  ار  نآ  تاعاضوملا ، رد  شاقن  و 

. دنا هتخاس  ار 
هیواعم هکنیا ، دروم  رد  لیئربج  اب  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  رباج  زا  - 16
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هحفص 163 ] ] 

. تسا نیما  هک  هدرارق  بتاک  ار  وا  تفگ : لیئربج  درک ، تروشم  دهد  رارق  شبتاک  ار 
زاس ثیدـح  نایوگ  غورد  زا  یکی  هک  ینادـمه ، مصاع  یبا  مصاع  نب  يرـس  قیرط  زا  ار  نآ  شیوخ  دانـسا  اب  شخیرات ، رد  رکاـسع  نبا 
نبا .و  هدروآ تسا ، باذـک  هقث و  نایم  كرتشم  هک  مارهب  نب  مساق  و  تسا ، زاس  ثیدـح  باذـک  يولول  نامه  هک  دایزنب  نسح  و  هدوب ،

تمظعهمه نآ  اب  هک  . تسا رکاسع  نب  ظفاح  زا  تفگش  تسا : هتفگ  هدرک و  فیعضت  ار  نآ  هحفص 354  دلج 5  هیاهنلا  هیادبلا و  ردریثک 
ثیدح و نیا  شخیرات  رد  هنوگچ  هتشاد ، رتشیب  یهاگآ  دندوب  وا  زا  شیپ  هکیناسک  هکلب  نارـصاعم ، همه  زا  هک  ثیدح  نف  رب  یهاگآ  و 
رد دـنک ؟ یمن  نایب  ار  اهنآ  لاـح  و  دـنز ، یمن  هدرپ ، ریز  هن  و  حیرـص ، روطب  هن  اـهنآ ، هراـب  رد  یفرح  هنوگ  چـیه  ودروآ  یم  ار  شرئاـظن 

. تسا رتاناد  ادخ  تسین و  تسرد  يراک  نینچ  هک  یتروص 
نآ و  هدروآ ، ثیبخ  زاس  ثیدح  بشوح  نب  مرـصا  قیرط  زا  ار  نآ  عوفرم  روطب  نینموملا ، ریما  زا  هحفص 95  دلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  و 

. تسا هدرمش  دیجملا  دبع  نب  دمحم  تسردان  ثیداحا  زا  ار 
نیما وا  هک  اریز  دنک ، ذـخا  بتاک  ناونع  هب  ار  هیواعم  هک  درک  یحو  شربمایپ  هب  دـنوادخ  : تسا هتفگ  هک  هدـمآ  تماص  نب  هدابع  زا  - 17

. تسا
نکاـس دـمحم ، یبا  زا  یملـس  ریهز  نب  دـمحم  زا  ینارح ، نمحرلا  دـبع  نـب  دـمحازا  يداـیز ، هیواـعم  نـب  دـمحم  زا  طـسوا ، رد  یناربـط 
ياربو دنتسین ، هدش  هتخانش  شداتسا  یملسو و  تسین  نیما  شداتسا  باذک و  هیواعم  نب  دمحم  تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  سدقملاتیب ،

. تسا لطاب  اهنآ  همه  هک  تسه  زین  رگید  قرط  ثیدح ،
غورد هب  ار  نآ  نتم  یملـس ، ریهز  نب  دـمحم  دـیاش  لـطاب و  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 59  دـلج 3  نازیملا  رد  یبهذ  و 

. تسین نیما  شنید  رد  تسا : هتفگ  هورع  وبا  ینارح ، دمحا  هراب  رد  .و  تساهتخاس

هحفص 164 ] ] 

دیوگ : یم  ینیما 
، دوب هدرک  دـساف  هدـناروش و  هیواـعم  رب  ار  ماـش  وا ، هک  یتروص  رد  دـشاب  حیحـص  تماـص  نبهداـبع  زا  تیاور ، نیا  تسا  نکمم  هنوگچ 

هنیدـم هب  ار  وا  ای  هدرک ، دـشاف  شلها  نم و  رب  ار  ماش  هدابع  هک : دـش  رکذـتم  نآ  رد  تشون و  هنیدـم  رد  نامثعهب  يا  همانرب  زگان  هیواـعم 
. راد لیسگ  هنیدم  رد  شا  هناخ  هب  ار  وا  تشون : وا  خساپ  رد  نامثع  منک ؟ نوریب  ماش  زا  اروا  هک  هدب  هراجا  نم  هب  ای  دناوخارف و 

سولج نآ ، زا  هیحان  رد  دیدرگ و  دراونیعبات  ای  نیقباس و  زا  يدرم  زج  نآ  رد  هک  نامثع  هناخ  هب  وا  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  هدابع  هیواعم ،
مدینش مساقلا  ابا  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ : تساخرب و  وا  هدابع ؟ يا  تسا  هنوگچ  امش  ای  ام  عضو  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  نامثع  درک و 

دـنهد و یم  هولج  فورعم  ناتیارب  دـیناد  یم  رکنم  امـش  هک  ار  یئاـهزیچ  : دـتفا یم  يدارفا  تسد  هب  امـش  روما  نم  زا  دـعب  دومرف : یم  هک 
هارمگ نات  راگدرورپ  هب  تبسن  تسین و  دنک  یم  تیصعم  هک  یسک  يارب  یتعاط  سپ  دنرامش ، رکنم  دیناد  یم  فورعم  امش  هک  ار  هچنآ 

. تسا اهنآ  زا  هیواعم )   ) ینالف تسوا  تسد  رد  هدابع  ناج  هکنآ  هب  مسق  . دیدرگن
. تفگن يزیچ  وا  هب  نامثع  رگید 

. هیواعمو لیئریج  ادخ ،) لوسر   ) نم دنرفن : هسادخ  شیپ  ءانما  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  هریره  یبا  زا  - 18
هک تسا  دقتعم  هحفص 8  دـلج 11  شخیرات  رد  بیطخ  .و  تسا یگتخاس  لطاب و  ثیدـح  نیا  دـنا : هتفگ  ناـبح  نبا  یئاـسن و  بیطخ و 
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. تسا ینادرب  هیحان  زا  ثیدح ، نیا  یتسردان 
غورد زا  یعمج  نآ  رد  هدرک و  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  قرط  مکاـح  تسا و  لـطاب  ثیدـح  نیا  تهج  ره  زا  تسا : هـتفگ  يدـع  نـبا  و 

. دنراد رارق  نازاس  ثیدح  نایوگ و 

هحفص 165 ] ] 

هدش و هدروآ  دای  نامثع  نب  نسح  لاح  حرـش  رد  ار  نآ  تسا و  غورد  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 233  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  و 
. تسا غورد  نیا  تسا : هتفگ 

حیحص هجوچیه  هب  تسا : هتفگ  هدروآ و  عقـسا  نب  هلثاو  سنا و  هریره و  یبا  قیرط  زاار  نآ  هحفص 120  دلج 8  شخیرات  رد  ریثک  نبا  و 
. تسین

نب نسح  هک  تسا  هدرک  نیقی  هدروآ و  هعوضوم  ثیداحا  هرمز  رد  ار  نآ  يزوج  هک : تسا  هدمآ  هحفص 220  دلج 2 نازیملا  ناسل  رد  و 
. تسا هدرک  عضو  ار  نآ  نامثع 

دلج 2 بهذلا  تارذـش  ردو  . تسا دزد  ثیدـح  باذـک  زا  وا  هراب  رد  هدوب و  دزد  زاس  ثیدـح  نسح ، نم  رظنب  تسا : هتفگ  يدـع  نبا  و 
. تسا هدرمش  باشخ  دمحا  یسیع  یبا  ياه  هتخاس  ار  نآ  يزوج  نبا  هک : تسا  هتفگ  هحفص 366 

هیواعم هک  ینیماود  دـندرک ، هدولآ  ار  تلاسر  بحاص  سدـقم  تحاـس  کـته و  ار  مالـسا  سوماـن  تایدـنرچ ، نیا  اـب  دـیوگ : یم  ینیما 
!؟ تشاد دنهاوخ  یشزرا  هچ  دشاب  اهنآ  یموس 

وا يدرم  تسا : تفگ  هک  هدمآ  ماسح  نب  نمحرلا  دبع  زا  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  نب  دـیزی  هون  رمع ، نب  دـیزی  نب  هیواعم  نب  دایز  زا  - 19
زامن زا  دعب  . دندمآ درگ  ادخ  لوسرتمدخ  زامن  يارب  ماگنه  حبص  مشاه ، ینب  زا  رفن  هد  هک : هداد  ربخ  ام  هب  رگید  يدرم  زا  ناروح ، لها 

دنوادخ میئوگب : امش  يارب  ار  نامیاهراک  زا  یضعب  هک  هدوب  نیا  يارب  میدیـسر ، امـش  تمدخ  تقو  نیا  رد  هکنیا  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :
هک یتروص  رد  تسا  یحو  بتاک  هک  تسا  هیواعم  نیا  تشاد و  یمارگ  امش  هلیسو  ار  ام  نآ و  هب  ار  امش  دومرف ، لیـصفت  تلاسر ، نیا  اب 

. میناد یم  هتسیاش  راکنیا  يارب  زا  شیب  ار  تیب  لها  زا  رگید  ام ،
زور راهچ  ره  رد  هکنآ  اب  دیوگ : یم  يوار  دینکادیپ ) ار  يرگید  درف  ینعی :  ) وا ریغ  يرگید ، مدرم  هب  دینک  هاگن  يرآ  دومرف : ادخ  لوسر 

یحو ادخ  هیحان 

هحفص 166 ] ] 

هارمه دوخ  اب  يا  هفیحـص  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  نآ  زا  سپ  . دـیدرگن لزان  لیئربج  هکتشذـگ  زور  لهچ  اـما  دـش  یم  لزاـن  دـمحم  رب 
نیا رب  ار  وا  سپ  یهد ، رییغت  هدرک  باختنا  شیحو  نتشونيارب  ادخ  هک  ار  یسک  يرادن  قح  وت  دمحم  يا  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  تشاد 

. تشامگ راک  نآ  رب  ار  وا  مه  ادخ  لوسر  تسا ، نیما  وا  هک  رامگب  راک 
. دنراد رارق  مانمگ  لوهجم و  دارفا  رفن  دنچ  نآ  رد  تسردان و  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  شخیرات ، رد  رکاسع  نبا 

ار نآ  هک  یـسک  مسق  ادخب  تسا ، لطاب  هک  تسا  ملـسم  ثیدح  نیا  هکلب  تسا : هتفگ  هحفص 411  دـلج 3  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  و 
. تسا بهذم  نید و ال  یب  تسا  هتخاس 

نادـب دـناد ، یمن  ار  توبن  شزرا  دریگ و  یم  هچیزاب  هرخـسم و  ار  شنیدو  لوسر  ادـخ و  هک  یـسک  تسا  ینیهوت  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 
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هب اهنت  ار  ثیدح  نیا  دننامه  ودنک  یم  ثحب  ثیداحا  نیا  هک  تلاسر  سدـقم  تخاس  رب  نیمجاهم  نیا  زا  رت  نادان  درک و  دـهاوخن  هوفت 
زا شیپ  ار  ثیدح  نتم  دیاب  لوا  هجرد  رد  ثدـحم  هکنیا  زا  لفاغ  دـناد ، یم  تسردان  دـنراد  رارق  شلاجر  رد  یلوهجم  دارفا  هکنآ  رطاخ 

. تسا هتفگ  رجح  نبا  هک  تسانامه  بلطم  سپ  . سکع رب  هن  دهد ، رارق  یسررب  دروم  دنس ،
یم هـک  مدینــش  هـنع  هللا  یــضر  نینموــملا  ریما  یلع  زا  هـک : تـسا  هدــمآ  شدــج  زا  شردــپ ، زا  يزورم ، دــمحم  نــب  دــیزی  زا  - 20

زا ملد  رد  داد ، هیواعم  هب  تفرگ و  متـسد  زا  ار  ملق  ادخ  لوسر  دش ، دراو  هیواعم  مدوب ، هتـسشن  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  یماگنه  :... تفگ
ياه هتخاس  زا  ار  نآ  هحفص 20  دلج 6  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  . تسا هدرک  رما  وا  هب  ادخ  هک  متـسناد  یم  نوچ  متفاینيزیچ  لمع  نیا 

. تسا غورد  شدانسا  لطاب و  نتم  نیا  تسا : هتفگ  هتسناد و  مداخ  هللا  دبع  نب  هرسم 
. تسا هتفگ  هدروآ و  بقانم  ثیداحا  هرمز  رد  ار  نآ  هحفص 272  دلج 13  شخیرات  رد  بیطخ  و 

هحفص 167 ] ] 

. تسوا هیحان  زا  ثیدح  بیع  هک  مداخ  زج  دندامتعا ، دروم  یگمه  شدانسا  رد  هدش  دای  لاجر  و  تسا ، یگتخاس  غورد و  ثیدح  نیا 
. هیواعم دمحم و  لیئربج ، لیئاکیم  لیفارسا ، ملق  حول ، دنتسه : ات  تفه  ءانما ، تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 21

هخـسن سنا  زا  هدوـب  يزاـس  ثیدـح  مدآ  دروآ ، سنا  زا  ناـفع ، نب  دواد  زا  ار  ثیدـح  نـیا  هحفص 321  دـلج 1  نازیملا "  رد "  یبـهذ 
. تسا هتشاد  یگتخاس 

. دوش هعجارم  نایوگ  غورد  هلسلس  ثحابم  هب  دروم  نیا  رد 
ظاحل زا  رت و  تشز  نیشیپ  ثیداحا  زا  نیا  تسا : هتفگ  هتـسناد و  سابع  نبا  تیاور  زا  ار  نآ  هحفص 12  دلج 8  شخیرات  رد  ریثک  نبا  و 

. تسا رت  فیعض  دنس 
مالسا رب  گنن  ایآ  دنیشن ، یمن  اهنآ  یناشیپ  رب  تلجخ  قرع  دننک و  یم  تیاور  ار  تافرخزم  نینچ  هک  یمدرم  رب  گرم  دیوگ : یم  ینیما 

؟ دوش هداد  رارق  موصعم  ءانما  رگید  ادخ و  لوسر  رانک  تناما  ظاحل  زا  نئاخ ، هیواعم  هک  تسین  نیملسم  و 
داد : رارق  شیحو  رب  نیما  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  هلثاو  زا  - 22

ار وا  راگدرورپ  راتفگ  هب  تبـسن  هیواعم و  تناما  ملع و  ترثک  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  دوب  کیدزن  ارهیواـعم و  و  ار ) ربماـیپ   ) ارم لـیئربج ،
يدـهم و يداه و  ار  وا  هداد ، میلعت  وا  هب  ار  شباتک  هدرک ، فاعم  شباسح  زا  دـشخب ، یم  ار  هیواعم  ناـهانگ  دـنوادخ  دـهد ، رارق  ربماـیپ 

. تسا هداد  رارق  تیاده  هلیسو 
دـش لاوس  نیا  زا  هدوب ، ماش  ثیدـح  هب  ياناد  هک  یقـشمد ، رمع  نب  دـمحازا  تسا : هتفگ  مکاح  . تسا هدروآ  يدرم  زا  ار  نآ  رکاسع  نبا 

. درک راکنا  ادج  ار  نآ 
: تسا هتفگ  مه  رابکی  هدرک و  یم  ثیدح  ثیدـح ، نیا  هب  هتـشاد ، ثیدـح  رد  نایـسن  هک  زازب  یـسوطرط  دـمحم  وبا  رباج  نب  هللا  دـبع  و 

. تسا تسردان  وا  ثیدح 
ماقم هلیسونیدب ، دنتساوخ  یم  كاپان  تایاور  هک  منک  رکف  دیوگ : یم  ینیما 

هحفص 168 ] ] 

ماقم دندقتعم و  نآ  هب  نیملـسم  هک  توبن  هبترم  نایم  هک  يدایز  هلـصاف  اریز  دـنربب ، الاب  ار  هیواعم  ماقم  هکنآ  هن  دـندروآ ، نیئاپ  ار  توبن 
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هبترم ندروآ  نیئاپ  زج  يا  هراچهک  دهد  یم  رارق  یعـضو  رد  ار  ود  نآ  دراد ، دوجو  تسا  رود  اهگنـسرف  تفالخ  حطـسزا  هک  يدرم  نیا 
. دنرادن

نامه لماع ، نآ  ایآ  تسیچ ؟ دنک ، یم  باجیا  هیواعم  ياربار  یخماش  ماقم  نینچ  هک  یلماع  میـسرپ : یم  هیواعم  نارادتـسود  زا  نیا  ربانب 
وا رارصا  ای  تسوا ؟ راکمتس  كاپان و  عرف  ای  تسا ؟ هدمآ  شمرکا  ربمایپ  راتفگ  نآرق و  رد  هک  تسا  هنوعلم "  هرجـش  نیا "  كاپان  لصا 

تسا ؟ هتشاد  همادا  مرکا  ربمایپ  تافوزا  شیپ  هام  دنچ  ات  هک  هدوب  رفک  رب 
تیاضر وا  تفالخ  هب  نیملسم  هدرک و  تعیب  وا  اب  دقع  لح و  لهاهکیتروص  رد  تسوا ؟ نامز  هعاطلا  ضرتفم  هفیلخ  اب  شندرک  کنج  ای 

تخیر !! ار  كاپ  ياهنوخ  دیشک و  ریشمش  شماما  ربارب  رد  وا  اما  دندوب  هداد 
یعازخ و قمح  نب  رمع  شنارای و  يدـع و  نب  رجح  نوچ : یفیرـش  دارفا  نتـشک  لیبقزا : . هداد ماجنا  شتفالخ  مایا  رد  وا ، هکیتایانج  اـی  و 

لها هب  اوران  ياهتبـسن  زامن و  تونق  رد  نانآ  نامیا  اب  كاـپ و  ناراـی  زا  یعمج  نیـسح و  نسح و  ونینموملا  ریما  ندرک  نعل  و  شرئاـظن ؟
؟ نتخاس اهنآ  هیلع  تسردان  تایاور  و  نداد ؟ توبن  تیب 

دنزرف رجحلا "  رهاعلل  شارفلل و  دلولا  نیملسم : نایم  قافتا  دروم  ثیدح  فالخ  رب  و  ندرک ؟ لعج  اهیوما  هراب  رد  انث  حدم و  ثیداحا  و 
درم نیا  دـیزی ، يارب  و  ندومن ؟ قحلم  نایفـس  یبا  شردـپ  هب  ار  دایز  تسا " گنـس  هدـنهد  اوران  تبـسن  يارب  تسا و  شارف  بحاص  لام 

ار خـیرات  هحفـص  تشز  لامعا  هنوگ  نیا  رب  و  ندرک ؟ طلـسم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  رب  ار  وا  نتفرگ و  تعیب  راوخبارـش ، رجاف  قساـف 
. تفرگ ار  وا  نایبرگ  گرم  دش و  رپ  شتیانج  هکنآات  نداد ؟ همادا  هدومن  هایس 

. تسا هدرک  یمن  لمع  هتسناد  یم  رگاو  هتسناد  یمن  یبوخ  هب  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  یتح  هک  اجک  نآرق  ملع و  اب  وا  یئانشآ  اجک ؟ هیواعم 

هحفص 169 ] ] 

 ". دینک تعاطا  ار  امش  زا  نامرف  نابحاص  ربمایپ و  ادخ و  : " مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  هیآ : دننام 
.؟ تسا هدوبن  نآ  ریسفت  وا  زا  مادک  ره  هبانب  نامرف  تابحاص  زا  مالسلا  هیلع  یلعنینموملا  ریما  ایآ 

منهج رد  ندوب  هنادواج  شرفیک  دـشکب  دـمع  يور  زا  ار  ینموم  سک  ره  اهیف " : ادـلاخ  منهج  هئازجف  ادـمعتم  اـنموم  لـتقی  نم  و  هیآ : و 
 ". تسا

مرج نودب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هکیناسک  انیبم " : امثا  اناتهب و  اولمتحا  دقف  اوبستکا  ام  ریغب  تانموملا  نینموملا و  نوذوی  نیذلا  هیآ  و 
تایآ هک  ایوگ  هتفرگ و  رارق  وا  موجه  دروم  هک  تایآ  نیا  ریظن  يرگید  تایآ  دنوش "و  یم  بکترم  ار  يراکـشآ  هانگ  دننک ، یم  تیذا 

!!. دنا هدوبن  نآرق 
نآرق هک  تسا ؟ هتـشاد  یمن  اـپب  ارنآ  دودـح  هدرک و  یمن  لـمع  نآ  هیآ  کـی  هب  یتـح ، هک  یتروـص  رد  هدوـب  نآرق  رب  نـیما  وا ، اـیآ  و 

شدودح زا  و  دنک ، شربمایپ  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  تسا - هدرک  متـس  دوخ  هب  دنک  زواجت  ادخ  دودـح  زا  سک  ره  دـیوگ : یمدـیجم 
. تسا يا  هدننک  راوخ  باذع  شیارب  درک و  دهاوخ  لخاد  شتآ  رد  هنادواج  ار  وا  ادخ  دیامن ، زواجت 

و دـنک ؟ ینمـشد  مرکا  ربمایپ  كاپ  ترتع  اب  هک  درک  یم  راداو  ار  وا  دـناسرب  يربمایپ  ماـقم  هب  ار  وا  دوب  کـیدزن  هک  شداـیز  ملع  اـیآ  و 
دوش ؟ بکترم  هدرک  ظفح  ام  يارب  شبتکم  فیثک  ناگدش  تیبرت  نامود و  ووا  زا  خیرات  هک  ار  تشز  هناراکتیانج و  لامعا  همهنآ 

دنشک و یم  یعیجف  عضو  هب  یمالـسا  روشک  طاقن  رگید  رد  هفوک و  رد  ار  نینموملا  ریما  كاپ  نایعیـش  وا  دیوگ : یم  هک  تسا  خیرات  نیا 
داهن كاپ  ناوریپ  زا  يرایسب 
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هحفص 170 ] ] 

زا هاـگنآ  درک  میهاوخ  یفرعم  تسههکناـنچ  وا  دـیلپ  تیهاـم  یبوخب  دـعب  اـم  تسا و  هداد  یم  رارق  یناـسنا  ریغ  هجنکـش  دروم  ار  هللا  لآ 
دنا هداد  رارق  تیاور 21  رد  هدـش  دای  هناگجنپ  ءانما  زا  ای  ووا  یتفه  ای  لیئربج و  ربمغیپ و  یموس  تناـما ، رد  ار  وا  هک  یثیداـحا  تاـیوار ،
لمع نآ  هب  هک  تسا  تنـس  اـی  هدرکتفلاـخم و  نآ  اـب  هک  تسا  نآرق  هب  تبـسن  وا  ندوب  نیما  تناـما ، نآ  زا  روظنم  اـیآ  هک  میـسرپ  یم 

تینما هب  تبـسن  اـی  و  هدرک ، ناـشلامیاپ  هک  هدوب  مرکاربـمغیپ  نادـناخ  اـی  و  هتخیر ، ار  نآ  هکهدوـب  مدرم  ياـهنوخ  هب  تبـسن  اـی  هدرکن و 
یم نآ  هب  بیغرت  هک  هدوب  غرود  هب  تبـسن  ای  هتـشادن و  هنایم  نآ  اب  هک  هدوب  یتسار  هب  تبـسن  ای  و  هدرب ، نیب  زاار  نآ  هک  هدوب  یعاـمتجا 

و هدرک ، عیاض  ار  نآ  هک  هدوب  مالسا  هب  تبسن  ای  هدرک و  یم  عطق  ار  نانآ  ياه  هشیر  اهگر و  هک  هدوب  نانموم  هب  تبـسن  نیما  ای  و  هدرک ،
ای و  تسا ، هدرک  هدولآ  ادخ  برقم  ءایلوا  نعل  اب  ار  اهنآ  هک  هدوب  اهربنم  هب  تبـسن  ای  و  هدرک ، ضوع  ار  اهنآ  هک  هدوب  ماکحا  هب  تبـسن  ای 

نیرفآ ددرگ ؟ لئان  يربمغیپ  ماقم  هب  هیواعم  دوب  کیدزن  دـنا  هتخاس  هیماینب  راب  رد  ناسیل  هساک  هکنانچ  تایانج  زا  همه  نیا  اب  ایآ  اـی ؟ و 
. دشاب وا  نیشناج  دشک و  شودب  ار  شتیلوسم  راب  دهاوخ  یم  یناج  فیثک و  درم  نیا  هک  يربمایپنآ  رب 

ییحی  مدامد  کشا  دیفس  شیر  مخ  دق 
؟ دوش هچ  يزابن  قشع  رگا  تلاح  نیا  هبوت 

نایذـه هقدـنز و  هب  ار  وا  هک  تسا "  لمع  ملع و  نامه  توبن  نابح "  نبا  هتفگ  هبتبـسن  ءاملع ، راکنا  تیاور و  نیا  ناـیم  قرف  ردـقچ  و 
هک هدوب  تهج  نیا  هب  اهنت  راک  نیا  و  تسا ؟ هدومن  رداـص  ار  شلتق  روتـسد  مه  وا  هتـشون ، هفیلخ  هب  یتیاکـش  هراـب  نیا  رد  هداد و  تبـسن 

دهاوخب هک  اج  ره  ار  تلاسر  دنیزگ و  یمرب  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زاسک  ره  وا  هک  دنتـسناد  یم  ادـخ  هیحان  زایتبهوم  ار  توبن  نانآ 
هنوگچسپ  ) دشاب هدیـسر  ياهیلاع  هبتر  ره  هبلمع  ملع و  ظاحل  زا  هچ  رگا  درادن  یهار  نآ  هب  ندیـسر  رد  یلومعم  رـشب  دهد و  یم  رارق 

رطاخب ار  وا  دنوادخ ، تسا  نکمم 

هحفص 171 ] ] 

دهد )؟ شرارق  ربمایپ  هدوب  دقاف  هک  یتناما  ملع و  ترثک 
یمن هیواعم  لثم  هب  ار  توبن  هدومنن و  زواجت  نآ  زا  هدرک  دودحم  جنرب "  ثیدـحرد "  ار  ناشئارآ  سیل ، هساک  نازاس  ثیدـح  شاکیا  و 
جنرب رگا  تسا " : نیاثیدـح  نآ  هدروخ و  یم  مشچ  هب  نآ  شزرا  توبن و  زا  ناـنآ ، تفرعم  رادـقم  حوضو  روط  هب  نآ  رد  اریز  دـنداد ،
هدوب يربمایپ  رگا  هدوب و  يربمایپ  انیقی  هدوب  یحلاص  درم  رگا  هدوب و  یحلاص  درم  ملـسم  هدوب  یمدآ  رگا  هدوب و  یمدآ  اعطق  هدوب  ناویح 

 ". تسا هدوب  نم  اعطق  هدوب  لسرم  ربمایپ  رگا  هدوب و  لسرم  ربمایپ  امتح 
نیرتهب اهنآ  نوتم  هکنآ  اب  دنک  یمن  زواجت  دنس  هیحان  زاار  تایاور  عون  نیا  لاثما  ظفاح  نتسناد  تسرد  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج  و 

هناراکبان لامعا  نانچ  هکنآ  اب  . دوشیفرعم يدودـح  نینچ  اب  هیواعم  هک  درادـنتیمها  نانآ  يارب  اما  تسا ، اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  لـیلد ،
نینچ هب  دراو  ار  ناـنآ  هک  تسا  اـهنآ  دـیلپ  تشز و  يوخ  نیا  يرآ : . تسا هدـش  یم  بکترم  میا  هدرک  هراـشا  اـهنآزا  یخرب  رب  هک  ار  يا 

. دیامن یم  ینیگنن  لامعا 
: متفگ وا  هب  دوب  هدنژ )  ) خاروس خاروس  هک  تشاد  هدیـشوپ  سابل  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 23
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هب نیمز  رد  رکب  وبا  نوچ  دنیآ  رد  تخیر  نیا  هب  هک  هداد  نامرف  نامـسآ  هکئالم  هب  دنوادخ  تفگ : يدش ؟ لزان  نم  رب  تخیر  نیا  ابارچ 
. تسا هدمآ  رد  یتخیر  نینچ 

ار نآ  عیکو ، زا  قاحـسا ، نب  لبنح  زا  زاس ، ثیدح  باذک  ینانـشا  هللا  دبع  نب  دـمحم  قیرط  زا  هحفص 442  دلج 5  شخیرات  رد  بیطخ 
هک یتروص  رد  دنک  یم  تیاور  عیکو  زا  وا  لبنح و  زا  وا  هک  تسا  نیا  نآلیلد  تسا و  رود  قیفوت  زا  ینانشا  ردقچ  تسا : هتفگ  هدروآ و 
زا یـضعب  زا  هک  درادن  يزاس  ثیدح  زج  يزیچ  درم  نیا  هک  مرادـن  کش  تسا و  هدـید  ار  وا  الـصا  هن  هدرک و  یتیاور  عیکو  زا  لبنح  هن 

دانسا وا  دیوگ : یم  هکنیا  ات  . تسا هتخاس  یم  ثیدح  وا  تفگ : یم  هک  مدینش  ام  خویش 

هحفص 172 ] ] 

. میناهاوخ ار  ایند  نید و  رد  تمالس  ادخ  زا  .و  تسا هتخاس  ار  اهتبیصم  نیا  نآ  ساسا  رب  هتفرگ و  بتک  زا  یضعب  زا  ار  حیحص 
رمع رکب ، وبا  مشاـب : هتـشاد  تسود  ار  رفن  راـهچ  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـطب  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  - 24

. تسا هدرمش  زاس  ثیدح  باذک و  يرجس  یسیع  نب  نامیلس  ياهتیبصم  زا  ار  نآ  یبهذ  هک  ار ، یلع  نامثع و 
حیجن نب  قاحسا  ياه  هتخاسزا  ثیدح  نیا  . تسا نامثع  متسود  تسایتسود و  شتما  زا  يربمایپ  ره  يارب  تسا : هدمآ  هریره  یبا  زا  - 25

. تسا لطاب  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  یطلم ،
نیا يارب  ار  رکب  وبا  هنیآ  رهمدرک  یم  باختنا  تسود  ناونع  هب  ار  یـسک  تما  نیا  زا  رگا  تسا : ترـضح  نآ  هدومرف  نآ ، نالطب  لیلد  و 

. مدومن یم  ذاختارما 
رد هکنانچ  يردارب ، ثیدح  ربارب  رد  هک  تسا  یگتخاس  زین  هداد  رارق  تیاور  نآ  نالطب  لیلد  یبهذ  هک  ار  یثیدح  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 

. دنا هتخاس  ارنآ  هدمآ  هحفص 17  دلج 3  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
هایس و يابق  اب  هک  هدرمـش  یم  گرزب  دش ، هنیدم  دراو  دیـشر  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  هحفص 452  دـلج 13  شخیرات  رد  بیطخ  - 26

ادخ لوسر  رب  لیئربج  هکدرک : ثیدح  نم  هب  شردپ  زا  قداص  دمحم  نب  رفعج  تفگ : يرتخبلا  وبا  دورب ، ادخ  لوسر  ربنم  يور  دـنبرمک 
. دوب هتسب  تشاد  رارق  يرجنخ  نآ  رد  هک  يدنب  رمک  هدیشوپ و  یئابق  هکیلاح  رد  دش  لزان 

، يرتخبلا وبا  رب  ياو  تسا "  هتفگ  شا  هراـب  رد  یمیمت  یفاـعم  هک  تسا  یـشرق  يرتخبلا  وبا  بهو  نب  بهو  ياـه  هتخاـس  وا  ثیدـح  نیا 
هقف بسک  يارب  وا  تعاس  کی  یتح  مسق  ادخب  تسا ، هتـسب  رفعج  رب  ینلع  هک  یغورد  رطاخ  هب  دنتـساخاپب  رـشحم  رد  مدرم  هک  یماگنه 

ار وا  شنامز  رد  مدرم  زگره  .و  تسا هتسشنن  وا  اب  رضح  رد  هن  رفس و  رد  هن 

هحفص 173 ] ] 

ربمایپ رب  لیئربج  هک  تسا  هتشادنپ  یم  وا  دشکب ، تسا  هتفگ  غورد  ار  راکشآ  هک  ار  بهو  نبا  ادخ  دنا ، هدیدن  مرکا  ربمایپ  ربنم  ربق و  نیب 
 ". تسا هتشاد  هتسب  رمک  هب  يرجنخ  هدیشوپ و  یهایس  يابق  شفک و  هک  یلاح  رد  هدش  لزان  مرکا 

نیما ربمایپ و  يارب  هتـشاد و  ادخ  هب  نامیا  هک  یـسک  زا  يراک  نینچ  هک  شناربمایپ  ادـخ و  هب  تبـسن  تسا  ینیهوت  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 
 ". دنیوگ یمن  غورد  زج  دوش  یم  جراخ  ناشناهد  زا  یگرزب  راتفگ  دوش " : یمن  رداص  دشاب  لئاق  یتمارک  مارتحا و  لیئربج  شیحو 

رگم تسین  يا  هتشرف  نامـسآ  رد  دوش و  یم  ادج  رمع  زا  هکنآ  رگم  تسین  یناطیـش  نیمز  رد  تسا : هدمآ  عوفرم  روطبسابع  نبا  زا  - 27
. دنک یم  مارتحا  ار  وا  هکنآ 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاور وا  زا  یفقث  دیعـس  نب  ینغلا  دـبع  هک  . تسا زاـس  ثیدـح  لاـجد  یناعنـص  نمحرلا  دـبع  نـب  یـسوم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نـیا 
.و تسا هدرک  فیعـضت  ار  وا  یئاـسن  هک  هدرک  تیاور  وا  زا  زین  لهـس  نب  رکب  هدرک و  فیعـضت  ار  وا  نازیملا  رد  سنوـی  نبا  تساهدرک و 

. دناد یم  یگتخاس  ار  نآ  زین  یطویس  تسا و  هدمآ  یبهذ  نازیم  رد  هکنانچ  هدرمش  تسردان  ثیداحا  زا  ار  تیاور  نیا  يدع  نبا 
نب رمع  دوش  یم  هداد  شتسار  تسد  هب  شباتک  تما  نیا  زا  هک  یسک  نیتسخن  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تباث  نب  دیز  زا  - 28

هیدـه تشهب  هب  ار  وا  ناگتـشرف  دومرف : تسا ؟ اجک  رکب  وبا  سپ  هدـش : هتفگ  دیـشروخ ، رون  دـننامه  تسا  يرون  شیارب  تسا و  باطخ 
دنا ! هدرک 

هحفص دلج 1  یلائل  رد  یطویس  تسا و  رمع  بذک  هب  مهتم  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  باذک ، يدرک  میهاربا  نب  رمع  قیرط  زا  بیطخ 
. تسا هدرمش  یگتخاس  ثیداحا  زا  ار  نآ   156

. درادرب ماگ  نیمز  رد  قیدص  رکب  وبا  دراد  تهارک  نامسآ  رد  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  لبج  نب  ذاعم  زا  - 29

هحفص 174 ] ] 

وبا اـهنت  تسا ، یگتخاـس  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  زاـس  ثیدـح  باذـک  دیعـس  نب  دـمحم  قیرطزا  شدنـسم  رد  ار  نآ  ثراـح 
: تسا هتفگ  ملسم  تسین و  دامتعا  دروم  تسا  هتفگ  یئاسن  و  هدرک ، بیذکت  ار  وا  ییحی  هک  دامح  نب  رصن  ثراحلا 

وگ غورد  هک  بولصم ، دیعـس  نب  دمحم  تسا و  ثیدحلا  كورتم  تسا : هتفگ  ینطق  راد  هک  سینخ  نبرکب  دراد و  ثیدح  رد  یـشومارف 
. دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  تسا  زاس  ثیدح  و 

دش ! یم  ثوعبم  رمع  مدوب  هدشن  ثوعبم  امش  نایم  نم  رگا  تساهدمآ : عوفرم  روطب  حابر ، نب  لالب  زا  - 30
تسا و ثیدحلا  كورتم  هللا  دبع  دقاو  نباو  تسا  زاس  ثیدح  باذک  راک ) و   ) ایرکز تسا : هتفگ  هدروآ و  قیرط  ود  زا  ار ، نآ  يدع  نبا 

. تسین جاجتحا  لباق  ناهاع  نب  حرشم 
تسا : هتفگ  هدروآ و  قیرط  ود  نامه  اب  ار  نآ  تاعوضوملا "  رد "  يزوج  نبا  و 

نبا هک  تسا  گرزب  نایوگ  غورد  زا  ییحی  نبا  ایرکز  هکنیا  يارب  یلوا ، اـما  تسا ، هدـماین  ادـخ  لوسر  زا  حیحـص  روطب  ثیدـح  ود  نیا 
یئاسن و  تسین ، یـسک  دقاو  نب  هللا  دبع  دنا : هتفگ  ییحی  دمحا و  هکنآ  رطاخ  هب  یمود ، اما  و  تسا ، هتخاس  ثیدح  وا  تسا : هتفگ  يدـع 
. تسا لطاب  نآ  هب  جاجتحا  تسا و  هدش  نوگرگد  حورشم  ياه  هتشون  تسا : هتفگ  نابح  نبا  تسا و  ثیدحلا  كورتم  تسا : هتفگ 

وا دـشاب  يربمایپ  نمزا  دـعب  رگا  تسا " : هدروآ  نینچ  ناهاع  نب  حرـشم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 287  دـلج 3  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  و 
 ". تسا باطخ  نب  رمع 

نم رد  اریز  رتـالاب  وت  زا  نم  تفگ : تشهب  هب  منهج  دـندرک ، هرخاـفم  مه  اـب  منهج  تشهب و  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  هریره  یبا  زا  - 31
يرترب هکلب  وگبهک : دومرف  یحو  تشهب  هب  دنوادخ  دنتسه ، ناشنادنزرف  ناهاشداپ و  ناراکمتس ، اه ، نوعرف 

هحفص 175 ] ] 

. تسا هدیشخب  تنیز  رمع  رکب و  یبا  هلیسو  ارم  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، نم  لام 
كورتم شایع ) یبا  نب   ) ناباتسا یگتخاس  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  بیطخ  هک  تسا  لاله  نب  يدـهم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا 

. تسا زاس  ثیدح  بادک و  يدهم  تسا و  ثیدحلا 
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شلابقتسا رمع  رکب و  وبا  دش و  جراخ  لزنم  زا  هداد ، هیکت  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  یلاح  رد  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  هریره  یبا  زا  - 32
دراو ات  شاب  هتشاد  ناشتسود  دومرف : هللا  لوسر  ای  یلب  درک : ضرع  يراد ؟ تسود  ار  خیش  ود  نیا  ایآ  دومرف : یلع  هب  ادخ  لوسر  دندرک ،

يوش !! تشهب 
دش ! یهاوخ  تشهب  دراو  اهنآ  یتسود  اب  هک  شاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  نسحلا  وبا  يا  تسا : هدمآ  نینچ  یفوا  یبانب  هللا  دبع  زا  و 

: تسا هتفگ  هدروآ و  بیطخ  زا  لقن ، هب  یلائللا "   " رد ار  نآ  یطویـس  هک  تسا  ینانـشا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ياه  هتخاـس  زا  ثیدـح ، نیا 
نآ هدومن و  نآ  تبارغ  هب  مکح  هدروآ و  ار  نآ  يرگید  قیرط  هب  بیطخ  . تسا هتفاب  يرگید  دانسا  نآ  يارب  سپ  هتخاس ، ار  نآ  ینانـشا ،

دنـس اب  اما  تسا  لذاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 243  دـلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  تسا و  هدـناوخ  لوهجم  قیرط  ار 
. تسا هدرک  رکذ  تاعوضوملا "  رد "  ار  نآ  يزوج  نبا  حیحص و 

ادخ لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  يدرم  درک  یم  فیصوت  ام  يارب  ار  تشهب  ادخ  لوسر  يزور  هک : تسا  هدمآ  دعس  نب  لهـس  زا  - 33
شیارب تشهب  دور  یم  یئاج  هبیئاج  زا  هک  نامثع  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  مسق  يرآ  دومرف : دـنز ؟ یم  قرب  مه  تشهب  رد  اـیآ 

( دوش یم  رادیدپ  نآ  رد  یصاخ  یئانشور   ) دنز یم  قرب 

هحفص 176 ] ] 

هتفگ هدرک و  نآ  ندوب  یگتخاـس  هب  مکح  هدروآ و  ار  نآ  يدـع  نبا  هک  تسا  یلجع  هللا  دـبع  نب  نیـسح  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح : نیا 
. تسا نیسح  نآ  تفآ  تسا :

. تسا غورد  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 253  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  و 
ثیدـح نیا  تسا : هتفگ  شـصیخلت  رد  یبهذ  نآ  لابندـب  . هدرمـش حیحـص  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هحفـص  دلج 3  كردتـسم  رد  مکاحو 

نآدـننام هب  یلقاـع  اـیآ  تسا : هتفگ  هاـگنآ  . تسا هدرک  یم  تیاور  یگنخاـس  ياـه  ثیدـح  هریغ  کـلام و  زا  نیـسح  تسا و  یگتخاـس 
. دیامن دراو  حاحص  رد  ار  نآ  دسر  هچ  ات  دنک ؟ یم  جاجتحا 

ایآ تفگ : دمآ و  شـشیپ  لیئریج  سپ  یلع ، ممعرـسپ  دروم  رد  رد  راذگ  تنم  نم  رب  ایادـخ  : تسا هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 34
هک قیدص ، رکب  یبا  .و  تسه شنانمشد  هب  تبسن  ادخ  ریشمش  هک  یلع ، تمع  رسپ  هلیسو  دنوادخ  دادن ؟ ماجنا  وت  هب  تبسن  تراگدرورپ 

. تخاس دنمورین  ارت  قوراف ، رمع  .و  تسا ادخ  تمحر 
ینب زا  يدرم  ات  تساج  رب  اپ  تنید  هراومه  و  شکب ، ار  تنانمـشد  و  نک ، تروشم  تراک  رد  ناـنآ  اـب  و  هد ، رارق  تناریزو  ار  ناـنآ  سپ 

. دزاس بویعم  ار  نآ  هیما 
رمع و تسا : هتفگ  هدروآ و  وا  قیرط  زا  ار  نآ  كردتـسم  رد  مکاح  هک  تسا  يرـصب  یکتع  رهزا  نب  ورمع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح ، نیا 
رد دوش و  رفح  شیارب  یهاچ  تسا  هتـسیاش  تسا و  يدـب  درم  نیعم : نبا  هتفگ  قبط  هرثیوح ) نب  ییحی  نبا   ) ایرکز تسا و  زاـس  ثیدـح 

. دوش هداد  تبسن  وا  هب  نیا  هک  تسا  نیا  رتقیال  دوش و  هدنکفا  نآ 
ایوگ تسا ، نآ  زا  مرتش  منذوم و  لالب  هک  تسبوخ ؟ تلام  ردقچ  دومرف : رکب  یبا  هب  ادـخ  لوسر  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 35

. ینک یم  تعافش  متما  زا  تشهب ، رد  ولج  منیب  یم  ار  وت  هک 
يوریپ دروم  اهنآ  زا  مادک  چـیه  تساتسردان و  شیاه  ثیدـح  دـنا : هتفگ  شا  هراب  رد  هک  تسا  راتخم  نب  لضف  لیطابا  زا  ثیدـح ، نیا 

نآ یبهذ  . دریگ رارق 
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هحفص 177 ] ] 

. دنتسه یبیجع  ياهزیچ  لیطابا و  اهنیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص 333  دلج 2  شنازیم  رد  يرگید  ثیداحا  اب  ار 
مناوت یمن  ار  رمع  لـئاضف  منیـشنب ، حونرمع  رادـقم  وت  اـب  رگا  تسا : هتفگ  لـیئربج  هک : تسا  هدـمآ  عوفرم  روطب  بعک ، نبا  یبا  زا  - 36

. منک مامت 
ربخ نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  تباث  نب  بیبح  لاح  حرـش  رد  نازیملا "  رد "  یبهذ  هدروآ و  تاـعوضوملا "  رد "  ار  نآ  يزوج  نبا 
رماع نب  هللا  دبع  هیحان  زا  ار  نآ  بیع  يزوج  نبا  تسا : هتفگ  هحفص 168  دلج 2  شناسل  رد  رجح  نبا  .و  میسانش یمن  ار  وا  تسا ، لطاب 
راتفگ اهنآ  هراـب  رد  هک  دـنراد  رارق  رـسفم ، شاـقن  هطب و  نبا  نآ ، دنـس  رد  تسین و  وا  هیحاـن  زا  شتفآ ، هک  یتروص  رد  هتـسناد ، یملـسا 

. تسا يراوشد 
زا ریـصن ، نب  حـتف  قیرطزا  ار  نآ  هکنآ  زا  دـعب  کـلام "  بئارغ  رد "  ینطق  راد  هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  ارنآ  هحفص 189  دلج 3  رد  و 

- هناش  " طشم - ثیدح "  و  ثیدح ، نیا  و  دنفیعـض ، ناسح  حتف و  تسین و  حیحـص  کلام  زا  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  بلاغ  نب  ناسح 
. تسا یگتخاس 

( میهید  ) لیلکا نامثع  مالـسا و  حالـس ) سابل -  ) هلح رمع  مالـسا و  جات  رکب  وبا  . تسا هدمآ  عوفرم  روطب  هنع ، هللا  یـضر  هللا  دـبع  زا  - 37
. تسا غورد  نآ  هتفگ : هدروآ و  ار  نآ  هحفص 310  دلج 1  نازیملا  رد  یبهد  . تسا مالسا  بیبط  یلع  مالسا و 

. دنتسه رمع  رکب و  وبا  متما ، ناصاخ  تسا و  یناصلاخ  شتما  زا  يربمایپ ، ره  يارب  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  هللا  دبع  زا  - 38
. تسا لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  یبهذ 

يا هظحل  زا  سپ  دوش ، یمدراوامـش  رب  تشهب ، لـها  زا  يدرم  نونکا  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـطب  هللا  دـبع  زا  - 39
 " دوب میهاوخ  ود  نیا  دـننامه  تشهب ، برد  مد  مه ، اـب  اـم  و  ماوت ، وا  نم  نم و  زا  وت  هیواـعم ، يا  دومرف : ادـخ  لوـسر  دـش  دراو  هیواـعم 

 ". دومرف شتشگنا  ود  هب  هراشا 

هحفص 178 ] ] 

تسا : هتفگ  هدروآ و  بدوم  ییحی  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  هللا  دبع  وا  بیبش  نب  نسح  لاح  حرش  رد  ار  نآ  یبهذ  و 
. تسا هتفگ  ییحی  نب  هللا  دبع  لاح  حرشرد  .و  تسا هدرک  تیاور  تسردان  ثیداحا  دامتعا ، دروم  دارفا  زا  نسح ،

؟ تسیک وا  هک  تسین  مولعم  تسا و  لطاب  شربخ 
یم رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  ) دـنک یم  هقناـعم  قح  اـب  تماـیق  رد  هک  یـسک  نیتـسخن  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـطب  بعک ، نب  یبا  زا  - 40

شتشهب هب  و  هتفرگ ، شتـسد  هک  یـسک  نیتسخن  .و  تسا رمع  دنک ، یم  هحفاصم  قح  اب  نآ ، رد  هک  یـسک  نیتسخن  .و  تسا رمع  دنزادنا )
. تسا هنع  هللا  یضر  رمع  دنرب ، یم 

وگ و غورد  شدانسا  رد  تسا و  یگتخاس  تسا : هتفگ  شـصیخلت  رد  یبهذ  هدروآ  هحفـص  دلج 3  كردتـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  مکاح ،
. تسا یباذک 

. دوش یمن  يوریپ  شثیدح  زا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  یلیقع  هک  دشاب  قارو  ریبج  نب  لضف  شروظنم : دیاش  میوگ : یم  نم 
دای يدب  هب  ار  رکب  وبا  هک  دیدید  ار  هک  ره  تسا : هدروآ  ادخ ، لوسر  زا  شدج ، زا  شردپ  زا  یمهـس ، هبنم  نب  جاجح  نب  میهاربا  زا  - 41

. دیوگیم يدب  مالسا  هب  دنک ، یم 
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نب دمحا  زج  یسک  . تسا مانمگ  لوهجم و  میهاربا  تسردان و  ثیدح  نیا  اعطق  تسا : هتفگ  میهاربا  لاح  حرـش  رد  نازیملا "  رد "  یبهذ 
. دنا هدرکن  رکذ  هباحص  هرمز  رد  ار  هبنم  نب  جاجح  نارگید ، ربلا و  دبع  نباو  هدرکن  تیاور  وا  زا  يزیرک ، میهاربا 

دناد یمن  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  يا  هاوناخ  زا  یگدنزاس ، عضو و  ملاع  رد  دنبیغ و  لاجر  زا  شدـج  شردـپ و  درم و  نیا  دـیوگ : یم  ینیما 
. تسین وا  رب  يداریا  دسانش ، یمن  ار  نانیایبهذ  رگا  سپ  . دنا هدرک  یم  یگدنز  اجک  رد 

مدرکن ، مدقم  ار  رمع  رکب و  وبا  نم  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 42

هحفص 179 ] ] 

يدـب اهنآ  يارب  سک  ره  و  دـیئامن ، يوریپ  اهنآ  زا  و  دـینک ، ناـشتعاطا  سپ  تشاذـگ ، تنم  اـهنآ  رب  درک و  مدـقمار  اـهنآ  دـنوادخ  هکلب 
. تسا هتساوخ  ار  مالسا  ارم و  يدب  دهاوخب ،

یمن ار  وا  هک  نسح ، زج ، شلاجر  لطاب و  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ارنآ  یطـساو ، یمیقف  میهاربا  نب  نسح  لاح  حرـش  رد  یبهذ 
. دندامتعا دروم  مسانش 

زا ار  ناـمثع  رکب و  یبا  رون  زا  ار  رمع  .و  مرون زا  ار  رکب  وبا  دـیرفآ و  شرون  زا  ارم  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  هریره ، یبا  زا  - 43
. تسا تشهب  لها  غارچ  رمع  دیرفآ و  رمع  رون 

تیاور ار  نآ  شدنـس ) لاـجر  ینعی  ) رفن هس  نآ  زا  مادـگچیه  تسا : غورد  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  یجبنم  فسوی  نب  دمحاحرـش  رد  یبهذ 
. تسا یجبنم "  مرظن "  هب  نآ  تفآ  دنا و  هدرکن 

اب نم  هکیلاح  رد  دنتـسه  رمع  ورکب  وبا  دنوش ، یم  تشهب  دراو  تما  نیا  زا  هک  یناسک  نیتسخن  تسا : هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  - 44
. ما هداتسیا  باسح  يارب  هیواعم 

 " تاـعوضوم باـتک "  رد  نیا ، هک  تسا  رتـهب  تسا  هتفگ  نازیملا  ناـسل  رد  رجح ، نبا  و  تـسا ، هدروآ  یهار  ثیداـحا  هرمز  رد  یبـهذ 
. تسا ظوفحم  ریغ  شثیدح  تسا و  مانمگ  وا  تساهتفگ : هدرک و  رکذ  ار  نآ  یلیقع  .و  دوشهتشون

، دیامرف یم  ضرع  راگدرورپ  هک : هدرک  ضرع  وا  هب  دش و  لزان  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  : تسا هدمآ  عوفرم  روطب  رمع ، نب  هللا  دبع  زا  - 45
. مداد رارق  اهنآ  ياقآ  ارت  مدرک و  ذخا  ارت  قاثیم  متتفرگ ، ار  ناربمایپ  قاثیم  هک  یماگنه 

. درک مهاوخ  اعطق  منک  لئاز  ار  نیمز  نامسآ و  یهاوخب  نم  زا  رگا  هک  دنگوس  متزعب  مداد ، رارق  تریزو  ار ، رمع  ورکب  وبا  و 

هحفص 180 ] ] 

لطاب ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  نادلبلا "  باتک "  هبطخ  رد  یناعمـس ، نبا  . تسا هتفگ  یـسیع  نب  یـسوملاح  حرـش  رد  شنازیم ، رد  یبهذ 
. تسا

یلاح رد  دنهد  یم  تبسن  متیب  لها  یتسود  هبار  دوخ  هک  دنراد  رارق  نایـضفار  متما ، رخآ  رد  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 46
. دنکرشم اهنآ  هک  دیشکب  دیدید  ار  اهنآ  ناتمادک  ره  تسا  رمع  رکب و  وبا  هب  تبسن  ناشیئوگدب ، اهنآ  غورد  هناشن  . دنیوگ یم  غورد  هک 

. تسا هدرمش  تسردان  ثیداحا  زا  ار  نآ  يدع  نبا 
. مروآ رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  مرتخد  هک  دومرف  یحو  نم  هب  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 47

. تسا هدرمش  یفنح  نارمع  نب  ریمع  تسردان  ثیداحا  زا  ار  نآ  يدع  نبا 
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يارب و  دوش ، یم  بصن  شرع  ولج  ربنم  ود  نم ، میهاربا و  يارب  دـیدرگ ، اپب  تمایق  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  ذاـعم ، زا  - 48
لیلخ و نایم  هک  قیدص  يا  تلاح  هب  اشوخ  دهد : یم  ادن  يا ، هدنهد  ادن  سپ  دنیـشن  یم  نآ  رب  دوش و  یم  هتـشاذگ  يا  یـسرک  رکب  یبا 

. يراد رارق  بیبح 
دمحا نب  دـمحم  هیحان  زا  نآ  یتسرداـن  هدرک : تیاـکح  ـالوکام  نب  رـصن  یبا  زا  و  هدرمـش ، لـطاب  تسرداـن و  ثیداـحا  زا  ار  نآ  یبهذ 

. تسا هیدعس  همیلح  نادنزرف  زا  هک  تسا  یمیلح 
. يدش یم  ثوعبم  رمع  يا  وت  مدوب  هدشن  ثوعبم  رگا  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  و  - 49

. تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یناعنص 
هکنآ رگم  تخادناین  ملد  رد  يزیچ  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  - 50

هحفص 181 ] ] 

. متخیر رکب  لد  رد  ار  نآ 
هداعسلا رفس  همتاخ "  رد  يدابآ  زوریف  و  دنا ، هتسناد  تایملسم  زاار  نآ  هدرمش و  رکب  یبا  لئاضف  هرمز  ردار  نآ  . ناگدنـسیون زا  يرایـسب 

فـشک رد  زین  ینولجعو  . تسا هدرمـش  تسا  مولعم  لقع  تهادـب  اب  شنالطب  هک  ینایرتفم  هعوضوم و  ثیداحا  نیرت  روهـشم  زا  ار  نآ  " 
یلع الم  هکناـنچ  تسا  یگتخاـس  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هحفـص 194  بلاطملا  ینـسا  رد  .و  هتفگنینچ هحفص 419  دـلج 2   " ءافخلا 

. تسا هدرک  رکذ  یگتخاس  ثیداحا  رد  ار  نآ  يرداق 
رد ینولجع "  هداعسلا " و  رفس  همتاخ "  رد  يدابآ  زوریف  . دیـسوب یم  ار  رکب  یبا  شیر  دش ، یم  تشهب  قاتـشم  ادخ  لوسر  هاگ  ره  - 51

هدرمش تسا  مولعم  لقع  تهادب  اب  شنالطب  هک  یتایرتفم  هعوضوم و  ثیداحا  نیرتروهشم  زا  ار  نآ  هحفص 419  دلج 2  ءافخلا "  فشک 
. دنا

هدرک نآ  نالطبهب  حیرـصت  هتـشذگ  رفـس  رد  يدابآ ، زوریف  میتسه ، هقباسم  بسا  ود  دننامه  رکب  وبا  نم و  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  - 52
زا لقن  هب  يرداق  یلع  الم  هکنانچ  تسا  یگتخاس  ثیدح ، نیا  تسا : هتفگ  هحفص 73  بلاطملا "  ینسارد  توح " ، شیورد  نبا  و  دنا ،

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  میق  نبا 
. دومن رایتخا  ار  رکب  یبا  حور  درک  رایتخا  ار  حاورا  هکیماگنه  دنوادخ  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  - 53

رفـس رد "  يدابآ  زوریف  هکنانچ  تسا  مولعم  لقع  تهادـب  اب  شنالطب  هک  تسا  یئاه  غورد  روهـشم و  یگتخاـسثیداحا  زا  ثیدـح  نیا 
تسا هتفگ  هحفـص 60  بلاـطملا "  ینـسا  رد "  توح  شیورد  نبا  هدرک و  حیرـصت  نادـب  ءاـفخلا "  فشک  رد "  ینوـلجع  هداعـسلا "و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  میق  نبا  زا  لقنهب  یلع  الم  هکنانچ  . تسا یگتخاس  ثیدحنیا 
میرم نب  یسیع  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  صاع ، نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  - 54

هحفص 182 ] ] 

مربق رد  دریم و  یم  هاگنآ  دـنک  یم  یگدـنز  لاس  دوش و 45  یم  دنزرف  شیارب  دنک ، یم  جاودزا  دـیآ ، یم  نیئاپ  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع 
. میزیخ یمرب  رمع  رکب و  وبا  نایم  زا  وا  نم و  سپ  دوش  یم  نفد 

. تسا هدش  هتخاس  تسردان  ثیداحا  اهنیا  تسا : هتفگو  هدروآ  ار  هحفص 105  دلج 2  نازیملا "  رد "  یبهذ 
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ارم دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  منک ، لولح  هک  اج  ره  . تسا نم  اب  رمع  رمع و  اب  نم  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  دـبع  نبا  زا  - 55
. دراد نمشد  ارم  دشاب ، هتشاد  نمشد  ار  وا  سک  ره  و  دراد ، تسود 

. تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هحفص 58  دلج 2  لادتعالا "  نازیملا  رد "  یبهذ 
رمع اـب  قـح  نم  زا  دـعب  رمع و  اـب  نم  تسا و  نم  اـب  رمع  تـسا : هدروآ  نـینچ  ارنآ  دـیزی  نـب  مساـق  لاـح  حرـش  رد  .و  تـسا غورد  نـیا 

. دشاب هدش  هتخاس  غورد  نیا  هک  مسرت  یم  تسا : هتفگ  هاگنآ  دشاب ، هک  اجره  . تسا
هک اج  ره  . تسا رمع  اب  نم  زا  دعب  قح  رمع  اب  نم  تسا و  نم  اب  رمع  هدروآ " : نینچ  ار  نآ  بلاطملا "  ینـسا  رد "  توح  شیورد  نبا  و 

. تسین حیحص  ثیدح  نیا  تسا ، هتفگ  دشاب " و 
. تسا یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  رکب  وبا  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سابع ، نبا  زا  - 56

هحفص دـلج 2  شنازیم " رد "  یبهذ  هدروآ و  ار  نآ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هک  تسا  یبلک  نیـسح  نب  یلع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
. تسا نآ  هب  مهتم  یبلک  تسا و  غورد  ربخ  نیا  تسا : هتفگ   222

دیاب دنک  بس  ارم  سکره  و  دوش ، یمن  هداد  هبوت  دوش و  هتـشک  دیاب  ددنبب  غورد  ادخ  رب  سک  ره  . تسا هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 57
، دـنک بس  ار  رمع  سک  ره  و  دوش ، یمن  هبوت  و  دوش ، هتـشک  دـیاب  دـنک ، بس  اررکب  وبا  سک  ره  و  دوش ، یمن  هداد  هبوت  و  دوش ، هتـشک 

یلع ای  نامثع  سک  ره  و  دوش ، یمن  هداد  هبوت  دوش و  هتشک  دیاب 

هحفص 183 ] ] 

نآ رد  هک  هدیرفآ  كاخ  کی  زا  ار  رمع  رکب و  وبا  ارم و  دنوادخ  اریز  هللا ؟ لوسر  ای  ارچ  . هدـش هتفگ  . دوش هدز  هنایزات  دـیاب  دـنک  بس  ار 
. دش میهاوخ  نفد 

. تسا یصمح  مهج  نب  بوقعی  هیحان  زا  ثیدح  نیا  یتسردان  تسا : هتفگ  يدع  نبا  وتسا  یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یبهذ 
مدرم نایم  رد  تفگ : یم  هک  مدینـش  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دیـسرارف ، قیدص  رکب  یبا  تافو  تقو  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  سنا  زا  - 58
نامز رد  رصم  زیزع  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  بیعش ، رتخد  اروفص  . دنتـسه نز  ناشرگید  يات  ود  درم و  اهنآ  يات  ود  هک  دنک  ریز  رفن  راهچ 
رارق باطخ  نب  رمع  تسد  هب  مدوخ  زا  دعب  ار  یئاور  نامرف  هک  مدرک  رکف  نم  تفگ : نم  هب  شتافو  ماگنه  هک  قیدـصرکب  وبا  و  فسوی ،

. داد میهاوخن  تیاضر  نآ  هب  ام  یهدرارق ، شریغ  رد  ار  نآ  رگا  متفگ : وا  هب  . مهد
هک مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : تسیچ ؟ نآ  متفگ : منک ، یم  لاحشوخ  مدینش  لوسر  زا  هک  هچنآ  اب  ارت  هک  يدرک  ملاحـشوخ  تفگ : وا 

وت و ایآ  تفگ : وا  هب  یلع  . بلاط یبا  نب  یلع  هلیسو  رگم  دنک ، یمن  روبع  یسک  نآ  هک  تسا  يا  یگدمآ  رب  طارص  لپ  يور  دومرف : یم 
لپ زا  روبع  یلع  يا  تفگ : میارب  ادـخ  لوسر  متفگ : تسیچ ؟ نآ  تفگ : وا  ؟ مدینـش ادـخ  لوسر  زا  هک  هچنآ  اـب  منکن  لاحـسوخ  ار  رمع 

. دنناربمایپ زا  دعب  تشهب ، لها  نادرمریپ  ياقآ  ود  اهنآ  اریز  سیونن ، دنک  یم  بس  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  یسک  يارب  ار  طارص 
ریغب هک  دوبن  میارب  متـسیرگن ، شنیرفآ  رد  ادـخ ، هیحان  زا  ار  ملق  يراجم  سنا  يا  تفگ : نم  هب  یلع  دیـسر ، رمع  هب  تفالخ  هک  یماگنه 

رد . دشاب ادخ  هب  تبسن  نم  هیحان  زا  یـضارتعا  هک  مدیـسرت  یم  اریز  موش ، یـضار  دوب  هتـشذگ  شا  هداراو  ادخملع  قباس  رد  هک  هچنآ  زا 
. یئایلوا متاخ  وت  و  ناربمایپ ، متاخ  نم  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  یتروص 

هحفص 358 رد  و  هدروآ ، ار  نآ  هحفص 357  دلج 10  شخیرات  رد  بیطخ 

هحفص 184 ] ] 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا رتاناد  ادخ  هدش ) هتخاس  وا  هیلع  ای   ) تسا لصاو  نب  رمع  ياه  هدروآ  تسدزا  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ 
لها زا  ات  ود  دومرف  هللا ؟ لوسر  ای  دننایک  اهنآ  میتفگ : دومرف ، دییات  ریزوراهچ  اب  ارم  دنوادخ  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سابع  نبا  زا  - 59

ای نیمز و  لها  زا  اهنآ  میتفگ : لیئاکیم  لـیئربج و  دومرف : دـننایک ؟ دننامـسآ  لـها  زا  هک  رد  نآ  میتفگ : دـننیمز  لـها  زا  اـت  ود  نامـسآ و 
. رمع رکب و  وبا  دومرف : دننایک ؟ دنیایند 

هتفگو هدروآ  وا  قــیرط  زا  ار  نآ  هحفص 298   3 دلج شخیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  غئاص  بیجمنب  دـمحم  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا 
. دراد ثیدح  رد  یشومارف  و  تسا ، ادخ  نمشد  وگ و  غورد  وا  تسا :

یگتخاس شثیداحا  مامتا  هک  میدرک  لـقن  دـمحا  زا  قباـس ، رد  هدروآ و  زاـس  ثیدـح  باذـک و  لـاله  نب  یلعم  قیرط  زا  ار  نآ  یبهذ  و 
. تسا

زا دعب  دنوادخ ، هک  دوش  یم  دراو  امش  ربيدرم  کنیا  دومرف : هک  میدوب  ادخ  لوسر  شیپ  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  هللا  دبع  نب  رباج  زا  - 60
، دش دراو  قیدص  رکب  وبا  هک  تشذگن  يزیچ  . تسا ناربمایپ  تعافـش  دننامه  یتعافـش  شیارب  هدـیرفاین ، وا  زا  رت  رب  رتهب و  ار  یـسک  نم ،

. تفرگ رب  رد  دیسرب و  ار  وا  تساخرب ، ادخ  لوسر 
خیـش وا  : تسا هتفگ  هدینـش و  وـگ ، هصق  رکب  یبانیـسح  نب  ساـبع  نب  دـمحم  زا  ار  نآ  لاس 409 ه  رد  يدادـغب  بیطخ  رکب ، وبا  ظـفاح 

بیطخ بانج  دراد  یتیمها  هچ  ایادـخ  تسا  هدرک  یم  یئوگ  هصق  اهرازاب  اـه و  هار  رـس  رد  و  روصنم ، عماـج  دجـسم  رد  هک  هدوب  يریقف 
یظوفحم لصا  ياراد  تسا و  نیا  شذخام  هک  یثیدح  دراد  یشزرا  هچ  و  دریگب ؟ رازاب  هچوک و  رـس  يوگ  هصق  مدآ  کی  زا  ار  یثیدح 

تسین ؟
(. نشور ناشمشچ   ) یئانیب نآ  ظافح  رب  داب و  دورد  مالسارب  تسا  نیمه  مالسا  ربمایپ  ثیداحا  ناش  رگا  و 

هکنآ رگم  تسین  يدولوم  جیه  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  دوعسم  نبا  زا  - 61

هحفص 185 ] ] 

نفد نآ  رد  ددرگ و  یم  رب  كاخ  نامه  هب  دیـسر ، رخآ  هب  شرمع  هک  یتقو  دراد  دوجو  تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  یکاخ  زا  شفان  رد 
. دش میهاوخ  نفد  نآ  رد  هدش و  هدیرفآ  كاخ  کی  زا  رمع ، رکب و  وبا  نم  دش  دهاوخ 

دلج 3 شنازیم "  رد "  یبهذ  و  هدروآ ، قرزا  نب  قاحـسا  زا  لهـس ، نب  یـسوم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 313  دلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 
. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  نآ  شدننامه  يا  هدرکن  مدآ  هک  تسا  لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  یسوم  لاح  حرش  رد  هحفص 211 

بوـیع زا  توکـس  وا  تایـصوصخ  هک  نآ  تیاـهن  هدوـبن  یفخم  بیطخ  باـنجلثم  يارب  هدوـب ، دنـس  نیا  رد  هک  یبوـیع  : میوـگ یم  نم 
. دنراد هتسارآ  يرهاظ  هک  تسا  هعوضوم  ثیداحا 

هک مدید  هداتـسیا  هدزماجل  هدش و  نیز  ياهبـسا  نآ ، رد  درب ، نامـسآ  هب  ارم  لیئربج  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 62
یلاب ياراد  دوب و  بان  درز  الط  زا  ناشیاهندـب  و  زبس ، درمز  زا  ناشیاهمـسو  خرـس  توقای  زا  ناشیاهرـس  دـندرک ، یمنقرع  نهپ و  لوب و 

ادخ ترایز  هب  هدش  راوس  اهنآ  رب  تمایق  زور  هک  دنتسه  رمع  رکب و  یبا  ناتسود  لام  تفگ : لیئربج  دنتسه ؟ یک  لام  اهنیا  متفگ  دندوب ،
!!. دنور یم 

ار نآ  زین  هحفص 242  دـلج 11  رد  تسا و  تسرداـن  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآار و  نآ  هحفص 330  دـلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 
ثیدـح : تسا هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  هحفص 99  دـلج 3  شنازیم "  رد "  یبـهذ  و  تسا ، هدرک  توکـس  نآ  فیعـضت  زا  یلو  هدروآ ،
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غورد هحفص 274  دلج 5 نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا  وهدش  هتخاس  قوزرم  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  مان  هب  هدـش  هتفگ  هک  تسا  یغورد 
. تسا هدرک  تیبثت  ار  شندوب 

هکنانچ دننیب ، یم  دنتـسه  اهنآ  زا  رت  نیئاپ  هک  یناسک  ار  نییلع  لها  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  يردخ ، دیعـس  یبا  زا  یفوع ، هیطع  زا  - 63
: متفگ دیعس  یبا  هب  امعنا "  رمع و "  رکب و  وبا  دنتسه  اهنآ  زاو  دینیب  یم  ار  ینامسآ  تارک  ناگراتس و  امش 

هحفص 186 ] ] 

. دنتسه اهنآ  نییلع  لها  تفگ : دنشاب ؟ هچ  امعنا "  " 
رد بیطخ  . تسا یگتخاس  دیعس  نیدهاجم  رطاخ  هب  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هحفص 27  تاعوضوملا ، هرکذت  رد "  یسدقم ،
هب اـهنآ  رد  هک  فلتخم  قرط  زا  ار  نآ  هحفص 124  دلج 12  هحفص 64 و  دلج 4  هحفص 195 و  دلجو 3  هحفص 394  دلج 2  شخیرات 

. تسا هدرواین  نایم 
یشوخ هک  یئاج  ات  دیدرگ  لاحـشوخ  یلیخ  ادخ  لوسر  دش ، لزان  ادخ  لوسر  رب  نیتلا "  هروس "  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  سنا  زا  - 64

 " نوتیزلا ماش "  دالب  نیتلا "  زا " و  روظنم  اما  تفگ ، میدیسرپ ، ار  هروس  نیا  ریسفت  سابع  نبا  زا  سپـس  دومرف ، راکـشآ  ام  يارب  ار  شی 
هکم و رهش  نیمالا " دلبلا  اذه  زا " و  روظنم  تفگ و  نخس  یسوم  اب  اج ، نآ  رد  ادخ  هک  تسا  انیس  روط  نینینس "  روط  نیطسلف و "  دالب 

ناگدـننک تدابع  نیلفاس "  لفـسا  هانددر  مث  زا "  دوصقم  .و  تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  میوقت "  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل  " 
دعب کبذـکی  امف  نافع و "  نب  نامثع  نونمم "  ریغ  رجا  مهلف  رمع و "  رکب و  وبا  تاحلاصلا "  ولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  يزع و "  تال و 

تسا يوقت  يارب  ار  اهنآ  امش  ندرک  عمج  اهنآ و  نایم  رد  امش  نداتـسرف   " نیمکاحلا مکحاب  هللا  یلا س  بلاط و "  یبا  نب  یلع  نیدلاب " 
!. دمحم يا 

یم هک  اجنآ  ات  یحیحص  لصاو  تسا  لطاب  دانـسا  نیا  اب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 97  دلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 
وا هیحان  زا  ثیدح  نیا  ریگ  مینک  یم  رکفهک  نایب  نب  دمحم  زا  ریغ  دنروهـشم  همئا  یگمه  نآ  رد  هدـش  دای  لاجر  و  تسین ، شیارب  میناد 

عـضو لاح و  هب  هج  وتزا  ار  ملع  لها  هدروآ  دانـسا  نیا  اب  ار  ثیدح  لثم  هک  یـسک  اریز  درادن ، یـشزرا  ار  وا  ریخـش  نبا  قیفوت  و  دـشاب ،
رد تسا ، هدوتـس  ار  وا  هدرک  ادـیپ  نظ  نسح  وا  هب  تبـسن  ریخـش  نبا  هدرک و  یم  یگتـسیاش  هب  رهاظت  وا  دـیاش  تسا و  هدرک  زاین  یبوا -

تسا : هتفگ  ناطف  دیعس  نب  ییحی  هک  یتروص 
. مدیدن ثیدح  زا  رتوگغورد  يزیچ  رد  ار  ناحلاص 

هحفص 187 ] ] 

تیاور ار  نآ  ادـخ  زا  رتـشیب  لاـمک  رد  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ناـیب  نب  دـمحم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 32  دـلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  و 
هتفگ يزوج  نبا  هک : تسا  هدوزفا  یبهذ  سپس  تسا ، هدومن  لقن  ار  ثیدح  هاگنآ  هدرک  ثیدحام  هب  هفرع  نب  نسح  تسا : هتفگ  هدرک و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  بیطخ  هدش  دای  تارابع  هاگنآ  هتخاس ، هفرع  نبا  مان  نب  نایب  نب  دمحم  ار  ثیدح  نیا  تسا :
يوهياه و تسد  نینچ  نیا  دـنا و  هدومن  شومارف  دـنا  هدـش  يروآ  داـی  هک  هچنآ  ار  ناـشظحو  دـننک  یم  فیرحت  ار  تاـملک  نینچ  نیا 

هراب رد  تنایق  زور  تراگدرورپ  یلو  ود ، نآ  زا  نانآ  يدنم  هرهب  رادـقم  تسا  نیا  دـنا و  هداد  رارق  هبعلم  دروم  ار  تنـس  باتک و  سوه ،
. دومرف دهاوخ  مکح  ناشنایم  دنا  هدرک  فالتخا  نآ  رد  هک  هچنآ 
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دوب هتخادنا  شـشود  يور  یئابع  دوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  زین  رکب  وبا  مدوب و  ادخ  لوسر  شیپ  هک  تسا  هدمآ  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 65
: دومرف منیب ؟ یم  یـسابل  نینچ  اب  ار  رکب  وبا  ارچ  تفگ : دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دوب ) هراپ   ) دوب خاروس  شا  هنیـسيور  هک 
: دیوگ یم  تراگدرورپ  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالـس  ادـخ  هیحان  زا  وا  هب  : تفگ لیئربج  درک ، قافتا  نم  هب  ار  شلاوما  هکم  حـتف  زا  شیپ 

ادخ هیحان  زا  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : درک و  هجوت  رکب  وبا  هب  ادـخ  لوسر  هن ؟ ای  یتسه  یـضار  ترقف  نیا  رد  نم  زا  ایآ  رکب  وبا  يا 
؟ مشاب یضاران  میادخ  زا  ایآ  تفگ : تسیرگ و  رکب  وبا  هن ؟ ای  یتسه  یضار  نم  زا  ترقف  هراب  رد  ایآ  دیوگ : یم  ودناسر  یم  مالس  وت  رب 

. میضار میادخ  زا  نم  میضار ، میادخ  زا  نم  میضار ، میادخ  زانم 
زا شتداـع  قبط  هدروآ و  بیرغ  بیبجع و  بلاـطم  بحاـص  ذاـشباب  نب  دـمحم  قیرط  زاار  نآ  هحفص 106  دـلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 

. تسا غرود  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآار و  نآ  هحفص 213  دلج 2  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  تسا و  هدرک  توکس  نآ  نالطب 
هب دنک  جاودزا  تساوخ  دیدرگ ، نطوتم  اج  نآ  رد  دش و  هنیدم  دراو  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هریره  یبا  زا  - 66

هب دومرف  اه  ناملسم 

هحفص 188 ] ] 

رتابیز یـسک  چیه  هک  يریوصت  نآ  رد  دوب و  بجو  کی  شـضرع  عرذ و  ود  نآ  لوط  هک  تشهب  زا  يا  هچراپ  اب  لیئربج  دیهدب ، نز  نم 
دـشاب ریوصت  نیا  دـننامه  هک  ینز  دـیوگ : یم  وت  هب  ادـخ  دـمحم  يا  تفگ : درک و  زاـب  ار  نآ  دـمآ و  تشاد  دوـج  دوـب و  هدـیدن  نآ  زا 

ار رکب  یبا  رتـخد  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تفگوا : هب  لـیئربج  منک ؟ ادـیپ  اـجک  ار  ینز  نینچ  دومرف : لـیئربج  هب  ادـخ  لوـسر  نک  جاودزا 
. موش تداماد  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  رکب  وبا  يا  تفگ : دز و  رد  تفر و  رکب  یبا  هناخ  هب  ادخ  لوسر  هاگنآ  نک ، جاودزا 
رتـخد نیا  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دـنوادخ  دومرف : ادـخ  لوسر  درک ، هضرع  ادـخ  لوسر  رب  اراـت  هس  ره  دوب ، رتـخد  هس  ياراد  رکب  وبا 

. دومرف جاودزا  وا  اب  ادخ  لوسر  هاگنآ  میامن  جاودزا  ار  هشیاع  ینعی 
دانـسا اب  زاس  ثیدح  رک  ناوخ  اعد  دایز  نسح  نب  دـمحم  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 194  دلج 2  شخیرات  رد  بیطخ 

. تسا هتسناد  دندوب  تاقث  همه  هک  شلاجر 
ثیدح نآ  دندامتعا و  دروم  وا  زج  شدانـسا  هک  مدید  یثیدـح  نسح  نب  دـمحم  زا  تسا : هتفگ  هحفص 44  دـلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  و 

. تسا هشیاع  تلیضف  هراب  رد  غورد 
هک : تسا  هدروآ  هشیاع  زا  هحفص 222  دلج 11  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  و 

. تسا ترخآ  ایند و  رد  ترسمه  نیا  تفگ : دروآ و  مرکا  ربمایپ  يارب  هدوب  هشیاع  ریوصت  نآ  رد  هک  ریرح  زا  يا  هقاط  لیئربج 
یم فیحـصت  ار  اهنآ  هدرک و  یمن  ثیدح  تسردان  بلاطم  تاقث  زا  هک  یـصیصم  دیعـس  نب  بعـصم  همیثخ  یبا  قیرطزا  ار  ثیدـح  نیا 

تـسردان ياهزیچ  زج  اـهنیا  تسا : هتفگ  وا  زا  ثیداـحا  رکذ  زا  دـعب  دـمآ و  یبهذ  لادـتعالا  نازیم  رد  هچناـنچ  تسا  هدرکتیاور  هدومن 
. دنتسین زاب  تبیصمو 

هدش هتشون  اهنآ  رد  هک  دش  هداتسرف  نامثع  يارب  نامسآ  زا  یئاهمه  رد  - 67

هحفص 189 ] ] 

. نافع نب  نامثع  يوسب  نامحر  درک  لیم  دوب :
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. تسا يرادخاش  غورد  نیا  : تسا هتفگ  هدروآ و  هحفص 287  بلاطملا  ینسارد  توح  شیورد  نبا  ار  ثیدح  نیا 
. دینک ادتقا  رمعو  رکب  وبا  ینعی  دنتسه ، نم  زا  دعب  هک  یناسک  هب  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  - 68

هتفگ مزح  نبا  دننامه  زازب  .و  تسا تسردان  متاح  وبا  هیحان  زا  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 48  بلاطملا  ینسارد  توح ، شیورد  نبا 
. تسین حیحص  ثیدح  نیا  تسا :

کـسمت دوعـسم  نبا  نامیپ  هب  دینک و  يوریپ  رامع  تیاده  زا  تسا : هدمآ  نینچ  هدرمـش  شیوکین  هدرک و  لقن  يذـمرت  هک  یتیاور  رد  و 
. تسا یهاو  شدنس  تسا : هتفگ  یمیثه  دنیوج و 

 " رد توح  شیوردنبا  . تسا نآ  ياـهراوید  رمع  نآ و  ساـسا  رکب  وبا  نآ و  رد  یلع  ملع و  رهـش  نم  تسا : هدـمآ  عوفرم  روـط  هب  - 69
تسا : هتفگ  هحفص 73  بلاطملا "  ینسا 

رکذ رجاوز "  قعاوص و  ار " نآ  هک  هدوبن  راوازـس  یمثیه  رجح  نبا  لثم  يارب  اصوصخم  دوش ، رکذ  ملع  بتک  رد  نآ  هک  تسین  هتـسیاش 
. دیامن

اما هدرک ، رکذ  شباتک  ود  رد  ار  نآ  هچ  رگا  رجح  نبا  تسین و  یفخم  اه  غورد  نیا  نتخاـس  رـس  هاـگآ  عبتتم و  دارفا  يارب  میوگیم : نم 
. تسا هدومن  فیعضت  ار  نآ  هحفص 197  هثیدحلا "  يواتفلا  رد " 

سونام وا  اب  ات  دـیدرگ  رـضاح  شربارب  رد  رکب  وبا  هدومن  تقرافم  ادـخ  لوسر  زا  لـیئربج  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  - 70
. دشاب

. تسا غورد  لطاب و  ربخ  نیا  تسا : هتفگ   88 هحفص 287 - بلاطملا "  ینسا  رد " توح  شیورد  نبا 
. تسا نامسآ  رد  ایرث  دننامه  تشهب  رد  رکب  وبا  ودنتسه  رمع  رکب و  وبا  تشهب  ناریپ  ياقآود  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  سنا  زا  - 71

هک تسا  زاس  ثیدح  لاجد  نامه  هسبنع ، نب  یحی  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

هحفص 190 ] ] 

سنوی تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  لوا  رطـش  هحفص 124  دلج 3  نازیملا "  رد "  یبهذ  .و  تفر شلاح  حرش  نایوگغورد  هلـسلس  رد 
متـشاد لیم  یلیخ  نم  تفگ : وا  مدرک ، رکذ  ینیدـم  نب  یلع  يارب  ار  شثیدـح  نیمه  یـصیصم و  ریثک  نب  دـمحم  تسا : هتفگ  بیبح  نب 
هدـننز تمهت  باذـک  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  لوا  رطـش  وا  مرادـن و  لیم  نونکا  اما  منیبب ، ار  خیـش  نیا 

. تسا هدرک  تیاور  زاس  ثیدح 
نب سنوی  زا  عیکو  زا  یـسوم  نبدـسا  زا  میرم  یبا  نبا  زا  شثیدـح  نیتسخن  رد  هسایـسلا "  همامالا و  باـتک "  لوا  هحفـص  رد  هبیتق  نبا  و 
هللا یـضر   ) رمع رکب و  وبا  هک  مدوب  هتـسشن  ادـخ  لوـسر  شیپ  هک : تسا  هدروآ  ههجو  هللا  مرک  بلاـط - یبا  نب  یلع  زا  یبعـشزا  قاحـسا 

مهیلع نالوسر  ناربماـیپ و  رگم  تشهب  لـها  ماـمت  ناریپ  ياـقآرفن  ود  نیا  دومرف : ادـخ  لوسر  دـندمآ ، یم  ادـخ  لوسر  يوس  هب  اـمهنع )
. هدن ربخ  اهنآ  هب  ار  بلطم  نیا  یلع  يا  دنتسه ، مالسلا 

تـسردان ثیداحا  تسا : هتفگ  شا  هراب  رد  سنوی  دیعـس  هک  تسا  یـسوم  نب  دـسا  تسا و  زاس  ثیدـح  باذـک و  ناـمه  میرم ، یبا  نبا 
شباتک هبیتق  نبا  بانج  هک  تسا  میرم  یبا  نب  حون  ياه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نیا  سپ  . تسا داـمتعا  دروم  مدآ  شدوخ  یلو  هدرک ، تیاور 

. تسا هدرک  حاتتفا  نآ  اب  ار 
لها ناریپ  ياقآ  ود  نیا  تسا : هدروآ  روط  نیا  فافخ  ینابیش  یسوم  نب  راشب  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 118  دلج 7  شخیرات  رد  بیطخ  و 

. هدم ربخ  اهنآ  هب  یلع  يا  نالوسر ، ناربمایپ و  رگم  دنیآ ، یم  هک  یئاهنآ  دنتفر و  دندوب و  هک  یناسک  زا  دنتشهب 
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دامتعا دروم  هتفگ  شا  هرابرد  نیعم  نبا  هک  تسا  یناسک  زا  يرـصب  یـسوم  نب  راشب  مینادـب  هک  تسا  یفاک  دنـس آ ن  شزرا  هراب  رد  و 
ار وا  نم  تسا  تسردان  شثیدح  تسا : هتفگ  يراخب  تسا و  فیعـض  شثیدـح  تسا : هتفگ  یلع  نب  رمع و  تسا و  اه  لاجد  زا  تسین و 

. مدرک كرت  ار  شثیدح  متشون و  يزیچ  وا  زا  مدید و 
دمحا وبا  مکاح  هدرک و  فیعـضت  ار  نآ  یندـم  تسا و  فیعـض  هتفگ : هعرز  وبا  تسین ، هقث  هتفگ  یئاسن  تسا ، فیعـض  هتفگ : يرجآ  و 

تسین يوق  نانآ  شیپ  تسا : هتفگ 

هحفص 191 ] ] 

. تسا هدرک  یئوگدب  شا  هراب  رد  لهس  نب  لضف  و 
یبا نب  سنوی  زا  دنا ، هدرک  فیعـض  ار  ناشثیدـح  هماع  هک  اهنآ  هعیـش  زا  يدـعتم  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 192  دـلج 10  رد  زین  بیطخ  و 

اب هتفگ : متاح  وبا  و  تسا ، برطـضم  شثیدح  هتفگ : هدرک و  فیعـضت  ار  شردپ  زا  سنوی  ثیدح  دمحا  یلو  هدروآ ، شردپ  زا  قاحـسا 
هک تسا  ورمع  نب  هحلط  تیاور  نیا  دنـس  رد  تسا و  هدرک  یم  هابتـشا  شتیاور  رد  وا  اسب  هچ  هتفگ : مکاح  دوشیمن و  جاجتحا  شثیدح 

تسا و فیعـض  درادـن و  یتیـصخش  هتفگ : نیعم  نـیا  .و  تـسا ثیدـحلا  كورتـم  درادـن و  یتیـصخش  تـسا : هـتفگ  شا  هراـب  رد  دـمحا 
تسا فیعض  هتفگ : دواد  وبا  تسین و  یسک  : هتفگ يراخب  تسین و  يوق  هتفگ : متاح  وبا  تسین و  هدیدنـسپ  شثیدح  رد  هتفگ : یناجزوج 

.و دریگیمن رارق  يوریپ  دروم  شثیداحا  زا  مادـک  چـیه  هتفگ : يدـع  نبا  .و  تسین دامتعا  درومو  تسا ، ثیدـحلا  كورتم  هتفگ : یئاسن  و 
. تسین اور  بجعت  ناونع  هب  زج  وا ، زا  ندرک  تیاور  شثیدح و  نتشون  هتفگ : نابح  نبا 

. درادن تسود  یقفانم  چیهو  درادن  نمشد  ینموم  چیه  ار  رمع  رکبوبا و  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  رباج  زا  - 72
 " رد هدروآ و  ار  نآ  یبهذ  .و  تسا یگتخاس  وا  ثیداحا  مامت  تسا : هتفگ  دمحا  . تسا ناحط  لاله  نب  یلعم  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
تسا و نمشد  نیخیش  اب  دشاب و  یم  غورد  هب  مهتم  یلعم  تسین و  حیحص  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 112  دلج 3  ظافحلا "  هرکذت 

دبع قیرط  زا  وا  تسا  یحیحـص  مالک  نآ  هک : هدومن  هفاضا  شلاـبند  هب  یلو  هدـناوخ  یتسرداـن  مدآ  ار  وا  نازیملا  ردو  تسین ، وا  رد  ریخ 
. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  زاس  ثیدح  هدننز و  تمهت  باذک و  لوغم  نب  کلام  نب  نمحرلا 

زا شنطاب  تمحر و  زا  شرهاظ  رون  زا  ياهلح  هک  یلاح  رد  دوش  یم  روشحم  وا  دومرف : هیواعم  هب  مرکا  ربمایپ  تسا : هدـمآ  دعـس  زا  - 73
بتاک وا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تمعن  نیا  دنکیم و  راختفا  مدرم  نایم  رد  هلیسو  نادب  دراد و  هدیشوپ  تسا  اضر 

هحفص 192 ] ] 

. تسا هدوب  یحو 
. تسا هتسناد  لاجد  باذک و  نسح  نب  دمحم  ياه  غورد  لیطابا و  زا  ار  نآ  یبهذ 

متـسیرگن نامـسآ  يوـس  هب  متفرگ  رارق  باوـختخر  رد  هک  یماـگنه  دوـب  ادـخ  لوـسر  اـب  نم  هدـعو  یبـش  تـسا : هدـمآ  هشیاـع  زا  - 74
متفگ : مدیدار و  ناوارف  یناگراتس 

وا هک  رمع  دومرف : تسیک ؟ متفگ : يرآ ، دومرف : دشاب ؟ ناگراتـس  ددع  رباربشتانـسح  هک  تسه  یـسک  ایند ، نیا  رد  ایآ  ادـخ  لوسر  يا 
. تسا وت  ردپ  تانسح  زا  يا  هنسح 

: هتفگ هاگنآ  . تسا هتفر  شلاح  حرش  نایوغورد  هلـسلس  رد  هک  تسا  هدرمـش  باذک  عیب  دمحم  نب  هیرب  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  بیطخ "  " 
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. دراد دوجو  ناوارف  دنتسردان  ادج  نتم  ظاحل  زا  هک  یثیداحا  دانسا  نیا  اب  شباتک  رد  و 
. دناد یم  يراخب ) ملسم و  حیحص   ) نحیحص دانسا  اب  هیرب  ياه  هتخاسزا  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  نآ  نازیملا "  رد "  یبهذ  و 

: " تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  یثیدـح  ره  : تسا هتفگ  يزوـج  نبا  هک  تسا  هتفگ  هحفـص 278  بلاطملا "  ینـسا  رد "  توح  شیورد  نبا  و 
. تسا یگتخاس  تسا "  رکب  یبا  تانسح  يا  هنسح  رمع 

دناوخن و زامن  نآ  رب  ترـضح  دراذگب ، زامن  نآ  رب  ات  دندروآ  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  يا  هزانج  هک : تسا  هدمآ  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  - 75
نب دمحم  ياه  هتخاس  زا  هحفص 27  تاعوضوملا "  هرکذت  رد "  ار  نآ  یسدقم  . دراد شنمـشد  ادخ  هدوب  نامثع  نمـشد  وا  نوچ  دومرف :

يارب تسا و  هدروآ  زاس  ثیدـح  باذـک و  یهیج  یمثیمیـسوم و  نب  رمع  قیرط  زا  ار  نآ  شنازیم  ردیبهذ  هتـسناد و  یفنح  يزج  داـیز 
. تسا یناوارف  راتفگ  شفیعضت  درم و  نیا  بیذکت  رد  ظافح 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  مدید  یلگ  شرع  نوماریپ  دومرف : ادخ  لوسر  - 76

هحفص 193 ] ] 

. تسا قیدص  رکب  وبا  تسا و  ادخ  لوسر  دمحم 
. تسا هتخاس  ار  ثیدح  نیا  وا  هک  هتسناد  باذک  ینادمه  مصاع  نب  يرس  بئاصم  زا  ار  نآ  هحفص 370  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ 

هدش هتشون  دیفـس  رون  اب  نآ  رد  هک  مدید  يزبس  رهوگ  ادخ  شرع  رد  جارعم  بش  رد  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  ءادردلا  یبا  زا  - 77
تسا : هدوزفا  يربط  تسا و  قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادخ  . دوب

. تسا قوراف  رمع 
هلـسلس هـب  دوـش  هـعجارم   ) تساثیدـحلا كورتـم  ثیبـخ  باذـک  ینادـمه  دـلاجمنب  لیعامــسا  نـب  رمع  ياـه  هتخاـس  زا  ثیدـح  نـیا 

نایوگغورد )
مـصاع نب  يرـس  هب  طوبرم  يرگید  تسا و  هدـش  دای  لیعامـسا  نب  رمع  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدروآ  قیرط  ود  زا  ار  نآ  ینطق  راد 

. دوشیم یهتنم  یعیش  لیضف  نبا  دمحم  هب  قیرط  ود  ره  .و  تسا باذک 
تیاور ار  نآ  لیعامـسانبا ) مصاع و  نبا   ) ود نآ  زا  ریغ  منک ، یمن  رکف  تسا و  هدروآ  ار  نآ  حـیرج  نبازا  لیـضف  نبا  اـهنت  ینطق : راد  و 

رد بیطخ  تسین و  حیحـص  ثیدـح  نیا  : تـسا هـتفگ  هدرمـش و  یهار  ثیداـحا  هرمز  رد  يرـس  قـیرط  زا  ار  نآ  ینطق  راد  دـشاب و  هدرک 
ثیدـح تیا  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاکح  وا  زا  هحفص 160  دـلج 1  یلائللا  رد  یطویـس  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 204  دلج 11  شخیرات 

. تسا باذک  رمع  تسین و  تسرد 
هب نک و  هدامآ  ار  مرتخد  دومرف : نمیا  ما  هب  دروآ ، رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ما  ادـخ  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  هشیاع  زا  - 78

: تفگ تفر و  شرتخد  شیپ  زور  هس  زا  سپ  مدرک  تعاطا  مه  نم  نزب ، فد  شیارب  مارآ  اـمن و  تیادـه  فاـفز  ناونع  هب  ناـمثع  هناـخ 
ادخ لوسر  تسا  یبوخ  درم  تفگ : یتفای ؟ هنوگچ  ار  ترهوش 

هحفص 194 ] ] 

. تسا دمحم  تردپ  میهاربا و  تدج  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وا  هک  نادب  دومرف ،
یکتع رمع و  ورمع و  نب  دلاخ  زاار  نآ  حضاو  نبا  بیسم  هک  تسا  زاس  ثیدح  باذک  یکتع  رهزا  نب  ورمع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
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. تسا هدرک  تیاور 
رد نایوگغورد  هلسلس  ثحب  رد  يوما  دلاخ  اما  تسا و  هدرک  فیعضت  ار  وا  شننس  زا  یعضوم  رد  ینطق  راد  هک  تسا  یـسک  بیـسم  اما 

ثیدح نیا  تسا ، هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 280 "  دلجنازیملا 2  رد "  یبهذ  .و  تسا زاس  ثیدح  باذک  وا  هک ، هدش  هتفگ  شا  هراب 
. تسا یگتخاس 

وبا سپـس  مدوب ، ربارب  نآ  اب  هک  رگید ، هفک  رد  متما  مدش و  هتـشاذگ  يا  هفک  رد  مدید  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسرزا  عوفرم  روط  هب  - 79
نانآ اب  مه  وا  دش  هتـشاذگ  نامثع  نآ  زا  سپ  دوب ، ربارب  نانآ  اب  مه  وا  دش  هدراذگ  رمع  هاگنآ  دـیدرگ  ربارب  نانآ  اب  دـش و  هتـشاذگ  رکب 

. تفر الاب  وزارت  سپس  دیدرگ ، ربارب 
تسا : هتفگ  هدروآ و  یقشمد  دقاو  نب  رمع و  قیرط  زا  نازیملا "  رد "  ار  نآ  یبهذ 

تـسا تسرداـن  یمدآ  هک  ورمع  تیاور  زا  زج  ثیداـحا  نیا  دومن : هفاـضا  یثیداـحا  رکذ  زا  سپ  .و  دـیوگ یم  غورد  وا  هک  تسین  یکش 
. تسا هدشن  هتخانش 

. دنرصب عمس و  هلزنم  هب  مالسا  هب  تبسن  رمعو  رکب  وبا  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 80
. تسا هدرمش  زاس  ثیدح  لضف  نب  دیلو  ياه  هتخاس  زا  ار  نآ  شا  هرکذت  رد  یسدقم 

. دیتسه مناریزو  امش  دومرف : تفرگ و  ار  رمع  رکب و  وبا  فتک  ادخ  لوسر  - 81
. دنا هدرک  حیرصت  تقیقح  نیا  رب  نازیملا ، رد  یبهذ  و  هرکذت ، رد  یسدقم  هک  تسا  يدنک  دیرد  نب  ایرکز  ياههتخاس  زا  ثیدح  نیا 

. درک میهاوخ  شدرگ  تشهب  رد  رمع ) رکب و  وبا  ینعی   ) امش نم و  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 82

هحفص 195 ] ] 

. تسا يدنک  دیرد  نبا  ایرکز  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا  : هک تسا  هدرک  حیرصت  نازیملا  رد  یبهذ 
رمع رکبوبا و  هک : دهد  یم  ربخ  نم  هب  ادـخ  هیحان  زا  تسا  لیئربج  نیا  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  هریره  یبا  زا  - 83

. تخبدب قفانم  رگم  درادن  ناشنمشد  راگزیهرپ و  نموم  رگم  درادن  تسود  ار 
. تسا هدش  هدرمش  باذک  يراصنا  ءارب  نب  میهاربا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

رما هب  رگم  مدواین  رد  نامثع  جاودزا  هب  ار  هیقر  دومرف : یم  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدـمآ  ربمایپ  رتخدهیقر  زبنک  شایع  ما  زا  - 84
زا وا  روهـشم و  زاس  ثیدح  باذک و  سلغم  نب  دمحم  نب  دمحا  قیرط  زا  ار  نآ  هحفص 364  دلج 12  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  . ادخ

كورتم وا  دوشیم : هتفگ  و  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  وا  : هتفگ شا  هراب  رد  متاح  وبا  هک  هدروآ  يرـصب  يوما  رازب  حور  نب  میرکلا  دبع 
هراب رد  تسا و  هتخانـشان  هتفگ : هسبنع  نب  حور  شردـپ  هراب  رد  تسا و  فلاخم  راک و  اـطخ  وا  تسا : هتفگ  ناـبح  نبا  تسا و  ثیدـحلا 

. تسا هدرک  تیاور  وا  زا  حور  شرسپ  اهنت  تسالوهجم و  تسا : هتفگ  یبهذ  دیعس  نب  هسبنع  شردپ 
تسا و هدرک  توکـس  تسا  نینچ  شلاح  هک  یتیاور  دنـس  زا  وا  اریز  ینک ، بجعت  بیطخ  لثم  زا  هک  راد  اج  ینک  یم  بجعت  رگا  لاـح 

!! تسا هداد  ماجنا  اه  يوما  تمارک  نتشادهگن  ظوفحم  رطاخ  هبار  راک  نیا  وا  هتبلا 
يردـقهب نآ  زا  دـش  هداد  نم  هب  ریـش  زا  رپ  ياهساـک  باوخ  رد  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوـفرم  روـط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 85

وا مداد  باطخ  نب  رمع  هب  ار  نآ  دوب  هدـنام  یقاب  یمک  نآ  زا  دراد و  نایرج  مقورع  رد  هک  مدرک  یم  ساسحا  مدـش و  ریـس  هک  مدیـشون 
. دیشون تفرگ و  مه 

يدش رپ  نآ  زا  هک  یتقو  دش  هداد  ادخ  لوسر  يا  امش  هب  هک  تسا  یلمع  ریش ، نآ  زا  روظنم  دنا : هتفگ  هدومن  لیوات  ار  ایور  نیا  باحصا 
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نب رمع  هب  ار  شیدایز 

هحفص 196 ] ] 

!! تسا تسرد  دومرف : ادخ  لوسر  دیدرگ ، دنمهرهب  نآ  زا  وا  يدومرف و  تیانع  باطخ 
. تسا هدروآ  واقیرط  زا  ار  نآ  شخیرات  رد  بیطخ  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  هون  باذک  يودع  نمحرلا  دبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

هدش هتـشون  شرع  رب  هک  مدید  متفر  جارعم  هب  هک  یبش  تسا : هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  شردـپ  زازا  دـمحم  نب  رفعج  زا  - 86
متـس يور  زا  هک  تسا  نیرونلا  وذ  نامثع  قوراف و  رمع  قیدص و  رکب  وبا  تسا ، ادخلوسر  دـمحم  تسین ، اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  دوب :

. دوش یم  هتشک 
وگغورد اـهنآ  يود  ره  هک  غئاـض  بیجم  نب  دـمحم  زا  ناـفع  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  ار  نآ  هحفص 264  دـلج 10  شخیرات  رد  بیطخ 

. تسا هدروآ  دنتسه 
: دومرف دش  غراف  شزامن  زا  هک  یتقو  دناوخ ، ام  يارب  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  نامی  نب  هفیذح  زا  - 87

هار قیدص  رکبوبا  يارب  دومرف  مرکا  ربمایپ  ادـخ  لوسر  يا  کیبل  کیبل  داد : باوج  رکب  وبااه  فص  رخآ  زا  تسا ؟ اجک  قیدـص  رکب  وبا 
ریبکت امـش  مدوب  لوا  فص  رد  امـش  اب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : يا ؟ هدـش  قحلم  نم  هب  لوا  ریبکت  رد  ایآ  رکب  وبا  اـیب  کـیدزن  دـینک ، زاـب 

دمآ دیدپ  تراهط  دروم  رد  يا  هسوسو  نم  رد  دیدومن  یم  تئارق  ار  نآ  دیدرک و  دمحلا  هب  عورـش  هک  امـش  متفگ ، ریبکت  زین  نم  دیتفگ 
دیفس هک ، بآ  زا  رپ  یئالط  يا  هساک  مدرک : هجوت  وت ، رس  تشپ  تفگ : داد و  ادن  نم  هب  یفتاه  ناهگان  متفر  دجـسم  رد  يوس  هب  ریزگان 

زج یئادـخ  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  يور  تشاد  رارق  يزبس  هلوح  نآ  يور  مدـید و  مدوب  فک  زا  رتـمرن  لـسع و  زا  رت  اراوگ  فرب و  زا  رت 
. تسا رکب  وبا  قیدص  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ 

یلاح رد  مدـش و  قحلم  امـش  هب  مداهن و  هساکيور  ار  هلوح  هرابود  متفرگ و  وضو  زامن  يارب  مدراذـگ و  ما  هناش  يور  متفرگ و  ار  هلوح 
. مدرک مامت  امش  اب  ار  مزامن  و  دیدوب ، لوا  تعکر  عوکر  رد  امش  هک 

هحفص 197 ] ] 

دروآ هلوح  تیارب  هک  یـسک  دوب و  لیئربج  درک  مهارف  تیارب  وضو  بآ  هک  سکنآ  مهدب : تراشب  وت  هب  رکب ، وبا  يا  دومرف : مرکا  ربمایپ 
. دوب لیفارسا  دیدش  قحلم  زامن  رد  نم  هب  امش  ات  تشادهاگن  ار  میوناز  هک  یسک  و  دوب ، لیئاکیم 

یطویـس هکنآ  تیاهن  تسوا ، ياه  هتخاس  زا  نآ  مرظنهب  هدش و  تیاور  زاس  ثیدح  باذـک  نامه  دایز ، نب  دـمحم  قیرط  زا  ثیدـح  نیا 
. تسوا ریغ  هیحان  زا  ثیدح  نیا  تفآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا : هتفگ  هحفص 150  دلج 1  یلائللا  رد 

بیذکت ارم  مدرم  ؟  رکب وبا  لثم  تسیک  دومرف : ادخ  لوسر  دش  دای  ادخ  لوسر  شیپ  رکب  وبا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  سابع  نبا  زا  - 88
رد درک ، داهج  يراوشد  رکـشل  رد  نم  اب  درک و  قافتا  ار  شلاـم  داد و  نم  هب  ار  شرتخد  دروآ و  ناـمیا  نم  هبو  درک  قیدـصت  وا  دـندرک 
رت ولول  زا  شراهم  زبس و  درمز  زا  شیاهاپ  وربنع  کشم و  زا  شیاه  تسد  هک  تسا  یتشهب  رتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  تمایق  رد  وا  هجیتن 

لوسر دمحم  نیا  دوش : یم  هتفگ  هک  یئاج  ات  میوا  دننامه  نمو  نم  دننامه  وا  دیآ ، یم  تسا ، قربتساو  سدنـس  زا  زبس  هلح  ود  شیور  و 
. تسا قیدص  رکب  وبا  نیا  تسا و  ادخ 

نایوگغرد هلـسلس  هب   ) تسا زاـس  ثیدـح  باذـک و  قاحـسا  تسا : هتفگ  هدروآ و  لـتاقم  نب  رـشب  نب  قاحـسا  قیرطزا  ار  نآ  ناـبح  نبا 
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( دوش هعجارم 
زج یئادخ  تسا : هدش  هتـشون  تسیچ ؟ شرع  يور  دینادیم  دومرف : نامیا  رب  يزور  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  بزاع  نب  ءارب  زا  - 89
. تسا دونشخ  یضر و  یلع  تسا و  دیهش  نامثع  تسا ، قوراف  رمع  تسا ، قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تسین ، اتکی  يادخ 

يرگید ءافعض  نآ  دنس  رد  هدروآ و  فورعم  زاس  ثیدح  باذک  نامه  يدنقرمس  رماع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  نآ  رکاسع  نبا 
. تسا يدنقرمس  ار  نآ  تفآ  دنتسه و  زین 

نکر رد  رمع  ضوح و  نکر  کـی  رد  رکب  وبا  دـش ، تماـیق  زور  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روـط  هب  ساـبع  زا  - 90
موس نکر  رد  نامثع  رگید و 

هحفص 198 ] ] 

. دیناشون دهاوخن  بآ  وا  هب  زین  نارگید  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  تشاد و  دنهاوخ  رارق  نآ  مراهچ  نکر  رد  یلع  و 
هللا دـبع  نب  میهاربا  قیرط  زا  رگید  ثیدـح  ود  اـب  ار  نآ  هدروآ و  شنازیم  رد  ار  نآ  صیخلت  روط  هب  یبهذ  هک  تسا  یتـیاور  صخلم  نبا 

. تسا یگتخاس  شثیداحا  تسا : هتفگ  زین  مکاح  تسا و  یباذک  مدرم  نیا  تسا : هتفگ  هاگنآ  هدرک  رکذ  یصیصم 
تروشمرکب وبا  اب  هک  هدرک  رما  وت  هب  دـنوادخ  دـمحم  يا  تفگ : دـمآ و  مشیپ  لیئربج  تسا : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  رماع  نب  هبقع  زا  - 91

. ینک
. تسا هدش  دای  وا  زا  نایوگغورد  هلسلس  رد  هک  تسا  زاس  ثیدح  باذک  ناوزغ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
نآ نیمرح  نیبو  دش  مهاوخ  روشحم  رمع  رکب و  وبا  نایم  تمایق  زور  تسا " : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبعزا  - 92

 ". دنیایب مشیپ  هنیدم  هکم و  لها  ات  منک  یم  فقوت  ردق 
رکب وبا  تلیـضف  هبطوبرم  ثیدح  ود  زا  یکی  نآ  دنا و  هدرمـش  زاس  ثیدح  باذک و  يرافغ  میهاربا  نب  هللا  دبع  لیطابا  زا  ار  ثیدح  نیا 

. تسین حیحص  نآ  تسا : هتفگ  هحفص 21  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  هدناوخ و  لطاب  ار  اهنآ  يدع  نبا  هک  تسا  رمع  و 
رکب و وبا  نایوگدب  هک  تسا  هتـشرف  رازه  داتفه  نامـسآ  رد  ادـخ  يارب  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  هریره  یبا  زا  - 93

. دننک یم  تنعل  ار  رمع 
نازیملا ناسل  رد  تسا و  زاس  ثیدح  لهس  تسا : هتفگ  هدروآ و  نیقـص  نب  لهـس  قیرط  زا  کلام  ياه  تیاور  رد  بیطخ  ار  ثیدح  نیا 

هک : تسا  هدمآ  هحفص 41  دلج 4 
فیعـض تسـس  رکنم و  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  رافغلا  دـبع  زا  ینارح  نسح  نب  دـمحم  زا  ار  کـلام آ ن  بئارغ  رد  ینطق  راد 

. دنشاب یم  لوهجم  دنتسه  وا  زا  دعب  هک  یناسک  تسا و 
هک مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدمآ  سابع  زا  - 94

هحفص 199 ] ] 

تـشاد رارق  دوب  رت  ولول  زا  شدـنب  هک  زبس  نیلعن  شیاپ  رد  رون و  زا  يا  هماـمع  شرـس  يور  متفر و  شکیدزن  دوب  راوس  یقلبا  بسا  يور 
دایز امـش  هب  تبـسن  مقوش  لوسر ، يا  متفگ : مداد و  شباوج  درک و  مالـس  نم  رب  دوب ، یتشهب  زبس  ياه  هنایزات  زا  يا  هنایزات  شتـسد  رد 

! مدوب هتفر  شیسورع  هب  تشاد  یسورع  تشهبرد  نامثع  دومرف : دیتشاد ؟ فیرشت  اجک  دوب  هدش 
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تاـعوضوم و زا  شیلاـئل  رد  ار  نآ  یطویـس  تسا و  هدوب  زاـس  ثیدـح  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  شوـقنم  میهاربا  زا  يدزا  ار  ثیدـح  نیا 
. تسا هدرمش  اه  هتخاس 

لوسر تسا و  نامثع  رمع  سپس  رکب ، وبا  ربمایپ ، تما  نیرتهب  میتفگ : یم  ادخ  لوسر  رضخم  رد  هک : تسا  هدمآ  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 95
. درک یمن  راکنا  دینش و  یم  ادخ 

. درک میهاوخ  ثحب  ادخ  تساوخ  هب  نآ  هرابرد  لیصفت  روط  هب  مهد  ءزج  رد  ام  هدروآ و  ار  نآ  فلتخم  قرط  هب  ثیدح  همئا  زا  یعمج 
ای نامثع  رب  اـهنت  متفگ : . دنتـسرف یم  دورد  وارب  ناگتـشرف  دریم و  یم  ناـمثع  هک : تسا  هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع  زا  - 96

. نامثع يارب  اهنت  دومرف  مدرم ؟ همه  يارب 
نب دمحم  لاح  حرـش  رد  شنازیم  رد  یبهذ  . تسا یبقنم  يروش  هناگـشش  باحـصا  زا  یکی  ره  يارب  نآ  رد  تسا و  ینالوط  ثیدـح  نیا 

تسا : هتفگ  یناسارخ  هللا  دبع 
تسا : هتفگ  هحفص 227  دلج 5  شناسل  رد  رجح  نبا  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا 

. تسا راکشآ  نآ  ندوب  یگتخاس 
تـسین اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  هدـش : هتـشون  نآ  يور  هک  تسا  رونزا  یمچرپ  ادـخ  يارب  تسا : هدـمآ  عوفرمروط  هب  هریره  یبا  زا  - 97

. تسا قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم 
هتخاس ار  نآ  هک  تسا  مهتم  یملس  یـسیع  نب  ییحی  نبا  دمحم  تسا و  یگتخاس  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  شنازیم  رد  یبهذ 

هحفص 424) دلج 5  نازیملا  ناسل   ) تسا

هحفص 200 ] ] 

شیارب هب  ددع  هس  زین  هیواعم  داتـسرف و  مرکا  ربمایپ  يارب  هیده  ناونع  هب  یهب  بلاط ، یبا  نب  رفعج  تسا : هدـمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 98
. درک دنهاوخ  تاقالم  تشهب  رد  اههب  نیا  اب  ارم  اهنآ  دومرف : ادخ  لوسرو  داتسرف 

لئـالد زا  دـنا : هـتفگ  یــضعب  .و  تـسا یطــساو  اـیرکز  نـب  مـیهاربا  نآ  تـفآ  تـسا و  یگتخاـس  ثیدـح  نـیا  تـسا : هـتفگ  ناـبح  نـبا 
.. درم حتف  زا  رفعج  دروآ و  مالسا  هکم  حتف  رد  هیواعم  هک  تسا  نیا  نآ  ندوبیگتخاس 

. تسا یگتخاس  دساف و  اهنآ  همه  هک  هدش  هدروآ  ثیدح  نیا  زین  يرگید  قرط  زا  و 
هاگنآ دنک  یم  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  کلام  زا  وا  تسا : هتفگ  یطساو  میهاربا  لاح  حرـش  رد  هحفص 16  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  و 

. دوش يروآ  دای  هنومن  ناونع  هب  ار  ثیدح  نیا 
بش رد  دنوادخ  دراد ، نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  رمع  سک  ره  هک : تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  يردخ  دیعـس  یبا  زا  - 99

. اصوصخ رمع  هب  تبسنو  درک  تاهابم  مدرم  مامت  هب  تبسن  هفرع 
تسیک تسین  مولعم  هک  يرصب  نسح  مداخ  دعـس ، وبا  اریز  تسا ، لطاب  ربخ  تسا : هتفگ  یبهذ  هدروآ و  طسوا  رد  یناربط  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدرک  تیاور  ارنآ 
؟ تسا باسح  متما  يارب  ایآ  متفگ : لیئربج  هب  مدش  هدرب  نامسآ  هب  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  سنا  زا  - 100

لخاد دیوگ : یم  وا  وش ، تشهبلخاد  رکب  وبا  يا  دوش : یم  هتفگ  دشاپب  تمایق  هک  یتقو  رکب ، وبا  زج  دـنباسح  ياراد  تناتما  همه  تفگ :
دوش !! لخاد  هتشاد  یم  تسود  ایند  رد  ارم  سک  ره  هکنآ  ات  موش  یمن 

شنازیم رد  یبـهذ  تسا و  غورد  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفـص  دلج 8  هحفص 118 و  دلج 2  دادغب  حـیرات  رد  بیطخ 
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ار نآ  هحفص 36  دلج 3 

هحفص 201 ] ] 

. تسا هدرک  بیذکت 
هاگآ اهنآ  زا  ام  هک  تسا  یگتخاس  ثیداحا  زا  ياه  هنومن  میدرک ، لقن  نارگید  ءافلخ و  بقانم  باب  رد  هک  يا  هناـگ  دـص  ثیداـحا  نیا 
هچنآ ربارب  دنچ  سنالا "  ضایر  باتک " : زا  مود  ءزج  رد  دسر و  یم  نارازه  هب  اهنآ  ددع  دندایز و  ادج  ثیداحا  عون  نیا  هنرگ  میدش و 

. دوش یمن  تفای  اهنآ  زا  دیناسم  حاحص و  رد  هک  دراد  دوج  هدش و  رکذ  هک 
نیا رتشیب  دانـسا  هک  تسا  فسات  هیام  دراد و  رب  رد  ار  نارخاتم  بتک  هک  هدش  رکذ  هتـشذگ  ظافح  تافیلات  رگید  اهنآ  زا  يرادـقم  يرآ 
یم راکشآ  ار  لیحارش  نب  رماع  راتفگ  قدص  دوخ  نیا  دوش و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  یهتنم  فرخزم  یگتخاس و  ثیداحا 

تاقبط رد  یبهذ  هک  تسا : بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  هدـش  هتخاـس  غورد  وا  ماـنب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  تسا " : هتفگ  هک  دـنک 
. تسا هدرک  رکذ  ارنآ  هحفص 77  دلج 1  ظافح 

 " هداعـسلارفس شباتک "  نایاپ  رد  وا  دـبایب  سوماق  بحاص  يدابآ  زوریف  راتفگ  زا  ار  ثیداـحا  نیا  شزرا  دـناوت  یم  مرتحم  هدـنناوخ  و 
ثیداـحا رکذ  زا  دـعب  .و  تسا هتفرگ  هیاـم  یگتخاـس  ثیداـحانیرت  روهـشم  زا  هنع  هللا  یـضر  قیدـص  رکب  یبا  لـئاضف  باـب  تسا : هتفگ 

. تسا مولعم  لقع  تعادب  اب  اهنآ  نالطب  تسا  یغورد  ثیداحا  زا  اهنیا  لاثما  تسا : هتفگ  رکب  یبا  لئاضف  هرابرد  یغورد 
زین هحفص 419  دلج 2  ءافخلا  فشک  رد  ینولجع  درادن و  دوجو  یحیحص  ثیدح  نآ  رد  هک  هیواعم  تلیـضف  باب  و  تسا : هتفگ  زین  و 

. تسا هتفگ  ار  يدابآ  زوریف  مالک  نیع 
لقن یلظنح  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  واو  شردـپ  زا  وا  هک  مدینـش  فـسوی  نب  بوـقعی  نب  دـمحم  ساـبعلا  وـبا  زا  تسا : هتفگ  زین  مکاـح  و 

. درادن دوجو  یحیحص  ثیدح  هیواعم  تلیضف  رد  تسا : هتفگ  هک  درکیم 

هحفص 202 ] ] 

هدرک تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  یثیداحا  هتخاس و  یلئاضف  هیواـعم  يارب  یهورگ  تسا : هتفگ   207 هحفص دلج 2  هنسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نبا  و 
. تسا غورد  اهنآ  همه  هک  دنا 

يدایز ثیداحا  دنا و  هتخاس  ناشتایـصوصخ  اه و  مسا  اب  هباحـص  ناگرزب  زا  يرایـسب  هرابرد  ادخ  مان  هب  هک  ار  هچنآ  نک  سایق  اهنیا  رب  و 
!! دنا هدرک  عضو  هدش  هفیلخ  ادعب  هکینادنزرف  اصوصخم  وامومع  شنادنزرف  سابع و  بلاثم  بقانم و  باب  رد  هک 

نب دمحم  نالیغ و  بهو و  هرابرد  هک  یثیدح  دننام  دـنا  هتخاس  لاحلا  مولعم  دارفا  زا  یـضعب  هراب  رد  هک  ار  یثیداحا  اهنآ  رب  نک  هفاضا  و 
تسا " و هدیـشخب  تمکح  وا  هب  ادخ  هک  تسا  بهو  شمان  تسا  يدرم  متما  رد  تسا " : هدومرف  ادخ  لوسر  هک : دـنا  هدرک  لعج  مارک 

تنـس هک  دـیآ  یم  مارک  نب  دـمحم  ماـن  هب  يدرم  ناـمزلا  رخآ  رد  تسا "و "  رتدـب  متما  يارب  سیلبا  زا  هک  نـالیغ  ماـن  هب  تسا  يدرم  " 
دوش "  یم  هدنزوا  هلیسو 

يونثم حالطـصا  هب  مینک  ثحب  اهنآ  هرابرد  لیـصفت  روط  هب  میهاوخب  رگا  هک  دنـضراعم  هحیحـص  ثیداـحا  اـب  تاـیاور  نیا  همه  نوتم  و 
. دوش ذغاک  نم  داتفه 

تـشم باب  زا  رگـشهوژپ  ات  میدروآ  یم  تسا  ضراعم  هدش  هتخاس  لیئربجمان  هب  هک  مدص  ثیدـح  اب  هک  ار  یثیداحا  اهنت  اج ، نیا  رد  ام 
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: دیامن تواضق  تریصب  يور  زا  هراب  نیارد  تسا  راورخ  هنومن 
. دناهدروآ ار  نآ  دواد  وبا  یمراد و  دمحا و  ملسم و  يراخب و  . دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  متما  زا  - 1

نآ ریبکلا "  رد "  یناربط  . دندرگ یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دوش و  یم  هتخیگنارب  رفن  رازه  داتفه  ( عیقب ناتسربق   ) ناتـسربق نیا  زا  - 2
. تسا هدروآ  ار 

یناربط و دمحا و  . دوب دنهاوخ  رگید  رفن  رازه  اب  و  تسین ، یباذـعو  باسح  اهنآ  رب  هک  دـنوش  یم  تشهب  دراو  رفن  رازه  داتفه  متما  زا  - 3
ار نآ  رازب 

هحفص 203 ] ] 

. دنا هدروآ 
. تسا هدروآار  نآ  زازب  یناربط و  . دنک تشهب  دراو  باسح  نودب  ار  رفن  رازه  داتفه  متما  زا  هک  هداد  هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  - 4

. تسا هدروآ  ار  نآ  زازب  . دنازیگنا یمرب  باسح  نودب  ار  رفن  رازه  دون  صمح "  مانب "  ماش  رد  يرهش  زا  دنوادخ  - 5
. تسا هدروآ  ار  نآ  بوخ  دانسا  اب  یناربط  دنوش ، یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  دنتسه  ینارم  نانز و  مباحصا  زا  تشپ  دنچ  رد  - 6
نآ دنتسه  تاقث  هک  شلاجر  دانسا  اب  یناربط  دیوش ، یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  مدید  ار  رفن  رازه  داتفه  ای  رازه  هاجنپ  امـش  زا  - 7

. تسا هدروآ  ار 
اطع رگید  رفن  رازه  داتفه  دنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  هک  يرفن  رازه  داتفه  ره  اب  نم  هب  هک  متفای  میرک  كرزب و  ار  میادـخ  - 8

. تسا هدروآ  ار  نآ  دنتسه  حیحص  همه  شخیش  زج  هک  شلاجر  دنساب  یناربط  . تسا هدومرف 
رگید رفن  رازهداتفه  اهنآ  مادک  ره  اب  دومرف : هکنیا  ات  . تسا هدش  هداد  دـنوش  یم  تشهبدراو  باسح  نودـب  هک  رفن  رازه  داتفه  نم  هب  - 9
هحفص دلج 19  دـئاوزلا  عمجم  باتک  هب  دـیناوت  هراب  نیارد  دـنا و  هدروآ  دوخ  دنـس  اب  ار  تیاور  نیا  یلعب  وبا  ودـمحا  . تسا هدرک  هفاضا 

. دیئامن هعجارم   405 - 412
. دش دنهاوخن  باسح  باذع و  تمایق  رد  نآرق  نالماح  دمحم  يا  تسا : هدمآ  جارعم  بش  ثیدح  رد  - 10

. دنرفن رازه  داتفه  دنوش  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  متما  زا  عمج  نیتسخن  - 11
. دنوش یم  هتخیگنارب  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  زمرق ، كاخ  رد  نوتیز "  صمح " و "  راوید "  نایم  زا  - 12

هحفص 204 ] ] 

. دش دهاوخ  تشهب  دراو  باسح  نودب  دریمب  لمع  ماجنا  لاح  رد  يا  هدننک  هرمعای  یجاح و  ره  - 13
. دنوش یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  هفوک ، تشپ  زا  - 14

. دنوش یم  تشهبدراو  باسح  نودب  رفن  رازه  داتفه  اهنیا  زا  دمحم  يا  تسا : هدمآ  ادخ  لوسر  رب  اهتما  ندرک  هضرع  ثیدح  رد  - 15
داتفه رفن  رازه  ره  اـب  هک  دـنرفن  رازه  داـتفه  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  متما  زا  هک  یهورگ  نیتسخن  هداد  تراـشب  نم  هب  مراـگدرورپ  - 16

. دنوش یم  لخاد  باسح  نودب  رفن  رازه 
باسح نودب  ار  رفن  رازه  دصیس  متما  زا  هک  هداد  هدعو  نم  هب  دنوادخ  تسا : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  ریمع  ثیدح  رد  و  - 17

. دنا هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ  دنس  اب  نارگید  یناربط و  نکسلا و  نبا  همیثخ و  یبا  نبا  يوغب و  . دیامن تشهب  دراو 
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لوسر هب  هک  مدینـش  قیدـص  رکب  یبازا  تسنیا : نآ  دراد و  رارق  تسا  هدروآ  هماما  یبا  زا  يدـنجخ  هک  ار  یثیدـح  اـهنیا ، همه  زا  شیپ  و 
. رکب وبا  يا  وت  نم و  دومرف : تسیک ؟ دریگ  یم  رارق  هبساحم  دروم  هک  یسک  نیتسخن  تفگ : یم  ادخ 

رد میادـخ  زا  دوـمرف : تسه ؟ مه  ناـمثع  اـیآ  دیـسرپ : یلع ، دوـمرف : ؟ یک رگید  دیـسرپ  رمع ، دوـمرف : هللا ؟ لوـسر  اـی  یک  رگید  تفگ  و 
. دیشخب نم  هب  ار  وا  مه  ادخ  دهدن ، رارق  هبساحم  دروم  ار  وا  دشخبب و  نم  هب  ار  شباسح  هک  مدرک  تساوخ 

ملعریغب سانلا  لضیل  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف 
هیآ 144) ماعنا  " ؟  ) دزاس هارمگ  شناد  نودب  ار  مدرم  ات  ددنب  یم  غورد  ادخرب  هک  تسا  یسک  زا  رت  راکمتس  یک  " 

هحفص 205 ] ] 

تفالخ دروم  رد  یگتخاس  ثیداحا 

هراشا

 " عوضوم هداد ، رارق  هچیزاـب  ار  نآ  هدـننک  هارمگ  تاـساسحا  هدرک و  يزاـب  نآ  اـب  سوه  يوـه و  ياـه  تسد  هک  یعوـضوم  نیرتـمهم 
شنابحاص هتخاس و  یغورد  ثیداحا  شکاپ  ربمایپ  یحو و  نیما  ادـخ و  مان  هب  هراب  نآ  رد  هماع  هک  تسا  ثیدـحو  تنـس  رد  تفـالخ " 

دناهدرک شخپ  ار  اهنآ  لهاج ، مدرم  نتـشادهاگن  ربخ  یب  و  تقیقح ، نداد  هولج  هنوراو  قح و  ندناشوپ  رطاخ  هب  هدـننک  هارمگ  تافیلات 
زا کیچیه  اب  .و  تسا فلاخم  اههقرف  همه  شیپ  مالسا  يدابم  اب  تسا و  یگتخاس  ثیداحا  نآ  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  هک  یتروص  رد 

اطخرب یمالـسا  تما  اهنآ  هدـیقع  هب  هکنآ  لاح  و   ) تسا اطخ  رب  یمالـسا  تما  عامتجا  نآ  همزال  هکلب  درادـن ، تقفاوم  یمالـسا  بهاذـم 
(. دننک یمن  عامتجا 

تسا ) دقتعم  هعیش  هکنانچ   ) تسا نینموملا  ریما  یلع  تفالخ  هرابرد  صن  هب  دقتعم  ای  مالسا  تما  اریز 
( تسا دقتعم  هماع  هکنانچ   ) دراذـگ یمن  نآ  دارفا  زا  کی  چـیهنایم  یقرف  دسانـش و  یم  صن  مدـعو  باختنا  رذـگهر  زا  ار  تفالخ  ای  و 

نآ زا  یئاـه  هنوـمن  کـنیا  .و  دـنا هدرک  اـطخ  رب  عاـمتجا  نآ ، زا  ندرک  ضارعاو  صوـصن  نیا  نتخادـنا  رود  رد  یمالـسا  تما  نیا  رباـنب 
: میروآ یم  الیذ  میا  هتفای  یهاگآ  اهنآ  رب  ام  هک  ار  نیغورد  ثیداحا 

ناهگان دش  یناتسوب  دراو  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  کلام  نب  سنا  زا  - 1

هحفص 206 ] ] 

: متفگ هدب ، ار  نم  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  تراشب  وا  هب  نکزاب و  شیارب  ار  رد  زیخرب و  سنا  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  دـمآ و  یـسک 
زا دـعب  تفـالخ  تشهب و  تراـشب  وت  هب  متفگ : مدـید و  برد  مد  ار  رکب  وبا  ناـهگان  هدـب ، ربخ  دومرف : مهد ؟ ربـخ  وا  هب  ادـخ  لوسر  يا 

. مهد یم  ار  ادخ  لوسر 
: متفگ هدب  ار  رکب  یبا  زا  دعب  تفالخو  تشهب  تراشب  وا  هب  نک و  زاب  ار  رد  ورب و  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  دمآ و  يرگید  سک  سپس 

. مهد یم  ار  رکبوبا  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  تراشب  وت  هب  متفگ : تسا  رمع  مدید  متفر  هدب ، ربخ  : دومرف مهد ؟ ربخ  وا  هب  ادخ  لوسر  يا 
هد و شتراشب  رمع  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  نک و  زاب  شیارب  ار  رد  وش  دنلب  سنا  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  دـمآ و  يرگید  سک  سپس 

هکنیاو مهد  یم  ار  رمع  زا  دعب  تفالخ  تشهب و  تراشب  وت  هب  متفگ : تسا  نامثع  مدید : متفر  دیوگ : یم  سنا  دش ، دهاوخ  هتـشک  هکنیا 
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هن امـش  اب  تعیب  زا  دعب  مسق  ادخب  ادخ ؟ لوسر  يا  هچ  يارب  درک : ضرع  وا  هب  دش و  بایفرـش  ادخ  لوسر  تمدخ  وا  . دـش یهاوخ  هتـشک 
. دش هتفگ  هک  تسنامه  بلطم  دومرف : مدومن  سم  تسار  تسد  اب  ار  متروع  هن  مدرک و  يزیچ  يزورآ  هن  مدناوخ و  زاوآ 

. تسا باذک  رهب  یبا  نمحرلا  دبع  نب  رقص  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
باوج رد  دـش ، لاوس  ثیدـح  نیا  هرابرد  وا  زا  هک  هدرک  تیاکح  ینیدـم  نب  یلع  زا  هحفص 339  دلج 9  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
ثیدح نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و   467 هحفص دلج 1  لادـتعالا "  نازیم  رد "  ار  نآ  یبهذ  .و  تسا یگتخاس  غورد و  ثیدـح  نیا  تفگ :

. تسا غورد 
رد .و  تسا یگتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک  تیاکح  ینیدـم  یلع  زا  هحفص 192  دـلج 3  نازیملا "  ناسل  رد "  رجح  نبا  و 
یم صاصتخا  نامثع  هب  ار  تفالخ  امسر  دادیمن و  رارق  يروش  رد  ار  تفالخ  رمع  هدوب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  تسا : هتفگ  هحفص 193

. داد

هحفص 207 ] ] 

تسا : هدرک  لقن  روط  نیا  ار  تیاور  هحفص 91  دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  و 
زا دعب  هکنیا  تشهب و  تراشب  وا  هب  نکزاب و  ار  رد  دومرف : سنا  هب  ادخ  لوسر  دز ، ار  غاب  رد  یـسک  دـش ، يدرم  غاب  دراو  ادـخ  لوسر  " 

. تسا رکبوبا  وا  مدید : مدرک  زاب  ار  رد  دیوگ : یم  سنا  هدب  دش  دهاوخ  اه  ناملسم  رادمامز  نم 
. تسا زیچان  فیعض و  ثیدحلا ، كورتم  وا  هک  دراد  رارق  رواسملا  یبا  نبا  یلعالا  دبع  تیاور  نیا  دنس  رد  هک  هدوزفا  سپس 

لیبس رب  زج  وا  زا  تسا  هتفگ  نابح  نبا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  لفلف  نب  راـتخمنب  رکب  زا  هحفص 162  دلج 1  رد  ار  ثیدح  ردص  وا 
. تسین اور  ندرک  تیاور  نتفرگ  تربع 

شبیترت تفالخ و  رد  و  هدب ، تشهب  تراشب  وا  هب  نک و  زاب  شیارب  ار  رد  تسا : هتفگ  هحفص 15  تاعوضوملا "  هرکذت  رد "  یسدقم  و 
. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  باذک  غئاص  راتخم  نب  رکب  هدش و  رکذ 

دیوگ : یم  ینیما 
هب تسد  هدیـشکیکیراب  ياجب  عازن  لادـج و  راک  هک  نامز  نآ  تفالخ ، تساوخرد  ماگنه  ناـمثع ) رمع ، رکب ، وبا   ) رفن هس  نیا  هکنیا  زا 

نینچ دراو  نانآ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یبوخب  دـندرکن ، جاجتحا  تیاور  نیا  زا  دنتـشاد ، هک  جایتحا  همه  اب  دـندوب ، هدرب  هنایزات  ریـشمش و 
ياه هنتف  نیا  ساسا  اجنآ  رد  ات  هدیرفاین  ار  ناتـسب  نیا  دـنوادخ  الـصا  دـندوب و  هدینـشن  ار  یموهوم  تراشب  نینچ  هدـشن و  یلایخ  ناتـسب 

تیاور نیا  دز ، یم  هنیـس  رـس و  اـهنآيارب  دـش و  کـیدزن  اـهنآ  هب  هک  يزور  سنا  باـنج  ارچ  هوـالعب  دـیامن ، تیبثت  ارکـیرات  میظع و 
دومن ؟ راذگاپ  شدوخ  زا  دعب  یلعالا ) دبع  رقص -  ) رفن ود  زا  یکی  يارب  ار  نآ  درکن و  تیاور  اهنآ  عفنب  اصخشار 

نیا یلوا  هنوگچ  هک  ینکیمن  بجعت  تسا  اهنآ  نیرخاتم  زا  هک  یطویـس  هماع و  نیمدـقتم  زا  هکمیعن  یبا  دـننام  گرزب  ظفاح  ود  زا  ایآ 
نآ هب  هدروآ و  باذک  رهب  یبا  قیرط  زا  هحفص 201  دلج 2  هوبنلا  لئالد  رد  شراومهان  دانسا  اب  ار  تیاور 

هحفص 208 ] ] 

تسا و هدومن  زین  يدنـسرخ  راهظا  نآ  تیاور  زا  هدرک و  تیاور  هحفص 122  دـلج 2  يربکلا  صئاصخ  رد  ار  نآ  یمود  هدومن و  دامتعا 
؟ دنا هتشادن  زاربا  تیاور  نیا  تسردان  دانسا  هرابرد  ینخس  نیرتکچوک  اهنآ  زا  مادک  چیه 
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لوسر يا  مدرک : ضرع  میتفرگ ، رارق  باوختخر  رد  هک  یماگنه  دوب ، ادـخ  لوسر  اب  نم  تون  یبش  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  هشیاـع  زا  - 2
لیئربج دومرف : امرفب  میارب  یثیدح  مردپ  تلیـضف  هرابرد  سپ  متفگ : هشیاعيا ، ارچ  دومرف : متـسین ؟ تنارـسمه  نیرتیمارگ  نم  ایآ  ادخ 

زا ار  شکاـخ  درکراـیتخا و  ناـنآ  ناـیم  زا  ار  قیدـص  رکب  یبا  حور  دومرف ، قلخ  ار  حاورا  هک  یماـگنه  دـنوادخ  هک : درک  ثیدـح  میارب 
تـسا دیفـس  هرقن  الط و  زا  شیاهنلاس  هک  دیفـس  رد  زا  يرـصق  وا  يارب  تشهب  رد  و  داد ، رارق  تایح ) بآ   ) ناویح زا  ار  شبآ  تشهب و 
تنامض ادخ  هیحان  زا  نم  و  دسرپن ، وا  زا  ياهئیس  هراب  رد  دنکن و  بلس  وا  زا  ار  ياهنسح  هک  هدروخ  دنگوس  دوخ  هب  دنوادخ  و  داد ، رارق 

رب ینیـشناج  هن  میئاهنت و  رد  یـسینا  هن  مربق و  رد  یباوخمه  میارب  دشابن  هکنیا  تسا  هدومرف  تنامـض  شیوخ  هیحانزا  وا  هکنانچ  منک  یم 
راوتـسا شرع  ریز  مهنآ  دیفـس  مچرپ  اب  شتفالخ  دندرک و  تعیب  ساسا  نیا  رب  لیئاکیم  لیئربج و  هشیاع  يا  تردپ  رگم  نم  زا  دـعب  متما 

دیتسه ؟ یضار  هدش ، یضار  ماهدنب  زا  نم  هک  هجنآ  هب  ایآ  دومرف : ناگتشرف  هب  دنوادخ  هاگنآ  دیدرگ 
وا اب  دنراد  تنوکس  ایرد  رد  هک  نیطایش  زا  یخرب  نامـسآ و  ناگتـشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  تسا  یفاک  تردپ  يارب  رخف  نیمه  سپ 

! مشاب یمن  وا  زین  نم  تسین و  نم  زا  دشاب  هتشادن  لوبق  ار  رما  نیا  سک  ره  سپ  دنا ، هدومن  تعیب 
شرمایپ مهنم  یشابن  شردام  وت  سک  ره  سپ  هشیاع  يا  ارت  تسا  یفاک  دومرف  ادخ  لوسر  مدیسوب  ار  شیاه  مشچ  نایم  تفگ " : هشیاع 

دیزگ " ! دهاوخ  يرود  هشیاع  يا  وت  زا  دنیزگ ، يرود  نم  ادخ و  زا  هک  دهاوخیم  سک  ره  و  دوب ، مهاوخن 
دیاـش دنتـسه و  هقث  یگمه  شدانـسا  لاـجر  تسا و  دـشن  تباـث  ثیدـح  نیا  تحـص  تسا : هتفگ  هحفـص 36  دلج 14  يدادـغب  بیطخ 

خیش نیا  مان  هب  یهابتشا ،

هحفص 209 ] ] 

بیش نب  هملـس  زا  يرـصب  ذاشب  نب  دمحم  ثیدح  زا  ار  نآ  نم  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدش  هتخاس  شمان  هب  ای  هدش و  لقن  نوراه )  ) ناطق
. دنک یم  لقن  تاقث  زا  ار  تسردان  ثیداحا  ذاشباب  نبا  هک  تسا  مولعمو  مدید  قازرلا  دبع  زا 

شرگید تمسق  هدرک و  شندوب  یگتخاس  هب  مکح  هدروآ و  هحفص 31  دلج 3  لادتعالا "  نازیم  رد "  ار  ثیدح  نیا  زا  یتمسق  یبهذ  و 
هتسناد یمن  وا  هدش و  هتخاس  ناطق ) نوراه   ) نیکسم نیا  مان  هب  هکایوگ  تسا و  لطاب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص 246  ردار 

نیارهاظ دـهد و  یمن  تمالـس  یتسرد و  لامتحا  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هاـگنآ  تسه  زین  يرگید  لـطاب  دانـسا  نآ  يارب  هتبلا  و  تسا ،
تیاور دشاب ، هتـشاد  هجوت  هکنآ  نودب  ار  هدرک  ادیپ  جاورو  هدش  هتخاس  ثیدـح  وا  هاگنآ  هدـش  هتخاس  ذاشباب  مانب  ثیدـح  نیا  هک  تسا 

. تسا هدرک 
روهشم زا  ار  نآ  هدروآ و  ءافخلا "  فشک  رد "  ینولجع  هداعسلا " و  رفـس  همتاخ "  رد  ار  ثیدح  نیا  يادتبا  زا  یتمـسق  يدابآ  زوریف  و 

دلج یلائللا "  رد "  زین  یطویس  دنا و  هدرمـش  تسا ، مولعم  لقع  تهادب  ابشنالطب  هک  یئاه  غورد  زا  روهـشم و  یگتخاس  ثیداحا  نیرت 
. تسا هتسناد  لطاب  ار  نآ  هحفص 150   1

، دومن لمح  نامثع  سپس  رمع ، سپـس  رکب  وبا  سپـس  ادخ ، لوسر  ار  دجـسم  يانب  گنـس  نیتسخن  تسا " : هتفگ  هک  هدمآ  هشیاع  زا  - 3
دنتسه ". نم  زا  دعب  نانیشناج  نانیا  هشیاع  يا  دومرف : دننک ؟ یم  تکمک  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  ار  نانیا  ایآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : نم 

تیاور زا  یتسس  دانـسا  اب  هکنآ  تیاهن  تسا ، حیحـص  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 97  دلج 3   " كردتسم  رد  مکاح 
. تسا ثیدحلا  كورتم  وا  هک  هدش  روهشم  هیطع  نب  لضف  نب  دمحم 

رد ار  نآ  هک  تـسا  نـیا  مـیراد  ملـسمهیلع  هـک  یلئـالد  زا  تـسا و  ثیدـحلا  رکنم  دـمحا  تـسا : هـتفگ  كردتـسم  صیخلت  رد  یبـهذ  و 
تفالخ رد  صن  دشاب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  هوالعب  . تسا فیعض  اما  تسا  هقث  هچرگا  ییحی ، تسا و  هدروآ  هحیحص  ثیداحاهرمز 
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شیب یکچوک  هچب  هدـشن و  ادـخ  لوـسر  رـسمه  تقو  نآ  رد  هشیاـع  اریز  تسین ، تسرد  هجو  چـیهب  هک  یتروـص  رد  تسا ، رفن  هس  نیا 
.. دوب دهاوخ  ثیدح  نالطب  رب  لیلد  شراتفگ  نیا  سپ  تسا ، هدوبن 

زا هحفص 78  دلج 3  كردتسم  رد  زین ، نآ  زا  شیپو  تسا : هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  ارتیاور  نیا  هشیاع  زا  هک  مکاح  رب  سوسفا 
یبهذ هدرمش و  حیحـص  ار  نآ  هدروآ و  دوب "  رمع  رکب و  وبا  امتح  داد ، یم  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  ادخ  لوسر  رگا  ار " : تیاور  نیا  وا 

. دوب هدرک  دییات  ار  نآ  زین 
يا تسا ، رکب  وبا  نم  زا  دعب  هفیلخ  هک : نک  مالعا  مدرم  نایم  رد  لالب  يا  تسا " : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  - 4
يا تسا ، نامثع  رمع  زا  دعب  هفیلخ  هک : هد  رد  ادـن  نایم  رد  لالب  يا  تسا ، رمع  رکب  وبا  زا  دـعب  هفیلخ  هک  هد  رد  ادـن  مدرم  نایم  رد  لالب 

 (. تفگ ار  بلطم  نیا  راب  هس   ) دهاوخ یمن  نیا  زج  دنوادخ  هک  هد  ماجنا  ار  نیا  لالب 
نآ زا  یبیع  نیرتکچوک  هکنآ  نودـب  ار  نآ  هحفص 429  دـلج 7  شخیرات  رد  بیطخ  .و  تسا هدروآ  هباحـص  لـئاضف  رد  ار  نآ  میعن  وبا 

اب هحفص 387  دـلج 1  لادـتعالا  نازیم  رد  زین  یبهذ  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  ماش  شخیراـت  رد  زین  رکاـسع  نبا  و  تسا ، هدرک  لـقن  دریگب 
کلملا دبع  نب  دیعـس  هرابرد  تسا و  یگتخاس  ثیدح  نیا  . تسا هتفگ  سپـس  هدرک ، تیاور  ار  نآ  نیهاش ، نبو  رمع  ینطق و  راد  دانـسا 

. تسا هدرک  یم  تیاور  غورد  ثیداحا  وا  هک  دنیوگ  یم  شاهرابرد  تسا : هتفگ  متاح  وبا  تسا  دانسا  لاجر  زا  یکی  هک 
ادـخ لوسر  نامرف  زا  وا  ایآ  تسا ؟ هدینـشن  هدـمآ ) یلعج  تیاور  نیا  رد  هکنانچ   ) تفالخ دروم  رد  ار  لـالب  يادـن  اـیند  مدرم  زگره  ارچ 

رک ار  ص )  ) دـمحم تما  شوگ  دـنوادخ  هکنآای  .و  زگره دوب ؟ هدرکن  مالعا  ار  نآ  هدرک و  یچیپرـس  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  مـالعا  دروم 
ار نآ  زین  لـالب  هدومرفن و  رداـص  ار  یناـمرف  نینچ  ادـخ  لوسر  زگره  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  ریخ ، دوب ؟ هدینـشن  ار  نآ  یـسک  هدرک 

یناراگزور تشذگ  زا  دعب  اهسوه  يوه و  نکیل  و  دوب ، هدناسرن  مدرمشوگ  هب  هدرکن و  مالعا 

هحفص 211 ] ] 

!! تسا هدینش  درک  ناوت  یمن  دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناسک  زا  ار  نآ  هدیرفآ  یئاه  شوگ 
 ". دوب دهاوخ  متما  رادمامز  نم  زا  دعب  رکب  وبا  تسا " : هدمآ  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 5

مارق رـسپ "  ای  مانمگ  نمحرلا  دـبع  نبدـمحم  هک  تسا  غورد  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 93  دـلج 3  شنازیم  رد  یبهذ 
. تسا هدروآ  ار  نآ  هدش  دای  وازا  هحفص 260  رد  تسا و  عاضو  باذک و  هک  "

دیدپ فالتخا  سپس  دنتـسه ، رمع  رکب و  وبا  نمزا  دعب  هفیلخ  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک ": تسا  هدمآ  ماوع  نب  ریبز  زا  - 6
دمآ ". یم 

تـسار ریبز  دومرف  ترـضح : میداد ، ربخ  وا  هب  ار  نایرجو  میتفر  مالـسلاهیلع  یلع  شیپ  متـساخ و  رب  ام  ربخ  نیا  زا  دعب  دیوگ " : یم  ریبز 
 ". ما هدینش  نینچ  ادخ  لوسر  زا  زین  نم  دیوگ : یم 

: تسا هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 145  دلج 1  شنازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  هلبج  نب  ورمع  نب  نمحرلا  دـبع  ياه  هتخاس  زا  ثیدـح  نیا 
هدینـش ادـخ  لوسر  زا  ریبز  هک  ار  هچنآ  مالـسلا ، هیلع  نینموملا  ریما  رگا  تسا  نمحرلا  دـبع  هیحان  زا  نآ  بیع  تسا و  لطاب  ثیدـح  نیا 

تفلاخم دوب ، هدومرف  صیصنت  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  رد  تساوخ و  یم  شدوخ  يارب  ار  تفالخ  تعیب ، بلط  ماگنه  ارچ  دوب ، هدینش  دوب ،
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درک ؟ یم 
ارچ و  دزاس ؟ یم  مه  اب  نارگید  تفالخ  تیناقح  دروم  رد  شثیدـح  اب  هدرک  رپ  ار  ناهج  هک  تفـالخ  نایعدـم  اـب  شتارجاـشم  هنوگچ  و 
یم رد  ماین  زا  ریـشمش  دیامن و  یم  فلخت  وا  اب  تعیب  زا  زور  نآ  رد  دـنک ، یم  لقن  ار  رکب  یبا  تفالخ  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  هک  يریبز 

" ؟ دوش تعیب  یلع  اب  هکنآ  ات  منک  یمن  فالغ  رد  ار  نآ  دیوگ " : یم  دروآ و 
 " تسا وت  تافو  زا  دعب  تنیـشناج  تتایح و  نامز  رد  وت  ریزو  رکبوبا  تفگ "  لیئربج  هک : تساهدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  - 7

. تسا ینیطسلف  دمحم  نب  لیعامسا  نوراه  یبا  ياه  هتخاس  زا  ثیدح ، نیا 

هحفص 212 ] ] 

: تسا هتفگ  هدروآ و  تسردان  کیرات و  دانسا  اب  ار  نآ  يزوج  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 114  دلج 1  لادتعالا "  نازیم  باتک "  رد  یبهذ 
. تسا باذک  نوراه  وبا 

تبسن وا  هب  هک  دیـشخب  تارج  ادخ  لوسر  سدقم  تحاس  رب  و  شیحو ، نیما  رب  و  رابج ، رداق  يادخ  رب  نینچ  نیا  ار  اهنآ  زیچ  هچ  اتفگش 
وا زا  دـعب  نیـشناج  ندرک  يوریپ  هار  زا  نانآ  دیامنراکـشآ و  شتما  همه  نایم  رد  ات  هدرک  لزاـن  وا  رب  نیمـالا  حور  هک  ار  یمکح  دـنداد 
نآ ادخ  لوسر  دمآ و  ینیطـسلف ) نوراه  وبا   ) نیطـسلف زا  يدرم  هکنا  ات  درک  یهاتوک  شغیلبت  رد  وا  اما  دـنیامنیط  راکـشآ  عیـسو  قیرط 

؟ دیامن غیلبت  دندوب ، شنوماریپ  هک  يراصنا  رجاهم و  هب  ار  نآ  ات  درپس ، وا  هب  ار  مکح 
اب ینیطـسلف  درمنآ  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  هدـیچ  بش  رد  شا  هئطوت  هک  يراـک  تسا  نینچ  نیا  اـفقزا " و  لـکا  تسا "  نینچ  نیا  يرآ 

!! دیوج برقت  تقو ، تردق  بحاص  هب  تساوخ  یم - یغورد  نینچ  نتخاس 
دعب هفیلخ  ار  یلع  ایادخ  متفگ : متفر ، جارعم  هب  هک  یماگنه  دومرف : ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 8

یم ادـخهک  ار  هچنآ  رگم  دـیهاوخ  یمن  ناوخب " : دـمحم  يا  هک  دـنداد  ادـن  نم  هب  ناگتـشرف  دـیزرل و  اه  نامـسآ  سپ  هدـب ، رارق  نمزا 
 " تسا ! هتساوخ  ار  رکب  وبا  ادخ  دهاوخ و 

يزوج هک  تسا  هتفگو  هدروآ  ار  نآ  هحفص 329  دلج 3  شنازیم  رد  یبهذ  . تسا یمزراوخ  رفعج  نب  فسوی  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا 
. تسا فسوی  ياه  هتخاس  زا  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  نآ 

سپـس  ". دشاب قیدص  رکب  وبا  وت  زا  دعب  هفیلخ  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  تسا " : هدوزفا  شرخآ  رد  هدروآ و  ار  نآ  شدنـس  اب  یناقزوج  و 
. تسا رفعج  نب  فسوی  هتخاس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ 

 ". تسا رکبوبا  وت  زا  دعب  هفیلخ  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  ادخ  تسا " : هدمآ  رگیدریبعت  رد  و 

هحفص 213 ] ] 

وبا هکنآ  رگم  درکن  لوبق  اما  درادب ، مدقم  ارت  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  راب  هس  یلع  يا  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  نینموملا  ریما  یلع  زا  - 9
". دومرف مدقم  ار  رکب 

: تسا هتفگ  .و  تسا هدرک  توکـس  نآ  بیع  زا  شتداع  قبط  هدروآ و  تسردان  دنـس  اب  ار  نآ  هحفص 213  دلج 11  شخیرات  رد  بیطخ 
هدرک فیعضت  ار  نآ  هحفص 126  هثیدحلا "  يواتفلا  رد "  رجح  نبا  تسا و  یبلک  نیـسح  نب  یلع  نآ  تفآ  دیاش  تسا و  لطاب  ربخ  نیا 

.و تسا هدرمش  یملید  زا  لقن  هب  رکب  یبا  لئاضف  زا  ار  نآ  هدمآ  هحفص 139  دلج 6  شبیترت  رد  هکنانچ  ریبکلا "  عماجلا  رد "  یطویس  و 
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دومرف عانتما  وا  مدرک  تساوخرد  ادخ  زا  وت  هراب  رد  هبترم  هس  ریبعن " : ریبعت و  نامه  اب   150 هحفص دلج 1  ضایرلا  رد  يربط  نیدلا  بحم 
. تسا دیعب  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  ار "  رکب  وبارگم  درادب  مدقم 

دیوگ : یم  ینیما 
هکنآ زا  دـعب  مسرپ : یم  نید ) ملع و  عیادو  رب  ناـنیما  ناـمه  ینعی   ) دـنثیدح نیا  ظاـفح  ناـمه  هک  شناراـی  تیاور و  نیا  هدـنزاس  زا  نم 

و دهد ، یم  ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ   ) دوش یمن  رقتـسم  دنوادخ  تیـشم  نییعت و  اب  زج  سکچیه  رد  تفالخ  رما  هک  میدرک  ضرف 
هتفای رارقتـسا  یـسک  هچهرابرد  ادـخ  درن  تفـالخ  دـنادب  هکنآ  زا  شیپ  دـهدب  رارق  یلع  رد  ار  نآ  دـهاوخب  ادـخ  هکنآ  زج  دـیهاوخ  یمن 

تسا ؟
تفالخ دروم  رد  ادخ  زا  هکنیا  هن  تسا  هتفای  رارقتـسا  یـسک  هچ  هراب  رد  وا  شیپ  تفالخ  دسرپب  ادخ  زا  هک  دوب  مزال  ادخ  لوسر  رب  سپ 

ار نامربمایپ  ماقم  هکتسا ، یتساوخرد  نینچ  یتسردان  هناشن  رما  نیا  دـنزرلب و  ناگتـشرف  اـه و  نامـسآ  هکدـنک  تساوخ  رد  يروط  یلع 
میناد !! یم  یتسپ  زا  هجرد  نیا  ات  طوقس  زا  رتالاب 

رما يارب  یگتسیاش  یسک  هچ  شتما  نایم  رد  هک  دوب  یفخم  وا  رب  هنوگچو 

هحفص 214 ] ] 

وا يارب  ار  یماقم  نینچ  نانموم  دنتسه و  اهنآ  رد  هک  یناسک  اهنامسآ و  دنوادخ و  هک  دهاوخب  نآ  يارب  ار  یسک  ادخ  زا  ات  دراد  تفالخ 
. تایدنرچ نیا  زا  ادخب  هانپ  دنزرو ؟ عانتما  نآ  لوبق  زا  هتسنادن  هتسیاش 

درک یم  باجیا  شتما  وا و  يدنمزاین  هکنآ  اب  دشاب  رخاتم  اهنامـسآ  هکئالم و  ملع  زا  دروم  نیا  رد  ربمایپ  ملع  دیاب  ارچ  رگید ، يوس  زا  و 
اهنامـسآ ناگتـشرف و  همه  هوالعب  تسا ؟ هدوب  شتما  هجوتم  عوضخب  فیلکت  وا و  هجوتم  غلبت  باـطخ  دـشاب و  هتـشاد  ار  یملع  نینچ  هک 

دشاب ؟ مدقم  وا  ملعزا  ناشملع  ات  دندوبن  ربمایپ  يوسب  یحونالماح 
ادـخزا رارـصا  دـیکات و  اب  دـشاب و  رـصم  نینچ  نیا  یلع  تفالخ  دروم  رد  هک  درک  یم  دراو  ار  مرکا  ربمایپ  زیچ  هچ  میرذـگب  هک  اهنیا  زا 

لاوس اه  هد  واهنیا  تساوخ ؟ یم  ار  شتساوخ  رد  تفالخ  دیزرو و  یم  عانتما  وا  هب  یئوگخـساپزا  دنوادخ  هکیتروص  رد  دنک  تساوخرد 
يا هدنـسیون  نآ  رب  ياو  دنبایب ، نآ  لح  يارب  یهار  دنناوتب  دنراد  تیاور  نیا  رب  دامتعا  هک  اهنآ  منک  یمن  رکف  دنتـسه  یتالکـشم  رگید ،

ایادخ دنادب  هحیحص  ثیداحا  هب  دضعتم  یلو  دیعب  ار  نآ  ای  دناوخ و  یلاع  فیطل و  ار  نآ  دنک و  لقن  شباتک  رد  ار  اهغورد  نیا  لثم  هک 
. میروآ یم  تیاکش  وت  يوسب 

نب یلعی  زا  ه  لاس 247  رد  یفوتم  یملتـسم  نوراه  زا  یناـه  نب  میهاربا  زا  شدانـسا  اـب  هحفص 24 ، دـلج 14  شخیراـت  رد  بیطخ  - 10
یسک دومرف : وا  ددرگ ، راوس  ات  دش  هدروآ  لوسر  يارب  یبسا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  دارج  نب  هللا  دبع  زا  قدشا 

هحفص 215 ] ] 

. دیدرگ نآ  راوس  قیدص  رکب  وبا  هاگنآ  تسا ، نم  زا  دعب  هفیلخ  هک  دش  دهاوخ  بسا  نیا  راوس 
زا ور  نیا  زا  تسا ) هدـشن  قـلخ  زوـنه  یبـسا  نینچ  هکنیا  زا  لـفاغ   ) تساهدـناسرت ار  بیطخ  تفـالخ ، بسا  هک  اـیوگ  دـیوگ : یم  ینیما 

کنیا تسا و  هدرک  توکس  تسین  هدیشوپ  تسا  ثیداحا  لیدعت  حرج و  نامرهق  هک  بیطخ  لثم  رب  هک  تیاور  نیا  دنس  راکـشآ  بیاعم 
: دوش یم  هداد  رکذت  الیذ  دراد  دوجو  ثیدح  نیا  لاجر  رد  هک  یبیاعم  زا  يرادقم 
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. دنک یم  تیاور  ار  تسردان  بلاطم  تسا و  مانمگ  لوهجم و  وا  تسا : هتفگ  يدع  نبا  هک  یناه  نب  میهاربا  - 1
رطاخ هجوت  ایوگ  هک  اریز  نک  وجتـسج  ثیدـح  زا  ریغ  یلغـش  تدوخ  يارب  نوراه  يا  تسا : هتفگ  وا  هب  میعن  وبا  هک  یلمتـسم  نراه  - 2

. یتفرگ رارق  هلبزم  رد  ثیدح 
. تسا نایوگغورد  زا  یکی  تشذگ  نایوگغورد  هلسلس  رد  هکنانچ  قدشا  نب  یلعی  - 3

دلج هباصالا  رد "  رجح  نبا  تسین و  حیحـص  شربخ  تسا و  مانمگ  تسا : هتفگ  شنازیم  رد  یبهذ  هک  یلعی  يومع  دارج  نب  هللا  دبع  - 4
شثیدح دراد و  ثیدـح  رد  نایـسن  تسا و  تسـس  دارج  نب  هللادـبع  تسا و  ءافعـض  زا  یکی  قرـشا  نب  یلعی  تسا : هتفگ  هحفص 288   2

یسک دارج  نباو  تسا  هدش  هتخاس  هک : تسا  درک  هفاضا  هدروآ و  هعوضوم  ثیداحا  هرمز  رد  ار  تیاور  نیا  یطویـسو  . تسا هدشن  تباث 
. تسا هدرک  لقن  شندرک  بلقت  لعج و  دارج و  نبا  فیعضت  هرابرد  ار  ظافح  راتفگ  هاگنآ  . تسین

نم تسود  رمع  .و  تسا نم  زا  دـعب  متمارد  مئاـق  مریزو و  رکب  وبا  تسا : دومرف  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  عوفرم  روـطهب  رباـج  زا  - 11
لامعلا زنک  رد  .و  تسا نم  ءاولبحاص  مردارب و  یلع  تسا و  نم  زا  نامثع  دیوگ و  یم - نخس  منابز  اب  هک  تسا 

هحفص 216 ] ] 

زا نم  و  دـیوگ ، نم  نخـس  منابز  اب  رمع  .و  دوب دـهاوخنم  ماقم  مئاق  هک  تسا  نم  ریزو  رکب  وبا  تسا : هدـمآ  سنا  زا  هحفص 160  دلج 6 
. تسا نم  زا  نامثع  نامثع و 

هحفص 28 دلج 1  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  هکنانچ  هقفاوملا "  رد "  نامـس  نبا  تسا  باذک  تمحرنب  حداک  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 
. تسا هدروآ  ار  نآ  هدمآ 

: تسا هتفگ  يدع  نبا  هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  حداک  قیرط  زا  شنازیم  رد  یبهذ  و 
ثیداحا يروث  رعـسم و  زا  وا  دـناهتفگ : میعن  وبا  مکاح و  .و  دومن يوریپ  شیاه  نتم  دانـسا و  زا  دـیابن  تساظوفحم و  ریغ  شثیداحا  مامت 

. تسا هدرک  تیاور  یگتخاس 
دعب هک  مسیونب  یباتک  امـش  يارب  ات  دیروایب  میارب  دومرف " : هک  تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  رکاسع  نبا  - 12

 ". ار رکب  وبا  رگم  دنراد  ءابا  نانموم  ادخ و  دومرف " : سپ  دیوشن "  هارمگ  زگره  نآ  زا 
یباـتک اـت  نک  رـضاح  مشیپ  ار  تردارب  ردـپ و  دومرف : نم  هب  درک  توف  نآ  رد  هک  یـضرم  نآ  رد  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  هشیاـع  زا  - 13

وبا رگم  دنراد  ءابا  نانموم  ودنوادخ  هک  یتروص  رد  مرترب  نم  دیوگب : يا  هدنیوگ  دـنک و  وزرآ  يا  هدـننک  وزرآ  مسرت  یم  اریز  مسیونب ،
. ار رکب 

رد هک  یـضرم  نآ  رد  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدمآ  نینچاهنآ  زا  یـضعب  رد  هدروک و  ار  نآ  هشیاع  زا  یفرط  زا  نارگید  دـمحا و  ملـسم و 
فالتخا وا  اب  یـسک  چـیه  هک  مسیونب  یباتک  رکب  یبا  يارب  ات  نک  رـضاح  مشیپ  ار  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  : دومرف نم  هب  درک  توف  نآ 

. دنیامن فالتخا  رکب  وبا  هراب  رد  نانموم  رگا  ادخ  رب  هانپ  دومرف : هاگنآ  دنکن ،
. دوش فالتخا  رکب  وبا  يا  وت  هرابرد  هک  دنراد  ابا : نانموم  دنوادخ و  تسا : هدمآ  نینچ  دمحا  نب  هللا  دبع  زا  یترابع  رد  و 

شیپ ار  یسک  متفرگ  میمصت  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  هشیاع  زا  - 14

هحفص 217 ] ] 
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ناگدنیوگ ادابم  تسا ) نم  زا  دعب  هفیلخ  رکب  وبا  هک  منک  تیـصو   ) منک دهع  متـسرفب و  تسا ) نمحرلا  دـبع  روظنم   ) شرـسپ رکب و  یبا 
: ینعی  ) دنک وزرآ  يا  هدننک  وزرآ  ای  مرت ) راوازس  وا  زا  تفالخ  رمارد  نم  دیوگب : ياهدنیوگ  هکنیا  نتـشاد  تهارک  رطاخب  ینعی   ) دنیوگب

هکنآ دامتعاب  ار  تیـصو  ینعی :  ) دنیامن یم  عافدنانموم  دنک و  یم  ءابا  ادخ  متفگ : سپـس  دشاب ) يرگید  هفیلخ  هک  دـنک  وزرآ  یـسک  ای 
دنراد ءابا  نانموم  دنک و  عفد  ادخ  ای  مدرک ) كرت  دنیامن  یم  عفد  ار  وا  ریغ  نانموم  دـنک و  یم  ءابا  دـشاب  وا  ریغ  هفیلخ  هکنیا  زا  دـنوادخ 

".
سپ میتفاین ، يراخب  حیحـص  رد  ار  نآ  هدـش : هتـشون  نآ  هیـشاح  رد  هدروآ و  يراخب  زا  راونـالا "  قراـشم  رد "  یناعنـص  ار  ثیدـح  نیا 
صن نیا  تسا : هتفگ  هاگنآ  هدرک  رکذ  هحفص 108  دلج 4  لصفلا "  رد "  ار  نآ  مزح  نایم  رد  هکنانچ  ار  نآ  کلملا  نبا  .و  دوش هعجارم 
تاود فتک و  ثیدح "  هدش  خسن  تروص  نامه  نیا  . تسا هداد  رارق  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ار  رکبوبا  ادـخ  لوسر  هکنیا  رب  تسا  يراکـشآ 

رب دندید  نوچ  هکنآ  تیاهن  تسا  هدمآ  ملـسم  يراخب و  حیحـص  اهنآ  همه  زا  شیپ  دیناسم و  حاحـص و  رد  دایز  ياهدنـس  اب  هک  تسا  " 
یگرزب رایسب  تبیصم  هیضق  نیا  حیحـص  ثیدح  رد  سابع  نبا  هکنانچ  نکیل  دنداد ، رییغت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  تساهنآ  حلاصم  فالخ 
ياـهفرح ادـص و  رـس و  اـجنآ  زا  دـیدرگ و  عنم  دوشن  هارمگ  نآ  زا  دـعب  مدرم  هک  یتیـصو  نتـشون  زا  تقو  نآ  رد  ادـخ  لوسر  اریز  دوب ،

نایذه درم  نیا  تفگ : اهنآ  هدنیوگ  هکنآ  ای  دوبن ، شعینم  ماقم  هتـسیاش  هک  دش  هداد  تبـسن  یبلاطم  راوگرزب  ربمایپ  هب  دش و  دایز  هدوهیب 
. تسا هدرک  هبلغ  وا  رب  یتحاران  درد و  هکنآ : ای  دیوگ ، یم 

رادـخاش غورد  نیا  هب  لیدـبت  هنادرمناوجان  هئطوت  هنارهاـم و  هشقن  کـی  يور  ار  خـیرات  حیحـص  ناـیرج  وا  ادـخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  و 
. دندومن

رد ترـضح  نآ  زا  هک  یثیدـح  لـباقم  رد  ار  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 17  دلج 3  هغالبلا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ثیدح نآ  دنا و  هتخاس  هدش  تیاور  شضرم 

هحفص 218 ] ] 

دندرکفالتخا و شدزن  نانآ  دیوشن "  هارمگ  زگرهنآ  زا  دـعب  هک  مسیونب  ناتیارب  يزیچ  ات  دـیروایب  میارب  یـضایب  تاود و  تسا " : نیا 
! " تسا یفاک  ار  ادخ  باتک  هدرک  هبلغ  وا  رب  یتحاران  درد و  دنتفگ : اهنآ  زا  یخرب 

: دیوگ یم  ینیما 
مدـع زا  رابخا  ناونعهب  ای  دـننک ) فالتخا  نانموم  هکنیا  زا  ادـخ  هب  هاـنپ  دوب : هدومرف  هک  هتـشذگ  تیاور  رد   ) ادـخ لوسر  ندرب  هاـنپ  نیا 

مشاه و ینب  نینموملاریما و  هیحاـن  زا  اـعطق  اریز  تسا  غورد  مزلتـسم  دـشاب  راـبخا  رگا  و  نآ ، زا  یهن  ماـقم  رد  اـی  تسا و  فـالتخا  عوقو 
هچ رگا  یفالتخا ) هچ  و   ) هدش عقاو  فالتخا  راصنا  هیقب  هدابع و  نب  دعس  جرزخ  گرزب  دنتـشاد و  طابترا  اهنآ  اب  هک  يا  هباحـص  ناگرزب 
نآ ربارب  رد  نامز  زا  يا  ههرب  زا  دـندوب  هدرک  فلخت  یباختنا  تفالخ  يارب  تعیب  زا  هک  یناـسک  درک : باـجیا  یناـکم  یناـمز و  طـئارش 
ریما يارب  هاگ  ره  و  دنتـسه ، هدوب و  یـضاران  نانآ  زا  تماـیق  زور  اـت  ناـشعابتا  نایعیـش و  ناـشرمع و  رخآ  اـت  ناـنآ  اـما  دـندرگ ، میلـست 

ات ار  تقیقح  هدروآ و  یم  نایم  هب  نخس  بصاغ  هفیلخ  هدش و  بصغ  قح  زا  هدمآ  یم  شیپ  یتصرف  شا  هعیـش  نادناخو و  ع )  ) نینموملا
. دندومن یم  راکشآ  دوب  رودقم  هک  اجنآ 

اب نانآ  اریزدوب  دـهاوخ  هباحـص  ناگرزب  زا  يدایز  هدـع  قیـسنت  مزلتـسم  راک  نیا  کـش  یب  دـشاب ، فـالتخا  زا  یهن  . نآ زا  روظنم  رگا  و 
مرکا لوسر  هک  تسا  یفالتخا  نامه  نیا  هدومن و  تفلاخم  ادخ  لوسر  یهن  اب  اعطق  دـندرک  رگیدـکی  اب  تفالخ  دروم  رد  هک  ياهرجاشم 

ریغ هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ، راگزاس  هباحـص  همه  تلادع  هب  ناشمکح  اب  يراک  نینچ  تسا و  هدرب  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  تفالخ  رما  رد 
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میهد !! صاصتخا  دناهدوب  هدیقع  مه  وا  اب  هک  یناسک  نینموملاریما و 
زا تیاور و  نیا  يوار  هشیاع )  ) نینموملا ما  شیپ  میورب  نم  اب  ایب  دشابن و  تسرد  تیاور  نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  اهنیا  تروص  ره  رد  و 

یناسک ات  هدواین  نایم  هب  تیاور  نیا  زا  ینخس  نیرتکچوک  هفیقس ) موی   ) فالتخا زور  رد  ارچ  میسرپب : وا 

هحفص 219 ] ] 

تسا ؟ هتخادنا  ریخات  تجاح  تقو  زا  ار  نایب  ارچ  دنوش و  باجم  ادخ  لوسر  راتفگ  صن  اب  دندرک  یم  هعزانم  شردپ  اب  هک 
شتاـفو زا  دـعب  نید  یب  ناـیوار  نکیل  تسا ، هدینـشن  دـنا  هدنابـسچ  وا  هب  هک  یتـیاور  شراوـگرزب  رهوـش  زگره  دـهد  خـساپ  وا  دـیاش  و 

دمآ دهاوخ  حیحـص  قیرط  هب  وا  زا  هک  تسا  یتیاور  بلاطم ، نیا  دهاش  دـنا و  هتخاس  ار  یغورد  نینچ  وا  مانب  هدرکن  تیاعر  ار  شتمارک 
. تسا هدومرفن  نییعت  دوخ ، نیشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  یسک  ادخ  لوسر  هک 

هحفص 227 دلج 2  شنازیم  رد  یبهذ  .. دنتـسه رمع  رکب و  وبا  نم  زا  دعب  تفالخ  همئا  : تسا هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  هشیاع  زا  - 15
ثیدح نیا  نایوار  اریز  تسا ، یطامنا  حلص  نب  یلع  تسا  نآ  عضوب  مهتم  هک  یـسک  تسا و  لطاب  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ 

. دندامتعا دروم  هقث و  وا  زج 
دیوگ : یم  ینیما 

رد نآ  زا  شردـپ  هک  تشاذـگن  درب و  هشیاع  دای  زا  ار  تیاور  نیا  مرکا ، لوسر  تافوزا  دـعب  اهیراتفرگ  ثداوح و  هک  تسا  فسات  هیاـم 
دنیوگب مدرم  ادابم  دیوگب  ینخس  دیسرت  تقو  نآ  رد  هکنآ  ایو  دیامن  حیرـص  صن  هب  دنتـسم  ار  شنیـشناج  دنک و  هدافتـسا  تفالخ  دروم 

هک یلو  دـیدرگ  لصاح  يرهاظ  يزوریپ  داتفا و  بایـسآ  زا  اهنآ  ات  تخادـنا  ریخات  ار  نآ  ور  نیا  زا  دـنز  یم  دوخ  هنیـس  هب  گنـس  وا  هک 
زا تیاور  نیا  اب  دوش و  یم  لـقن  حیحـص  قیرط  هب  وا  زايدوزب  هک  تسا  یتیاور  نآ  لـیلد  دـنداد و  تبـسن  وا  هب  ار  یتیاور  نینچ  غوردـب 

. تسا فلاخم  دص  رد  دص  نومضم  ظاحل 
نارود هک  قیدص  رکب  وبا  تسا : نیـشناج  نم 12  زا  دـعب  تسا " : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 16

دیهش دنک و  یم  یبوخ  یگدنز  هک  رمع "  برع "  دندرگ  بایسآبحاص  تسا و  هاتوک  رایسب  شتفالخ 

هحفص 220 ] ] 

تـسد رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  یلو  ینک ، علخ  تسا  هدناشوپ  وت  هب  ادخ  هک  یـسابل  دـنهاوخ  یم  وت  زا  مدرم  هک  نامثع  يا  وت  و  دوش ، یم 
!! دوش دراو  نزوس  خاروس  رد  رتش  هکنآ  ات  يوش  یمن  تشهب  لخاد  ینک  رظنفرص  نآ  زا  رگا  تسوا 

. تسا هدروآ  هدمآ  هحفص 206  دلج 63  ریثک  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  شدنس  اب  ار  نآ  یقهیب 
.و دنراد رارق  دراد " دوجو  تسردان  ثیداحا  وا  شیپ  هتفگ " : شا  هرابرد  يراخب  هک  فیس  نب  ۀعیبر  باذک و  حلاص  نب  هللادبع  نآ  رد  و 
ردـق و تلالج  همهنآ  اب  ییحی  زا  نم  تسا : هتفگ  هدروآ و  نیعم  نب  ییحی  قیرط  زا  ارنآ  هحفص ي 48  دلج 2  لادتعالا  نازیم - رد  یبهذ 
رد دیامن !؟ یم  توکـس  شبویع  زا  دنک و  یم  تیاور  ار  تسردان  بلاطم  اه و  غورد  هنوگنیا  دننام  هنوگچ  هک  منک  یم  بجعت  شیداقن 

. تسا بئاجع  تسردان و  بلاطم  بحاص  هعیبر  هکیتروص 
تسا هدمآ  تشاذگ " نایم  رد  یناهنپ  ار  یبلطم  شنارسمه  زا  یـضعب  اب  ربمایپ  هک  یماگنه  دنوادخ " : لوق  ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا  - 17
بلطم نیا  يرذالب  . داد عالطا  هشیاع  هب  هصفح  ار  نایرج  نیا  دنتـسه " وا  زا  دعب  نارادمامز  رمعو  رکبوبا  هک ": داد  ربخ  هصفح " هب "  هک 
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. تسا هدروآ  شخیرات  رد  ار 
رد رمع  رکبوبا و  يرادمامز  هک  مسق  ادخب  تفگ ": امهنع  هللا  یضر  سابع  نبا  هک  هدمآ  هحفص ي 192  دلج 2  سلاجملا " ۀهزن  رد "  و 
هب ادـخ  لوسر  هک  تشاذـگ " نایم  رد  یناهنپ  ار  یبلطم  شنارـسمه  زا  یـضعب  اب  ربمایپ  هک  یماگنه  دومرف " : هک  اجنآ  تسا  ادـخ  باتک 

نیمه لیذ  هشیاع  زا  یبهذ  یئوگب " و  یـسک  هب  ار  بلطم  نیا  ادابم  دنتـسه ، نم  زا  دعب  نارادمامز  هشیاع  ردپ  تردپ و  دومرف " : ۀصفح 
دـلج 51 لادـتعالا "  نازیم  رد "  یبـهذ  تسا " نم  زا  دـعب  نم  هفیلخ ي  رکبوبا  دومرف ": وا  هب  یناـهنپ  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدروآ  هیآ 

. تسا هدرمش  باذک  ینوزخم  لیعامسا  نب  دلاخ  لیطابا  زا  ار  نآ  هحفص ي 294 
لزان  حتفلاو "  هللا  رصن  ءاج  اذا  هروس ي "  هک  یتقو  تسا : هدمآ  سابع  نبا  زا  - 18

هحفص 221 ] ] 

لاؤس هیآ  نیا  ینعم  زا  دـنتفر و  ادـخ  لوـسر  شیپ  اـهنآ  میورب ، ادـخ  لوـسر  شیپ  اـم  اـب  زیخرب و  تفگ : دـمآ و  یلع  شیپ  ساـبع  دـش ،
شوگ سپ  داد ، رارق  شیحو  ادخ و  نید  رب  نم  هفیلخ ي  ار  رکبوبا  دنوادخ  ربمغیپ ، يومع  يا  سابع ، يا  دومرف " : مرکا  ربمایپ  دـندرک ،

راگتـسر دندرک و  شتعاطا  مدرم  سپ  تفگ : سابع  دیبای " تداعـس  هار  ات  دینک  تعاطا  ار  شنامرف  دـیدرگ ، راگتـسر  ات  دـیهد  شفرحب 
! دندش

دیربب ار  شنامرف  نم  زا  دعب  سپ  داد ، رارق  شیحو  ادخ و  نید  رب  نم  هفیلخ ي  ار  رکبوبا  ادـخ  ومع ، يا  هدـمآ " : نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 
. دندش راگتسر  دندرک و  تعاطا  اهنآ  سپ  تفگ : سابع  نبا  دیدرگ ، راگتسر  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  دیبای ، تیاده  ات 

رد ظـفل  نیا  یلو  تسا " باذـک  رمع  تـسا " : هدوزفا  هـک  هدرک  تیاـکح  وا  زا  هحفـص ي 152  دـلج 11  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
نامه رمع  و  تسا !! هدرک  فیرحت  رگمتـس  هب  تمدخ  رطاخ  هب  ار  نآ  پاچ  نیما  تسد  هک  نایوگ  درادن ، دوجو  هدش  پاچ  ادغب  خـیرات 
ثیدح نیا  تسا " : هتفگ  هحفص ي 249  دلج 2  شنازیم  رد  زین  یبهذ  .و  تسا فورعم  زاس  ثیدح  باذک و  يدرک  یشرق  میهاربا  رـسپ 

 ". تسین حیحص 
: دیوگ یم  ینیما 

ادخب دنگوس  اب  ار  نآ  دوب و  هتفای  زیزع  باتکر  ار د  نیخیش  تفالخ  شرسپ  هدینـش و  ار  حیرـص  صن  نیا  ادخ  لوسر  زا  سابع  رگا  ابجع 
فلخت رکب  یبا  اب  تعیب  زا  درک و  تفلاخم  اهنیا  همه ي  اب  وا  ارچ  سپ  دوب  هدـش  اـهنآ  زا  يوریپ  تعاـط و  هب  رومأـم  هداد و  ربخ  مدرم  هب 

ادخ لوسر  شیپ  ورب  دیوگب : وا  هب  دورب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیپ  ادخ  لوسر  تلحر  زور  هک  درک  راداو  ار  وا  زیچ  هچ  و  دومن !؟
تسا  ام  رد  رگا  تسا ؟ هداد  رارق  یسک  هچ  رد  ار  تفالخ )  ) رما نیا  سرپب : وا  زا  و 

هحفص 222 ] ] 

ادـخ لوسر  زا  رگا  مسق  ادـخب  دـیوگ : یم  وا  باوج  رد  یلع  و  دـنک ! شرافـس  تیـصو و  ام  قح  رد  سپ  تسا  ام  ریغ  رد  رگا  و  مینادـب ،
نآ زگره  مسق  ادخب  داد ، دـنهاوخن  ام  هب  ار  نامقح  مدرم  و  دـش ، میهاوخ  عونمم  نامقح  زا  دـهد ) رارق  ام  رد  ار  تفالخ  مه  وا  و   ) مسرپب

. دومرف تلحر  زورنامه  رد  ادخ  لوسر  زا  ار 
ام زا  رگا  و  داد ؟ دـهاوخ  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  میـسرپب : وا  زا  ادـخ و  لوسر  شیپ  میورب  ام  اـب  اـیب  هدـمآ " : نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 

... " مینامب ظوفحم  وا  زا  دعب  ات  دنک  شرافس  ام  هرابرد ي  هنرگ  و  چیه ، هک  دهد  یم  رارق  نیشناج  ار  یسک 
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دیوگب : یلع  هب  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  دوب  هدرک  راداو  ار  سابع  زیچ  هچ  و 
دننادب و  دـننک ، تعیب  وت  اب  زین  تتیب  لها  هدرک و  تعیب  شیومع  رـسپ  اب  ربمغیپ  يومع  دوش : هتفگک  ات  منک  تعیب  وت  اب  ات  هدـب  ار  تتـسد 

نآ ام  زا  ریغ  یـسک  هچ  و  دیوگ : یم  باوج  رد  یلع  تسا ، هدشن  هدرپس  يرگید  هب  هدشن و  هلاقا  هدوب  رگا  ینیـشناج  نییعت  تفالخ و  هک 
نیا رد  یسک  ایآ  و  دوب ؟ دهاوخ  امش  اب  زج  رما  نیا  ایآ  ومع ! يا  دومرف : یلع  هدمآ : نینچ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  و  درک !؟ دهاوخ  بلط  ار 

!؟ درک دهاوخ  عازن  امش  اب  هراب 
اب ای  ریخ ، تفگ : باوج  رد  وا  و  دومرف ؟ شرافـس  يزیچ  هرابرد ي  امـش  هب  ادخ  لوسر  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  درک و  تاقالم  رکبوبا  اب  ارچ  و 

مدعب فارتعا  رفن  ود  نآ  زا  هکنآ  زا  سپ  و  دینش ، یفنم  باوج  درک و  لاؤس  دوب ، هدیـسرپ  رکبوبا  زا  هک  هچنآ  دننام  دومن و  تاقالم  رمع 
. دنیامن تعیب  وت  اب  زین  تتیب  لها  منک و  تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  تفگ : یلع  هب  تفرگ ، فالختسا 
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، تسا ام  اب  نآ  رایتخا  دشاب  هدشن  در  رگا  رما  نیا  اریز  مینک  تعیب  وت  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  نم و  ات  زیخرب  یلع ! يا  دیوگ : یم  هکنآ  ای 
؟ دراد عمط  نآ  رد  یسک  ام  زا  ریغ  ایآ  و  تفگ : باوج  رد  یلع 

. دوش نینچ  ادعب  هک  مراد  نامگ  مسق  ادخب  تفگ : سابع 
وتب يدرک ، رخؤـم  ار  دوـخ  هکنآ  رگم  مدرکن  مدـقم  ارت  زگره  دـیوگب : یلع  هب  دـیدرگ  هفیلخ  ناـمثع  هک  يزور  درک  شراداو  زیچ  هچ  و 

زگره هجیتن  رد  دشابن  ام  رد  مسرت  یم  یتفگ : وت  مینک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  وا  زا  ایب و  تسا  راکـشآ  ادـخ  لوسر  يامیـس  رد  گرم  متفگ :
سپـس يدرک ، عانتما  زاب  دـنکن  فالتخا  وت  اب  یـسک  ات  منک  تعیب  وت  اب  ایب  متفگ : هاگنآ  يدوب  رظن  دروم  وت  درم و  وا  سپ  میوشن ، هفیلخ 

زاب  ) دـشاب ریخ  نیا  دـیاش  وشن و  لـخاد  يروش  رد  تسین ، یتیلوئـسم  وت  رب  یـسک  زا  هدرک  زاـب  ار  تیاهتـسد  ادـخ  متفگ : وتب  درم و  رمع 
(. یتفریذپن

دب هک  هچنآ  يوس  هب  هکنآ  رگم  مدرکن  يزیچ  هب  راداو  ارت  تفگ : ساـبع  تسا " : نینچ  نآ  تسا و  هدـمآ  زین  رگید  روط  بلطم  نیمه  و 
متفگ ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  يرکن ، شوگ  مدرک  تیئامنهار  تفالخ )  ) عوضوم نیا  هرابرد  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  یتشگرب ، متشاد 

مفرحب شوگ  وشن  نآ  دراو  هک  متفگ  درک  ادـیدناک  يرفن  دـنچ  ياروـش  رد  ارت  رمع  هک  یماـگنه  يدرک ، عاـنتما  نک  هلجع  هراـب  نیا  رد 
اریز شاب  رذح  رب  هدع  نیا  زا  دننک و  باختنا  ارت  اهنآ  ات  رادهگن  تسد  هکنیا  نآ  نک و  شوگ  نم  زا  ار  هملک  کی  نیا  القا  سپ  يدادن ،

. دنیامن مایق  ام  عفنب  هراب  نیا  رد  نارگید  ات  دننک  یم  مورحم  قح  نیا  زا  ار  ام  هراومه  نانیا 
رکبوبا نیا  دومرف : ادـخ  لوسر  تشذـگ ، اهنآ  رانک  زا  رکبوبا  دوب ، ادـخ  لوسر  اـب  لـیئربج  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  هریره  یبا  زا  - 19

ار  وا  ایآ  تسا 
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دعب تریز و  تتایح و  رد  وا  دنمان و  یم  میلح  ار  وا  ناگتشرف  تسا و  رتروهشم  نیمز  زا  نامسآ  رد  وا  يرآ  تفگ : لیئربج  یـسانش ؟ یم 
. دوب دهاوخ  تنیشناج  تتافو  زا 

یمن جاجتحا  شا  هتفگ  هب  ددزد و  یم  ثیدح  لیعامـسا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  فسوی  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  قیرط  زا  نابح  نبا 
. تسا باذک  وا  تسا : هتفگ  رهاط  نبا  .و  درک دوش 
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نـسح نب  دمحا  قیرط  زا  هدمآ  هحفص ي 152  دلج 1  یلائللا "  رد "  هکنانچ  تایرکـشیلا " شدئاوف "  رد  ار  نآ  يرکـشیلا  سابعلاوبا  و 
. تسا هدرک  تیاور  دش ، هتفگ  شلاح  حرش  البق  هک  زاس  ثیدح  لاجد  باذک  نامه  ینعی  يرصم  نابا  نب 

ریز وا  دـندروخ ، یم  اذـغ  دـندوب و  یعمج  وا  شیپ  متفر  هنع  هللا  یـضر  رمع  شیپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ةرکب  یبا  زا  رکاسع  نبا  - 20
؟ یتفای هچ  تفالخ  دروم  رد  يا  هدـناوخ  هک  شیپ  ياهباتک  زا  تفگ : وا  هبو  درک  یم  هاگن  هدوب  تیعمج  ياهتنا  رد  هک  ار  يدرم  یمـشچ 

". تسوا قیدص  ربمایپ  هفیلخ ي  تفگ " : باوج  رد  وا 
، هدـش داـی  شیپ  ياـهتما  بتک  رد  رکب  یبا  زا  هک : نیا  تاـبثا  دروم  رد  هحفـص ي 30  دـلج 1  يربـکلا "  صئاـصخ  رد "  ار  نآ  یطویس 

ياهتنا رد  هک  ار  یباتک  درم  نآ  و  تسا ، لسرم  هک  تسا  سب  ار  نآ  یتسس  نیمه  میتفاین و  یتسرد  دنس  تیاور  نیا  يارب  ام  . تسا هدروآ 
لباق یتروص  رد  تیاور ، نیا  توبث  ضرف  رب  و  میهدـب ، رظن  شندوب  دامتعا  دروم  نید و  رادـقم  هرابرد ي  ات  میـسانش  یمن  هدوب  تیعمج 

لاح مینادب و  ملـسم  تفـص  ود  نیا  رد  وا  اب  ار  يرگید  تکراشم  مدع  كربوبا و  ندوب  قیدـص  تفالخ و  رمع  دـننام  هک  تسا  لالدتـسا 
هکنیا فرص  دراد و  لاکشا  شلوا  تفص  رد  دناد  یمن  هفیلخ  نیتسخن  را  وا  هک  یـسک  الوا  اریز  تسا ، لاکـشا  دروم  بلطم  ود  ره  هکنآ 

هب تسا  هدمآ  مالسا  ربمایپ  هفیلخ  هرابرد ي  هتـشذگ  بتک  رد  هک  ار  هچنآ  دناوت  یمن  دنا  هدرک  بقلم  قیدص  هفیلخ و  بقل  هب  ار  وا  مدرم 
تیاور  رد  ایناث  .و  مدرم لمع  هن  تسا  عقاو  رادم  رئاد  هدمآ  اهنآ  رد  هک  هچنآ  اریز  دزاس  قبطنم  رکبوبا 
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هن وا  ینعی   ) تسین اهنآ  زا  مادکچیه  رکبوبا  هک  تسا  یهیدب  مراذگ "  یم  هفیلخ  ود  امش  نایم  رد  نم  هک " : تسا  هدمآ  يرتاوتم  حیحص 
". یتسه نم  زا  دعب  منیشناج  یصو و  ردارب و  وت  تسا " : هدومرف  یلع  هرابرد ي  زین  و  ربمایپ ) ترتع  هن  تسا و  ادخ  باتک 

دـیوگ و یمن  نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  وا  هک  تسا  یهیدـب  هدوـب و  مرکا  ربماـیپ  ردارب  هفیلخ و  تسخن  زور  ناـمه  زا  ع )  ) یلع سپ 
. تسا هدش  یحو  وا  هب  هک  تسا  یهلا  یحو  نامه  شراتفگ 

هناگ هس  ياهقیدص  زا  یکی  تما و  نیا  قیدص  تسوا  دومرف و  قیدص "  هب " بقلم  ار  نینمؤملا  ریما  ادـخ  لوسر  تشذـگ : هکنانچ  زین  و 
. ربکا قیدص  و 

همه ظافح  شیپ  شلاجر  هک  حیحـص  دنـس  اب  اـجنآ  رد  دـینک و  عجارم   314 هحفـص ي 312 - باتک  نیا  مود  دـلج  هب  هراب  نیا  رد  اـمش 
هدرک بیذـکت  دـشاب  قیدـص )   ) بقل نیا  یعدـم  هک  ار  یـسک  ره  شدوخ  ریغ  نینمؤملا  ریما  هک  تفاـی  دـیهاوخ  دنتـسه ، داـمتعا  دروـم 

. دنا هدرک  دصق  اهنآ  هکنانچ  دشاب  رکبوبا  هفیلخ ، قیدص و  زا  روظنم  هک  درادن  دوجو  يدهاش  تیاور ، نیا  رد  نیاربانب  . تسا
: متفگ وا  هب  متفر و  ششیپ  مسرپب ، ار  یلئاسم  وا  زا  ات  داتسرف  يرـصب  نسح  شیپ  ارم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تسا : هتفگ  ریبز  نب  دمحم  - 21

دوخ نیـشناج  هفیلخ و  ار  رکبوبا  مرکا ، ربمایپ  ایآ  هک  نک  متحار  شخب و  افـش  دنراد  فالتخا  مه  اب  نآ  رد  مدرم  هک  يزیچ  دروم  رد  ارم 
؟ هن ای  دوب  هداد  رارق 

!؟ ردپ یب  تسا  يدیدرت  هراب  نیا  رد  ایآ  تفگ " : تسشن و  تسار  يرصب  نسح 
نیرتراـکزیهرپ و نیرتاـناد و  وا  اـعطق  و  تسا ، هداد  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  وا  ادـخ  لوـسر  تـسین ، یئادـخ  وا  زج  هـک  ادـخب  مـسق  يرآ 

" !! دهدن رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  وا  دریمب و  هک  دوب  ادخ  هب  تبسن  درف  نیرتفئاخ 
رد  هدروآ و  ار  بلطم  نیا  هحفص ي 4  ۀسایسلا " ۀمامالا و  باتک "  رد  ۀبیتق  نبا 
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: تسا نینچ  نآ  رخآ 
". دهدن رارق  ریما  ار  وا  دورب و  مدرم  نایم  زا  هک  تسوا  يارب  رتراکزیهرپ  ادخ و  هب  رتاناد  وا   "و 

. تسا هدروآ  هحفص ي 15  قعاوص  رد  ارنآ  زین  رجح  نبا 
یم دنگوس  ادخ  لوسر  هیحان  زا  رکبوبا  تفالخ  نییعت   ) يرما هرابرد ي  هنوگچ  يرصب ) نسح   ) دهاز رهاظب  سدقم  کشخ  درم  نیا  نیبب 

تایاور هشیاع  رمع و  رکب و  یبا  نینمؤملا و  ریما  زا  يدوزب  و  دنرادن ؟ لوبق  ارنآ  رمع  رکبوبا و  یتح  مالـسا  تما  زا  يدرف  چیه  هک  دروخ 
نیمه رد  زین  دمآ و  دهاوخ  هدادـن  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  ادـخ  لوسر  هک  تسنیا  رد  صن  هدـش و  لقن  هماع  قیرط  زا  هک  یحیحص 

؟ تسیک لام  رما  نیا  هک  مدوب  هدیسرپ  ادخ  لوسر  زا  شاک  يا  هک : دمآ  دهاوخ  شگرم  ضرم  رد  رکب  یبا  راتفگ  صن  متفه  دلج  دلج و 
؟ هن ای  تسه  یبیصن  هراب  نیا  رد  راصنا  يارب  زا  ایآ  هک  مدیسرپ  یم  وا  زا  هک  متشاد  تسود  درک ، یمن  هعزانم  هراب  نآ  رد  یسک  ات 
هتـشادنپ وا  هکنانچ  اود ، هن  تسا  ضرم  تفالخ )  ) دنراد فالتخا  نآ  هرابرد ي  مدرم  هک  هچنآ  هرابرد ي  يرـصب  نسح  هتفگ ي  نیاربانب 

. تسا
رکبوبا هب  دراذـگ و  راک  نآ  رد  ار  یگنـس  درک  انب  ار  یبنلا "  دجـسم  ادـخ "  لوسر  هک  یماـگنه  تسا : هدروآ  ۀنیفـس  زا  ناـبح  نبا  - 22

ار تگنـس  دومرف : نامثع  هب  سپـس  راذگب ، رکبوبا  گنـس  رانک  ار  تگنـس  دومرف  رمع  هب  هاگنآ  هدـب  رارق  مگنـس  رانک  ار  تگنـس  دومرف :
. دنتسه نم  زا  دعب  منانیشناج  نانیا  دومرف : هاگنآ  راذگب ، رمع  گنس  رانک 

كردتسم رد  مکاح  درادن و  یبیع  شدانـسا  هتفگ : هعرزوبا  هک : تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  هحفـص ي 14  قعاوصلا "  رد "  ارنآ  رجح  نبا 
هحفص ي  دلج 6  ۀیاهنلا " ۀیادبلا و  رد "  زین  ریثک  نبا  هتسناد و  حیحص  ار  نآ  لئالدلا "  رد "  یقهیب  هدروآ و  ارنآ 
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. تسا هدرک  لقن  ارنآ   204
زا یهاگآ  تشاد  یم  ناکما  هدـنناوخ  يارب  اـت  دروآ  یمن  لـسرم  روط  هب  ار  نآ  درک و  یم  رکذ  ار  تیاور  نیا  دنـس  رجح  نبا  شاـک  يا 

هدش هتفگ  نایوگغورد  هلسلس ي  رد  هک  دامح  نب  میعن  قیرط  زا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  نآ  تحص  هب  مکح  نالطب  تیاور و  دنـس  نالطب 
. تسا یفاک  تیاور  نیا  تصقنم  بیع و  رد  دوخ  نیمه  دنا و  هدروآ 

ار یباختنا  تفالخ  دنک و  یم  لزلزتم  ار  تفالخ  يانب  گنس  نیتسخن  تیاور  نیا  تحص  هک  تسناد  یم  تیاور  نیا  ححـصم  شاک  ياو 
هکنانچ  ) دـنا هدروآ  هشیاع و و و  رمع و  رکب و  یبا  زا  حیحـص  روط  هب  هک  یتیاور  اب  دـیامن و  یم  لطاب  دـندقتعم  شناکلـسم  مه  وا و  هک 

لیذ رد  هکناـنچ  ارنآ  یبهذ  یلو  تسا ، ضقاـنتم  دادـن " رارق  دوخ  هفیلخ ي  ار  یـسک  درم و  مرکا  ربماـیپ  هکنیا "  رب  ینبم  دـمآ ) دـهاوخ 
. تسا هتسناد  لطاب  تشذگ  مود  تیاور 

". دینک يوریپ  رمع ) رکبوبا و   ) نم زا  دعب  رفن  ود  زا  تسا "  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 23
یلیلخ دـمحا  تیاور  زا  ار  نآ  ینطقراد  تسا " و  ساـسا  یب  رکنم و  ثیدـح  نیا  تسا " : هتفگ  هدروآ و  کـلام  قـیرط  زا  ار  نآ  یلیقع 

نیا يوار  باطخ  نب  رمع  هون ي  هللا  دبع  نب  دـمحم  ینعی   ) يرمع هدـشن و  تباث  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  سپ  هدروآ  شدنـس  اب  يریمض 
. تسین زئاج  نآ  هب  جاجتحا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  .و  تسا فیعض  ثیدح )

. دنک یم  ثیدح  تسردان  غورد و  بلاطم  کلام  زا  يرمع  تسا : هتفگ  ینطقراد  و 
هک مدیسرپ  تومی "  نب  عرزم  نب  تومی   " زا تسا : هتفگ  هک  هدرک  تیاور  يراصنا  دمحم  نب  قاحـسا  زا  ینارـسیق  حلاص  نب  نسح  - 24
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ار لاؤس  نیا  نیع  تفگ : باوج  رد  وا  داد ؟ رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رکبوبا  دادن و  رارق  هفیلخ  ار  یلع  ادخ  لوسر  هک  دش  روطچ  داتـسا  يا 
میهاربا  زا "  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : وا  مدیسرپ و  ظحاج "  زا "  نم 

هحفص 228 ] ] 

ماجنا حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  دومرف " : شنآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تفگ : خساپ  رد  وا  مدیـسرپ  ماظن "
ربمغیپ رب  هراومه  لیئربج  و  ... تسا " هداد  رارق  هفیلخ  ار  امـش  زا  شیپ  دارفا  هکنانچ  دنک  ناش  هفیلخ  نیمز  رد  هک : هدومرف  هدعو  دیا  هداد 

نیا لیئربج  يا  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  تفگ : یم  نخس  دیوگ ، یم  نخس  يدرم  اب  يدرم  هکنانچ  وا  اب  یحو  زا  دعب  دیدرگ و  یم  لزان 
رمع زا  دنتـسه و  یلع  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، اهنآ  تفگ : خساپ  رد  وا  دننایک ؟ دهد  یم  رارق  هفیلخ  نیمز  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناسک 

، دـندرب یمن  يا  هرهب  تفـالخ  زا  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  داد  یم  رارق  هفیلخ  ار  یلع  وا  رگا  سپ  دوب ، هدـنامن  یقاـب  لاـس  ود  زج  رکبوـبا 
ادخ هدعو ي  هدش و  دنمرهب  نآ  زا  ناش  همه  هک  داد ه  بیترت  يروط  ار  ناشتفالخ  هتشاد  ناشیاهرمع  زا  هک  یملع  تهجب  دنوادخ  نکیل 

". دیآ رد  تسرد  اهنآ  هرابرد 
. تسا هدروآ  هحفص ي 186  دلج 4  شخیرات  رد  ار  نآ  رکاسع  نبا 

رطاخ هب  هدومرف و  ذـخا  ار  نآ  مرکا  ربمایپ  هدرک و  ریـسفت  هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  ار  هیآ  لیئربج  رگا  هک : دـیمهف  یم  یـسک  شاـک  يا 
نینمؤملا و ریما  اصوصخم  نیملسم  همه ي  رب  تقیقح  نیا  هنوگچ  سپ  تسا ، هدومن  نآ  غیلبت  هب  تدرابم  یمالسا ، تما  يدنمزاین  ترثک 

!؟ تسا هدومنن  لالدتسا  جاجتحا و  نآ  هب  تفالخ  رما  رد  هرظانم  ماگنه  یسک  هدنام و  یفخم  هشیاع  و  تما ) ياناد   ) سابع نبا  رکبوبا و 
اما . تسا دقتعم  تفالخ  رما  رد  صن  هب  هعیش  اهنت  یمالسا ؟ تما  عامجا  ای  تسا  صن  تسیچ ، هفیلخ  نییعت  رد  عجرم  هک  دید  دیاب  الـصاو 
هراب نیا  رد  تنـس  ای  باتک و  رد  هک  دنرادن  اعدا  دنتـسین و  لئاق  یـشزرا  تفالخ  رما  رد  صن  يارب  دـنا  هتخاس  ار  تیاور  نیا  هک  یناسک 

دیوگ : یم  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نیا  و  دشاب ، هتشاد  دوجو  یصن 
ار یـسک  و   ) هدرک نینچ  زین  هدوب  رتـالاب  رتهب و  نم  زا  هک  یـسک  اریز ) متـسین  ورکت  راـک  نیا  رد   ) ما هدادـن  رارق  هفیلخ  ار  یـسک  نم  رگا 

هدومن فلخت  تعیب  زا  هک  یـسک  لاح  سپ  هتـشادنپ  هیآ  نیا  رـسفم  ماظن "  هک "  تسنانچ  بلطم  رگا  و  (. تسا هدادن  رارق  دوخ  نیـشناج 
هرابرد ي  تنس  لها  هکنانچ  دنتلادع  هب  موکحم  نانآ  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  دنا 
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اهنآ هرابرد ي  مکح  نیا  ایآ  و  دیوگ ؟ یم  مزح  نبا  هکنانچ  دنتسه  ینثتـسم  مکح  نیا  زا  نامثع  نالتاق  هکنآ  ایآ  دنلئاق ؟ هباحـص  همه ي 
اهنآ ناـیم  رد  تسا و  قطاـن  ناـنآ  تمـصع  هب  نآرق  هک  دـنراد  دوجو  يدارفا  اـهنآ  ناـیم  هک  یتروص  رد  اـی ؟... و  دوش ؟ یم  باحـصتسا 

دننک و یم  لیوأت  ار  نآ  ناشداهتجا  ياضتقمب  دندهتجم و  راکشآ ، صن  نیا  ربارب  رد  نانآ  میئوگب : هکنآ  ای  و  دنتـسه !؟ هباحـص  ناگرزب 
!؟ دراد یناوارف  ریظن  هباحص  نایم  رد  بلطم  نیا 

ماظن اهنآ "  همه ي  شیپایپ  رد  ثیدح و  نیا  دنـس  لاجر  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یبویع  صقاون و  زا  یـشوپ  مشچ  اب  بلاطم ، نیا  همه ي 
هقدنز هب  مهتم  وا  هتفگ : شا  هرابرد  یبهذ  .و  تسا قسف  هب  روهـشم  نادیلپ  زا  یکی  وا  تسا : هتفگ  وا  هرابرد ي  هبیتق  نبا  هک  دراد  دوجو  " 

نارگید اهنآ  زا  دعب  تشذگ و  شلاح  حرش  نایوگغورد  هلـسلس ي  رد  هک  دراد  رارق  ظحاج "  شدرگاش "  ماظن )  ) زا دعب  تسا و  رفک  و 
. تسین دامتعا  ناش  هتفگب  هک  دنتسه  یصقاون  بویع و  ياراد  ناشدننام  هک  دنراد  رارق 
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، تفرگ الاب  ربیخ  هثداح ي  رد  گنج  بت  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  صاع ) نبورمع  هون ي   ) شدج زا  شردپ  زا  بیعـش  نبورمع  زا  - 25
تـسا يزیچ  رگا  هک  یئامرف  هاگآ  تناراـی  نیرت  یمارگ  زا  ار  اـم  تسبوخ  تسا ، هتفرگ  رد  گـنج  هک  لاـح  دـش : ضرع  ادـخ  لوسر  هب 

رگ مینک و  يوریپ  وا  زا  دیهد  یم  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  رگا  هثداح  زورب  تروص  رد  ینعی   ) میریگ شیپ  رگید  هار  هن  رگ  مینادب و 
رمع و  دوب ، دهاوخ  نم  ماقم  مئاق  نم  زا  دعب  هک  تسا  نم  ریز  رکبوبا و  دومرف : ادخ  لوسر  میئامن ) باختنا  ار  يا  هتسیاش  درف  نامدوخ  هن 

. تسا تمایق  رد  مهارمه  ردارب و  یلع  تسا و  نم  زا  نامثع  منامثع و  زا  نم  و  دیوگ ، یم  نخس  قح  هب  منابزاب 
ثیل نب  بیعـش  نب  نامیلـس  ینعی : لهاج  خیـش  نیا  ثیدـح  نیا  عضو  هب  مهتم  تسا : هتفگ  هدروآ و  یلیقع  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  یبهذ 

رد  بیطخ  .و  تسا يرصم 
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هللا دـبع  نب  بدـنج  تفرگ ، رد  گنج  نینح "  زور "  رد  هک  یتقو  تسا : هدروآ  نینچ  ار  تیاور  نیا  هحفص ي 161  دلج 13  شخیرات 
تنارای نیرت  بوبحم  نیرتهب و  زا  ار  ام  ایآ  میربخ ، یب  نآ  نایاپ  زا  هتفرگرد و  گنج  هک  کنیا  درک : ضرع  دیسر و  ادخ  لوسر  تمدخ 

نم زا  دعب  هک  تسا  قیدص  رکبوبا  نیا  يدش ، تما  نیا  ورـشیپ  هک  دزرمایب  ار  تردـپ  ادـخ  ارچ  دومرف : ادـخ  لوسر  دـیزاس ؟ یمن  ربخ  اب 
زا هک  تسا  نافع  نب  نامثع  نیا  و  دـیوگ ، یم  نخـس  قح  هب  منابزاب  هک  تسا  نم  بیبح  باطخ  نب  رمع  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  مماقم  مئاـق 

. ددرگ اپب  تمایق  ات  تسا  نم  هارمه  ردارب و  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  و  متسه ، وا  زا  مه  نم  نم و 
: زا دنترابع  تیاور  نیا  دنس  لاجر 

. تسا ثیدحلا  كورتم  وا  تسا : هتفگ  ینطقراد  هک  نکس  دامح  نب  یلع  فلا -
. تشذگ شلاح  حرش  نایوگغورد  هلسلس س  رد  هک  تسا  باذک  تباث  نب  ۀعاجم  ب -

. دنا هدرک  كرت  ار  وا  يدهم  نبا  ناطق و  ییحی  عیک و  و  تسا : هتفگ  ملسم  تسین و  يوق  وا  تسا : هتفگ  ییحی  هک  هعیهل  نبا  ج -
تیاور نیا  لثم  لاطبا  زا  هک  بیطخ  دیاش  تسین و  تجح  شدج  زا  شردپ  زا  رمع  تیاور  تسا : هتفگ  دواد  وبا  هک  بیعـش  نب  ورمع  د -

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  نتم  دنس و  ظاحل  زا  نآ  نالطب  هدوب  نئمطم  هک  هدوب  نیا  رطاخب  هدرک  توکس 
راشف وت  رب  ناقفانم  اما  دش ، یهاوخ  نیملـسم  رادمامز  نم  زا  دـعب  يدوزب  وت  نامثع  يا  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  سنا  زا  - 26

!! دوب یهاوخ  نم  شیپ  ار  شراطفا  هک  ریگب  هزور  ار  زور  نآ  شکن و  تسد  نآ  زا  یلو  یشکب ، تسد  نآ  زا  هک  دروآ  دنهاوخ 
وا شیپ  تسا : هتفگ  هدروآ و  يراـصنا  يرـصب  لاـحرلا  یبا  دـمحم  نـب  دـلاخ  قـیرط  زا  ارنآ  هحفـص ي 300  دـلج 1  شنازیم  رد  یبـهذ 

هحفص ي 794 دـلج 6  نازیملا  ناسل  رد  .و  تسین زئاـج  وا  هتفگ ي  هب  جاـجتحا  تسا : هتفگ  ناـبح  نبا  تسا و  یبیرغ  بیجع و  ياـهزیچ 
هدمآ 
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. تسین يوق  وا  تیاور  تسا : هتفگ  متاح  وبا  هک 
نامرف بحاص  دومرف ، ارچ ، تفگ : مهدن ؟ تراشب  وت  هب  ایآ  هصفح  يا  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  یثیدـح  رد  هریره  وبا  زا  - 27

رتخد يا  تفگ : وا  هب  دش و  دراو  هشیاع  رب  تفر و  نوریب  وا  یلو  راد  ناهنپ  ار  زار  نیا  تسا ، وت  ردپ  وا  زا  دعب  تسا و  رکبوبا  نم  زا  دـعب 
نم زا  ادـخ  لوسر  هکنانچ  راد  ناهنپ  ار  زار  نیا  تفگ : درک و  لقن  شیارب  ار  ناـیرج  یچ ؟ هب  تفگ : مهدـن ؟ تراـشب  وت  هب  اـیآ  رکبوبا !
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هدرک لالح  وت  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تنارسمه  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  ارچ ، ربمایپ  يا  دیدرگ ": لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  تسا ، هتساوخ 
... " یئامن یم  مارح 

سپـس هدروآ ، يراصنا  رفعج  نب  یـسوم  قیرط  زا  ار  نآ  یلیقع  .و  تسا هدروآ  ارنآ  لـسرم  روطب  هحفـص ي 81  هوبنلا  مالعا  رد  يدروام 
. تسین حیحص  هتفرگن و  رارق  يریپ  دروم  شثیدح  تسا و  لوهجم  لقن  رد  وا  هتفگ :

طقاس رابتعا  هجرد ي  زا  شربخ  تسین و  هدش  هتخانش  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  یـسوم  لاح  حرـش  رد  لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  و 
رد هدـش  دای  تیالو  اریز  تسا ، رتدـساف  نآ  دنـس  زا  ثیدـح  نتم  تسا و  لطاب  تیاور  نیا  هتفگ : ثیدـح  نیا  رکذ  زا  دـعب  هاگنآ  تسا ،

ناـمرف بحاـص  قح و  قیرط  مدرم  اـت  دـنک  ءاـشفا  ار  نآ  هک  هدوب  مزـال  ضرف و  ادـخ  لوسر  رب  هدوـب  ادـخ  رما  هب  یعرـش و  رگا  ثیدـح 
نآ صیخـشت  رد  دـنک و  ناـمتک  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هکنآ  هن  دـندرگ  دنمتداعـس  نآ ، زا  ندرک  يوریپ  اـب  دنـسانشب و  ار  هعاـطلا  ضرتـفم 

!! دندرگ صقان  عامجا  باختنا و  هار  زا  هشیر  یب  ياهکبلج  هب  ثبشتم 
بانتجا تسا ، تکاله  رد  عوقو  بجوم  هک  رما  نیا  يدـصت  زا  دـیوگب : اـهنآ  هب  هک  هدوب  بجاو  ادـخ  لوسر  رب  هدوب  عورـشم  ریغ  رگا  و 

الصا  .و  دنوشن عقاو  نآ  رد  هتسنادان  ات  دیامرف ) رومأم  نآ  نامتک  نتشادهاگن و  یفخم  هب  ار  وا  هکنآ  هن   ) دنیامن
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یم كاله  هک  سک  ره  ات " : دـنک  یلاح  ناملـسم  مدرم  هب  هیاریپ  یب  حیرـص و  روطب  ار  تقیقح  ادـخ  لوسر  هک  هدوب  نیا  ماقم  ياضتقم 
." دشاب هنیب  يور  دنام  یم  هدنز  هک  مه  سک  ره  دوش و  كاله  راکشآ  لیلد  يور  دوش 

هبلغ رهق و  يور  زا  تفالخ  هچ  رگا  دهد ، ربخ  یجراخ  هیـضق ي  کی  زا  دهاوخ  یم  ادخ  لوسر  دشاب ، حیحـص  ثیدح  نیا  رگا  نیاربانب 
شردپ ندـش  رادـمامز  رطاخ  هب  ار  هصفح  نوچ  ربخ  نیا  اریز  تشاد ، دـهاوخن  نآ  اب  یتافانم  تراشب " هملک ي "  و  دـشاب ، هدـش  لصاح 

تما جایتحا  ماگنه  هصفح  هاگ  چـیه  اذـل  تسا و  هدرب  راکب  تراشب  هملک ي  وا  ینطاـب  لـیم  هقـالع و  قبط  ور  نیا  زا  درک  یم  لاحـشوخ 
لوسر هکنیا  اما  .و  تسا هدرکن  جاجتحا  نآ  هب  دشاب ) صن  ثیدح  نیا  رگا   ) نآ دننامه  يراکشآ  صن  کی  هب  تفالخ  دروم  رد  یمالـسا 

. تسین هدیشوپ  اناد  ریصب و  هدنناوخ ي  رب  هک  هدوب  یحلاصم  رطاخ  هب  دوب  هدومرف  رما  نیا  نامتک  هب  رومأم  ار  وا  ادخ 
تعامج رمع و  رکبوبا و  درک ، تافو  بش  رد  ع )  ) همطاف هک : تسا  هدمآ  شدـج  زا  شردـپ  زا  قداص ع ) ماما   ) دـمحم نب  رفعج  زا  - 28

نم مسق  ادـخب  هن  تفگ : یلع  ناوخب ، زامن  ارهز  هزانج ي  رب  تسیاب و  ولج  تفگ : یلع  هب  رکبوبا  هاـگنآ  دـندمآ ، یلع  هناـخب ي  يداـیز 
!!! دناوخ زامن  ارهز  رب  ریبکت  راهچ  اب  داتسیا و  ولج  رکبوبا  هاگنآ  یئادخلوسر  هفیلخ ي  وت  اریز  متسیا ، یمن  ولج 

. تسا هدروآ  کلام  زا  ارنآ  یصیصم  یمادق  دمحم  نب  هللا  دبع  هک  هدرمش  یبئاصم  زا  ار  نآ  یبهذ 
. تسا ظوفحم  ریغ  وا  ثیداحا  همه ي  تسا : هتفگ  يدع  نبا  و 

. تسا هتخاس  کلام  مان  هب  ثیدح  هاجنپ  دص و  زا  شیب  دیاش  هدرک و  یم  نوگرگد  ار  رابخا  وا  تسا : هتفگ  نابح  نبا  و 
. تسا هدرک  تیاور  دایز  یگتخاس  ثیداحا  کلام  زا  وا  دنا : هتفگ  شاقن  مکاح و  و 

هدرک یم  نوگرگد  ار  رابخا  وا  تسا : هتفگ  باسنالا " رد "  یناعمس  و 

هحفص 233 ] ] 

. درک ناوت  یمن  جاجتحا  شراتفگب  و 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع هک : تسا  هدـمآ  هشیاع  زا  حیحـص  خـیرات  رد  هک  تسا  یتیاور  اب  فلاخم  هدـش  هتخاس  وگتـسار  كاپ و  ماما  ماـن  هب  هک  یغورد  نیا 
وا رب  داب  دونشخ  وا  زا  ادخ  بلاطیبا ، نب  یلع  دیدرگ ، نفد  هکنآ  ات  دشن  هاگآ  نآ  زا  رکبوبا  درک و  نفد  هنابش  ار  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف 

. دناوخ زامن 
: تسا هتفگ  يدقاو  زا  لقنب  هحفص ي 360  دلج 3  يوبن  هریس ي  رد  یبلح  هدرک و  فارتعا  نآ  هب  یبهذ  هدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  مکاح 

زین لضف  سابع و  هک  یلاح  رد  دناوخ  زامن  وا  هزانج ي  رب  اصخش  درک و  نفد  هنابـش  ار  همطاف  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  هدش  تباث  ام  شیپ 
. دندادن ربخ  يرگید  سک  هب  دندوب و  وا  اب 

نم رب  اهنآ  ندرک  مدقم  اب  دنوادخ  هکلب  مدرکن  مدقم  ار  رمع  رکبوبا و  نم ، تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  کلام  نب  سنا  زا  - 29
تبسن يدب  هدارا ي  هک  ایوگ  دنک  اهنآ  هب  تبـسن  يدب  هدارا ي  یـسک  دیئامن و  يوریپ  ناشدای  هب  دینک و  تعاطا  اهنآ  زا  سپ  داهن ، تنم 

. تسا هدرک  مالسا  نم و  هب 
هک دوب  هدـنام  یفخم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانآ  گنهاشیپ  توبن و  نادـناخ  میظع  ياه  تیـصخش  هباحـص و  ناـگرزب  رب  هنوگچ  و 
هک یسک  اب  تعیب  زا  نانآ  هجیتن  رد  تسا !؟ هدرک  مدقم  تفالخ  رما  رد  نارگید  یلع و  رب  ار  رمع "  رکبوبا و  ادخ "  نامرف  هب  مرکا  ربمایپ 

!!؟ دنتشادن شمدقم  هدرک  یچیپ  رس  شتعاطا  زا  هدومن و  فلخت  هدرک  مدقم  ار  وا  شلوسر  ادخ و 
، دـسیونب يزیچ  دوخ ، زا  دـعب  نیـشناج  هرابرد ي  تساوخ  شتافو  زا  شیپ  زور  جـنپ  هبنـشجنپ  زور  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  هچ  يارب  و 

رگم  تشون  یمن  دوب و  هدرک  نییعت  ار  شنیشناج  هدش ) هتخاس  تیاور  نیا  قبط   ) نآ زا  شیپ  هکیتروص  رد  دنتشاذگن 

هحفص 234 ] ] 

مدقم نیا  زا  نخـس  یـسک  ةدـعاس  ینب  هفیقـس ي  زور  رد  ارچ  و  دوب !؟ هدومرف  نییعت  البق  مرکا  ربمایپ  هتـشاد و  مدـقم  ادـخ  هک  ار  یـسک 
هدرک مدقم  تیاور ) نیا  قبط   ) ار نیخیش  ادخ  لوسر  رگا  و  تسا !؟ هدرواین  نایمب  هدش  هتخاس  شلوسر  ادخ و  مان  هب  هک  نیغورد  نتشاد 

وا و اب  تعیب  هب  بیغرت  ار  مدرم  هدمآ : حیحص  رد  هکنانچ  تشاد و  یم  مدقم  ار  حارج  هدیبع ي  وبا  هفیقس )  ) زور نآ  رد  رکبوبا  ارچ  دوب ،
!! دوب هدینشن  ار  ینتشاد  مدقم  نینچ  تیاور ، نیا  يوار  سنا "  یتح "  مالسا ، تما  شوگ  هک  ایوگ  درک !؟ یم  رمع 

یبارعا دومرف ، يرادـیرخ  هیـسن  روط  هب  را  يا  هدام  ياـهرتش  يا  یبارعا  زا  ادـخ  لوسر  دـنا : هتفگ  هک  هدـمآ  هریرهوبا  رمع و  نبا  زا  - 30
لمع منامیپ  هب  دهد و  یم  ار  منید  رکبوبا  دومرف : ادخلوسر  منک ؟ هچ  دریمب ) ینعی   ) دـهد خر  امـش  هب  تبـسن  يا  هثداح  رگا  درک : ضرع 

؟ منک هچ  دریمب  زین  وا  رگا  تفگ : یبارعا  دنک ، یم 
: دومرف منک ؟ هچ  دیآ  نایاپب  زین  وا  رمع  رگا  تفگ : یبارعا  دـساره ، یمن  یـسک  تمالم  زا  ادـخ  هار  رد  دنیـشن و  یم  وا  ياج  رمع  دومرف :

!! ریمب يریمب  یناوت  یم  رگا 
. تسا هتخاس  ار  نآ  ثیل "  مان "  هب  هک  تسا  یشرق  رمع و  نب  دلاخ  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا 

هتفگ رگید  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رکذ  زا  دعب  وا  هک  هدرک  تیاکح  يدع  نبا  زا  هدروآ و  هحفص ي 298  دلج 1  شنازیم  رد  ارنآ  یبهذ 
زا نآ  رد  تسا و  دوجوم  نم  شیپ  بیبح  نب  دیزی  زا  ثیل " هتشون ي "  اریز  تسا ، هتخاس  ار  ثیداحا  نیا  ورمع  نب  دلاخ  نم  رظنب  تسا :

. تسین يربخ  تایاور  نیا 
( هنیدـم هب   ) يرتش هیداب  لها  زا  يدرم  هک : هدرک  لـقن  روطنیا  ار  نآ  هحفـص ي 249  بلاطملا " ینـسا  رد "  یتوریب  توح  شیورد  نبا  و 

يدروآ ؟ هچ  تفگ : وا  هب  یلع  درک و  تاقالم  یلع  اب  درمنآ  هاگنآ  دیرخ ، درم  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  لوسر  دروآ و 
باوج رد  يا ؟ هتخورف  ادخ  لوسرب  دـقن  ار  رتش  ایآ  تفگ : وا  هب  یلع  . تسا هدـیرخ  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هدروآ و  يرتش  تفگ : باوج  رد 
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هیسن  هب  هکلب  ریخ ، تفگ :

هحفص 235 ] ] 

درم نآ  درک ؟ دـهاوخ  ادا  ار  تنید  یـسک  هچ  دـهد  خر  يا  هثداـح  رگا  وگب : وا  هب  ادـخ و  لوـسر  شیپ  ورب  تفگ : وا  هب  یلع  . ما هتخورف 
هثداح رکبوبا  يارب  رگا  تفگ : وا  تسا ، رکبوبا  منید  هدـننک ي  ادا  دومرف : ادـخ  لوسر  درک ، ضرع  ار  ناـیرج  تفر و  ادـخ  لوسر  شیپ 

ياو دومرف : ادخ  لوسر  دنک ؟ ءادا  ار  تنید  دیاب  یک  دریمب  مه  رمع  رگا  تفگ : زاب  وا  رمع ، هب  دومرف : منک ؟ هعجارم  یک  هب  دهد  خر  يا 
!! ریمب يریمب  یتسناوت  رگا  تقو  نآ  رد  دریمب  رمع  رگا  وت  رب 

داـمتعا وا  هتفگ ي  هب  دوش  یمن  هک  تسا  تسـس  فعـض و  ادـج  هک  دراد  رارق  راـتخم  نب  لـضف  تیاور  نیا  رد  تسا : هتفگ  شیورد  نبا 
وا تسا و  تسردان  راـتخم ) نب  لـضف   ) وا ثیداـحا  تسا : هتفگ  متاـح  وبا  هک  هدـمآ  هحفـص ي 449  دـلج 4  لادـتعالا  نازیم  رد  و  درک ،

مامت تسا : هتفگ  يدـع  نبا  .و  دـنک یم  تیاور  تسرداـن  ثیداـحا  ادـج  وا  تسا : هتفگ  يدزا "  .و "  دـنک یم  تیاور  تسرداـن  بلاـطم 
. تسا يوریپ  لباق  ریغ  رکنم و  شثیداحا 

. دشاب یم  منیشناج  ریزو و  رکبوبا  تسا : هدمآ  عوفرم  روطب  سنا  زا  - 31
روهـشم وا  تسا : هتفگ  شا  هرابرد  هدروآ و  لضف  نب  رفعج  نب  دمحا  قیرط  زا  هحفص ي 41  دلج 1  لادتعالا "  نازیم  رد "  ار  نآ  یبهذ 

. تسین یسک  تسا و  يزاس  ثیدحب 
هفیلخ وت  وگب : وا  هب  رکبوبا و  شیپ  ورب  دومرف : يدرم  هب  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ  عوفرم  روط  هب  داب - دونشخ  وا  زا  يادخ  هشیاع - زا  - 32

. ناوخب زامن  مدرم  اب  ینم و  ي 
یمن رارق  يوریپ  دروم  لضف  ثیدـح  تسا : هتفگ  هدروآ و  شردـپ  زا  دـثرم  نب  ۀـمقلع  زا  فلخ  زا  ریبج  نب  لـضف  قیرط  زا  ار  نآ  یلیقع 

. تسا هدشن  هتخانش  یتیاور  ۀمقلع  ردپ  دثرم "  يارب "  دریگ و 
ترضح  نآ  زا  يزیچ  دمآ و  ادخ  لوسر  شیپ  ینز  هک : هدمآ  سابع  نبا  زا  - 33

هحفص 236 ] ] 

رگا دومرف : منک ؟  هچ  دیشاب  هدرک  توف  دیشابن و  امـش  میبایب و  ادعب  رگا  هللا  لوسر  ای  تفگ : وا  ایب ، ادعب  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  دیـسرپ 
. تسا نم  زا  دعب  هفیلخ ي  وا  هک  رکبوبا  شیپ  ورب  یتفاین  ارم  يدمآ و 

رکب یبا  تفالخ  رب  هدـننک ي  تلالد  صوصن  زا  ار  نآ  هحفـص ي 11  قعاوص "  رد "  رجح  نبا  هدروآ و  ار  نآ  دوخ  دنـس  اب  رکاسع  نبا 
. تسا هدرمش 

عطاق روطب  دریذپ و  یم  ملسم  لصا  کی  لکشب  ار  نآ  دنک و  یم  فذح  ار  اه  غورد  عون  نیا  دانسا  هک  يا  هدنسیون  هرابرد ي  میوگب  هچ 
ریما لصف  الب  تفالخ  اسر  يادص  اب  هک  دراد  رارق  سابع  نبا  زا  يدایز  ثیداحا  شربارب  رد  هکیتروص  رد  دهد  یم  ادـخ  لوسر  هب  دانـسا 

!؟ دراد یم  مالعا  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا 
دنتـسه دامتعا  دروم  یگمه  نآ  لاجر  هک  یئاهدنـس  اب  ار  نآ  هدرمـش و  حیحـص  ظافح  هک  ار  هچنآ  تسین  سابع ) نبا   ) وا ثیدح  زا  ایآ 

ةولـصلا و امهیلع  یلع  هب  ادـخ  لوسر  شیامرف  نامه  نآ  میا و  هدرک  لـقن  هحفـص ي 51  باتک  نیا  لوا  دـلج  رد  ار  نآ  ام  دـنا و  هدروآ 
هحفص ي 278- باتک  نیا  مود  دلج  رد  هدش و  حیرصت  نآ  تحـص  رب  هک  هریـشع " ثیدح "  تسین  هتـسیاش  دومرف " : هک  تسا  مالـسلا 
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شوگ سپ  تسا ، امـش  ناـیم  رد  منیـشناج  یـصو و  ردارب و  یلع ) ینعی   ) نیا عطق  روط  هب  تسا " : هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هدـش و  رکذ   287
؟" دینک تعاطا  وا  زا  دیهد و  شفرحب 

زا دوخ  سابع  نبا  ایآ  " دوب ؟ یهاوخ  نم  زا  دعب  منیـشناج  ثراو و  یـصو و  ریزو و  ردارب و  وت  سپ  تسا ": هدمآ  نینچ  رگید  ریبعت  رد  و 
رد رمع  اب  هک  دوبن  یـسک  اهنت  هدـمآ  هحفـص ي 389  باتک  نیا  لوا  دـلج  رد  هکنانچ  وا  اـیآ  دوبن ؟ رکب  یبا  تعیب  نیفلاـخم  ناـگنهاشیپ 

.؟ ایآ و  ایآ ؟ و  ایآ ؟ تسا ؟ هدومن  وگتفگ  ثحب و  هرظانم و  تفالخ  دروم 
هک قیدـص  رکبوـبا  درک : دـهاوخ  تموـکح  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا  رب  تسا " : هدوـمرف  ادـخ  لوـسر  هک  هدـمآ  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 34

قوراف رمع  دیتفای ، ار  شمسا 

هحفص 237 ] ] 

یم هداد  ربارب  ود  تمحر  زا  دوش و  یم  هتـشک  هنامولظم  هک  نیرونلاوذ  نافع  نب  نامثع  دـیناد ، یم  ار  شمـسا  تسا و  نهآ  زا  یخاش  هک 
شدننامه هک  بصعلا  ریما  مالس و  نیما و  رباج و  روصنم و  تسا و  حافس  سپس  شرسپ ، هیواعم و  ددرگ  یم  سدقم  نیمز  کلام  دوش و 

. ثیدح رخآ  ات  تسا ، هدشن  هتسناد  هدید و 
لاسرا لکشب  ار  نآ  هک  هدمآ  هحفص ي 67  دلج 6  لامعلا "  زنک  رد "  یلو  تسا  هدروآ  دوخ  دنس  اب  ار  نآ  نتفلا "  رد "  دامح  نب  میعن 

دامح نب  میعن  هک  رادقم  نیمه  اما  ددرگ ، هاگآ  نآ  دانـسا  بویع  رب  هدننک  ثحب  هک  دندیـسرت  یم  اریز  دنا  هدرب  الاب  هدرک و  لقن  ثیدح 
هلـسلس رد "  اریز ، دزاس ، یم  نامزاین  یب  نآ  لاجر  هیقب ي  زا  دـنک و  یم  تیاور  یتسردان  رد  تیاـفک  دراد  رارق  ثیدـح  هلـسلس س  رد 

. تسا هتخاسم  یم  ثیدح  تنس  تیوقت  رد  وا  هک  تشذگ  نایوگغورد "
هدنروخ ي رـسپ  ود  دـننام  دوش  یم  هداد  شندـمآ  تراشب  هک  يا  هفیلخ  اریز  تسنآ  ندوب  یگتخاس  رب  هاوگ  ثیدـح  دوخ  نتم  هوالع  هب 

اهنآ ندـمآ  هب  زگره  مالـسا  تما  دـشاب و  غورد  یگتخاـس و  نداد  اـهنآ  ندـمآ  زا  ربخ  هک  تسا  هتـسیاش  نایفـس ) وبا  نز  دـنه   ) اـهرگج
لعج زار  هفیلخ و  ینعم  دـهد ، یم  دـنیآ ، یم  ادـعب  هک  ناشیاهدـننامه  اـهنآ و  ندـمآ  هب  تراـشب  هک  یـسک  هکنآ  رگم  دوشن ، دنـسروخ 

. دنادن ار  تفالخ 
تما دوش و  یم  عـطق  تسا  ات 132 ه  لاس 64  زا  هک  حافـس  ات  هیواعم  نب  دـیزی  نامز  زا  هک  تسا  یتفـالخ  هچ  نیا  میرذـگب  هک  اـهنیا  زا 

!؟ دوش یم  هتشاذگ  تسرپرس  یب  لمهم و  تدم  نیا  لوط  رد  مالسا 
!؟ دیامن نیملسم  هب  تبسن  شتفالخ  هب  حیرصت  ادخ  لوسر  هک  دراد  يا  هتسجرب  تیـصخش  تمظع و  هچ  رگمتـس  ملاظ و  روصنم  الـصا  و 

!؟ دنراد ینید  تفالخ  دروم  رد  یتیعقوم  هچ  دننایک و  بصعلا  ریما  ملاس و  رباج و  هوالع  هب 
هدوب  يوما  هفیلخ ي  نیرتهب  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ارچ  میرذگب  هک  اهنیا  زا  زاب 

هحفص 238 ] ] 

تفالخ سابل  دیاب  تسا  بارـش  اهروبنط و  رات و  اهزاب و  اهنومیم و  بحاص  هک  یـسک  ارچ  و  تسا !؟ هدشن  یفرعم  راکتیانج  دـیزی  ياجب 
تسا هتخادنا  رود  هدنک و  سپـس  دیـشوپ و  ار  تفالخ  سابل  زور  لهچ  هک  دیزی  نب  ۀیواعم  زیزعلادبع و  نب  رمع  یلو  دشوپب ، ار  یمالـسا 

دلج 6 ریثک  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  ثیدـح  همئا ي  زا  يرایـسب  هک  یتروص  رد  دـنریگ ؟ رارق  حیرـصت  دروم  دنـشوپب و  ار  نآ  دـنرادن  قح 
. دنا هدرک  تسا  نیدشار  ءافلخ  زا  وا  هکنیا  و  زیزعلا ) دبع  نب  رمع   ) یلوا تلادع  تفالخ و  هب  حیرصت  هدمآ  هحفص ي 198 
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فراع ریغ  تفالخ و  نوئـش  هب  لهاج  يوگغورد  هدننز ي  ءارتفا  ثیدح ، نیا  هدنزاس ي  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  بلاطم  نیا  همه ي 
ءافلخ بقانم  ءزج  دهد و  یم  رارق  هدنناوخ  رایتخا  رد  دـنک و  یم  رکذ  ار  نآ  هک  تسا  سا  هدنـسیون  وا  زا  رت  نادان  .و  تسا ءافلخ  ماقم  هب 

. دروآ یم  رامشب 
نم تلزنم  منادب  مهاوخ  یم  اما  متخانش ، تلاسر  توبن و  دروم  رد  ادخ  شیپ  ار  تتلزنم  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : راغ "  رد "  رکبوبا  - 35

مدرم نایم  رد  یتسه ، نم  زا  دـعب  ما  هفیلخ  سینا و  سنوم و  لاـب و  قیدـص و  وت  میادـخ و  لوسر  نم  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا ؟ هنوگچ 
يروفـص . دیـشخب دهاوخ  تمایق  زور  ات  ار  تناتـسود  ارت و  دـنوادخ  دـش و  یهاوخ  نفد  اجکی  رد  نم  اب  و  تفرگ ، یهاوخ  رارق  نم  ياج 

تحـص یلو  تسا ، هدروآ  لسرم  ترابع  نیمه  اب  سلاجملا "  نویع  زا "  لقن  هب  هحفص ي 184  دـلج 2  سلاجملا "  تهزن  رد "  ار  نآ 
. دنک یم  بیذکت  ار  تمهت  نیا  دمآ  دهاوخ  بیرقنع  هکنانچ  ار  ادخ  لوسر  فالختسا  رمع  رکبوبا و  راکنا 

تشاد و رارق  شپچ  فرط  رد  رمع  تسار و  فرط  رد  رکبوبا  هکیلاـح  رد  مدـش  دراو  ادـخ  لوسر  رب  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  سنا  زا  - 36
مناریزو ترخآ  ایند و  رد  امش  تفگ : داهن و  رمع  فتک  ود  يور  ار  شپچ  تسد  رکبوبا و  فتک  ود  يور  ار  شتـسار  تسد  ادخ  لوسر 

هیام ي . درک میهاوخ  ترایز  ار  نایملاع  راگدرورپ  امش  نم و  نینچ  نیا  و  دوش ، یم  هتفاکـش  امـش  يارب  میارب و  نیمز  نینچ  نیا  دیتسه و 
نم  فسأت 

هحفص 239 ] ] 

! دندومن راکنا  ار  هصوصنم  ترازو  نیا  هفیقس  زور  رد  دندرک و  شومارف  ار  غورد  صن  نیا  رمع  رکبوبا و  هک  تسا 
ۀهزن رد "  ارنآ  يروفـص  . دش دهاوخن  ریما  امـش  رب  یناسک  نم  زا  دعب  دومرف : رمع  رکبوبا و  هب  هک  هدمآ  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روطب  - 37

. تسا ادخ  لوسر  زا  دعب  اهنآ  تفالخ  رد  حیرص  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  لاسرا  روط  هب  هحفص ي 192  دلج 2  سلاجملا "
رکبوبا و شیپ  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  ادـخ  لوسر  زا  ملـسم  نب  ماطـسب  زا  هحفـص ي 55  راصبالا "  رون  رد "  یجنلبـش  و 

هدش یمن  راکـشآ  ادخ  لوسر  زا  فالختـسا  راکنا  اهنآ  زا  ای  هدش و  یم  راکـشآ  هدوب  رگا  هدوبن و  غورد  نیا  زا  یهاگآ  هنوگ  چـیه  رمع 
. تسا

رمع ردپ و  ار  رکبوبا  هک  دومرف  رما  نم  هب  دنوادخ  دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدـمآ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  سنا  زا  - 38
تسود هدومرف و  قاثیم  ذخا  باتکلا "  ما  رد "  رفن  راهچ  امـش  يارب  دنوادخ  مهد  رارق  دوخ  داماد  یلع  يا  ارت  اقآ و  ار  نامثع  ریـشم و  ار 

متما رب  متجح  ما و  همذ  ياهنامیپ  متوبن و  نانیشناج  امـش  راکدب ، قفانم  رگم  ار  امـش  درادن  نمـشد  راگزیهرپ و  نمؤم  رگم  ار  امـش  درادن 
. دیشاب یم 

اب ار  نآ  هحفص ي 345  دلج 9  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  هحفص ي 286 و  دلج 7  هحفص ي 286 و  دلج 4  شخیرات  رد  رکاسع  نبا 
نآ رگید  سک  یغابغ ، لهـس و  نب  رارـض  زج  منک  یمن  رکف  تسا  تسردان  ادج  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  بیطخ  دنا و  هدروآ  دوخ  دنس 

. دنلوهجم اهنآ  رفن  ود  ره  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرک  تیاور  ار 
نیا هک  تسین  موـلعم  تسا و  لـطاب  ربـخ  نیا  تسا : هتفگ  سپـس  هدرک ، رکذ  ار  نآ  هحفص ي 472  دلج 1  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ ، و 

!؟ تسیک لهس ) نب  رارض   ) کناویح
. تسا نآ  یتسردان  رب  هاوگ  ثیدح  نیا  نتم  تسا : هتفگ  هحفص ي 286  دلج 7  رکاسع  نبا  خیرات  رد  ناردب ، نبا  و 

هحفص 240 ] ] 
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. تسا رکبوبا  دومرف : باوج  رد  مدیسرپ ، وا  زا  دعب  هفیلخ ي  دروم  رد  ادخ ، لوسر  زا  هک  هدمآ  يدنک  سالج  نب  دیز  زا  - 39
. تسین يوق  شدانسا  تسا : هتفگ  سپس  هدروآ ، شدنس  اب  ار  نآ  دیز  لاح  حرش  رد  باعیتسا " رد "  رمع  وبا 

نامثع سپس  رمع ، سپس  رکبوبا ، دومرف : نم  هب  هنایفخم  شتافو  زا  شیپ  ادخ  لوسر  هک : هدمآ  هنع  هللا  یـضر  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  - 40
! دوب میهاوخ  نیملسم  تسرپرس  رما و  یلو  نم  وا  زا  دعب  و 

رما و یلو  نم  هاگنآ  نامثع  سپس  رکبوبا ، هک  درک  دهع  نم  اب  هکنآ  رگم  تفرن ، ایند  زا  ادخ  لوسر  هک : هدمآ  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  - 41
. درک دنهاوخن  تقفاوم  نم  اب  یگمه  هکنآ  تیاهن  دوب ، میهاوخ  نیملسم  تسرپرس 

ار نامثعو  رمع  وا  زا  دـعب  درک و  حاتتفا  رکبوبا  ياه  تسد  اب  ار  تفالخ  نیا  دـنوادخ  هک : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  - 42
. دومرف متخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  رهم  اب  نم  هلیسو ي  ار  تفالخ  اهنآ  زا  دعب  و  داد ، رارق  هفیلخ 

: تسا هتفگ  سپس  هدروآ ، دنس  یب  لاسرا و  روط  هب  هحفص ي 33  دلج 1  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط ، نیدلا  بحم  ار  تیاور  هس  نیا 
نیا تدـم ، نیا  رد  وا  هک  میئوگب  رگا  درک و  فلخت  هام  شـش  ات  رکبوبا  اب  تعیب  زا  یلع  اریز  دـشاب ، تسرد  ثیداحا  نیا  هک  تسا  دـیعب 

اب ادخ  لوسر  رگا  تسا و  تقیقح  نیا  دیؤم  زین  میکحت ، رب  نامثع  رما  رد  وا  فقوت  هوالعب  . تسا دـیعب  زاب  دوب  هدرک  شومارف  ار  ثیداحا 
. فقوت هن  درک  یم  نآ  رب  تردابم  اعطق  دوب ، هتسب  نامیپ  وا 

ترجاهم نم  اب  یـسک  متفگ : دمآ  مشیپ  لیئربخ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدروآ  دوخ  دنـس  اب  ادـخ  لوسر  زا  نینمؤملا  ریما  زا  یملید  - 43
هحفص دلج 6  لامعلا  زنک   ) دشاب یم  تتما  درف  نیرترب  دوب و  دهاوخ  نیملـسم  رما  یلو  وت  زا  دـعب  هک  تسوا  و  رکبوبا ، تفگ : دـنک ؟ یم 

(. 139
نیرتزیزع ، نم ، شیپ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تفگ  هنع  هللا  یضر  یلع  -44

هحفص 241 ] ] 

نیرتهب و نیرتزیزع و  دندرک و  مقیدصت  دندروآ و  نامیا  نم  هب  هک  اهنآ  دنتـسه  مباحـصا  دارفا  نیرتهب  نیرت و  بوبحم  نیرت و  یمارگ  و 
رفاک نم  هب  مدرم  دومن ، مقیدصت  وا  دندرک و  مبیذکت  مدرم  اریز  تسا ، قیدـص  رکبوبا  ترخآ  ایند و  رد  مباحـصا  نیرترب  نیرت و  یمارگ 
رود ارم  مدرم  دوب ، مبحاـصم  وا  دـندرک و  كرت  ارم  مدرم  دـیزرو ، سنا  نم  هب  وا  دـندرک و  تحاراـن  ارم  مدرم  دروآ ، ناـمیا  وا  دـندش و 

وا هب  ما  هیحان  زا  دنوادخ  داد ، حیجرت  شلام  لها و  سفن و  رب  ارم  دـیورگ و  نم  هب  وا  دـندیرب و  نم  زا  مدرم  داد ، نز  نم  هب  وا  دـندرک و 
هب دنک  مارتحا  نم  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  دراد  تسود  ارم  سک  ره  سپـس  دهد ، ریخ  شاداپ  تمایق  زور  رد 

متما رب  نم  زا  دعب  هفیلخ  وا  سپ  دیامن  تعاطا  وا  زا  دـهد و  شفرحب  شوگ  دوش  کیدزن  ادـخ  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  دـنک و  مارتحا  وا 
. دشاب یم 

حابـصم ینادرج " د ر " هدروآ و "  راکفالا "  ضور  زا "  لقن  هب  هحفص ي 173  دلج 2  سلاجملا "  ۀهزن  رد "  يروفـص  ار  تیاور  نیا 
. تسا هدرک  تیاکح  ار  نآ  هحفص ي 26  دلج 2  مالظلا " 

هک یحیحص  تایاور  ار  نآ  ياه  هلمج  زا  یتمسق  ره  هدشن و  هدید  يدنـس  لصا و  چیه  رد  هک  تسا  نیرخأتم  ياه  هتخاس  زا  تیاور  نیا 
. دنک یم  بیذکت  هدمآ  دیناسم  بتک و  رد 

ریبز ریشمش  ۀملسم  نب  دمحم  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  اب  نمحرلا  دبع  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  نب  میهاربا  زا  - 45
رگم میدرکن  بضغ  ام  دنتفگ : ریبز  هنع و  هللا  یضر  یلع  تفگ : هکنآ  ات  دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  تساوخ و  اپب  رکبوبا  هاگنآ  تسکش  ار 
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وا اریز  میناد ، یم  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفالخ  هب  درف  نیرتراوازس  رد  ار  رکبوبا  ام  هنرگ  میدش و  هدراذگ  رانک  تروشم  رما  رد  هکنآ  يارب 
رد دـناوخب  زاـمن  مدرم  اـب  هک  دومرف  رما  وا  هب  ادـخ  لوـسر  میهاـگآ و  شیراوـگرزب  تفارـش و  هب  اـم  دوـب و  راـغ  رد  ادـخ  لوـسر  هارمه 

. تسا هدروآ  دوخ  دنس  اب  هحفص ي 66  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح  ار  بلطم  نیا  . دوب هدنز  وا  هکیتروص 

هحفص 242 ] ] 

یـضعب حیحـص و  یـضعب  هک  تنـس  لها  قیرط  زا  يدایز  تایاور  دـید  دـیهاوخ  ادـعب  هک  يروط  هب  اریز  دـنلطاب ، یلک  روطب  تایاور  نیا 
نیا رد  هدادن و  رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  ادخ  لوسر  دراد : تحارص  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  يالوم  زا  دنتسه  نسح 

هک يا  هجاحم  و  دراد ، دوجو  رکبوبا  تفالخ  نالطب  رب  يدایز  دهاوش  يوبن  هریـس ي  ثیداحا و  نمـض  رد  .و  تسا هدومرفن  یمادـقا  هراب 
اب تعیب  زا  وا  ندرک  يراد  دوخ  دیدرگ و  عقاو  دندوب  هدیـشوپ  روزب  ار  تفالخ  سابل  هکیناسک  ترـضحنآ و  نایم  تفالخ  رما  يادـتبا  رد 

 " هیقـشقش هبطخ ي "  يادـص  ناهج  میرذـگب  هک  اهنیا  زا  . دـنک یم  نشور  ار  تسردان  رابخا  نیا  نالطب  ینالوط  تدـم  کـی  رد  رکبوبا 
نیا ریظن  هتبلا  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  اه  باـتک  زا  يرایـسب  رد  هدینـش و  یبوخ  هب  دـنک  یم  مـالعا  لـطاب  ار  نارگید  تفـالخ  هک  ار  یلع 

. تسا دایز  نارگید ) تفالخ  یتسردان  مالعا  رد   ) یلع زا  هبطخ 
دنا ؟ هتخاس  مالسلا  هیلع  یلع  ام  ياقآ  مانب  غورد  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  و 

" تسا غورد  هدش  تیاور  یلع  زا  هک  یئاهزیچ  مومع  هک " : تسا  هتفگ  بوخ  ردقچ  نیریس  نبا  و 
ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  مهئاوها  تعبتا  نئلو 

قاو  یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام 
 ". دوب دهاوخن  يا  هدنرادهگن  تسود و  ادخ  بناج  زا  وت  يارب  ینک  يوریپ  ناشیاهاوه  زا  هدمآ  وت  يوسب  هک  یشناد  نیا  زا  دعب  رگا   "و 

هحفص 243 ] ] 

ریوزت ییاوسر 

بلاطم اب  هداهن و  اـنب  ار  تفـالخ  غورد  هناـختب ي  نآ  يور  هک  ناشـساسا  ياـنب  گنـس  دروم  رد  تنـس  لـها  زا  هک  تسا  یثیداـحا  اـهنیا 
هدش هتخاس  ریطاسا  زج  ثیداحا  نآ  هک  دنا  هداد  یهاوگ  ناشناگرزب  میدید : هک  یتروص  رد  تسا ، هدیـسر  دـنا  هتـسارآ  ار  نآ  تسردان ،

. دنتسین يرگید  زیچ  دنرادن ، تیعقاو  تحص و  هجو  چیه  هب  هک 
يدرف چیه  تسا و  باختنا  عامجا و  نامه  تفالخ  باب  رد  نانآ  شیپ  لیلد  اهنت  اریز  دنک ، یم  دـییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  رابتعا  تیعقاو و 

هب نآ ، طئارـش  تابثا  باختنا و  حیحـصت  صن و  لاطبا  دروم  رد  نانآ  هک  مینیب  یم  اذـل  دـنا و  هدرکن  دامتعا  صن  هب  باب  نیا  رد  ناـنآ  زا 
دنا ! هداد  تبسن  زین  هعیش  زا  یضعب  هب  ار  صن  راکنا  هک  یئاج  ات  هدرک  ثحب  حورشم  روط 

نآ هب  هک  یسک  زا  تسا و  رکنم  تفالخ  باب  رد  ار  صن  تما ، روهمج  هک  میتسناد  و  دیوگ : یم  هحفص ي 165  دیهمتلا "  رد "  ینالقاب 
دادغب و هلزتعم  هیدیز و  لیبق : زا  دنناد  یم  رترب  نارگید  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیناسک  رتشیب  میدـید : و  دـیوج ، یم  يربت  دـشاب  دـقتعم 

! دنتسه وا  تفالخ  هرابرد ي  صن  رکنم  لاح  نیع  رد  دنناد  یم  رترب  نارگید  زا  ار  یلع  هکنآ  اب  نارگید ،
هیحان ي زا  هفیلخ  و  تسا ، مالـسا  تما  تیاضر  هفیلخ  باختنا  رد  لـصا  تسا " : هتفگ  هحفص ي 46  تارضاحملا "  رد "  یمرـضخ "  "
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راک  نیا  رد  نانآ  دندرک و  باختنا  ار  قیدص  رکبوبا  اذل  هدوب و  نینچ  نیملسم  يأر  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  دریگ ، یم  ورین  مدرم 

هحفص 244 ] ] 

وا اب  هک  هدوب  نیا  راکنیا  ینعم  دندومن و  تعیب  وا  اب  دندرک  شباختنا  هکنآ  زا  دعب  دندوبن و  تعیرش  بحاص  زا  ینامرف  ایو  صن  هب  یکتم 
نید ماکحا  هب  هک  هتسب  نامیپ  نانآ  اب  وا  هکنانچمه  دننک  تعاطا  يرادرب و  نامرف  وا  زا  تسنآ  رد  ادخ  ياضر  هک  هچنآ  رد  دنتـسب  نامیپ 

دننامه هک  تسا  تعیب  تقیقح  نامه  مالـسا  تما  هفیلخ و  نایم  لباقتم  نامیپ  نیا  دـیامن و  لـمع  مرکا  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  قبط 
: دننک یم  هحفاصم  دنراشف و  یم  ار  رگیدکی  تسد  دقع ،  ءارجا  ماگنه  نانآ  اریز  دنهد ، یم  ماجنا  يرتشم  عیاب و  هک  تسا  یلمع 

هدرک و بجاو  نید  هک  یئاهزیچ  مامت  زا  ار  نآ  هب  ءافو  نیملـسم  تسا و  تعیب  نیمه  هیحاـن ي  زا  هفیلخ  یعقاو  يورین  میتفگ : هکناـنچ  و 
. دنناد یم  رتمزال  هداد  رارق  شیرورض  مالسا  تعیرش 

دندـنبب نامیپ  وا  اب  مدرم  دـنک و  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  هفیلخ  هکنیا : نآ  هدرک و  عادـبا  ار  يرگید  هقیرط ي  هفیلخ  باختنا  رد  رکبوبا  و 
لمع نیا  تسا و  ۀـعاطالا  بجاو  زین  شور  نیا  هک  دنتـسناد  دـندومن و  تقفاوم  هقیرط  نیا  اب  زین  مالـسا  تما  و  دـنیامن ، تعاطا  وا  زا  هک 

. تسا دهع  تیالو  نییعت  نامه 
سابل روزب  هک  یسک  يارب  تفالخ  رارقتـسا  تعیب و  داقعنا  زا  دعب  هدش  هتخاس  تایاور  نیا  شیادیپ  خیرات  هک : دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 
شتآ هکنآ  اب  دـندرواین  نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  نآ  زا  دـعب  ای  هفیقـس و  زور  رد  اهنآ  زا  يدرف  چـیه  اذـل  تسا و  هدوب  هدیـشوپ  ار  تفـالخ 

. دوب سوسحم  الماک  نآ  هب  زاین  هتفرگ و  الاب  تدشب  عازن  فالتخا و 
زین خـیرات  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  بیجع  تسین  روآ  تفگـش - هتـشادن  یهاگآ  اهنآ  زا  یـسک  تاـیاور  نیا  شیادـیپ  زا  شیپ  هکنیا  زا 

ار تفالخ  هار  نآ  زا  هدرکن و  هجوت  اهنآ  هب  تفالخ  لصا  تابثا  رد  اـهنآ ) زا  یمک  رگم   ) قیقحت لـها  ناـگرزب  مـالک و  ملع  نادنمـشناد 
. دندومن یم  تابثا  ار  نانآ  تفالخ  فلتخم  ياه  هار  زا  هدرکن و  یهاتوک  نآ  تابثا  لصا  رد  هچ  رگا  دندومنن و  تابثا  نانآ  يارب 

هحفص 245 ] ] 

ندوبن یلاخ  باب  زا  هچ  رگ  دنتـشاد ، اهنآ  ندوب  یگتخاس  هب  ملع  ای  دنتـشادن و  یهگآ  غورد  تایاور  نیا  زا  اهنآ  هکنآ  رگم  تسین  نیا  و 
اما دندرک  رکذ  نانآ  لئاضف  هرمز ي  رد  قئاقح  رب  یشوپ  هدرپ  رطاخب  ار  یگتخاس  غورد و  تایاور  نآ  ضرغم ، نیفلؤم  زا  یضعب  هضیرع 

. تسا تایاور  نیا  ندوب  یگتخاس  هناشن ي  دوخ  نیا  دندرکن و  يراک  نینچ  هاگ  چیه  نانآ  رظن  یب  نادنمشناد 
نیماضم اب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تنـس ) لها  رظنب  هتبلا   ) هحیحـص ي ثیداحا  هدـش  لقن  ءافلخ  تفالخ  باب  رد  هکیتاـیاور  لـباقم  رد  و 

: دوش یم  هدروآ  الیذ  هک  یثیداحا  تسا  هلمجنآ  زا  تسا و  فلاخم  دص  رد  دص  اهنآ 
رما نیا  هک  مدیـسرپ  یم  ادخ  لوسر  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  تفگ " : یم  شگرم  ضرم  رد  هک  هدـش  لقن  حیحـص  روطب  رکبوبا  زا  - 1

یبیـصن هراب  نیا  رد  راصنا  يارب  زا  ایآ  هک  مدیـسرپ  یم  هک  متـشاد  یم  تسود  و  درک ، یمن  عازن  وا  اب  یـسک  ات  تسیک ؟ لاـم  تفـالخ ) )
؟ تسه

هک تشادن  اج  رگید  تسا  هلوقنم  تایاور  نیا  زا  یضعب  حیرص  هکنانچ  دوب  هدینش  شتفالخ  هرابرد ي  یصن  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا  رگا  و 
فتک و ثیدح  رد  هکنانچ  دشاب  یئوگ  نایذـه  باب  زا  ندرک  وزرآ  عون  نیا  دـشاب و  هدرک  هبلغ  وا  رب  درد  هکنآ  رگم  دـنک ، وزرآ  نینچ 

. دنا هداد  لامتحا  ةاود 
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ادـخ لوسر  باحـصا  رب  ارت  نم  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  ار  رمع  راضتحا ، ماگنه  رکبوبا  هک : هدرک  لقن  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  کـلام  - 2
یمن ار  نیملسم  ریخ  زج  راک  نیا  رد  مداد و  رارق  اورنامرف  امش  رب  ار  رمع  هک : تشون  اهرکشل  ناهدنامرف  يوس  هب  و  مهد ، یم  رارق  هفیلخ 

. مهاوخ
رکبوبا هک  تشاد  ینعم  هچ  هتشاد  دوجو  یصن  رمع  تفالخ  هرابرد ي  رگا  و 

هحفص 246 ] ] 

دهد ؟ تبسن  دوخب  ار  وا  نداد  رارق  اورنامرف  هفیلخ و 
يا منیب  یم  بوخ  ارت  متفگ : وا  هب  متفر و  شندـیدب  يزور  درک  توف  رکبوبا  هک  یـضرم  نآ  رد  دـیوگ : یم  فوـع  نب  نمحرلا  دـبع  - 3
نم تسا ، هدرک  رتدیدش  ار  مدرد  مدید  نارجاهم  امـش  زا  هک  هچنآ  تسا و  دیدش  رایـسب  مدرد  تفگ : باوج  رد  وا  . ادخ لوسر  هفیلخ ي 

. دشاب ناتیارب  هک  دیتشاد  لیم  دیدش و  تحاران  لمعنیا  زا  امش  همه ي  اما  مدرپس  ناندرف  نیرتهب  هب  ار  امش  روما  مدوخ  شیپ 
وت ادـخب ! مسق  . دـیازفا یم  تتلاسک  رب  یتحاران  نیا  هک  نکم  تحاران  ار  دوخ  ادـخ  لوسر  هفیلخ ي  يا  متفگ : وا  هب  دـیوگ : یم  هکنیا  اـت 

تما حالص  يارب  ار  راک  نیا  اهنت  وت  شابم و  تحاران  هدش  توف  وت  زا  هک  ایند  روما  زا  يزیچرب  هاگ  چیه  يدوب  حلـصم  هتـسیاش و  هشیمه 
. مینیب یمن  وت  زا  ریخ  زج  زین  ام  يداد  ماجنا 

هب تبـسن  تسا  هدـش  رایتخا  هک  یـسک  دـندوب  دـندقتعم  اما  دـندوب ، صن  مدـع  هب  فرتعم  اهنآ  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  هباحـص  یتحاراـن 
یهاوخ و دوخ  يور  زا  رکبوبا  هکلب  هدشن ، لمع  نآ  هب  هک  دندرک  یم  رکف  اما  دندوب  صن  دوجو  هب  فرتعم  ای  و  درادـن ، يزایتما  نارگید 

دهاوخن تما  رایتخا  اب  زج  هفیلخ  نییعت  دندوب  دقتعم  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  .و  دنا هدوب  نآ  رکنم  اذـل  هدرک و  رایتخا  ار  وا  اجیب  هقالع ي 
نارگید هک  هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد ي  اهنت  صن  دندوب : دـقتعم  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  ای  .و  تسا هدـشن  یهاوخ  رظن  اهنآ  زا  اما  دوب ،

تروص یتسرد  لوصا  يور  مه  باختنا  دنرادن و  صن  هب  دامتعا  مدرم  دـندید  یم  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  و  دـنا ، هتـشاد  مدـقم  وا  رب  ار 
هقباـس هک  هدوب  یـصوصخ  یـصخش و  باـختنا  زین  رمع  باـختناو  هدوب  هدزباتـش  رمع  هتفگ ي  قبط  هک  رکبوـبا  باـختنا  اریز  دریگ ، یمن 

لیم دید و  یم  يرگید  زا  رت  هتـسیاش  ار  دوخ  یـسک  ره  دوب ، هدمآ  نایم  هب  هفیلخ  باختنا  رما  رد  جرم  جره و  ياپ  نوچ  و  تسا ، هتـشادن 
" باسنالا رد "  يرذالب  هک  یثیدح  رد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هکنانچ  دشاب  اه  ناملسم  هفیلخ ي  تشاد 
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ناتمادک ره  هک  مینیب  یم  نانچ  ار  امـش  موق  يا  تسا "  نیا  ثیدـح  نآ  تسا و  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هدروآ  هحفص ي 20  دلج 5 
هفیلخ دیراد  دیما  داب ) امـش  رب  ادخ  تمحر   ) امـش همه  ایآ  دـیزادنایب ، ریخأتب  ار  نآ  رارقتـسا  دـیهاوخ  یم  دـیتفالخ و  هب  ندیـسر  قاتـشم 

!؟ دیشاب
ربمایپ ناونع  هب  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  تسا ": هدروآ  نینچ  رکبوبا  لوق  زا  دمآ  دهاوخ  ادعب  شمامت  هک  یثیدح  نمض  رد  هبیتق  نبا  - 4

هدرک ردـقم  هک  هچنآ  وا  يارب  درک  رایتخا  هکنآ  ات  داهن  تنم  ام  رب  ام  نایم  رد  شنداد  رارق  اب  و  داد ، رارق  یلو  نینمؤم  يارب  تخیگنا و  رب 
یلاو ارم  زین  نانآ  دنیامن  رایتخا  تسا  اهنآ  تحلصم  قباطم  هک  هچنآ  رگیدکی  قافتا  اب  ات  دومرف  ضیوفت  اهنآ  هب  ار  مدرم  روما  هاگنآ  دوب ،

 ". دندیزگ رب  دوخ  ياوشیپ  و 
نارتش زا  رت  بوبحم  مشیپ  هدوب  اهنآ  نایم  رد  ادخ  لوسر  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تسا " : هتفگ  هک  هدـش  تیاور  حیحـص  روطب  رمع  زا  - 5
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". ابر ۀلالک و  تفالخ ، هدوب : وم  خرس 
. تسا هدمآ  اهیف  ام  ایند و  زا  وم ، خرس  نارتش  ياجب  رگید  تیاور  رد  و 

هفیلخ زا  هدوب : وم  خرس  نارتش  زا  رت  بوبحم  مشیپ  مدیسرپ  یم  ادخ  لوسر  زا  زیچ  هس  زا  رگا  تسا ": هدمآ  حیحـص  روط  هب  رمع  زا  و  - 6
... وا زا  دعب  ي 

ادخ لوسر  اریز  مهدن ، رارق  نیـشناج  ار  یـسک  نم  هچ  رگا  دنک  یم  ظفح  ار  شنید  دنوادخ  هک : تسا  هدمآ  رمع  زا  حیحـص  روط  هب  - 7
. تسا هداد  رارق  نیشناج  دوخ  يارب  رکبوبا  هکنانچ  مهد  رارق  هفیلخ  ار  یسک  ای  و  تسا ، هدادن  رارق  هفیلخ  ار  یسک 

دناد یمن  ادخ  لوسر  دننامه  ار  یـسک  وا  متـسناد  هکنآ  رگم  درکن  دای  ار  رکبوبا  ادخ و  لوسر  وا  مسق  ادخب  تسا : هتفگ  رمع  نب  هللا  دبع 
رارق نیشناج  ار  یسک  و 
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. داد دهاوخن 
راب ینیگنـس  دیهاوخ  یم  تفگ  باوج  رد  یهد ؟ یمن  رارق  نیـشناج  ار  یـسک  ارچ  دش : هتفگ  وا  هب  دیدرگ  حورجم  رمع  هک  یماگنه  - 8

، تسا هداد  رارق  نیشناج  هدوب  رتهب  نم  زا  هک  رکبوبا  نم  زا  شیپ  مهدب ، رارق  نیشناج  رگا  مشکب ؟ شودب  گرم  تایح و  لاح  رد  ار  امش 
دهاوخن رارق  نیشناج  وا  هک  میدیمهف  شمالک  زا  دیوگ : یم  هللا  دقع  . تسا هدادن  رارق  هدوب ، رتهب  نم  زا  هک  ادخ  لوسر  مهدن ، رارق  رگا  و 

. داد
یم مالعا  امـش  هب  دیناد  یمن  هک  ار  يزیچ  مدوخ  هیحان ي  زا  نم  مدرم  يا  تسا " : هدروآ  نینچ  دوخ  دنـس  اب  رمع  هبطخ ي  زا  کلام  - 9

، تسا هدوب  هدومرف  ماهلا  ادخ  وا  هب  هدرک و  یحو  نم  هب  ار  نیا  تسا ) رکبوبا  روظنم   ) هدرم هک  وا  هکلب  مرادن ، صرح  امش  راک  رب  و  منک ،
، تسا نیملسم  تمظع  هب  دنمقالع  هک  مهد  یم  رارق  یسک  رد  ار  نآ  هکلب  مرپس  یمن  درادن ، نآ  يارب  تیلها  هک  یسک  هب  ار  متماما  نم  و 

هحفص ي 48) دلج 2  لوصولا  ریسیت   ) تسا ماقم  نینچ  يارب  رت  هتسیاش  يدرف  نینچ 
: مینیب یم  هبطخ  نیا  رد  هکنانچ  . دـنا هدرک  رکذ  ءافلخ  تفالخ  صن  باب  رد  هک  یغورد  ثیداحا  نآ  هبطخ و  نیا  نایم  تسا  قرف  ردـقچ 
وا هدناسر و  شترـضح  هب  ار  نآ  لیئربج  هک  راوگرزب  ربمغیپ  رب  ادخ  هیحان ي  زا  ییحو  هن  دـناد ، یم  رکبوبا  هیحان ي  زا  ار  شتفالخ  رمع 

. تسا هدوب  هدمآ  هتشذگ  تایاور  رد  هکنانچ  دشاب  هدومرف  مالعا  لالب  هلیسو ي  ماع  ءألم  رد  زین 
يا دـنتفگ : وا  هب  دـش  حورجم  باطخ  نب  رمع  هک  یتقو  تسا " : هدروآ  نینچ  شدنـس  اب  هحفص ي 33  دـلج 5  شخیرات  رد  يربط  - 10

ار  یسک  ارچ  نانمؤم ! ریما 
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ار وا  دوب  هدـنز  حارج  هدـیبع ي  وبا  رگا  مهدـب ؟ رارق  نیـشناج  ار  یـسک  هچ  تفگ : باوج  رد  وا  یهد ؟ یمن  رارق  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و 
وا تفگ : یم  هک  مدینش  تربمایپ  زا  متفگ : یم  يداد  رارق  هفیلخ  ار  وا  ارچ  دیسرپ : یم  نم  زا  میادخ  رگا  و  مداد ، یم  رارق  دوخ  نیـشناج 

! تسا تما  نیما 
يداد رارق  دوخ  هفیلخ ي  ار  وا  ارچ  دیـسرپ : یم  نم  زا  میادخ  رگا  مداد و  یم  رارق  نیـشناج  ار  وا  دوب  هدنز  هفیذـج  وبا  مالغ  ملاس  رگا  و 

. دراد ادخ  هب  تبسن  دیدش  هقالع  ملاس  تفگ : یم  هک  ما  هدینش  تربمایپ  زا  متفگ : یم 
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زا یـشهاوخ  نینچ  نم  مسق  ادخب  دشکب  ارت  ادـخ  تفگ : رمع  منک ، یم  یئامنهار  رمع  نب  هللا  دـبع  هب  ارت  هراب  نیا  رد  تفگ : وا  هب  يدرم 
هک امـش  روما  هب  یتجاح  ار  ام  تسا !؟  زجاع  شنز  نداد  قـالط  زا  هک  مهد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  يدرم  هنوگچ  وت  رب  ياو  مرادـن ، ادـخ 

دـشاب رـش  رگا  میا و  هدیـسر  نآ  هب  ام  دیئوگب )  ) دـشاب ریخ  رگا  هک  مزرو  لیامت  نآ  يوس  هب  ما  هداوناخ  زا  يدرف  يارب  ات  تسین  دـیدوتس 
رارق ص )  ) دمحم تما  راک  رد  لاؤس  باسح و  دروم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  سب  نیمه  ار  رمع  هداوناخ ي  تسا ، رمع  هیحان  زا  دیئوگب ) )

نم شود  رب  يراب  هن  مدرک  ادیپ  تاجن  يزاین  یب  يور  زا  رگا  و  مدومن ، مورحم  رما  نیا  زا  ار  ما  هداوناخ  مدرک و  داهج  دوخ  اب  نم  دریگ ،
زین هدوب  نم  زا  رتـهب  هک  یـسک  مداد  رارق  نیـشناج  میارب  رگا  منیب : یم  لاـح  دوب ، مهاوخ  دنمتداعـس  تروص  نآ  رد  یـشاداپ ، هن  تسا و 

. دنک یمن  عیاض  ار  شنید  دنوادخ  زگره  تسا و  هدرک  نینچ  هدوب  رتهب  نم  زا  هک  یسک  زاب  مدادن  رارق  رگا  تسا و  هدرک  نینچ 
ار مدرم  تشونرـس  ارچ  نانمؤم ! ریما  يا  دنتفگ : وا  هب  دنتـشگرب و  هرابود  يدـنج  زا  سپ  دـنتفر و  وا  شیپ  زا  نانآ  تارکاذـم  نیا  زا  دـعب 
قح هب  ناتندرکراداو  رد  امش  نیرت  هتسیاش  هک  ار  يدرم  مدوب : هتفرگ  میمـصت  مقباس  راتفگ  زا  دعب  تفگ : باوج  رد  وا  دینک ؟ یمن  نییعت 
دراو مدـید  ار  يدرم  لاـح  نآ  رد  داد و  تسد  نم  هب  يا  هوشغ  یلو  درک ،) یلع  هب  هراـشا   ) مهد رارق  تسرپرـس  یلو "و  امـش "  رب  تسا 

یناتسغاب 
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رب ادـخ  هک  متـسناد  اجنیا  زا  دزیر ، یم  دوخ  ياـپ  ریز  دـنیچ و  یم  ار  نآ  هدیـسر ي  ماـخ و  ياـه  هویم  هدـش  هدوب  هدرک  سرغ  ار  نآ  هک 
نیا مهنیا  امـش و  نیا  مشکب ، شودـب  گرم  تاـیح و  لاـح  رد  ار  تفـالخ  راـب  مهاوـخ  یمن  ورنیا  زا  تـسا  یندرم  رمع  زوریپ و  شراـک 

... " مموق
ار اهنآ  دـندرک و  یم  هفیلخ  نییعت  تساخرد  رمع  زا  ناوارف ، صوصن  همه  نآ  اـب  هباحـص  هنوگچ  هک : میتسناد  یم  مموق  نم و  شاـک  يا 
دـید و یم  تفالخ  يارب  هتـسیاش  ار  ملاس  هدـیبع و  وبا  درک و  یم  تفلاـخم  صوصن  زا  همه  نآ  اـب  رمع  هنوگچ  و  دـنتفرگ !؟ یم  هدـیدان 

!؟ تشاذگ يروش  هب  ار  تفالخ  هرخالاب  و  درک !؟ یم  رازگرب  اهنآ  هب  ار  تفالخ  دندوب و  هدنز  اهنآ  شاک  يا  هک  درک  یم  وزرآ 
نآ اما  تسناد ، اهنآ  ینیشناج  يارب  یفاک  لیلد  ار  ملاس ) هدیبع و  وبا   ) درم ود  نآ  تلیـضف  هب  طوبرم  ثیدح  ود  نآ  هنوگچ  وا ، هوالع  هب 
وا زا  رگا  . تسناد یمن  رذع  شیادـخ  شیپ  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  بقانم  هرابرد ي  تنـس  باتکر و  هک د  ار  تایاور  تایآ و  همه 

!؟ يا هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  ارچ  دش  یم  هدیسرپ 
هتسیاش هدرمش  مرکا  ربمایپ  ناج  ار  وا  نآرق  هدش و  لزان  شا  هرابرد  ریهطت  هیآ ي  تسا و  قطان  شتمصع  هب  نآرق  هک  ار  یسک  هنوگچ  و 

!؟ دناد یمن  تفالخ  رما  يارب 
، دناد یمن  تفالخ  يارب  هتـسیاش  هدوب ) رتشیب  شردپ  زا  وا  شناد  هکنآ  لاح  و   ) هلأسم کی  نتـسنادن  رطاخ  هب  ار  هللادبع  شرـسپ  وا  ارچ  و 

دایز شناد  هب  يزاین  ماقم  نیا  تسین و  نیملسم  لاوما  هدننک ي  میسقت  راد و  هنیزخ  زج  نیملسم ، هفیلخ ي  وا  هیرظن ي  قبط  هکیتروص  رد 
نب یبا  شیپ "  دورب  دسرپب ، يزیچ  نآرق  هرابرد ي  دهاوخ  یم  سک  ره  مدرمیا  تسا " : هتفگ  نینچ  يا  هبطخ  رد  وا  دوخ  هکنانچ  درادـن 

زا دهاوخ  یم  هک  یسک  تباث "و  نب  دیز  شیپ "  دورب  دسرپب  يزیچ  ثرا  هب  طوبرم  ماکحا  ضئارف و  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  بعک " و 
هک  یسک  لبج " و  نب  ذاعم  شیپ "  دورب  دسرپب  يزیچ  هقف 
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 ". تسا هداد  دارق  لاوما ، هدننک ي  میسقت  نزاخ و  ارم  دنوادخ  اریز  نم ، شیپ  دیایب  دسرپب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  دهاوخ  یم 
رگا هک  یتروص  رد  یهد ، رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  یهاوخ  یمن  وت  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ " : نینچ  شردپ  هب  رمع  نب  هللا  دبع  - 11

یهاوخ رصقم  ار  وا  اعطق  وت  دراذگب  ناشدوخ  لاحب  دنک و  لو  ار  اهنآ  وا  یـشاب و  هتـشاد  ترتش  يارب  ینابراس  دنفـسوگ و  يارب  یناپوچ 
!؟ " تسا دنفسوگ  رتش و  ینابهگن  هکنآ  لاح  تسناد و 

!؟ یشاب هدادن  رارق  شناگدنب  نابهگن  ار  یسک  ینک و  تاقالم  ار  وا  هک  یماگنه  تفگ  یهاوخ  هچ  ادخ  هب 
: تفگ درک و  دنلب  ار  شرس  هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  یتدم  ار  شرـس  داد ، تسد  مردپ  هب  ینزح  تلاح  هرکاذم ، نیا  زا  دیوگ : یم  هللا  دبع 

هدش : هداد  رارق  تنس  میارب  هک  مهد  ماجنا  ار  راک  ود  نیا  زا  کی  مادک  تسا ، نید  هدننک ي  ظفح  دنوادخ 
: دـیوگ یم  هللا  دـبع  تسا !؟ هداد  رارق  زین  رکبوـبا  مهد  رارق  نیـشناج  رگا  تـسا و  هدادـن  رارق  زین  ادـخ  لوـسر  مهدـن ، رارق  نیـشناج  رگا 

. داد دهاوخن  رارق  نیشناج  ار  یسک  مردپ  هک  مدیمهف 
هحفص ي دلج 2  ةرضنلا "  ضایرلا  رد "  هکنانچ  ۀقفاوملا " رد "  نامس  نبا  هحفص ي 44 و  دلج 1  هیلحلا "  رد "  میعن  وبا  ار  بلطم  نیا 
زا رگید  قیرط  زا  يراـخب  قازرلا و  دـبع  زا  نارگید  میهاربا و  نب  قاحـسا  زا  حیحـص  رد  زین  ملـسم  دـنا و  هدروآ  دوخ  دنـس  اـب  هدـمآ   74

. دنا هدروآ  دوخ  دنس  اب  ار  نآ  هدمآ  هحفص ي 149  دلج 8  یقهیب "  ننس  رد "  هکنانچ  رمعم " "

هک متـساوخ  دنتفگ  یم  یبلاطم  مدرم  هک  مدینـش  متفگ : مردپ  هب  دیوگ : یم  هللا  دـبع  تسا ": هدـمآ  نینچ  رگید  تایاور  رد  بلطم  نیمه 
اهنآ  میوگب : امش  هب  ار  اهنآ 
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دنک اهر  ار  تیاهدنپسوگ  وا  یشاب  هتشاد  یناپوچ  رگا  مناد  یم  هک  یتروص  رد  یهد  یمن  رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  وت  هک  دنا  هتشادنپ 
!! تسا رتمهم  مدرم  ینابهگن  هکنآ  لاح  تسناد و  یهاوخ  رصقم  ار  وا  دیایب  وت  شیپ  و 

ظفح ار  شنید  ادخ  تفگ : درک و  دنلب  رـس  سپ  درک  رکف  تخادنا و  ریزب  رـس  یتدم  درک و  قیدصت  ار  مراتفگ  مردپ  دیوگ : یم  هللا  دبع 
... " تسا هداد  رارق  زین  رکبوبا  مهدب  رارق  رگا  هدادن و  رارق  زین  ادخ  لوسر  مهدن  رارق  هفیلخ  رگا  دنک ، یم 

. تسا هدرک  لقن  هحفص ي 190  رمع  هریس ي  رد  يزوج  نبا  ار  تیاور  نیا 
ار یسک  ارچ  نانمؤم  ریما  يا  متفگ : وا  هب  دروخ  تبرض  رمع  هک  یماگنه  هدروآ " : نینچ  رمع  رـسپ  زا  للعلا " باتک "  رد  ۀعرز  وبا  - 12

نایم متـشاد  لیم  دیناشنب ، ارم  تفگ : وا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللا  دبع  . دـیناشنب ارم  تفگ : وا  یهد ؟ یمن  رارق  تسرپرـس  ریما و  مدرم  رب 
تفگ : سپس  . دشاب هنیدم  ضرع  دننامه  يا  هلصاف  واو  نم 

." منادرگ یم  رب  درپس  نم  هب  راب  نیتسخن  هک  یسکب  ار  نآ  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سکنآ  هب  مسق  " 
ورب تفگ : هللا  دبع  شرـسپ  هب  درک  گرم  ساسحا  رمع  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  هحفص ي 22  هسایـسلا "  ۀمامالا و  رد "  هبیتق  نبا  - 13

. موش نفد  رکبوبا  ادخ و  لوسر  رانک  شا  هناخ  رد  دهد : هزاجا  وگب ، ناسرب و  مالس  وا  هب  نم  زا  هشیاع و  شیپ 
رمع هب  ار  ممالـس  مرـسپ ، دوزفا : سپـس  درادـن ، یعنام  بوخ ، رایـسب  تفگ : باوج  رد  وا  تفگ  وا  هب  ار  نایرج  تفر و  وا  شیپ  هللا  دـبع 
نانآ يارب  نم  اریز  راذگم ، لمهم  ار  نانآ  هدب و  رارق  ریما  اهنآ  رب  ار  یـسک  راذگم ، تسرپرـس  نودـب  ار  دـمحم  تما  وگب : وا  هب  ناسرب و 

. مسرت یم  منک و  یم  ینیب  شیپ  ار  یئوس  بقاوع 
رگا مهدـب  رارق  دوخ  نیـشناج  هک  دـنک  یم  رما  ار  یـسک  هچ  وا  تفگ : باوج  رد  رمع  تفگ : وا  هب  ار  نایرج  دـمآ و  رمع  شیپ  هللا  دـبع 

: دیسرپ یم  نم  زا  متفر و  یم  میادخ  شیپ  هک  یتقو  مداد ، یم  رارق  یلو "  هفیلخ و "  ار  وا  دوب  هدنز  حارج  هدیبعوبا ي 
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ینیما یتما  ره  يارب  تفگ : یم  هک  مدینـش  تربمایپ  هدنب و  زا  میادخ  متفگ : یم  يداد ؟ رارق  یلو "  ص" )  ) دـمحم تما  رب  ار  یـسک  هچ 
. تسا حارج  هدیبع ي  وبا  تما  نیا  نیما  تسا و 

دمحم تما  رب  ار  یسک  هچ  دیسرپ : یم  نم  زا  متفر و  یم  میادخ  شیپ  هک  یتقو  مداد ، یم  رارق  هفیلخ  ار  وا  دوب  هدنز  لبج  نب  ذاعم  رگا  و 
يداد ؟ رارق  اوشیپ  (ص ،)

. ددرگ یم  روشحم  ءاملع  هرمز ي  رد  تمایق  رد  لبج  نب  ذاعم  تفگ : یم  هک  مدینش  تربمایپ  هدنب و  زا  میادخ ، متفگ  یم 
تما رب  ار  یـسک  هچ  مدرک : یم  لاؤس  نم  زا  متفر و  یم  ادـخ  شیپ  هک  یتـقو  مداد  یم  رارق  اوشیپ  ار  وا  دوـب  هدـنز  دـیلو  نبدـلاخ  رگا  و 

يداد ؟ رارق  یلو "  ص" )  ) دمحم
. تسا ناکرشم  رب  ادخ  ياهریشمش  زا  يریشمش  دیلو  نب  دلاخ  تفگ : یم  هک  مدینش  تربمایپ  هدنب و  زا  میادخ  متفگ : یم 

... " دوب یضار  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد  درم  ادخ  لوسر  هک  مهد  یم  رارق  یناسک  رد  ار  تفالخ  نم  نکیلو 
: دیوگ یم  ینیما 

دنـس اب  ظافح  هک  ار ) نآ  ثیدح  کی  ول  و   ) دوب هدینـش  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد ي  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هچنآ  باطخ  نب  رمع  شاک  يا 
، دیسرپ یم  شنیشناج  هرابرد ي  وا  زا  ادخ  هک  یماگنه  درک و  یم  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  هجیتن ، رد  تشاد و  دایب  دنا ، هدرک  لقن  زا  دوخ 

!!! داد یم  رارق  رذع  شیادخ  شیپ  ار  نآ 
رد نم  هکنیا " :  نآ  درک و  یم  تیافک  ار  وا  هدرک ، لقن  ادـخ  لوسر  زا  قافتا  روط  هب  مالـسا  تما  هک  ثیدـح  کی  نتـشاد  دایب  دـیاش  و 

اهنآ دش ، دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیئوجب ، کسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  هفیلخ - ود  امـش  نایم  رد  ای  اهبنارگ - زیچ  ود  امـش  نایم 
رایسب دنوش " و  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رد  ات  دش ، دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره  هک  دنـشاب  یم  متیب  لها  مترتع  ادخ و  باتک  زا  ترابع 

. تسا مرکا  ربمایپ  نادناخ  گرزب  ترتع و  گرزب  یلع  هک  تسا  نشور 
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رد ادخ  لوسر  هک  تسین ؟ هدمآ  ادـخ  لوسر  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  دـیناسم  حاحـص و  رد  هک  یثیداحا  يوار  رمع  دوخ  ایآ 
هچنآ دوب "و  دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنآ  تیاهن  تسا ، یسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم ي  هب  نم  هب  تبـسن  یلع  تسا " : هدومرف  نآ 

، دـنراد تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  تسا " : هدومرف  ربیخ  زور  رد  هک  ار 
رادـب تسود  ایادـخ  تسوا ، يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  هک  ار  یـسک  تسا " : هدومرف  ریدـغ  زور  رد  هک  ار  هچنآ  داد " و  مهاوخ 

." دراد نمشد  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک 
یتسپ و زا  دشاب و  نومنهر  تیاده  يوس  هب  ار  شبحاص  هک  تسین  یلع  لئاضف  دننامه  یلئاضف  ياراد  سک  چـیه  شرگید " : هتفک ي  و 

هفک رد  یلع  ناـمیا  دوـش و  هدراذـگ  يا  هفک  رد  هناـگتفه  ياـه  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  شرگید " : هدوـمرف ي  دراد " و  شزاـب  تلـالض 
". تشاد دهاوخ  ینوزف  یلع  نامیا  اعطق  رگید ،

ثیدـح دـنچ  نآ  اب  ربارب  رمع  شیپ  هدـش  لزان  ترتع  گرزب  یلع ، شیاتـس  هرابرد ي  هک  اهنیا  رئاظن  تیالو و  ریهطت ، هلهابم ، تایآ  اـیآ 
لثم رمع  هک  تسا  رابگنن  یئاوسر  هچ  تسا !؟ هدیـسر  هدرک  ار  ناشندوب  هدنز  يوزرآ  رمع  هک  یناسک  نآ  هرابرد ي  هک  تسین  یگتخاس 
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دروخ یم  تبرـض  هک  یماگنه  دـناد و  یم  تفـالخ  يارب  هتـسیاش  درف  اـهنت  هدوب  یناریا  الـصا  هک  ار  هفیذـح  ینب  مـالغ  لـقعم  نب  ملاـس 
!؟ " متشاذگ یمن  يروش "  هب "  ار  تفالخ  دوب  هدنز  ملاس  رگا  دیوگ " : یم  دنک و  یم  ار  شتایح  يوزرآ 

اب دوشن ، هتسناد  ربارب  شتما  زا  ناملـسم ) هزات   ) نامالغ ناگدرب و  اب  یتح  نینمؤملا  ریما  شردارب  هک  تسا  تخـس  ادخ  لوسر  رب  ردقچ  و 
!؟ تسا هدش  دراو  شا  هرابرد  تنس  باتک و  رد  صوصن  همه  نآ  هکنآ 

دومن مرکا  ربمایپ  هتفگ ي  هب  جاجتحا  راصنا  هیلع  هفیقس  رد  هک  دوبن  رمع  دوخ  ایآ 

هحفص 255 ] ] 

، دناد یم  تفالخ  رما  يارب  هتـسیاش  درف  اهنت  ار  هفیذـح  ینب  مالغ  هنوگ  هچ  و  درک ؟ شومارف  ار  نآ  ارچ  سپ  دنـشیرق " ؟ زا  ناماما  هک " 
!؟ دناد یمن  هتسیاش  ار  یلع  یلو 

هتشک ار  هریون  نب  کلام  دلاخ ، هک  نامز  نآ  منک  راسگنس  لزع و  ار  دیلو  نب  دلاخ  هک  درک  یم  رارـصا  رکبوبا  هب  هک  دوبن  رمع  دوخ  ایآ 
!؟ دوب هدرک  تراغ  شلاوما  هدومن و  كاله  ار  شموق  دنکارپ ه و  ار  شعمج  هدرب و  نیب  زا  ار  شناملسم  نارای  دوب و  هتخیمآرد  شنزاب  و 

موجه یناملسم  ناسنا  رب  ادخ ، نمـشد  تسا - هانگ  متـس و  دلاخ  ریـشمش  رد  دوب ": هتفگ  رکبوبا  هب  دلاخ  دروم  رد  هک  ار  يا  هلمج  وا  ایآ 
یتشک ار  یناملـسم  ناسنا  وت  دوب " : هتفگ  دـلاخ  هب  هک  ار  يا  هلمج  ای  و  دوب !؟ هدرک  شومارف  درک "  انز  شنزاب  هاگنآ  تشک  ار  وا  درب و 

!؟ دوب هدرب  دای  زا  درک "  مهاوخ  تراسگنس  تیاهگنس  اب  مسق  ادخب  يدرک ، انز  شنز  اب  هاگنآ 
اهوزرآ و فلتخم و  ءارآ  و  دشخب ، یم  يا  هزات  قطنم  نابز و  شبحاص  هب  نآ  ره  یلم ، حـلاصم  زا  رود  ردام و  ردـپ و  یب  تسایـس  يرآ 

رما نیمه  تسین و  قابطنا  لباق  شراوگرزب  ربمایپ  راتفگ  ادخ و  باتک  اب  هک  تسا  ردام  ردپ و  یب  تسایس  نامه  هجیتن ي  طلغ  ياهرادنپ 
!! تسا هدش  نونک  ات  زاب  رید  زا  ناشفالتخا  مالسا و  تما  یتخبدب  بجوم 

تما اـب  مناد  یمن  تسا : هتفگ  رمع  هک " : تسا  هدروآ  نینچ  ساـبع  نبا  زا  هحفص ي 16  دلج 5  فارـشالا "  باسنا  رد "  يرذالب  - 14
يدارفا اهنآ  نایم  هک  یتروص  رد  یتحاران  ارچ  متفگ : وا  هب  دوب ) هتفگ  شندروخ  تبرض  زا  شیپ  ار  هلمج  نیا  وا  ( ؟ منک هچ  ص )  ) دمحم

اب شیکیدزن  رطاخ  هب  وا  يرآ  متفگ : تسا ؟ بلاطیبا  نب  یلع  وت  روظنم  تفگ : وا  یبای ؟ یم  دنشاب  هتشاد  تفالخ  رما  يارب  یگتسیاش  هک 
. دراد ار  تفالخ  يارب  یگتسیاش  تسا  هداد  یگدنز  رد  هک  یناحتما  مالسا و  رد  شا  هقباس  تسوا و  داماد  هکنیا  ادخ و  لوسر 

رد  تفگ : تسا ؟ روطچ  هحلط  متفگ : تسا !! حازم  نیشنشوخ و  مدآ  وا  تفگ : رمع 

هحفص 256 ] ] 

روطچ دعـس  متفگ : . تسا ناوتان  اما  تسا ، يا  هتـسیاش  درم  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  متفگ : . تسا توخن  ربکت و  وا 
ینعی  ) دنک یمن  ءافتکا  اجنآ  هب  دش  زوریپ  دیسر و  یلحم  هب  رگا  هک  يروط  هب  تسا ) وجگنج   ) تسا هلمح  موجه و  درم  وا  تفگ : تسا ؟

رس رفاک  دننامه  و  دونـشخ ، مرن و  نمؤم  دننامه  تسا ، یلیخب  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  ریبز  متفگ : تسین ) عناق  يدح  هب  تسا و  یماظن  وا 
، ناوتان ریغ  نابرهم  وگ ، روز  ریغ  دنمورین  ناسنا  يارب  زج  تفالخ  هک  یتروص  رد  راکعمط ، صیرح و  لاح  نیع  رد  مشخ و  دـب  تخس و 

. تسین هتسیاش  راکفارسا ، ریغ  هدنشخب ي 
نینچ رگا  دـنک و  یم  راوس  مدرم  هدرگ ي  رب  ار  طیعم  یبا  نادـنزرف  دوش ، نیملـسم  رادـمامز  رگا  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  ناـمثع  متفگ :

. تشک دنهاوخ  ار  وا  دنک 
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لوسر هک  دـینادب  دـعب ، اما  دومرف " : داریا  نینچ  يا  هباطخ  لمج  گنج  رد  هک  هدـمآ  حیحـص  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  - 35
رکبوبا میداد ، بیترت  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  ام  نکیل  مینک ، يوریپ  نآ  زا  ات  دومرفن  ام  هب  یـشرافس  دوخ  زا  دعب  يرادـمامز  هرابرد ي  ادـخ 

. دش هاربور  اهراک  سپس  تفرگ و  تسد  رد  ار  رما  مامز  دش و  نیشناج  رمع  سپس  درک ، هاربور  ار  اهراک  دش و  نیشناج 
دمحا زا  لقن  هب  قعاوصلا "  رد "  رجح  نبا  هحفص ي 250و  دلج 5  شخیرات  رد  ریثک  نبا  هحفص ي 104 و  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح 

. دنا هدروآ  ار  نآ 
باوج رد  ینک ؟ یمن  نییعت  هفیلخ  ام  يارب  ایآ  دش : هتفگ  هنع ) هللا  یضر   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هک : هدمآ  حیحص  روط  هب  لئاو  یبا  زا  - 16

ار ناـنآ  نم  زا  دـعب  دـهاوخب ، ریخ  مدرم  يارب  ادـخ  رگا  یلو  منک ، نییعت  نیـشناج  نم  اـت  تسا  هدرکن  نییعت  هفیلخ  ادـخ  لوـسر  تـفگ :
. دومرف ناشعمج  ادخ  لوسر  زا  دعب  هکنانچ  درک  دهاوخ  عمج  ناشزیخرب 

هحفص دلج 7  شننس  رد  یقهیب  دنا و  هتسناد  حیحص  ار  نآ  یبهذ  وا و  هدروآ  شدنس  اب  ار  نآ  هحفص ي 79  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح 
هحفص ي  قعاوص  رد  رجح  نبا  دنا و  هتسناد  بوخ  ار  شدنس  هدروآ و  ار  نآ  هحفص ي 251  دلج 5  شخیرات  رد  ریثک  نبا  ي 149 و 

هحفص 257 ] ] 

. دنحیحص یگمه  نآ  لاجر  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  رازب  زا  ار  نآ   27
رد ینک ؟ یمن  نییعت  ار  تنیـشناج  ارچ  یناد ، یم  ار  تنتـشک  رگا  دنتفگ : یلع  هب  هک  هدروآ  یثیدح  رد  عبـس ، نب  هللا  دبع  زا  دـمحا  - 17

. تسا هدرک  ادخ  لوسر  هک  منک  یم  ار  راک  نامه  ینیشناج )  ) هراب نیا  رد  نم  تفگ : باوج 
نبا  ". منک یم  ناتراذگاو  تسا  هدومرف  راذگاو  دوخ  لاحب  ار  امـش  ادـخ  لوسر  هک  هنوگنامه  تسا : هدروآ  نینچ  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب 
دنس اب  رازب  دننام  یعمج  ار  ثیدح  نیا  هتفگ : یبهذ  هکنانچ  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  ثیدح  ریبعت  نیا  اب  هحفص ي 27  قعاوص  رد  رجح 

. دنا هدروآ  يوق  دنس  اب  نارگید  دمحا و  ماما  بوخ و 
یم نـییعت  ار  رمع  رکبوـبا و  اـعطق  داد  یم  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  یــسک  ادـخ  لوـسر  رگا  هـک : هدـمآ  حیحــص  روـط  هـب  هشیاـع  زا  - 18

اب هحفص ي 78  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح  شحیحص و  رد  ار  نآ  ملسم  هدمآ  هحفص ي 26  دلج 1  ةرضنلا "  ضایر  رد "  هکنانچ  . درک
. دنا هددروآ  دوخ  دنس 

راد هدهع  یلع  رفـس  نآ  رد  میدوب ، ادـخ  لوسر  اب  يرفـس  رد  وت  نم و  تسا : هدـمآ  نینچ  هشیاع  هیلع  هملـس ، ما  جاجتحا  تیاور  رد  - 19
یتخرد هیاس ي  رد  یلع  دوب و  هدش  خاروس  ادخ  لوسر  شفک  اقافتا  دوب ، ترضح  نآ  ياهسابل  يوشتسش  ادخ و  لوسر  ياهـشفک  ریمعت 

، دنوش بایفرش  شتمدخ  هک  دندرک  هزاجتـسا  ادخ  لوسر  زا  دندمآ و  رمع  اب  تردپ  ماگنه  نیا  رد  درک ، یم  ریمعت  ار  نآ  تشاد  هتـسشن 
لوسر يا  دنتفگ : هاگنآ  . دندرک تبحـص  ادخ  لوسر  اب  دنتـساوخ  یم  هک  هچنآ  هرابرد ي  دندش و  دراو  اهنآ  میتفر و  هدرپ  تشپ  وت  نم و 

!؟ دوب میهاوخ  شیاسآ  رد  وت  زا  دعب  ینک  یفرعم  ام  هب  ار  تنیشناج  هچنانچ  نیاربانب  دوب  یهاوخ  ام  اب  یک  ات  هک  میناد  یمن  ام  ادخ 
هک هنوگنامه  دش ، دیهاوخ  ادج  وا  زا  منک  شنییعت  رگا  مسانش و  یم  ار  شهاگیاج  منیب و  یم  ار  وا  نونکا  مه  نم  اما  دومرف : ادخ  لوسر 

. دندش ادج  نارمع  رسپ  نوراه  زا  لیئارسا  ینب 

هحفص 258 ] ] 

زا ترضح  نآ  هب  تبـسن  هک  وت  میدش ، بایفرـش  ادخ  لوسر  تمدخ  ام  هک  یتقو  . دندش صخرم  شتمدخ  زا  دندش و  تکاس  نانآ  هاگنآ 
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؟ دومرف یهاوخ  ریما  مدرم  رب  ار  یسک  هچ  ادخ  لوسر  يا  يدرک : ضرع  يدوب ، رتروسج  ام 
ادـخ لوسر  هب  و  میدـیدن ، ار  بلاطیبا  نب  یلع  زج  یـسک  میدـمآ ، نیئاـپ  اـم  دـنک و  یم  تسرد  ار  شفک  هک  یـسک  دومرف : ادـخ  لوسر 

یم داـیب  ار  نآ  لاـح  تفگ ، هشیاـع  هاـگنآ  . تسناـمه وا  دومرف ، دـشاب ، شفک  ریمعت  لوغـشم  هک  منیب  یمن  ار  یلع  ریغ  نم  مدرک : ضرع 
 ". مروآ

شنوخ هک  دوب  هدیـسرن  اجنآ  هب  نامثع  هانگ  مسق  ادخب  مدرم ! يا  تسا " : هدـمآ  نینچ  درک  داریا  هرـصب  رد  هشیاع  هک  يا  هبطخ  رد  - 20
ندش هتشک  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  میوش ، یم  تحاران  ندروخ  اصع  هنایزات و  زا  امـش  يارب  ام  هدش  هتـشک  هنامولظم  اعطق  وا  دوش ، حابم 

دیراذگب يروش  هب  هدرک  باطخ  نب  رمع  هکنانچ  ار  تفالخ  هاگنآ  دیشکب ، ار  نامثع  نالتاق  دیاب  لوا  نم  رظن  هب  میوشن ؟ تحاران  نامثع 
".

هکیئاج ات  دـندرک  یم  وگم  وگب  نانچمه  و  یئوگ ، یم  غورد  دـنتفگ : یـضعب  یئوگ و  یم  تسار  دـنتفگ : یـضعب  ینارنخـس  نیا  زا  دـعب 
. دندز یلیس  ار  رگید  ضعب  یضعب 

: دیوگ یم  ینیما 
. رگید یضعب  اب  تایاور  نیا  زا  یضعب  دیدش  تفلاخم  ندوب و  ضقانتم  دننام 

هفیلخ امـش  رب  رگا  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  يارب  دوب  بوخ  هچ  دخ ! لوسر  يا  دنتفگ : هک  هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  هفیذـح  زا  - 21
. دش دهاوخ  لزان  امش  رب  باذع  دیربن ، ار  شنامرف  یلو  مهد ، رارق 

دنمورین ادخ  نید  رد  وا  هک  دید  دـیهاوخ  مهد  رارق  هفیلخ  ار  وا  رگا  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  رکبوبا  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ :
. تسا ناوتان  امسج  هچ  رگا  تسا ،

هحفص 259 ] ] 

تسا و نیما  دنمورین و  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  مهد  رارق  هفیلخ  ار  وا  رگا  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  رمع  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ :
. دساره یمن  هدننک  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد 

هدننک و تیاده  وا  هک  دید  دیهاوخ  دیریذپب  رگا  دـیریذپ و  یمن  امـش  دومرف : يداد ؟ یم  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  یلع  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ :
. درب دهاوخ  تسار  هار  هب  ار  امش  تسا ، هدش  تیاده 

هکنآ تیاهن  دنا ،  هدرک  تیاور  هحفص ي 64  دلج 1  ءایلوالا  ۀیلح  رد  میعن  وبا  هحفص ي 70 و  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح  ار  بلطم  نیا 
. دوش یم  راکشآ  ثیدح  تناما  رد  فیرحت  اجنیا  زا  تسین و  رمع  رکبوبا و  ینیشناج  ءایلوالا ، ۀیلح  رد 

هک هدب  رارق  هفیلخ  ام  يارب  وت  زا  دعب  ار  يدرم  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ادخ  لوسر  هب  مدرم  هک : تسا  هدـش  تیاور  نینچ  سابع  نبا  زا  - 22
رارق ریما  امش  رب  ار  یسک  رگا  دومرف " : دش ؟ دهاوخ  هچ  وت  زا  دعب  هک  میناد  یمن  ام  اریز  مینک ، راذگاو  وا  هب  ار  نامراک  میـسانشب و  ار  وا 

زین متیـصعم  ینامرفان و  دوب و  دـهاوخ  نم  تیـصعم  وا  تیـصعم  دـینک ، شینامرفان  امـش  دـهد و  نامرف  ادـخ  تعاط  هب  ار  امـش  وا  مهد و 
یتجح نم  رب  امش  زا  تمایق  رد  دیدومن  شتعاطا  مه  امـش  دهد و  نامرف  ادخ  تیـصعم  هب  ار  امـش  رگا  و  تسا ، ادخ  تیـصعم  ینامرفان و 

 ". مراذگ یم  او  ادخ  هب  ار  امش  نکیل  دوب ، دهاوخ 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  هحفص 160  دلج 13  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ 

دندیزرل و شربارب  رد  اه  نامسآ  هدروآ و  ار  نآ  لیئربج  تسا و  ادخ  هیحان  زا  ینامیپ  تفالخ  هدوب و  تسرد  صوصن  نیا  رگا  سپ  - 23
رد وا  زوجم  سپ  دنتـساوخن ، ار  رکبوبا  زج  نانمؤم  لوسر و  ادـخ و  دومرف و  مـالعا  ار  نآ  مرکا  ربماـیپ  دـنداد و  رد  ادـن  نآ  هب  ناگتـشرف 
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هتفگ نارضاح  هب  باطخ  هفیقـس  زور  رد  هک  هدوب ، هچ  هدمآ  رکبوبا  تلیـضف  باب  رد  يراخب  حیحـص  رد  وا  زا  حیحـص  روط  هب  هک  هچنآ 
!؟ ". دینک تعیب  حارج  تعیب  حارج  هدیبع ي  وبا  ای  باطخ  نب  رمع  اب  تسا " :

رمع و  نیا  تسا " : هتفگ  رکبوبا  هک  هدمآ  هحفص 209  دلج 3  يربط  خیرات  رد  و 

هحفص 260 ] ] 

!! ". دینک تعیب  دیتساوخ  مادک  ره  اب  تسا  هدیبع  وبا  مهنیا 
: تسا هدمآ  نینچ  هحفص ي 56  دلج 1  دمحا  دنسم  باتک و  نامه  هحفص ي 201  رد  و 

. دنتسه هدیبع  وبا  رمع و  اهنآ  دینک ) باختنا   ) دیتساوخ یم  هک  ار  مادک  ره  لاح  مدنسپ ، یم  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  امش  يارب 
يارب ار  ود  ره  منک و  یم  توعد  رمع  ای  هدیبع  وبا  يوس  هب  ار  امش  نم  تسا : هدمآ  نینچ  هحفص ي 7  دلج 1  ۀسایسلا "  ۀمامالا و  رد "  و 

. دنراد یگتسیاش  نآ  يارب  ود  ره  مدنسپ و  یم  ناتنید  امش و 
اب سپ  منک ، یم  یهاوخ  ریخ  امـش  يارب  رمع  ای  حارج و  هدیبع ي  وبا  درم : ود  نیا  زا  یکی  هرابرد ي  نم  تسا : هتفگ  هحفص ي 10  رد  و 

 ". دینک تعیب  دیتساوخ  ناشمادک  ره 
: دیوگ یم  ینیما 

هدیبع ي وبا  لثم  هک  تسا  یفاک  نیملسم  مالسا و  مرکا و  ربمایپ  يارب  تمارک  راختفا و  یگرزب و  تزع و  نیا  فرـش و  دجم و  نیا  هب ، هب 
!!! دشاب ادخ  لوسر  نیشناج  نیملسم و  هفیلخ ي  هدوبن  ینک  روگ  سدقم  لغش  ياراد  هنیدم  رد  یسک  هحلط  وبا  وا و  زج  هک  حارج 

ار ءالخ  نیا  دوش و  یم  وا  نیشناج  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  دراد  دوجو  یسک  شیاهنک  روگ  نایم  رد  هک  تسا  تخبشوخ  تما  نیا  ردقچ 
!! ددرگ یم  نید  رما  رد  مدرم  ياوشیپ  دنک و  یم  رپ 

تشذگ هکنانچ  ششناد  ندوب و  نیما  رطاخ  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  هک  یتروص  رد  دشابن  نیملـسم  هفیلخ ي  تسا  نیما  هکنآ  اب  وا  ارچ 
!!؟ دشاب ربمایپ  هک  تفر  یم  دیما 

ار  یمالسا  تفالخ  رکب  وبا  هک  نامز  نآ  تسین : نشور  میارب  تقیقح  نیا  طقف 

هحفص 261 ] ] 

تساوخرد یلع  يارب  ار  تفالخ  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هک  یتروص  رد  تسا !!؟ هدوب  هنوگچ  اه  نامسآ  عضو  دیـشخب  یم  هدیبع  وبا  هب 
دوب هدومرف  عانتما  دنوادخ  دندوب و  هدمآ  ناغف  هب  ناگتشرف  هدیزرل و  اه  نامسآ  تسا )  هتـشذگ  یگتخاس  تایاور  رد  هکنانچ   ) دوب هدرک 

. دوب هداد  رارق  دوخ  هلزنمب ي  لزان  ار  وا  اناوت  دنوادخ  حیرص  روتسد  اب  مرکا  ربمایپ  هکنآ  لاح  و  دشاب !!! هفیلخ  یسک  رکبوبا  زج  هک 
. دندرگ مدهنم  اه  هوک  دوش و  هتفاکش  نیمز  دنزیر و  ورف  مهرد  راک  نیا  زا  اه  نامسآ  تشاد  اج  يرآ 

! رمع يا  وت  هکلب  دـیوگب : منک " تعیب  وت  اـب  اـت  اـشگب  ار  تتـسد  رمع "  هتفگ ي  نیا  لـباقم  رد  رکبوبا  هک  دوـب  نیا  زوـجم  زیچ  هچ  - 24
زاب ار  يرگید  تسد  دنتـساوخ  یم  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  یتروص  رد  یتسه !؟ رتدـنمورین  نم  زا  تفالخ  رما  رد  وت  اریز  اـشگب ، ار  تتـسد 

!! يراد مه  ارم  يورین  وت  تفگ : وا  هب  درک و  تعیب  وا  اب  دوشگ و  ار  رکبوبا  تسد  رمع  هرخالاب  دنیامن و  تعیب  وا  اب  دننک و 
زا ناریزو  ام و  زا  نارادمامز  دیوگ " : یم  دناد و  یم  راصنا  هب  قلعتم  ار  ترازو  نارجاهم و  هب  صوصخم  ار  تفالخ  رکبوبا  هنوگچ  - 25

؟"  امش
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یب نآ  هب  تبـسن  هک  یتروص  رد  متفرگ  هدـهع  هب  ار  تفالخ )  ) رما نیا  ماـمز  نم  دـیوگب " : هک  هدرمـش  زئاـج  رکبوبا  يارب  زیچ  هچ  - 26
شیارب ادخ  هک  ار  يزیچ  رکبوبا  هنوگچ   " دیدوب ؟ نآ  راد  هدهع  نم  ياج  هب  امش  زا  یخرب  هک  مراد  یم  تسود  مسق  ادخ  هب  مدوب  هقالع 

؟ دشاب نآ  راد  هدهع  وا  ياج  هب  يرگید  هک  دراد  یم  تسود  دراد و  تهارک  هداد  ربخ  ادخ  لوسر  هب  هدروآ و  ار  نآ  لیئربج  هداد و  رارق 
دیدرگ لئاح  دهدب ، رارق  یلع  يارب  ار  تفالخ  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  ادخ  زا  هک  هاگنآ  شیوزرآ  ادـخ و  لوسر  نیب  وا  هکیتروص  رد 

!؟ تسنادن ماقم  نیا  هتسیاش ي  ار  رکبوبا  زج  دشن و  لئاق  یجرا  شربمایپ  تساوخرد  يارب  دنوادخ  و 

هحفص 262 ] ] 

امـش زا  رتهب  نم  هک  دـیرادرب  نم  زا  تسد  دـیرادرب ، نم  زا  تسد  دـیوگب " : ررکم  هک  درک  یم  زیوجت  ار  رکبوبا  يافعتـسا  زیچ  هچ  - 27
 " !؟ دینک رظنفرص  متعیب  زا  مرادن  امش  تعیب  هب  يزاین  متسین 

!؟ تسا لئاق  دنا ، هتساوخ  شیارب  ربمایپ  ادخ و  هک  ار  هچنآ  در  شیافعتسا و  لوبق  رد  يدازآ  مدرم  يارب  هنوگچ  وا 
متشادرب امش  زا  ار  متعیب  تفگ " : یم  دش و  یم  راکشآ  مدرم  رب  رابکی  يزور  ره  دوب و  هتفرگ  هرانک  مدرم  زا  زور  هس  ات  هکنیا  تلع  - 28

!؟ تسا هدوب  یلصا  هچ  يور  دوب ، هدرک  ریخم  ار  مدرم  زور  تفه  ات  هکنآ  اب  دینک  تعیب  دیهاوخ  یم  هک  سک  ره  اب 
هک یتروص  رد  دیامن  افعتسا  دریگب و  سپ  هدرک  تفالخ  دروم  رد  مدرم  اب  هک  ار  یتعیب  دهد : یم  شدوخ  هب  ار  قح  نیا  هنوگچ  وا  الـصا 
رد درپـسب  اـهنآ  تسد  هب  ار  مدرم  تشونرـس  دـناوت  یم  هنوگچ  وا  هوـالع  هب  دـنناد !؟ یمن  راـک  نیا  هتـسیاش ي  ار  وا  زج  ناـنمؤم  ادـخ و 
دـش عقاو  درک  راکـشآ  ار  شا  هتـساوخ  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  اه  نامـسآ  رد  هدـش و  در  دروم ، نیا  رد  ادـخلوسر  هتـساوخ ي  هکیتروص 

!!؟ دش عقاو  هک  هچنآ 
شندرگب یتـعیب  نم  هیحاـن ي  زا  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  نیا  مدرم ! يا  تسا " : هتفگ  هک  هدوـب  هچ  شا  هـبطخ  رد  رکبوـبا  رذـع  - 29

نم دیناد ، یم  هتسیاش  ارم  زج  یسک  تفالخ  يارب  رگا  دیراتخم و  ناتتعیب  رد  یگمه  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، راتخم  شراک  رد  وا  تسین و 
دیآ دیدپ  یثداوح  هک  هدرک  باجیا  تعیب ، نوماریپ  يأر  رد  يدازآ  ياضتقم  دـیاش  درک !؟ مهاوخ  تعیب  وا  اب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن 

رکبوبا شیپ  رمع  هکنیا : لیبق  زا  دشاب  زیچان  نآ  ربارب  رد  هدوب  هدمآ  دیدپ  اه  نامسآ  رد  هک  ار  هچنآ  دیآ  دیدپ  اه  نامسآ  رد  هک  ار  هچنآ 
هدوب رکبوبا  اب  تعیب  فلاخم  هک  يودب  رذنم  نب  بابح  هب  دوب ، هدرک  فک  شناهد  هشوگ ي  ود  هک  تخادنا  هار  ادص  رـس  نانچ  دیود و 

هتسکش و  بابح  ینیب  دشکب ، ارت  ادخ  دش : هتفگ 

هحفص 263 ] ] 

رمع دعس  نب  سیق  تسا ، قفانم  وا  هک  دشکب  ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  وا  هک : دندز  داد  نایجرزخ  سیئر  دعس  هرابرد ي  دید ، بیسآ  شتـسد 
ار شریمـش  هک  یلاـح  رد  ریبز  درک ، مهاوـخ  دروـخ  ار  تیاهنادـند  دوـش ، مک  وا  زا  وـم  کـی  رگا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  تفرگ و  ار 

ریشمش مدرم  دینک ، رود  ار  ریبز )  ) گس نیا  تفگ : رمع  دوش ، تعیب  یلع  اب  ات  درک  مهاوخن  فالغ  رد  ار  ریـشمش  تفگ : تشاد  هدیـشک 
هناخ ي رد  دندرب و  موجه  توبن  هناخ ي  هب  دندرک ، مودصم  ار  دادقم  هنیس ي  راشف  رثا  رد  دندز ، گنس  هب  ار  نآ  دنتفرگ و  شتسد  زا  ار 

تفر همطاف  هناخ ي  يوس  هب  شتآ  يرادقم  اب  رمع  دندروآ ، نوریب  تعیب  رطاخ  هب  روز ، هب  دـندوب  نآ  رد  هکیناسک  دـندرک و  زاب  ار  ارهز 
يادـص اب  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  همطاف  منزب !؟ شتآ  شلها  اب  ار  هناخ  ای  دـیئآ  یم  نوریب  هناخ  زا  تفگ : هناخ  لـها  هب  و 

!" میشک یم  هچ  هفاحق  وبا  رسپ  باطخ و  رسپ  زا  وت  زا  دعب  نیبب  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ! يا  : " تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  دنلب 
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هتشک هن  رگ  نک و  تعیب  دنتفگ : وا  هب  دندرب و  دجـسم  هب  ناشک  ناشک  شکرـس ، رتش  دننامه  نتفرگ  تعیب  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
دندرمش و فیعـض  ارم  مدرم  مردام ، رـسپ  يا  تفگ " : یم  هیرگ  لاح  رد  دینابـسچ و  ادخ  لوسر  شردارب  ربق  هب  ار  دوخ  وا  دش ! یهاوخ 
ناگتـشرف و ادـخ و  هیحان ي  زا  رارـصا  همه  نیا  دـیاش  دـش و  هتفگ  هک  هچنآ  ریظن  یثداوح  اهدـص  دنـشکب " و  ارم  هک  تفر  یم  نآ  میب 

تـسرد هکنآ  ای  هدـش و  هتخاس  نانمؤم  ربمایپ و  ادـخ و  مان  هب  هک  تسا  یغورد  تسین ، رکبوبا  هتـسیاش ي  زج  تفالخ  هکنیا  رد  ناـنمؤم 
تسین ! رگید  زیچ  ادخ  مانب  غورد  زج  بلطم  نیا  ریخ ، تسا ، رکبوبا  دوخ  تساوخ  هدارا و  هب  دیقم  هکنآ  تیاهن  تسا 

هدومرف قبط  اریز  منک ، تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : حارج  هدیبع ي  وبا  هب  ادـخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  هدوب  هچ  رمع  زوجم  - 30
اب ایآ  مدوب ، هدیدن  وت  زا  یـشزغل  نینچ  مدروآ  مالـسا  هک  يزور  نآ  زا  تفگ : رمع  هب  هدیبع  وبا  هاگنآ  یتما ؟ نیا  نیما  وت  ادـخ  لوسر  ي 

یمود   ) نینثا یناث  قیدص و  امش  نایم  هک  یتروص  رد  ینک  یم  تعیب  نم 

هحفص 264 ] ] 

. تسا رکبوبا )- اتود -
یهلا دـکؤم  صن  نیا  ربارب  رد  الـصا  تسا و  هدرک  گرزب  فالخ  نیا  هب  راداو  ار  وا  زیچ  هچ  صوصن  همه  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اـب  سپ 

. تسا رایسب  رئاظن  نآ  يارب  هتبلا  و  ارچ ؟ يأر  دادبتسا  هنوگ  نیا 
تعیب شتعیب و  دنک ، تعیب  يروش  هار  ریغ  زا  يریما  اب  سک  ره  دـیوگ : یم  دراذـگ و  یم  يروش  هب  ار  نیملـسم  راک  رمع  هنوگچ  و  - 31

!؟ دوب دهاوخ  ندش  هتشک  ضرعم  رد  درادن و  شزرا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یسک 
رد يزور  رمع  هک : دنا  هدروآ  هحفص ي 48  دلج 1  شدنسم  رد  دمحا  هحفص ي 246 و  دلج 2  ضئارف  باتک  شحیحص  رد  ملسم  -32

مناد و یم  مگرم  زا  هیانک  ار  نآ  نم  و  تفرگ ، کن  ارم  راـب  ود  یـسورخ  اـیوگ  هکنیا : نآ  مدـید و  یباوخ  نم  تفگ " : ینارنخـس  ماـقم 
شنید دیزگرب ، ار  شربمایپ  هک  یسک  دنوادخ و  هاگ  چیه  هک  یتروص  رد  منک  نییعت  مدوخ  يارب  ینیشناج  هک  دنیوگ  یم  نم  هب  یـضعب 

... ". دوب دهاوخ  مموق  زا  رفن  شش  نیا  نایم  رد  يروش  اب  تفالخ  مدرم  رگا  و  درک ، دهاوخن  عیاض  ار 
هدرک تیاور  ار  نآ  نارگید  هبورح و  یبا  نبا  ثیدح  زا  حیحص  رد  ملـسم  تسا : هتفگ  هدروآ و  هحفص ي 150  دلج 8  شننس  رد  یقهیب 

. تسا
. تسا هدرک  لقن  ملسم  زا  ار  نآ  هحفص ي 49  دلج 2  لوصولا "  ریسیت  رد "  زین  عیبدلا  نبا  ظفاح 

دنوادـخ هدوب ، هدزباتـش  یناهگان و  رما  نآ  هک  : " دـنیوگب رکبوبا  تفالخ  هرابرد ي  هک  هدوب  هباحـص  زا  رگید  رمع و  زوجم  زیچ  هچ  - 33
نآ  رش  زا  ار ) مدرم  )

هحفص 265 ] ] 

!؟ تشک ار  وا  دیاب  دنک ، رارکت  ار  نآ  دننام  یسک  هاگ  ره  و  هدوب - تیلهاج  شزغل  دننامه  یشزغل  ای  دراد - زاب 
ات شباحـصا  هب  ترـضح  نآ  ررکم  مالعا  ادخ و  لوسر  تایح  لوط  رد  یپ  رد  یپ  ياهربخ  تاراشب و  زا  همه  نآ  اب  تفالخ  نیا  هنوگچ 

!؟ تسا هدش  هدیمان  شزغل  هدزباتش و  یناهگان و  رما  شتایح  هظحل ي  نیرخآ 
راظتنا هاگ  چـیه  دـسیونب و  يا  همان  تیـصو  رکبوبا  تفالخ  نییعت  رد  هک  دـید  یمن  یجایتحا  صوصن ، زا  همه  نآ  اب  مرکا  ربماـیپ  اـعطق  و 

همه ي هک  یتروص  رد  هدـید  یم  يدـب  نآ  رد  رمع  هنوگچ  لاـحنیا  اـب  و  دوش !! عـقاو  یفـالتخا  نیرتـکچوک  نآ  هراـبرد ي  هک  تشادـن 
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هکنانچ دننک  فالتخا  وا  تفالخ  هب  تبسن  هک  دیدنـسپ  یمن  ادخ  دنتـساوخ و  یمن  ار  وا  تفالخ  زج  نانمؤم  ادخ  دندوب و  لودع  هباحص 
!! تشذگ قباس  رد  شثیدح 

ایآ دیوگب " : باوج  رد  وا  دشاب و  شدهع  یلو  هفیلخ و  هک  دـنک  داهنـشیپ  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  هک  داد  هزاجا  رمع  هب  زیچ  هچ  - 34
نمحرلا دـبع  هاگنآ  . مسق ادـخب  هن  تفگ : باوج  رد  رمع  درک "؟ یهاوخ  یئامنهار  منک  تروشم  وت  اـب  هک  یماـگنه  راـک ، نیا  هب  ارم  وت 

!! مشاب نیملسم  هفیلخ ي  وت  زا  دعب  هک  دوب  مهاوخن  یضار  نیاربانب  تفگ :
ندرک  تعیب  زا  صوصن  نیا  فالخ  رب  راصنا  همه ي  هک  دش  ببس  زیچ  هچ  - 35
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هحلط و هنوگچ  و  يریما ، مه  امـش  زا  يریما و  ام  زا  دـنتفگ : هکنیا  ای  مینک  یمن  تعیب  یلع  اب  زج  دـنتفگ : دـندرک و  يراد  دوخ  رکبوبا  اب 
یلع اب  زج  دندشن  رـضاح  هدرک و  عانتما  نآ  زا  نارجاهم  ناگرزب  زا  یعمج  دیعـس و  نب  دـلاخ  رذوبا و  رامع و  ناملـس و  دادـقم و  ریبز و 
اهنآ يور  هب  دیـشک و  نوریب  هناخ  زا  روزب  ار  اهنآ  تقو  تسایـس  تسد  یلو  دندومن ، عامتجا  ترـضح  نآ  هناخ ي  رد  اذل  دـننک و  تعیب 

!؟ دیوش رضاح  ندرک  تعیب  يارب  هکنآ  ای  منازوس  یم  ار  امش  مسق  ادخب  دز : یم  داد 
تعیب امـش  اب  سنا  نج و  رگا  مسق  ادخب  دیوگ ": یم  دنک و  یم  يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هدابع "  نب  دعـس   " راوگرزب یباحـصا  ارچ 

رد دـشن و  رـضاح  ناشزامن  هب  مه  رمع  رخآ  ات  دوش " و  نشور  مباسح  مورب و  مراگدرورپ  دزن  اـت  درک  مهاوخن  تعیب  امـش  اـب  نم  دـننک 
فلخت تعیب  نیا  زا  هک  هدوب  هچ  مشاه  ینب  مرکا و  ربماـیپ  يومع  ساـبع  رذـع  و  دومنن !؟ جـح  اـهنآ  اـب  درکن و  دـمآ  تفر و  ناـشعمجم 

!؟ دندومن رظنفرص  دکؤم  ياهنامیپ  همه  نآ  زا  دندرک و 
نآ نارادفرط  هیلع  ترضح  نآ  هدنبوک ي  لالدتسا  یباختنا و  تعیب  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عانتما  اهنیا  همه ي  زا  شیپ  و  - 36

متـسه ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگ ": یم  وا  دندرب و  رکبوبا  شیپ  ار  ههجو  هللا  مرک  یلع  دیوگ " : یم  هبیتق  نبا  هک  دـشاب  یم 
نیا منک و  یمن  تعیب  امش  اب  ور  نیا  زا  مرتراوازـس ، امـش  زا  تفالخ  رما  رد  نم  تفگ : باوج  رد  نک ، تعیب  رکبوبا  اب  دش : هتفگ  وا  هب  " 
لها زا  دیدومن و  ادخ  لوسر  اب  تبارق  هب  جاجتحا  راک  نیا  رد  دیتفرگ و  راصنا  زا  ار  تفالخ  امـش  دینک ، تعیب  نم  اب  دیاب  یم  هک  دیئامش 

رتراوازس تسا  امـش  زا  ص )  ) دمحم هکنآ  رطاخ  هب  راصنا  زا  ار  دوخ  هک  دیتسین  نامه  امـش  ایآ  دیریگ ، یم  هنابـصاغ  ار  تفالخ  زین ، تیب 
میلست  امش  هب  ار  تراما  دندرپس و  امش  هب  ار  رما  مامز  هجیتن  رد  دیتسناد ، یم 
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زا دعب  هچ  ادخ و  لوسر  تایح  نامزرد  هچ  ام  منک ، یم  جاجتحا  امش  هیلع  دیدرک ، راصنا  هیلع  هک  یجاجتحا  دننامب  زین  نم  سپ  دندرک ؟
هدامآ متـس  نیا  رفیک  يارب  ار  دوخ  هن  رگ  و  دـینک ، تیاعر  ار  تلادـع  فاصنا و  ام  هراـبرد  دـیراد  ناـمیا  رگا  میرتراوازـس  وا  هب  شتاـفو 

وت يارب  نآ  زا  هک  یشود  یم  يریش  تفگ : شباوج  رد  یلع  ینک ، تعیب  هکنآ  رگم  يوش  یمن  هتشاذگ  دازآ  وت  تفگ : وا  هب  رمع  . دیئامن
یمن ار  تا  هتفگ  رمع  يا  مسق  ادخ  هب  دوزفا : سپس  يدرگ ، دنم  هرهب  نآ  زا  ادرف  هک  ینک  یم  ششوک  هار  نیا  رد  زورما  و  تسایبیـصن ،

. منک یمن  تعیب  ( رکب وبا   ) وا اب  مریذپ و 
تموق ناریپ  نانیا  ینـس و  مک  وت  ومع  رـسپ  تفگ : حارج  هدـیبع  وبا  سپ  منک ، تروبجم  ینک  یمن  تعیب  رگا  تفگ : وا  هب  رکب  وبا  هاگنآ 

العف هک  بوخهچ  مناد ، یم  رت  هتـسیاش  رت و  دنمورین  وت  زا  راک  نیا  هب  تبـسن  ار  رکب  وبانم  يرادن  ار  نانآ  ینادراک  هبرجت و  وت  دنتـسه ،
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لضف ظاحل  زا  يدش و  هتخاس  راک  نیا  يارب  وت  تقو  نآ  رد  دوب ، یقاب  يرمع  يدنام و  هدنز  رگا  اریز  ینکضیوفت ، ناشیا  هب  ار  تفالخ 
دوب !! یهاوخ  نآ  هتسیاش  ادخ  لوسر  هب  تبسن  تیداماد  یگداوناخ و  هقباس  مهف و  شنادو و  نید  و 

هب هدرکن  جراخ  شقاطا  نورد  هناخ و  زا  ار  اهبرع  نایم  رد  ص )  ) دمحم تنطلـس  نارجاهم ، تیعمج  يا  ار  ادخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 
نآ هب  تبـسن  مدرم  نیرتراوازـس  ام  نارجاهم  هورگ  يا  مسق  ادـخ  هب  دـینکن ، مورحم  ناشقح  زا  ار  شا  هداوناـخ  دـیربن و  ناـتقاطا  هناـخ و 

، نید ماکحا  رد  هیقف  ادخ ، باتک  هدننک  تئارق  ادـخ  هب  دـنگوس  میراک ، نیا  هب  رت  هتـسیاش  امـش  همه  زا  میئوا و  تیب  لها  ام  اریز  میتسه ،
زا میئام ، نانآ  نایم  رد  یعامتجا  تلادع  هدـننک  رارق  رب  تشز  ياهراک  زا  نانآ  هدـنرادزاب  مدرم ، روما  هب  هاگآ  ادـخ ، لوسر  ننـس  هب  اناد 

. دش دیهاوخ  رترود  تقیقح  قح و  زا  دنام و  دیهاوخ  زاب  ادخ  هار  زا  هک  دینکن  يوریپ  سفن  ياوه 
اب ندرک  تعیب  رد  هاگ  چیه  دندوب ، هدینشامش  زا  رکب  وبا  اب  ناشتعیب  زا  شیپ  ارنخس  نیا  راصنا  یلع  يا  تفگ " : يراصنا  دعس  نب  ریـشب 

 ". دندرک یمن  یهاتوک  وت 
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درب و یم  راصنا  هناخ  هب  درکیم و  راوس  یئاپراهچ  يور  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رتخد  همطاف  اهبـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دیازفا : یم  هبیتق  نبا 
رـسپ رهوش و  رگا  هدش و  مامت  رکب ) وبا   ) درم نیا  اب  ام  تعیب  رگید  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ : یم  نانآ  یلو  دـیبلط ، یم  يرای  اهنآ  زا 

! میدرک یمن  مدقم  وا  رب  ار  رکب  وباهاگ  جیه  دوب ، هدرک  راک  نیا  هب  مادقا  وا  زا  شیپ  تمع 
تنطلـس و هراب  رد  مدرم  اب  مورب  منکن و  شنفد  مراذـگب و  شا  هناخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هتـسیاش  ایآ  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک يراک  نارگید  یلو  دوب ، وا  ماقم  هتـسیاش  داد  ماجنا  هک  يراـک  نسحلا  وبا  دومرف : یم  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  منک ؟ هعزاـنم  شماـقم 

. دوب دهاوخ  اهنآ  بلاطم  قح و  سرباسح  دنوادخ  دنداد  ماجنا 
شیپ ار  رمع  تخادرپ و  دـندوب  هتفر  یلع  شیپ  هدرک و  فلخت  شتعیب  زا  هک  یناسک  يوجتـسج  رد  رکب  وبا  هک : دـنک  یم  هفاضا  هبیتقنبا 

هب مسق  تفگ : تساوخ و  مزیه  رمع  دندرک ، عانتما  ندمآ  نوریب  زا  نانآ  دیئآ ، نوریب  یلع  هناخ  زا  هک  دز  ادـص  ار  اهنآ  رمع  . داتـسرف اهنآ 
همطاف هناخنیا  رد  صفح  ابا  يا  رخآ  دـنتفگ : وا  هب  منازوس ، یم  شلها  اب  ار  هناخ  هنرگ  دـیئآ و  نوریب  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناـج  هکنآ 

دشاب ! مه  همطاف  هچ  رگا  تفگ  تسا ،
زا هک  مدروخ  دـنگوس  تساهتفگ : هک  دوب  هدرک  نامگ  وا  اریز  یلع ، رگم  دـندرک ، تعیب  رکب  وبا  اب  یگمه  دـندمآ و  نوریب  ناـنآ  هاـگنآ 

. منک عمج  ار  نآرق  هکنیا  ات  مراذگن  شود  رب  ابع  موشن و  جراخ  هناخ 
دیتشاذگ و ام  شیپ  ار  ادخ  لوسر  هزانج  هک  مرادن  غارـس  امـش  زا  رتدـب  یمدرم  دومرف : داتـسیا و  هناخ  برد  مد  مالـساهیلع  همطاف  هاگنآ 

. دیدادن ام  هب  ار  ام  قح  دیدرکن و  تروشم  ام  اب  دیدرک و  مامت  ار  ناتراک 
ورب تفگ : شمـالغ )  ) ذـفنق هب  رکب  وبا  ینک ؟ یمن  بلج  ار  تعیب  زا  فلختم  نیا  ارچ  تفگ : واهب  تفر و  رکب  وـبا  شیپ  رمع  نیا  زا  دـعب 

ارت ادخ  لوسر  هفیلخ  تفگ : يراد ؟ تجاح  هچ  تفگ : وا  هب  تفر  یلع  شیپ  وا  نک ، رضاح  نم  شیپ  ار  یلع 
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، درک یلـصفم  هیرگ  رکب  وبا  تفگ ، رکب  وبا  هب  ار  نایرج  تشگرب و  وا  دـیتسب ، غورد  ادـخ  لوسر  رب  دوز  تفگ : یلع  دـنک ، یم  راـضحا 
یم نینموملا  ریما  هک  وگب  وا  هب  ورب و  یلع  شیپ  هرابود  تفگذـفنق : هب  رکب  وبا  هدـم ، تلهم  ار  تتعیب  زا  فلختم  نیا  تفگ : هراـبود  رمع 
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شیارب هک  دـنک  یم  اـعدا  ار  يزیچ  وا  تفگ : دـنلب  يادـص  اـب  یلع  تفگ  ارناـیرجو  تفر  وا  شیپ  ذـفنق  اـیب ، تعیب  يارباـم  شیپ  دـیوگ 
هناخ رد  هب  ات  دـندرک  تکرح  وا  اـب  یعمج  تساـخرب و  رمع  سپ  درک ، ینـالوط  هیرگ  رکب  وبا  تفگ : ار  ناـیرجو  تشگرب  ذـفنق  تسین ،

تفگ : دنلب  يادص  اب  دینش  ار  اهنآ  يادص  ارهز  هک  یتقو  دندز  رد  دندیسر ، همطاف 
، دندینش ار  همطاف  هیرگ  ادص و  نانآ  هک  یماگنه  دیسر ؟ ام  هب  هناحق  باطخ و  رسپ  زا  اهزیچ  هچ  وت  زا  دعب  نیبب )  ) ادخ لوسر  يا  ردپ  يا 

شیپ دـندروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دـندنامیعمج  اب  رمع  تفرگ ، یم  شتآ  ناشیاهرگج  هراپ و  ناشیاهلد  تشاد  دنتـشگربهیرگ و  اب 
وا زج  هک  یئادـخبتروص  نآ  رد  دـنتفگ : دوـش ؟ یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : یلع  نـک ، تـعیب  وا  اـب  دـنتفگ  وا  هـب  دـندرب و  رکب  وـبا 

يرآ ادخ  هدنب  اما  تفگ : رمع  دیـشک  یم  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخهدنب  تروص  نآ  رد  تفگ : یلع  دز  میهاوخار  تندرگ  تسین  یئادخ 
تعیب هک  یهد  یمن  ناـمرف  وا  هب  اـیآ  تفگ : وا  هب  رمع  دز ، یمن  یفرح  دوب و  تکاـس  رکب  وـبا  لاـحنیا  رد  هن و  ار  ادـخ  لوـسر  ردارب  اـما 

اب دیناسر و  ادـخ  لوسر  ربق  هب  ار  دوخ  یلع  هاگنآ  منک ، یمن  روبجم  يزیچ  هب  ار  وا  تسه  شرانک  رد  همطاف  هک  یمادام  تفگ : وا  دـنک ؟
 " دنـشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرمـش و  مفیعـض  مدرم  یننولتقی " : اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  تفگ : یم  درک و  یمهیرگ  دنلب  يادـص 

هیآ 150) فارعا  )
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رما رد  مرکا  ربماـیپ  يوـمع  ساـبع  يارب  هبعـش ، نب  هریغم  هراـشا  اـبهک  داد  هزاـجا  حارج ، هدـیبع  وـبا  رمع و  رکب و  وـبا  هب  يزیچ  هچ  - 37
دنامب ؟ یقاب  شنادنزرف  وا و  يارب  هک  دنهد  رارقیبیصن  تفالخ 

اب دـیراد  لیم  اـیآ  تفگ : وا  هب  تفر و  رکب  وبا  شیپ  هبعـش  نب  هریغم  : " دـیوگ یم  هحفص 15  دـلج 1  هسایـسلا "  همامالا و  رد "  هبیتق  نبا 
یتجح دوخ  نیا  دشاب  امـش  اب  وا  رگا  و  دـنامب ، یقاب  شنادـنزرف  وا و  يارب  هک  دـیهد  رارق  یبیـصن  نیا  رد  وا  يارب  دـینک و  تاقالم  سابع 

دوب ؟ دهاوخ  مشاه  ینب  یلع و  هیلع 
دنوادخ تفگ : سپـس  دروآاجب و  ادخ  یئانث  دمح و  رکب  وبا  دنتفرهنع ، هللا  یـضر  سابع  هناخ  هب  دنداتفاهار و  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا 

هکنآ اتداهن  ام  رب  یتنم  ام  نایم  رد  شنداد  اج  اب  داد و  رارق  تسرپرـس  یلو و  نانموم  يارب  تخیگنارب و  ربماـیپ  ناونع  هب  ار  ص )  ) دـمحم
رادـمامز ناونع  هب  ارم  زین  نانآ  دنـشیدنایب ، ناشحلاصم  هراـبرد  قاـفتا  روط  هب  اـت  درپس ، اـهنآ  تسد  هب  ارمدرم  راـک  تفرگ و  اـم  زا  ار  وا 

مراد لکوت  وا  هب  تسا ، گرزب  يادخ  هیحان  زا  اهنت  قیفوتو  مساره  یمن  سرت ، ینادرگرـس و  یتسـس و  زا  هللا  دمحب  زین  نم  و  دندیزگرب ،
، نیملسم یمومع  حلاصم  فالخ  ربامـش  هب  يدنمقالع  رپس  ریز  ناهاوخ  یخرب  هک  دسر  یم  ربخ  نم  هب  هراومه  . مدرگ یمرب  وا  يوس  هب  و 

دب ای  دیـشاب و  ادصمه  هدیقعمه و  مدرم  مومع  ای  دریگرارق ، نارگید  هدافتـسا  ءوس  هلیـسو  هکنیا  زا  دیـشاب  رذـح  رب  دـننک ، یم  یـشاپ  مس 
رارق یبیصن  ناتنادنزرف  امش و  يارب  راک  نید  رد  ات  میدمآ  ناتـشیپ  دیتسه  ادخ  لوسر  يومع  امـش  نوچ  و  دینک ، رود  دوخ  زا  ار  ناهاوخ 
امـش تسا  مزال  اذـهیلع  دـندادن ، امـش  هب  ار  تفالخ )  ) رما مامز  لاـح ، نیع  رد  دنتخانـش ، یم  ار  ناـتنارای  امـش و  مدرم  هکنیا  اـب  و  میهد ،

. تسا امش  زا  مه  ام و  زا  ادخ  لوسراریز  دینکن ) ادص  رس و   ) دیشاب مارآ  دیورب و  هار  هدرمش  بلطملا  دبع  نادنزرف 
هیحان زا  میراد  دب  نوچ  ریخ ، میراد ، جایتحا  امـش  هب  هک  میدماینناتـشیپ  تهج  نیا  هب  ام  هکنیا : نارگید  و  هللا ، يرآ و  تفگ : رمع  هاگنآ 

هچنآ هراب  رد  امش 

هحفص 271 ] ] 
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نیا زا  ددرگ ، ماـمت  نارگ  ناـتنارای  امـش و  يارب  هجیتـن  رد  دوـش ، تفلاـخم  یـشاپ و  مس  دـنا ، هدرک  قاـفتا  نآ  هراـب  رد  مالـسا  تما  هـک 
. دیناد یم  دوخ  لاح  میا  هدمآ  ناتشیپور 

ربمایپ و ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  دیتفگ : هکنانچ  تفگ : ودروآ  ياجب  يادخ  ساپس  دمح و  درک و  نخسهب  عورـش  ربمغیپ ، يومع  سابع 
تسدب ار  مدرم  راک  هاگنآ  دمآ  رـسب  شتلاسر  هکنآ  ات  داهن  تنم  ام  رب  ام  نایم  رد  شنداد  اج  اب  داد و  رارق  تسرپرـسو  یلو  نانموم  يارب 
رطاخب ار  تفالخ  رگا  رکب  وبا  يا  لاح  سوه ، يوه و  يور  زا  هن  قح  ساسا  رب  اما  دـنریگب ، میمـصت  ناشتـشون  رـس  هرابرد  ات  درپس  اـهنآ 

، میئاهنآ گنهاشیپ  اهنآ و  زا  ام  يدرک  بلط  ار  نآ  نانموم  هلیـسو  رگا  یتفرگار و  ام  قح  اعطق  يدروآ  گنچ  هب  ادـخ  لوسر  هب  باـستنا 
اما دبای ، ترورض  ام  تساوخ  مدع  تهارک و  اب  يراک  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  هتفای  ترورـض  امـش  يارب  نینموم  هلیـسو  راک  نیا  رگا 

یناوت یمن  يرادـن و  یقح  نآهرابرد  وت  تسا  نینموم  قح  رگا  تسین و  يزاین  نآ  هب  ار  اـم  هدوب  وت  قح  رگا  يدرک  لذـب  اـم  هب  هک  هچنآ 
. یهدن ار  رگید  یضعب  یهدب و  ام  هب  ار  نآ  زا  یضعب  هک  دوب  میهاوخن  یضار  وت  زا  تسام  قح  رگا  یهدب و  امب  ار  نآ 

. نآ ياه  هیاسمه  امش  میتوبن و  تخرد  ياه  هخاش  زا  ام  یلو  تسا ، تسردتسامش  ام و  زا  ادخ  لوسر  یتفگ : هکنیا  اما  و 
لاح هک  یماگنه  دـیوگ " : یم  هشیاع  !؟ تسیچ هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رمع  ارچ  هک  دـنتفرگ  داریا  رکب  وبا  رب  هک  یناـسک  رذـع  - 38

ندادرارق هفیلخ  هرابرد  یتفر  تیادخ  شیپ  هک  ادرف  ادخ  لوسر  هفیلخ  يا  دنتفگ : وا  هب  دـندمآ و  وا  شیپ  ینالف  ینالف و  دـش ، دـب  مردـپ 
: هک تفگ  مهاوخ  ادخ  هب  دیناسرت ؟ یم  ادخ  هب  ارم  ایآ  تفگباوجرد : وا  میدـناشن  ار  مردـپ  دـیوگ : یم  هشیاع  تفگ ؟ یهاوخ  هچ  رمع 

 ". مداد رارق  ریما  اهنآ  رب  ار  هباحص  درف  نیرتهب 

هحفص 272 ] ] 

فوـع و نب  نمحرلا  دـبع  هکنآ  زا  دـعب  تشاد  زاـب  يروـش  زور  رد  ناـمثع  اـبتعیب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا  ریما  زیچ  هـچ  - 39
منز و یم  ار  تندرگ  هن  رگ  نک و  تعیب  وا  اب  تفگوا : هب  نمحرلا  دبع  تسـشن و  دوب  هداتـسیا  هک  یلع  دـندرک و  تعیب  وا  اب  شناراکمه 
دنتسویپ و وا  هب  يروش  ياضعا  سپس  دمآ ، نوریب  بضغ  لاحاب  یلع  هک  دوش  یم  هتفگ  تشادن ، ریشمشدوخ  اب  یسک  وا  زج  زور  آرد ن 

. درک تعیب  نامثع  اب  تسویپ و  اهنآ  هب  ریزگان  یلع  دیگنج ، میهاوخ  وت  اب  هنرگ  نک و  تعیب  دنتفگ : وا  هب 
وا هب  نمحرلا  دبع  درک ، یتسس  یلع  یلو  نامثع ، اب  ندرک  تعیب  هب  دندرک  عورش  مدرم  دیوگ : یم  هحفص 41  دلج 5  شخیرات  رد  يربط 

گرزبیـشاداپ دنوادخ  دنک ، افو  هتـسب  ادخ  اب  هک  ینامیپ  هب  هک  ره  دنک و  یم  مادقا  شیوخ  ررـض  هب  دنک  تعیب  ضقن  سک  ره  : " تفگ
 ". داد دهاوخ  وا  هب 

همامالا رد "  و  يا ؟ هعدخ  هچ  تسا و  هعدخ  تفگ : یم  یلو  درک  تعیب  نامثع  اب  وتفاکش  ار  تیعمج  نآرق ، هیا  نیا  ندینشزا  دعب  یلع 
مکاح نآ  رد  ریشمش  اهنت  هک  هدم  رارق  تدوخ  يارب  یهار  یلع  يا  تسا " : هتفگ  نمحرلا  دبع  هک  هدمآ  هحفص 25  دلج 1  هسایسلا "  و 

سب "! دشاب و 
". دوش هداد  رارق  تیارب  رگید )  ) یهار دیابن  تسا " : هدمآ  نینچ  هحفص 208  يراخب ج 1  حیحص  رد  و 

رد يربط  هکنانچ  هدوب  باـطخ  نبا  رمع  روتـسد  هب  دـنک  يراد  دوخ  يروش )  ) دروم نیا  رد  تعیب  زا  هک  یـسک  نتـشک  دـیوگ : یم  ینیما 
ریبز و ونامثع  یلع و  ناوخب ، تعامج  زاـمن  مدرم  اـب  زور  هس  اـت  داد : روتـسد  بیهـص "  هب " رمع  هک  هدروآ  هحفص 5  دلج 5  شخیرات 

تدوخ تسین ، وا  رب  يزیچ  اما  نک  رـضاح  زین  ار  رمع  نب  هللا  دبع  و  رآ ، درگ  یئاج  رد  دشاب  هدـمآ  رگا  ار  هحلط  نمحرلا و  دـبع  دـعس و 
اهنآ رفن  جنپ  رگا  تسیاب ، اهنآ  رس  يالاب 
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هحفص 273 ] ] 

و نزب ، ار  رفن  ود  نآ  دندرک  عانتما  رفن  ود  دـندش و  قفتم  رفن  راهچ  رگا  و  نزب ، ار  شندرگ  درک ، عانتما  یکی  دـندش و  قفتم  یکی  هرابرد 
دیدنـسپ وا  هکار  یفرط  ره - دنهد و  رارق  مکح  ار  رمع  نب  هللا  دبع  دنداد  يار  يرگید  هراب  رد  رگید  رفن  هس  یـسک و  هرابرد  رفن  هس  رگا 

تـسا اهنآ  اب  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  یهورگ  نآ  اب  دـندشن ، یـضار  هللا  دـبع  يار  هب  رگا  دـننک و  باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  رفنکی  دـیاب 
دیشکب ! دندرک  ضارعا  هماع  يار  زا  رگا  ار  یقابلا  دیشاب و 

دینک " ؟ یمن  هیرگ  دیدنخ و  یم  دینک و  یم - بجعت  نخس  نیا  زا  ایآ  نوکبت "  نوکحضت و ال  نوبجعت و  ثیدحلا  اذه  نمفا  " 
هیآ 59. مجن 

هحفص 275 ] ] 

؟ تسیچ يارب  اهادص  رس و  اهیزرو و  ضرغ  نیا 

ریما یقیقح  تفالخ  ملسمتقیقح و  ربارب  رد  يراک  هطلغم  ساسا و  یب  ادص  رـس و  زج  دش ) لقن  البق  هک  تفالخ  هب  طوبرم   ) تایاور نیا 
زا مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هک  تسین  يرگید  زیچ  هدـش  تباث  حیحـص ، حیرـص و  صوصن  اب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملا 

. دومرف یم  بیغرت  نادب  ار  مدرم  ادخ  نامرف  هب  تسویپ  يدزیا  تمحر  هب  هک  یماگنه  ات  تثعب  زور  نیتسخن 
يادتبا رد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  دهاوخن  دـنرادن ، يرایتخا  نآ  هرابرد  مدرم  هک  یتقیقح  ربارب  رد  بوشآ  لاجنج و  زج  غورد ، ثیداحا  نیا 

هب ادخ  لوسر  هک  يزور  نآ  رد  راک  نیا  دهد و  یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا ، ادخ  تسد  هب  تفالخ  رما  هک  دومرف  حیرصت  شتوعد 
میئآ و رد  وت  نیدب  رگا  يرضاح  ایآ  تفگ : نانآ  يوگنخـس  هک  هاگنآتفرگ  تروص  درک ، مالـسا  داهنـشیپ  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق 

تـسد رد  تفالخ  : " دومرف ادـخ  لوسر  ینکرازگرب ؟ ام  هب  تدوخ  زا  دـعب  ار  تفالخ  وتسایر  دـنادرگ ، زوریپ  ناـفلاخم  رب  ارت  دـنوادخ 
". دهد یم  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا  ادخ 

هراومه ار  نانآ  دناشکیم و  یتخبدب  یهارمگ و  يوس  هب  ار  یمالـسا  تما  هک  تسین  یتخبدب  هقلح  البریجنز و  زج  لوعجم ، تایاور  نیا 
. دهد یم  قوس  تکالهو  طوقس  ياه  هرد  يوسب  درادیم و  هگن  لهج  یکیرات  رد 

ملاع رد  هک  تسین  موش  دصاقم  تیردان و  ياه  هزیگنا  زج  تیاور  نیا 

هحفص 276 ] ] 

. دنرادنرابتعا شزرا و  تفرعم  شناد و  رازاب  رد  تقیقح و  یتسار و 
هتخادرپ و ار  اهنآ  تناما ، نامرفزا  يرود  تسار و  هار  تلادـع و  نوناق  زافارحنا  هک  تسین  غورد  ناتهب و  ياـه  تسد  هتخاـس  زج  اـهنیا 

. تسا هدروآ  دیدپ 
هدش هداد  هولج  تشز  نانچ  هلیسو  نادب  خیرات  تاحفـص  هک  تسین  قئاقح  نداد  هولج  هنوراو  غورد و  ياهگنر  زج  لوعجم ، تایاور  نیا 

هار ار  نآ  ادـخ  هار  کلاس  چـیه  دـنکیمن و  دامتعا  نآ  هب  هاـگآ  هدرک  لیـصحت  چـیه  ددنـسپ و  یمن  ار  نآ  يراد  نید  دنمـشنادچیه  هک 
. دیامن یمن  وجتسج  نآ  رد  ار  شدوصقم  قح  بلاط  چیه  دنک و  یمن  باختنا  حیحص 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


زج اهنیا  . تسا هدروآ  دیدپ  ار  نآ  یگدنز  رذگ  دوز  ياه  تذل  يدام و  عماطم  هک  تسین  یلاخ  وت  ياه  هدبرع  اهادـص و  رـس و  زج  اهنیا 
دشر زا  دنز و  یم  لوگ  ار  هراچیب  نادان  هک  تسین  یناسفن  ياه  شهاوخ  بیهل  زا  يا  هنومن  هدننک و  هارمگ  ياه  هنتف  شتآ  زا  يا  هشوگ 

. دزوس یم  ار  شتداعس  ياه  هشیر  هک  دنک  یم  نادرگ  رس  ناریح و  نانچ  شنید  تخانش  رد  ار  وا  دراد و  یم  شزاب  لماکت  و 
هب نتـسب  غورد  رب  شنتخیگنارب  تناما و  یتسار و  ياه  هار  زا  یمالـسا  تما  فارحنا  يارب  هک  تسین  جـئار  رادـخاش  ياه  غورد  زج  اهنیا 

. تسا هدش  هتخاس  شتما  تاقثو  ءانما  ربمایپ و  ادخ و 
هک یئاه  هریجنز  نیا  زا  ندـش  صالخ  يارب  ایآ  و  دـبای ؟ یم  یهار  کیرات ، ياه  هطرو  نیا  زا  شتاجن  يارب  رگـشهوژپ  ناسنا  ایآ  لاـح ،

تسا راوازس  هتشاد  ارنآیگتسیاش  هک  یمکحم  دامتعا و  دروم  كردم  الصا  و  تسه ؟ يدیما  تسا ، هتـسب  هجوت  نودب  ار  شیاپ  تسد و 
نارازه زا  اهدص  نیا  ایآ  تسین ؟ هدش  اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  حیرصت  یئاه  غورد  نیا  هب  نوحشم  اه  باتک  ایآ  دیامنلوکوم ؟ ار  شراک 

؟ تسا هدنکارپ  اه  باتک  وتافیلات  نمض  رد  هک  تسین  یغورد  ثیداحا 
لکش هب  ار  غورد  ثیداحا  نآ  نیفلوم ، زا  دنیب  یم  هک  یتقو  یمدآ 

هحفص 277 ] ] 

هجوت هکنآ  نودب  ار  اهنآ  رگید  یخرب  و  دننک ، یم  بلاق  حیحص ، ياج  نیغورد  دانسا  اب  ار  اهنآ  رگید  یخرب  هدرک و  یقلت  ملـسم  لاسرا 
؟ دنک هچ  هک  دناد  یمن  درب و  یئاجب  هار  دننک ، یم  لقن  تسه  یصقاون  ناشدنس  ای  نتم و  رد  هک  دنهد 

. تسا هدوب  بهاذم  دروم  ردساسا  یب  ياه  اعدا  تابثا  ای  و  ءافلخ )  ) لئاضف ندرک  فیدر  هرابرد  اهنیا  همه 
هدولآ ناگدنـسیون  نیا  يارو  هک  دنیب  یملاحنا  اب  دنک ؟ هچ  هک  دسرپ  یم  دوخ  زا  تفرگ  رارق  یتالکـشم  نینچ  ربارب  رد  هک  یتقو  یمدآ 

، تنـس لها  ثیدـح  لاجر  نایم  رد  دـنک " : یم  اعدا  یئور  رپ  لامک  رد  هک  دراد  رارق  یمیـصق )  ) مهدراـهچ نرق  يوگغورد  فرحنم ، و 
درادن " ! دوجو  دشاب ، يزاس  ثیدحو  بذک  هب  مهتم  هک  یسک 

یتسد هچ  و  دناسانشب ؟  وا  هب  حیحص  ان  زا  ار  حیحص  تنس  دناوتیم  زیچ  هچ  و  تسیچ ؟ تقیقح  نتخانـشن  رد  هراچیب  نادان  هانگ  نیاربانب 
ناسنا نینچ  دبایب و  یتسرد  ینید  هزیگنا  دوخ  رد  هک  دوش  یم  ادـیپ  یحلـصم  ایآو  دـنک ؟ صالخ  ریوزت  غورد و  متـس  زا  ار  وا  تسا  رداق 

دهد ؟ تاجن  یهارمگ  زا  ار  ینادرگرس  راتفرگ و 
یم هدـنز  ای  دوش و  یم  كاله  هک  سک  ره  ات  میداد  حیـضوت  ار  زیچ  همه  میتشون و  يدـنپ  يزیچ  رهزا  حاولا ، نیا  رد  وا  يارب  ام  يرآ " 

، دشاب تمحر  تیاده و  نانموم  يارب  ات  میداد  شلیصفت  ملع  ساسا  رب  هک  میدروآ  یباتک  اهنآ  يارب  ام  و  دشاب ، راکـشآ  لیلد  يور  دنام 
هرابرد تمایق  زور  تراگدرورپ  هکدوب  دـهاوخ  يراکمتـس  تهج  یئاناد  زا  دـعب  اهنآ  فالتخا  و  میداد ، هئارا  يراکـشآقئاقح  اهنآ  هب  و 
یناسک ياهاوهزا  نک و  يوریپ  نآ  زا  سپ  میداد ، رارق  قح  نیئآ  رب  ارت  نیا  ربانب  دومرف ، دهاوخ  مکح  دناهدرک  فالتخا  نآ  رد  هکهچنآ 

زاب نآ  يوریپ  زا  ارت  دنا ، هدومن  طوقـس  هدرک و  يوریپ  ناشیاهاوه  زا  دنرادن و  نامیا  نآ  اب  هک  یئاهنآ  ادابم  نکم ، يوریپ  دنناد  یمن  هک 
 ". دیامن يوریپ  قح  زا  هک  یسک  رب  دورد  دنراد ،

هحفص 278 ] ] 

نازاس ثیدح  هرابرد  تنس  لها  ءاملع  ظافح و  رظن 
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ناهانگ بکترم  رفک  هرابرد  تنـس  لـها  زا  منک  یمن  رکف  تسا ": هتفگ  هحفـص 21  صاوخلا "  ریذحت  رد " یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح 
هک یسک  تسا : هتفگ  مرکا  ربمایپ  رب  غورد  هرابرد  نیمرحلا  ماما  ردپ  ام  باحـصا  زا  ینیوج  دمحم  وبا  خیـش  رگم  دشاب ، هداد  يوتف  هریبک 

. تسا نوریب  مالسا  تلم  زا  تسا و  رفاک  دشاب  هتشاد  ادخ  لوسر  رب  غورد  دمعت 
یم تلالد  مکح  نیا  و  دنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  تسا  اهیکلام  نایاوشیپ  زا  هک  ربنم  نبا  نیدلا  رصان  ماما  دننام : رگید  یضعب  يوتف  نیارد  و 

هک دنک  یمن  باجیا  تنـس ، لها  زايدرف  چیه  شیپ  رئابک  زا  مادـک  جـیه  اریز  تسا ، رئابک  نیرتگرزب  زا  ادـخ  لوسر  رب  بذـک  هک  دـنک 
 ". ادخ لوسر  رب  بذکرب  دمعت  نیمه  رگم  دشاب  رفاک  نآ  هدنوشبکترم 

بتک و رد  مالـسا  راوگرزب ، ربمایپ  مان  هب  ار  غورد  ثیداحا  نیا  زابرید ، زا  هک  ناسیون  هریـس  ناخروم و  ظاـفح و  ناثدـحم و  لاـح  عضو 
: تسنیا تیاور  نآ  دوش و  مولعم  هتسناد  حیحص  ارنآ  يزوج  نبا  هدروآادخ و  لوسر  لوق  زا  بیطخ  هک  یتیاور  زا  دنا ، هدروآ  ناشتافلوم 

: نیباذکلا دحا  وهف  بذک  هنا  يری  وه  اثیدح و  ینميور  نم 

هحفص 279 ] ] 

 ". تسا نایوگغرد  زا  یکی  وا  دنک  تیاور  تسا  غورد  دناد  یم  هک  ار  یثیدح  نم  زا  سک  ره  " 
هنع دـحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنمانذـخال  لـیواقالا  ضعب  اـنیلع  لوقت  ول  و  دـیامرف : هراـب  نیا  رد  زین  دـیجم  نآرق  و 
یم تدـشب  ار  وا  داد  یم  تبـسن  ام  هب  ار  اـهوگتفگ  یـضعب  ربمغیپ  رگا  نیبذـکم " : مکنم  نا  ملعنل  اـنا  نیقتملل و  هرکذـتل  هنا  نیزجاـح و 

هک میناد  یم  ام  تسناراـکزیهرپ و  يارب  يدـنپ  نآرق  هک  دـیدش  یمن  وا  لـئاح  امـش  زا  کیچـیه  میدـیرب و  یم  ار  شگرهاـش  میتفرگ و 
 ". دیناگدننک بیذکت  امش  زا  یضعب 

شیپ زا  نانآ  دـنداد "  تبـسن  ادـخ  لوسر  هب  ار  نآ  دـندوب ، ملاع  هدـش  هتخاس  ياه  غورد  نیا  تقیقح  هب  هکنیا  اب  ناخروم  ظاـفح و  نیا 
دزاسب ادـخمانب  یغورد  هکنآ  زا  رترگمتـس  دـندنام ، زاـب  تسار  هار  هب  ندیـسر  زا  دـندرک و  هارمگ  زین  ار  مدرم  زا  رایـسب  دـندوب و  هارمگ 

- رب ادخ  تنعل  يا  دنتـسب ، غورد  ناشراگدرورپ  هک  دنناسک  نیمه  دنیوگ : نادهاش  دـش و  دـنهاوخ  هضرعادـخ  هاگـشیپ  هب  نانآ  تسیک ؟
". داب نارگمتس 

يارب تسین  و  دیوگ " : یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  دنا  هتـشادن  دمعت  هدوب و  لهاج  ناشیاه  نتفگ  غورد  نیا  رد  نانآ  هک  دـینک  یم  رکف  ایآ 
یئاهوزرآ زج  باتک  زا  دنداوسیبنانآ و  زا  یخرب  و  دـنقح ، رب  هک  دـنرادنپ  یم  و  دـنتفگ ، غورد  يرک  يروک و  يور  زا  و  یـشناد ، نانآ 

يور زا  ار  مدرم  ات  دنز  یم  ءارفا  غورد  يور  زا  ادخ  هب  هک  تسنآ  زا  رت  رگمتس  یـسک  هچ  سپ  رادنپ ، لها  زج  نانآ  دنتـسین  دنناد و  یمن 
زا اهنآ  رب  ياو  هتشون و  ناشیاهتسد  هک  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  دنک ، یمن  تیاده  ار  رگمتـس  مدرم  دنوادخ  دننک ، هارمگ  یـشناد  یب 

 ". دنا هدرک  بسک  هک  هچنآ 

هحفص 280 ] ] 

يدنوار نیدلا  بطق 

هراشا
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نادـنزرف : " " تسنآ زا  یتمـسق  همجرت  ریز  ترابع  هک  هدورـس  مخ  ریدـغ  هراب  رد  يراعـشا  لاس 573 ه  رد  یفوتم  يدـنوار  نیدـلا  بطق 
. امش رب  دورد  دنیوگ : یم  دنریگ  رارق  نالهاج )  ) بطاخم هاگره  هک  دننامیتی  ناردپ  ارهز ،

. دنراد هدنز  اهبش  راد و  هزور  ار  اهزور  نانآ  تسا  راکهانگ  دهاوخب  ار  نانآ  يدب  سک  ره  دنمدرم ، رب  ادخ  ياهلیلد  نانآ 

لا  موی  هللا  لوسرلعجی  ملا 
اماما یلعالا  ایلع  ریدغ 

امامح ؟ امرق  ردیح  کی  ملا 
: اماقم اریخ  ردیح  کی  ملا 

؟ دادن رارق  ماما  ار  راوگرزب  یلع  ریدغ  زور  ادخ  لوسر  ایآ  " 
!؟ تلزنم " ماقم و  نیرتهب  ياراد  ردیح  دوبن  ایآ  تمظع و  اب  عاجش  درم  یلع )  ) ردیح دوبن  ایآ 

: دیوگ یم  تسوا  راعشا  زا  زاب  و 
. تسا کچوک  ناشلئاضف  يارب  نیمز  هک  تسا  یمیظع  تفارش  مرکا  ربمایپ  نادناخ  يارب 

. دنتسه یمکحم  هاگهانپ ) و   ) هرز نانآ  مادک  ره  تفرگ ، ار  اج  همه  هک  یماگنه 
. تسا اهبنارگ  رد  نوچ  شمالک  داتسیا  هظعوم  ماقم  رد  ناشمئاق  هک  یماگنه 

هحفص 281 ] ] 

. دش دهاوخ  میلست  ناشربارب  رد  رابج  راگزور  دش ، رپ  ناشلدع  اب  ایند  هکینامز  ای  و 
. دننک تنایخ  ناتسود  یتح )  ) هچ رگادنناگدننک  افو  نانآ  دنلهاج ، مدرم  هچ  رگا  دننای  اناد  نانآ 

. دش هتفرگ  اهنآ  زا  تسایر  هک  یماگنه  درک  ضارعا  اهنآ  زا  راگزور  دندرک ، متس  نانآ  رب  ناشیاهومع  رسپ 
. دوب ياهزات  ینابرق  ناشنانمشد  شیپ  زور  ره  رد  نانآ  يارب 

مخ  ریدغب  یضم  ام  وسانت 
: طوبه مهتوقشل  کهکراف 

. دمآ نیئاپ  يرهاظ ) رظنزا   ) نانآ ماقم  ناشتواقش  رطاخب  هجیتن  رد  دوب ، هتشذگ  مخ  ریدغ  رد  هک  هچنآ  دندرک  شومارف 
!! دوب یشزرا  مک  هجوج  وا  هک  ایوگ  دنتخیرار ، مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هک  هیما  ینبرب  ادخ  تنعل 

. دنک یم  عولط  دیشروخ  دمد و  یم  حبص  هک  ینام  ات ز  داب  ادخ  دورد  هزور  همه  ربمایپ  نامدود  رب 

يدنوار لاح  حرش  تیصخش و 

هفئاط و نیا  ياهمشچ  زا  یمشچ  هعیش ، ياملع  نایاوشیپ  زا  یکی  يدنوار  یـسیع  نب  نیـسح  نب  هللا  هبه  نب  دعـس  نسحلا  وبا  نیدلا  بطق 
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هلیلمج و یعاسم  لئاضف و  رد  یگریت  شناوارف و  راثآ  رد  یبیع  هنوگچیه  تسا ، بدا  ملع و  غباون  زا  ثیدـح و  هقف و  ریظن  یب  دـیناسا  زا 
. دنرادن دوجو  شا  هدنزرا  بتکو  وکین  لامعا  ینید و  تامدخ 

ناسل لمالا - لـما  ءاـملعلا - ملاـعم  نیدـلا - بجتنم  خیـش  تسرهف  دروخ : یم  مشچب  ریز  ياـهبتک  رد  شناوارف  دـیجمت  فیرعت و  رکذ و 
هحفص 48- دلج 4  نازیملا 

هحفص 282 ] ] 

ینکلا و هحفص 22 -  دـلج 2  لاقملا  یهتنم  نیرحنلا  ولول  مراهچ - هضور  رد  هنجلاضایر  یجیهامـس - گزرب  هزاـجا  ءاـملعلا - ضاـیر 
هحفص 58. دلج 3  باقلالا 

دناهدرک تیاور  وا  زا  هک  یناسک  وا و  خیاشم 

: تسا هلمجنآ  زا  هک  دنک  یم  تیاور  بهذم  ناگرزب  نادنمشناد و  زا  يرایسب  زا  موحرم  نآ 
لاس 522 ه. رد  یفوتم  يدادغب  یلع  نب  هللا  هبه  تاداعسلا  وبا  خیش  - 1

رد هدرک و  كرد  ار  وا  لاسدودح 520  نیدلا  بجتنم  خیش  هک  يزورم  ینیـسحدمحم  نب  راقفلاوذ  ماصمـصلا  وبا  نیدلا  دامع  دیـس  - 2
. دوب هتشذگ  لاس  شرمع 115  زا  تقو  نآ 

. تسا هدمآ  یقهیب  خیرات  رد  هکنانچ  لاس 544  رد  یفوتم  یناوص  دمحم  نب  دوعسم  نساحملا  وباخیش  - 3
 ". یضترملا هعیشل  یفطصملا  هراشب  فلوم "  يربط  مساقلا  یبا  نب  دمحمنیدلا  دامع  خیش  - 4

. تسا هدمآ  لاجرلا  دقنرد  هکنانچ  لاس 548 ه  رد  یفوتم  نایبلا  عمجم  بحاص  یسربط  یلع  وبا  خیش  - 5
. یمیمت يروباشین  دمصلا  دبع  نب  یلع  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  نکر  خیش  - 6

. هدش دای  نیدلا  نکر  خیش  ردارب  دمصلا  دبع  نب  یلع  نبدمحم  خیش  - 7
 ". مولعلا هرصبت  بحاص "  ینسح  يزار  یعاد  نب  یضترم  بارت  وبا  دیس  - 8

. هدش دای  بارت  وبا  دیس  ردارب  يزار  یعاد  نب  یبتجم  برحلا  وبا  دیس  - 9
. يدهشم ینیسح  لیعامسا  نب  دمحمتاکربلا  وبا  دیس  - 10

. یبلح نسح  نب  یلع  نب  دمحم  وبا  خیش  -11
. دشاب تسادابآ  نونک  ات  هک  ءاسحا  ءارق  زا  راغلا  يوس "  هب  تبسن  نآ  دیاش  تسا : هتفگ  ضایرلا " بحاص "  . يراغلا رصن  وبا  - 12

. حیمک نب  مساقلا  وبا  خیش  - 13
. نابزرم نب  دمحم  رفعج  وبا  خیش  - 14

هحفص 283 ] ] 

. یمق بدوم  نیسح  هللا  دبع  وبا  خیش  - 15
. يدابارا یلع  نب  نسح  دعس  وبا  خیش  - 16

. یقیدح دمحم  نب  نسح  مساقلا  وبا  خیش  - 17
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. یشکرم دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  خیش  - 18
. رادیوعد نب  هللا  هبه  خیش  - 19

. یقیلس بلاط  یبا  نب  یلع  دیس  - 20
. هدش دای  مساقلا  وبا  خیش  ردارب  حیمک  نب  رفعج  وبا  خیش  - 21

. هوخالا نبا  هب  فورعم  يدادغب  میحرلا  دبع  خیش  - 22
. يرقم يروباشین  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  خیش  - 23

. یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  خیش  دلاو  نسح  نب  دمحم  خیش  - 24
بطق نادرگاـش  هـقبط  زا  هجاوـخ  ردـپ  اریز  دـسر ، یم  رظنب  دـیعب  باـسح  یلوهدروآ  يدــنوار  خــیاشم  زا  ار  وا  تاـضور "  بحاـص " 

. تسانیدلا
رد هدمآ ) تارذش  رد  هکنانچ   ) دشاب لاس 540 ه  رد  یفوتم  رصن  وبا  هب  ینکم  یـسوط  دمحم  نب  نسح  دمحم  خیـش  وا  يوق  لامتحا  هب  و 

. تسا رتاناد  ادخ  تروص  ره 
: دننک یم  تیاور  ریز  دارفا  هلمج  نآ  زا  هعیش  ناگرزب  زا  یعمج  يدنوار  نیدلا  بطق  ام  خیش  زا  و 

. یضاقیسربط رابجلا  دبع  نب  یلع  نب  دمحا  خیش  - 1
. ینارحب میهاربا  نب  دشار  نیدلا  ریصن  خیش  - 2

. هیوباب نب  نیسح  نب  نسح  نب  دمحم  نبدعس  هیوباب  خیش  - 3
. يدنوار نیدلا  بطق  نب  نیدلا  دامع  جرفلا  وا  رسپ  - 4

. یلع نیدلا  لامج  یضاق  - 5
. يدادغب يولع  نسح  نب  دمحم  ثرحلا  وبا  نیدلا  زع  فیرش  - 6

. یناردنزام يورس  یلع  نب  دمحم  بوشآ  رهش  نبا  خیش  - 7

هحفص 284 ] ] 

وا تافیلات 

: زا تسا  ترابع  شا  هدنزرا  تافیلات 
نایب ماکحالا - ماکحا  هغالبلا - جهن  حرـش  رد  هعاربلا  جاهنم  هیاهنلا - هیهن  نآرق - ریـسفت  دلج - هد  هیاهن  حرـش  رد  ینغملا  نیزحلا - هولس 

یف بیرغتلا  هیناثلا - هلـسغلا  یف  هلاسر  هیفاشلا  هغالبلا - جـهن  زا  يا  هبطخ  حرـش  رد  جراعملا  ءایبنالا - صـصق  - هیاـهنلا بیرغ  - تادارفنـالا
ياهشلا ءایض  هثحابملا - هرهز  بارعالا - یف  بارغالا  نینموملا - ریما  هناگدص  تاملک  حرـش  ماکحالا - حرـش  ماکحالاتایآ - بیرعتلا -

نم ضرف  تادابعلا - یف  تاینلا  مالکلا - رهاوج  هباـنجلا - لـسغ  یف  هباـصعلا  راجـش  رحبلا  باـتک  هفـسالفلا - تفاـهت  باهـشلا  حرـش  یف 
بابل سمخ - رد  يا  هلاـسر  لماوعلاحرـش - نآرق - زا  خوسنم  خـسان و  يا  هلاـسر  حـئارجلا - جـئارخلا و  ءاـضقلا - هیلع  ءادـالا و  ءارـضح 

- لوزنلا بابسا  لیلعلا - هفحت  نییرکسع - نادنزرف  هرابرد  نیتنجلا  انج  رازملا  باتک  سمخ - ردهلاسم  یسرکلا - هیآ  تلیـضف  رد  رابخالا 
- نیموصعملا باـقلا  نآرقلا - هقف  دوـقعلا - لـمجلا و  نم  دوـقعملا  لـح  تاـیالا - هالـص  نآرقلا - ما  اهتحـص - تاـبثا  اـنثیداحا و  لاوـحا 
هک رودـصملا  هثفن  دـلج - هس  ردیـضترم  فیرـش  هعیرذـلا  حرـش  هقیقعلا - یف  هلاسر  هلکـشملا - تایالا  ینارعـشلا ، لوصف  نم  صیلختلا 
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نم زوجی  اـم ال  زوجی و  اـم  زاـجیلا - حرـش  یف  زاـجنالا  دـلج - ود  رد  حیارـشلا  یف  عیارلا  دـلج - هد  رد  ریـسافتلا  هصـالخ  تسوا - ناوید 
. دوش یم  هلاسم  دودح 95  رد  هک  هدش  عقاو  ینالک  لئاسم  رد  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  نایم  هک  یفالتخا  هیاهنلا -

منک یم  رکف  هک  تسا  ام  رایتخا  رد  يدنوارموحرم  زا  هک  تسا  یبتک  اهنیا 

هحفص 285 ] ] 

. شریسافت زا  یضعب  اب  نآرقلا "  ما  رابخالا " و "  بابل  هب "  تبسن  صیخلتلا "  لیبق " : زا  دشاب  يرگید  اب  اه  باتک  نیا  زا  یضعب 

وا هتسیاش  دنزرف 

. تسا هتشاذگ  اجب  دندوب  هعیش  ناگرزب  ءاهقف و  زا  همه  هک  دنمشناد  نادنزرف  دوخ  زا  وا 
هقث و یملاع  وا  هدمآ  نیدلا  بجتنم  خیش  تسرهف  رد  هکنانچ  تسا ، نیدلا  بطق  نب  یلع  نیدلا  دامع  جرفلا  وبا  خیش  شنادنزرف  زا  یکی 

. تسا دامتعا  دروم 
دنک : یم  تیاور  دوش ، یم  هدرب  مان  الیذ  هکیعمج  زا  شردپ و  وا 

. یناشاک يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  نیدلا  ءایض  دیس 
. فورعم رسفم  يزار  حوتفلا  وبا  یلع  نبنیسح  نیدلا  لامج 

. يزاریصمح نسح  نب  یلع  نب  دومحم  نیدلا  دیدس 
. نایبلا عمجم  بحاص  یسربط  نسح  نب  لضف  یلع  وبا  نیدلا  نیما 

. هوخا نبا  هب  روهشم  يدادغب  دمحا  نب  میحرلا  دبع  خیش 
. تسا هدرک  حیرصت  اهنیا  همه  هبشگرزب  هزاجا  رد  ملاعم  بحاص 

ءاقبلا یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  خیـش  یـسوط و  ریـصن  نبا  یلع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  هللا  دبع  نیدلا  ریـصن  بلاط  وبا  خیـش  گرزب  هیقف  و 
. دننک یم  تیاور  وا  زا  امن  نبا  هب  فورعم  یلح 

بطق ماما  نب  یلع  ناونع  هب  یهاگ  يدنوارنیـسحلا و  یبا  نیدلا  بطق  نب  یلع  ناونع : تحت  وا  زا  یهاگ  لمالا  لما  رد  یلماع  رح  خـیش 
... دننک یم  تیاور  وا  زا  دیهش  تسا : هتشون  لوا  دروم  رد  تسا و  هدومرف  موقرم  ار  شلاح  حرش  هدرک و  دای  يدنوار  دیعس  نیدلا 

. تسا هدش  دلوتم  لاس 734 ه  رد  دیهش  هکنآ  لاح  تسا و  مشش  نرق  ناگرزب  زا  یلع  خیش  نیا  اریز  تسا ، يراکسآ  هابتشا  نیا  و 
تسرهف رد  نیدلا  بجتنم  خیشهک  تسا  يدنمشناد  دنزرف  ياراد  یلع  خیش  نیا  و 

هحفص 286 ] ] 

. تسا نیدلا  بطق  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  ناهرب  لئاضفلاوبا  خیش  نامه  وا  .و  تسا هدوتس  تلیضف  شناد و  ار  وا  هدرک و  دای  وا  زا 
هک تسا  یگرزب  نادنمشناد  ءاملع و  زا  یکی  هک  تسا  نیدلا  بطق  نب  نیسحلا  هللادبعوبا  نیدلا  ریـصن  خیـش  نیدلا ، بطق  رگید  دنزرف  و 

. میا هتشون  ار  وا  یگدنز  حرش  هحفص ي 40  هلیضفلا " ءادهش  باتک "  رد  ام  هدش و  دیهش 
هب هدرک و  شیاتـس  وا  زا  ناسیون  مجارت  همه ي  هک  تسا  نیدـلا  بطق  نب  دـمحم  لـضفلاوبا  نیدـلا  ریهظ  هیقف  نیدـلا ، بطق  موس  دـنزرف 

. دنا هدرک  دای  وا  زا  لدع  هقث و  ماما و  ناونع 
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لاس لاوش  مهد  هبنـش  راهچ  زور  هدمآ  هرـس  سدق  لوا  دیهـش  طخ  زا  لقن  هب  هحفـص 15  راحب  تازاجا  رد  هکنانچ  يدنوار  نیدـلا  بطق 
هدرک توف  لاوش  مهدزیـس  رد  وا  هک " : تسا  هدـمآ  هیوباـب  نبا  فیلأـت  ير  خـیرات  زا  لـقن  هب  نازیملا  ناـسل  رد  .و  تسا هدرک  توف   573

. داد رارق  مق  رد  مالس  اهیلع  هموصعم  ترضح  دیدج  نحص  رد  نونکا  مه  شربق  تسا و 
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يذیواعت نبا  طبس 

هراشا

نآ زا  هک  دراد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مخ و  ریدغ  هراب  رد  يدایز  راعشا  تسا  هدرک  توف  لاس 584 ه  رد  دلوتم و  لاس 519 ه  رد  هک  زا 
: دوش یم  همجرت  الیذ  هک  يراعشاتسا  هلمج 

تلاصا یلاع و  ماقم  تهج  هب  اه  ناسنا  همه  رب  وت  كاپ  همطاف  رـسپ  يا  دوب و  كرـش  هدنرب  نیب  زا  هک  یلع  رـسپ  يا  ربمایپ و  مانمه  يا  " 
يراد يرت  رب  یگداوناخ 

. دننک یم  ءادتقا  امش  هب  يوریپ و  امش  زا  يریخ  يراک  ره  رد  مدرم  دوش و  یم  هتفرگ  امش  زا  يرادافو  سرد 
؟ تسین راوگرزب  یلاوم  تداع  زا  هدعو  فلخ  هک  یتروص  رد  ینک  یم  هدعو  فلخ  نم  اب  هنوگچ 

هب ارم  يرابجا  هارکا و  هنوگ  چیه  نودب  تسخن  زور  وت  اریز  یهد ، ماجنا  ار  یتسردان  راک  نینچهک  ینآ  زا  رتگرزب  راتخم "  رسپ "  ياوس 
. يدوب هداد  هدعو  نآ 

. شیاسآ عقاوم  اه و  یشوخ  رد  هن  دریگب  ار  یمدآ  تسد  اه  يراتفرگ  رد  هک  تسا  یسک  تلیضف  اب  ناسنا  و 
؟ دراد زاب  رودقم )  ) هتسیاش روما  ماجنا  زا  ارت  دیابن  رودقم  ریغ  روما  هک  یتروص  رد  دوش  یموت  عنام  يرذع  هچ 
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كزیترت یهامرام و  زج  دوب و  مهاوخ  بصاون "  هلمج "  زا  نم  يرادن ، نآ  ریخات  يارب  يرذـع  دراد و  همادا  وت  هدـعو  فلخ  هک  یمادام 
. تخپ مهاوخ  اذغ  اروشاع  زور  رد  دیشک و  مهاوخ  همرس  زور  هس  ات  درک و  مهاوخ  تفاظن  و  دروخ ، مهاوخن 

مل  هیف و  نازحالا  تیوط  و 
: ریدغلا دیع  موی  یف  ارورس  دبا 

درک " و مهاوخن  ینامداش  رورـس و  راهظا  رگید  ریدغ "  دیع  زور " رد  دیچرب و  مهاوخ  اروشاع )  ) زورنآ رد  ار  هودنا  نوخ و  طاسب   "و 
ار نآ  مناد و  یم  كاـپ  ار  يدوهی  فرظ  درک و  مهاوـخ  هتوـتیب  عماـج ، دجـسم  رد  " ع ،)  ) رفعج نب  یـسوم  دهـشم  ياـجب "  نیا  زا  دـعب 
ار بعـصم "  ربق "  هک  دید  دنهاوخ  ریـصق "  رانک "  رد  هسومات " و  رد "  خرک "  رد "  ارمهعیـش  نیا  زا  دعب  مهد و  یم  حیجرت  كوخزا 

مدرک : یم  ترایز  متشاد و  یم  تسود  ار  روذنلا "  ربق  نیا "  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  منک  یم  ترایز 
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نبا  ) وا هدش  عطق  تسد  نایم  رد  متـسد  هک  دنیبب  ارم  رـشح  زور  رد  همطاف  دـشاب و  مقیفر  تمایق  زور  رد  مجلم ) نبا   ) يدـیبز مراد  لیم  و 
. دراد رارق  مجلم ) 

!! " دیتخاس یمنهج  تا ) هدعو  فلخ  رطاخ  هب   ) ار ینموم  ناسنا  هک  دیتسه  امش  مینیب  دب  لوئسم  و 
راتخم نب  دمحم  دیس  هفوک "  بیقن  يارب  ار  نآ  هک  میدرک  لقن  يدیواعت  یطخ  ناوید  زا  میدروآ ، اجنیا  رد  ار  شا  همجرت  هک  یتایبا  نیا 

 " رینم نبا  هیرتت " "  کبـس "  هب  تایبا  نیا  تسا و  هدومن  شنزرـس  هدوب  هداد  وا  هب  هک  يا  هدـع  هب  ءاـفو  مدـع  هب  ار  وا  هتـشون و  يولع " 
. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب   329 هحفص 331 - مراهچ  دلج  رد  هک  تسا  يرئاظن  هابتشا و  اهنآ  يود  ره  يارب  تسا و 

؟ تسیک يذیواعت 

هب ترهـش  نیا  .و  تسا يذیواعت " نبا  هب "  فورعم  يدادغب  تسا ) هدمآ  هللا "  دبع  رداصم "  یـضعب  رد   ) هللا دـیبع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا 
دج رطاخ 
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لوالا يدامج  رد  هدـش و  دـلوتم  خرک  رد  لاس 496 ه  رد  هک  تسا  يذـیواعت "  نبا  هب  فورعم  يرهوج  كرابم  دـمحم  یبا  شیرداـم " 
. تسا هدش  نفد  هیزینوش "  هربقمرد "  هدرک و  توف  لاس 553 ه 

ساسحا شینارون  تایبدا  یلاع و  رعش  اب  قارع  داد و  رارقهفئاط  نیا  تسد  هریچ  ناگدنسیون  هعیش و  لوا  زارط  يارعـش  هرمز  رد  يذیواعت 
هدوتس و ار  وا  لاجر  مجارت و  بتک  همه  تسا و  رطعم  شیوبشوخ  ترابع  اب  رونم و  شینارون  راتفگ  زا  اه  باتک  هکنانچ  دنک ، یم  رورغ 

. دنا هدش  روآ  دای  ار  شناوارف  راثآ  راکشآ و  لئاضف 
هدنـسیون دادـغب  رد  عاطقا  ناوید  رد  هدوب و  قارع  فورعم  رعاش  شنامز  رد  وا  هک : تسا  هدـمآ  هحفص 31  دـلج 7  ءابدالا "  مجعم  رد " 

حالـص ناطلـس "  هب  تفر و  ماش  هب  هک  یتقو  هتـشاد  ینیـشنمه  وا  اب  یتدـم  هدوب  قارع  رد  یناهفـصا  بتاک  دامع  هک  ینامز  تسا و  هدوب 
دامع ار "  اهنآ  زا  یخرب  هکتفرگ  تروص  یتالـسارم  اهنآ  نایم  تشاد و  هبتاکم  وا  اب  يذیواعت  نبا  تسویپ ، بویا "  نب  فسوی  نیدـلا 

. تسا هدروآ  هدیرخلا "  رد "  " 
یئاـنیب و نارود  زا  نآ  رد  هک  تـسا  يداـی  راعـشا و  هراـب  نـیا  رد  وا  يارب  دـش و  روـک  لاس 579 ه  شرمع  رخآ  رد  يذـیواعت  حـتفلا  وبا 

. دنک یم  دای  شیناوج 
نسح نب  یلع  روصنم  یبا  هدیصق  اب  اهنآ  زا  یکیرد  داتسرف و  قوسب  دادغب  زا  ار  اهنآ  هدوتـس و  ار  نیدلا  حالـص  ناطلـس  هدیـصق  هس  اب  وا 

. تسا هدرک  هضراعم  نیرق ؟... لک  دو  يزاجی  اذکا  تسنیا " : شلوا  هک  ردرص "  هب "  فورعم 
تشون و ار  هدیصق  نیا  هاگنآ  دهدب ، رارق  شنادنزرف  مان  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  دش  روک  هک  یتقو  تشاد ، يا  هناهام  قوقح  ناوید ، رد  وا 

نینچ هدیـصق  نآ  لوا  هک  دـنهدب  وا  هب  ار  شا  هناهام  قوقح  تسا  هدـنز  هک  یناـمز  اـت  تساوخ : وا  زا  داتـسرف و  رـصانلا "  هفیلخ "  شیپ 
سپس ... یهاگآ " مالسا  رما  ایند و  نید و  هب  وت  ادخ  هفیلخ  تسا " :
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زا شیپ  شدوـخ  هـک  تـسا  دــلجم  ود  رد  گرزب و  شناوـید  تـسا و  وـکین  یلاـع و  وا  راعــشا  ماـمت  دــیوگ " : یم  وا  هراــبرد  يوـمح 
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دادرارق و شیارب  باب  راـهچ  درک و  زاـغآ  یلاعرایـسب  يا  هبطخ  اـب  ار  نآ  و  دوب ، هدرک  يدروآ  عمج  ار  نآ  دـنیبب  بیـسآ  شمـشچهکنیا 
. دندقاف رگید  یضعب  دنراد و  ار  اهنآ  دوجوم  ياه  ناوید  زا  یضعب  هک  تسا  هدناوخ  يدایز "  ار "  نآ  هدورس  يروک  زا  دعب  هک  ار  هچنآ 

. تسا مک  رایسب  شاهخسن  تسا و  گرزب  دلجم  کی  رد  هدیمان و  باجحلا "  هبجحلا و  ار "  نآ  هک  تسا  یباتک  وا  يارب  و 

. دیدرگ نفد  زربا "  باب "  هربقم  رد  درک و  توف  دادغب  رده  لاس 593  لاوش  مود  رد  دلوتم و  519 ه  لاس بجر  مهد  رد  وا 
تـسا كرابم " دمحم  وبا  شیردام "  دج  هب  بوسنم  يذیواعت  نبا  حتفلا  وبا  هک : تساهدمآ  هحفص 123  دلج 2  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  و 

باذج و نیریش و  رایسب  شراعـشا  هدوب  شنامز  ریظن  یب  رعاش  يذیواعت ، حتفلا  وبا  نیا  و  تسا ، هتـشاد  هدهع  هب  ار  شتیبرت  تلافک و  هک 
هتفگ نیا  رد  یسک  و  درادن ، دوجو  يراعـشا  نینچ  وا  زا  شیپ  لاس  تسیود  ات  نم  هدیقع  هب  تسا و  فطل  یئابیز و  تیاهن  رد  ینعم و  رپ 
دنراد تسود  هک  یئاهزیچ  رد  مدرم  بهاذـم : نوقـشعی  امیف  سانلل  و  دـنا " : هتفگ  هکنانچ  تسا  فلتخم  عیابط  اریز  دـنکن ، هذـخاوم  ارم 

 ". دنفلتخم
. دش روک  لاس 597 ه  شرمع  رخاوا  رد  هدوب و  بتاک  تاعطاقم  ناوید  رد  وا 

نیا دوزفا " : دروآ و  ار  شراعـشا  زا  تیب  داـتفه  زا  شیب  درک و  لـقن  زین  ناـکلخ  نبا  میدرک  لـقن  ءاـبدالا  مجعم  زا  هک  هچنآ  ریظنهاـگنآ 
هداعلا قوف  تسا  مذ  حدم و  هراب  رد  هک  شدئاصق  زا  تمسق  نآ  ما  هدروآ  هدوب  یلاع  باذج و  رایـسب  هکنآ  رطاخب  ار  شراعـشا  زا  رادقم 

. تسا بلاجو  یلاع 
. دراد باجحلا "  هبجحلا و  مان "  هب  یباتک  وا  و 

تسایر و بادآ و  لئاضف و  ياراد  هک  تسا  یناوج  وا  تسا : هدوتـس  نینچ  ار  وا  هدرک و  دای  وا  زا  هدیرخلا " باتک "  رد  یناهفـصا  دامع 
وا ونم  تسا ، يدرمناوج  تسایک و 
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. مدرک لیمکت  ار  هدیدنسپ  راتفر  کین و  قالخا  واهلیسو  نم  تسا ، هدرک  عمج  مه  اب  تقادص  دنویپ  رد  هدیقع  قدص  ار 
نفد زربا "  باب "  رد  درک و  توف  دادـغب  رد  ای 84  لاـس 583 ه  لاوش  مود  رد  هدوب و  لاس 519 ه  هعمج  زور  بجر  مهد  رد  وا  تدـالو 

. دیدرگ
. تسا هدوب  لاوش  هبنش 18  زور  شتافو  هعمج و  زور  وا  دلوت  تسا : هتفگ  راجن  نیا  و 

 " بحاص هحفص 329 و  دـلج 12  شخیرات  رد  ریثک  نبا  رظاـنملا " و  ضور  رد "  هنحـش  نبا  هحفص 8 و  دلجشخیرات 3  رد  ءادفلا  وبا 
خیرات هرابرد  یفالخ  هنوگ  چیه  نمو  . دنا هدرک  دای  نینچ  وا  زا  دلج 3  رحسلا "  همسن  فلوم "  هحفص 281 و  دلج 4  بهذلا "  تارذش 

. مدیدن نآ  يارب  یکردم  هک  هتشون  لاس 510 ه  ار  نآ  شتارذش  رد  یحلا  دبع  هکنآ  رگم  متفاین  شتدالو 
زا یـضعب  تسا : هـتفگ  لوا  عـضوم  رد  هدرک و  داـی  وا  زا  و 429  هحفص 304  دـلج 2  ناـنجلا "  هآرم  باـتک "  زا  عضومود  رد  یعفاـی  و 

تافو خیرات  لاـس 553 ه  هک  یتروص  رد  دـنا  هتفگ  لاس 584 ه  رد  رگید  یـضعب  ودـنا  هدرک  رکذ  لاس 553 ه  رد  ار  شگرم  ناـخروم ،
ناـخروم زا  یخرب  و  تـسا ، هـتفگ  رعــششا  هراـبرد  تـقو  ناـمه  رد  شا  هوـن  تـسا و  هدوـب  يذـیواعت  نـبا  هـب  فورعم  هـک  تسوادـج 

. دنا هدرک  هابتشا  دنا  هدوب  يذیواعت  نبا  هب  فورعم  ود  ره  هکنآ  رطاخ  هب  وا  اب  ار  شدجگرم 
583 ه شلصا هک  منک  یم  نامگ  نم  .و  تسا هدرکتوف  لاس 538 ه  رد  وا  تسا : هدمآ  نینچ  وا  هرابرد  هیبرعلا "  هغللا  بادآ  خـیرات " رد 

. تسا هدش  فیحصت  هک  هدوب 
تسا هدرک  تافو  ای 596 ه  لاس 583 ه  رد  دلوتم و  لاس 516 ه  رد  وا  تسا : هتفگ  هحفص 777  دلج 6  فراعملا  هرئاد  رد  يدج  دـیرف و 
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. تسا هدش  فیحصت  خیرات  ود  ره  هک 
مظن خیرات  شدئاصق  رد  اریز  تسا ، هدـش  عقاو  ینامز  هچرد  شتافو  هک  دـناد  یم  یبوخب  دـشاب  هدـید  ار  يذـیواعت  نبا  ناوید  هک  یـسک 

لاس زا  اهنآ  رثکا  تسا و  دوجوم  اهنآ 

هحفص 292 ] ] 

. تسا هدوب  ات 84  70
هدیصق ود  ياراد  و  تسه ، زین  خیرات  نامه  ياراد  هتفگ  لاس 55 3 ه  رد  یفوتم  كرابم "  شدج "  هرابرد  هک  يا  هدیـصق  شناوید  رد  و 
رفظملا یبا  نیدلا  لالج  ریزو  حدم  رد  يرگید  تسادمحا و  سابعلا  یبا  هللا  نیدل  رـصانلا  حدم  رد  یکی  هدورـس  لاس 583  رد  هک  تسا 

. تسا هدورس  لاس 583 ه  نابرق  دیع  رد  ار  نآ  هتفگ و  تینهت  شترازو  دروم  رد  ار  وا  هک  تسا  فسوی  نب  هللا  دیبع 
ادخ هتبلا  دشاب  هدـش  عقاو  لاس 584 ه  رد  وا  توف  دـیاب  لاکـشا  نودـب  تسا  هدرک  تافو  لاوش  هامرد  وا  دـشاب  ملـسم  هک  یتقو  نیا  ربانب 

. تسا رتاناد 
. مینک یميراد  دوخ  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  رطاخ  هبهک  هدورس  مالسلا  هیلع  نسحلا  هللا  دبع  یبا  هیثرم  هرابرد  زیت  یلصفم  راعشا  وا 

هحفص 293 ] ] 

نرق 07 رد  ریدغ  ءارعش 

هللااب روصنملا  نسحلا  وبا 

هراشا

لقن الیذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يراعـشا  مخ "  ریدغ  هراب "  رد  زین  تسا  هدرک  توف  لاس 614 ه  رد  هدش و  دلوتم  لاس 561 ه  زا  هک  وا 
: دوش

ریدغلا  موی  نا  انمع  ینب 
ملعملا سرافلل  دهشی 

لوسرلا  یصو  یلع  انوبا 
: مظعالا اوللاب  هصخ  نم  و 

. تسا یبوخهاوگ  اناد  ناسنا  يارب  ریدغ "  زور "  ام ، ياهومع  رسپ  " 
. تسا هداد  صاصتخا  گرزب "  مچرپ  هب "  ار  وا  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  تسا ، ادخ  لوسر  یصو  یلع  امردپ 

. میئوا نوخ  تشوگ و  زا  ام  یلو  تسوا ، اب  باستنا  هار  زا  امش  مارتحا 
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؟ اجک شیاپ  فک  اجکرتش و  ناهوک  اما  میمشاه ، زا  ام  همه  هچ  رگا 
. میناگراتس هام  ام  دینامسآ  ناگراتس  دننامه  امش  رگا 

هک یلاح  رد  دروآ ، مالـسا  درک و  تیامح  ادخ ) لوسر   ) وا زا  بلاط  وبا  ام  ردـپ  امـش ، هن  میتسه  شنامیا  اب  مع  رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  ام 
. درک یمن  ناهنپ  وا  هب  تبسن  ار  شیدنمقالع  هاگ  چیه  اما  درک  یم  ناهنپ  وا  زا  ار  شنامیا  هچرگ  دندوب ، رفاک  وا  هب  تبسن  مدرم  همه 

(. یناسارخ ملسم  وبا   ) دیمرجم اباوریپ  امش  یلو  میتسه ، وا  لاعفا  ریپ و  دمحم و  ور  هلابند  ام  میتسین ؟ اراد  ششخب  لذب و  ام  ار  یلئاضف  هچ 
وا هب  هک  یشاداپ  یلو  داد ، امش  لیوحت  سورع  دننامه  ار  تکلمم  وا 

هحفص 294 ] ] 

! دنتخیر ار  شنوخ  هک  دوب  نیا  دیداد 
مکحم هیآ  يوس  هب  ام  دـیرب ، یم  هانپ  اهرات  يوس  هب  امـش  رگا  و  میتسه ، نآ  ماـکحا  نآرقثراو و  راکـشآ  روطب  مدرم  همه  ناـیم  رد  اـم 

. میرب یم  هانپ  نآرق 
؟ تسا تلیضف  اب  ياه  ناسنا  هتسیاش  تشز ، راک  رمخ و  برش  ایآ 

یمنام رادیاپ  تنطلس  هب  هاگ  چیه  هک  ناتماود  یب  تنطلـس  هب  و  دیتشک ، ار  ادخ  لوسر  كاپ  نادنزرف  لد ، روک  تخبدب  دیزیدننامه  امش 
دهاوخب ار  قح  هک  یـسک  دش و  دهاوخ  لیکـشت  ام  تلود  تنطلـس و  دیـسر و  دهاوخ  رادقح  هب  قح  هرخالاب  یلو  دیدومن  راختفا  دـسر ،

 " تسا هدرکن  متس 
 " رتـعم نبا  هیمیم " "  هدیـصق "  اـب  نآ  رد  هدروآ و  رد  مظنهب  لاس 602 ه  لوالا  يدامج  رد  هللااـب "  . روصنملا نسحلا  وبا  ار "  تاـیبا  نیا 

تسنیا : شلواهک  هدرک  هضراعم 
قح زا  سک  ره  تسا و  یتاراختفا  امش  ام و  يارب  دینک ، راتفر  راوتسا  ياه  شورب  دیرادب و  تسود  ار  ام  دیدرگ و  رب  ام  ياهومع  رـسپ  " 

 ". میتسه شناملسم  يومع  نارسپ  مه  ام  اما  ام  هن  دیتسه  شرتخد  نادنزرف  امش  هک  تسا  تسرد  دوش ، یمن  نامیشپ  دنک  يوریپ 
: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  تیب  دودح 55  رد  هک  دراد  يا  هدیصق  وا 

ناراب دنتسب و  شنارای  نیسح و  يوس  هب  ار  تارف  بآ  دندرک  دیهـش  مساب  ار  نسح  شدنمورب  دنزرف  دنتـشک و  ار  یلع  نسحلا  ابا  نانآ  " 
 ". دندیراب شفیرش  رکیپ  رب  هزین  ریت و 

هللااب روصنملا  تیصخش 

یبا نب  ییحی  نب  نمحرلا  دـبع  نب  نسح  نب  مشاـه  نب  هزمح  نب  یلع  نب  هزمح  نب  نامیلـس  نب  هزمح  نب  هللا  دـبع  هللااـب  روـصنملا  ماـما  وا 
یبا نب  یلع  نبا  نسح  نب  نسح  نب  ابطابط  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  مساـق  نیدـلا  ناـمجرتنبا  نیـسح  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم 

. تسا مالسلا  هیلع  بلاط 
یگرزب اب  ار  یگداوناخ  تفارش  هک  دوب  نمی  روشک  رد  هیدیز  ناماما  زا  یکی  وا 

هحفص 295 ] ] 

قوف لئاضف  ناوارف و  شناد  ياراد  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نامدود  زا  گرزب و  رایـسب  هداوناخ  زا  هکنآ  نیع  رد  وا  دوب ، هدرک  عمج  یتاذ 
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نمی رد  هیدـیز  ناماما  زا  یکی  هکیئاج  ات  هدرک  عمج  اجکی  رد  ار  کنهرف  بدا و  ملع ، ملع و  ملق ، ریـشمش و  وا  . تسا دوب  زین  دایز  هداعلا 
هب هیدیز  نایاوشیپ  نیرترعاش  ار  وا  همـسن  قئادـح و  بحاص  هک  اجنآ  ات  هدوب  دوخ  نارقا  دـمآ  رـس  رعـش  شراگن و  هقفرد و  وا  دوب ، هدـش 

. دنا هدروآ  باسح 
هک دنک  یم  لقن  دنا  هدوب  يوق  هظفاحهب  فورعم  هک  یناسک  زا  یـضعب  زا  نسح  نبنارمع  نیدـلا  لامج  هک  دوب  یبیجع  هظافح  ياراد  وا 

ماـما ربارب  رداـم  هظفاـح  اـما  تسا  نم  دـننامه  زین  درب ) ار  ءاـبدا  زا  یکی  مسا   ) ینـالف مرادـظفح ، رعـش  تیب  رازه  دـص  نم  تسا " : هتفگ 
 ". تسا زیچان  رایسب  هللااب  روصنم 

نآ زا  يا  هدیـصق  رهزا  ما و  هدرک  ظفح  هدناوخ و  ار  نآ  تفگ : نم  هب  مدید ، يرعـش  باتک  وا  اب  دیوگ : یم  نیفرـشلا  وذ  نیدـلا  دامع  و 
ار هدیـصق  نآ  مامت  وا  مدـش و  یمروآ  دای  ار  یتیب  يا  هدیـصق  ره  زا  نآ  رخآ  طـسو و  لوا و  زا  زین  نم  نک ، لاوس  نم  زا  یهاوخ  یم  هک 

. دناوخ یم 
ياه تمـسق  رد  يا  هدـنزرا  ياه  باتک  دـناوخ و  سرد  صاـصر  دـمحم  نبنسح  دـمحم  یبا  نیدـلا  ماـسح  شیپ  هقف  نید  لوصا  رد  وا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دومن  فیلات  بدا  بهذم و  ثیدح و  مالک و  لوصا و  هقف و  فلتخم 
هلاسرلا دلج 4 - راهچ  نیدـلا  لوصا  یف  یفاشلا  هفلسلا 3 - نیعبرالا  حرـش  هیوبنلا  مکحلا  هقیدح  هقفلا 2 - لوصا  یف  رایتخالا  هوفـص  - 1

هیروصنملا رایتخالا  همینغلا 7 - یبسلا و  ماکحا  یف  هینمیلا  هردـلا  هیعقاولا 6 - هلدالاب  هیفاکلا  هبوجالا  یبسلا 5 - یف  هیدابلا  هلدالاب  هیداهلا 
هرهاقلا هلاسرلا  هدش 10 - هتـشون  ههیقف  بتک  قبط  يواتفلا  تسا 9 - هریـس  رد  شرثکا  حاصفالا  همجعل  حاضیالا  ههیقفلا 8 - لئاسملا  یف 

یف هیوبنلا  هدیقعلا  هریسلا 13 - یلع  ضارتعالا  كرتب  هریشملا  هحـصانلا  هملاعلاهلدالاب 12 - همکاحلا  هلاـسرلا  هقف 11 - رد  هرهابلا  هلدـالاب 
لوقعلا لها  یلا  هیفاکلا  هلاسرلا  هعطاقلا 16 - هلدالاب  هعفانلا  هلاسرلا  هقراملا 15 - هیدیزلا و  نیب  هقرافلا  هلاسرلا  هینیدلا 14 - لوصالا 

هحفص 296 ] ] 

هرهروجلا هرهاـط 18  ترتـع  لـئاضف  مود  ءزج  نـید و  لوـصا  ردلوا  ءزج  ءزج ، ود  رد  هحـضاولا  هلدـالاب  هحـصانلا  هلاـسرلا  هیفاولا 17 -
هعطاقلا همامالا 22  یف  نیمثلا  دـقعلا  نیدلالوصا 21 - یف  هدبزلا  لاکشالل 20 - هعفارلا  هبوجالا  هفاوطلا 19 - هلاسرلا  باوج  یف  هفافـشلا 

. وا ناوید  هیماهتلا 25 - هلاسرلا  ناوخالا 44 - هفحت  داهجلا 23 - یف  داروالل 
ياه شـشوک  هراب  نیا  رد  درک و  یم  هزرابم  شـشوک و  هار  نیا  رد  دوشب ، شتماما  هراب  رد  يدناک  اپ  ورپ  هکنآ  نودـب  هللااب "  روصنملا  " 

شناغلبم وا  دندرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  لاس 594 ه  لوالا  عیبر  ردو  دوب  لاس 593 ه  هدعقیذ  هام  رد  شتوعد  يادتبا  تسا و  هتشاد  یناوارف 
داد تماعز  بصنم  وا  هب  نمی  رد  یتدـم  تفریذـپ و  یمرگ  اـب  ار  اـهنآ  ناطلـس  وداتـسرف  لاـس 22 ه  رد  یفوتم  هاـش  مزراوخ  يوـس  هب  ار 

. تسا هدوب  لاس 561 ه  رد  شدلوت  درک و  توف  لاس 614 ه  رد  هکنآات 
 " هللا دبع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  هللا  نیدل  رصانلا  شرسپ "  هک  تسا  يرعش  هدش  هتفگ  وا  هرابرد  شگرم  زا  دعب  هک  شراعشا  نیرتهب  زا  و 

. تسا تیب  نآ 41  هتفگ و  شا  هرابرد 
رد ار  شیاه  ینارنخس  اه و  باتک  زا  یتمسق  هدش و  هتشون  هحفص  تصش  دودح  رد  وا  تیـصخش  هرابرد  هیدرولا "  قئادحلا  باتک "  رد 

. تسا هدروآ  ار  شراعشا  تاماقم و  تامارک و  بقانم و  زا  يدایز  رادقم  شیوخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  یبهذم و  تاغیلبت  دروم 
: تسا هدرمش  روطنیا  ار  شروکذ  نادنزرف  قئادح  بحاص 

- ییحی یـسوم - نسح - نامیلـس - میهاربا - درک - توف  یکدوک  رد  هک  هزمح  یلع - هللایلع - لکوتملا  دمحا  هللا - نیدل  رـصانلا  دمحم 
. نیسح دواد - دندوب - بقع  الب  هکیسیع  رفعج و  درک - توف  هک  لضف  مساق - درم - یکدوک  رد  هک  سیردا 
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. هکتاع هنمآ - هیدهم - میرم - هسیفن - هلمر - هنامح - همطاف - هدیس - . بنیز : دندوب رارق  نیا  زا  شنارتخد  و 
. تسا هدمآ  هللااب  روصنملا  لاح  حرش  زین  دلج 2  رعش "  عیشتنمیف و  رحسلا  همسن  باتک "  رد  و 

هحفص 298 ] ] 

لیمج نبا  نیدلا  دجم 

هراشا

لاس 616 ه.ق رد  یفوتم 
تسا : نینچ  شفورعم  هدیصق  همجرت  هک  دراد  يراعشا  مخ "  ریدغ  هرابرد "  زین  وا 

. دوب هدرک  کیرات  اراج  همه  شناوسیگ ، یهایس  دوب و  هتشاذگ  رانک  ار  شدنب  ور  هک  یلاح  رد  دمآ  وا  " 
. دوب يراج  دراب ، یم  ورف  ار  نآ  یهاگبص  داب  هک  يا  هلاژ  دننامه  شکشا  و 

!؟ يدوب ناراتفرگ  هانپ  وت  هک  یتروص  رد  درک ، راتفرگ  نینچ  ارت  راگزور  ثداوح  تفگ : و 
؟ يدوب نامیتی  نانز و  هویب  تسرپرس  وت  هکیتروص  رد  درک  مورحم  ارت  زیچ ، همه  زا  و 

. دمآ دهاوخ  مارحهام  هک  نشور  تمشچ  اما  دنک ، یم  تیانجنینچ  راگزور  يرآ  متفگ : وا  هب 
. داد مهاوخ  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  درک و  مهاوخاعد  هام  نآ  رد  نم  و 

. متسرف یم  شیوسب  دیآ ، یم  نآ  زا  کشم  يوب  تسا و  هزیکاپ  هک  یلاح  رد  ار  نآ  و 

هحفص 299 ] ] 

. تسا رتالاب  رترب و  مه  سیق  وبا  هوک  زا  شیاه  هناش  ایوگ  هک  دنک  یم  ترایز  ار  يدرمناوج 
زیجان شیاطع  شـشخب و  ربارب  رد  دنک  یم  باریـس  ار  ناگنـشت  هک  يراهب  دـیدش  ناراب  دوش ، یم  دای  هدـنهد  ياه  تسد  زا  هک  یماگنه 

. دیفس ور  شتیانع  لذب و  زا  وتسا 
. دش دهاوخ  ورب  ور  وا  اب  مسبت  ششخب و  یئورشوخ و  اب  دوش ، دراو  وا  رب  هیوعم )  ) دنه رسپ  هاگره 

. دیراب دهاوخ  نآ  زا  يدیدشناراب  دشابن ، ناراب  نآ  رد  هچ  رگا  دنک  هجوت  نامسآ  هب  رگا  و 
. دنک یم  جالع  ار  جالع  لباق  ریغ  ضارما  هک  ار  یکاخ  بارت "  وبا  كاخ "  زا  دسوب  یم  و 

. ددرگ یم  لئان  دوصقم  هب  راکنیا  اب  ددرگ و  یمرب  ششیپ و  دور  یم 
(. دور یم   ) تفای يرت  رب  نارگید  زا  هلیسونادب  هک  دیشخب  ار  یفاصوا  واهب  ادخ  لوسر  هک  یسک  ربمایپ  ردارب  دصق  هب 
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مخ  ریدغ  موی  هاطعا  نم  و 
یمادقلا فرشلاو و  دجملا  حیرص 

یلصف  هل  ءاکذ  تدر  نم  و 
امائلا تینث  ام  دعب  اءادا 

تلاوت  دق  ماطعلاب و  رثآ  و 
: اماعط اهیف  قذی  مل  ثالث 

. درک تیانع  وا  هب  ار  راکشآ  تفارش  دجم و  مخ "  ریدغ  زور "  رد  مرکا  ربمایپ  هک  یسک  " 
. تفرگ یمارف  ار  اج  همه  تشاد  یکیرات  هک  یتروص  رد  دناوخب  شتقو  رد  ار  زامن  ات  تشگرب  شیارب  دیشروخ  هک  یسک 

. داد نارگید  هب  ار  شیاذغ  دروخن و  اذغ  یلاوتم  زور  هس  هک  تسا  یسک  وا 
. دهد رارق  نآ  يارب  یتشروخ  هدیئاس  کمن  يرادقم  زج  دش ، یمن  یضارو  داد  یم  لیکشت  وج  نان  یصرق  ار  شیاذغ 

شهانپ دربب  هانپ  وتهب  یسک  رگا  هک  یتسه  يرمناوج  وت  نسحلا  وبا  يا 

هحفص 300 ] ] 

. داد یهاوخ 
متـس زا  یهد و  یم  مانپ  هکهدـب  تراشب  نم  هب  ایب و  مندـید  هب  باوخ  رد  مه  وت  مدـمآ ، تترایز  هب  رادـیب  رد  مراعـشا  اـب  همطاـف  رـسپ  يا 

. داد یهاوخمتاجن  ندیشک 
؟ دیسرت دهاوخ  راگزور  ثداوح  زا  دراپس  یم  ردیح "  هب "  ار  شرما  مامز  هک  یسک  هنوگچ 

. ار نارگید  تتایانع  لذب و  هکنانچ  دنک  باریس  ارت  ادخ  تمحر  ياهربا 
. دنلوغشم فاوط  هب  نآ  فارطا  رد  دننک و  یم  ترایز  ار  تحیرض  فصردنا  فص  ناگتشرف 

 ". دناسرب فجن  رد  شرهطم  ربق  هب  ار  ممالس  تیحت و  ابص  دابهراومه  و 

؟ دمآ شیپ  هچ  رعش  نیا  لابند  هب 

وا رب  هفیلخ  . دوبراد هنیزخ  هللا "  نیدل  رـصانلا  نامز "  رد  لیمج "  نب  نیدلا  دجم  هک "  مدید  یطخ  هدنزرا  ياه  هعومجم  زا  يرایـسب  رد 
هجیتن رد  داتفاین و  رثوم  اهنآ  تعافشیلو  دندرک ، تعافـش  هفیلخ  شیپ  وا  يارب  تقو ، لاجر  ناگرزب و  دنکفا ، شنادنزهب  تفرگ و  مشخ 

. درک ینادنز  یقاطا  رد  ار  وا  لاس  تسیب 
سپـس وتفگ  شا  هراـبرد  ار  هدیـصق  نیا  دـیوگب و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  حدـم  رد  يرعـش  هـک  دز  قرب  شلد  رد  یبـش 

. دش یهاوخ  دازآ  نونکا  مه  دومرف : وا  هب  هک  دید  ار  مالسلاهیلع  یلع  ایور  ملع  رد  هدیباوخ و 
یم اهنآ  باوج  رد  تسا ؟ ربخ  هچ  دـنتفگ : وا  هب  نارـضاح  دومن ، شثاثا  يروآ  عمج  هب  حورـش  یلاحـشوخ  اـب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  وا 

!! تسا هدش  هناوید  هراچیب  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار  وا  ناینادنز  . دش مهاوخ  دازآ  نونکا  مه  تفگ :
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باوخ زا  تشحو  سرت و  اـب  وا  . نک دازآ  ار  لـیمج  نبا  نونکا  مه  دومرف : وا  هب  هک  دـید  باوخ  ردار  نینموملا  ریما  زین  رـصانلا "  اـما "  و 
ادخ هب  ناطیش  زا  دش ، رادیب  هکیتقو  دید ، ار  باوخ  نامه  زاب  دیباوخ ، هرابود  درب و  هانپ  ادخب  ناطیش  زا  دش و  رادیب 
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رومام ار  یـسک  اروف  دش ، رادیب  هک  یتقو  دید  ار  باوخ  نامه  زین  موس  اب  و  منیب ؟ یم  هک  تسا  یناطیـش  باوخ  هچ  نیا  تفگ : درب و  هانپ 
شیارجام ودرب  رصانلا "  شیپ "  ار  وا  تسا ، ندمآ  نوریب  هدامآ  وا  دید  دیدرگ ، شقاطا  دراو  رومام  هک  یماگنه  . درک لیمج  نبا  يدازآ 

. درک لقن  ار 
: تفگ باوج  رد  ارچ ؟ دیسرپ : هفیلخيرآ  تفگ : باوج  رد  يدوب ؟ ندمآ  نوریب  هدامآ  رومام ، ندمآ  زا  شیپ  مدینش  تفگ : وا  هب  هفیلخ 

!! دوب هدمآ  زیننم  شیپ  البق  دوب  هدمآ  وت  شیپ  هک  سکنآ 
ار هدیصق  نیمه  زین  وا  ناوخب ، میاربار  هدیصق  نآ  تفگ : هفیلخ  . مدوب هتفگ  شحدم  رد  يا  هدصق  تفگ : دش ؟ روطچ  تفگ : رـصانلا "  " 

. درک تئارق  وا  يارب  دش ) همجرت  الاب  رد  هک  )

؟ تسیک لیمج  نبا 

، رعاش هدنـسیون ، يدرم  یناوزف ، لیمج  نبا  هب  فورعم  هدش ) هتفگ  زین  یبج   ) یئابج لیمج  نب  روصنم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  دـج 
. دراد دنمجرا  ماقم  رعش  وبدا  تغل و  وحن و  رد  وا  . تسا دنمشناد  بیدا و 

داوج یفطـصم  رتکد "  . تسا ینارون  ناشخرد و  هرطاخ  نادـیواج و  مان  ياراد  هاحنلا "  تاقبط  ءاـبدالا " و "  مجعم  ياـهباتک "  رد  وا 
ار هدش  شومارف  رعاش  نیا  تالاح  تایئزج  مامت  هتشون  هحفص 2  متفه  لاس  هرامش 16  فجن  يرغلا "   " هلجم رد  هک  يا  هلاقم  يدادغب " 

: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  هلاقم  نآ  نیع  کنیا  ام  تسا و  هدرک  عمج 
، نآرق تئارق  نتفرگارف  زادعب  اجنآ  رد  دادغب  هب  شرمع  يادتبا  رد  دش و  دـلوتم  ابج "  هب "  فورعم  تیه "  یحاون "  زا  يا  هیرق  رد  وا  " 
زا یعمج  زا  ار  ثیدـح  و  درک ، ادـیپ  تراهم  باسح ، ماکحا و  هقفو و  تغل  ملع و  رد  يوحن "  یطـساو  بیبش  نب  قدـصم  تمزالم "  اب 

.و یطـساو یئادنم  دمحا  نب  دمحم  حتفلا  وبا  یـضاق  و  بیلک ، نب  بهولا  دبع  نب  معنملا  دبع  جرفلا  وبا  دنا : هلمج  نآ  زا  هک  درک  دـیتاسا 
: دیوگ یم  یطفق "  هک "  دیدرگ  لئان  يدنمجرا  ماقم  هب  درک و  یناوارف  ششوک  مظن ، رثن و  رد 
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شرعش مدید و  و  دندوب ، هدروآ  شورف  يارب  بلح  هب  دادغب  زا  هدوب و  یطسوتم  طخ  هک  شطخ  اب  ارنآ  زا  یتمسق  هک  دراد  یئاه  هتشون  وا 
. یعیبط هن  تسا  هدش  هتخاس  روهشم و  وکین و 

هک تسا  هدوزفا  تسا " و  هدوبشنامز  يالـضف  زا  بیدا و  يوغل ، يوحن ، وا  هک " : تسا  هدرک  فیـصوت  نینچ  اروا  يدومح "  توقای  " 
ار هللا "  نیدل  رصانلا  هفیلخ "  هدوب و  نایـسابع  ناوید  يارعـش  زا  قالخا و  شدوخ  ابیز ، عضاوتم ، لضف ، رپ  طخ ، شدوخ  غیلب ، يدرم  وا ،

ناوید بتاک  هک  ییاج  اتهدشروهـشم  فورعم و  هجیتن  رد  تسا  هدرک  حدـم  هدورـس  یم  کیربت  عقاوم  اهدـیع و  رد  هکيداـیز  دـئاصقاب 
قبط اهنآ  لاوماو  دنتـشادن  قحتـسم  ثراو  دـندرم و  یم  هک  یناسک  تاـکرت  زا  دوب  تراـبع  نآ  دـیدرگ و  نآ  رظاـن  هیرـشح و  تاـکرت 

. دیدرگ یم  قحلملاملا  تیب  هب  یعفاش  بهذم 
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وا هب  دیبلط و  روضح  هب  ار  وا  دیسرارف  شگرمماگنه  هکیتقو  دوب ، لیمج  نبا  قیفر  وا  يربینعلا "  نبا  مان "  هب  دوب  يرجات  درم  دادغب ، رد  و 
نبا دـنک ، یتسرپرـس  ار  ملافطا  لایع و  دـناوت  یم  وت  ماقم  هاج و  مراد و  یتسود  وت  دـننامه  نوچ  تسا  اراوگ  میارب  گرم  کـنیا  تفگ :

دوجوم نآ  رد  دقن  رانید  رازه  دید  دش ، رضاح  شاهکرت  رس  درم ، وا  هک  یتقو  هداد ، شاهداوناخ  هب  تبـسن  هفیظو  ماجنا  هدعو  واهب  لیمج 
تفگ : یم  نآ  هراب  رد  وا  دنتسیرگن و  نآ  رد  ود  ره  درب و  رصانلا  ماما  شیپ  ار  نآ  تسا ،

نآ هب  دوب  لاملا  تیب  هتـسیاش  هک  وا  لالح  لام  زا  رانید  رازه  و  دـنادرگب ) مدرم  ياه  رمع  ثراو  ار  تعیرـش  دـنوادخ   ) درم يربینعلا  نبا 
متـس شیوخ  ربوا  : دیوگ یم  وا  هرابرد  یطفق  دیامن ، شظفح  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  یتلود  هنیزخ  هدهع  رد  غلبم  نآ  دیدرگ و  قحلم 

باوج رد  وا  تسا  تسا  كان  درد  دیدش و  رایسب  هک  سرتب  مباذعزا  تفگ : ءالقع  زا  یضعب  هب  دوب و  ریگ  تخس  اهراک  رد  درک و  یم 
یتسه !! اتکیيادخ  وت  سپ  تفگ :
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!! تشادن زاب  دوب  هدرک  هدارا  هک  یمتس  زا  ار  وا  تلاحنیا  یلو  دش ، هدنمرش  فرحنبا  زا  لیمج  نبا 
. دید یمن  دوخ  دننامه  ار  یسک  هک  یئاج  ات  تسناد  یم  گرزب  رایسب  ار  دوخ  وا  هک : دنک  یم  هفاضا  یطفق 

هطوبرم ياه  همان  مامت  دوشب و  تسا  ام  رـصع  رد  یئاراد  ترازو  هلزنمب  هک  لاملا  تیب  هدنـسیون  هک  دمآ  رب  ددص  رد  نیدـلا  دـجم  سپس 
هوالع هب  . دیدرگ لئان  یئاراد  ترازو  ماقم  هب  لاس 605 ه  هدعقلا  يذ  مهدرد  درک و  یقرت  نآ  زا  دعب  دوش و  هتـشون  زا  هلیـسو  تسیاب  یم 
دادـغب تموکح  هیقان  زا  اهنآ  لاثما  راقع " و  هنازخ " و "  صلاخ " و "  یلاید " و "  تلایا "  ینعی : یناسارخ  هارو  لیجد "  یتسرپرس " 

. دشهتشاذگ وا  هدهع  هب 
. دیدرگ رانید  هد  شقوقح  دش ، یئاراد  ریزو  هک  یتقو  دوب ، رانید  تفه  شا  هنایهام  قوقح  دوب ، یئاراد  یشنم  هک  یماگنه 

نآ اب  تیاکح  هک  یطخ  يدـب  هکنآ  تیاـهن  دـنک  یم  رکذ  هدـمآ  شیپشیئاراد  ترازو  ماـیا  رد  لـیمج  نبا  يارب  هک  ار  یتیاـکح  یطفق 
صخـش هب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  ءاـبرغ  راـجت و  زا  یـضعب  تسنیا : تیاـکح  نآ  تسا و  هدرک  موـهفم  ریغ  نوـگرگد و  ار  نآ  هدـش  هتـشون 

دوب هدش  هطساو  هک  يرجات  درک ، یم  ادرف  زورما  یلو  داد  هدعو  مه  وا  دهدب  وا  هب  يزیچ  لاملا  تیب  زا  دنک و  یصوصخم  تیانع  یصاخ 
وت نوچ  تفگ : تسا ؟ یلو  هچ  نیا  دیـسرپ  رجاـت  زا  يو  دـهدب ، لـیمج  نبا  هب  مه ) رد  مشـش  کـی   ) قناد کـی  زور  ره  تفرگ  میمـصت 

مهد یم  وت  هب  زور  ره  ار  غلبم  نیا  یتسه  جاتحم  درم  نآ  هب  درف  نیرت  هبیش  يدنمزاین  ظاحل  زا  یلداع و 
لاس 611 ه لوالا  عیبر  هام  موس  تسیب و  هبنش  زور  لصانم  نیا  مامت  زا  هرخالاب  و 
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هللا نیدل  رـصانلا  نب  دمحم  یبا  نیدلا  هدع   " ریما رابرد  بتاک  لیکو  دش و  دازآ  نآ  زا  یتدم  زا  سپ  دیدرگ ، نادنز  هناور ي  دش و  لزع 
. دش نفد  نیمظاک  ینعی  شیرق  رباقم  رد  درک و  توف  يریپ  نس  رد  لاس 616 ه  نابعش  همین  رد  ات  دوب  یقاب  لغش  نیا  رد  دیدرگ و  " 

تسا هدرک  توف  لاس 669 ه  رد  دوب و  هللااب  مصعتسم  مایا  فورعم  يارعش  زا  هک  هللا "  دبع  نیدلا  یفص  مان "  هب  دراد  يدنزرف  لیمج  نبا 
: دسیون یم  نینچ  شا  هرابرد  فورعم  خروم  يومح  لصاو  نبا  هک  نیدلا "  بطق  مان "  هب  دراد  يردارب  زین  و 

هب لصوم  زا  نابعش 595 ه  مهدجیه  رد  يروزرهش ، نب  مساق  نیدلا  ءایض  یضاق  هارمه  هب  لصاو  نب  ملاس  نب  هللا  رـصن  نیدلا  جات  مدج  "

، دنروآ دورف  رازاب  هبنش  هس  نیزابخلا "  باب  رد "  ار  اهنآ  داد  روتـسد  هللا  نیدل  رـصانلا  هفیلخ  دندش ، دادغب  دراو  هک  یتقو  دندمآ ، دادغب 
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. دش دراو  یئاراد  ریزو  هناخ ي  رد  نیدلا  جات  سپس 
يا یتسود  يزارف "  لیمج  نبا  دمحم  هلودلا  سمـش  یئاراد "  ریزو  و  نیدلا )  جات   ) مردپ نایم  دیوگ : یم  هدـش  دای  خروم  يومح  ردـپ 

. تسا هدوب  هدش  لصاح  هدوب  هدرک  قشمد  هب  هک  يا  هدیدع  ياهرفس  رد  نیدلا "  بطق  شردارب "  اب  مردپ  تقافر  هلیسو ي  هک  هدوب 
هب مردـپ  هلودـلا و  سمـش  دـش ، دایز  اه  یتسود  دیـسر و  همه  شوگب  نایرج  دیـشک و  لوط  تیفیک  نیدـب  دادـغب  رد  ام  فقوت  هک  یتقو 

. دنتفر یم  رگیدکی  ندیدب  دشابن  تمحز  رد  هکنآ  رطاخ 

لیمج نبا  نیدلا  دجم  گنهرف  بدا و 

ای  لاح و  حرش  ینشور  هناشن ي  صخش ، گنهرف  بدا و  ینشور  هک  تسین  یکش 
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هک يرصتخم  نیمه  زج  میدومن  گرزب  درم  نیا  لاح  حرش  هرابرد  هک  یششوک  همه  اب  تشذگ  ام  رب  يراگزور  یلو  تسنآ ، ندوب  مهبم 
!! میتفاین میدرک  رکذ 

یم رکذ  هک  زج  اهنا  زا  هدیدرگ و  نوفدـم  خـیرات  لد  رد  کش  یب  هدـش ؟ هچ  يرعـش  ناوید  اه و  هبطخ  اه و  هتـشون  هعومجم  میناد  یمن 
تسا : دیسرن  ام  هب  مینک 

ار نیدلا  جات  ياه  تمعن  رکـش  دهاوخب  راذگتمدخ  نیارگا  هک  تشون  هدش  دای  لصاو "  نبا  دج "  هب  لیمج "  نبا  دمحم  نیدـلادجم  " 
هدیمح قالخا  جرارپ و  یتسود  فیصوت  ضرعتم  دهاوخب  رگا  و  دیآ ، ردب  شرکش  هدهع  زا  دناوت  یمن  تسا  هتسیاش  هکنانچ  هدروآ ، اجب 

: " درمـشب ترذـعم  ضرع  اب  ارنآ  رازه  زا  یکی  هک  دـناد  یم  دوخ  هفیظو  لاحنیا  اب  تسا ، زجاـع  نآ  ناـیب  زا  دونـشب ، شنیریـش  ظاـفلا  و 
رد یئایرد  هک  دوب  هدـیدن  ناهج  مشچ  نیا  زا  شیپ  هاگ  چـیه  داب ، شیادـف  مناج  يا  درب ، الاب  ارمتلزنم  راک  نیا  اب  درک و  ام  هناخ  دـصقوا 

. دجنگب یئوبس 
شیاهرهوگ زا  ناما و  رد  شرطخ  زا  نآ  ناکلاس  تسا ، نایرج  رد  شمیـسن  اراوگ و  شبآ  هک  تسا  یگرزب  يایرد  زا  وا  دـنگوس  ادـخب 

رـس تسا " : هتفگ  شا  هرابرد  سنالق "  نبا  هک "  یتسه  یـسک  دـننامه  ماقم  نیا  رد  وت  هچ  رگا  دـنیب و  یم  ار  نآ  بئاـجع  دـندنمرهب و 
 ". زرمایب ارم  ایادخ  مدرکطلغ ، ایرد  هب  نآ  هیبشت  رد  داب ، وت  رب  مالس  ایردکی  وگب : سوبب و  ار  شتسار  تسد  ناتشگنا 

رب اب  ودرآ  رد  شناتسود  وا و  نارازگتمدخ  تمدخ  رد  ار  راگزور  و  دنک ، رت  نوزفا  ارراد  هشیر  تمظع  نیا  هدرتسگ و  هیاس  نیا  دنوادخ 
. دیامرف ناشدنمرهب  شمرک  فطل و  اب  وا  هلیسو  ناشیاهزورآ  نتخاس  هدروآ 

. میا هدش  هاگآ  نآ  زا  هدیسر و  ام  تسدب  لیمج  نبا  نیدلا  دجم  زا  هک  تسا  يا  هناردارب  همان  اهنت  نیا 

هحفص 306 ] ] 

هک یماگنه  ار  همان  نیا  وا  . تسا هتـشون  دراد  رارق  شربق  رانک  رد  هک  هفینح  وبا  ماما  هسردم  سیردت  تیلوت  دروم  رد  يرگید  همان  وا  هتبلا 
نینچ نآ  نتم  هک  هدومرف  موقرم  یفنح "  یناتـسکرت  دوعـسم  نب  دمحا  نیدـلا  ءایـض  هرابرد  لاس 604 ه  رد  هدوب  یئاراد  ترازو  بتاـک 
یکین هب  فوصوم  هدش و  هتخانش  مرک  اه و  یکین  عاونا  اب  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  ساپس  رگشیاشخب ، هدنشخب  دنوادخ  مانب  تسا " :
رتشیب شفرـش  مکحم و  شیانب   ) ار یمارگ  هناخ  هک  یئاگ  . تسا اهنت  یگناواج  تمظعو و  یگرزب  رد  . تسا نوگاـنوگ  ياـه  تمعن  اـه و 
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. دومرف تیانع  نآ  هب  اجکی  ار  مشاه  تیب  قیتع و  تیب  فرش  داد و  صاصتخا  تفارش  تمظع و  اب  لحم  هب  داب )
یم رانک  حبـص  هدرپ  هک  ینامز  ات   ) داد رارق  نآ  يارب  راختفا  دنب  ندرگ  ار  زوریپ  دنمورین  تلود  ناشخرد و  ینارون و  مایا  نیا  هک  یئادخ 

(. داب هدنیاپ  دوش  یم  راکشآ  یناسآ  هب  تقیقح  دور و 
زا يا  هرطق  زج  مراد  هک  یـششوک  همه  اـب  داد و  ماـجنا  مناوـت  یمن  ار  شدـمح  تقیقح  مراد  فارتـعا  هک  مـنک  یم  شیاتنـس  ناـنچ  اروا 
یب شا  هدنب  یهاوگ  زا  وا  هک  یتروص  رد  تسین ، اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ  دروآمناوتن ، ار  شـشیاتس  نارکیب  يایرد 

هدرک ناـیب  مدرم  يارب  ار  تقیقح  هـتفگ و  نخـس  شناـمرف  قـبط  هـک  تـسوا  ربماـیپ  هدـنب و  دـمحم  هـک  مـهد  یمیهاوـگ  و  تـسا ، زاـین 
. داب شدالوا  ءابآ و  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  . تسا

جات نیقیرف ، سیئر  تیاده ، ملع  هعیرـشلا ، زع  هلودلا ، یـضر  مالـسالا ، سمـش  نیدلا ، ءایـض  رادقمیلاع ، راوگزب ، دنمـشناد  نوچ  دـعب  و 
مولع یبهذم و  درف  نیرت  راد  هشیر  یگاوناخظاحل  زا  دیازفایب ) شتاجرد  رب  دنوادخ   ) یناتـسکرت دوعـسم  نبا  دـمحا  ءاملعلا  رخف  کلملا ،

یم شتماما  رب  تداهـش  شنابز  تسد و  تسا و  ناسکی  شت  تولخ  نطاـب ، رهاـظ و  تسا و  هتـسارآ  هلـضاف  قـالخا  رویز  هب  ار  یمالـسا 
دش هتفرگ  میمصت  ور  نیا  زاتسا  يور  هنایم  صالخا و  ساسا  رب  شتافر  تسا و  هدمآ  لمع  هب  ناحتما  شینماد  كاپ  تفع و  زا  دنهد و 

سیردت هب  طوبرم  روما  وا  هب  ناسحا  ناونع  هب 

هحفص 307 ] ] 

. دوش هدرپس  وا  هب  دعبب  لاس 604 ه  هدعقلا  يذ  مهدزای  زا  هطوبرم  تافوقوم  مامت  ددرگ و  راذگاو  وا  هب  هفینح  وبا  ربق  رانک  هسردم  هرادا  و 
نیرتنـشورو تسا  ءاحلـص  تامادخ  شخب  رمث  ءایلوا و  برقت  لماوع  نیرتکاپ  زا  نآ  هک  دـنکي  رما  لاعتم  دـنوادخ  زا  يراگ  زیهرپ  اروا 

یتفـص نینچ  ياراد  هک  یـسک  تسا و  هتـسیاش  ياههار  يارب  لیلد  نیرتهب  دنا و  هدرک  كرد  ارنآ  هب  زاین  تایالو  بابرا  هک  تسا  يزیچ 
میلع هللا  نا  مکیقتا  هللا  دنع  مکمرکا  نا  دیوگ " : یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  تشاد  دهاوخ  يرترب  سک  همه  رب  مدق و  تباث  اهراک  رد  دشاب 

ریبخ :
تسا "  هاگآ  اناد و  ادخ  هک  تسا  امش  نیرت  راگزیهرپ  ادخشیپ  امش  نیرت  یمارگ  اعطق 

ار نآرق  تئارق  ندـیزگرب و  ار  هار  نیرتنـشور  ونیرتهب  هار  نیا  رد  دـنک و  سیردـت  طباوض  طئارـش و  نیرتیلاع  هجو و  نیرتهب  هب  هکنیا  و 
دتـسرفب و نیدشار  ءافلخ  لآ و  دمحم و  رب  دورد  نآ  لابند  هب  دراد و  مدـقم  نآ  رب  ماش  حبـص و  رهرد  تسا  اه  متخ  رد  هک  یمـسر  قبط 

. دیامن اعد  داب ) زوریپ  رفظم و  هراومه   ) هللا نیدل  رصانلا  سدقم  ماقم  هب  تبسن 
یعرف و لئاسم  نآ  لابند  هب  تسا و  دـیفم  یبهبمینابم  میکحت  يارب  رودـب و  تاهبـش  زا  هکدـنک  سیردـت  ار  یئاهنآ  داـقتعا  لـئاسم  زا  و 

یگتسبمه یگچراپکی و  هیام  هک  ار  اهنآ  هیفالخ  لئاسم  زا  دهد و  رارق  یسررب  دروم  تسا و  عفان  ناگمه  يارب  هک  ار  یبهذم  یتالکـشم 
رد وازا  اـهنت  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ادـخ  تـالاح  عیمج  رد  دـیامن و  سیردـت  دوش  یمن  قاقـش  فـالتخا و  بجوم  تسا و  بهاذـم  ناوریپ 

. دسرتب ناهن  راکشآ و 
راـنید هد  و  مدـنگ ، زیفق  یـس  هاـم  ره  رد  هدوب : لاـیک  نبا  فـیطللا  دـبع  يارب  هکناـنچ  تاـفوقوم  لوـصحم  زا  گرزب  تم  نیا  ربارب  رد  و 

دناوخب و تعامج  هب  هفینح  وبا  باحصا  هب  طوبرم  هیحان  رد  فیرش  رصق  عماج  دجسم  ردار  شزامن  دراد و  تفایرد 

هحفص 308 ] ] 
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. تسا لوئسم  ادخ  هاگشیپ  رد  نآ  ربارب  رد  هک  دنادب  دیامن و  فرص  شا  هرقم  فراصم  رد  ار  تافوقوم 
باسح يور  اهراک  ات  دـشاب  اشوک  نآ  يدابآ  ظفح و  يارب  راک  وکین  زوسلد و  دارفا  مادختـسا  تافوقوم و  نتـشادهاگن  داـبآ  رد  دـیاب  و 

اـه و غارچ  اـه و  شرف  حالـصا  شا و  هسردـم  هفینح و  وبا  ربـق  ناـمتخاس  ریمعت  رد  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دـنامب و  ظوفحم  لاوما  ددرگب و 
. دیامن مادقا  نآ  نتشادهاگن  زیمت  هناخباتک و  بتک  ظفح  ندناوخ و  سرد  هب  نادرگاش  ندرک  راداو  ناراکتمادخ و  نتفرگ 

هللا ءاشنا  ودراذگب  رکش  ار  گرزب  تبهوم  نیا  دیاب  و  دربب ، نوریب  هناخباتک  زا  ار  اه  باتک  ورگ  ندرپس  تناما و  ناونعبزج  درادن  یسک  و 
. دیامنن یهاتوک  تسا  همان  نیا  رد  هک  هچنآ  نتسب  راکب  رد 

لآ دمحمام و  ربمایپ  رب  دورد  تسا و  لیکو  نیرتهبوا  تسا و  یفاک  ار  ام  ادـخ  هدـش و  هتـشون  لاس 604 ه  هدعقلا  يذ  رد 23  همان  نیا  و 
. داب شنیرهاط 

هحفص 309 ] ] 

یلح یفوک  ءاوشلا 

هراشا

یفوتم 635 دودح 562 و  دلوتم 
. تسا نینچ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هک  دراد  يراعشا  مخ  ریدغ  هرابرد "  زین  وا 

رشحزور رد  هک  منک  یم  تنامض  نم  دشاب  تسود  ار  بارت "  وبا  ربمایپ "  یـصو  هاگ  ره  دسرت ، یم  تمایق )  ) رفیک زا  هک  یـسک  يارب  " 
. دنیبب هدننک  تعافش  ار  یلع  هدنشخب و  ار  ادخ  باسح  و 

. تسا رضحم  شوخ  بوخ و  هیاسمه  و  دراد ، يرتربو  ورین  مرک و  ظاحل  زا  مدرم  همه  زا  هکتسا  يدرمناوج  وا 
. درغ نایژ  ریش  نوچ  گنج  هماگنه  رد  و  دراب ، یم  وا  زا  ششخبو  دوج  ناراب  حلص ، لاح  رد 

. دوب دهاوخ  سکعنم  اهربا  ار  نآ  قرب  درآ ، رد  ماین  زا  غیت  گنج  يارب  هاگ  ره 

هینب  وبا  یفطصملا و  یصو 
باحصلا نیب  نم  رهطلا  جوز  و 

مخ  مویبیلجلا  صنلا  وخا 
باتکلا یف  لترملا  لضفلا  وذ  و 

رهطا يارهز  رسمه  شنادنزرف و  ردپ  ادخ و  لوسر  یصو  هباحص  نایم  رد  وا  اهنت  " 
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 ". تسا هدش  هدرمش  راکشآ  روط  هب  وا  لئاضف  دیجم  نآرق  رد  تسوا و  هرابرد  اهنت  ریدغ ، زور  رد  راکشآ ، صن  تسا 

؟ تسیک وا 

یفوک نیدـلا  باهـش  هب  بقلم  ءاوش " و  هب "  فورعم  میهاربا ، نب  نیـسح  نب  دـمحا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  فـسوی  نساـحملا  وـبا  وا 
. تسا هدومنتافو  نآ  رد  هدرک و  دشر  نآ  رد  هتفایدلوت و  نآ  رد  هک  تسا  یبلح " 

رعش فیرش ، هزیگنا  کین ، ياه  هتساوخ  مکحم ، يار  ياراد  هجیتن  رد  وهدرک  ور  وا  هب  لئاضف  وس  ره  زا  هک  تسا  بدا  رعش و  غباون  زا  وا 
. تسا نقتم  ضورع  یئاهالط و  ياه  هیفاق  هداعلا ، قوف  تایبدا  یلاع ،

ناکلخ نبا  شراکمه  دسرب ؟ وا  يالاو  ماقم  هب  لئاضف  ظاحل  زا  دناوت  یم  یـسک  هچ  تسا  نینچ  شراک  رکفت و  زرط  هک  یـسک  نیا  ربانب 
هحفص دلج 4  بلح  خـیرات  هحفص 178 و  دلج 5  بهذـلا "  تارذـش  رد "  هتـشون و  ار  شلاح  حرـش  هحفص 597  دلج 2  شخیراترد 

هحفص 146 دلج 1  باقلالا "  ینکل و  رعش " و "  عیشت و  نمیف  رحسلا  همسن  هنابـش " و "  نبا  دیـس  فیلات "  لمالا "  لما  میمتت  397و " 
. تسا هدش  دای  وا  زا  یکین  هب  زین  هعیشلاءارعش "  یف  هعیلطلا  و " 

میدروآ : یماجنیا  ردصاصتخا  روط  هب  هدمآ  شا  هرابرد  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  هک  ار  هچنآ  ام  و 
ناـیب تیب  هس  تیب و  ود  نمـض  رد  ار  يدنلبيرایـسب  یناـعم  هک  هدوب  رعاـش  هیفاـق و  وضورع  ملع  رد  صـصختم  لـضاف ، بیدا ، ارم  وا  " 

. تسا هدوب  بلح  میدق  مدرم  دننامه  شندیشوپ  سابل  زرط  دوش و  یم  دلج  راهچ  دودح  رد  هک  تسا  یگرزب  ناوید  ياراد  يو  درکیم ،
يوغل يوحن  یناربجلانبا  هب  فورعم  دـلقم  نب  دیعـس  نب  دعـس  نب  هللا  هبه  نب  دـمحا  مساقلا  وبا  نیدـلا  جات  خیـش "  هسلج  رد  ـالومعم  وا 

. تایبدا رتشیب  دش و  یم  رضاح 

هحفص 311 ] ] 

. تسا هتفرگ  اه  هرهب  شینیشنمه  زا  هتفرگارف و  وا  زا  ار 

ثحب و مه  اب  یبدالـئاسم  رد  میتسـشن و  مهرود  سلاـجم  رد  وهدوب  يداـیز  تفلا  دـیدش و  یتسود  ءاوش )  ) وا و  ناـکلخ ) نبا   ) نم ناـیم 
تبحاصم و مه  اـب  هراومه  شتاـفو  ماـگنه  اـت  لاـس 633 ه  رخاوا  زا  دـناوخ و  یم  مـیارب  ار  شراعـشا  زا  يرایـسب  وا  مـیدرک  یم  وـگتفگ 
رد هکنانچ  مدید  یم  بلح  عماج  دجسم  رد  شیئاوشیپ  ماقم  رد  هدش  دای  یناربج "  نبا  رـصتخم " رد  ار  وا  نآزا  شیپ  میتشادینیـشنمه و 

. درک یم  دمآ  تفر و  زین  قشمد  عماج  دجسم 
. دوب هدرمش  نیتمندرک و  داریا  داقتنا و  رد  یلاع و  رایسب  هرواحم  وگتفگ و  رد  وا 

تسنامه تقیقح  اما  دنتخانش ، یم  ءاوشلا  نساحم  مان "  هب  ار  وا  بلح  مدرم  رتشیب  هدرک و  یم  ولغ  يرگ  هعیـش  رد  هک  هدوب  یناسک  زا  وا 
: ینعی مدروآ  اجنیا  رد  هک 

. تسا هدوب  نساحملا "  وبا  شا "  هینک  فسوی و  وا  مسا 
شلاح هب  درف  نیرت  هاگآ  هتفرگ و  وا  زا  ار  شراعـشا  زا  يرایـسب  هدوب و  ءاوشلا "  نیـشنمه "  هک  یلـصوم "  راعـش  نبلامک  اـم "  مدـمه 

رد هدوب و  لاس 562 ه  رد  ایبرقت  وا  دلوت  : دوب هتشون  مدید  باتک  نآ  رد  تسا ، هتـشون "  نامجلا  دوقع  باتک "  رد  ار  شلاح  حرـش  هدوب ،
هک يرذع  رطاخ  هب  نم  دیدرگ و  نفد  رهـش  یبرغ  هیکاطنا "  باب  هربقم "  رد  هدرک و  توف  بلحرد  لاس 635 ه  مرحم  هدزون  هعمج  زور 

!؟ دوب یبوخ  قیفر  نیشنمه و  هچ  دنک و  تمحر  شیادخ  موش  رضاح  وا  هزانج  رب  زامن  رد  متسناوتن  دوب ، هدمآشیپ  میارب  تقو  نآ  رد 
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. دوب زازع "  فارطا "  زا  نیربج "   " هد زا  يرتحب و  یط و  هلیبق  زا  هدش و  دای  یناربج "  نبا  شداتسا "  اما  و 
تسایر ياراد  عماج  نحص  رب  فرشم  یقرش  هبحان  رد  بلح  هماج  دجسم  رد  تشاد و  صـصخت   " هغللا ملع  اصوصخم "  بدا  ملع  رد  وا 

. دوب
بجر متفه  هبنشود  زور  رد  دش و  دلوتم  لاس 561 ه  لاوش  هبنش 22  راهچ  زور  رد  وا 

هحفص 312 ] ] 

 ". دنک تمحر  شیادخ  دیدرگ ، نفد  نشوج "  هوک "  نیئاپ  رد  درک و  توف  بلح  رد  لاس 628 ه 
: دیوگ یم  ینیما 

لقن ار  نشوج  تایبا  اـجنآ  شناوید  رد  یجاـفخ  نانـس  نب  دیعـس  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  زا  لـقنب  هحفص 172  دلج 3  نادـبلا  مجعم  رد 
هک : تسا  هدمآ  دنکیم 

ءارـسا هک  یتـقو  نآزا  هدـش  هتفگ  دوب ، اـجنامه  شندـعم  دـش و  یم  لـمح  زمرق  سم  اـجنآ  زا  هک  بلح  یبرغ  رد  تسا  یهوـک  نشوـج 
زا یکی  دوب : نیا  نآ  تلع  تسا و  هتفر  نیب  زا  ندعم  نآ  دـندرک  روبع  اجنآ  زا  شنارـسمه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  نادـناخ 

دنتفگ و دب  وا  هب  نانآ  درک ، نان  بآ و  تساوخ  رد  ندعم  نارگراک  زا  درک و  طقس  اجنآ  رد  دوب  هلماح  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  نارـسمه 
. درب یمن  دوس  دنک  یم  راک  اجنآ  رد  سک  رهنامز  نآ  زا  درک و  نیرفن  اهنآ  رب  وا  دندادن ، وا  هب  يزیچ 

 " نآ زا  روظنم  دوش و  یم  دوش  یم  هدـناوخ  زین  هکدـلا "  دهـشم  ماـنب "  طقـسلا " و  دهـشم  هب "  فورعم  تسا  ربـق  هوک  نآ  راـنک  رد  و 
. تسا مالسلا "  هیلع  نیسح  نب  نسحم 

هحفص 313 ] ] 

یعفاش نیدلا  لامک 

هراشا

لاس 652 رد  یفوتم 
تسا : نینچ  اهنآزا  یخرب  همجرت  هک  هدورس  مخ "  ریدغ  هرابرد "  يراعشا  زین  وا 

يونشب : تسا  هدرک  تیاده  هب  صوصخم  ار  وا  ادخ  هک  یماما  حدم  رد  هک  ار  یحو  تایآ  اتهد  ارف  شوگ  " 
. تسا هدرمش  ار  شیایازمزا  یضعب  نآ  نداتسرف  اب  هک  تسا  هلهابم  هیآ  نارمع  لآ  هروس  رد 

یلع هک  يراک  تسا  هدرک  شریهطت  هدوتس و  ار  یلع  اهنآ  رد  ادخ  هک  تسا  یقداص  هاوگ  یتا  له  میرحت و  میم ، اح  بازحا ، هروس  رد  و 
. داد رارق  یهلا  صاخ  تیانع  دروم  ار  وا  ودیناسر  توبث  هب  ار  وا  یناسنا  تیصخش  داد ، لئاسب  عوکر  لاح  رد  وا  هک  يرتشگناودرک 

تلزنم برق و  نانچ  وا  هب  دیدرگ و  راکـشآ  وا  تیـصخش  شزرا و  دـیدرگن ، لئان  یمیظع  ضیف  نیاهب  یـسک  وا  زج  هک  يوجن  هیآ  رد  و 
. دیدرگ یهلا  يوقت  دنمجرا و  ماقم  ياراد  هک  دیشخب 

بیترت و زا  درک و  گرزب  شربمایپ  تبحم  فطل و  فنک  رد  ار  وادنوادخ  و 
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هحفص 314 ] ] 

شدنم هرهب  یـصاخ  زرطب  تخومآ ، یم  ودب  ار  تیاده  هار  هلیـسو  نادب  هک  شقالخا  مراکم  زا  و  دـینادرگ ، شدـنم  هرهب  شمیمعفاطلا 
. داد رارق  دوخ  ردارب  ار  وا  هجیتنلاب  دومرف 

هدازو  لوتبلا  رهطلا  هحکنا  و 
هاخآ یلع و  ای  ینم  کناب 

هصخف  ریدغلا "  موی "  هفرش  و 
هالوم تنک  نم  لک  یلوم  کناب 

ربیخ  هیضق  الا  نکی  مل  ول  و 
: هایاجس تارثام  یف  افرش  تفک 

. داد رارقدوخ  ردارب  ار  وا  ینم و  زا  وت  هک  دوزفا  دروآ و  رد  وا  جاودزا  هب  ار  ارهز  همطاف  ادخ  هللا  لوسر  " 
زج شیگدنز  تاراختفا  رد  رگاو  یتسه ، وا  يالوم  زین  وت  میوا  يالوم  نم  هک  یـسک  ره  هک : دومرف  رختفم  ار  وا  مخ "  ریدغ  زور "  رد  و 

.. درک یم  تیافک  ار  وا  نامه  اهنت  دوبن ، ربیخ  ناتساد 

؟ رعاش نیا  لاح  حرش 

ياسور ناگرزب و  زا  یکی  هک  لاحر  یتفم  یعفاش  ینیبیـصن  يودع  یـشیرق  نسح  نب  دمحم  نب  هحلط  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک  ملاس  وبا 
هباطخ تاضق و  رد  وهتشاد  تراهم  شراگن  تایبدا و  هیفالخلئاسم و  لوصا و  ثیدح و  رد  هدوب و  یعفاش  هقف  رد  ماما  تسا ، نادنمشناد 

. تسا هتشاد  ترهش  یئاسراپ  دهز و  رد  هدوب و  مدقم  همه  رب 
اهرهـش رگید  قشمد و  بلح و  رد  هدرک و  ثیدـح  عامتـسا  هیرعـش "  بنیز  یـسوط " و "  یلع  نب  دـیوم  نسحلا  وبا  زا "  روباـشین  رد  وا 

یطایمد و ظافح  تسا و  هدرک  ثیدح 

هحفص 315 ] ] 

. دنا هدرک  تیاور  وا  زا  بلاطلا  هیافک  رد  یجنک  نیمرح  هیقف  میدع و  نب  نیدلا  دجم 
نب دمحم  ملاس  وبا  رـصع "  یعفاش  مالـسالا  هجح  ام  خیـش  هک  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  دیوگ : یم  هحفـص 108  بلاطلا  هیافک  رد  یجنک 

. تسا هداد  ربخ  ام  هب  بلح  رهش  یضاق  هحلط " 
لاس رد  تفای و  يدنمجرا  ماقم  راکنیا  رد  دوب و  لوغـشم  كولم  هیحان  زا  يراگن  همان  هب  تشاد و  تماقا  هنیما  هسردم "  رد  قشمد  رد  وا 
هناش درک و  عانتما  وا  یلو  دوش  ترازو  بصنمراد  هدـهع  هک  تشون  وا  هب  قشمد  بحاص  655 ه  لاس رد  یفوتم  رصانلا "  هاشداپ "  648 ه 

دلج 10 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


رارف هنایفخم  درک و  كرت  ار  نآ  هاگنآ  تفریذپ  ار  نآ  زور  ود  اهنت  هدـمآ  هحفص 26  دلج 5  یکبـس "  تاقبط  دومن  یلاخ  نآ  راب  ریززا 
ياج هب  دش و  جراخ  قشمد  زا  يا  هبنپ  سابلاب  داهن و  ياج  رب  ار  همه  تشاد  هریغ  هدـنب و  سابل و  زا  هچنآ  یئاراد و  لاوما و  مامت  دومن و 

. تفر یمولعم  ان 
. تسا هدش  یم  هاگآ  تابیغم  زا  هار  نآ  زاو  هدوب  هبیرغ  مولع  ياراد  وا  هک : هدش  هتفگ  و 

: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  دییات  مجنم  رد  وا  راتفگ  ار  هتفگ  نیا  تشگرب و  ترازو  بصنم  هب  نیا  زا  دعب  وا  هک : دنا  هتفگ  یضعب 
تسا ؟ هدرک  مکح  هچ  ادخ  دناد : یم  یک  اریز  ریذپن  ار  نآ  وت  درک  یعطاق  مکح  يزیچدروم  رد  مجنم  هک  یماگنه  " 

 ". نکم دامتعا  مجنم "  فرح "  هب  وتو  هدومرف  تیانع  یبصنم  نم  هب  وا 
شاب و وا  میلـست  امن و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  اهراک  همهو  نکم  دامتعا  مجنم  هتفگ  هب  هاگ  چـیه  تسا " : هتفگ  نینچ  هراـب  نیا  رد  وا  زاـب  و 

- هب ار  يزیچ  ریبدت  رگا  نادب 

هحفص 316 ] ] 

 ". دوب یهاوخن  ناملسم  ینادب ، طوبرم  يا  هراتس 
هـشیپ یئاسراپ  نآ  زا  دعب  دش و  قشمد  بیطخ  هاگنآ  دیدرگ  راد  هدهع  ار  بلح "  سپـس "  نیبیـصن " و  تواضق "  شراک  يادـتبارد  وا 

وا : تافیلات  درک  تافو  اجنآ  رد  تفر و  بلح  هب  هاگنآ  دنام  قشمد  رد  یمک  هعجارم ، زا  دعب  تفر و  هکم  هب  درک و 
رصم رد  هدرک و  فیلات  هدوب  نید "  رام  ناهاشداپ "  زا  هک  قترا  نب  يزاغنیدلا  مجن  يارب  ار  باتک  نیا  دیعسلا ، کلملل  دیرفلا  دقع  - 1

. تسا هدش  پاچ 
نامیلس خیش  .و  تسا دوجوم  هرامـش 346  هب  هناتـسآ  رد  اشاپ  نیـسح  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  مظعالا ، هللا  مسا  یف  مظنملا  ردلا  - 2

. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یتمسق  هحفص 471-403 هدوملا "  عیبانی  رد "  یفنح  يزودنق 
. حالصلا لها  داقتعا  یف  حالفلا  حاتفم  - 3

. فورحلا هرئاد  باتک  - 4
. تسا هدش  پاچ  اهراب  هک  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لووسلا  بلاطم  - 5

اناد داتـسا  فینـصت  لوسرلا  لآ  بقاـنم  یف  لووسلا  بلاـطم  تسا : هتفگ  هحفـص 17  همغلا "  فـشک  باـتک "  رد  یلبرا "  وا "  هرـصاعم 
دهز و رد  وا  لاح  دشاب ، هدرک  توف  لاس 654 ه  رد  منک  یم  رکف  هک  هدوب  یلضاف  روهـشم و  درم  وا  تسا ، هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک 
رد وا  باتک ، نآ  فیلات  هب  دـهعلا  بیرق  راکـشآ و  تسا  يرما  شندرک  رایتخا  يریگ  هشوگ  ار و  ماش  ترازو  شندرکكرت  یئاـسراپ و 

. تسا اهنآ  ناگرزب  ءاسور و  زا  بهذم و  یعفاش  وا  تشون ، ار  هرئادلا  باتک  و  لووسلا ) بلاطم   ) باتک نیا  يریگ  هشوگ  لاح 
هک دنک  یم  حیرـصت  هدرک  فیلات  ار  نآ  لاس 703 ه  رد  هک  قئارلا "  عومجملا  باتک "  رد  يوسوم  نسح  دـمحم  وبا  نیدـلا  هبه  دیـس  و 

. تسوا لام  لووسلا "  بلاطم  باتک "  نیا 
زا ار  لووسلا ) بلاطم   ) باتک نیا  زین  لاس 855 ه  رد  یفوتمیکلام  غابص  نبا  و 

هحفص 317 ] ] 

لاس 896 رد  هک  یطخ  يا  هخـسن  باتک  نآ  زا  نونکا  مه  و  دـنک ، یم  لقن  دایز  نآزا  دوخ  همهملا  لوصف  باتک "  رد  دـنادیم و  وا  نآ 
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دوجوم بلح  هیدـمحا "  هناخباتک "  رد  تسا  هتفای  شراگن  هدوب ، هتـشون  هوزج  رد  لاس 650 ه  رد  هک  فلوم  طخ  هب  يا  هخـسن  يورزاه 
. تسا

. تسا هدرکلقن  نآ  زا  راتخم ، یبن  لآ  بقانم  رد  راصبالا ) رون   ) باتک رد  زین  یجنلبش "  ياقآ "  و 
هدش و دای  باتک  ود  رد  هکنانچ  هدش و  دلوتم  لاس 652 ه  رد  هدمآ : بهذلا  تارذش  یکبـس و  تاقبط  رد  هکنانچ  هدش  دای  نیدلا  لامک 

هدفه رد  هدـمآ  بتک  رگید  یلکرز و  مالعالا  یعفای و  نانجلا  تآرم  ریثک و  نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  وا و  خـیرات  يدفـص و  تایفولاب  یفاولا 
. تسا هدرک  تاوف  لاس 652 ه  بجر 

. تسا هدرک  توف  لاس 654 ه  رد  وا  تسا : دقتعم  هک  دیدیدار  یلبرا  رظن  الاب  رد  یلو 
تـسا هلمج  نآ  زا  وتسا  دوجوم  لووسلا "  بلاـطم  شباـتک "  ردو  هدورـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  حدـم  رد  هک  شراعـشا  زا  یتمـسق 

دوش : یم  همجرت  الیذ  دراد و  رارق  باتکنایاپ  رد  هک  يراعشا 
هک یفطـصم  لآ  بقانم  نکم ، زواجت  بقاـنم  هب  طوبرم  تاـیآ  ندـناوخ  زا  هدـب و  تلهم  یمک  ینک  كرد  ار  قئاـقح  یهاوخ  یم  رگا  " 
یم ار  شا  هدشمگ  اهنآ  هلیسو  یبلاط  ره  دنمدرم و  ياوشیپ  هک  ربمغیپ  نادناخ  بقانم  میبای ، یم  هار  اهیکین  يوقت و  تمعن  هب  اهنآ  هلیـسو 
لمع نیا  هک  راکـشآ  ناهنپ و  رد  اهنآ  هب  هجوت  داب  وت  رب  دنکفا ، یمرود  ار  هایـس  ياه  هدرپ  دنک و  یم  راکـشآ  ار  قئاقح  هک  یبقانم  دبای ،

. درک دهاوخ  هبترم  دنلب  ادخشیپ  ارت 
. ناوخببلق روضح  صالخا و  يور  زا  ار  اهنآ  تسامنرتم  تیبلها  بقانم  تایآ  هب  تنابز  هکیماگنه  و 

ار شبجاو  نیرتگرزب  اعطق  دسیونب  یباتک  تقد  اب  نآ  هرابرد  یسک  هاگره  و 

هحفص 318 ] ] 

. تسا هدومن  ءدا 
. ددرگ دنمرهب  بهاوم  نیرتالاب  زا  دوش و  دایز  شتانسح  دناوخب ، ار  نآ  یسک  تسا  نکمم  اسب  هچ  و 

". دروآ دهاوخ  يور  وا  هب  وس  ره  زا  لابقا  باجتسم و  شیاعد  دنک  قیفوت  تساوخرد  ادخ  زا  هراب  نیا  رد  سک  ره  و 
تسا : نینچ  نآ  همجرت  هدمآ و  باتک  نآ  هحفص 8  ردهک  تسوا  راعشا  زا  زین  و 

هار زا  ناشبقانم  هک  اریزدوب  دنهاوخ  نامـسیر  یقثولا " و  هورع  ناشیارب "  نانآ  دننز ، گنچ  مالـسلا ) مهیلع  تیبلها   ) نانآ هب  هکیناسک  " 
. دبای یم  بازحا  یتا و  له  يروش و  هروس  رد  ار  نانآ  بقانم  ناوخ  نآرق  هدش و  تباث  نآرق  یحو و 

.. تسا ضرف  مدرم  رب  عطق  روطهب  نانآ  یتسود  هک  دنتسه  یفطصم  تیبلها  نانآ 
." دراد يرت  رب  دنا  هدروآ  تسد  هب  ششوک  دهج و  يور  زا  نایوار  هک  یتیاور  ره  زا  تیعقاو  ظاحل  زا  نانآ  لئاضف 

نادـب بازحا  یتا و  له  يروش و  هروس  رد  نآرق  هکدـنک  یم  تراهط  ترتع و  نادـناخ  لـئاضف  زا  ياهدـع  هب  هراـشا  تراـبع ، نیا  اـب  وا 
تسا : هدومن  حیرصت 

هراب نیا  رد  : وگب انـسح - اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقینم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  هدـمآ : نینچ  يروش  هروسرد  اما 
 ". میئازفایب شیکینرب  دهد  ماجنا  کین  راک  سک  ره  و  مهاوخ ، یمن  مناکیدزن  یتسود  زج  یشاداپ  امش  زا  توبن ) )

هحفص موس  دلجو   306 هحفص 310 - یبرع )  ) باتک باتک  نیا  مود  دلج  رد  ام  و 

هحفص 319 ] ] 
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. دوش هعجارم  اجنآ  هب  میدرک  ثحب  تسا  هدش  لزان  تراهط  تمصع و  تیبها  دروم  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رد  171
امیتی و انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  اریطتـسم و  هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی  تسا : هدمآ  نینچ  یتا  له  هروس  رد  اما  و 
دنمتسم و هب  دنراد ، تسود  هکنا  اب  ار  اذغ  دنراد و  میب  تسا  ریذپانراکنا  نآ  رـش  هک  يزور  زا  دننک و  یمافو  دوخ  رذن  هب  نانآ  اریـسا " :

 ". دنهد یم  ریسا  میتی و 
. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  میدرک  یسررب  طوسبم  روط  هب   107 هحفص 111 - موس  دلج  رد  ام  و 

ام رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاـجر  نینموملا  نم  تسا : هدـمآ  نینچ  بازحا  هروس  رد  اـما  و 
دندرب و رس  هب  شیوخ  دهعت  اهنآ  زا  یضعب  دندرک  افو  دنتشاد  ادخ  اب  هک  یئاهنامیپ  یتسارب  هک  دنتـسه  یندارم  نانموم  زا  الیدبت " : اولدب 

 ". دنا هتفاین  يرییغت  هجوچیه  هب  دنرظتنم و  رگید  یضعب 
امـش زا  ار  یکاپان  هک  دهاوخ  یم  ادـخ  اریهطتمکرهطی " : تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  تسا : هروس  نیمه  رد  زین  و 

 ". لماک هزیکاپ  دنک  نات  هزیکاپ  دربب و  تیبلها 
دـش لزاـن  هدـیبع  شیوـمع  رــسپ  هزمح و  شیوـمع  نینموـملا و  ریما  دروـم  رد  لوا  هـیآ  تشذـگ  هحفـص 51  باـتک  نـیا  مود  دـلج  رد 

لزان مهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  نیـسح و  نسح و  بلاـط و  یبا  نب  یلع  مرکا و  لوسر  درومرد  زین  ریهطت  هیآ  دـنراد  قاـفتا  نیملـسم  . تسا
. تسا هدیدرگ 

هدنیآ تادلجم  رد  ادخ  يرایب  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  دـیناسم  حاحـص و  رد  هرتاوتم ، حیحـص  ثیداحا  هراب  نیا  رد  ظافح  ثیدـح و  همئا  و 
ثیداحا نآ  زا  ار  مرتحم  دنناوخ 

هحفص 320 ] ] 

. درک میهاوخ  هاگآ 
: تسا نینچ  اهنآ  زا  یتمسق  همجرت  هک  دراد  دایز  يراعشا  مرکاربمایپ  نادناخ  هرابرد  وا  میتفگ : هک  روطنامه 

یم اهنآ  يوسب  هاوخ  دوس  هشیپ  رجات  دارفا  و  دنتاجن ، هنیفس  هکنانآ  دنا ، هتسیاش  لمع  تیادهنابحاص و  هک  ابع  لآ  نت  جنپ  قحب  ایادخ ، "

مراوخ دندنمجرا ، ماقم  ياراد  دنراد ، فقوت  راب  تحاضف  فقوم  رد  مدرم  هک  هاگنآ  تمایق  زور  رد  هکنانآ  دنراد ، ناشتسود  دـنباتش و 
رـس زا  دنوادخ  مراودیما  مراد  اهنآ  اب  هک  يدیدش  هقالع  اب  اریز  دـنامب ، ناما  رد  منهج  نازوس  شتآ  زا  دـیاش  ات  زرمایب  ار  مهانگ  امرفم و 

هب نم  دنهد و  یم  شتاجن  نیگمهس  ثداوح  زا  اروا  هک  دنتسه  يرپس  دشاب  هتشاد  ناشتـسودهک  یـسک  يارب  نانآ  درذگ ، رد  متاریـصقت 
تسار هار  رذگهر  نیا  زا  دوش و  مبیـصن  يراگتـسر  دسر و  تباجا  فده  هب  تخبدب  راکهانگ  تساوخرد  هک  دیما  نیا  هب  ملـسوتم  نانآ 

 ". مبای هتسیاش  یماقم  هتفای  ار 
: دوش یم  هدروآ  نآ  زا  یتمسق  همجرت  الیذ  هدورس و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  نالتاق  دروم  ردهک  تسوا  راعشا  زین  و 

ادخ و لوسر  اجنآ  رد  . درک دهاوخ  تساوخ  زاب  شسرپ و  امش  زا  اجنآ  رد  ادخ  لوسر  هکتسا  یفقوم  امش  شیپاشیپ  ادخ  نانمـشد  يا  "
دروم وا  هتفگ  اعطق  هک  دنک  یم  دییات  ار  اهنآ  یهاوخ  داد  زین  یلع  دـنزیخ و  یمرب  یهاوخ  داد  ینمـشدهب و  تسا  رادازع  هک  ارهز ، همطاف 

. تسا دییات 
!! دوب دهاوخن  باوج  كرت  يارب  یهار  زورنآرد  هک  یتروص  رد  داد ؟ دیهاوخ  اهنآ  هبیباوج  هچ  زورنآ  رد  ادخ  نانمشد  يا  امش  و 
دهاوخن نانمـشد  هیحان  زا  زج  زور  نآ  رد  یتعافـش  دیما  و  دیدش ، لمحتم  ینیگنـس  راب  دیدرک و  يدب  راک  ناشنادنزرف  نتـشک  اب  امـش  و 
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دهاوخ شتآ  رد  شهاگیاج  دشاب  شنمشد  ادخ  لوسر  رشح  زور  ردهک  یسک  تسا  نشور  رایـسبو  تسا  لصفم  ارجام  نیا  حرـش  دوب و 
اهنآ هب  تبسن  دینکب و  ار  اهنآ  تیاعر  دوب  بجاو  امش  رب  هکیتروص  رددوب 

هحفص 321 ] ] 

. تسا تاجن  هیام  نانآ  هقیرط  زا  يوریپ  اهنت  دنیوا و  تیبلها  ربمغیپ و  لآ  نانآ  اریزدیریگ  رارق  نانآ  تعافش  دروم  ات  دیشابنابرهم 
زا یخرب  هتبلا  تسا  نوریب  شرامـش  زا  هک  تسا  دایز  نانچ  نانآ  بقانم  تسا ، ریگمـشچ  شزراياراد  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  ناـشبقانم 

 ". دوب دهاوخن  یلوفا  اهنآ  يارب  هاگچیه  هک  دنیادخ  لوسر  یقلخ  بقانم  رهظم  نانآ  دنلصا ، رگید  یخرب  عرف و  اهنآ 

هحفص 322 ] ] 

هللااب روصنملا  دمحم  وبا 

هراشا

یفوتم 670 دلوتم 596 -
نآ زا  یتمـسق  همجرت  الیذ  هک  تساتیب  دودـح 708  رد  هک  دراد  مخ "  ریدـغ  هلمج " نآ  زا  تیالو و  دروم  رد  يدنمـشزرا  هدیـصق  وا 

: دوش یمهدروآ 
یم نارادناج  نیمز و  يوررب  ار  اهناراب  اهربا و  دروآ و  یم  رگیدکی  یپ  رد  ار  زور  بش و  هک  تسا  یئاناوت  يادـخ  صوصخم  ساپـس  " 

. دناراب
. داب دنتیاده  تاجن و  هنیفس  هک  ناشلآ  نادنزرفود و  همطاف و  و  یلع )  ) شراوگرزب ردارب  وا  ارهز  ردپ  دمحا  صوصخم  ادخ  دورد  سپس 

رارق تمایق  ات  شرما  بحاص  نیـشناج و  مرکا  ربمایپ  ار  یـسک  هچ  هکنیا  ادـخ و  لوسر  زا  دـعب  ربهر  ماما و  هراـب  رد  نم  زا  هک  یـسک  يا 
رب ار  نیملـسم  تدـحو  هدـمآ و  شیپ  ادـخلوسر  زا  دـعب  هک  يا  هثداح  ما  هتخوس  لد  زا  هک  هد  مراعـشا  هب  شوگ  یـسرپ  یم  تسا ، هداد 

: تسا هدرک  شوارت  تسا ، هدزمه 
روهشم و نانچ  تقیقح  نیا  و  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  شمع  رسپ  لام  دنوادخ  حیرـص  نامرف  قبط  ادخ  لوسر  زا  دعب  لصف  الب  تفالخ 
دزغل و یم  ور  دنت  انیبان  مدآ  نکیل  دشاب ؟ یفخم  زور  ردرون  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین و  يا  ههبش  کش و  چیه  ياج  هک  تسا  راکـشآ 

 ". دنک یم  طوقس 

هحفص 323 ] ] 

: دهد یم  همادا  نینچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیصخش  هرابرد  هدربمان  رعاش 
و درک ، دـییات  ار  وا  شیادـخ  اـهنت  دوب  هدـشن  دراو  نآ  رد  دـصق ، نیا  هب  شرداـم  هک  یتروص  رد  هدوب  هبعک )  ) قیتـعلا تیب  رد  شدـلوت  " 

. دوب دهاوخ  شهاگیاج  منهج  دنک  راوخ  ار  وا  هکره 
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. تسا هدوبنآرق  ادخ و  هب  وا  ضرغ ، یب  نادنمشناد  تاقیقحت  قبط  هدوب و  مرکا  ربمایپ  تسرپرس  شردپ 
وا هک  یماگنه  تشاد و  هدهعب  ار  دمحا  شردارب  تیبرت  دسا ) تنب  همطاف   ) شردام و  دیهدب ، ناشن  ار  وا  دـننامه  نارگید  ناردـپ  رد  لاح 

. دومن يوریپ  وا  زا  دناوخ  تقیقح  قح و  يوسب  ار 
شربق نایم  رد  درک و  نفک  دوخ  هماج  اب  ار  وا  تفرگ و  هدهع  هبار  وا  زیهجت  اصخـش  گرم  زا  دعب  دـناوخ و  دوخ  ردام  ار  وا  لوسر  اهراب 

. دندوب هداتسیا  شزامن  نایاپ  ات  ناگتشرف  همه  هدیباوخوا و  مارتحا  هب 
هدیـس رـسمه  وا  تسین  یتفارـش  نینچ  نارگیديارب  دنتـسه و  يدـحاو  رون  زا  اهنآ  هدوب  ادـخ  لوسر  ردارب  نایملاع  راگدرورپ  مکح  هب  وا 

نینچ نارگید  يارب  ایآ  تسا و  هدـش  هتـسب  نامـسآ  رد  یلعاب  وا  جاودزا  تسا  ءاسک  لها  نت  جـنپ  زادرف  نیمجنپ  هک  تسا  نایملاع  ءاـسن 
؟ دیبای یم  یتمظع  راختفا و 

هدوب سدقم  جاودزا  نیا  دهاش  زین  ادخ  شرع  نالماح  هتـشاد و  تباین  یلع  هیحان  زا  زین  لیئربج  هدوب و  رایتخا  بحاص  وا  جاودزا  رد  ادخ 
؟ دینک لقن  میارب  دیراد  غارس  نارگید ، يارب  يا  هعقاو  نینچ  رگا  لاح  دنا 

زا نارگید  هک  یکاـپ  هشیر  نینچ  هـکتسا  موـلعم  تـسا و  دوـمرف  قـلخ  یتـشهب  بیـس  زا  ار  وا  ادـخ  هـک  تـسا  يا  هیـسنا  ياروـح  ارهز 
؟ دمآ دنهاوخ  دوجوب  ینادنزرف  هچ  دنمورحم  شدننامه 

ادخ لوسر  نادنزرف  قحب  دنتشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  ود  ارهز  زا  یلع  دنزرف  ود 

هحفص 324 ] ] 

؟ دنراد يزوریپ  بابسا  نینچ  نارگید  ایآ  و  دناهدروخ ، ریش  تنس  باتک و  زا  نانآ  دنور  یم  رامشب 
ادخ لوسر   " دنماما دنیـشنب  هچ  دـننک و  مایق  هچ  نیـسح  نسح و  تسا " : هدومرف  ترـضح  نآ  اریز  دـنماما  ادـخ  لوسر  حیرـصت  هب  نانآ 

. تسا هدادرارق  نانآ  لسن  رد  دنتسه  تمایق  زور  ات  مدرم  نایامنهار  هک  ار  یقیقح  ناماما 
مالـسا عطاق  ریـشمش  ابیکـشرادزرم و  هزمح  شیومع  .و  دنیوا نابحاصم  ناردارب و  تشرـس  کین  ناگتـشرف  هک  تسا  رایط  رفعج  وا  ردارب 

. تسا
؟ دراد یمهس  نینچ  یسک  هچ  ادهیلع  تسا  هدرک  قتشم  یلع )  ) شمسا زا  ار  یلع )  ) وا مسا  ام  يادخ  و 

. نارگید هن  تسا  نیکرشم  هوبنا  ربارب  رد  مارحلا  دجسم - رد  تئارب  هروس  ندناوخ  ادخ و  مکح  مالعا  رد  ادخهدیزگ  رب  وا  اهنت  و 
ار یلعراکـشآ  روط  هب  اصخـش و  شرع  بحاص  دنوادخ  دنرادن ، ار  یگتـسیاش  نینچ  نارگید  هاگ  چـیه  تسا و  مالـسا  مامت  هنیئآاهنت  وا 

یتروص رد  دندیزگ ، رب  وا  ياج  ار  نارگید  هتفرگ  هدیدان  ار  ادـخ  باختنا  مدرم ، اما  دادـن ، تلاخد  راک  نیا  رد  ار  سنا  نج و  دـیزگرب و 
زا تسد  هنوگچ  يا  هدنز  هاوگ  نینچ  اب  تسا و  هداد  لئاس  هب  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  نیملـسم  یلو  رایتخا و  بحاص  وا  اهنت  هک 

دنتفاتش ؟ نارگید  يوس  هب  هدیشک و  وا 
ربمایپ هکنآهن  تسا  هتفرگ  تروص  گرزب  دنوادخ  روتـسدهب  اهنت  راک  نیا  تسا و  ادخ  ناگدنب  رب  یهن  رما و  دقع و  لح و  یلو  وا  اهنت  و 

. دشاب هداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  تیلیماف  يور  مرکا 
. دینک تعاطا  رما  نابحاص  ربمایپ و  وادخ  زا  دیامرف : یم  هک  تسا  ادخ  روتسد  نیا  و 

. دوب دهاوخ  راگتسر  دنکتعاطا  وا  زا  یسک  ره  تسا  یهیدب  اذهیلع 
ربمایپ ياج  ندیباوخ  اب  تیبملا  هلیل  رد  وا  تسا و  يداه  یلع  رذنم و  ادخ  لوسر 
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هحفص 325 ] ] 

ساسح بش  نیا  رد  وا  تسا ، ادخ  لوسر  يارب  یبوخ  ینابرق  هک  درک  تباث  دندرک  یم  باترپ  وا  يوسب  هک  گنـس  ریت و  ناراب  ریز  مرکا 
رد هزرـش  ریـش  دـننامهدیدرگ  نشور  اوه  هک  یماـگنه  درک و  هشیپ  یئابیکـش  حبـص  هب  اـت  دیـسر  یم  ماـشم  هب  گرم  يوب  رـس  ره  زا  هک 

هسفن يرشی  نم  سانلا  نم  و  هیآدنوادخ " : دنتـشگرب و  ناشیاه  هناخ  يوس  هب  هدز  تشحو  هدیرپ و  گنر  نانآ  دیدرگ : راکـشآ  ناشنایم 
ار يا  ههبش  کش و  هنوگ  ره  هداد  ناشن  سنا  نج و  هب  ارنآ  دنوادخ  هک  یتقیقح  نینچ  ایآ  دومرف و  لزان  شقح  رد  ار  هللا "  هاضرم  ءاغتبا 

درب ؟ یمن  نیبزا  وا  تیالو  دروم  رد 
رود مالـسا ) ادـخ و  لوسر  زا   ) ار الب  هودـنا و  وا  هلیـسو  دـنوادخ  رایـسب  هچ  ؟و  یبرع راوسهـش  وت  هک : دومرفن  شقح  ردادـخ  لوسر  ایآ 

. دید یهاوخ  روآ  تفگش  ياهزیچ  يا  هدنز  هک  یمادام  شاب و  تفگش  رد  دومرف ؟:
میالوم هب  يدنمقالع  رد  ارچ  داد  یهاوخن  رارق  تمالم  دروم  ارم  رگید  يدینش  ار  تسنآ  رد  یلع  ملع و  رهـش  ادخ  لوسر  ثیدح  هکیتقو 

. میوگ یم  نخس  ینالوط  ردقنیا 
. تسا یلع  امشنیرتاناد  نیرترواد و  دومرف : شا  هراب  رد  ادخ  لوسر  زین  و 

اراد ار  یماـقم  نینچ  یـصو  زاریغ  اـجک  تسا " و  نم  ملع  شناد و  قودنـص  وا  هک " : مرکا  ربماـیپ  دوـمرف  تسا  هـتفگ  نـیمه  دـننامه  و 
.؟ تسا

رد دوبن  ایرد  ربارب  رد  هرطق  هلزنمب  وا  شناد  ربارب  رد  نانآ  شناد  دوبن و  مدرم  قوف  ام  مدرم و  يارب  نشور  لـیلد  راکـسآ و  تجح  وا  اـیآ 
!؟ اجکایرد اجک و  هرطق  هکیتروص 

. تسا هدوب  اهنآ  رب - طیحمو  هتشاد  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هب  تسرد  یهاگآ  قح  هب  وا 
؟ وا اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  اهنآ  زا  کی  مادک  هراب  رد  ایآ 

دورد سپ  دنتسه ؟ اراد  دراد ، عیسو  شناد  زا  وا  هک  ار  هچنآ  نارگید  ایآ 

هحفص 326 ] ] 

غارـس وا  نوچ  یتالکـشم  يوگباوج ، اشگ و  لکـشم  ظـعاو و  وگظعاو و  وگ و  مظن  رثن و  بیطخ و  اـیآ  شا و  هدرتسگ  شناد  رب  وا و  رب 
هک تسوا  مناد و  یم  یبوخبار  نآرق  خوسنم  خـسان و  هباشتم ، مکحم و  لصفم ، لمجم و  لیوات ، لـیزنت و  دـیوگ : یمهک  تسوا  دـیراد ؟

. میرادن اعطق  ار  نانیمطا  نینچ  وا  ریغب  تسا و  روما  همه  یحو و  رب  نیما  اعظق  میناد  یم 
میتی نیکسم و  هجیتن  رد  داتفا  لوبقم  نانآ  رذن  هک  هاگنآ  دومرف  لزان  اریتا  له  هروس  شنادنزرف  همطاف و  شرسمهو  وا  هرابرد  دنوادخ  و 

. دندنام هنسرگ  دوخ  دندرک و  ماعطا  ار  ریساو 
. دیدرگ لزان  وا  هراب  رد  ادخ  ياضر  رطاخب  راکشآ  ناهنپ و  . زور بش و  رد  قافنا  هیآ  و 

. دیدرگ لزان  وا  قح  رد  یلاعت  قح  يارب  مایق  هدجس و  ادخ و  يارب  تدابع  هیآ  و 
. تسا هدش  لزان  نیسح  نسح و  ردپ  یلع  قح  رد  کش  یب  لاوس  يارب  فوقو  هیآ  و 

رد زامنهب  رما  ریهطت و  هیآ  نامحر و  زا  یتبحم  هیآ  تیاده و  نامیا و  هیاقـس و  هیآ  وءاذیا  هیآ  و  میهاربا ، ترـضح  قدص  ناسل  تسوا  و 
. تسا هدش  لزان  وا  قح 

نت جنپ  ءاسکباحـص و  زا  نارگید  وا و  هرابرد  هلهابم  هیآ  نارگید و  هن  دـنمرکا  ربمغیپ  رگید  نانیـشناج  زا  وا  نآرق ، رد  رکذ "  لها  و " 
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. تسا هدش  لزان 
زین دیـشروخ  زا  هک  دراد  يدروآ  تفگـش  تمظع  تفارـش و  هچ  وا  دـنی و  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  شنادـنزرف  ربماـیپ و  سفن  یلع  نـیا  و 

. تسا رتنشور 
 ". یتسه نم  ردارب  ریزو و  ویصو  یلو و  وت  دومرف " : شقح  رد  اهراب  مرکا  ربمایپ 

یلوم  ثیدحب  تعمس  له  و 
: یلوا حیحصلا  ریدغلا و  موی 

روظنم ینعی   ) تسا یلوا  نآ  حیحص  هک  يدینش  ریدغ  زور  رد  ار  یلوم  ثیدح  ایآ   "و 

هحفص 327 ] ] 

 ". تسا فرصتب  یلوا  یلوم  زا 
نیا رد  هک  ياهدینـش  ار  تلزنم  ثیدـح  ایآ  و  دـیامن ؟ یقاب  نافلاخم  يارب  يا  ههبـش  ياـج  هک  تفگن  ناـنچ  وا  هراـب  رد  ادـخ  لوسر  اـیآ 

هدومرف تابثا  یلع  يارب  دشاب ، نوراه  يارب  تفر  یم  دیما  هک  توبن  زج  هتـشاد  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هک  ار  هچنآ  مرکا  ربمایپ  ثیدح 
. تسا

. تسا اهتما  نیرتهب  نایم  رد  ماماوا  هک  هدرک  مکح  مرکا  ربمایپ  یصو  هرابرد  نآرق 
. تساهدرک يدب  راک  متس و  دنک  تفلاخم  سک  ره  سپ 

رگا متفگ : دـیئوگ ؟ یم  هچ  لـئالد  همه  نیا  اـب  مراد ، ءاـفلخ ) ) راـک وکین  نادرم  یئاوشیپ  تماـما و  دروم  رد  یناوارف  لـئالد  تفگ : یکی 
تسا و مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبیلع  هب  طوبرم  ثیداحا  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  یفاـک  دـشاب  اـهنآ  ناـیم  رد  ریدـغ  وتلزنم  ثیدـح 

. تسا لیلع  وت  لئالد  اهنیا  نودب 
نیا هک  هدمرارق  مدرم  همه  ربارب  رد  ریدغ "  زور "  رد  ادخ  لوسر  ثیدح  دننامه  ار  دناعم  يوگغورد  هتفگ  ای  دحاو و  ربخ  هاگ  چـیه  وت 

: دومرف مدرم  نایم  رد  امـسر  ادخ  لوسر  تسین و  نآ  هرابرد  یکـش  هنوگ  جیه  ياج  هک  تسا  روهـشم  نانچ  مدرم  نایم  رتاوتم و  ثیدـح 
 ". تسا قح  رب  ماما  یلع 

هللااب روصنملا  لاح  حرش 

اهنآ ناگرزب  زا  یکی  نمی و  رد  هیدیز  ناماما  زا  یکی  ییحی  نبییحی  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نسح  ماما  هللااب  روصنم  دمحم  وبا 
راونا شمیخـض "  گزرب و  باتک  .و  تسا فورعم  لدج  هرظنم و  ملع  رد  دراد و  يدنمجرا  ماقم  رعـش  بدا و  ثیدح و  ملعرد  وا  . تسا

. تسوا یملع  تیصخش  رگ  نایبهتشون  هدیصق  نیمه  حرش  رد  هک  نیقیلا " 
وا هرابرد  تفر و  یم  رامشب  املع  هلجا  زا  نسح "  نب  دمحا  يدهم  مایا "  رد  وا 

هحفص 328 ] ] 
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ای نمی  هاـشداپ  رمع  نب  فسوی  هدـش : هتفگ  هکناـنچ   ) تسا هتفگ  تینهت  ار  وا  یمالـس  هکيرعـش  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدورـس  يراعـشا 
شحورجم دـندرک و  هلمح  وا  رب  زین  اهنآ  دنـشکب ، ار  وا  هدوب  کیرحت  ار  رفن  رد  لاس 656 ه  رد  یفوتم  هللا  دبع  دمحا  وبا  یـسابع  مصتعم 

یلـصفم رعـش  روصنم  دـمحم  وبا  هعقاو  نیا  زا  دـعب  درب ، تمالـسب  ناج  ارجام  نیا  زا  وا  دنتـشک و  هتفرگ و  ار  اهنآ  شنایفارطا  اـما  هدومن ،
(. تفگ کیربت  وا  هب  هثداح  نیا  زا  ار  شتاجن  هدورس و  نیسح  نب  دمحا  يدهم  ماما  هرابرد 

لاس 657 رد  شتوعد  دش و  تعیب  وا  اب  تماما  ناونع  هب  نیـسح  نب  دمحا  ماما  لتق  زا  دعب  دلوتم و  لاس 596 ه  رد  هللااب  روصنم  دمحم  وبا 
. تسا هتفای  تافو  لاس 670 ه  مرحم  رد  هدعص "  ياه "  رهش  زا  هفاغر "  رهش "  رد  هدوب و  ه 

. تسا هدمآ  رعش "  عیشت و  نمیف  رحسلا  همسن  باتک "  رد  وا  لاح  حرش 

هحفص 329 ] ] 

رازج نسحلا  وبا 

هراشا

672 لاس رد  یفوتم  لاس 601 و  دلوتم 
: دوش یم  هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  ریدغ "  هلاسم "  هلمجنآ  زا  تماما و  دروم  رد  يدایز  راعشا  وا 

. دوب زیگنا  طاشن - ناکاپ  يارب  هک  يزور  ارت  داب  اراوگ  ادخ  لوسر  داماد  يا  " 
: دنرادن دوجو  نارگید  رد  تسا  عمج  وت  رد  طئارش  هکنانچ  اریز  یمدقم  همه  زا  تفالخ  رد  وت 

یظل  اودحج  یلالا  یلع  ریدغلا  بص 
: زیزا مایقلا  لبق  اهل  یعوی 

." درک دهاوخ  ناشهاگآ  تمایق  زا  شیپ  نآ  ریژآ  هک  تسا  یشتآ  هلعش  نوچ  دننآ  رکنم  هک  یناسک  ياربریدغ  ناتساد  " 

وم  تنا  دمحا  لوق  یف  اوزمهی  نا 
: زومهملا زماهلاف  يرولل ؟ یب 

. تسابویعم دوخ  هدنریگ  بیع  دنتفرگ  بیع  یمدرم " يالوم  وت  هدومرف " : هک  ار  ادخ  لوسر  هتفگ  رگا  " 
هب ارت  یتسود  هک  یـسک  . تسا وت  نانمـشد  صوصخم  درادن و  يراک  وت  تسود  اب  منهج  اریز  دسرت  یمن  منهج  زا  وت  دـنمتدارا  تسود و 

. دراد یمظوفحم  منهج  شتآ  زا  ار  وا  هک  تسا  يزرح  دشاب ، هتشاد  هارمه 

هحفص 330 ] ] 

 " ینک یمراگتسر  تشهب  رد  ار  تتسود  ینازوس و  یم  ار  تنمشد  هک  یتسه  رانلا  هنجلا و  میسق  وت 
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هدـنکارپ یبدا  بتک  رد  شتایبا  زا  یـضعب  تسا و  دوجوم  هنهک  یطخ  ياه  هعومجم  زا  يرایـسب  رد  تسا  ینالوط  یلیخ  هک  هدیـصق  نیا 
. تسا

رعاش نیا  اب  ییانشآ 

هکنا اب  . تسا هعیـش  هدش  شومارف  ءارعـش  زا  یکی  يرـصم  رازج  نسحلا  وبا  نیدلا  لامج  یلعنب  دمحم  نب  یحی  نب  میظعلا  دـبع  نب  یحی 
هدمآ دایز  هتشاد  هک  یتیباذج  یئابیز و  تبسانمب  اهسوماق  یبدا و  بتک  رد  شراعشا  دنا ، هتشون  ار  والاح  حرـش  رتمک  یمیدق  ياهگنهرف 

. تسا
یئانـشآ شراعـشا  اب  سک  ره  هک  هتـشون  دوخ  یگدنز  زا  یلماک  حرـش  اصخـش  وا  دنا  هدناملفاغ  وا  خـیرات  زا  ناسیون  لاح  حرـش  رگا  و 

یصاخ تراهم  مادختـسا "  هیروت " و "  نف "  رد  وا  دنک و  شغوبن  یگداعلا و  قوف  هب  فارتعا  هک  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  دشاب ، هتـشاد 
. تسا مدقم  نارگید  زا  دراد و 

رعـش رگیدکی  يارب  هک  دنتـسب  نامیپمه  اب  یمامح "  قارو " و "  جارـس  رازج " و "  دـنیوگ " : یم  هنازخلا "  باتک "  رد  هجح "  نبا  " 
دوبن تراک  بقل و  رگا  هدش : هتفگ  قارو "  جارـس  هراب "  رد  هکنآ  ات  درک  یم  ناشکمک  هیروت  مظن  رد  ناشباقلا  لغـش و  هتبلا  دـنیوگب و 

. دوب هتفر  نیب  زا  ترعش  فصن 
هحفص دـلج 13  ریثک  نبا  هیاهنلا  هیادـبلا و  هحفص 319 و  دـلج 2  یبتک  تاـیفولا  تاوف  هجح و  نبا  هنازخ  رد   " رازج هراـبرد "  هک  هچنآ 

تسوا و ماقم  نود  هدمآ  يوامس  همالع  هعیـشلا  ءارعـش  یف  هعیلطلا  ینمی و  رحـسلا  همـسن  هحفص 394 و  دلج 5  بهذلا  تارذـش  293 و 
زا 1250 شیب  هک  هدروآ  درگ  یگزرب  ناوید  وا  راعشا  زا  يوامس  همالع  ام  داتسا  . تساهنیا زا  رتالاب  وا  تیصخش 

هحفص 331 ] ] 

ياراد وا  زین  و  تسا ، روهـشم  هکهدـش  فیـصوت  نآ  زا  شیپ  ياه  گنهرف  رد  هک  هدوب  زین  يرگید  ناوید  وا  يارب  هتبلا  دراد و  رعـش  تیب 
رد هدیـصق  نآ  ایوگ  و  تسا ، هتـسناد  دـیفم  ار  نآ  رحـسلا "  همـسن  بحاص "  هک  رـصم  لامع  ءافلخ و  ماـکح و  هراـبرد  تسا  ياهدیـصق 

. تسا هتفای  یهاگآ  نآ  زا  رحسلا "  همسن  بحاص "  هک  هدوب  نمی  ياه  هناخباتک 
همجرت هـک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  هریغ  هحفـصيدفص 156 و  نوـتملا "  ماـمت  هک "  هتفگ  يراعـشامالسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هیثرم  رد  وا 

يزور . دوب هدـماین  شاکیا  دزادـنا و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاکناج  تبیـصم  دایب  ارم  دـیآیم و  اروشاـعو  تسا " : نینچ  نآ  زا  یتمـسق 
دنامن و ملاس  دشک  یم  همرس  زورنآ  رد  هک  یمـشچ  شاکیا  دوش ، یم  هدوبر  نم  زا  رارق  وربص  متفا  یم  شدایب  هاگره  یلو  درذگ  یمهک 

نوزحم همه  زا  زور  نیا  رد  وا  ردپ  سپ  هدشن ؟ هتشک  زورنیا  رد  نیسح  رگم  ددرگ ، هدیرب  دنک  یمباضخ  تتامـش  ناونع  هب  هک  یتسد 
 ". تسا رت 

هیحان زا  اعطق  اریز  دینکن  ءانتعا  ناهلبا  راتفگب  مرکا  ربمایپ  مرح  نتفرگ  شتآ  رد  تسا " : هدورـس  نینچ  مرکا  ربمایپ  مرح  قیرح  هراب  رد  وا 
 ". دنامن یقاب  يزیچ  نآ  نامتخاس  رد  هیما  ینب  راثآ  زا  هکنیا : نآ  تسین و  هدیشوپ  القع  رب  هک  هدوب  يرس  نآ  رد  ادخ 

یغارم رکب  وبا  شارف  هلیسو  ناضمر ) هام  یبحتسم  زامن   ) حیوارت زامن  زا  دعب  لاس 654 ه  ناضمر  هام  لوا  هعمج  بش  يوبن  فیرش  دجسم 
زا شیپ  يزوس  شتآ  نیا  و  دـیدرگ ، بآ  نآ  ياهبرـس  تخوس و  نآ  ياـهراوید  فقـس و  تفرگ ، شتآ  دوب  هداـتفا  شتـسدزا  غارچ  هک 

تخیرورف !! نآ  نایم  رد  دیدیرگ و  قیرح  همعط  زین  هفیرش  هرجح  فقس  يزوس  شتآ  نیا  زا  و  دوب ، هتفرگ  تروص  مدرم  ندیباوخ 
هعیـش  ) ضفاور هب  تسا " : هتفگخساپ  نینچ  رازج "  هدش "  دای  تایبا  زا  یبرغملا "  ولوت  نبا  ایوگ "  دنتفگ و  اهرعـش  هراب  نیا  رد  ءارعش 
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رگم تفرگن  شتآ  مرکا  ربمایپ  مرح  دـینک ؟ يوریپ  ناهیفـس  زا  ندرک ، تمذـم  رد  هک  دـنک  یم  راداو  ارامـش  زیچ  هچ  وگب : هنیدـم  ياه )
 ". دیدرک یم  تمذم  ار  ادخ  لوسر  هباحص  نآ  رد  امش  هکنآ  رطاخب 

رد هدش و  دلوتم  لاس 601  رد  وا  هک  تسا  هتفگ  هحفص 338  هنازخلا "  رد "  هجح  نبا 

هحفص 332 ] ] 

. تسا هدرک  تافو  رصمرد  لاس 672 ه 
. تسا هدرک  توف  لاس 672 ه  لاوش  مهدزاود  رد  وا  تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  زین  ارشتافو  هام  زور و  هیاهنلا "  هیادبلا و   " رد ریثک  نبا  و 

: تسا هتفگ  هتسناد و  لاس 679 ه  رد  ار  وا  توف  بهذلا "  تارذش  بحاص "  رگم  دنا  هتشون  روطنیا  ار  شتافو  تدالو و  ناخروم  مامت  و 
. تسا هدش  نفد  هفارق "  رد "  هدوب و  نآ  دننامه  ای  لاس  تقو 76  نآ  رد  شنس  هدرک و  توف  لاس 679 ه  لاوش  رد  وا  " 

. تسا رت  اناد  ادخ  تروص  ره  رد  و 

هحفص 333 ] ] 

نیدلا ماظن  یضاق 

هراشا

لاس 678 رد  یفوتم 
: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  همجرت  هک  درادمخ  ریدغ  ناتساد  مرکا و  ربمایپ  نادناخ  حدم  رد  راعشا  وا 

. ام نایم  تیاده  ياهملعيا  تقیقح و  ناگراتس  يا  نیسای و  لآ  يا  دنک  تیانع  ریثک  ریخ  امش  هب  ادخ  " 
. دریذپ یمن  امش  تبحم  اب  زج  ار  يدرف  چیه  نید  هدنب و  چیهلامعا  دنوادخ 

. مراد امش  زا  تاجن  دیما  اهنت  تمایق  زور  رد  هدرکن  مهارف  میارب  یعفاورام  زج  مراکتیانج  ياه  تسد  رگا 
. میامن یم  نیگنس  امش  هلیسو  اراهنازیم  رشح  رد  يرآ  منک ، یم  کبس  امش  هلیسو  ار  ینیگنس  يرآ 

هک هدش  هدیرفآ  كالفا  امش  رطاخ  هب  . دوب دهاوخن  ناما  رد  تمایق  ربق و  كاندرد  باذعزا  درادن ، تسود  ادخ  هار  رد  ار  امـش  سک  ره  و 
. درک یمن  ادیپ  نوکت  اه  هزادنا  دوبن ، وا  رگا 

. دنتسین ناگناوید  زج  وا  نانمشد  تسا ؟ یلع  دننامه  تیالو  رما  رد  یسک  هچ 

هحفص 334 ] ] 

؟ دنک گنر  ار  ای  دربب و  نیب  زاار  نآ  دناوت  یم  یسک  هچ  هدش  هتشون  شرع  رد  یلع  مسا  دنا : هدرک  لقن  هکنانچ 
دنک ؟ یم  ناتزاینیب  رشح  رد  شیتسود  هک  تسا  مدرم  نیرتهب  ادخ و  مکحم  نامسیر  ادخ و  تجح  یسک  هچ 

؟ تسا عطاق  لیلد  لالدتسا  ماقم  رد  و  هزرابم ، هکرعم  نادیم  رد  یسک  هچ 
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یسوم هب  تبسن  نوراه  دننامهیسک  هچ  و  تسا ؟ هدش  هتشاگن  نآ  رد  بیغ  رارسا  زا  هک  تسا  هعماج  رفج و  ياراد  وا  دننامه  یـسک  هچ 
؟ تسا هدرک  تباث  مدرم  شیپ  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  ار  شیردارب 

هفئاط  رابخالاب  کسمت  امهم 
انیفکی هالاو  نم  لاو  هلوقف :

یلع  مطف  يداولا  يرج  ریدغلا  موی 
انیداعملا اوناک  مه  موقيوق 

لقف  نانجلا  ضور  انتاحیر  هالبش 
: انیحایرا کلت  تمنضرا  بیط  یف 

تیافک ار  ام  دراد "  یم  تسودار  وا  هک  سکنآ  رادب  تسود  ایادـخ  ادـخ "  لوسر  هدومرف  دـنیوج  کسمت  رابخا  هب  يا  هفئاط  هاگ  ره  " 
. درک دهاوخ 

هناحیر ود  رد  شنادـنزرف  هک  دومرف  یفرعم  ار  وا  دـندوب  اـم  نمـشد  هک  یمدرم  نآ  ناـیم  رد  ناـبایب  نآ  ناـیم  ادـخ  لوسر  ریدـغ  زور  رد 
تسا هدروآ  دیدپو  هدرورپ  ار  نیحایر  نیاهک  تسا  ینیمز  نآ  یئوبشوخ  یکاپ و  رطاخهب  نیحایر  رطع و  نیا  وگب : سپ  دنتشهب  ناتـسغاب 

".
. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  هحفص 226  نینموملا  سلاجم  رد  یشعرم  یضاق  هک  تسا  تیب   42 دودح رد  هدیصق  نیا 

هدرک یتیاور  نآ  هب  هراشا  يدرک "  ادیپ  نیوکت  اه  هزادنا  دوبن ، وا  رگا  هک  هدش  هدـیرفآ  كالفا  امـش  دـج  رطاخ  هب  شا "  هتفگ  نیا  اب  وا 
هیلع یـسیع  هب  دـنوادخ  تسا " : هدروآ  نینچ  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  هحفص 615  دلج 2  كردتسم  رد  حیحـص  روطب  مکاح  هک 

نامیا وا  هبهک  هد  روتـسد  دننک  یم  كرد  ار  وا  هک  تتما  زا  هدع  نآ  هب  روایب و  نامیا  (ص ) دـمحم هب  یـسیع  يا  هک  دومرف  یحو  مالـسلا 
بآ يور  ار  شرع  نم  میدیرفآ ، یمن  ار  منهجو  تشهب  نم  دوبن  دمحمرگا  و  مدرک ، یمن  قلخ  ار  مدآ  نم  دوبن  دمحم  رگا  سپ  دنروایب ،

اتکی يادخ  زجیئادخ  متشون : نآ  يور  تشادن  رارق  اما  مدیرفآ 

هحفص 335 ] ] 

 ". تفرگ مارآ  هاگنا  تسا ، ادخ  لوسر  ص )  ) دمحم تسین 
هحفص دلج 1  بهاومحرـش  رد  زین  یناقرز  تسا و  هدرک  نآ  تحـصهب  رارقا  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 121   " ماقسلا ءافـش  رد "  زین  یکبس 
ياواتف رد  ینیقلب  یکبس و  هدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  مکاح  هدروآ و  نییناهفـصا  تاقبط  رد  ارنآ  خیـشلا  وبا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ارنآ   44

. دنا هدومن  رارقا  نابدوخ 
نینچ نآ  نومـضم  هک  هدرک  لقن  تسا  هتـشذگ  تیاور  دننامه  يدودـحات  هک  ار  يرگید  حیحـص  ثیدـح  ثیدـح ، نیازا  دـعب  مکاح  و 

، ینک رظنفرـص  میاطخ  زا  هک  مهاوخیم  ص )  ) دـمحم قحب  وت  زا  ایادـخ  تفگ : درک ، اـطخ  مدآ  هک  یماـگنه  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا :
يدیرفآ ارم  هک  یماگنه  نوچ  ایادخ  تفگ : ما ؟ هدیرفاین  ار  وا  زونه  هک  یتروص  رد  یتخانـش  ار  دمحم  هنوگچ  مدآ ، يا  دومرف : دنوادخ 
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لوسر دمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  یئادـخ  تسا : هتـشون  مدـید  شرع  ياه  همئاق  رد  مدرک ، الاب  ار  مرـس  يدـیمد ، نم  رد  تحور  زا  و 
وا یتفگ ، تسار  مدآ  يا  دومرف : لاعتم  دنوادخ  ار ، تفلوخم  نیرتبوبحم  رگم  ینک  یمن  هفاضا  تمـسا  هب  وت  هک  متـسناد  سپ  تسا ، ادخ 

 ". مدیرفآ یمن  ارت  دوبن  دمحم  رگا  میاشخبب و  ارت  ات  ناوخب  شقحب  ارم  تسا ، نميوس  هب  قلخ  نیرتبوبحم 
یناربط و  تسا ، رون  تیادـه و  شمامت  هک  ریگ  هرهب  نآ  زا  تسا : هتفگ  شا  هراـبرد  یبهذ  هک  هوبنلا "  لـئالد  رد "  یقهیب  ار  تیاور  نیا 

هیندللا و بهاوم - رد  ینالطسق  هحفص 419 و  ءافولاءافو  رد  يدوهمس  هحفص 120 و  ماقسلا  ءافش  رد  یکبس  هدروآ و  ریغصلا  مجعم  رد 
. دنا هدرک  فارتعا  شتحص  هب  هحفص 117  نآرقلا  ناقرف  رد  یمازع  هحفص 44 و  دلج 1  نآ  حرش  رد  یناقرز 

تلیضف ات  میا  هتشون  یمیصق "  دننام "  شناکلسم  مه  هیمیت و  نبا  هتفگ  یتسردان  دروم  رد  مرتحم  هدنناوخ  یهاگآ  يارب  ار  رـصتخم  نیا 
. دنروخن ار  ناهارمگ  نیا  لوگ  هدرک  كرد  تریصب  يور  زا  ار  ادخ  لوسر 

رعاش اب  ییانشآ 

تایبدا زا  یکی  یناهفصا  رهظم  نب  قاحسا  هاضقلا  یضاق  نب  دمحم  نیدلا  ماظن 

هحفص 336 ] ] 

نیدـلا سمـش  هجاوخ  نیـشن  مه  هاضقلا و  یـضاق - قارع  رد  هدوب و  شرـصع  دـیرف  لـئاضف  نونف و  همه  رد  هک  تسا  ریظن  مک  گرزب و 
دننامه مدرم  تسا " : هلمج  نآ  زا  هک  هتفگ  شا  هراب  رد  یحئادـم  هدوب و  لاس 683 ه  رد  یفوتم  ناویدلا  بحاص  هب  بقلم  ینیوج  دمحم 

هدرک ادـیپ  لالجو  تکوش  ناویا ، کلم و  شدـنلب  هبترم  ابهک  تساکلامملا  سمـش  وا  تسا  ناوید  بحاصنآ  هدیـصقلا  تیب  هک  دـنرعش 
 ". تسا

ءاطع هجاوخنیدلا  ءالع  مانب  ار  شناوید  درک و  حدمار  نیدلا  سمـش  هجاوخ  دنزرف  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  شا  هدش  دای  هیریدـغ  نایاپ  رد  وا 
. دومن يراذگ  مان  ناوید  بحاص  نیدلا  سمش  هجاوخ  ردارب  681 ه  لاس رد  یفوتم  ینیوج  کلملا 

. تسا هدرک  حدم  ار  لاس 672 ه  رد  یفوتم  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  نیققحم  ناطلس  نآ  رد  هکدراد  يرعش  وا 
شا هرابرد  ریخا  باتک  فلوم  . تسا هدمآ  هحفص 13  دلج 3  هغللا  بادآ  خیرات  هحفص 226 و  نینموملا  سلاجم  باتک  رد  وا  لاح  حرش 

بحاص تسا و  دوجوم  ناتـسلگنا  هزوم  رد  هک  تسا  تاشنم "  ناوید  مانب "  یناوید  ياراد  هدرک و  تافو  لاس 678 ه  رد  وا  تسا : هتفگ 
: تسا هتفگ  هدروآ و  ار  وا  ءاملع  هرمز  رد  مراهچ  تمسق  رد  هنجلا  ضایر 

نیرت یضاق  وا  دنا : هدوتـس  نینچ  ار  وا  هتـشون و  نآ  رب  یحرـش  روباشین  ناگرزب  زا  یـضعب  هکتسا  هیـسوقلا "  مانب "  يا  هلاسر  ياراد  وا 
... تسا بیاجع  هیادب و  یشنم  ممافئاوط و  یتفم  ملاع ، تاضق 

. دروخ یم  مشچب  شیپ  مک و  یقارن  نئازخ  یضاق و  نینموملا  سلاجم  یئاهب و  خیش  لوکشک  رد  وا  راعشا  زا  " 

هحفص 337 ] ] 

ظوفحم نیدلا  سمش 

هراشا
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لاس 690 ه ق رد  یفوتم 
دوشیم " : هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هکهدورس  مخ  ریدغ  تماما و  دروم  رد  يدایز  راعشا  يو 

، درادن دننامه  یئابیز  ظاحل  زا  هک  هدناشوپ  ار  نیمز  نانچ  راهب  و  تسا ، ازفا  حور  نالبلب  همغن  فیطل و  میـسن  بان و  یم  فافـش و  هلایپ ،
زیگنا برط  ای  ارس و  هحون  اب  دننوگ  هنوگ  ياه  همغن  ياراد  ناگدنرپ  تسا و  زبس  ریرح  ای  زیگنا و  برط  یناتـسغاب  یگنهرب  زا  دعب  نیمز 

هب نآ  زا  بالگ  رطع و  يوب  دزو و  یم  ناتسغاب  رب  ارفا  حور  میسن  و  دنناور ، اهنمچ  زا  هک  هدیچیپ  دایز و  یخرب  اهبآ  و  دنتسه ، ینتـساوخ 
یم رطعم  هدرک و  رطع  بلط  اهنآ  هرابرد  نتفگ  رعش  ابارعـش  دنتاجن و  ياهیتشک  هک  ص )  ) دمحم لآ  هحیدم  دننامه  دسر  یم  ناج  ماشم 

. دنوش
. دننابیجن نایاقآ و  نانک و  هدجس  ناگدننک و  عوکر  ناگزیکاپ و  ناکاپ و  نانآ 

گنج ياه  ادص  رس و  ثداوح و  ماگنه  يار  زیت  یمشاه  یحطبا  یلع  اهنآ  زا 

وخا  ریدغلا  يدل  ریمالا  كاذ 
ءابنالا هل  نم  رینتسملا و  ریشبلا 

هئابآ  نم  بالصالا  هل  ترهط 
: ءانبالا ترهظ  دق  كاذک  و 

هحفص 338 ] ] 

 " دنکاپ یگمه  زین  شنادنزرفو  هدش  دلوتم  كاپ  بالصا  زا  تسا  مرکا  ربمایپ  ردارب  وا  هدش ، نییعت  ریدغ  زور  رد  هک  ریما  تسوا  " 
؟ تسا هتفگ  انث  حدم و  شا  هرابردنآرق  هک  یتروص  رد  دننک  حدم  ار  وا  تسا  هتسیاش  هکنانچنآ  دنناوت  یم  ناگدننک  فصو  ایآ 

ناگنشذگ و هک  دنیوا  نادنزرف  زا  ناماما  دنا و  هدیمان  ارهز  ار  وا  ور  نیا  زا  هدرک و  نشور  ار  اج  همه  شرون  هک  تسا  يرسمه  ياراد  وا 
. دننک یم  راختفا  باسنا و  هب  نامیرک  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اهنآ  ادبم  . دندرک ادیپ  تفارش  اهنآ  هلیسو  ناگدنیآ 

. دنا هدیدرگ  لئان  ناشیلاع  تاجردب  وا  هلیسو  نادیهش  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  زا  دعب  و 
. تسا نایرگ  هدننک و  هدجس  نیما و  بیجن و  ماما  هک  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  راوگرزب  ماما  زا  دعب  و 

. تسا تمعن  هدوتس و  شیاهراک  مامت  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  وا  زا  دعب  و 
. دننادنمتداعس ناراوگرزب و  یگمه  شنادرگاش  مامتو  تسا  تیب  لها  ملاع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  وا  زا  دعب  و 

. دنیوج یم  كربت  راوز  شحیرض  هب  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  وا  زا  دعب  و 
اهلد و شخب  ینـشور  یکیرات و  هدنرب  نیب  زا  يراودیما و  باب  يوقت و  جنگ  تیاده و  ملع  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  وا  زا  دـعب  و 

. تسا هعماج 
. دنک یم  تیاده  ار  مدرم  ناشنشور  ياه  هناشن  هک  دنا  مالسلا  امهیلع  يداه  ماما  شدنمورب  دنزرف  همئالاداوج و  وا  زا  دعب  و 

. تسا هدرک  هطاحا  ار  وا  لالج ، رونزا  يا  هدننک  هریخ  يگدنشخرد  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  وا  زا  دعب  و 
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هحفص 339 ] ] 

دهاوخ هتشارفا  وا  ینارون  مچرپ  برغ  قرش و  رد  تسا و  كاپ  ماما  رـسپ  كاپ و  ماما  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  وا  زا  دعب  و 
. دش

. دننک یگدنز  اجکی  رد  شیم  اب  گرگ  هک  یئاج  ات  دنک  یم  دابآ  داسف  زا  دعب  ار  نیمز  وا 
. تسا امش  يوک  ياوه  هب  ملد  مراد و  تسود  ارامش  ابلق  ادخ  لوسر  مع  رسپ  يا  نم 

 " مناد یم  رفاک  دنراد  نمشد  ارامش  ای  دننک و  یم  ولغ  امش  هرابرد  هکیناسک  و 

؟ تسیک رعاش  نیا 

یناسک زا  وا  تسا  بدا  ملع و  ناگرزب  زا  تهاقف و  باطقا  زا  يدسا  یلح  دـمحم  وبا  دـمحم  نب  حاشو  نب  ظوفحم  نیدـلا  سمـش  خـیش 
مجن خیش  زا  هکیناسک  هزاجا  خیاشم  زا  مدرم و  تاعجارم  تالکشم و  لح  عجرم  هتـشاد و  هکیت  يوتف  ینید و  تماعز  هکیرارب  هک  تسا 

. تساهدوب دنا  هدرک  یم  تیاور  لاس 667 ه  رد  یفوتم  یلح  ققحم  نیدلا 
. دنک یم  تیاور  وا  زا  یطساو  یثیل  دامح  نب  نیسح  نیدلا  فرش  خیشنب  یلع  نیدلا  لامک  ققحم  ظفاح  و 

: دیوگ یم  باتک  نامه  لوا  رد  دنک و  یم  تیاور  وا  زا  زین  لئالدلا "  ررغ  هب "  موسوم  دیدحلا  یبا  نبا  هدورـس  تایولع  دـئاصق  حراش  و 
شا هناخ  رد  لمعنیا  مدرک و  تئارق  هحور  هللا  سدق  حاشو  نب  ظوفحم  دمحم  یبا  نیدلا  سمـش  هیقف  ملاع  ماما  مداتـسا  رب  ار  دـئاصق  نیا 

. تسا هدش  عقاو  لاسرفص 680 ه  رد  هلح "  رد " 
دیوگ : یم  ینیما 

هدیـصق هک  دشاب  هیئاب  هدیـصق  بحاص  يدادغب  يولع  ياضرلا  یبا  نب  نسح  نب  دمحم  نیدلا  یفـص  دـئاصق  نیا  حراش  هک  منک  یم  رکف 
نیدلا سمش  گرم  رد  ار  هیئاب 

هحفص 340 ] ] 

. تسا رتاناد  ادخ  تروص  ره  رد  تسا  هدورس  ظوفحم 
شگرزب هزاجا  رد  ملاعم  بحاص  ام  خیش  هک  يزیچ  نآتسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  عقاو  یتابتاکم  یلح ، ققحم  شداتـسا  ام و  رعاش  نایم 

. تسا هدروآ 
همالع هدوبهدـنز و  لاس 680 ه  ات  وا  میناد  یم  هکنیا  رگم  میرادـن ، یتسرد  یهاگآ  شتافو  نیدـلا و  سمـش  اـم  خیـش  تدـالو  خـیرات  زا 

دنا هتفگ  وا  گرم  رد  شنیرـصاعم  ناگرزب  هک  يدئاصق  زا  رگ ، وجتـسج  ناسنا  تسا و  هتـسناد  لاسدودـح 690 ه  رد  ار  شتافو  يوامس 
. دبای رد  ار  شیعامتجا  تیصخش  یملع و  تمظع  دناوت  یم 

. تسا هدوب  هلح  یضاق  هک  تسا  حاشو  نب  نیدلا  جات  هبروهشم  دمحم  یلع  وبا  وا  رسپ 
هحفـص 256 شناوـید  رد  هک  هتفگ  يا  هیثرم  وا  هراـبرد  دـمآ ، دـهاوخ  شلاـح  حرـش  باـتک  نیا  مشـش  دـلج  رد  هـک  یلح  نیدـلا  یفص 

هداد تبـسن  شلوـق  زا  وا  هب  هک  يا  هتفگ  زا  نآ  رد  هک  دراد  هحفص 210  شناوید  رد  تیب  دودح 53  رد  يرگیدهدیـصق  زین  تادوجوم و 
. دنک یم  یهاوخ  رذع  دنا 

خیش نب  داوجدمحم  خیش  نب  یلع  خیش  نب  نیسح  داتسا ، هک  دنتسه  يا  هتسیاش  دارفا  نونکا  مه  قارع  هیروس و  رد  ظوفحم "  لآ  زا "  و 
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ار گرزب  هداوناخ  نیاناگرزب  لاح  حرـش  تسا و  هتـشون  شراوگرزب  هداوناخ  لاح  حرـش  هرابرد  يا  هلاسر  یمظاـک  ظوفحم  لآ  یـسوم 
لمالا " و لما  باتک "  رد  . دـنا هدروآ  مالعالا  تایفو  رد  هعیرذـلا "  بحاص "  يزار  خیـش  لمالا و  لما  هلمکت  ردیمظاک  ردـص  اندـیس 
لاس 667 ه رد  یفوتم  یلح  ققحم  هک  هدمآ  يا "  هیروس  حاشو  نب  هزیزع  نب  ظوفحم  نبملاس  نیدلا  دیدس  مانب "  يدرف  لاح  حرش  هریغ 

دلوتم لاسرد 648 ه  همالع  هک  یتروص  رد  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  یلح  همالع  ردپ  یفوتم 664 ه و  سوواط  نب  دیس  هدرک و  تئارق  وا  رب 
. تسا هدش 

هکنآ لاح  تسا و  ظوفحم ) نیدلا  سمش   ) ام رعاش  رسپ  وا  هک  هدرک  راهظتساشباتک  زا  هحفص 301  رد  تانجلا "  تاضور  بحاص "  و 
. دنک یم  تیاور  یلح  ققحمزا  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  ام  رعاش  اریز  دیآ ، یمن  رظن  هب  تسرد  يراهظتسا  نینچ 

هحفص 341 ] ] 

هدرک تیاور  ملاس  زا  هک  یناسک  هقبط  هوالع  هب  دـشاب ؟ شرـسپ  هدرک  تئارق  وا  رب  یلح  ققحم  هک  یملاس  تسا  نکمم  هنوگچ  نیا  رباـنب 
دشاب ؟ مدقم  شردپزا  هک  تسنیا  نآ  ياضتقم  دنتسه و  ظوفحمنیدلا  سمش  خیاشم  هقبط  دنا 

شلاح حرش  لمالا  لما  رد  هک  ظوفحمنب "  نیدلا  جات  دمحم  یلع  وبا  ام "  رعاش  رـسپ  زا  هک  تسنیا  دنک  یم  دییات  ار  ام  رظن  هک  هچنآ  و 
تسا هتفگ  رعـش  شا  هیثرم  رد  لاس 752 خ  رد  یفوتم  نیدلا  یفـصو  دـنک  یم  تیاور  لاس 776 ه  رد  یفوتم  هیعم  نبا  نیدلا  دیـس  هدمآ 

. نآ زا  شیپ  نرق  کی  هن  دنشاب ، هقبط  نیا  لها  زا  دننک  یم  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  دیابیم  دوب ، وا  ردارب  ملاس  رگا 

هحفص 342 ] ] 

یلبرا نیدلاءاهب 

هراشا

ای 693 ه.ق لاس 692  رد  یفوتم 
دوش : یم  هدروآ  الیذ  اهنآ  زا  یضعب  همجرت  هک  دراد  يراعشا  مخ "  ریدغ  هرابرد "  زین  وا 

هک یئاه  ریت  . دنـشاب هدـش  ناهنپ  ایرد  نیگمهـس  جاوما  نایم  رد  هک  تسا  اهیتشک  دـننامه  مداتـسرف ، نینموملا  ریما  يوس  هب  هک  ار  نآ   "و 
. دننک یم  تیاکح  اه  هز  یکزان  زا  دننک ، یم  یط  ار  يدایزتفاسم 

. تسا ناراتفرگ  سرداد  ناهانپیب و  هانپ  ياهتجاح و  هدروآ  رب  اه و  نیگنس  هدنریگ  شودب  وا 
. تسا راختفا  زین  رازن "  برعی " و "  يارب "  دنراد و  رارقا  نآ  هب  نادوسح  یتح  هک  تسا  تزع  فرش و  نانچ  ياراد  وا 

. تسا شتآ  دننامه  زین  شتوطتس  و  ماک ، هنشت  يارب  بآ  دننامه  هک  تسا  یعوبطم  يراوگرزب  نانچ  ياراد  وا 
دنا هنهرب  اه  ریشمش  راکشآ و  قح  يرآ  دهد ، یم  یهاوگ  نآهب  نمشد  هک  تسا  یتاراختفا  نانچ  ياراد  وا 

هحفص 343 ] ] 
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نامسآ رد  ناشخرد  ناگراتس  دننامه  اه  هزین  هک  هاگنآ  دوب ، هتفای  الج  ادخ  نانمـشد  نتـشک  اب  هنوگچ  ریـشمش  هک  ردب "  هرابرد "  وا  زا 
. دش یم  راکشآ  ناهنپ و  هدولآ ، رابغ 

هنوگچ ردـیح  هک  سرپب  نزاوه "  مدرم "  زا  .و  يا هدـنام  ربخ  یب  هراب  نیا  رد  حیحـص ، راثآ  رابخا و  زا  رگا  سرپب  ربیخ "  هرابرد "  وا  زا 
. دومن هلمح  يراکادف و  هزرش  ریش  دننامه  زورنآ  رد 

اهناف  هالع  نع  مخب  لاسا  و 
: رانم ءالتعا  دجمب و  یضقت 

 ". تسوا يراوگرزب  تمظع و  رب  یعطاق  لیلد  هک  سرپب  مخ "  ریدغ  یخرات "  ناتساد  زا  وا ، یلاع  ماقم  هیترم و  هرابرد  " 
. دوش یم  هتخیر  وا  زا  گرزب  ناهانگ  دراد و  تاجن  دیما  يرصقم  ره  وا  یتسود  اب  و 

عضاوت و لامک  اب  اجنآ  رد  .و  تسا اه  رازم  نیرتهب  هک  نک  ترایز  سوبب و  ار  نآ  نیمزو  نک  فقوت  اجنآ  رد  فجن و  نیمز  يوس  هب  ورب 
گرزب و ناگدـننک  تیادـه - ياو  مدرم ، نیرتـهب  يا  وت  رب  دورد  وـگب : ینک و  یم  تراـیز  ادـخ  هناـخ  رد  هکناـنچ  نک ، تراـیز  میظعت 

. راکوکین
. تسین راجف "  نیمی  ام "  رصع  رد  اریز  تسا ، امش  اب  دنگوس  زورما ، نامیرک  يا  هط و  لآ  يا 

. دوش هدروآ  رب  راوگرزب  نت  جنپ  هلیسو  میاهوزرآ  هک  دیما  نیاهب  مدنمقالع  امش  هب  نم 
 ". دیتسه میوزرآ  دیماياهتنم و  امش  اریز  داب  دورد  ما  هیحان  زا  امش  رب  سپ 

: تسا هدمآ  نینچ  همغلا "  فشک  شباتک "  هحفص 197  ردهک  دراد  مرکا  ربمایپ  نادناخ  حدم  هرابرد  يا  هدیصق  وا 

هحفص 344 ] ] 

ناشناتـسود هرهچ  هک  دنمدرم  نایم  رد  ادخ  ناگدیزگرب  تسا ، مکحم  دـنمورین و  ناشفورعم  نامـسیر  هک  شاب  یمدرم  یتسود  ضرعتم  "

یم اهشالت  هک  یماگنه  دنناگدنناسر  هرهب  تسا ، روهـشم  نانآ  تلیـضف  هک  دنمرک  بابرا  ادخ و  راوگرزب  ءانما  . تسا ناشخرد  ینارون و 
هب كاپ  ياهتشپ  اهمکـش و  زا  دندلوم  تراهط  كاپ و  ياه  هشیر  ياراد  نانآ  تسین ، يا  هدنهد  هانپهک  یماگنه  دنناگ  دنهد  هانپ  و  دنام ،
زا نیمز  هدش و  مکحم  وا  هلیـسو  ادخ  نید  ملاعم  هک  یلع  هب  راختفا  يدیـسرپ ، هک  یـسک  يا  دنمرکا و  ربمایپ  ترتع  نانآ  دنا ، هدـمآ  ایند 

ار شربمایپ  هدوبن  مدرم  نایم  رد  وا  زج  يروای  هک  ماگنه  نآ  ردوا  هلیـسو  دنوادخ  هک  تسا  سب  ارت  هدـنام  ناما  رد  وا  رطاخ  هب  بارطـضا 
هرابرد وا  زا  تسا ، هدومرف  راکـشآار  تامهبم  نشور و  ار  اـهیکیرات  دـنقحيوسب ، مدرم  ناـیداه  هک  شنادـنزرف  اـب  و  تسا ، هدرک  يراـی 

مغ رابغ  یسک  وا  زج  دوبر  هلعش و  گنج  شتآ  هک  ماگنه  نآ  رد  تفگ ، دهاوخن  خساپ  شتـسرپب  هاگآ  ناسنا  زج  هک  سرپب  ردب  نینح و 
. درک یمن  رود  نیملسم  ادخ و  لوسر  هرهچ  زا 

یتشرثام  یلع  هودسح 
: ریدغلا هیلع  ادقح  مه  افک  و 

 ". تسا یفاک  ناشندرب  دسح  يارب  ریدغ  ناتساد  اهنت  دندرب و  دسح  شدایز  تاراختفا  هب  "
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رد تالکشم  هاگ  چیه  ودراد  مارآ  یبلق  وا  دوش ، ، یمن  هدینشوا  زا  یئادص  هحلسا  کچاکچ  زج  يراوشد ، دراوم  رد  هک  تسا  يریـش  وا 
ءاضق ملق  اب  هک  تسا  يربص  تابث و  ياراد  وا  تسا ، هدـش  هدـنکفا  كاخ  هب  هدـش و  هعطق  یماـگنه  و  هدروآ ، دـهاوخن  دـیدپ  یتسـس  وا 

نآ زا  هدرک و  رطعم  ار  قفا  نآ  رطع  هک  تسا  یتراـختفا  ياراد  وا  دوش ، یم  عقاو  ثداوح  نآ  مکح  هب  هک  هدـش  هتـشون  شا  هراـبردیهلا 
 ". دیآ یم  ریبع  کشم و  يوب 

رعاش تیصخش 

دادغب میقم  یلبرا  حتفلا  یبا  نب  یسیع  نیدلا  رخف  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  ءاهب 

هحفص 345 ] ] 

، دیشخرد متفه  نرق  رد  شریگمـشچ  تامولعم  شناد و  ابهک  تسا  مالـسا  ناهج  ریظن  مک  نادنمـشناد  زا  غباون و  زا  یکی  نآ ، رد  نوفدم 
زا رعـش  دـنب  ندرگ  هدـش و  هدروآ  درگ  وا  هلیـسو  شراگن  ولول  هچ  رگا  دراد و  رارق  دوخ  زا  شیپ  بدا  ملع  ءاـملع  نیرتگرزب  هرمز  رد  وا 

قنور نآ  طاسب  تفر و  الاب  وا  هلیسو  ترازو  ياه  هناش  هک  هدوب  شناشخرد  رصع  نارادمتـسایسزا  یکی  وا  لاحنیا  اب  اما  تسا ، هتفای  مظن 
. دش تیامح  وا  هلیسو  بهذم  ياهرگنس  دیدرگ و  راکشآ  وا  هلیسو  ثیدح  هقف و  تقیقح  هکنانچ  تفرگ 

ناشمیرح و زا  عافد  ناشلئاضف و  نداد  ناشن  نیدنایاوشیپ و  خیرات  هرابرد  هک  تسا  یباتکنیرتهب  همغلا "  فشک  شا "  هدـنزرا  باتک  و 
شغوبن و  بهذم ، رد  شتابث  و  ثیدـح ، رد  شتراهم  وا و  دایز  شنادرب  عطاق  لیلد  باتک  نآ  .و  تسا هدـش  هتـشون  نانآ  يوس  هب  توعد 

. دیامرف روشحم  ربمایپ  كاپ  ترتع  اب  ار  وا  دنوادخ  تسا ، رعش  رد  شا  هولج  و  بدا ، رد 
تسا : هدروآ  نینچ  نآ  نمض  رد  هتشون  شباتک  رب  هک  یظیرقت  یلح ، عبنم  نب  دمحا  نیدلا  لامج  خیش 

تمصع تیبلها  لئاضف  زا  یئاهزیچ  نآ  فیلات  اب  یتشگ و  لئان  تدوصقم  ياهتنم  هب  هک : وگب  باتک  نیا  هدنسیون  هبدنگوس  اب  هناهاگآ و 
 ". دنک یم  تحاران  ار  نانمشد  هک  يدرک  راکشآ  ار  تراهط  و 

دناهدرک تیاور  وا  زا  هک  یناسک  وا و  تیاور  خیاشم 

نب یلع  دیس  هلملا ، لامج  نیدلا  یضر  ام  ياقآ  تسا -: هلمج  نآزا  هک  دنک  یم  تیاور  هعیش ) ینس و  ، ) نیقیرف ناگرزب  زا  يرایسب  زا  وا 
لاس 664 ه. رد  یفوتم  سواط 

. تساهداد هزاجا  واهب  لاس 676 ه  رد  هک  يوسوم  راخف  نب  دیمحلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  لالج  ام  ياقآ  - 2
یعاسلا نبا  هب  روهشم  نامثع  نب  بجنا  نب  یلع  بلاط  وبا  نیدلا  جات  خیش  - 3

هحفص 346 ] ] 

رد یفوتم  يذبانج  رضخا  نب  زیزعلا  دبعدمحم  یبا  ظفاح  فیلات  هیلعلا "  هیوبنلا  هرتعلا  ملاعم  باتک "  لاسرد 674 ه. یفوتم  یمالس  دادغب 
. دنک یم  تیاور  نیدلا ) جات  خیش   ) وا زا  هدمآ  هحفص 135  همغلا "  فشک  رد "  هکنانچ  لاس 611 ه 

یبا نب  یلع  بقاـنم  یف  هیاـفک  شباـتک ": ود  لاس 658 ه  رد  یفوتم  یعفاـش  یجنک  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  - 4
شطخ اب  يا  هزاجا  هللا  هدیبع  وبا  ظفاح  زا  وا  درکتئارق و  وا  رب  لبرا  رد  لاس 648 ه  رد  ار  نامزلا "  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  بلاط " و " 
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. دنک یم  لقن  همغلا  فشک  رد  دایز  بلاطلا "  هیافک  شباتک "  زا  دراد و 
لاس 672 ه. رد  یفوتم  دادغب  میقم  یلبنح  هیقف  حاضو  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  لامک  - 5

نبا شداتس  طخ  ابهک  لاس 320 ه  رد  یفوتم  یبالود  يراصنادمحا  نب  دمحم  رـشب  یبا  فیلات  هراطلاهیرذـلا ، باتک "  زا  هزاجا و  اب  وا  زا 
. دنک یم  تیاور  هحفص 109  همغلا  فشک  ردهدوب  هدش  هتشون  حاضو 

نیدلا یحم  رب  ار  فیلات 578 ه  نیثیغتسملا "  باتک "  مساقلا  یبا  نبرمع  نب  مساقلا  یبا  نب  دمحم  هحللا  دبع  وبا  نیدلا  دیـشر  حیـش  - 6
ار باتک  نیا  یلبرا  موحرم  درک و  تئارق  درک ، یم  تیاور  هراـجا  هب  نآ  فلوم  زا  هکيزوج  نبا  جرفلا  یبا  خیـش  نب  فسوی  دـمحم  یبا 
هک ما  هناخ  رد  لاس 686 ه  نابعـش  رد  وا  رب  نم  تئارق  دیوگ : یم  هحفص 224  همغلا  فشک  رد  واو  دومن  تئارق  هدش  دای  دیـشر  خیـش  رب 

. تسا هتفرگ  تروص  هدوب  دادغب  هلجد  رب  فرشم 
زا دنترابع  تافیلات  نآ  دنک و  یم  لقن  شنیرصاعم  تافیلات  زا  ياهدع  زا  دایز  وا 

هحفص 347 ] ] 

تقادـص و وا  یلبرا و  موـحرم  ناـیم  رد  هـک  لاس 661 ه  رد  یفوتم  یلبنح  ینعـسر  نیدـلا  زع  قازرلا  دـبع  دـمحم  یبا  ظـفاح  ریـسفت  - 1
. تشذگ باتک  نیا  لوا  دلج  رد  هکنانچ  تسا  هدوب  يدنویپ 

. میدرک نایب  باتک  نیمه  رد  شلاح  حرش  رد  هکنانچ  یعفاش  هحلطنب  دمحم  نیدلا  لامک  ملاس  یبا  فیلات  لووسلا "  بلاطم  - " 2
. تشذگ شلاح  حرش  رد  هکنانچ  يدنوار  نیدلا  بطق  ام  ریظن  یب  داتسا  تافیلات  - 3

: تسا هلمج  زا  هک  دننک  یم  تیاور  نیقیرف  ناگرزب  زا  يدایز  هدع  یلبرا  موحرم  زا  و 
. تسا هدمآ  لئاسو  بحاص  یلماع  رح  خیش  ام  داتسا  هزاجارد  هکنانچ  رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  یلح  همالع  نیدلا  لامج  - 1

. تسا هدمآ  هتشون  نیدلا  سمشيارب  ینیسح  هیعم  نب  مساق  نب  دمحم  دیس  هک  يا  هزاجا  رد  هکنانچ  رهطم  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش  - 2
. ینسح يولع  لضف  نب  دمحم  نیدلا  سمش  دیس  - 3

. یلع نب  دمحم  نیدلا  جات  خیش  شرسپ  - 4
. ملاس نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  نیدلا  یقت  خیش  - 5

. مساقلا یبا  نبیلع  نب  دومحم  خیش  - 6
. یلع نب  دمحم  نیدلا  جات  ردصلا  نب  دمحا  نیدلا  فرش  خیش  وا  هون  - 7

. هدش دای  نیدلا  فرش  ردارب  یلع ، نب  دمحم  نب  یسیع  خیش  شرگید  هون  - 8
. یکلام بهذم  سردم  هیقف و  یبیصن  نامثع  نب  دمحا  نیدلا  فرش  خیش  - 9

وا رب  ار  همغلا " فشک  باـتک "  زا  یتمـسق  هدوب  بتاـک  قارع  طـساو  رد  هک  یبیط  رفظم  نب  یلع  نب  یحی  لـضفلا  وبا  نیدـلا  دـجم  - 10
. تسا هدرک  تئارق  یلبرا ) موحرم  )

. تسا هداد  هزاجا  لاس 691 ه  رد  هدش  دای  ناگرزب  زا  یعمج  هب  وا و  هب  یلبرا  موحرم 

هحفص 348 ] ] 

: زا دنترابع  دنا  هدرک  تئارق  وا  رب  هک  یناسک  زاو 
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. یکم نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نیدلا  دامع  - 11
. یلبرا اجیهلا  یبا  نب  نسح  یلع  وبا  نیدلا  زع  ریبکلا  ردصلا  - 12

. یلبرا رکب  یبا  نب  نیسح  نب  حتفلا  وبا  نیدلا  جات  - 13
. یلصوم يرزج  نسحلا  یبا  نبیلع  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  نیما  یلوم  - 14

. یلصوم سابع  نب  میهاربا  نب  قاحسا  نب  نسح  خیش  - 15
یلکرز و"  مالعا "  تانجلا " و "  تاضور  مراهچ و "  هضور  رد  هنجلا "  ضایر  ءاـملعلا " و "  ضاـیر  لـمالا " و "  لـما  باـتک "  رد 

یلبرا دـنمجرا  تیـصخش  نایب  ریخ و  رکذ  هعیـشلا "  ءارعـش  یف  هعیلطلا  " و "  باقلالا ینکلا و  هنابـش و "  یبا  نبا  لمالا "  لمالا "  میمتت 
. تسا هدمآ 

دـش و دادـغب  دراو  یلبرا  یـسیع  رخف  نـب  یلع  نیدـلا  ءاـهب  لاـس 657 ه  رد  هـتفگ ": هحفـص 341  هعماـجلا "  ثداوـحلا  رد " یطوـف  نبا 
. درم ات  تشاد  هدهع  هب  ناوید  رد  ار  یگدنسیونماقم 

ریمعت تیلوت  لاـس 678 ه  رد  وا  تسا : هتفگ  هحفـص 278  رد  و  درک ، تافو  دادـغب  رد  لاـس 693 ه  رد  وا  تسا : هتفگ  هحفص 480  رد  و 
. تفرگ هدهع  هبار  فورعم "  دجسم " 

: " تسا هدروآ  نینچ  هدوب  هتفگ  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  کلام  یسوط و  ریـصن  هجاوخ  گرم  هرابرد  وا  هک  ار  يا  هدیـصق  هحفص 38  رد  و 
هتـشر مدرک و  اه  هیرگ  ناتـسود ، نیا  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  درم ، یـسوط  ریـصن  هجاوخ  وا  لاـبندهب  رفعج  نب  زیزعلا  دـبع  هک  یماـگنه 
تفرگ ارف  هزادنا  مغ و  ار  مدوجو  مامت  و  دش ، هدنکارپ  تسسگ و  مه  زا  دشاب ، هدش  هراپ  اهنآ  خن  هک  دیراورم  ياه  هناد  دننامه  میاهراک 

 ". تسه یئادرف  زورما  سپ  زا  رخآ  هک  شاب  روبص  رادازع و  متفگ : و 
دجـسم رد  هک  یتقو  هعمج  زامن  يارب  تفر  یم  ناوید ، بحاص  نیدـلا "  ءالع  رخالا "  يدامج  متـسیب  رد  تسا : هتفگ  هحفص 366  رد  و 

سرت زا  وا ، ناظفاحمهمه  درک ، دراو  وا  رب  هبرض  دنچ  درکهلمح و  وا  هب  دراک  اب  يدرم  دیـسر ، هدوبعقاو  ناراکنزوس  روخبآ  لحم  رد  هک 
رد هک  یلامح  درم  تشاذگ ، رارف  هب  اپ  زین  براض  دندرک و  رارف 

هحفص 349 ] ] 

وا رـس  رب  نوتاـب  اـب  دندیـسر و  رـس  زین  نیروماـم  تخادـنا و  وا  يور  ار  شـسابل  تفرگ و  ار  شولج  دوب ، هتـسشن  هموت "  نبا  هلغ  باـب " 
هک شا  هناخ  رد  تقو  نآ  رد  هک  یلبرا ) موحرم  ینعی   ) یـسیع رخف  نب  نیدلا  ءاهب  هناخ  هب  ار  ناوید  بحاص  اما  دنتفرگ ، ار  وا  دنتفوک و 

اروف تفرگ ، شلغب  دیود و  شیوسب  هنهرب  اپ  دـش  هاگآ  نایرج  زا  وا  هکیتقو  دـندرب ، تشاد  تنوکـس  دوب  یبارـش "  ناوید  هب "  فورعم 
. تسا هدشنمومسم  هک  دش  مولعم  دیکم ، ارنآ  داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  شتحارج  دروآ ، رتکد 

سمش نب  نوراه  نیدلا  فرش  هجاوخيارب  هک  مصعتسم  هفیلخ  نب  دمحا  سابعلا  یبا  رتخد  قادص  هرابرد  هک  یبوتکم  هحفص 369  رد  و 
. تسا هدروآ  هدوب  هتشون  هدوب  هدرک  جیوزت  لاس 670 ه  رخالا  يدامج  رد  ینیوج  نیدلا 

هک نامز  نآ  تسا و  اه  هتشون  رعش و  ياراد  وا  تسا : هتفگ  هتـشاگن و  ار  شلاح  حرـش  هحفص 83  دـلج 2  تایفولا "  تاوف  رد "  یبتک  و 
رد ناوید  بحاص  نیدلا  ءالع  نامز "  ردشراگن  ناوید  رد  سپـس  . تسا هتـشون  یئاه  همان  لبرا "  یلوتم "  هب  ایالـص "  زا "  هدوب  سیئر 

توف لاس 662 ه  رد  ات  دوب  راکرـس  رب  نانچمه  اهنآزا  دعب  دیدرگ و  تسـس  شرازاب  دوهی  تلود  رد  دـش و  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  دادـغب 
. تسا هدوب  یلاو  لبرا "  رد "  زین  شردپ  هدوب و  هعیش  بهذم  قالخا و  مراکم  تمشح و  لمجت و  ياراد  وا  . درک

تشاذگ اجب  دوخ  زا  يدایز  لام  درم  هک  یماگنه  وا  تسا  اهنیا  ریغ  وفیطللا  هلاسر  عبرالا  تالاقملا  لیبق : زا  یبدا  ياه  هتـشون  ياراد  وا 
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درم !! هراچیب  درب و  نیب  زا  ار  اهنآ  دوز  درک و  تفایرد  ار  اهنآ  حتفلا  وبا  شرسپ  هدش و  یم  مهرد  رازه  رازه  دودح  رد  هک 
یناسک زا  وا  هتـشون و  یلبرا "  یـسیع  رخفلا  نب  نیدلا  ءاهب  مان "  هب  ار  وا  لاح  حرـش  هحفص 383   5 دلج بهذلا "  تارذـش  بحاص "  و 

. دشاب فیصت 693 ه  نآ  هک  منک  یم  رکفنم  .و  تسا هدروآ  رامشب  تسا  هدرک  توفه  لاس 683  رد  هک 
 " نیدلا هاهب  شلوق "  زا  لدـب  فنـصم  مالک  رد  یـسیع  هکنیا  نامگ  هب  دـنا  هداد  رارق  یلبراارخف "  نب  یـسیع  باتک "  تسرهف  رد  ار  وا 

يارب زا  لدب  هک  یتروص  رد   ) تسا

هحفص 350 ] ] 

(. دشاب یلبرا  موحرم  ردپ  نیدلا  رخف  نامههک  تسا  رخفلا 
راک رخآ  رد  هتـشاد و  یمیظع  تکوش  تورث و  هدوب  كولم  یـضعبریزو  وا  دـیوگ " : یم  نینچ  وا  هراـبرد  هنجلا "  ضاـیر  بحاـص "  و 

. دوب هتخادرپ  تضایر  تدابعو و  فینصت  فیلات و  هب  هدرک  كرت  ار  ترازو 
. تسا هتفگ  وا  هراب  رد  یسراف  يا  هدیصق  دوب  هدرک  كرت  ار  ترازو  وا  هکنآ  رطاخ  هب  یماج  نمحرلا  دبع  الم  و 

نوچ .و  مینک یم  يراد  دوخ  نآ  لقنزا  راصتخا  رطاخب  ام  هک  دـنک  یم  لقن  ار  راعـشا  نآ  زا  تیب  هدزناپ  هنجلا "  ضایر  بحاص "  هاـگنآ 
رد هدوبهدیـشک و  تسد  ترازو  زا  وا  هک  دهد  یم  تهج  نیا  زا  تسوا ، تیعقوم  هب  يا  هراشا  هنوگ  ره  زا  وا و  مسا  زا  یلاخ  هدیـصق  نآ 

 ". تسا هدرم  ات  هدرک  یم  یگدنز  سدقم  مرح  راوج 
لپ یکیدزن  هلجد  رب  فرـشم  هک  شا  هناخ  رد  هدش و  عقاو  دادـغب  رد  شتافو  تسا  هدرم  ات  هدوب  بتاک  وا  هک  تشذـگ  یطوف  نبا  زا  یلو 

ياهنامز نیا  رد  هکنآ  ات  هدوب  ترایز  درومو  فورعم  شربق  و  درادـن ، یفالتخا  هراـب  نیا  رد  سک  چـیه  تسا و  هدـش  نفد  هدوب  دـیدج 
رگا دنوش  یم  هداد  شاداپ  ناشلامعا  اب  مدرم  هتبلا  و  تسا ، هدرک  عطق  ار  شترایز  نآ و  هب  لوصوهار  هدـش و  هناخ  نآ  کلام  یـسک  ریخا 

. رش دشاب  رشرگا  ریخ و  دشاب  ریخ 
رد هک  تسا  يرعـش  هلمج  نآ  زا  و  تسا ، دوجوم  همغلا "  - فشک شباتک "  رد  هک  تسا  مرکا  رمایپ  كاپ  ترتع  هراب  رد  وا  راعـشا  رتشیب 
: " تسا نینچ  نآ  همجرت  دروخ و  یم  مشچبشباـتک  زا  هحفص 79  رد  هدورس و  ترـضح  نآ  حدم  رد  نینموملا  ریما  فیرـش  مرح  رانک 

. سرپب هدش  مکحم  اهنادب  مرح  لح و  رد  نید  نامسیر  هدش و  هتخانش  وا  مان  هب  هک  یتاماقم  زا  یلع  هرابرد 
. نیفص و  دیبلط ، یم  زرابم  دودبع  نب  ورمع  هک  هاگنآ  بازحا  لمج و  هعقاو  نزاوه و  ردب و  زا  سرپب 

ظاحل زا  نامسآ و  ناگراتس  اب  هبترم  ظاحل  زا  هک  تسایتاراختفا  ياراد  وا 

هحفص 351 ] ] 

. دهد یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  یگدنز  حیحص  مسر  هار و  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  شور  ياراد  زین  و  دنک ، یم  يرباربلحز  اب  لزنم 
تسا ؟ هدرک  رود  مالسا  زا  ار  راوگان  ثداوح  نسحلا  ابا  يا  وت  ياناوت  تسد  رادقم  هچ 

؟ تسا هدرب  نیب  زا  هتفر  یم  هچورق  نادند  مالسا  يدوبان  يارب  هک  ار  یئاهتبیصم  هچ  و 
؟ يدومن يرای  للخزا  يراع  ریشمش  دننامه  دوجو ، مامت  اب  ار  ادخ  لوسر  ردقچ  و 

تیامح مالسا  ادخ و  لوسر  زا  یئاهزور  نینچ  رد  وت  هتشادن  مارآ  عزف  ندشزا  عاجـش  ناسنا  سفن  هزین  هیاس  دننامه  هک  يزور  اسب  هچ  و 
. يدومن
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. دنک یمن  شباریس  گرم  روخشبآ  تسین و  يزیرگ  نآ  زا  اما  تسا  گنت  گنج  عضوم  و 
. دشاب هتفرگ  رارق  رگید  هوک  يور  هک  یهوک  دننامه  هدرک  رپ  ار  ناهج  هریت  رابغ 

. يدرک رود  ار  نانآ  تزیت ، ناخرچ  هزین  لیوط و  رپس  عطاق و  ریشمش  اب  وت  و 
. يدیزرون لخب  هار  نیا  رد  هاگ  چیه  يدرک و  لذب  ادخ ، لوسر  يرای  هار  رد  ار  تناج 

. یتساخ اپب  مرکا  ربمایپ  يرای  رد  یتشحو  سرت و  چیه  نودب  اهنت و  هزین  دننامه  وت  و 
. يدومن یم  ناشدوبان  يدرک  یم  هلمح  اه  هوک  ياه  هلق  ياهگنس  هب  نآ  اب  رگاهک  يدرک  یم  نوبز  تسپ و  ار  نانمشد  نینهآ ، مزع  اب 

! لمع راتفگ و  ظاحل  زا  مدرمنیرتهب  يا  مجع و  برع و  زا  درم  نیرتهبيا 
. دنراد گرزب  ثداوح  ماگنه  تمالس  دیما  هتفای و  تیاده  مدرم  وت  هلیسو  یسک  يا 

هحفص 352 ] ] 

. دوب هتفرگ  رارق  لیطعت  هتوب  رد  اهلاس  هک  یتروص  رد  يدنادرگ  رب  راکشآروط  هب  ار  تلادع  مسر  هک  یسک  يا 
. دنا هدنب  تربارب  رد  مدرم  همه  هک  یسک  يا  دنعشاخ و  تربارب  رد  نانامرهق  هک  يراوسهش  يا 

. تسا هدش  لثملا  برض  تبقانمهک  یسک  يا  يرادن  دننامه  هک  یسکيا  مدرم ، ياقآ  يا 
هحیدـم ادـعب  و  تسا ، نم  هیحان  زا  زجع  نآمنک  تحدـم  تسا  هتـسیاب  هکنانچ  متـسناوتن  رگا  ریذـپب و  مرک  باـب  زا  متفگ  هکيا  هحیدـم 

 ". دهدب هزاجا  مرمع  مناوتب و  رگا  درک  مهاوخ  هیده  امش  يوس  هب  يرتهب 
تسا : هتفگ  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  حدم  هرابرد  وا 

يرت رب  تمظع و  ظاحل  زا  وا  دنک  یم  لقن  ار  نآ  رگید  يوگتسار  زا  یئوگتسار  هک  تسا  روهشم  نانچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  بقانم  " 
. دراد نایرج  ناتسپ  زا  ریش  دننامه  شنامدود  رد  يراوگ  دجم  دنک ، كرد  ار  نآ  تقیقح  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  الاب  شماقم  نانچ 

. دراد هتشاد و  يرترب  شنامز  مدرم  زا  شتالاح  عیمج  رد  وا 
. تسایوگ فرتعم و  شتلیضف  ششخب و  هب  یتلیضف  بحاص  ره  تسا و  يراج  شیاطع  ناراب  نازیر و  ششخب  نامسآ 

رتالاب كالفا  زا  شیاه  هخاش  هک  تسا  تزع  هرجش  زا  وا  تسا  هدیشک  کلفب  رـس  شدجم  هوک  تسايدنمجرا و  خماش و  ماقم  ياراد  وا 
. تسا هتفر 

و دراد ، نمـشد  ار  نآ  نادان  هچ  رگا  تسا  باوص  وا  يار  دـنز  یم  قرب  شیاطع  رد  شیوکین  تسا و  نازیر  تمحر  ناراب  نوچ  شیاطع 
عفان دـیفم و  مومع  يارب  ناراب  هک  یتروص  رد  ددرگ  تحاران  شندـشرت  زا  وا  دـنکرت و  ار  يورهار  تسا  نکمم  هک  ناراـب  شزیر  دـننام 

. تسا
ناوارف و ششخب  لذب و  ياراد  دشخرد و  یم  هامدننامه  شا  هرهچ  هک  ایوگ  و 

هحفص 353 ] ] 

. تسايا هدیدنسپ  قالخا  و 
. تسا هداهن  تعیدو  هب  نانآ  داهن  رد  ار  صئاصخ  نیا  دنوادخ  هک  دنا  هبترم  دنلب  هزیکاپ و  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ 
. دنزرو یم  قشع  رگیدکی  هب  اهنآ  هک  ایوگ  دیشوک و  نآ  هب  لین  هار  رد  درک و  مکحم  ار  تمظع  يراوگرزب و  وا 
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. دوب دهاوخ  وا  تسدب  روما  قتف  قتر و  تقو  نآ  رد  و  دشابن ، نآ  يوس  هب  یهار  راوشد و  اهراک  رگا 
. تسا نآ  قاتشم  زین  وا  تسین ، بجع  نیا  تسوا و  قاتشم  تمظع  دجم و 
. دنشابن صلخم  امش  هب  تبسن  نارگید  هچ  رگا  میامش  صلخم  نم  میالوم 

. مراودیما امش  هب  ما و  هدراذگ  امش  ناتسآ  هب  رس  میامش و  تسود  هک : میوگ  یم  راکشآ  نم 
ار منامرآ  ققحتو  تاجاح  ندروآ  رب  دیما  امش  هلیسو  اهنت  دننک  یم  طوقس  اهنامرفان  دننک و  یم  ادیپ  تاجن  عیطم  دارفا  هک  ماگنه  نآ  رد 

". مراد
تسا : نینچ  نآ  همجرت  هک  دراد  يا  هحیدم  زین  مالسلا  هیلعمظاک  یسوم  ماما  هرابرد  و 

؟ دراد طابترا  هچ  رگتمالم  دارفا  هب  تسا  مظاک  یسوم  ماما  رب  فقو  میاه  هحیدم  " 
؟ تسا هدوب  مدآ  نا  نادنزرف  نیرتهب  شرصع  رد  هک  ار  یئالوم  منکن  حدم  هنوگچ  و 

؟ تسا دمحم  لآ  مئاق  ات  شنادنزرف  ناردپ و  یسوم و  دننامه  یسکهچ 
رد وا  و  دریگب ، ار  ملاظ  ولج  دنک و  دوج  لذب  لدع و  هضافا  دنک  یم  اضتقا  شلدع  ددرگ ، میلست  مکاح  هب  مکح  رگا  تساقح  رب  ماما  وا 

. مورب یئورشوخ  مسبت و  نینچ  نابرق  يا  تسا  ورشوخ  مسبتم و  لئاس  ربارب 
تسا تمحر  ناراب  دننامه  ششخب  ملاع  رد  نایژ و  ریش  گنج  نادیم  رد  وا 

هحفص 354 ] ] 

. تسا زجاع  نآ  فصو  زا  هدنیوگ  تغالب  هک  تسا  یتاراختفا  ياراد  وا 
ادا ار  راکهدب  نید  دراد و  تسود  ار  ششخب  درذگ و  یم  رد  ناراکهانگ  زا  تسا ، رتهدنرب  ریشمش  زا  گنج  رد  نارکیب و  ایردشناد  رد 

 ". دنک یم 
دیوگ : یم  نینچ  مرکا  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  هحفص 350  همغلا "  فشک  باتک "  همتاخ  رد  وا 

ادخ تسا ، دنمجرا  رایـسبناتماقم  دـیراد  هک  یئایازم  اب  امـش  دوبدـیهاوخ  هدوب و  هراومه  ادـخ  قلخ  نیرتهب  امـش  راوگرزب  ياوشیپ  يا  " 
ار امـش  قالخا  دنوادخ  هک  یتروصرد  دـنک  يرـسمه  امـش  اب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  هداتـسرف ، یلج  صن  اب  ار  یتا  له  هروس  امـش  هرابرد 

رخآ هب  دـبای  هار  امـش  تمظع  ياهتنا  هب  دـهاوخب  قرب  رگا  هدرک و  تیبثت  ار  نآ  نآرقهک  تسا  يراوگرزب  امـش  يارب  تسا ؟ هدرکهزیکاپ 
. دش دهاوخ  شوماخ  هدیسرن 

تشهب ناتسود  هب  دنمرک ، يایرد  ناگراچیب  ربارب  رد  ششخب و  مدرم  رب  دنراد و  قداص  نوچ  ینارون  ياه  هرهچ  هدنهد و  ياهتـسد  نانآ 
رظن رد  ادخ  تبحم  زج  یئازج  شـشخب  زا  نانآ  دنهد ، یم  اذغ  رـسی  رـسع و  لاح  رد  ریـسا  ریقف و  میتی و  دـنهد ، یم  منهج  نانمـشد  هب  و 
هدرک هک  یئابیکش  ربارب  رد  و  دومرف ، تیانع  رورـس  یباداش و  نانآ  هب  هتـشاد و  هگن  ناما  رد  تمایقزور  رفیک  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنرادن ،

. نداد ریرحو  تشهب  شاداپ  هب  تسا  رت  راوازس  وا  هک  داد  دهاوخ  وکین  شاداپ  دنا 
نیـشناج تینارون  ظاـحل  زا  تسا  باـطخ  لـضف  نازیم و  ناـشراتفگ  دـنهد و  یم  فرـش  ربـنم  هب  دـننک ، یم  نخـس  زاـغآ  هکیماـگنه  و 

. دننک یم  هدنمرش  ار  هام  بش  رد  دندیشروخ و 
بیـصن ار  شـصاخ  فطل  دنوادخ  ما  هتفر  یتسردهار  هک  دـناد  یم  ادـخ  مهاوخ ، یم  شاداپ  میادـخ  ما  هقالع  نیا  ردو  میامـش  هدـنب  نم 

ما هداوناخ  رد  هک  یتروص  رد  متشاد  یم  تسود  ار  امش  هدوب و  امش  تبحم  هقالع و  زا  ولمم  ملد  تیلوفط  نامز  زا  دیامرف ،
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هحفص 355 ] ] 

امـش يوس  هب  فطل  يور  زا  ارمو  مدـش  انیب  دـیدرگ و  نشور  قفا  هک  یئاج  اـت  درک  راکـشآ  ار  امـش  رون  دـنوادخ  دوبن ، یـسک  مدـننامه 
. تسا هدوب  مرای  یلو و  هراومه  وا  دومرف و  تیاده 

تمحر ناراب  وا  هیحان  زا  مشاب ، روکـش  هدنب  هک  تسا  نم  رب  کنیا  تشاد ؟ ینازرا  نم  هب  هک  اهتمعن  هچ  دومرف و  تبحم  نم  هب  ردقچ  وا 
وا روصنم  دـیوم و  هشیمه  نم  هدومرف و  ظفحهنامز  راوگاـن  ثداوح  زا  ارم  هراومه  وا  مه  و  دـش ، بوخ  باداـش و  ملاـح  دیرابمرـس و  رب 

. تسا راوازس  مشاب  راذگ  رکش - هراومه  هتشاد  ینازرا  نم  هب  هک  یتعن  ربارب  رد  رگا  مدوب 
 ". وا صوصخم  هراومه  رکش  تسوا و  لام  هشیمه  ساپس  اذهیلع 

متفه مشش و  نرق  رد  دش  یم  هتفگ  هک  يدارفا  هب  ار  اهنآ  هک  میدروخ  رب  يرگید  هیریدغ  دئاصق  هب  یبدا  بتک  یطخ و  ياه  هعومجم  رد 
. میدرک يراد  دوخ  اهنآ  لقن  زا  ورنیا  زا  میتفاین  هربتعم  بتک  رد  ار  نانآ  لاح  حرش  نوچ  اما  دنا ، هداد  تبسن  دندرک  یم  تسیز 

باتک نایاپ 

هحفص 356 ] ] 

موظنم  ياهظیرقت 
: دمآ دهاوخادعب  ناشلاح  حرش  هک  تسا  رضاح  رصع  رد  ریدغ  ءارعش  زا  یعمج  لام  اهظیرقت  نیا 

: دنیامرف یم  هدنزرا  تافیلات  بحاص  يوامس  دمحم  خیش  . لیلج همالع  - 1
عورش هراب  نیا  رد  و  موش ، نآ  هدننادرگ  يادف  يا  . دنادرگ ریدس  قنروخ و  رد  هن  مخ  رد  ار  یتسود  ماج  دروآ و  ریدغ  ناتسوب و  ینیما  " 

رد هکنآ  ات  هتسیاش ، اناد و  دارفا  راعشا  و  ربمایپ ، نیرتهب  راتفگ  اناوت و  میدق و  يادخ  هیحان  زا  راکشآلیلد ، صن و  اب  یئارـس  همغن  هب  درک 
 ". دیدرگ مادقا  نآ  پاچ  هب  دیشوپ و  لمع  هماج  سدقم  نامرآ  نیا  لاس 1365ه 

. درک میهاوخ  لقن  ناشیا  بانج  زا  رکشت  لامک  اب  ادعب  هک  تسا  باتک  هرابرد  يراتفگ  يوامس  همالع  ام  داتسا  يارب  و 
دنیامرف : یم  تایلباب  بحاصیفجن  یبوقعی  یلع  دمحم  خیش  اناوت  بیطخ  - 2

ملق هدروآ و  هتسب  رـس  ار  نآ  نیمالا  حور  هتفرگ و  همـشچرس  نآرق  زا  هک  تسا  یـصوصن  یلع  هراب  رد  مخ ، ریدغ  زور  رد  دمحا  يارب  " 
... " تسا هدرک  حرش  ارنآ  ینیما 

 ": بیطلا ملکلا  بحاص "  یفجن  یتبس  نسح  خیش  رعاش  بیطخ  زا  - 3
. تسا زیچان  رایسب  نآ  ربارب  رد  روبز  لیجنا و  هک  هدروآ  يدنمشزرا  باتک  ام  يارب  ینیما  " 

. تسا ریدغلا "  شناونع "  و  جردنم ، نآ  ردیلع  لئاضف  هب  طوبرم  تایآ 
کش و هنوگچیه  ياج  هک  هدروآ  يروط  مرکا  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  لیئربج 

هحفص 357 ] ] 

. تسا هداد  ناشن  ار  نآ  رازه  زا  یکی  هک  تسا  دایز  يردقب  شملع  دننامه  وا  لئاضف  تسین  اهنآ  رد  يا  ههبش 
. تسا هدروآ  ریظن  یب  دراد و  اراوگ  بآ  هک  یناشوج  همشجرس  ام  يارب  وا 
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 ". تسا هداهن  تعیدوب  دشاپ  یم  رون  نآ  زا  هراومه  دنک و  یم  هریخ  ار  اهمشچ  هک  ار  یمولع  شقاروا  رد  وا 
: ردنب خیش  دمحم  جاح  اناوت  رعاش  زا  - 4

. يدش لئان  تا  هنیرید  يوزرآ  هب  ریدغلا  فیلات  اب  نیسحلا  دبع  يا  " 
. يدروآ درگ  نآ  رد  ار  اهبنارگ  ياهرد  قیقحت  روط  هب  و 

رد يدومن ، تباث  رثا  نیرتنـشورو  نایب  نیرتهب  اب  نآرق  تایآ  ربماـیپ و  صن  اـب  رظتنم  ماـما  ردـپ  ارهز و  رـسمهيارب  ار  ریدـغ  زور  تعیب  و 
ار ریدغ  صن  هک  یناسک  رذع  اذهیلع  دوب ؟ دهاوخ  دیشروخ  رکنم  یسک  ایآ  دیدرگ و  راکـشآ  هدیـشخرد  دیـشروخ  نوچ  تقیقح  هجیتن 

. دنا هدرک  دییات  خیراوت  ریس و  لها  ار  صن  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ دنرکنم 
 ". دننک یم  تفلاخم  ادخ  نامرف  اب  تقیقح  رد  و  دشاب ، ملع  يوزرا  رگا  دننک  یم  فلاخم  ام  اب  هک  نانآ 

یمظاک : یصلاخ  اضر  دمحم  خیش  تیبلها  رعاش  زا  - 5
! ادخ تیآ  يا  یتسه  نم  ياقآ  وت  یتفرگ  رارق  تمظع  راختفا و  هعلق  رد  هک  یسک  يا  " 

ابیز رطعم و  ياه  هفوکش  نینچ  هک  تسا  ناتسغاب  ایآ  تسین ؟ يرارف  نآ  رد  هدننک  ریـس  يارب  هک  سونایقا ، ای  يدروآ  ام  ياربار  ریدغ  ایآ 
نیگنس هزیکاپ  ياه  هویم  ترثک  زا  شناتخرد  هک  تسا  تشهب  هکنآ  ای  و  دیشخرد ؟ یم  ناگراتس  همهنیا  نآ  رد  هک  تسا  نامسآ  ای  دراد 

. تسا هدوب  هدرپ  ریز  ریدغلا "  زا "  شیپ  هک  يدرک  رشن  ار  یمولع  ناهج  رد  وت  تسا ؟ هدش 
. تسا نشور  اهرون  اب  هک  يدرک  هدامآ  ار  یتسرد  هار  مدرم  يارب  وت 

. يدیشوپ راختفا  یگرزب و  راقو و  تزع و  سابل  ام  هب  تلمع  نیا  اب  وت 

هحفص 358 ] ] 

يا هداهن  تعیدو  هب  ار  یئاهرد  تریدغ  رد  وت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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