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دلج 12 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 

نرق 08 رد  ریدغ  ءارعش 

یکلام نیدلا  سمش 

بایمک راثآ 

( جح هعتم   ) هعتم ود  رد  هفیلخ  هدیقع  يار و 

رما هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخ و  باتک  رد  هدش  لزان  هعتم  هیآ  تفگ  نیـصح  نب  نارمع  دـیوگ : هکهدـش  لقن  ءاجر  یبا  زا  - 1
تفر ایند  زا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  درکن  یهن  ار و  جح  هعتم  هیآ  دنک  خسن  هکیا  هیآ  دشن  لزان  سپـس  نابار  ام  دومرف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ام و  میدشیم  بایماک  عتمتم و  ام  ملسم : يارب  رگید  تروص  تساوخیم . هچنآ  تفگ  ادعب  شدوخ  يارب  يدرم 
تفگ تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  دشن . لزان  نارق  نآ  هرابرد  هلآ و 

هحفص 4 ] ] 

هکنادـب وا  مراهچ  هرابع  رد  و  میدـش ، عتمتم  وا  اب  مه  اـم  دـش و  عتمتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تفگ : وا : رب  يرگید  ظـفل  رد  و 
هچنآ يدرم  درکن . نآ  زا  یهن  ار  ام  یباتک و  نآ  هرابرد  دـشن  لزان  سپ  ار  هرمع  جـح و  نیب  درک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تفگ . شدوخ  يارب  تساوخیم 
يراخب : ظفل 

تفگ . تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  . دش لزان  نارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  میدشیم  عتمتم  ام 
وا : يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

دشاب و هدرکمیرحت  ارنآ  هک  دشن  لزان  نارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  میدروآاجب  ارنآ  ام  سپ  ادخ  باتک  رد  هعتم  هیآدش  لزان 
. تفگ شدوخ  يارب  تساوخیم  هچنآ  يدرم  . درکن نآ  زا  یهن  تفر  ایند  زا  ات  مه  ربمایپ 

هکنوچ دیوگ  داشرا  رد  ینالطسق  . دوب رمع  وا  هک  دنیوگیم  تفگ : يراخب  ینعی  دمحم  هک  تسیراخب ، حیحص  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد  و 
هتفگ يراخب  هکتسیسکنآ  نیا  تفگ : سپس  . يراخب زا  هدرک  دای  شریسفت ج 1 ص 233  رد  ارنآ  ریثک  نبا  .و  درکیم یهن  نآ  زا  هک  دوب  وا 

هک ار  وا 

هحفص 5 ] ] 

. درکیم یهن  عتمت  جح  زا  ار  مدرم  هک  دوب  رمع  هک  نآب  هدرک  حیرصت 
دوب يراخب  يدـیمح و  هدـمع  نآ  سپ  روطنیمه  هدرک  لقن  يراخب  زا  ارنآ  یلیعامـسا  يرابلا ج 4 ص 339 و  حتف  رد  دـیوگرجح : نبا  و 

لـصا رد  دوب  نینچ  رمع  ینعی  تساوخیم ، هچنآ  تفگ  شیارب  يدرم  تفگ : شرخآ  رد  فرطم و  زا  يریرح  هیاورب  درک  نیاـب  هراـشا  هک 
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نآ زا  دوصقم  هتفگ  هتـسناددیعب و  ینامرک  .و  ارنامثع ای  رمع  هدرک  دـصق  هک  تسا  لمتحم  دـیوگ : نیتلا  نبا  هدرک و  لـقن  ملـسم  ارنآ  هک 
يوریپ نیا  رد  ار  وا  دندوب  وا  زا  دعب  هکیناسک  درک و  یهن  نآ  زا  هک  دوب  یسک  لوا  وا  هک  اریز  دوش  رمعب  ریسفت  هکتـسنآ  رتهبو  تسنامثع 

درک هراشا  سپ  دندیسرپ  رباج  زا  سپ  دومنیم ، ناب  رما  سابع  نباو  درکیم  نآ  زا  یهن  ریبز  رـسپ  هک  تسا : ملـسم  حیحـص  رد  سپ  . دندرک
. دوب رمع  درک  نآ  زا  یهن  هکیسک  لوا  هک 

يارب نافع  نب  نامثع  هن  . دوب باطخ  نب  رمع  وا  و  تفگ ، تساوخ  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  دیوگ : داشرا ج 4 ص 169  رد  ینالطسق  و 
رخآ ات  ملـسم  حیحـص  رد  سپ  دندوب  وا  وریپ  بلطم  نیا  رد  دندمآ  وا  زا  دـعب  هکیناسک  سپ  دوب  رمع  درک  نآ  زا  یهن  هکیـسک  لوا  هکنآ 

. تسا هدش  دایرجح  نبا  يا  هملک 
زا دوب  وا  زا  دعب  هکیـسک  سپ  درک  هعتم  زا  یهن  هک  دوب  یـسک  لوا  واهکنآ  يارب  دوب  باطخ  نب  رمع  وا  دـیوگ : ملـسم  حرـش  رد  يوون  و 

. دندوب وا  وریپ  بلطم  نیا  رد  وا  ریغ  نامثع و 
خیش : ود  ظفل 

هچنآ شدوخ  يراب  يدرم  تفگ  هنیآ  ره  سپ  هدش ، لزان  نارق  نآ  هرابرد  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرکیم  هعتم  ام 

هحفص 6 ] ] 

يربک ج 5 ص 20) ننس  .) تساوخ
یئاسن : ظفل 

( درک میرحت  ) تفگ شدوخ  يارب  نآ  رد  يا  هدنیوگ  . میدومن هعتم  واب  مه  ام  دومن و  جح  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب 
تسا . هدروآ  لیذ  نودب  هاتوک  ملسم  ظفلب  کیدزن  شدنسم ج 4 ص 436  رد  دمحا  هدرک و  لقن  شننس ج 5 ص 155  رد  ارنآ 

ام مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش و  لزان  نارق  نآ  رد  میدرک و  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  یلیعامـسا : ظفل  رد  و 
درکن . عنم  ار 

ینادـیمن وت  هکیتسردـب  سپ  تیاوتف ، زا  یخرب  هب  شاب  مارآ  تفگ : واب  يدرم  سپ  دادـیم  هعتمب  اوتف  وا  هک  هدـش  لـقن  یـسوم : یبا  زا  - 2
هک منادیم  نم  تفگ : رمع  سپ  وا ، زا  مدرک  لاوئـس  ومدـید  ار  وا  هکنآ  ات  وت  دـعب  جـح  نیئآ  وکسانم  رد  دروآ  دوجوب  هچ  نینموملاریما 

تخرد هیاس  رد  ناشنان  زابمدرم  هک  متـشاد  تهارک  نم  نکل  و  دـندش ) باـیماک  ناـشنانز  زا   ) جـح رد  دـندرک  هعتم  شباحـصا  ربماـیپ و 
لسغ .) بآ  ینعی   ) دکچیم بآ  ناشیاهرس  زا  هکیلاح  رد  جح  رد  دننک  تکرح  هاگنآ  دننک  شزیمآ  یسورع و  كارا 

باتک : كرادم 
شننس ج 5 رد  یقهیب  شدنسم ج 1 ص 50 و  رد  دمحا  و  شننس ج 2 ص 229 ، رد  هجام  نبا  دوخ ج 1 ص 472 و  حیحص  رد  ملسم 

هحفص 7 ] ] 

. تسا دوجوم  یناقرز ج 2 ص 179  ءاطوم  حرشو  لوصولا ج 1 ص 288 ، ریسیت  رد  شننس ج 5 ص 153 و  رد  یئاسن  ص 20 و 
دعب دهد  دوس  نابار  وت  ادخ  هک  زورما  رد  یثیدحب  میوگیمثیدح  ار  وت  یتسارب  نم  دیوگ  هدش : لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  فرطم  زا  - 3
سپ جح ) رد  دندومن  هعتم  و   ) دنتفرهرمع لاس  هد  تدم  رد  شنادـناخ  زا  یهورگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنادـب  زورما ، زا 
هدیقع راهظا  وا  زا  دعب  یـسک  ره  تفر  ایند  زا  هکنآ  ات  نآ  زا  درکن  یهن  ترـضحنآ  دوخ  دنک و  لطاب  خـسن و  ارنآ  هک  دـشن  لزان  يا  هیآ 
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. دهد رظن  هکتساوخیم  هک  روطنآ  درک  يا 
درکن یهن  و  هجام : نبا  ظفل  رد  .و  رمع ینعی  تساوخیم ، هک  روطنآ  شدوخ  يار  رظنب و  درک  هدیقع  راهظا  يدرم  ملـسم : رگید  ظفل  رد  و 

تفگ . دیوگب ، تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  يدرم  نآ  زا  دعب  دشن  لزان  مهنآ  خسن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا 
يرابلا ج3 ص حتف  يربک ج 4 ص 344 ، ننس  دمحا ج ط ص 434 ، دنسم  هجام ج 2 ص 229  نبا  ننس  ملسم ج 1 ص 474 ، حیحص 

.338
رگید : تروص 

هکیتسردب دشخب ، يدوس  نآ  ببـسب  ار  وت  ادخ  دیاش  هک  یثیدح  میوگ  ثیدح  ار  وتنم  تفگ : نمب  نیـصح  نب  نارمع  تفگ  فرطم  زا 
دشن لزان  نارق  زا  ياهیآ  نآ  هرابرد  تفر و  ایند  زا  ات  درکن  نآ  زا  یهن  سپس  هرمع  جح و  نیب  درک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لو سپ  متخوس  مدش و  غاد  هکنآ  ات  نم  يارب  دوب  ملسم  نیا  دنک و  میرحت  ارنآ  هک 

هحفص 8 ] ] 

. تشگرب هرابود  سپ  مدرک  اهر  ار  یغاد  سپس  مدرک 
يارب يدرم  دـشن ، لزاـن  نآ  عـنم  هراـبرد  يا  هیآ  درکن و  یهن  نآ  زا  ربماـیپ  تسلـالح  ادـخ  باـتک  رد  هعتم  هک  تسا  یمراد : ظـفل  رد  و 

یمراد ج 2 ص35 . ننس  ملسم ج 1 ص 474، حیحص  . تفگ تساوخیم  هچنآ  شدوخ 
موس : تروص 

میوـگیم ثیدـح  وـتب  نم  تفگ  نمب  سپ  تـفر ، اـیندزا  نآ  رد  هکیراـمیب  رد  نـم  يوـسب  داتـسرف  نیـصح  نـب  نارمع  دـیوگ : فرطم  زا 
رگا سپ  مدرم  رگا  نک و  نامتک  نم  رب  ارنآ  مدنام  هدـنز  رگا  سپ  دیـشخب  یعفن  وتب  نم  زا  دـعب  اهنآببـسب  دـنوادخ  دـیاش  هک  یثیداحاب 

هرابرد سپ  ار  هرمع  جح و  نیب  درک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپهک  نادب  .و  تسا ملـسم  نم  رب  نآ  هک  نک  وگزاب  ارنآ  یتساوخ 
. تفگ شدوخ  يارب  تساوخیم  هچنآ  نآ  رد  يدرم  درکن ، یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش و  لزان  ادخ  باتک  نآ 

یئاسن ج 5 ص 149 . ننس  دمحا ج 4 ص 428 ، دنسم  ملسم ج 1 ص 474 ، حیحص 
ار هرمع  عتمت  یئوگیم  هچ  ار  کلام  نب  دعـس  درکیم  لاوئـس  درک  جـح  هیواعم  هکیلاس  مدینـش  تفگ : لفون  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  زا  - 4

یلو دوب  نم  زا  رتـهب  رمع  تفگ : يرتـهب ، رمع  زا  وت  سپ  نآ  زا  درکیم  عنم  هک  دوب  رمع  تفگ : سپ  تسا ، یئوـکین  بوـخ  تفگ : جـحب 
. دوب رمع  زا  رتهب  وا  دومنجحب و  عتمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یمراد ج 2 ص 35) ننس  )

هحفص 9 ] ] 

اهنآ درک  جح  نایفس  یبا  نب  هیواعمهکیلاس  رد  سیق  نب  كاحـض  صاقو و  یبا  نبدعـس  دینـش  هک  هدش : تیاور  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  - 5
سپ ار  یلاعت  يادخ  رما  دشاب  نادان  هکنآ  رگمیـسک  دنکیمن  ار  راک  نیا  تفگ : كاحـض  سپ  دندرکیم  جـحب  رمع  عتمت  هرابرد  وگتفگ 

لوسر تفگ : دعـس  . درک نیا  زا  یهن  باطخ  نب  رمعهکیتسردب  سپ  تفگ : كاحـض  مردارب ، رـسپ  يا  یتفگ  دـب  هزادـنا  هچ  تفگ  دـعس 
میدومن . جحب  عتمت  ترضحنآ  اب  مه  ام  درک و  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ثیدح : نیا  كرادم 
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نیا تفگ : سپ  يذمرت ج 1 ص 157 ، حیحص  یئاسن ج5 ص 52 ، ننس  یعفاش ج 7 ص 199  ما  باـتک  کلام ج 1 ص 148 ، ءاطوم 
ثیدح نیا  تفگ : یبطرق ج 2 ص 365 و  ریسفت  یقهیب ج5 ص 17  ننس  صاصج ج 1 ص 335 ، نارقلا  ماکحا  تسا  حیحـص  یثیدح 

یناقرز ج 8 بهاوم  حرش  ینالطسق ، هنیدللا  بهاوم  ارنآ ، يذمرت  نتـسناد  حیحـص  هدومن  دای  میق ص 84 و  نبا  داعملا  داز  . تسا حیحص 
ص 153.

ار هرمع  عتمت  زا  دیسرپ  وا  زا  سپ  . دمآ ماش  لها  زا  يدرم  هک  دجسم  رد  رمع  رسپ  اب  مدوب  هتـسشن  نم  تفگ : هک  هدش  تیاور  ملاس  زا  - 6
یهن نآ  زا  نم  ياباب  رگا  وت  رب  ياو  تفگ : سپ  درکیم ، یهن  نآ  زا  هک  دوب  تردـپ  تفگ : . تساـبیز بوخ  تفگ : رمع  رـسپ  سپ  جـحب ،

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نامرفب  ای  منک  لمع  مردپ  هتفگب  ایآ  ، دومرفیم رما  ناب  دومنیم و  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اما  درکیم 
وشدنلب هلآ  و 

هحفص 10 ] ] 

نم . شیپ  زا  ورب 
رگید : تروص 

سپ درک ، یهن  نآ  زاتردـپ  هکیتسارب  تفگ : واب  هدـننک  لاوئـس  سپ  تسا  لـالح  نآ  تفگ  دندیـسرپ  جـح  هعتم  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 
نامرف ای  دوش  يوریپ  ار  مردـپ  نامرف  ایآ  دروآ  اجب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ و  زا  درک  یهن  مردـپرگا  يدـید  اـیآ  تفگ 
ربمایپ هک  هقیقح  هنیآ  ره  تفگ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  ناـمرف  هکلب  تفگ : درمنآ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دروآ . ياجب  ارنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
موس : تروص 

هک تفگ : تردـپ ، ابینکیم  تفلاخم  وت  هک  دـش : هتفگ  واب  سپ  دومن  نآب  رما  سپ  دـش  هدیـسرپ  جـح  هعتم  زا  رمع  رـسپ  زا  دـیوگ : ملاس 
مامت جـح  ياـه  هاـم  رد  هرمع  هک  ینعی  دـینک  ادـج  جـح  زا  ار  هرمع  تفگ ، هک  تسین  نیا  زج  دـیئوگیم ، امـش  هک  ار  هچنآ  تفگن  مردـپ 
مارح ارنآ  امـش  سپ  دوش ، ترایز  جح  ياه  هام  ریغ  رد  ادخ  هناخ  هک  درک  دصق  و  ادخ ، هناخ  يارب  یـشک  شیپ  ینابرق و  هب  رگم  دوشیمن 
لمع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لالح و  ارنآ  لج  زعيادخ و  هکنآ  لاح  دیدرک و  تبوقع  هجنکـش و  نآ  رب  ار  مدرم  دیداد و  رارق 

تسارت هتسیاش  لج  زع و  يادخ  باتک  سپ  ایآ  تفگ : دندرک  رارصا  وا  رب  یتقو  سپ  تفگ : ، دوب هدومن  ناب 

هحفص 11 ] ] 

يربک ج 5 ص 21) ننس  .) رمع ای  دوش  يوریپ 
مراهچ : تروص 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  عتمت و  رد  تصخر  زا  دوب  هدومرف  لزان  لج  زع و  يادخ  هک  هچناب  دادیم  اوتف  هک  دوبرمع  نب  هللا  دبع  دـیوگ : ملاس 
زا یهن  هکیلاح  رد  ار  تردپ  ینکیم  تفلاخمهنوگچ  دـنتفگ  رمع  نب  هللا  دـبع  هب  مدرمزا  یـضعب  سپ  دوب ، هداد  رارق  تنـس  ارنآهلآ  هیلع و 

تساوخیم يریخ  درکیم  نیا  زا  یهن  ... رمع هک  دیدید  رگا  دیـسرتیمن ، ادخ  زا  ایآ  امـش : رب  ياو  تفگ : ناشیاب  هللا  دبع  سپ  دوب  هدرک  نیا 
ناب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لالح و  ار  نآ  ادخ  هکنآ  لاح  دینکیم و  مارح  امشارچ  سپ  تساوخیم  ار  هرمع  مامت  نآ  رد  ونآ  رد 

فگن رمع  هکیتسردب  ... رمع ای  دوش  لمع  يوریپ و  شتنـس  هک  تسا  رتراوازـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  سپ  ایآ  . دوب هدومن  لمع 
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دینک . ادج  جح  ياه  هام  زا  ارنآ  هکتسنآ  هرمع  نیرت  مامت  هک  تفگ : وا  نکل  وتسا  مارح  جح  ياه  هام  رد  هرمع  هک  وت : يارب  ار  نیا 
هعتم زا  یهن  رمع  رکبوبا و  تفگ : هورع  سپ  درک ، جح  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  - 7

: تفگ سابع  نبا  سپ  دندرک ، هعتم  زا  یهن  رمع  رکبوبا و  دیوگیم  تفگ  هورع ) ینعی   ) هیرع دـیوگیم  هچ  تفگ : سابع  نبا  سپ  دـندرک ،
دنتفگ رمع  رکبوبا و  دنیوگیم ، دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میوگیم  دنوشیم ، كاله  يدوزب  هک  ارناشیا  منیبیم 

هحفص 12 ] ] 

مدیسرت نم  نکل  هعتم و  ینعیدوب  ادخ  لوسر  تنـس  نآ  تفگ : ... رمع هک  هدرک  لقن  یـسوم : یبا  زا  شدنسم ج 1 ص 49 ، رد  دمحا  - 8
جحب . اهنآ  اب  دنورب  نآ  زا  سپ  كارا  تخرد  هیاس  ریز  دننک  یسورع  اهنز  اب  مدرم  هک 

زا یگنس  امـش  رب  هک  تسا  کیدزن  رمع ، رکب و  یباب  جح  هعتمرد  ار  وا  درکیم  هضراعم  هکیـسکب  تفگ  وا  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  - 9
میق ج 1 ص 215 و نبا  داعملا  داز   ) تفگ رمع  رکبوبا و  دیئوگیم : دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میوگیم : دیآ : دورف  نامـسآ 

بهاوملا ج 2 ص 328) حرش  هیشاح 
ادخ لوسر  اب  ام  هکنوچ  تسین  وت  يارب  راک  نیا  تفگ : واب  یبا : سپ  دنک  جح  هعتم  زا  یهن  تساوخ  رمع  هک  هدـش  تیاور  نسح  زا  - 10
دنک یگنز  ياـه  هلح  زایهن  هک  تساوـخ  و  دیـشک ، تسد  نآ  زا  رمع  سپ  درکن  یهن  نیا  زا  ار  اـم  میدوـمن و  عـتمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دیشوپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  اهنآ  هک  اریز  تسین  وت  يارب  مه  راک  نیا  تفگ  واب  بعک ) نب   ) یبا سپ  دشیم  گنر  راردا  اب  هکنوچ 
. میدیشوپ ترضح  نآ  دهع  رد  مه  ام  و 

هتفگ دمحا و  زا  لقنب  ارنآ  هدرک  دای  دئاوزلا ج 3 ص 246  عمجمرد  یمثیه  هدرک و  لقن  شدنسم ج 5 ص 143  رد  اه  یلبنح  ماما  دمحا 
ردلا رد  هدرک و  دای  دمحا  زا  لقنب  نآ ج 3 ص 33 بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  و  دنتسه ، حیحص  نادرم  نآ  نایوار 

هحفص 13 ] ] 

. هدرک لقن  دمحا  هیوهار و  نبادنسم  زا  لقنب  روثنملا ج 1 ص 216 
تسنیا : نآ  ظفل  و 

ناب ادخ  باتک  هکنوچ  تسین  وت  رب  راک  نیا  تفگ  تساخرب و  بعک  نب  یبا  سپ  دنک  جح  هعتم  زا  یهن  هک  تساوخ  باطخ  نب  رمع  هک 
( ربنم زا   ) دمآ نیئاپ  رمع  سپ  میدومن  هرمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ام  هدش و  لزان 

. تسنیا وا  ظفل  هدرک و  دای  زیزعلا  دبع  نب  یلع  قیرط  زا  داعملا ج 1 ص 220 ، داز  رد  هیزوج  میق  نبا 
زا دـنک  یهن  ار  نمی  لـها  هک  تساوخ  تسلاـم و  نیا  زا  زاـینیب  رگناوت و  هبعک  تفگ  درادرب و  ار  هبعک  لاـم  هک  تساوخ  رمع  هکیتسردـب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب  هدید  هک  تفگ : بعک  نب  یبا  سپ  دـنک ، یهن  جـح  هعتم  زا  هک  تساوخ  و  دـننکن ، گنر  راردا  اب  هکنیا 
لوسر دندوب  ریگن و  ارنآ  مه  وت  هتفرگن و  ارنآ  هدوب و  لام  ناب  يزاین  شباحصا  ترضحنآ و  يارب  هکنآ  اب  ار و  لام  نیا  شباحـصا  هلآ و 
راردا لوب و  اب  ار  اهنآ  هک  دـندوب  هتـسناد  دـندرکن و  نآ  زا  یهن  وار  ینامی  ساـبل  دندیـشوپیم  هک  شباحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نآ هرابرد  مه  یلاعت  يادخ  درکن و  نآ  زا  یهن  ربمایپ  سپ  جح  رد  میدرکیم  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  و  دننکیم ، گنر 
. درکن لزان  یبیهن 

دومن و ناب  رما  ارم  سپ  هعتم  زا  ار  ... سابع نبامدرک  لاوئس  دیوگ : هدرک  لقن  نارمع  نب  رصن  هرمج  یبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  - 11
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ینوخ . رد  تکرش  ای  دنفسوگ  ای  واگ  ای  رتش  هرک  کی  جح ، هعتم  رد  تفگ  سپ  هبعک  يارب  یشکشیپ  يده و  زا  ار  وا  مدرک  لاوئس 

هحفص 14 ] ] 

روربم و جح  دـنکیم  دایرف  یناسنا  هکنیا  لثم  مدـید  باوخ  رد  مدـیباوخ و  سپ  ارنآ  دنتـشاد  تهارک  مدرم  زا  یـضعب  هکنآ  لثم  و  تفگ :
نیئآ تنـس و  ربکا ، هللا  تفگ  سپ  مدرگ  وگزاـب  ار  مباوخ  سپ  دـشاب  یـضار  ود  ره  زا  ادـخ  هک  ساـبع  نبا  دزن  مدـمآ  سپ  هلبقتم ، هعتم 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مساقلاوبا 
باطخ و و نب  رمع  لـثم  ینعی  ارنآ ) دنتـشاد  تهارک  مدرم  زا  یـضعب  هکنآ  لـثم  و  : ) دـیوگ ص 204  يراسلا ج 3  داشرا  رد  ینالطـسق 

دنا . هدومن  هلئسم  نیا  رد  فالخ  لقن  هکیناسک  زا  رفن  ود  نآ  ریغ  نافع و  نب  نامثع 
رگا سپ  دنتشاد ، هورکم  نافع  نب  نامثع  باطخ و  نب  رمع  ارنآ  تفگ : دش  جحب  هرمعهعتم  زا  لاوئس  زا  هک  هدش  لقن  نیریس : نبا  زا  -12

ملعلا ج نایب  عماج  رد  ارنآرمع  وبا  تسا ، رتالاب  نم  زا  اهنآ  يار  سپ  دشاب  هدیقع  يار و  رگا  دنرتاناد و  ملعا و  نم  زا  ود  نآ  دشاب  یملع 
. تسا هدرک  لقن  نآ ص 111  رصتخم  رد  2 ص 31 و 

مدـید هاگان  مدوب  هداتـسیا  هفرع  رد  باـطخلا  نب  رمع  اـب  هفرع  رـصع  رد  نم  هک  نیب  نآ  رد  تفگ : هک  هدـش  لـقن  دـیزی  نب  دوسا  زا  - 13
تـسین تفگ : رمع  سپ  . یلب تفگ  یتسه ، مرحم  وت  ایآ  تفگ  واب  رمع  سپ  دمایم ، یـشوخ  يوب  وا  زا  تشاد و  يرفرف  يوم  هک  ار  يدرم 

رـسمه نم  اب  مدمآ و  عتمتم  نم  تفگ  تسا ، وبدب  دولآ و  كاخ  وم و  هدیلوژ  مرحم  هک  تسین  نیا  زج  مرحم ، عضوب  وت  عضو  وت و  تئیه 
مرحم زورما  هتبلا  تسنم و 

هحفص 15 ] ] 

زا ناـشیا  یباـیماک  هعتم و  رد  مهد  هزاـجا  تصخر و  نمرگا  هک  اریز  ماـیا  نیا  رد  دـیوشن  عـتمتم  تـفگ : عـقوم  نـیا  رد  رمع  سپ  مدـش ،
. جح يارب  اهنآ  اب  دننک  تکرح  سپس  دیب  تخرد  هیاس  رد  ناشنانز  اب  دننک  یسورع  هنیآ  ره  ناشنارسمه 

هچ نیا و  تشاد  یبیع  هچ  و  دـیوگ : مزح  نبا  تفگ : سپ  تسا ج 1 ص 220 ، میق  نبا  داعملا  داز  رد  هچنانچ  ارنآ  هدرک  لـقن  هفینح  وبا 
یفالخ دوب و  مرحم  هکیلاح  رد  درک  حبص  سپس  شنارسمه  اب  درک  شزیمآ  ودرک  فاوط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک و  نیا  تسبوخ 

ملعا . هللا  .و  تسا زیاج  یندز  مه  رب  مشچب  مارحا  زا  شیپ  شزیمآ  عامج و  هکنیا  رد  تسین 
رد هک  نیب  نآ  رد  وا  هک  باـطخ  نبرمع  زا  میهاربا  زا  داـمح  زا  هفینح  وبا  زا  هدرک  تیاور  راثالا ص 97  باتک  رد  یـضاق  فسوی  وبا  م -

سپوت رب  ياو  یتسین  مرحم  ایآ  تفگ  واب  رمع  سپ  دکچیم ، یئوب  شوخ  زیچ  بیط و  شرـس  زا  هک  دید  اریدرم  هاگان  دوب  هداتـسیاتافرع 
دولآ كاخ  يوم و  هدیلوژ  مرحم  هکنآ  لاح  دـکچیم و  رطع  بیط و  ترـس  زا  هک  ار  وت  منیبیم  ارچ  تفگ : نینموملا  ریما  يا  يرآ  تفگ :

زور رصع  هکنآ  ات  مدش  غراف  ما  هرمع  زا  سپ  دوب  ملایع  نم  اب  مدش و  هکم  دراو  هدرفم و  هرمع  يارب  متفگ  هیبلتو  لیلهت  نم  تفگ  تسا ،
عقوم نیا  رد  رمع  سپ  هدش ، بایماک  عتمتم و  رطع  شنز و  زا  زورید  هک  دید : رمع  سپ  تفگ  متفگ : جـح  يارب  هیبلت  لیلهت و  دـش  هیورت 

اهنآ اـب  هفرع  دـیب  تخرد  ریز  ناـتنانز  اـب  امـش  ار  هعتم  امـش و  نیبمراذـگب  دازآ  دـینکیم  لاـیخ  هک  مسق  ادـخب  : تفگ درک و  هعتم  زا  یهن 
جح . دصقب  دیورب  سپس  دینک  عامج  شزیمآ و 

مسق تفگیم : رمع  مدینش  تفگ : هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  - 14
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هحفص 16 ] ] 

ینعی دروآ  اجب  مه  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  دوجوم و  ادـخ  باتک  رد  نآهکنآ  لاح  هعتم و  زا  منکیم  یهن  ار  امـش  نم  هک  ادـخب 
تسا . هدرک  لقن  شننس ج 5 ص 153  رد  ارنآ  یئاسن  ار  جح  رد  هرمع 

نیا هکنوچ  ناتدوخ  هرمع  جح و  نیب  دـیزادنایب  هلـصاف  تفگ : باطخ  نب  رمع  هکیتسردـب  تفگ : هک  هدـش  لقن  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 15
. جح ياه  هام  ریغ  رد  دشاب  هدننک  هرمع  رمتعم و  هک  ار  دوخ  هرمع  دنک  مامت  و  امش ، زا  یکی  جح  يارب  تسا  رتمامت 

تعدب : نیا  كرادم 
ردـلا رد  هچنانچ  هدرک  لقن  هیبش  یبا  نبا  ارنآ  و  لوصولا ج 1 ص.279 م - ریسیت  یقهیب ج 5 ص 5 ، ننس  کلام ج 1 ص 252 ، ءاطوم 

تسنیا : نآ  ظفل  تسادوجوم و  روثنملا ج 1 ص 328 
هکجح ياه  هام  ریغ  رد  دیهد  رارق  ار  هرمع  جح و  ياه  هام  رد  ار  جح  دیهد  رارق  ناتدوخ ، هرمع  جـح و  نیب  دـیزادنیب  هلـصاف  : تفگ رمع 

. امش هرمع  جح و  يارب  تسا  رتمامت 
مدروآ اجب  ارنآ  نم  تفگ : جح و  ياه  هام  رد  هعتم  زا  درک  یهن  باطخ  نب  رمع  هکیتسردب  تفگ : هک  هدش : لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  - 16

زا يرهـش  زا   ) قاـفآ زا  یقفازا  دـیآیم  امـش  زا  یکی  هکتـسنآ  يارب  نیاو  نآ  زا  منکیم  یهن  نم  یلو  هلآ  هـیلعهللا و  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب 
تـسوا هرمع  رد  وا  هیبـلت  یگتـسخو و  یگ  هدـیلوژ  هک  تسین  نیا  زج  جـح و  ياـه  هاـم  رد  دراذـگ  هرمع  هتـسخ  وـم و  هدـیلوژ  اـهرهش )

عقاو دوشیم  عقاو  شرسمه  لها و  رب  دنکیم و  وبشوخ  ار  دوخ  دشوپیم و  سابل  دوشیملحم و  دنکیم و  هناخ  فاوط  سپ  دوشیم  دراوهاگنآ 
ات دشاب  وا  اب  رگا  دنکیم  شزیمآ  ینعی  دوشیم 

هحفص 17 ] ] 

. دوریم نوریب  ینم  يوسب  دنکیم و  جح  هب  عورش  دوشیم  هیورت  زور  هکنآ 
هرمع زا  لضفا  جـح  هکنآلاح  زورکی و  رگم  يا  هیبلت  هن  یگتـسخهن و  تسوا و  رد  یگ  هدـیلوژ  هن  هکیلاـح  رد  دـیوگیم  جـح  يارب  هیبلت 

. تسا
رب ادـخ  هناخ  لها  هکنآ  اب  دـننکیم  نانآ  ندرگب  تسد  دـیب  كارا و  تخرد  ریز  رد  هنیآره  هعتم  نیب  ناـشیا و  نیب  میراذـگ  دازآ  اـم  رگا 

. دوشیم ناشیا  رب  دراو  تسا  یناسک  رد  ناشیا  راهب  طقف  دهد و  لصاح  هک  یتعارز  هن  دهد و  ریش  هک  تسیدنفسوگ  هن  ناشیا 
. تسا هدرک  مج ن ق  مح  لح  زا  لقن  لامعالا ج 3 ص 23  زنکنآ  بیترت  رد  هچنانچ  هدرک  دای  عماوجلا  عمج  رد  ارنآ  یطویس 

زا یهن  رمع  هک  تسین  نیا  زج  دـیوگ : هدرک  لـقن  میهاربا  زا  داـمح  نع  هفینح  وـبا  زا  راثالا ص 99  باـتک  رد  فسوی  وبا  یـضاق  م 17 -
. تسا هدرکن  یهن  سپ  نارق  اماف  هدرک  هعتم  دارفا  ینعی  دارفا 

ءاسن هعتم 

هراشا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مایا  دـهع و  رد  درآ  امرخ و  تشم  کی  اب  میدرکیم  هعتم  هک  میدوب  ام  دـیوگ : هللا  دـبع  نب  رباج  زا  -1
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. ثیرح نب  ورمع  راک  رددرک  یهن  رمع  نآ  زا  سپ  هکنآ  ات  رکبوبا 
يرابلا حتف  میق ج 1 ص 444  نبا  داعملا  داز  عیبد ج 4 ص 262 ، نبا  لوصولا  ریسیت  ریثا ، نبا  لوصالا  عماج  ملسم ج 1ص 395 ، حیحص 

رمع ربدراو  میکح  رتخد  هلوخ  هکیتسردب  ریبز : نب  هورع  زا  لامعلا ج 8 ص 2.294 - زنک  رجح ج 9 ص 141 ، نبا 

هحفص 18 ] ] 

نوریب رمع  سپ  دـش  نتـسبآ  وا  زا  سپ  يا  هدـنیاز  ازب و  نز  زا  دـش  بایماک  درک و  عاتمتـسا  هیما  نب  عیبر  هک  تفگ  سپ  دـش  باطخ  نب 
ار وا  هنیآ  ره  مدوب  هداد  يار  نآ  هراـبرد  رتوـلج  نم  رگا  تسا و  هعتم  نیا  تفگ : سپ  یتحاراـن ، زا  دیـشکیم  ار  شیاـبعهکیلاح  رد  تفر 

. مدرکیم راسگنس 
ما ج 7 ص 219 و باتک  رد  یعفاش  هدرک و  لـقن  اطوم ج 2 ص 30  ردارنآ  کلام  دامتعا  دروم  یمامت  شنایوارو  حیحـص  نآ  ياهدنس 

تسا . هدروآ  يربکننس ج 7 ص 206  رد  یقهیب 
تخبدبو . یقش  رگم  درکیمن  انز  دوب  هدرکن  هعتم  زا  یهن  ... رمع هکنیا  رگا  دومرف : هیلع  هللا  ناوضر  یلع  دیوگ : مکح  زا  - 3

رگید : تروص 
هدرکن هعتم  زا  یهن  رمع  هکنیا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هن و  تفگ  تسا  هخوسنم  ایآ  ءاسن ، هعتم  هیآ  هیآ ، نیا  زا  دندیـسرپ  مکح : زا 

. راکتیانج یقش  رگم  درکیمن  انز  دوب 
نیا  كرادم 

، يروباشین ریسفت  نایح ج 3 ص 218 ، یبا  ریسفت  يزار ج 3 ص 200 ، ریسفت  یبلعثریسفت ، حیحص ، ياهدنس  اب  يربط ج 5 ص 9  ریسفت 
قیرط . نیدنچب  روثنملا ج 2 ص 140  ردلا 

هدومن محرت  ناب  هک  ادخ  زا  یتمحر  رگم  دوبن  هعتم  رمع  رب  دـنک  محر  ادـخ  تفگیم  سابع  نیا  مدینـش  دـیوگ  ءاطع  زا  حـیرج  یبا  زا  - 4
( تخبدب تسپ   ) مدرم زا  یکدنا  رگم  دشیمن  انزب  جاتحم  هنیآ  ره  دوب  هدرکن  یهن  ارنآ  رمع  رگا  دمحمتما و  رب  دوب 

هحفص 19 ] ] 

نیا : كرادم 
يرشخمز قئاف  يوره ، نییبرغ  ریثا ج 2 ص 249 ، نبا  هیاهنلا  دشر ج 2ص 58  نبا  دهتجملا  هیادب  صاصج ج 2 ص 179 ، نارقلا  ماکحا 

زا یطویس ج 2 ص 140  ریسفت  ردروطنیمه  تخبدب و  رگم  یقشالا  یقـشالا : ضوع  نآ  رد  یبطرق ج 5 ص 130 و  ریسفت  ج 1 ص 331
ثیدح لوا  زا  سورعلا ج 10 ص 200 و  جات  روظنم ج 19 ص 166 ، نبا  برعلا  ناسل  ءاطع  زا  رذنملا  نبا  قازرلا و  دبع  ظفاحرد  قیرط 

رگم یقـشالا  ار  وا  لوـق  مونـشیم  نم  هکنیا  لـثم  ادـخب  مسق  تفگ : ءاـطع  زا  روـظنم  نـبا  وا و  درک  داـیز  و  رمع ، هللا  مـحر  هدرک  فذـح 
. تخبدب

هفوک دراو  ثیرح  نب  ورمع  تفگ : رباج  زا  ریبزلا  وبا  ارم  داد  ربخ  دیوگ  هدرک  لقنحـیرج  نبا  زا  دوخ  فینـصت  رد  قازرلا  دـبع  ظفاح  - 5
یتقو رد  نیا  سپ  تفگ : درک  فارتعا  وا  دیسرپ و  وا  زا  سپ  دوب  نتسبآ  نآ  هکیلاح  رد  رمع  دزن  نآ  اب  دمآ  اریزینک و  درک  هعتم  سپ  دش 

يرابلا ج 9 ص 141) حتف   ) دوب هدرک  یهن  نآ  زا  رمع  هکدوب 
اوتف سابع  نبا  هک  دـنتفگ : واب  سپ  تسا  مارح  تفگ  سپ  دندیـسرپ  هعتم  زا  رمع  رـسپ  زا  هک  هدرک : لقن  عفاـن  زا  هبیـشیبا  نبا  ظـفاح  - 6
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. تفگن هراب  نیا  رد  ینخس  دادن و  تکرح  ار  شبل  رمعنامز  ارچ  سپ  تفگ  دهدیم  نآ  ندوب  لالحب 
زا بایماک  عتمتم و  هک  دندوبمدرم  تفگ : هک  هدرک  لقن  رباج  زا  يربط  ریرج 7 - نبا  زا  لقن  عماوجلا  عمج  روثنملا ج 2 ص 140 ، رردلا 

ارناشیا . درک  یهن  باطخلا  نب  رمع  هکنآ  ات  اهنآ ) ندرک  هغیص  هب   ) دندشیم نانز 

هحفص 20 ] ] 

تخـس تبوزع  هک  تفگ  سپ  دش  وا  رب  دراو  دـمآ و  ماش  زا  يدرم  هک  هدـش  لقن  همیثخ  یبا  رتخد  هللا  دـبع  ما  زا  راسی  نب  نامیلـس  زا  - 8
نآ ) ندرکهغیص  هب   ) مدوش بایماک  عتمتم و  وا  زا  ات  روایب  میارب  نزکی  سپ  نم  رب  هدروآ  راشف 

، تفرگ دـهاش  یئوشانز  نیا  رب  ار  لداـع  نادرم  زا  رفن  دـنچ  ودرک  جاودزا  وا  اـب  سپ  مدرک  یئاـمنهار  وتیادـه  ینز  رب  ار  وا  سپ  تفگ 
يوسب داتسرف  دش و  ربخاب  هیضق  نیا  زا  باطخ  نب  رمع  سپ  تفر  نوریب  سپس  دنام  دنامب  هک  دوب  هتـساوخ  هدرک و  ردقم  ادخ  هچنآ  سپ 

. نک ربخ  ارم  دمآ  هاگ  ره  سپ  تفگ : يرآ ، متفگ : تسا  تسارهدیسر  نمب  هک  هصق  نیا  ایآ  دیسرپ  نم و 
رد نم  تفگ : يدرک ، ار  راک  نیا  وت  هکنیا  رب  دش  بجوم  هچ  تفگ : وا و  بقع  داتسرف  سپ  مدرک  ربخ  ار  رمع  نم  دمآ  يدرم  نوچ  سپ 
وا میدوب  رکب  یبااب  نآ  زا  سپ  درب ، ار  وا  ادخ  هکنآ  اتدرکن  یهن  ار  ام  ترـضحنآ  مدرک و  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز 
رد مناج  هکیـسکناب  مسق  اما  تفگ : رمعسپ  یعنم ، یهن و  نآ  هرابرد  امب  دیـسرن  سپ  وت  اـب  هاـگنآ  تفر ، اـیند  زا  اـت  درکن  عنم  ار  اـم  مه 

هتخانـش ندرک  انززا  یئوشانز  هکنآ  ات  دینک  نایب  مدرکیم  راسگنـس  ار  وت  هنیآ  ره  يدوب  هدش  نم  یهن  زا  علطم  رت  شیپ  رگا  تسوا  تسد 
. دوش

يربط ) قیرط  زا  لامعلا ج 8 ص 294 ، زنک  )
: دومرف هک  دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  زا  يربط  يریرج  نبا  دوخ و  خـساپ  رد  دواد  وبا  ظفاح  قازرلا و  دـبع  ظفاح  - 9

تخبدــب رگم  درکیمن  اـنز  نآ  زا  سپ  نـتفرگ  هغیــص  هـعتم و  هـب  مدرکیم  رما  هـنیآ  ره  باــطخ  نـب  رمع  يار  دوـب  هـتفرگن  تقبــس  رگا 
لامعلا زنک  .) راکتیانج

هحفص 21 ] ] 

ج 8 ص 294 )
ار وادندرک  لاوئـس  مدرم  سپ  شلزنم  رد  وا  دزنمیدمآ  ام  سپ  دوب  هدمآ  هرمع  زا  هکیلاح  رد  دش  دراو  هللا  دبع  نب  رباج  دیوگءاطع : - 10
رد و  میدرکیم ، هعتم  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ام  تفگ : سپ  دـندرک ، داـی  ار  هعتم  سپـس  یئاـهزیچ  زا 

. دش رمع  تفالخ  رخآ  رد  هکنآ  ات  دمحا : ترابع 
نایبت رد  یعلیز  دـمحم  وبا  نیدـلا  رخف  ارنآ  هدرک  داـی  و  ص 380 ، دـمحا ج 3  دنـسم  هعتم ، جاکن  باب  رد  ص 395  ملـسم ج 1  حیحص 

درک یهن  سپـس  رمع  تفالخ  زا  یمین  رکبوبا و  ادخ و  ربمایپ  نامز  رد  میدرکیم  هغیـص  هعتم و  ام  نآ : ظفل  قیاقدـلا و  زنک  حرـش  قیاقحلا 
. نآ زا  ار  مدرم 

دنک لطاب  خسن و  ارنآ  هک  دماین  يا  هیآ  نآ  زا  دعب  یلاعت و  يادخ  باتک  رد  هغیص )  ) هعتم هیآ  دش  لزان  تفگ : نیصح  نب  نارمع  زا  - 11
وا میدرکیم و  هغیص  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  ندرک و  هعتم  هب  ار  ام  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  سپ 

. تفگ تساوخ  هچنآ  شدوخ  ياوه  يور  يدرم  نآزا  دعب  درکن ، نآ  زا  یهن  ار  ام  تفر و  ایند  زا 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدش ناب  بایماک  هک  ار  هچنآ  سپ  هضیرف "  نهروجا  نهوتاف  مهنم  هب  متعتمتسا  امف  یلاعت " : يادخ  لوق  دزن  رد  دنا : هدرک  دای  نیرسفم 
نایبرد دیهدب  بوجو  ناونعب  ارنآ  رهم  دزم و  سپ  نانز  زا 

هحفص 22 ] ] 

. دنا هدومن  دای  نیصح  نب  نارمعب  زاوج  تبسن  تابثا  ماقم  رد  ناشیازا  یخرب  و  دنادیم ، زیاج  ار  تقوم  دقع  حاکن و  هعتم  هکیسک  لیلد 
يروباشین . ریسفت  نایح ج 3 ص 218 ، یبا  ریسفت  يزار ج 3 ص 200 و 202 ، رخف  ریسفت  یبلعث ، ریسفت 

نب رمع  رگا  اـققحم  اـما  تسا  مارح  تفگ  سپ  اـهنز ، ندرک  هغیـص  زا  دندیـسرپ  وا  زا  هک  هدـش : تـیاور  رمع  نـب  هللا  دـبع  زاعفاـن  زا  -12
درکیم . نارابگنس  ار  وا  هنیآ  رهتفرگیم  نتفرگ  هغیص  رد  ار  یسک  باطخ 

منک . راسگنس  ار  وا  هکنآ  رگم  دنادب  زیاج  اور و  ار  هعتمهک  نم  دزن  اریدرم  دنرواین  ادخب  مسق  تفگیم : هک  دوب  رمع ... -13
زادرک عنم  ار  مدرم  رمع  هکنآ  ات  میدرکیم  هغیـص  رمع  تفالخ  زا  یمین  ات  ام  دنتفگ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  يردخدیعـس و  یبا  زا  - 14

. ثیرح نب  ورمع  راک  رد  نآ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  میدرکیم  هغیص  ام  هکنیا  ظفلب : رباج  زا  دهتجملا ج 3 ص 58  هیادب  رد  هدرک  لقن  ارنآ  دشر  نبا  و  م -

نآ . زا  درک  یهن  ار  مدرم  رمع  سپس  رمع  تفالخ  زا  یمینو  رکب  یبا  هلآ و  و 
سابع نبا  سپ  هعتم ، رد  یهدیم  هزاجا  ار  تصخر  هک  یسرتیمن  ادخ  زا  ایآ  تفگ : سابع  نباب  هورع  هک  هدش  تیاور  بویا  زا  - 15

هحفص 23 ] ] 

منیبیمن مسق  ادخب  تفگ  سابع  نبا  سپ  دندرکن ، هعتم  هغیص و  رمع  رکبوبا و  اما  تفگ  هورع  سپ  سرپ ، هب  تردام  زا  ورب  هیرعيا  تفگ 
میئوگیم و ثیدح  هلآ  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  زا  ار  امش  ام  دنک  باذع  ار  امش  دنوادخ  هکنآ  ات  دیرادرب  ناتعنم  یهن و  زا  تسد  هک  ار  امش 

. دیهدیم ربخ  رمع  رکبوبا و  زا  ار  ام  امش 
هللا دبع  وا  دوب و  هدرک  هغیص  ار  وا  ریبز  هک  دوب  نیا  ياربرکبوبا  رتخد  ءامسا  ریبز  نب  هورع  ردام  رب  ار  يرواد  لصف  سابع  نبا  نداد  هلاوح 

. دوب هدیئاز  زا  يارب  ار  ریبز  نب 
سپ هغیص  نتسناد  لالحب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  درک  تمالم  شنزرـس و  ریبز  نب  هللا  دبع  دیوگ  تارضاحم ج 2 ص 94  باتک  رد  بغار 
سپ درکلاوئس ، ار  وا  سپ  ریبز ، تردپ  نیب  وا و  نیب  دش  نشور  شتآ  روخب و  لقنم  هنوگچ  سرپ  هب  تردام  زا  ورب  تفگ  واب  سابع  نبا 

تردپب . ندوب  هغیص  رد  رگم  مدیئازن  ار  وت  نم  تفگ 
. دوب ریبز  لآ  لقنم  هعتم  رد  دش  نشور  هکیلقنم  لوا  تفگ  سابعنبا  و 

نآ رد  داد  تصخر  سپ  جح  هعتم  زا  سابع  نبا  زا  مدیـسرپ  تفگ : هک  هدرک  لقن  يرقلا  ملـسم  زا  دوخ ج 1 ص 354 ، حیحص  رد  ملسم 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  ثیدـح  هک  تساریبز  رـسپ  ردام  نیا  تفگ : سابع  نبا  سپ  درکیم ، نآ  زا  یهن  هک  ریبز  نبا  دوبو 

قاچ نزب  میدرک  دروخرب  سپ  میدش  وا  رب  لخاد  ام  سپ  دیوگ : دیـسرپ ، هب  وا  زا  دیوش و  دراو  وا  رب  دـیورب  سپ  داد  تصخر  نآ  رد  هلآ 
. داد نآ  رد  تصخرهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  سپ  روک ،

سپ : هتفگ سپس  هدرک  لقن  قیرط  ود  زا  ارنآ  ترابع  نیاب  ملسم 
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هحفص 24 ] ] 

دیوگ يرقلا ) ینعی   ) ملـسم دـیوگ : هبعـش  تفگ : سپ  رفعج  نبا  اـما  و  جـح ) هعتم   ) هتفگن تسا و  هعتم ) ) وا ثیدـح  رد  نمحرلا  دـبع  اـما 
. نانز هعتم  ای  دوب  جح  هعتم  شروظنم  منادیمن 

رد هدرکلقن  یـسلایط  دواد  وبا  اـما  نآ  تسا  هعتمود  زا  کـی  مادـک  ملـسم  منادـیمن  نمحرلا و  دـبع  ظـفل  رد  هدـش  قـالطا  هچرگا  هعتمو 
سپ اهنز ، ندرک  هغیص  هعتم و  زا  میدیسرپ  وا  زا  سپ  رکب  یبارتخد  ءامسا  رب  میدش  دراو  ام  تفگ : هکيرقلا  ملسم  زا  شدنسم ص 227 ،

میدرک . هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  ار  راک  نیا  تفگ 
تیاکح هدوب  هدینش  هبعـش و  قیرط  زا  ارنآ  هدرک  تیاور  تسا ، جح ) هعتم   ) هدرک لقن  شدنـسم ج 4 ص 348  رد  دمحاهک  هچنآ  رد  یلب 

ندرک ظفح  يارب  جح ) هعتم  ای  هدوب  شدوصقم  هغیـص  هک  منادیمن   ) هب هدرک  دیقم  ارنآ  نیا  زا  دعب  دیاش  ار و  وا  ندوب  ددرم  ملـسم  زا  ارنآ 
. تسا هدوب  هغیص  دنزرف  تفالخ ) یعدم   ) نآ هک  هدنناوخ  رب  دننام  یفخم  ریبز و  رسپ  يراوگرزب 

ار وا  ینعی   ) یملسا صقوا  نب  هیما  نب  میکح  زینک  یملس  زا  دش  بایماک  یمج  فلخ  نب  هیما  نب  هملـس  هک  هدرک  لقن  یبلک  نبا  - 16 م -
تیاور زین  .و  درک یهن  ار  هغیص  هعتم و  سپ  . دیـسر رمع  شوگب  سپ  درک  راکنا  ار  وا  هملـس  سپ  دیئاز  يدنزرف  وا  يارب  سپ  درک ) هغیص 

. درک دیدهت  ار  وا  سپ  دیسررمعب  ربخ  نیا  سپ  ندرک ) هغیصب   ) ینزب درک  یئوجماک  درک  عاتمتسا  هملس  هک  هدش 
هباصا ج2 ص 63) )

هحفص 25 ] ] 

( نانز هعتم  جح و  هعتم   ) ناتعتم

هراشا

فالتخا ریبز  نبا  سابع و  نبا  تفگ : دمآ و  وا  شیپ  یصخش  سپ  مدوب  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  نم  هک  دیوگ : هدش  تیاورهرضن  یبا  زا  - 1
ام سپ  درک  یهن  ودنآ  زا  ار  ام  رمع  سپـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  میداد  ماجنا  ار  ود  ره  ام  تفگ  رباج  سپ  هعتم ، رد  دنراد 

ارنآ . میدرکن  رارکت 
رگید : تروص 

نایرج تسنم  تسد  رب  تفگ  ناب  دنکیم  رما  سابع  نبا  هعتم و  زا  دنکیم  یهن  ریبز  نبا  متفگ : تفگ ، هنع  هللا  یـضر  رباج  زا  هرـضن  یبا  زا 
درک باطخ  ار  مدرم  دش  هفیلخ  رمع  نوچ  سپ  رکبوبا ، اب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  میدرکیم  هعتم  میدشیم و  عتمتم  ام  ثیدح 

رب دـندوب  هعتم  ود  نآ  هکیتسردـب  تسنارق و  نیا  نآرق  هکیتسردـب  تسلوسر و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکیتـسارب  تفگ : و 
ندرک هغیص  هعتم و  ود  نآ  زا  یکی  منکیم ، تازاجم  دوشبکترم  سک  ره  منکیم و  یهن  زا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدهع 

ار وا  هکنآ  رگم  یتدم  ات  ینز  اب  هدرک  جاودزا  هکیدرم  رب  منکن  ادیپ  تسد  نم  تسنانز و 

هحفص 26 ] ] 
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جحهعتم . يرگید  منکیم و  ناهنپ  گنس  ریز  رد 
موس : تروص 

یهن ار  ام  رمع  سپ  نانز ، هعتم  جح و  هعتم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  زا  میدشیم  بایماک  ام  تفگ : هللا  دبعنب  رباج  زا 
میدرک . كرت  ارنآ  ام  سپ  نآ  زا  درک ،

مراهچ : تروص 
روآدای يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباجب  ار  نیا  نم  سپ  درکیم  یهن  نآ  زا  ریبز  نبا  زا  درکیم  هعتم  رما  هک  دوبساـبع  نبا  دـیوگ : هرـضن  یبا  زا 

تـساخرب رمع  نوـچ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  میدرکیم  هعتم  اـم  هدز ، رود  نـم  تـسد  رب  ثیدـح  تـفگ : سپ  مدـش ،
هدرک و رما  ادخ  هچنانچ  هرمع  جح و  دینک  مامت  سپ  تساوخ  هکیزیچب  تساوخ  هچنآ  شلوسر  يارب  درک  لالح  ادـخ  هکیتسردـب  : تفگ

هکنآ رگم  ینیعم  یتدم  ات  ار  ینز  هدرک  جیوزت  هدرک ، حاکن  هکیدرمب  ارم  دنرواین  اهنز  نیا  ندرک  هغیـص  زادیرادرب  تسد  دیوش و  یهتنم 
نم ار  وا 

هحفص 27 ] ] 

منک . راسگنس 
مجنپ : تروص 

تفگ رباج  دنکیم ، ناب  رما  سابع  نبا  هعتم و  زا  دنکیم  یهن  ریبز  رسپ  هک  متفگ : هللا  دبع  نب  رباجب  تفگیم  هرـضن  وبا  مدینـش  دیوگ : هداتق 
دیـسر و تفالخب  باطخ  نب  رمع  نوچ  سپ  میدرکیم ، هغیـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  دهع  رد  ام  تسنم  تسد  رب  ثیدحنایرج 

دینکادج سپ  شلزانم  دش  لزان  نآرق  هکیتسردب  تساوخ و  هچنآ  شربمایپ  يارب  درک  لالح  هک  دوب  لج  زع و  يادـخ  هکیتسردـب  تفگ 
وا هکنآ  رگم  مولعم  یتدم  ات  ارینز  هدرک  جاودزا  هکیدرمب  ارم  دـنرواین  سپ  ارنانز  نیا  حاکن  دـینک  يوریپ  ناتدوخ و  هرمع  زا  ار  ناتجح 

. منک راسگنس  ار 
صیسلایط 247) دواد  یبا  دنسم  )

ءاهقف زا  کی  چیه  هدوبن و  عورشم  هدرک  هغیـص  ار  ینز  هکیـسک  ندرک  راسگنـس  نوچ  دیوگ : هاوثم  هنجلا  هللا  لعج  هارث و  هللا  باط  ینیما 
هغیـص رد  ار  ندرک  راسگنـس  مجر و  درک  دای  سپ  دیوگ ، ثیدح  رکذ  زا  دـعب  صاصج  اجنیا ، رد  دـقع  هبـش  يارب  هدادـننآب  مکح  ینس 

دنوش . رجزنم  نآ  زا  مدرم  ات  هک  دشاب  نداد  میب  دیدهت و  تهج  زا  هکنیا  زا  تسا  زیاج 
: تفگ شا  هبطخ  رد  وا  هک  قیقحتب  رمع  زا  - 2

هحفص 28 ] ] 

ءاسنلا "  هعتم  جحلا و  هعتمامهیلع  بقاعا  امهنع و  یهنا  انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناعتم  " 
هعتم وجـح  هعتم  ارنآ  نیبکترم  منکیم  تازاـجم  ود و  نآ  زا  منکیم  یهن  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  دـندوب  هعتم  ود 

نانز .
هغیص ار  ینز  ای  جح  هعتم  هدش و  بکترم  هک  ار  یـسک  رگا  ای  منک  راسگنـسهنیآ  ره  مدوب  هدرک  یهن  رتولج  رگا  تساصاصج  ظفل  رد  و 

. منک راسگنس  هتبلا  هدومن 
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ناکلخ ج 2 ص 359 ط نبا  خیرات  رد  هچنانچ  دنک  ناب  مکح  هک  دش  ممصم  وثیدح  نیاب  هعتم  زاوج  رب  هدرک  لالدتسا  یـسابع  نومام 
یهن ود  نآزا  نم  دندوب و  رکبوبا ... دهع  رب  وهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رب  هعتم  ود  تسنیا  اجنآ  رد  شترابع  تسا و  ناریا 

هحفص 29 ] ] 

منکیم .
لقن ار  ثیدح  اه  یلبنح  ماما  دمحا  هکنیا  رگم  تسا  هدش  دای  ظافلا  اب  تسا  تنس  لها  دزن  هملـسم  بلاطم  زا  هعتم  ود  رد  رمع  هبطخ  نیا 
نوچ سپ  تسنیا  نآ  ظفل  تسا و  هفیلخ )  ) ءادبم يارب  یتمدـخ  هدرک  لایخ  هک  اریزیچ  نآ  زا  هدرک  فذـح  رباج و  يارب  مود  ظفلب  هدرک 

ود نآ  تسا و  لوسر  نامه  مه  ادخ  لوسر  تسنارق و  نامه  نآرق  هکیتسردـب  تفگو : درک  باطخ  ار  مدرم  دـش  تفالخ  یلوتم  .. رمع 0
. نانز هعتم  يرگید  دوب و  جح  هعتم  نآ  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  دهع و  رب  دندوب  هعتم 

روثنملا ج 2 ص ردلا  جح ، هعتم  نانز و  هعتم  درک  هعتم  ود  زا  یهن  رمع  هک  هتفگ  هدرک و  لقن  بیسم  نب  دیعـس  زا  هبیـش  یبا  نباظفاح  - 3
ددسم . زا  لقن  لامعلا ج 8 ص 293  زنک  ، 140

ارناـشیا یهدـیم  اوتف  تفگ  هچ ، يارب  تفگ  ار  مدرم  وت  يدرک  كـاله  تفگ  ساـبع  نباـب  وا  هک  هدرک  لـقن  ریبز  نب  هورع  زا  يربـط  - 4
زا ار  وا  نم  هک  تسین  یتفگـش  بجعت و  ياج  ایآ  تفگ  سپ  دـندرک ، یهن  ود  نآ  زا  رمع  ورکبوبا  هک  ینادـیم  هکنآ  لاـح  هعتم و  ودرد 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تنسب  رتاناد  ود  نآ  تفگ  سپ  . دهدیم ربخارم  رمع  رکبوبا و  زا  وا  منکیم و  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یفنح ص 99. طبس  نامزلا  هآرم  جلامعلا 8 ص 293 ، زنک  دندوب ، نآب  وت  زا  رتوریپو  هلآ  هیلع و 
رمعب تفگهعتم  زاوج  رد  يدرک  ادتقا  یسک  هچب  تفگهرصب  رد  یخیـش  هب  مثکا  نب  ییحی  دیوگ : تارضاحم ج 2 ص 92  رد  بغار  - 5

: تفگ هعتم  رد  دوب  مدرم  نیرت  تخس  رمع  روطچ و  تفگ  باطخ ، نب 

هحفص 30 ] ] 

مارح نم  ار و  هعتم  ود  امـش  يارب  دندرک  لالح  وا  لوسر  وادخ  هکیتسردب  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  وا  هکتـسنیا  حیحـص  ربخ  هکنآ  يارب 
. ار وامیرحت  میتفریذپن  ار و  وا  تداهش  میدرک  لوبق  سپ  نآ  رب  منکیم  رفیک  امش و  ربار  ود  نآ  ما  هدننک 

ناحبـس و درک  تئارق  سپ  مدروآاجب  رمع  اب  ار  حبـص  زامن  دـیوگ : هداوس  نب  نارمع  زا  هدرک  لـقن  ص 32  جشخیراـت 5  رد  يربط  - 6
، وش قحلم  سپ  تفگ : مراد ، یتجاح  متفگ ، يراد  یتجاح  اـیآ  تف  سپ  وا  اـب  متـساخرب  دـش و  فرـصنم  نآ  زا  سپ  نآ  اـب  ار  يا  هروس 
: متفگ سپ  تسین ، يزیچ  نآ  يالاب  هک  تسا  یتخت  يوررب  وا  مدید  سپ  داد  هزاجا  نمب  دش  لزنم  لخاد  نوچ  مدش و  قحلم  سپ  دـیوگ 

. ماش حبص و  رد  هاوخریخ  حصان و  رب  نیرفآابحرم  تفگ  مراد ، یتحیصن 
، تفگ سپس  شنار  رب  ارنآ  هت  شا و  هناچ  ریز  رد  دراذگ  ار  ( هرد  ) شقالش رـس  سپ  تفگ  تسا ، هتفرگ  وت  زا  بیع  راهچ  وت  تما  متفگ :

نیا رکبوبا ... هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  جـح و  ياه  هام  رديدرک  مارح  ار  هرمع  وت  هک  دـندش  روآداـی  تفگ : راـیب ،
زا یفاـک  هک  ارنآ  دـندیدیم  جـح  ياـه  هاـم  رد  دـندرکیمهرمع  ناـشیا  رگا  تسلـالح  نآ  تفگ : رمع  دوب ، لـالح  نآ  دـندرکن و  ار  راـک 

یئادخ رون  زا  هک  تسیرون  یئاهب و  نآ  درذگیم و  ناشجح  مایا  سپ  دوب  دـهاوخ  نآ  لاس  رادـقم  هزادـنا  رادـقم و  نیا  سپ  تسناشجح 
. متفر تسرد 

امرخ و ای  مدنگ  یتشمب  میدشیم  دـنم  هرهب  نآ  زا  ام  هک  دوب  ادـخ  زا  یتصخر  نآ  ار و  نانز  هعتميا  هدرک  مارح  وت  هک  دـنیوگیم  و  متفگ :
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میدشیم 0 ادج  مه  زا  شزیمآ ) راب  هسای  و   ) زور هس  زا  دعب 

هحفص 31 ] ] 

يرگناوت و هب  دنتـشگرب  مدرم  نآ  زا  سپ  یتسدگنت  هرورـض و  نامز  رد  درک  لالح  ارنآ  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : رمع 
دهاوخب سک  ره  نونکا  سپ  ددرگرب ، ناب  هن  دـنک و  ناـب  لـمع  هک  نیملـسمزا  ار  یـسک  منادـیمن  سپـس  یگ  هدـنز  شیاـشگ  یناوارف و 

دوش .، ادج  قالطب  مه  زور  هس  زادعب  دنک و  جاودزا  امرخ  ای  مدنگ  یتشمب 
قحلم : تفگ شیاقآ  ندرک  دازآ  نودـب  تسا  دازآ  دـیئاز  ار  شا  هچب  رگا  هک  ندـیئازب  ار  زینک  هیراـج و  یتخاـس  دازآ  وت  متفگ و  : دـیوگ

منکیم  رافغتسا  ار و  حالص  ریخ و  رگممتساوخن  یتمرحب و  ار  یتمرح  مدرک 
رب دیشک  تسد  نآ  زا  سپ  ار  شقالش  درک  دنلب  سپتفگ  ار  هنایزات  هجنکش  تیعر و  اب  ندرک  تنوشخ  وت  زا  دننکیم  تیاکـش  و  متفگ :

، ردکلا هرقرق  گنج  هوزغ و  رد  دوب  ترـضحنآ  فیدرمه  لیمز و  و  مدوب ، دمحم  یکلاپ  مه  نم  تفگنآ : زا  سپ  شرخآ ، ات  رـس  زا  نآ 
ار ینارتش  مدرک  عنم  ندیـشود و  عقوم  ار  رتش  مدرکیم و  باریـس  ات  مدادیم  بآ  مدرکیم و  ریـس  ات  مدینارچیم  سپنم  هک  ادـخب  مسق  سپ 
هک ارنآ  مدرکیممضنم  موریم و  ار  دوخ  هار  مدوخ و  ماقم  زا  منکیم  عافد  نم  دنتفریمن و  میقتـسمو  هنایم  هار  زا  دنتفریم و  تسار  پچبهک و 

ار اـصع  مدزیم و  رتمک  مدرکیم و  رجز  رایـسب  دـنتفریم و  هار  دـب  هکار  یئاـهبکرم  مدـیناسریم  مدرکیم و  قحلمو  دـشیم  فرحنم  دـصقم  زا 
. مدرکیم یهاوخرذع  مدیبلطیم و  شزوپ  هنیآ  ره  دوبن  اهنیا  رگا  مدرکیم  عفد  تسد  اب  مدیشکیم و 

. دوب ناشتیعرب  ملاع  وا  هک  مسقادخب  تفگ  سپ  دیسر ، هیواعم  شوگب  بلطم  نیا  سپ  دیوگ :
تسا . هدرک  لقن  يربط  هبیتق و  نبازا  جهن ج 3 ص 28 ، حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 32 ] ] 

اهنآ و هدننک  مارح  نم  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  زیچ  هس  تفگ  وا  هک  رمع  زا  هدرک  لقن  نیبتملا )  ) رد يربط  - 7
. ناذا رد  لمعلا  ریخ  یلع  یح  ءاسن 3 - هعتم  جح 2 - هعتم  - 1 متسه : اهنآ  نیبکترم  رب  هدننک  تبوقع 

رد ارنآ  هدرک  تیاکح  یـضایب  یلع  خیـشو  نآ  رد  ار  وا  هتفگ  درک  یهاوخ  دروخرب  يدوزب  دـیرجت و  حرـش  رد  ارنآ  هدرکدای  یچـشوق  و 
(. میقتسملا طارصلا   ) شباتک

رب هعتم  ود  هکنیا  زا  دـنکیم  مالعا  هکنسح  حیحـص و  ثیدـح  نیب  درذـگیم  ثیدـح  لهچزا  نآ  هک  هعتم  ود  ثیداحا  زا  تسا  یئزج  نیا 
ربمایپتنسب " ص " و ود  ره  هحابا  تسا  هدش  تباث  هدش و  لزان  نآرق  ود  ره  هرابرد  دوب و  لومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع 

ینامرق هدرک و  دای  ءافلخلا ص 93  خیرات  رد  یطویس  هدرمـش و  شتایلوا  رد  ارنآ  يرکـسع  و  دوب ، رمع  درک  یهن  ود  نآ  زا  هکیـسک  لوا 
. دوب رمع  درک  مارح  ار  هعتم  هکیسک  لوا  دیوگ  لماک ج 1 ص 2.3  هیشاح  شخیرات  رد 

هعتم ود  رد  یشرگن 

تابثا يارب  تسیفاو  دوخب  دوخ  ینیبیم  هچنانچ  اـهنآ  تسا و  هدـش  دراو  هعتم  ود  نآ  هراـبرد  ثیداـحا  زا  هک  ار  هچنآ  زا  تسیئ  هلمج  نیا 
نک هفاضا  اهنآ و  مکح  یپ  رد  دشاب  هدمآ  ینالطب  خسن و  هکنآ  نودب  ربمایپ " ص " تنس  نآرق و  تهج  زا  ربمایپ  دهع  رب  ود  نآ  عیرشت 

دای ارنآ  ام  دنکیماهنآ و  هحابا  رب  تلالد  هکیرایسب  ثیداحا  زا  اهناب 
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هحفص 33 ] ] 

حیرـص صن  ربارب  رد  يداهتجا  فرـص  ای  صوصخم  يار  رگم  هعتم  ود  هرابرد  وا  یهن  دوبن  رمع و  یهن  زا  اهنآ  ندوب  یلاخ  يارب  میدرکن 
. تنس نارق و 

دکچیم بآ  ناشیاهرـس  زا  دنراد  جـحب  هجوت  مدرم  هکنیا  تشادـنپیم  تشز  يراک  ارنآ  هکیتقو  نآ  زا  درک  یهن  عنم و  سپ  جـح  هعتم  اما 
هیلع و هللا  یلص  شربمایپ  وا و  زا  دوب  شناگ  هدنب  لاحب  رتانیب  ناحبس  دنوادخ  نکل  هرمع ، ندش  مامت  زا  دعب  اهنز  عامج  شزیمآ و  زا  دعب 

ثیداحا صن  نآ  هچنانچ  تمایق  زور  ات  يدـبا  یعطق  مکح  تهج  زا  ارجـح  هعتم  ندوب  حابم  درک  حیرـشت  هکیعقوم  ار  نیا  تسنادـیم  هلآ 
باتک ربارب  رد  تسین  نآ  رب  یئانتعا  دراد و  شدوخب  صاصتخا  هکیناسحتسا  رگم  هدروآ  رمع  هک  ار  هچنآ  دشابن  تسا و  هدنیآ  هتشذگ و 

. تنس و 
ات ارنآ  دـنا  هتفگ  هک  تسا  یـشزرا  یب  هدوهیب و  ياه  هتفگ  اجنیارد  شمکح و  كردـم  دنتـسم و  رد  هدـید  ارنآ  هفیلخ  هکتـسیزیچنآ  نیا 

. دنهد هولج  بوخ  ار و  وا  صوصخم  ياوتف  نیا  دننک  تیوقت  هکنآ 
یگتخاس ياهرذـع  اهنآ  هدرک و  حیرـصت  هصخـشب  شدوخ  هکتـسنآ  فلاخم  مهنآ  ماـمت  یئاـهنت و  هب  درک  مادـقا  نآ  رب  هفیلخ  هک  هچنآ 

. تسا
تساهنآ . زا  و  اریزیچ ، دنکیمن  قح  زازاینیب  و 

صوـصن دـنکیم  در  عـفد و  ارنآ  دوـشیم و  جـح  نآ  زا  دـعب  هکیا  هرمعب  تسا  جـح  خـسف  نآ  هدرک  نآ  زا  یهن  رمع  هکیا  هـعتم  هـکنیا  - 1
نسح يرعشا و  یسوم  وبا  لفون و  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعس  نیصح و  نب  نارمع  سابع و  نبا  زا  هدش  دای  ياه  حیحص 

تسا . هرمع  جح و  نیب  ندرک  عمج  جح و  هعتم  هفیلخ  زا  هدش  یهن  هکنیا  رب  ءاملع  صوصن  نآ  زا  دعب  و 

هحفص 34 ] ] 

اب مدرم  هک  مسرتـیم  نم  تسواهتفگ ، نآ  زا  مه  وا  ندرک  یهن  تلع  نیا و  رب  تسا  رمع  دوـخ  حیرـصت  اـهنیا  همه  هک  : دـنا هتفگ  یـضعب  و 
هعتم ردناشیاب  مدادیم  تصخر  نم  رگا  وا : هتفگ  و  دنیامن ، جح  لاحنآ  اب  دنورب  نآ  زاسپ  دـیب )  ) كارا تخرد  ریز  دـننک  یـسورع  اهنز 

هک متـشادن  شوخ  وا : هتفگ  و  جـح ، يوسب  دـندرکیم  تکرح  اهنآ  اب  هاگنآ  دـیب  تخرد  هیاس  ریز  رد  اهنآ  اب  دـندرکیم  یـسورع  هنیآ  ره 
تبانج .) لسغبآ  ینعی   ) دکچب بآ  ناشرس  زا  هک  جح  هب  دنورب  سپس  دیب  هیاس  ریز  رد  اهنآ  اب  دننک  یسورع  مدرم 

هکیا هعتم  دنیوگ : عطق  روطب  وا  ریغ  ضایع و  دیوگ : يراخب ج 4 ص 568  حیحص  حرش  يراقلا  هدمع  رد  یفنح  ینیع  نیدلا  ردب  خیش  و 
داریا ناشیا  رب  وا  خـساپ  رد  متفگ : دـننکیم  جـح  زا  دـعب  هکیا  هرمع  هن  هدوب  هرمعب  جـح  لیدـبت  خـسف و  نآ  زا  دـندرک  یهن  نامثع  رمع و 
لوسر هک  هدمآ ، وا  زا  یتیاور  رد  و  جح ، هعتم  نآ  ندوبب  هدرک  حیرـصت  نآ  قرط  زا  یـضعب  هک  هدمآ  ملـسم  تیاور  رد  هک  هچنآ  دوشیم 

جح نیب  درک  عمج  ترـضحنآ  هک  تسا  ملـسم  زا  یتیاور  رد  و  جح ، هد ي  رد  شنارـسمه  یخرب  اب  دومن  هرمع  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ 
1-ه  لاس . کی  رد  تسا  هرمع  جح و  نیب  عمج  نآ  تسا و  هدش  دای  عتمت  وا  دوصقم  و  هرمعو ،

هتفگ نیا  هدـش  هداد  تبـسن  طقف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ناشیا  هرمع  رد  ربمایپ  هباحـصب  هعتم  هحابا  یگ  هژیو  صاصتخا  - 2
راـثآنیا و هک  تسا  ص 213  میق ج 1  نبا  داـعملا  داز  رد  هچناـنچ  دوشیم  لاکـشا  نیا  رب  ويراـفغ  رذ  یبا  راوـگرزب  یباحـص  ناـمثعب و 

ود نیب  ددرم  هباحصب  هعتم  هحابا  صاصتخا  رب  دنکیم  تلالد  هکیرابخا 
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هحفص 35 ] ] 

موصعم هکیا  هدـنیوگ  زا  حیحـص  ربخ  نیب  تسا و  هدـش  هدادتبـسن  واب  هکیـسک  زا  هتبلا  تسین  حیحـص  ولطاب  هکتـسیربخ  ای  تسا  هتـسد 
هک کلام  نب  هقارـس  زا  تساهنآ  ریغ  يراخب و  ملـسم و  حیحـص  رد  سپ  موصعم  هدـننک  عیرـشت  صوصن  نآ  اب  دویمن  هضراعم  هک  تسین 

هـشیمه ياربهکلب  هن  دومرف : هشیمه ، يارب  ای  تسا  لاسما  يارب  جـح  رد  نامنارـسمه ) زا   ) ادـخ لوسر  يا  ام  یباـبیماک  عتمت و  نیا  تفگ :
تساهشیمه . يارب  هکلب  هن  تسا ،

جح رد  لخاد  هرمع  هکینادب  دومرف : هبطخ و  يارب  تساخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : تسا  هقارس  زا  يرگید  هحیحص  رد  و 
. تمایقزور ات  دش 

ص 175 دوخ ج1  حیحـص  رد  نآ  زا  دـعب  يذـمرت  تمایقزور  ات  دـش  جـح  رد  لخاد  هرمع  دـیوگ : هک  تسا  سابع  نبا  زا  حیحـص  رد  و 
تسا و هللا  دبع  نب  رباج  و  کلام ، نب  هقارس  زا  باب  نیا  رد  دیوگ و 

هحفص 36 ] ] 

نیا يانعم  و  قحـسا ، دمحا و  یعفاش و  ارنآ  هدرک  ریـسفت  روطنیمه  و  جـح ، ياه  هام  رد  هرمعب  تسینیکاب  هک  تسنیا  ثیدـح  نیا  يانعم 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد  هزاجا  دـمآ  مالـسا  نوچ  سپ  دـندرکیمن  هرمع  جـح  ياه  هام  رد  تیلهاج  لـها  هکتـسنیا  ثیدـح 

رد ندرک  هرمعب  تسین  یکاب  ینعی  تمایق  زور  ات  هدـش  جـح  لخاد  هرمع  هماـیقلا "  موی  یلا  جـحلا  یف  هرمعلا  تلخد  دومرف " : عوضوم و 
جح . ياه  هام 

مدوب قیقع  يداو  ردنم  نم و  دزن  دـمآ  لـیئربج  دومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  تسارمع  دوخ  زا  يا  هحیحـص  رد  و 
زور ات  دـش  جـح  رد  لـخاد  هرمع  هقیقح  سپ  يا  هجح  رد  يا  هرمع  تفگ : راذـگب و  زاـمن  تعکر  ود  كراـبم  يداونیا  رد  دومرف : سپ 

(. هدومن تیاور  دوخ  حیحص  رد  يراخب  ارنآهک  هتفگ  هدرک و  لقن  شننس ج 5 ص 13  رد  یقهیب   ) تمایق
هدروآ و ارنآ  لـیئربج  هداد و  ناـب  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکیتنـس  رب  ار  هـفیلخ  هداد  تـئرج  هدرک و  يرج  زیچ  هـچ  سپ 

. تسا هدرکوگزاب  ارنآ  شدوخ 
تـسنآ فالخ  رب  روهمج  تسا و  هعتم  زا  رمع  یهن  تقفاوم  لالب  ثیدح  رهاظ  دیوگ : هجام ج 2 ص 231  نبا  ننس  هیشاح  رد  يدنس  و 

. ها تسارتاناد  ادخ  خسفب و  ار  هعتم  دندرک  لمح  نیمه  يارب  سپ  درادن  هباحصب  یصاصتخا  هعتم  هکنیا  و 
هعتم هک  دنکیم  تلالد  هکتسیثیداحا  زا  لالب  ثیدح  نیا  و 

هحفص 37 ] ] 

نم دزن  رد  لالب  ثیدح  تسین ، فورعم  شدانسا  هکتسیثیدحنیا  هدشن  هتخانـش  درم  نیا  دیوگ : دمحا  نآ  رد  دراد و  هباحـصب  صاصتخا 
تسین . تباث 

نیا هکنیا  ودـمحا  ماما  لوق  تحـص  رب  دـنکیم  تلالد  هکار  هچ  نآ  زا  متفگ و  دـیوگ : دـمحا  هتفگ  لقن  زا  دـعب  داـعملا  داز  رد  میق  نبا  و 
هک مسق  ادخب  میهدیم  یهاوگام  سپ  تسا  هشیمه  يارب  نآ  هک  داد  هعتم  زا  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  تسین  حیحـص  ثیدح 
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دوش هتـشاد  مدقم  روطچ  وا و  رب  تسا  یطلغ  غورد و  نآ  و  تسین ، تسرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  لالب  ثیدـح  نیا 
نیا هکلب  تسیننآ  رد  یکـش  هک  تسیدساف  لوق  نیا  دنیوگخسف : نوزوجم  دیوگ  هک  اجنآ  ات  دامتعادروم ، دارفا  تایاور  رب  لالب  تیاور 

رذ و یبا  ناـمثع و  زا  رتـگرزب  وا  هکتـسیسک  يار  نآ  هکنیاـب  هدرک ، حیرـصت  هک  قیقحتب  تسین و  یکـش  نآ  رد  هک  تسیئ  هدـیقع  يار و 
نارق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرک  هعتم  میدش و  عتمتم  ام  هک  تسیراخب  ظفل  حیحص و  ود  رد  سپ  تسا  نیصحنب  نارمع 

زع و ادـخ  باتک  ردهعتم  هیآ  هدـش  لزان  تسا  ملـسم : ظفل  رد  تساوخیم و  هچنآ  شدوخ  يارب  تفگ  يدرم  سپ  نآ ، هرابرد  دـش  لزاـن 
دنک و خسن  ار  جح  هعتم  هک  هدشن  لزان  يا  هیآ  مه  نآ  زا  سپ  ناب  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  ار  ام  دومرف  رما  جح و  هعتم  ینعی  لج ،

هدرک هدارا  یظفل : رد  تفگ ، شدوخ  يارب  تساوخ  هچنآ  يدرم  تفر  ایند  زا  ات  دومرفن  یهن  نآ  زا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ادخ لوسر  نامرف  رما و  نآ ، زا  درک  یهن  تردپ  هک  دوب  هتفگ  هعتم و  زاوا  زا  دوب  هدرک  لاوئس  هکیـسکب  تفگ  رمعنب  هللا  دبع  و  ار ، رمع 

نبا و  مردپ ، ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 38 ] ] 

ادخ لوسرمیوگیم  نم  دیآ  دورف  نامسآ  زا  گنس  امش  رب  تسا  کیدزن  رمع ، رکب و  یباب  وا  اب  دوب  هدرک  هضراعم  هکیـسکب  تفگ  سابع 
تفگ . رمع  رکبوبا و  دیئوگیم ، امش  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تفگن ایآ  امـش و  زا  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  رتاناد  رذوبا  نامثع و  دیوگیم : هکنآ  باوجهن  تسا  ءاملع  خساپ  نیا  سپ 
هن هباحـص و  زاکیچیه  دوبن  دـندوب و  ام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  رتاـناد  رمع  رکبوبا و  هک  رمع : نب  هللا  دـبع  ساـبع و  نبا 

دندوب و وا  لوسر  ادخب و  ملعا  ناشیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یصن  عفد  رد  دشاب  یضار  باوج  نیاب  هک  نیعبات  زا  سکچیه 
. ار موصعم  ریغ  يار  موصعم  هتفگ  رب  دنرادب  مدقم  هکنیا  زا  وا  رب  رتراکزیهرپ 

یبا نب  یلع  تساهدـش  نآ  ءاقبب  لئاق  هک  قیقحتب  تمایق و  زور  ات  تسا  یقاب  جـح ) هعتم   ) نآ هک  هدـش  تباـث  موصعم  زا  صن  نآ  زا  سپ 
ناوریپ نیعبات و  هبطاق  بیـسم و  نب  دیعـس  یـسوم و  وبا  سابع و  نبا  رمع و  نبا  صاقو و  یبا  نب  دعـس  داب و  اروا  ادـخ  ناوضر  هک  بلاط 

نانآ .
دـشاب لصتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نآ  هکنیاـب  دوشیمن  هداد  تبـسن  هک  دوب  ضحم  داـهتجا  يار و  نیا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  و 

سپ جح ، کسانم  ناش  رد  يدرک  ثادحا  هچ  نانمومریما  يا  تفگ : يرعشا  یـسوم  وبا  درک  نآ  زا  یهن  هکیتقو  باطخ ... نب  رمع  هکنیا 
ار هرمع  جح و  هرمعلا هللا "  جحلا و  اومتا  و  دـیامرفیم : ادـخ  هکیتسردـب  سپ  مینک ، لمع  و  میریگب ، ار  نامراگدرورپ  باتک  امرگا  تفگ :

درکن لالح  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  ربمایپ  هکیتسردب  سپ  میریگبار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـسرگا  و  دینک ، مامتا  ادخ  يارب 
دنک ینابرق  هکنآ  ات 

هحفص 39 ] ] 

هدوبوا ضحم  يار  نآ  هک  تسین  نیا  زج  ءادتبا  ارناب  مارحا  هعتمب و  ار  جح  ندز  مهب  عنم  هکنیا  رب  رمع  یسوم و  وبا  زادوب  یقافتا  نیا  سپ 
هدومن و لالدتسا  هکیزیچب  نآ  يارب  هدرک  لالدتسا  هچرگاو  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  جح  کسانم  رد  درک  ثادحا  هک 

ندرک یهن  رد  درک  هرکاذم  رمع  هکنآ  ات  رمع  تفالخ  لئاوا  رکبوبا و  تفالخ  مامت  رد  جح  خسفب  ار  مدرم  دادیم  اوتف  هک  دوب  یـسوم  وبا 
زا دومن  عوجر  هک  وا  زا  تسا  حیحـص  نآ  زا  سپ  دومن  کسانم  رد  ثادـحا  ارنآ  ... رمع هک  دوبيار  نیا  هکنیا  رب  دـنا  هدرک  قافتا  و  نآ ،

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ 1 ه.
باحـصا صوصخم  هعتم  دـیوگ : وا  هک  هدـش  تیاور  رذ  یبا  زا  هک  یئوـگب : رگا  سپ  دـیوگ : ص 562  يراـقلا ج 4  هدـمع  رد  ینیع : و 
هکتسیسک لوق  عامجا و  تنس و  باتک و  فلاخم  یباحص  هتفگ  نیا  دنیوگ : میوگیم : ملسم ، حیحص  رد  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

. تساهدوب وا  زا  رتهب 
نیملـسم تسا و  یمومع  نیا  و  جـحب ، ار  هرمع  درک  عتمت  هکنآ  سپ  جـحلا "  یلا  هرمعلاب  عتمت  نمف  یلاعت " : يادـخ  لوق  سپ  باتک  اما 

. دنا هدرکفالتخا  نآ  لضف  رد  هک  تسین  نیا  زج  و  اهرصع ، مامت  رد  عتمت  زاوج  هحابا و  رب  دنا  هدرک  عامجا 
نآ هکلب  دندومرف : تسا  هشیمه  يارب  ای  تساهنت  ام  يارب  هعتم  ایآ  دبالایلا "  یه  وا  هصاخ  انل  هعتملا  هقارـس " : ثیدـح  سپ  تنـس : اما  و 

هفص رد  ملسم  حیحص  رد  هدش  دای  ثیدح  و  تسا ، هشیمه  يارب 

هحفص 40 ] ] 

هزره رگم  جح  ياه  هام  رد  ار  هرمع  دندیدیمن  دنتـسنادیمن و  زیاج  ار  عتمت  هک  دـندوب  تیلهاج  لها  هکتـسنیا  شیانعم  و  نیا : دـننام  جـح 
ات ار  هعتم  درک  زیوجت  جح و  ياههام  رد  ار  هرمع  دومرف : عیرـشت  دـنوادخ  هک  دومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  یـشایع ، یگ و 

هرمع هک  ار  مدرم  درک  رما  دمآ  مالـسا  نوچ  سپ  نآ ، رد  هدرکدایز  سوواط و  هتفگ  زا  هدرک  تیاور  ارنآ  روصنم  نب  دیعـس  تمایق ، زور 
نبا دعـس و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ار  رذوبا  درک  تفلاخم  تمایق و  زور  ات  جـح  ياه  هام  رد  هرمع  دـش  لخاد  سپ  جـح ، ياه  هام  رد  دـننک 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرکیم  هعتم  ام  دیوگ : نارمع  نیملسم ، ریاس  هباحص و  ریاس  نیـصح و  نب  نارمع  رمع و  نبا  سابع و 
يارب يدرم  سپ  درکن ، خـسن  ارنآ  يا  هیآ  نآ و  زا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ار  اـم  درکنیهن  سپ  دـش  لزاـن  نآ  هراـبرد  نارق  و 

. تسا همه  قافتا  دروم  تفگ  تساوخ  هچنآ  شدوخ 
زورنآ رد  درک  نآ  زا  یهن  هکنآ  ینعی  نیا  ار و  هعتم  ینعی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  میدرک  ام  دـیوگ : صاـقو  یبا  نبدعـس  و 
تسا  ملسم  حیحص  رد  هچنانچ  تسا  نایفس  یبا  نبا  هیواعم  ناب  دوصقم  ، ها هدرک  تیاور  ارنآ  ملسم  دوب ، هکم  هناخ  ینعی  شرعب  رفاک 

تیلهاـج لـها  هـک  اریز  دـنکن ، ایدـنک  دـصق  هـچ  تـسا  تیلهاـج  يارب  تـشگرب  جـحياه  هاـم  ریغ  رد  هرمعب  نآ  رما  هـفیلخ و  يار  سپ 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ادخب  مسق  دیوگ : سابع  نبا  جح ، ياه  هام  رد  ار  هرمع  دندیدیمن  هک  دـندوب  یمدرم  يدینـش  هکنانچمه 
زا ار  جح  ياه  هام  رد  هرمع  هک  دـندوباهنآ  دـیوگ : و  ار ، كرـش  لها  رما  نیابدـنک  عطق  هکنآ  رگم  هجح  يذ  رد  ار  هشیاع  دربن  هرمع  هلآ 

نیرتدب

هحفص 41 ] ] 

دنتسنادیم . نیمز  يور  رد  اه  ینار  توهش  اه و  یگ  هزره 
هلآ هیلع و و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدرمهک  بیـسم  نب  دیعـس  زا  شننـس ج 1 ص 283 ، رد  ارنآ  هدرک  لقن  دواد  وبا  هکیثیدـح  -3

یهن تفر  اـیند  زا  هکیـضرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوب  هدینـش  هک  وا  دزن  دادیهاوـگ  سپ  ... باـطخ نب  رمع  شیپ  دـمآ 
جح . رد  هرمع  زا  دندرکیم 

هک تسا  یتلاـح  نآ  هکنیاـب  نیا  زا  هدـش  هداد  باوج  شلوـق : هب  ص 562  جيراقلا 4  هدـمع  رد  ینیع  نیدـلا  ردـب  نآ  زا  هداد  خـساپ  و 
اـه و نخـس  شدانـسا  رد  هک  اریز  نآ  زا  تـسا  رت  تـسپ  شلاـح  نآ  هـکلب  رذیبا  ثیدـح  لـثم  تـسا  عاـمجا  تنـس و  باـتکفلاخم و 
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تسئاهداریا ا ه 
. دنا هدرک  نایبظافح  هچنانچ  تسا  هدیرب  فیعض و  شدانسا  هک  نآ  زا  هداد  خساپ  ءاطوم ج 2 ص 18 . حرش  رد  یناقرز  و 

لقن شننـس ج 1 ص 283  رد  دواد  وبا  هک  ار  یثیدح  دشاب  هماین  ایندب  مه  زونه  دیاش  هدـشن و  هتخانـش  هکیدرم  نیا  ثیدـحب  نک  فطع 
یهن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصاب  تفگ  هک  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زا  ارنآ  هدرک 
هرمع جح و  نیب  ندرک  کیدزنزا  درک  یهن  وا  هک  دینادیم  سپ  تفگ : یلب ، دـنتفگ ، گنلپ ، تسوپ  رب  ندـشراوسو  نانچ  نینچ و  زا  درک 

دیدرک . شومارف  امش  اهنآ و  اب  درک  یهن  وا  اما  تفگ : سپ  هن  سپ  ار  نیا  اما  دنتفگ : سپ  نارق ) جح   ) ار

هحفص 42 ] ] 

لماـش شمکحهکیجح  هعتم  دـننام  رگا  سپ  نید ، ماـکحا  سیماوـن و  رب  ناـشیا  درک  يرج  داد و  تئرج  زیچ  هچ  یهزنم ، وـت  ایادـخ  راـب 
زا سپ  هدروآ  اجب  ارنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش و  لزان  نآ  هرابرد  نآرق  هک  ار  مدرم  زا  رفنرازه  اهدـص  لاس  ره  رد  دوشیم 

ترضحنآ و اب  دوب  ینالوط  ناشتبحـص  نارود  هک  دندوب  يرایـسب  ناشیا  نایم  رد  دندرک و  شومارف  هباحـص  مامت  نآ و  زا  هدرک  یهن  نآ 
ارهق اعطق و  هک  هدوب  اهنآرتشیب  زا  رخاتم  شمالسا  هک  ینایفـس  یبا  نب  هیواعم  رگم  ارنآ  درکن  دای  نخـسب و  دوشگن  بل  ناشیا  زا  کیچیه 

رد دوـب  هتـشذگ  شرمع  زا  هـک  اهتدـم  زادـعب  رگم  دزن  یفرح  هدرکن و  راـهظا  ارنآ  هدوـب و  رتـمک  شندینـش  كدـنا و  شتبحـص  كاردا 
یقاب یعقوت  هچ  سپ  دندوب  مدقم  وا  زا  هکیناسکمدق  ياج  دراذگب  مدق  هک  دوب  هدمآ  ششوخ  دوب و  هدش  فرـصتم  ار  تموکح  هکیزور 
يزاب رگم  تسین  اهنیا  مامت  هک  دـنگوس  قح  یئاجب  نآ و  رب  ناملـسم  يارب  دوشیم  لـصاح  یناـنیمطا  هچ  عقوم و  نیا  رد  ماـکحاب  دـنامیم 

اه و مادص  اه و  هیواعم   ) نادرم هورگ  نیا  دزن  رد  تعیرش  تسین  نآ و  رد  یناسفن  ياهاوه  ندرک  زرد  نتفای  هار  یمالساكاپ و  تعیرشب 
مامز یلوتم  هکیسک  يار  دنکیم  هرادا  ار  روشک  تموکح و  مدرم  رب  هکنآ  دید  رظنب و  ددرگیم  هک  هیتقو  هیسایسنیناوق  رگم  ...) ناشیاهبابرا

. تسا هدش  نآ 
هیواعم درک  یهن  عتمت  جح  زا  هکیسک  لوا  هکنیا  زا  یتیاور  رد  هدرک  لقن  ارنآ  دمحا  هکیتیاورب  نک  مضنم  تفج و  ار  ثیدح  ود  نیا  و 

هحفص 43 ] ] 

تـسا فلاخم  نآ  سپ  درک  یهن  نآ  زا  رکبوبا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دـندومن ، جـح  هعتم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هکنآ  لاح  دوب و 
هکنآ هک  منکیم  لایخ  نم  و  تساهنآ ، رثکا  اب  فلاـخم  هک  رکبوبا  تیاور  رد  حاحـص و  زا  تشذـگهک  هچنآ  ماـمت  اـب  هیواـعم  تیاور  رد 

هدیرفآ و ار  یمود  هکیـسک  وهیواعم  ندرگ  رب  ار  یهن  نتخادـناب  دـشاب  هدرک  کبـس  ار  رمع  هانگ  راب  هتـساوخ  ار  لوا  تیاور  هدرک  قیفلت 
تنس نآرق و  هکنیا  زا  لفاغ  ارنآ  فرط  دنک  تیوقت  هکنآ  ات  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش شور  تنـس و  زا  ار  يار  نیا  هداد  رارقهدرک  داجیا 

يا . هدنهد  اوتف  ره  ياوتف  دشاب و  هدنیوگ  ره  نخس  يارب  دنک  اهنآ  زا  يراد  بناج  هک  یئاوتف  لوق و  ره  رب  هدماین 
هباحـص ءاملع  هک  میوگ : دنا ، هدرک  نآ  زا  یهن  هیواعم  نامثع و  رمع و  هک  یتفگرگا : سپ  دیوگ : يراقلا ج 4 ص 562  هدمع  رد  ینیع 

1ه ناشیا . ریغ  هن  تسناشیا  نیرکنم  اب  قح  دنا و  هدرک  اهنآ  اب  ناشلعف  رد  تفلاخم  هدرک و  راکنا  ناشیا  رب 
هک عتمت  زا  نآ  یهن  رب  دنکیم  تلالد  هکیرایـسب  ثیداحا  زا  یقمحا  لفاغ  زا  رگم  دوبن  يذمرت  دـمحا و  ثیدـح  رد  نامثعب  عتمت  تبـسنو 

هولـصلا و هیلع  نینموملا  ریمایلع  لثم  رب  تسا  ضارتعا  اهنآ  رد  دناهدرک و  لقن  ناشدیناسم  حاحـص و  رد  نیظفاح  ثیدـح و  ناماما  ارنآ 
ار مدرم  منک  یهن  هک  ارم  ینیبیم  رمع ) ینعی   ) شلوقب ترضحنآ  عتمتو  مالسلا 
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هحفص 44 ] ] 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  منک  كرت  هک  نم  متـسین  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  سپ  ینکیم ، ارنآ  وت  هکنآ  لاح  يزیچ و  زا 
هکیراک زا  ینک  یهن  هکنآ  رگم  يرادن  دصق  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  يراخب : دزن  رگید  ثیدح  رد  مدرم و  زا  يدحا  هتفگب  ار  هلآ 

هدروآ . اجب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
زا نینموملاریما  ام  يالوم  دوش  هتشک  دوب  کیدزن  هکیدح  ات  دیامن  عتمت  جح  هکیسک  رب  نامثع  راکنا  هدش  يریگتخـس و  دیـسر  قیقحتب  و 

. ار مدرم  وا  ندرک  يرج 
نامثع اب  نم  تفگ  وا  هک  هدرک  وگزاب  ریبزنب  هللا  دبع  زا  هفیحص 111 ، نآ  رصتخم  رد  هدرک و  لقن  ملعلا ج 2 ص 3 . باتک  رد  رمع  وبا 

، دندیـسرپ ار  هرمع  عتمت  هک  هدوب  يرهف  هملـسم  نب  بیبح  نانآ  نایم  رد  دـندوب و  ماش  مدرم  زا  یعمج  یهورگ و  وا  اـب  مدوب و  هفحج  رد 
ود ار  هناخ  نیا  دینک  ترایز  هکنآ  ات  هرمع  نیا  دیتخادنا  ریخات  رگا  سپ  دیئامن  صالخ  جح  ياه  هام  رد  ارنآ  ار و  جح  دینک  مامت  تفگ :

تسا . هداد  ریخ  رد  تعسو  ادخ  هکیتسردب  سپ  تسا  رتهب  ترایز 
هک ار  یتصخر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرتنـس  رد  یئامن ) فرـصت  ینک و  هلمح  هک  ) يدرک دصق  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

هناخ زا  رود  دـنمزاین و  يارب  نآ  هکنآ  لاح  یئامن و  یهن  نآ  زا  نآرد و  يریگب  گـنت  ناـشیا  رب  هک  هداد  هزاـجا  ناگدـنب  هب  شباـتک  رد 
اهنآ هدوب 

هحفص 45 ] ] 

نیا زج  منکیمن  یهن  نآ  زا  نم  مدرک ، نآ  زا  یهن  نم  ایآ  تفگ  درک و  مدرمب  ور  نامثع  سپ  هدومن ، مه  اب  جـح  هرمعب و  مارحا  لـیلهت و 
سپ دـیوگ : دـیامن ، كرت  ارنآ  تساوخ  سک  ره  دـنک و  لـمع  ناـب  تساوخ  سکره  سپ  مدرک  هراـشا  ناـب  نم  هک  دوب  یئار  هک  تسین 

هک ادخب  مسق  دنکیم ، نینموملا  ریما  اب  تفلاخمروطچ  هک  نیاب  نک  هاگن  ملـسم : نب  بیبح  اب  ار  ماش  لها  زا  يدرم  هتفگ  منکیمن  شومارف 
تناهد ادخ  دوش  تکاس  : تفگ دز و  وا  هنیـسب  مکحم  درک و  دنلب  ار  شتـسد  بیبح ، سپ  تفگ : منزیم ، ار  شندرگ  دـهد  نامرف  ارم  رگا 

. دننکیم فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچناب  دنرتاناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصادنک  كاخ  زا  رپ  ار 
هکیـسک ار و  هفیلخيار  رذـع  دریذـپب  دـنک و  هیجوت  دوب  نکممهکیهوجو  زا  هدـش  هتفگ  هیقب  داسف  دوشیم  رهاـظ  میدرک  داـی  اـم  هچناـب  و 

ات 225. هیزوج ج 1 ص 177  میق  نبا  داعملا  دازب  دنک  عوجر  هک  تسوا  رب  سپ  دنادب  عوضوم  نیا  رد  ار  نیا  زا  شیب  لیصفت  دهاوخیم 

ءاسن هعتم  اما 

تقوم یئوشانز  نز و  ندرک  هغیص 
هحفـص 20 رد  هکیثیدح  رد  نیمه  يارب  هتـشاد و  بوسحم  یتفع  یب  وانز  زا  ارنآ  وا  هکتـسنیا  رمع  نانخـس  زا  دوشیم  رهاظ  هک  هچنآ  سپ 

هاگ ره  يرثا و  هن  دوب و  نیع  هن  خسف  ثیدح  زا  هباحـص  مامت  نامز  رد  تقونآرد و  دوش و  هتخانـش  انز  زا  حاکن  ات  دینک  نشور  . تشذـگ
نیب
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هحفص 46 ] ] 

یهن رمع و  هتفگب  دنتسجیمکسمت  نوعنام  تنس و  باتکب و  ناگ  هدننک  زیوجت  دندرکیم  دانتسا  عوضوم  نیا  رد  دادیم  خر  یفالخ  ناشیا 
هکتـسیزیچ نشور  حیرـص و  نآ  منکیم و  نآ  زایهن  نم  امهنع ) یهنا  انا   ) هفیلخ لوقتحارـص  مامتب  ار  خسن  دنکیم  یفن  هچنانچ  نآ  زا  وا 

هیآ هک  وا  لوق  سابع  نبا  زا  دیایم  يدوزب  طقف و  رمعب  ار  یهن  نداد  تبـسن  زا  سابع  نب  هللا  دبع  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  زا  تشذـگ 
هباحص و زا  هکیسک  ره  هدرک  دانتسا  نیمهب  تسا و  هدشن  خسن  نآ  هک  مکح : زا  تشذگ  رد ص 18  هدش و  خسن  ینعی  تسامکحم  هعتم 

: ریز ناگ  هدش  دای  تسناشیا  زا  تسا و  هتسناد  حابم  زیاج و  ارنآ  ناوریپ 
هحفص 7 و 8 و 21 رد  تشذگ  شثیدح  نیصح ، نب  نارمع  - 1

تشذگ رد ص 21 و 19 و 17 و 25  شثیدح  هللا ، دبعنب  رباج  - 2
زا دیدش  ناب  بایماک  هدش و  دنم  هرهب  ار  هچنآ  سپ  لجا "  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  وا ". تئارق  ثیدح  دیایم  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  - 3

. هدوب تباث  راوتسا و  نآهحابا  رب  هک  هتشاد  بوسحم  یناسک  زا  ار  وا  ءاطوم  حرش  رد  یناقرز  یلحملا " و  رد "  مزح  نبا  و  یتدم ، ات  نانز 
لوسر يا  میتفگ  سپ  یئانز  ام  يارب  دوبن  میدرکیم و  داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  اب  ام  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  وا  زا  ظافح  و 

: " دومرف سپس  تدم  ات  یسابل  هب  مینک  جاودزا  هک  امب  داد  هزاجا  درک و  یهن  نیا  زا  ار  ام  سپ  مینکن ، هجاوخ  هتخا و  ار  دوخ  ام  ایآ  ادخ 
تذل كاپ و  ياهزیچ  دینکن  مارح  مکل "  هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحت  ال 

هحفص 47 ] ] 

. تسا هدرک  لالح  امش  رب  ادخ  هکیشخب 
لوـق نآ  تسا و  هعتم  زاوـج  هحاـبا و  دزن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  توـالت  زا  هـیآ  هکیتسردـب  دـیوگ : ثیدـحرکذ  زا  دـعب  صاـصج 

. مکل هللا  لحا  ام  تابیط  اومرحت  تسا ال  یلاعتيادخ 
هیآ هللا  دبع  دـنهاوخ  هاگنآ  نآ  رد  هدرک  هفاضا  شدوخ  زا  ملـسم و  يراخب و  زا  لقن  شریـسفت ج 2 ص 87  ردارنآ  هدرک  دای  ریثک  نبا  و 

ار .
رسپ زا  يدرم  دیوگ : یجرعا  میعن ، معن ، نب  نمحرلا  دبع  زا  شدانساب  شدنسم ج 2 ص 95  رد  دمحا  اه  یلبنح  ماما  رمع ، نب  هللا  دبع  - 4
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ام  مسق  ادـخب  تفگ : سپ   " نز ، ندرک  هعتم  زا  مدوب " ، وا  شیپ  رد  نم  دیـسرپ و  هعتم  زا  رمع 

. میدوبن تفع  یب  راکانز و 
هحابا زاوج و  رب  اج  رب  اپ  تباث و  هک  هدرمـش  یناسک  زاءاطوم  حرـش  رد  یناـقرز  و  یلحملا )  ) ردار وا  مزح  نبا  نایفـس ، یبا  نب  هیواـعم  -5

نآ . رد  ام  لیضفت  لوق  وت  يارب  دیایم  تشذگ و  نآ  فالخ  تسا و  هدوب  نآ 

هحفص 48 ] ] 

یناقرز . ءاطوم  حرش  مزح و  نبا  یلحملا  باتک  رد  يردخ ، دیعس  وبا  - 6
. یناقرز ءاطوم  حرش  مزح و  نبا  یلحملا  باتک  رد  فلخ  نب  هیما  نب  هملس  - 7
یناقرز . ءاطوم  حرش  مزح و  نبا  یلحملا  باتک  رد  فلخ  نب  هیما  نب  دبعم  -8
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هحفص 23 و 24. هب  نک  عوجر  ماوع ، نب  ریبز  - 9
هعتم زا  سپ  وا  دزن  دـمآ  يدرم  شا  هنب  راـبدزن و  رد  دوـب  هتـسشن  وا  هک  ناـیم  نآ  رد  دـیوگ : یموزخم ، دـلاخ  نب  رجاـهم  نـب  دـلاخ  - 10
هعتم نم  هک  مسق  ادـخب  تسیچ  تفگ  سپ  مارآ ، شاوـی و  تـفگ : واـب  يراـصنا  هرمع  یبا  رـسپ  سپ  داد ، هزاـجا  ار  وا  سپ  درک  ءاتفتـسا 

مالسلا ) هیلع  بلاطیبا  نب  یلع   ) نیقتملا ماما  نامز  رد  مدومن  هغیص  مدرک و 
نبا ثیرح و  نبا  دیوگ : هدرک  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا  يربط  هک  ار  هچنآ  رد  هحفـص 17 و  رد  تشذگ  شثیدح  ثیرح ، نب  ورمع  - 11

دمآ . ایندب  دنزرف  هعتم  هغیص و  نز  زا  اهنآ  يارب  رمع و  رکبوبا و  نامز  رد  دندرک  هعتمات  ود  ره  نالف 
لجا . یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  وا  تئارقدیایم  بعک ، نب  یبا  - 12

هحفص 49 ] ] 

رد ص18. تشذگ  نآ  ثیدح  هیما ، نب  هعیبر  - 13
هغیـص میدرکیم و  هعتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  ام  دیوگ : دشاب  بدـنج  نب  هرمـس  وا  دـیاش  هباصا ، رد  ریمـس ، - 14 م -

میتفرگیم .
دیایم . تئارق  هدرمش و  هدوب  هعتم  هحابا  زاوج و  رد  رادیاپ  راوتسا و  هکیناسک  زا  ار  وا  مزح  نبا  ریج ، نبدیعس  -15

هتشاد . بوسحم  هعتم  هحابا  رب  نارادیاپ  نیتباث و  زا  اروا  مزح  نبا  ینامی ، سواط  -16
هتشاد . بوسحم  هعتم  هحابا  رب  نارادیاپ  ونیتباث  زا  ار  وا  مزح  نبا  یندم ، دمحم  وبا  ءاطع  -17

دیایم . شتئارق  تسا و  دوجومشریسفت  رد  هچنانچ  يدس ، - 18
ار . خسنب  لوق  ناب  هدرکن  هراشا  هعتم و  هیآ  رد  وا  لوق  دیایم  يدوزب  دهاجم ، -19

. تساهدش دای  میجن ج 3 ص 115  نبا  قئار  رحب  رد  هچنانچ  یندم ، سوا  نیرفز  -20
ارنآ هدرک  تیاور  و  دیوگهباحـص : زا  دندوب  هعتم  هحابا  رب  راوتـسا  تباث و  هک  یناسک  زا  يا  هدع  ندرمـش  زا  دعب  یلحملا :)  ) رد مزح  نبا 

ناوریپ نیعبات و  زا  و  دیوگ : سپس  رمع ، تفالخ  رخاوا  ات  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هباحص  مامت  زا  رباج 
تباث ایوگ و  هکم  ءاهقف  ریاس  ءاطع و  وریبج  نب  دیعس  سواط و 

هحفص 50 ] ] 

. دنا هدوب  نآ  زاوج  رد 
سابع و نبا  بهذم  رب  دنتـسنادیم  لالح  ار  هعتم  ناشمامت  نمی  هکم و  لها  زا  سابع  نباباحـصا  دیوگ : باعیتسالا )  ) بحاص رمع  وبا  و 

دندرک . مارح  ارنآ  مدرم  ریاس 
رد دیوگ : شریـسفت ج 3 ص 200  رد  يزار  نیدلا ) رخف   ) دندرکیم و هعتم  دایز  هکم  لها  دـیوگ : شریـسفت ج 5 ص 132  رد  یبطرق  و 

ناشیا زا  رتشیب  تسا و  هدـش  خـسن  نآ  هکنیاب  دـنا  هتفر  تما  زا  رتشیب  سپ  هن  ای  هدـش  خـسن  نیا  ایآ  هکنیا  رد  دـنا  هدرک  فالتخاهعتم  هیآ 
. تسیقاب هدوب  هک  روطنامه  دوخ  زاوج  هحاباب و  نآ  هک  دنا  هتفگ 

. دننادیم لالح  ارنآ  نیعبات  تیب و  لها  زا  یتعامج  نیاربانب  دیوگ و  نآ  هحابا  ثیدح  لقن  زا  دعب  شریسفت  رد  نایح  وباو 
درک هغیص  ار  نز  داتفه  حیرج  نبا  دیوگ : یعفاش  يافوتم 150 ، یکم  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  حیرج  نبا  لثم  هدش  لئاق  هعتم  هحاباب  و 
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. دش بایماک  اهنآ  زا  و 
. درک هغیص  نز  دون  دودح  حیرج  نبا  دیوگ : یبهذ  و 

زا هزادنا  نیاب  ار  تدم  زا  رادقم  نیا  موشیم  وتب  بایماک  عتمتم و  نم  ینزب ، دیوگب  هک  تسنیا  هعتملا  ریسفت  دیوگ : طوسبم  رد  یسخرس  و 
تسا . سابع  نبالوق  رهاظ  نیا  زیاج و  سنا  نب  کلام  شیپو  لطاب  ام  دزن  نیا  و  لام ،

هحفص 51 ] ] 

يارب تسازیاج  هعتم ، حاکن  نآ ، دیوگ : کلام  دیوگ : قیاقدلا  زنک  حرش  قیاقحلا  نایبت  رد  یعلیز  یلع  نب  نامثع  دمحم  وبا  نیدلا  رخف  و 
ار وا  هدرک  يوریپ  تسا و  روهـشم  نآ  ندوب  لالح  سابع  نبا  زا  و  دوش ، رهاظ  شخـسان  ات  دوب  دهاوخ  یقاب  سپ  تسا  عورـشم  نآ  هکنآ 

سپ نهروجا "  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  یلاعت " : يادخ  لوقب  نیا  رب  درکیم  لالدتـسا  وا  هکم و  لها و  زا  شباحـصا  رتشیب  نیا  رب 
. ارناشیاهرهم ناشیاب  دیهدب  سپناشیا  زا  دیدرک  هعتم  هک  ار  هچنآ 

یفصن رکبوبا و  هلآ و  وهیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رب  میدرک  هعتم  ام  تفگیم ، هک  ار  رباج  مدینـش  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  ءاطع  زا  و 
لالح زاوجب و  دندقتعم  امامت  هعیش  يردخ و  دیعـس  یبا  زا  هدش  تیاکح  نآ  نآ و  زا  ار  مدرم  درک  یهن  رمع  نآ  زا  سپ  رمع  تفالخ  زا 

. دننآ ندوب 
رد تایاورلا  هنازخ  رد  و  یناغرف ، روصنم  نب  نسح  نیدـلا  رخف  یـضاق  فیلات  یناغرف  يواـتف  رد  کـلامب  هعتم  زاوج  هدـش  هداد  تبـسن  و 

دومحم نب  دمحم  نیدلا  لمکا  فیلات  هیادـه  حرـش  هیانع  رد  هیفنح و  عورف  رد  یفاک  باتک  رد  یفنح و  نکج  یـضاق  فیلاتهیفنح  عورف 
تسا  کلام  لوق  ود  زا  یکی  نآهک  یناقرز  ءاطوم  حرش  زا  دوشیم  رهاظ  ویفنح 

وباتکب هبترمکی  ار  هیآ  خسن  دندرک  اعدا  سپ  یمکحم ، يوق و  لیلد  رمع  یهن  يارب  دنـشارتب  هک - دنتـشاد  شوخ  هک  دندمآ  یموق  یلب 
ره دوب و  رگیدکی  فلاخم  ضقانتم و  اجنیا  رد  ناشیارآ  تنس و  هب  رگید  راب 

هحفص 52 ] ] 

هک دندوب  یخرب  سپ  ار ، رگید  لوق  تخاسیم  شوشغم  هشدـخ و  اهنآ  ناگ  هدـنیوگ  زا  کی  ره  هچنانچ  درکیم  بیذـکت  ار  يرگید  کی 
اهنز دیداد  قالط  هاگ  ره  ربمایپ  يا  نهتدعل "  نهوقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  یبنلااهیا  ای  یلاعت " : يادخ  لوقب  هدش  خـسن  هعتم  هیآ  دـنتفگیم 

. ناشیا هدع  ياربارناشیا  دیهدب  قالط  سپ  ار 
ریغ مهناف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزا  یلع  الانوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلا  و  ناحبس " : يادخ  لوق  ارنآ  دنتفگیم : هک  دندوب  یـضعب  و 

یتمالم ناشیا  هک  هدش  نآ  کلام  ناشیاهتـسد  هک  ار  هچنآ  ای  ناشنارـسمه  رب  رگم  دنناشتروع  رادـهگن  نابهگن و  هکیناسکنآ  نیمولم " و 
. تسین مه  نیمی  کلم  تسین و  نز  تقوم  هغیص  يا و  هعتم  هدش  دقع  هکنیاب  رظن  تسین  ناشیا  رب 

. تسین یثاریم  هعتم  يارب  هک  اریز  ثاریم  هیاب  هدش  خسن  نآ  دیوگیم : یموس  و 
باحـصا هورگ  نآ  رب  هعتم  هیآ  خـسان  اهنآ  ندوب  تایآ و  نیا  هک  دـنکیم  لایخ  یـسک  ایآ  تسا  لـیلد  هجو و  زایلاـخ  ءاـعدا  اـهنیا  ماـمت 

دنا هدوب  يراوگرزب  دارفا  هچ  ناشیا  نایمرد  ارناشیا و  یتخانـش  هک  نآ  نیزوجم  زادـندوب  یناسک  نانآ  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  وهدوب  یفخم 
و تسنآ ، فرح  فرح  نآ و  ءزج  ءزج  نآرق  ادـخ  باتکب  فراعهک  دـشابیم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  اقآ و  اـهنآ  مدـقم  هک 

باتک مهف  هک  دننادیم  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  وا  لوق  یلا  رح  زا  رد ص 145 ج 11 تشذگ 
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هحفص 53 ] ] 

ندوب خسان  هتفر  نارق  رسفم  سابع  نبا  دننام  شدرگاش  رب  راوگرزب و  نآ  رطاخ  زا  هنوگچ  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ملعب  رصحنم  ادخ 
نیاب نیکـسمتم  سپ  نآ  زا  يا  هدننک  یهن  ره  هتفگب  دندرکن  یهجوت  دنا و  هدـش  نآ  تیلح  هحاباب و  لئاق  روطچ  وار  هعتم  هیآ  تایآ  نیا 

. تسینادان اب  ربارب  يواسم و  هک  هدمآ ، ناشیا  رب  اجک  زا  ملع  نیا  دنا و  هتفرگ  یسک  هچ  زا  خسن  ردتایآ 
اب دنا و  هداد  واب  تبـسن  هچنانچ  اهتیاور  زا  یـضعب  هب  ار  خسن  دشاب  هدرک  تیاور  سابع  نباو  دـشاب  تسار  ناشیرپ  ياه  باوخ  نیا  رگا  و 

رتگرزب و تبیـصم  سپ ، نآ ، رد  دنا  هدرک  وا  يوریپ  یگرزب  تما  و  هدوب ، نآ  يایوگ  شرمع  رخآ  ات  هدش و  نآ  هحاباب  دـقتعم  عضو  نیا 
عـیادوب و تسوا  تناـما  تسیقاـب و  رادـقم و  نیا  هک  ساـبع  نبا  هریـس  شور و  دـشاب  هدوـب  نـیا  هـک  هـک  اـشاح  زگره و  وتـسا  رتـگرزب 

دنیوگیم ) نآرق  نامجرت  تما و  ربح  ار  وا  هک   ) نید ملعتاناما و 
ار یئادج  قلطم  هنار  قالطب  یئادج  ناب  هدرک  هدارا  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  ءاسنلا ) متقلط  اذا  یبنلا  اهیا  ای   ) یلوا هیآ  نیاربانب 

یگزره انز و  زا  ارنآ  مه  يدـحا  هتفگن و  ارنآ  سکچیه  هکنآ  لاح  ودرکیم  خـسن  مه  ارنآ  هدـش و  مه  نیمی  کـلملماش  هنیآ  ره  هنرگو 
تسا . هدرمشن 

سپ ...) نوظفاح مهجورفل  مه  نیذلا  و   ) مود هیآ  اما  و 

هحفص 54 ] ] 

هعتم و دـیوگیم  نآ  زاوج  هجاـباب و  لـئاق  هک  اریز  تسا  فرـص  ءاـعدا  هضحم و  رداـصم  هعتم  رد  یئوشاـنز  تیجوز و  یفنب  نآ  رد  لوـق 
نیـشیپ و ناگ  هدنیآ  ناگتـشذگ و  زا  ءاملع  دیایم ، هچنانچ  دیوگ : یبطرق  نیاربانب  تسا و  حاکن  نآ  اعطق  تیجوز و  یئوشانز و  مههغیص 
: دیوگ دید ، یهاوخ  يدوزب  هچنانچ  یـضاق  زا  تسین و  نآ  رد  یثاریم  نیعم  تدم  ات  یئوشانز  حاکن و  هعتمهک  دنا  هدرکن  فالتخا  نیـسپ 

تسین . نآ  رد  یثاریم  یتدم  ات  جاودزا  حاکن و  هعتم  نیا  هکنیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  ءاملع 
. هعتم هیآ  خسن  رد  ناب  کسمت  زاتسا  یلوا  هعتم  حاکن  هحابا  رب  هیآ  نیا  قالطاب  لالدتسا  سپ 

تسا رابتعا  زا  طقاس  خسنب  هعتم  هحاباب  لوق  زا  عوجر  هداد  تبـسن  لثم  نآ  سابع و  نباب  هدش  هداد  تبـسن  هیآ  نیاب  خسنب  لوق  نآزا  سپ 
هدـیقع نیا  زا  عوـجر  هدـش  تیاور  وا  زا  ار و  هعتم  زاوـج  هحاـبا و  ساـبع  نبا  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نـمی  هـکم و  لـها  دـیوگ : لاـطب  نـبا 

. تسا رت  حیحص  وا  زا  هعتم  زاوج  فیعض و  ياهدنسب 
ریغ تیجوز  تقوم و  حاکن  صوصخ  رد  هدروآ  هیوبن  رابخا  تنس و  ار  تثارو  یفن  هکنوچ  تسا  ماقم  زا  هناگیب  نآ  سپ  ثاریم  هیآ  اما  و 

ار دوخ  ردـپ  هکیدـنزرف  رد  هدـمآ  ثاریم  یفن  نآ  لثم  هچناـنچ  تسا  تیجوز  ناونع  یئوشاـنز و  هرگ  یفن  زا  راـنک  رود و  نآ  سپ  مئاد 
. دوش يدنزرف  لصا  یفن  هکنیا  نودب  ددرگ  رفاک  ای  دشکب 

تنسب : خسن  اما  و 
فالتخا نآ  رد  دیاقع  ءارآ و  رایسبنآ و  رد  نخس  لوق  سپ 

هحفص 55 ] ] 
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فالخ و نیا  زا  وا  يارب  يزیرگ  هار  هدنناوخ  و  تسین ، يرگید  اب  بسانم  نآ  زا  کی  ره  هک  يزیگناتریح  روآ و  میب  فالتخا  دنا  هدرک 
تـسیرایسب تایاور  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدـیرفآ  هدرک و  داجیا  ارنآ  عضو  لعج و  تسد  ار  هچنآ  فالتخا  يارب  تسین  راـتفگ  رد  ضقاـنت 

. نآ ربارب  هک 
لعج هدـنزاس و  نایوار  لاجر و  زا  کی  ره  هدرک  عارتخا  لعج و  سپ  تسا  هدومن  ظفح  ارنآ  حیحـص  خـیرات  هتباث و  تنـس  هکتـسیتایاور 
هتفگ نیا  زا  يا  هلمجب  تقد  هجوت و  تسا  وت  يارب  شردارب و  هتخاس  هتفاب و  زا  لفاغ  شدوخ  هقیلس  هشیدنا و  لایخ  بسحب و  خسن  هدننک 

اه
. درک یهن  نآ  زا  ربیخ  زور  ادخ  لوسر  دوبزیاج  مالسا  لوا  رد  هعتم  - 1

ارنآ . دیوگ  یمزاح  عادولا ، هجح  لاس  رخآ  دش  مارح  سپس  یتاقوا  رد  يراچان  ترورض و  يارب  رگم  دوبن  حابم  -2
دبای . نایاپ  هحابانآ  ندش  يرپس  ندش و  مامتب  سپ  تسا  حابم  زور  هس  ات  طقف  تسین  خسانب  يزاین  - 3

دش . یهن  نآ  زا  كوبت  هوزغ  رد  دوب و  حابم  - 4
دش . یهن  نآ  زا  سپ  دش  حابم  ساطوالاس  -5

دش . یهن  نآ  زا  دعب  دش و  حابم  ربمایپ ) نیرخآ  جح   ) عادولا هجح  رد  -6
دش . یهن  نآ  زا  هکم  حتف  لاس  رد  دوب  حابم  - 7

دش . یهن  نآ  زا  زورنامه  دش و  حابم  هکم  حتف  زور  - 8
اضقلا . هرمع  رد  رگم  دشن  لالح  زگره  -9

دیوگ . ساحن  هدوبن  اور  حابم و  مالسا  رد  زگره  تسیگزره  انز و  هعتم  -10

هحفص 56 ] ] 

دش . مارح  زور  هسزا  دعب  هاگنآ  هدش  هداد  هزاجا  ناب  حتف  لاس  رد  سپس  دش  یهن  نآ  زا  ربیخ  لاس  رد  نآ  زا  سپ  دش  حابم  - 11
تشگ . مارح  هاگنآ  دش  حابم  ساطوا  هوزغ  رد  نآ  رد  سپ  دش  مارح  ربیخ  زور  رد  سپس  دش  حابم  مالسا  لوا  ردص  رد  - 12

مالـسالا هجح  كوبت و  هوزغ  وربیخ  زور  رد  دوب و  لالح  حابم و  اـضقلا  هرمع  هکم و  حـتف  زور  ساـطوا و  لاـس  مالـسا و  ردـص  رد  - 13
دیدرگ . مارح 

دش . خسن  هاگنآ  دش  حابم  سپس  دش  خسن  نآ  زا  دعب  دش  حابم  نآ  زا  سپ  دش  خسن  سپس  دش  حابم  - 14
، ساطوا لاس  - 5 هکم ، حتف  لاس  - 4 اضقلا ، هرمع  - 3 نینح ، - 2 ربیخ ، - 1 دش ، خوسنم  دش ، خسن  راب  تفه  دـش و  حابم  هبترم  تفه  - 15

عادولا  هجح  - 7 كوبت ، هوزغ  - 6
زارد ینالوط و  تاملک  واهراتفگ  نیا  ثیداحا  فارطا  رد  هضقانتم  ياه  هشیدنا  دیاقع  رب  ینک  ادـیپ  یهاگآ  عالطا و  يدرک  دـصق  رگا  و 

ياهباتک رد  حیحص  ثیدح  ناماما  زا  رفن  جنپ  ارنآ  ثیدح  تسا  هدرک  لقن  هک  ریگب  نازیم  ار  لوا  لوق  سپارنآ  رد  نهپ  و 

هحفص 57 ] ] 

سپ مالسلا  هیلع  نینموملاریما  یلع  هب  ارنآ  دانسا  دنا  هدرک  یهتنم  ناشکرادم و  دیناسم و  رد  ثیدح  نایاوشیپ  زا  ناشیا  ریغ  ناشحیحص و 
يزیچ نیا  دـیوگیم  يرگید  تسین و  نآ  رد  یکـش  حیحـص و  ربـیخ  زور  هعتم  میرحت  هـک  دـنتفگ  یخرب  نآ ، رد  دـنا  هـتفگ  نخـس  مدرم 
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تسا هابتشا  طلغ  نآ  دیوگیم : یموس  دشاب و  هدشمارح  ربیخ  زور  هعتم  هک  دسانشیمن  ارنآربخ  نایوار  خیرات و  لها  زا  سک  چیه  هکتسا 
یلها ياهرخ  تشوگ  زا  یهن  رد  نآ  هک  تسین  نیا  زج  ثیدـح  رد  خـیرات  هک  دـیوگیم : یمراهچ  و  دـشن ، اـهنز  اـب  هعتم  ربیخ  هوزغ  رد  و 

دنا ا ه. هداد  رارق  هعتم  میرحت  فرظ  ارنآ  هدرک و  لایخ  نایوارزا  یضعب  سپ  تقوم  یئوشانز  هعتم و  حاکن  رد  هن  تسا 
ربیخ زور  هک  دنا  هدش  دقتعم  یعفاش و  تسناشیا  زا  هک  نانآ  ءاملع  زا  یگرزب  هورگ  رب  هدش  یفخم  لطاب  لایخ  طلغ و  رادـنپ  نیا  هنوگچ 

لثم دای  زا  روطچ  داعملا ج 1 ص 442 و  داز  ردهچنانچ  هدش  مارح 

هحفص 58 ] ] 

حاکن زا  هدش  یهن  رگید ، ظفل  رد  ربیخ و  زور  اهنز  هعتم  زا  هدش  یهن  ظفلب ، شحیحص  رد  ارنآ  هدرک  لقن  هدنام و  وا  زا  رود  هتفر و  ملسم 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک  یهن  وا : زا  مراهچ  ریبعت  رد  ربیخ و  زور  نآ  زا  هدـش  یهن  زا ، موس  ترابع  ظفل و  رد  و  ربیخ ، زور  هعتم 

. ربیخ زور  اهنز  هعتمزا  هلآ 
اب حتف  ربیخ و  زج  یحیرص  حیحـص  ربخ  هدنامن  یقاب  سپ  دیوگیم : ار و  لاوقا  هیقب  ثیداحا  دنکیم  فیعـضت  هشدخ و  هک  هدمآ  یمجنپ  و 

هدش . عقاو  ربیخ  ثیدح  هرابرد  هکیتاملک  نانخس و 
دنتسم و هیقب  رد  يراتفرگ  یتخبدب و  و  دنا ، هدرک  لقن  هعتم  زا  یهن  رد  ثیدح  ناماما  هک  تسا  یئاهتیاور  نیرت  حیحـص  لاح  ناش و  نیا 

. تسا رتگرزب  رتگرزب و  لاوقا  اه و  هتفگ  نیا  كردم 
وا هـک  اریز  تـسا  هللا ) راـج   ) یـسوم هعیــشولا )  ) بحاـص متــسیب  نرق  ياـهداد  اـهدایرف و  اـهنیا  هـمه  زا  رتزیگنا  تـشحو  رت و  تـشز  و 

صقانهدیقع و يارب و  هتشذگ و  ياهنرق  رد  تسنآ  زا  هاتوک  تنس  نآرق و  اب  نانک  يزاب  تسد  هک  هدروآ  یگرزب  تبیصم  یتخبدبکی و 
زا یئادـبم  چـیه  شیاه  هتفاب  رد  تسین  وادـعاسم  وتسا  تما  زا  ناگتـشذگ  نیـشیپ و  همه  بهذـم  يار و  فلاخم  هک  یگتخاس  بهذـم 

هیمالسا و يدابم 

هحفص 59 ] ] 

ار  تنس  باتک و  زا  يزیچ  چیه 
زا نآ  هک  تسنکمم  تسا و  تیلهاج  حاکن  ياـیاقب  زا  هعتم  هک  منیبیم  نم  و  تسا : ینهپ  زارد و  نخـس  هعتم  هراـبرد  تما  يارب  و  دـیوگ :
زا یئاهلاس  رد  دـشاب  هدرک  ررقم  مدرم  زا  یخرب  يارب  ارنآراوگرزب  عراش  هک  تسا  نکمم  هدـش و  عقاو  مالـسا  ردـص  رد  مدرم  زا  یـضعب 

مکح دوب و  یخیرات  رما  کی  هعتمتامرحم  نیرتخـس  رد  هدش  لزان  هک  قیقحتب  و  تشذـگ ... هک  هچنآ  رگم  هدـش  نآرد  لزان  هچنآ  باب 
سپ وا  زارارقا  عراش و  زا  هدوب  صلاخ  لالح  هعتم  هک  دـنک  ءاعدا  یعدـم  کـی  رگا  و  هدوبن ، نآ  هراـبرد  عراـش  زا  هزاـجا  نذاـب و  یعرش 

. نآ در  رب  تسین  نیا  رد  ینخس  ام  يارب  تسین و  ناب  یکاب  هک  میئوگیم  ام  هنیآ  ره  دشاب و 
. هن ای  نآرق  رد  هدش  تباثایآ  هعتم  هک  تسنیا  رد  نونکا  نم  نخس  ومالک  طقف 

ار هچنآ  سپ  ... نهروجا " مهوتاف  مهنم  هب  متعتمتسا  امف  هلالج " : لج  دنوادخ  لوق  هدشلزان  هعتم  هرابرد  هک  دنکیم  اعدا  هعیـش  ياهباتک 
دیهدب  ار  ناشیاهرهم  سپ  اهنز  زا  ناب  دیدومن  عتمت  هک 

لزان هعتم  هرابرد  همیرک  هلیلج  هلمج  نیا  هکنیا  زا  دـنکیم  يراددوخ  همیرک  هلمج  نیا  تیبرع  دـنکیم و  عانتما  ناـیب  بدا  هک  منیبیم  نم  و 
هدش
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هحفص 60 ] ] 

نآ هک  میئوگب  رگا  دـنامیم  لـطعم  لـتخم و  دـنمدوس  هیآ  نیا  مظن  تیبرت و  دوشیم و  لـطاب  دـساف و  هلمج  نیا  بیکرت  هکنآ  يارب  دـشاب 
ص 32  هدش . لزان  هعتم  هرابرد 

ندرک عفد  يارب  هدـش  هتـسب  باب  نیا  گرزب  يانعم  نیا  يارب  و  هدـشن ، لزان  نآ  رد  نآ و  هرابرد  نارق  سپ  هعتم  حاکن  حاـکن و  هعتم  اـما 
هدـش ص لزان  هعتم  حاکن  هرابرد  ... نهروجا " نهوتآف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  ادـخ " : لوق  هک  هدـش  رـشتنم  هعیـشبتک  رد  هک  ار  هچنآ 

.121
يدبا میرحت  هب  ار  یلهاج  رما  هدرک  خسن  هک  تسین  نیا  زج  هدوبن  یعرـش  مکح  خسن  نآ  خسن  هدوبن و  حابم  مالـسا  عرـش  رد  الـصا  هعتم 

ص132.
نبدیعـس ءاطع و  سواط و  اهنآ  زا  هک  نیعبات  زا  یتعامج  هکنآ  یتح  دـنیوگیم  هباحـصزا  یتعامج  هکتـسیثیداحا  بئاـجع  زا  هعتمثیدـح 

لها لوق  زا  زیچ  جـنپ  تفگیم : وا  هک  یعاز  وا  ماـما  زا  ثیدـح  موـلع  رد  هدرک  تیاور  مکاـح  دـنا ، هتفگ  هکم  ءاـهقف  زا  یهورگ  ریبـج و 
هعتم ص132. تسنآ  زا  هک  هدش  كرت  زاجح 

هکیئاج اـت  دومن  هعتم  لـمع  رد  فارـسا  هچناـنچ  هعتم  هحاـباب  هدرک  نخـسرد  يور  هداـیز  فارـسا و  هقیقح  هکم  هیقف  حـیرج  نبا  دـیوگ :
نیا زا  حیرج  نبا  زا  شحیحص  رد  هناوع  وبا  و  دنیامش ، ناردام  نانآ  هکنوچ  دینکن  جیوزت  ار  اهنآ  تفگ : نز و  داتفه  هرابرددرک  تیـصو 

نم هک  دیهد  تداهش  تفگ : هرصب  رد  ناشیاب  وا  هک  هدرک  تیاور  عتمتم  فرسم 

هحفص 61 ] ] 

هعتمزا هکنآ  زا  دعب  تسین و  هعتمب  یکاب  هک  دومن  ثیدح  ناشیا  رب  ثیدـح  هدـجیه  هکنآ  زا  دـعب  ارناشیا  تفرگ  هاوگ  هعتم :، زا  متـشگرب 
متشگربنم تفگ  دش ، زجاع  ناوتان و  راک  ماجنا  زا  داتفا و  راک  زا  دش و  ریس 

مظن هدافا  ندیمهف  قح  دمهفب  دشاب و  هتشاد  نآ  زاجعاب  نامیا  ار و  میرک  نارق  تغل  دنادب  نموم  هکنیا  زا  ار  داعبتساتیاهنب  هدرک  داعبتسا 
، دشاب هدـش  نانز  هعتم  هرابرد  لزان  هضیرف "  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هلالج " : لجيادـخ  لوق  هک  دـیوگیم : ار  بیترت  و 

درادن ص149. هجوت  دنکیمءاعدا و  هکینادان  لهاج و  زا  رگم  دوشیمن  هک  تسیلوق 
لامتحا ود  نیرتهب  هدـش و  هعتم  هرابرد  لزان  نهنم ، هب  متعتمتـسا  امف  هکیتسردـب  هکقداـص  رقاـب و  هب  دوشیم  هداد  تبـسن  هعیـش  ياـهباتک 

دنلهاج ص 165  قداص  رقاب و  سپهنرگو  دشاب  یلعج  دنس  هک  تسنیا 
تما دـشاباهنز و  هعتم  رد  لزان  .( نهروجا نهوتاـف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف   ) هک سکچیه  يارب  یلوق  هعیـش  ریغ  باـتک  رد  دوشیمن  تفاـی 

دشاب ص166 . هدش  خسن  نهنم ، هب  متعتمتسا  امف  . ادخ لوق  هک  هتفگن  یسک  هعتم و  میرحت  رب  دنا  هدرک  عامجا 
تسه هکینانچیناریا  تلود  تموکح  سپ  تما ، ءاهقف  زا  ناشیایند  حالـص  نید و  تفارـش  رد  هدومن  داشرا  هیمالـسا  ياهتما  ياهتموکح 

هدرک خـسن  ار  هعتم  هک  شهاشنهاش  گرزب و  هاشداپ  لضفب  زورما  مینیبیم  ءاهقف  هعتم  ندرک  لطاب  رد  رتولجزا  درک  عورـش  هبترم  نیدـنچ 
. يدج یعطق  خسن 

نطو و نتخاس  دابآ  وریمعت  رد  اهنآ و  ياـیند  تما و  یناگدنزحالـصا  رد  دـنکیم  شـالت  شـشوک و  هک  ناریا  تلود  تموکح  هکیتسارب 
هدنز
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هحفص 62 ] ] 

ص 185  ار . هعیش  ءاهقف  هعتم  يدج  عنم  هدرک  عنم  سپ  تما  نید  حالصا  رد  هدرک  عورش  نآندرک 
رود هایـس  قاروا  نیا  هتم و  هلئـسم  رد  كدرم  ارنآ  هدرک  هایـس  هک  هعیـشولا  قاروا  زا  میدرک  يروآ  عمج  ام  هک  تسا  یئاه  هلمج  نیا  ج -
ارنآ ام  سپ  تسیرایـسبهلصاف  هدروآ  مالـسا  هک  هچنآ  نآ و  نایم  و  عامتجا ، بدا  مالک ، بدا  تفع ، بدا  ملع ، بدا  نید ، بدا  زا  تسا 

. مالسب رگم  نآ  رد  مینکیمن  هلباقم 
رد ار  نداد  هلاطا  هدرک و  هغلابم  هک  ار  هچنآ  دعب  دشاب  هتشاد  نآ  اب  سامت  هک  تسین  ام  يارب  يزاین  سپ  هعتم  رد  نخس  هعسوت  طسب و  اما 

یکاب تشز و  نانخـسب  دنکیم  ناشیا  رب  هلمح  هدمآ و  نآزا  دعب  كدرم  نیا  سپ  ناشیا  زا  نیرخاتم  اصوصخم  ام و  باحـصا  نیققحم  نا 
كاردا و ندرک  رادـیب  تسا  مهماـم  يارب  هچنآ  طـقف  تسین و  مهم  وا  ياربهزره  حـیبق و  ناـبزب  ناـشیاب  دـنزیم  تـمهت  ءارتـفا و  درادـن و 
نآ و رد  ناینیـشیپ  يار  ندرک  نامتکب  نآ  لها  نآرق و  ملع و  رب  وا  گرزب  ياهتیانج  كدرم و  ياـه  غوردـب  تسا  رگ  شواـک  ساـسحا 
نآرق و فلاخم  هکیئاهزیچ  ندرک  شخپ  اه و  یئوگ  هوای  ینعم و  یب  تاملک  نانخسب و  ار  تما  رب  یمئاد  هتباث  قیاقح  وا  ندرک  بیذکت 

هیقف ار  دوخ  تنس  باتکب و  شینادان  لهج و  اب  وا  نادنمشناد و  هورگ  نایم  رد  تسا  هیوبن  تنس 

هحفص 63 ] ] 

(. دشابنآ هیقف  هلا  راج  یسوم  دننام  هک   ) دابمالس مالسا  نآ  رب  سپ  دنیبیم ، یمالسا  ءاهقف  زا  يدنمشناد  و 

دیجم نآرق  رد  هعتم 

نآ سپ  امیکح "  امیلع  ناک  هللا  نا  هضیرفلا  دعب  نم  هب  متیضارت  امیف  مکیلع  حانج  هضیرف و ال  نهروجا  نهوتاف  مهنم  هب  متعتمتـسا  امف  " 
دیدش یضار  ناب  هچنآ  رد  امـش  رب  یهانگ  تسین  هدش و  هدرک  ضرف  هک  ارناشیاهرهمناشیاب  دیهدب  سپ  ناشیا  زا  دیدرک  هعتم  هک  ار  هچ 

تسا  رادرک  تسرد  ياناد  دنوادخ  هکیتسردب  بجاو  رهم  دعب  زا  نآ  هب 
هک یسک  دوشیمن  تفای  ناشیا  ياهباتک  ریغ  ردو  تسا  طقف  هعیـش  ياهاعدا  زا  هیآ  لوزنب  لوق  هک  هدرک  لایخ  هعیـشولا )  ) بحاص یـسوم 

تلم و ياهباتک  هک  ار  هچنآ  زا  يرادـقم  مینکیم  دای  ام  سپ  هدـیمهفنو ، هدرک  ءاعدا  هکینادان  زا  رگم  دوشیمن  ناب  لوق  و  دـشاب ، ناب  لـئاق 
. دوشیم هجوتم  هکیوگ  ازسان  نابز  دب  نادان  قمحا  كدرم  نیا  ياه  شین  هک  دنادب  هدنناوخ  هکنآ  ات  تسواناشیکمه 

نیصح نب  نارمع  زا  دندامتعا  قوثو و  دروم  نآ  نایوار  لاجر و  مامت  هکیئاهدنـساب  شدنـسم ح 4 ص 436  رد  اه  یلبنح  ماما  دمحا  - 1
هیآ سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  میدرک  لمع  ناب  ام  هدش و  لزان  یلاعت  كرابت و  يادخ  باتک  رد  هعتم  هیآ  دیوگ : هدرک  لقن 

مه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک و  خسن  ارنآ  هکهدشن  لزان  يا 

هحفص 64 ] ] 

. تفر ایند  زا  ات  دومرفن  یهن 
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هکیـسک هدرمـش  ثیدح  نیابو  هعتم  هیآ  رد  ءاسن  هروس  رد  دـنا  هدرک  دای  ارنآ  نیرـسفم  زا  يا  هدـع  هک  تشذـگ  ات 50  هحفـص 46  رد  و 
. تسا هدوب  هعتم  هدوب  حابم  رب  اجرباپ  تباث و  هک  تسیناسک  زا  نیصح  نب  نارمع  هک  هدرمش 

نانز هعتم  زا  سابع  نبا  زا  مدیسرپ  دیوگ : هرـضن  یبا  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  شریسفت ج 5 ص 9  رد  يافوتم 310  يربط  يرفعجوبا  - 2
نآ سپ  ، یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  نآ  رد  يدرکن  تئارق  سپ  تفگ : ارچ ، متفگ : تفگ : ار  ءاسن  هروس  يدناوخن  ایآ  تفگ 

نینچ نآ  هکیتسردب  سپ  تفگ : مدیـسرپیمن ، وت  زا  مدوب  هدرک  تئارق  نینچ  رگا  واب : متفگ  نیعم  تدـم  ات  ناشیا  زا  دـینک  هعتم  هک  ار  هچ 
. دومن لزان  نینچ  ادخ  هک  دروخ  مسق  راب  هس  : تفگ سابع  نبا  هک  تسا : ثیدح  رد  و  تسا ، هدوب 

مکح زا  هبعش  زا  حیحـص  دانـساب  هدرک  لقن  یمـسم " و  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هدرک " : لقن  بعک  نب  یبا  تئارق  رد  هداتق  زا  و 
. هن تفگ : هدش  خسن  ایآ  هک  هیآ  نیا  زا  وا  زا  مدیسرپ  دیوگ :

. یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دناوخیمهک " : ریبج  نب  دیعس  زا  دینش  هک  هرم : نب  رمع  زا  هدرک  تیاور  و 
. تسا هعتم  حاکن  ینعی  هیآ  رد  هکیتسردب  هکهدش  لقن  دهاجم : زا  و 

. یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امفدوب  نآ  رد  هک  داد  نمب  ینارق  سابع  نبا  هک  هدش : لقن  تباث  یبا  زا  و 
 " نارقلا ماکحا  رد "  يافوتم 370  یفنح  صاصج  رکبوبا  - 3

هحفص 65 ] ] 

ءاطع حیرج و  نیا  قیرط  زا  هدرک  دای  هیآ و  تئارق  رد  بعک  نب  یبا  سابع و  نبا  ثیدـح  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  هدرک  لقن  ج 2 ص 178 
اهنز هاگ  ره  ربمایپ  يا  نهتدعل "  نهوهقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  یبنلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادخ  لوقب  هدش  خسن  نآ  هک  سابع  نبا  زا  یناسارخ 

نالطب یتسناد  هدش و  خسن  هنوگچ  دشاب  هدـشن  لزان  هعتم  هرابرد  هیآ  نآ  رگا  سپ  دـیهد ، قالط  نتـشاد  هدـع  يارب  سپدـیداد  قالط  ار 
. نآ ریغ  ناب و  ارنآ  خسن 

هنع هللا  یضر  سابع  نبا  زا  بعک  نب  دمحم  زا  يربک ج 7 ص 205 ، ننس  رد  شدانساب  هدرک  لقن  يافوتم 458  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  - 4
ثیدحلا . یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دندرکیم " : تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  مدرم  و  دوب ، مالسا  لوا  رد  هعتم  دیوگ :

هک دنیوگ : دهاجم  نسح و  دیوگ : نزاخ ج 1 ص 423  ریسفت  هبشاح  شریسفت  رد   510 يافوتم 16 /  یعفاش  يوغب  دمحم  وبا  ظفاح  - 5
هعتم حاکن  هک  دـندقتعم  ملع  لها  مومع  دـیوگ : هکاجنآ  ات  تسا  هعتم  حاـکن  نآ  دـنا : هتفگ  نارگید  و  تسا ، حیحـص  حاـکن  هراـبرد  هیآ 

تیاور سپـس  هعتمحاکن ، رد  هداد  تصخر  مکحم و  هیآ  هک  دوبدقتعم  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  تسا و  هدـش  خـسن  هیآ  تسا و  مارح 
. يربط ظفلب  ار  هدش  دایهرضن  یبا  ثیدح  هدرک 

هدش لزان  نانز  هعتم  هرابرد  هیآ  دنا : هتفگ  ج 1 ص 360  فاشکلا )  ) رد يافوتم 538  یلزتعم  يرشخمز  هللا  راج  مساقلا  وبا  - 6

هحفص 66 ] ] 

یلا نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  درکیم " : تئارق  هک  دوب  وا  تسا و  هدشن  خـسن  تسیقاب و  شتیلحب  مکحم و  نآ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  و 
 " یمسم . لجا 

عاتمتـسا هدرک  هدارا  هکنیا  لوا  تسا ، لوـقود  هیآ  رد  دـیوگ : ص 162  ج 1  نارقلاماـکحا )  ) رد يافوتم 542  یسلدنا  رکبوبا  یـضاق  - 7
. سابع نبا  تیاور  ود  زایکی  دهاجم و  نسح و  تسناشیا  زا  هک  دنا  هتفگ  یتعامج  هک  حاکن  قلطم 
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بعک . نب  یبا  و  تباث ، یبا  نب  بیبح  سابع و  نبا  زا  هدرک  تیاور  هاگنآ  نیعم  تدم  ات  ناشیا  جاودزاب  تسنانز  هعتم  دارم  هکنیا  مود -
هک دنا  هتفگ  روهمج  هیآ : يانعم  رد  فالتخا  نایب  دزن  شریسفت ج 5 ص 130  رد  دیوگ : يافوتمیبطرق 567  نودعس  نب  یحی  رکبوبا  -8

یلا نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  ریبـج : نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  ساـبع و  نبا  و  تسا ، هدوـب  مالـسا  لوا  رد  هـک  تـسا  هـعتم  حاـکن  دوـصقم 
. دنا هدناوخ  نهروجا ، نهوتآف  یمسملجا 

هعتم حاکن  هکنیا  يارب  دوشیمن ، راسگنس  کلام  زايرگید  تیاور  رد  و  هدرک : هعتم  ار  ینز  هکیـسک  هرابرد  تسا  فالخ  نایم  رد  دیوگو 
هک تسنیا  نآ  ءاملع و  ریاس  ریغ  هداد  اوتف  ناب  یئاهنت  هب  اهنآتسا  بیرغ  تسا  ام  ءاملع  يارب  هک  يرگیدلصا  يارب  نکیل  تسین و  مارح 

نآهک دوشیم  مولعم  کلام  زا  اه  یندم  یـضعب  تیاور  زا  سپ  هن ، ای  دشاب  هدش  مارح  نارقب  هکتـسنآ  لثم  نآ  ایآ  هدش  مارح  تنـسب  هچنآ 
. تسا فیعض  نیا  دنتسین و  ربارب  ناسکی و  ود 

رگم هعتم  حاکن  رد  هدادن  تصخرو  دیوگ : یسوسرط  رکبوبا  و 

هحفص 67 ] ] 

: دیوگیم رعاش  سابع  نبا  لوق  هرابرد  و  تلاسر )  ) تیب لها  زا  یهورگ  هباحص و  زا  یضعب  سابع و  نبا  نیصح و  نب  نارمع 

انب  ءاوثلا  لاط  ذا  بکرلل  لوقا 
سابع نبا  ایتف  نم  کل  له  حاص  ای  : 

سابع : نباياوتف  تسوت  يارب  ایآ  نم  قیفر  يا  ام ، يارب  لزنم  دش  ینالوط  هکیتقو  رفاسمب  میوگیم  ( 

همعان  فارطالا  هصخر  هضب  یف 
سانلا عجرم  یتح  كاوثم  نوکت 

زا ءاهقف  ءاملع و  ریاس  مدرم و  تشگرب  ات  دـشابتلزنم  هاگتماقا و  رد  هک  تسا  تصخر  ندـب  كزاـن  مرن و  ناـنز  اـب  یباـبیماک  عتمت و  رد 
هدش ص 133. خسن  هیآ  نیا  هک  دننیارب  حلاص  ناگتشذگ  نیعبات و  هباحص و 

زج تسا  هتـسیاش  نیـشیپ  نیعبات و  هباحـص و  زا  ءاهقف  ءاملع و  يار  هعتم  رد  هیآ  لوزنب  لوق  هکیدید  سپ  دـیوگ : هحیرـض ) هللا  رون  ) ینیما
. نآ هرابرد  ار  قح  نخس  یتسناد  یتخانش و  وت  ار و  خسن  یبطرق  لوق  دزن  اهنآب  دنا  هداد  تبسن  ناشیا  هکنیا 

رب یهانگ  هضیرفلا "  دعب  نم  هب  متیـضارت  امیف  مکیلع  حانج  و ال  یلاعت " : يادـخ  لوق  رد  شریـسفت ج 5 ص 35  رد  دیوگ : یبطرق  زین  و 
نز هچناب  تسا  هراشا  نیا  ، تسا هعتم  رد  هیآ  هکنیاب  ناگ  هدنیوگ  دیوگ  بجاو  رهم  دعب  زا  نآب  دیدش  یـضار  هک  ار  هچنآ  رد  تسین  امش 

رهوش ـالثم  راـنید  کـیب  هاـمکی  تدـم  رد  هک  دوـب  ینز  هک  اریز  مالـسا  لوا  رد  هعتم  تدـم  رد  يداـیز  زا  نآ  رب  دـندشیم  یـضار  درم  و 
دایز ارم  تدم  تفگیم  درم  اسب  هچ  سپ  تشگیم  مامت  دشیم و  یضقنم  هام  نوچ  سپدرکیم 

هحفص 68 ] ] 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


. نیفرط تیاضر  عقوم  رد  دوب  زئاج  نیا  هک  هدرک  نایب  منک ، دایز  ار  وت  رهم  ات  نک 
هدش روهـشم  سابع  نبا  زا  دیوگ : دهجتملا ج 2 ص 58  هیادـب  رد   595 يافوتم دشر  نباب  روهـشم  یبطرق  دمحا  نب  دمحم  دـیلولا  وبا  م -
يارب سابع  نبا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نمی و  هکم و  لها  زا  وا  باحـصا  نآ  تیلحب  لوق  رب  هدومن  ساـبع  نبا  يوریپ  هعتم و  ندوب  لـالح 

هعتم هک  ار  هچنآ  سپ  مکیلع "  حانج  ـال  هضیرف و  نهروجا  نهوتاـف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف  یلاـعت ": يادـخ  لوقب  درکیم  لالدتـسا  نیا 
(. یمسم لجا  یلا   ) تسوا زا  یثیدح  رد  تسین و  امش  رب  یهانگ  دیهدب و  تسبجاو  ار  اهنآ  هیرهم  سپ  ناشیا  زا  دیدومن 

نآ زا  یکی  دـیوگ : ار و  هیآ  رد  لوق  ود  هدرک  دای  شریبک ج 3 ص 200  ریسفت  رد  يافوتم 606  یعفاش  يزار  نیدلا  رخف  هللا  دـبع  وبا  -9
تسا . ءاملع  رتشیب  لوقود 

سپ ینیعم  تدم  ات  مولعم  لامب  دنک  ریجا  ار  ینز  يدرم  هک  تسنیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  هعتم  مکح  هیآ  نیاب  دوصقم  هکنیا  مود : لوق  و 
ای هدش  خسن  نآ  ایآ  هکنیا  رد  دناهدرک  فالتخا  و  تسا ، هدوب  لالح  مالـسا  لوا  رد  نآ  هک  دنا  هدرک  قافتا  و  دنک ، عامج  شزیمآ و  وا  اب 

زور اـت   ) تسیقاـب شتیلحب  هدوب  لـالح  هک  روطناـمه  نآ  هک  دـنا  هتفگ  ناـشیا  زا  هیقب  هدـش و  خـسن  نآ  هک  دـننارب  تما  زا  رتـشیب  سپ  هن 
سپ هدرک "  دای  ار  نایوار  سپس  تسا "  تیاور  هس  سابع  نبا  زا  اما  هدش ، تیاور  نیـصح  نب  نارمع  سابع و  نبا  زا  لوق  نیا  و  تمایق )

دنکخسن و ارنآ  هک  هدماین  يا  هیآ  نآ  زا  دعب  هدش و  لزان  یلاعت  يادخ  باتک  رد  هعتم  هیآ  دیوگ  وا  سپ  نیصح ، نب  نارمع  اما  و  دیوگ :
ادخ لوسر 

هحفص 69 ] ] 

سپـس دندوب  هدرکن  عنم  یهن و  نآ  زا  ار  ام  هکیلاحرد  ربمایپ  تفر  ایند  زا  میدومن و  هعتم  مه  ام  داد و  نامرف  ناب  ار  ام  هلآ  وهیلع  هللا  یلص 
. تفگشدوخ يارب  تساوخ  هچنآ  يدرم 

یبا و تئارق  هکیتسردب  دیوگ : رد ص 203  تشذگ و  يربط  زا  هچنانچ  ار  سابع  نبا  بعک و  نب  یبا  تئارق  هدرک  دای  هحفص 201  رد  و 
تسینا میئوگیم  ام  هکیزیچ  طقف  مینکیمن  نآرد  یعازن  ام  هدوب و  عورشم  هعتم  هکنیا  رب  رگم  دنکیمن  تلالد  نآ  توبث  ضرف  رب  سابع  نبا 

. هدش نآ  رب  ضراع  خسن 
: " هدرک تئارق  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هک  هدرک  دای  ملسم ج 9 ص 181  حیحص  حرش  رد  يافوتم 676  یعفاش  يوون  ایرکز  وبا  ظـفاح  - 10

. لجا یلانهنم  هب  متعتمتسا  امف 
زور هس  هک  هدش  لزان  يا  هعتم  هرابرد  هیآ  دنا  هتفگ  دیوگ : شریسفت ج1 ص 259  رد  يافوتم 685  یعفاش  يواضیب  ریخلا  وبا  یضاق  -11
درک حبص  نآ  زا  سپ  درک  حابم  مالسلا  هولـصلا و  هیلع  ترـضحنآ  هک  هدش  تیاورهچنانچ  دش  خسن  سپـس  دش  حتف  هکم  هکیتقو  رد  دوب 

حاکن نآ  تمایق و  زور  ات  ار  نیا  درک  مارح  ادخ  هک  دینادب  اهنز  نمیا  زا  یئوجماک  عتمت و  هب  مدرک  رما  ار  امـش  نم  مدرم  يا  تفگیمهک :
هدش . ناب  موسوم  هک  مولعم  تقوب  تسا  تقوم 

دوصقم دنیوگ : یهورگ  نزاخ ج 1 ص 357 : ریسفتب  شفورعم  ریسفت  رد  يافوتم 841 : يدادغب  نیدلا  ءالع  -12

هحفص 70 ] ] 

يرپس یضقنم و  تدم  نیا  هاگ  ره  سپ  یمولعمزیچب  یمولعم  هدم  ات  ار  ینز  دنک  جیوزت  هکتسنیا  نآ  تسا و  هعتم  حاکن  نآ  هیآ  مکح  زا 
لومعم مالـسا  لوا  رد  نیا  تسین و  یثاریم  مه  اـهنآ  ناـیم  ار و  دوـخ  محر  دـنک  ءاربتـسا  قـالط و  نودـب  دوـش  ادـج  وا  زا  مه  نزنآ  دـش 
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و دیوگ : سپ  ار  يواضیب  ظفل  رد  هدـش  دای  هربس  ثیدـح  درک  دای  هاگنآ  دومن  هعتم  زا  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  . دوب
فالتخا و  تسا ، هدش  خسن  هیآ  مارح و  هعتم  حاکن  هکدنا  هدـش  دـقتعم  دـنا  هدوب  ناشیا  زا  دـعب  هکیناسک  هباحـص و  زا  ءاملع  تهج  نیاب 

رباـنب نیا  و  . 0. هربس ثیدح  زا  تشذگ  هکتـسنآ  نآ  تسا و  هدش  ثیدح  تنـسب و  خـسن  دـنا  هتفگ  یـضعب  سپ  نآ  خـسان  رد  دـنا  هدرک 
: دیوگیم نیاربانب  سپ  دشاب ، نآرق  خسان  دناوتیم  تنـس  هکتـسنیایعفاش  بهذم  ارنآرق و  دنکیم  خسن  تنـس  دـیوگیم : هکتـسیسک  بهذـم 

ظفاـح نیا  هکیناـسک  و  ... نوظفاـح " مهجورفل  مه  نیذـلا  نوـنموم " و  هروـس  رد  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوـق  هـیآ  نـیا  خـسان  هکیتسردـب 
تمایق ات  ایقلت  شمکح  و   ) هدـشن خـسن  مکحم و  هیآ  هک  تساهنآ  زا  هک  ار  سابع  نبا  تاـیاور  هدرک  داـی  نآ  زا  سپ  دنتـسه ، ناـشتروع 

( تسیقاب
شیانعم دنیوگ ، وا  ریغ  سابع و  نبا  دـیوگ : ج 1 ص 137  لیهستلا )  ) شریسفت رد  يافوتم 741  یطانرغ  دمحا  نب  دـمحم  يزجنبا  - 13

. تسا لماک  قادص  نآ  هرجا و  نداد  تسبجاو  سپ  دش  عقاو  عامج  شزیمآ و  دیدش و  رسمه  زا  بایماک  هاگ  ره  تسنیا 

هحفص 71 ] ] 

رد دـش  لزان  هیآ  نیا  دوب و  زیاج  مالـسا  لوا  رد  ثاریم و  نودـب  یتدـم  ات  حاـکن  نآ  تسا و  هعتم  حاـکنرد  نآ  هک  دـنا : هتفگ  یـضعب  و 
هعتم حاکن  میرحت  رد  تباث  هکیربخب  تسا  هدش  خـسن  هیآ  نیاربانب  سپ  ءاملع  رتشیب  شیپ  دـش  مارح  سپـس  نا  رد  رهم  قادـص و  بوجو 

مه نیذلا  و  دنا " : هتفگ  یضعب  و  تسین ، شیارب  یثاریم  هعتم  حاکن  هکنآ  يارب  تسا  هدرک  خسن  ارنآ  ضئارف  هیآ  دنا : هتفگ  یخرب  وتسا 
. هدیقع نآ  زا  هتشگرب  وا  هک  هدش  تایاور  و  هعتم ، حاکن  زاوج  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  هدرک و  خسن  ارنآ  نوظفاح "  مهجورفل 

: " ریبج نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  سابع و  نبا  تئارق  شریسفت ج 3 ص 218  رد  يافوتم 745  یسلدنا  فسوی  نب  دمحم  نایح  وبا  - 14
رد هیآ  هکیتسردـب  دـنیوگ : ناشیا  ریغ  يدـس و  دـهاجم و  سابع و  نباهک  دـیوگ : هدرک و  دای  یمـسم "  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف 

(. یمسملجا یلا   ) هدرک لزان  نینچ  ادخ  ار  هیآ  هک  هتفگ  هرضن  یباب  سابع  نبا  .و  تسا هعتم  حاکن 
حاکن رب  هیآ  نیا  مومعبهدش  لالدتسا  دیوگ و  شریسفت ج 1 ص 474  رد  يافوتم 774  یعفاش  یقـشمد  ریثک  نب  نیدلا  دامع  ظافح  - 15

خسن لاوقا  زا  یضعب  رکذ  زا  دعب  نآ  زا  سپ  هدش  خسن  نیا  زا  دعب  سپـس  مالـسا  لوا  رد  هدوب  عورـشم  نآ  هکنیا  رد  تسین  یکـش  هعتم و 
تئارق يدس  ریبج و  نبدیعس  بعک و  نب  یبا  سابع و  نبا  دیوگ و 

هحفص 72 ] ] 

هتفر نیا  فالخ  رب  روهمج  نکل  هدش و  لزان  هعتم  حاکن  هرابرد  دیوگ : دهاجم  یمـسم " و  لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  دـندرکیم " :
. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  زا  يراخب ) ملسم و   ) حیحص ود  رد  هدش  تباث  هکتسیزیچ  هدمع  دنا و 

هدرک لقن  سابع  نبا  زا  شننس  رد  یقهیبو  یناربط  دیوگ : ج 2 ص 140  روثنملا ) ردلا   ) رد يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 16
 ". یمسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  دندناوخیم " : نینچ  ار  هیآنیا  مدرم  دوب و  مالسا  لوا  رد  هعتم  هک 

رب مدرک  تئارق  دیوگ : هرـضن  یبا  زا  یئاهقیرط  زا  ارنآ  هدرک  حیحـصت  مکاح و  فحاصم و  رديرابنا  نبا  ریرج و  نبا  دـیمح و  نب  دـبعو 
رد ص 229 . تشذگ  قیقحتب  سابع و  نبا 

هب متعتمتـسا  امف  بعک " : نب  یبا  تئارق  ریبج  نب  دیعـس  زا  فحاصم  رد  يرابنا  نبا  دنا و  هدرک  لقن  هداتق  زا  ریرجنبا  دیمح و  نب  دـبع  و 
.و تسا هعتم  نیا  هتفگ : هدرک  لقن  هیآ  رد  يدـس  زا  ریرج  نبا  ار و  سابع  نبا  تئارق  هدرک  لقن  ءاـطعزا  قازرلا  دـبع  " و  لـجا ، یلا  مهنم 
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. هن تفگ : هدش  خسن  ایآ  هک  دش  هیآ  نیا  زالاوئس  هک  مکح  زا  هدرک  لقن  ریرج  نبا  نآ و  خسان  رد  دنا  هدرک  لقن  دواد  وبا  قازرلا و  دبع 
هک دناهتفگ : یضعب  دیوگ : ج 3 ص 251  يزار :) ریسفت  هیشاح   ) شریسفت رد  يافوتم 982  یفنح  يدامع  دوعسلا  وبا  - 17

هحفص 73 ] ] 

زا ضرغ  هکنآ  يارب  تسا ، هدـش  نیاب  موسوم  رتشیب  ای  زورکی  زا  تسا  مولعم  تقو  ات  حاکن  یئوشانز و  هکیا  هعتمهراـبرد  هدـش  لزاـن  هیآ 
حابم زور  هس  دـش  حـتف  هکم  هکیعقوم  رد  نآ  وواب  دـهدیم  هک  تسیلام  لباقم  رد  مه  وابیئوجماک  تسنزب و  عتمت  یئوجماـک و  درجم  نآ 

امش نم  مدرم  هورگ  يا  تفگیم : هکیلاح  رد  درک  حبص  هاگنآ  درک  حابم  ارنآ  ترضحنآ  هک  هدشتیاور  هچنآ  يارب  دش  خسن  سپـس  دوب 
حابم هبترم  ود  دـنا : هتفگ  یخربو  تمایق  زور  ات  درک  مارح  ارنآ  ادـخ  هکدـینادب  اما  اهنز  نیا  زا  دـیوشبایماک  عتمتم و  هک  مداد  ناـمرف  ار 

. مارح رابود  دش و  لالح 
نسحو و هعتم ، يانعم  رد  دنا : هدرک  فالتخا  ملع  لها  هکقیقحتب  دـیوگ : شریسفت ج1 ص 414  رد  يافوتم 1250  یناگوش  یضاق  - 18

اهنز زا  عامج  شزیمآب و  دیدرب  تذل  دوس و  دـیدش و  بایماک  هک  هچنآ  زا  سپ  متعفتنا  امم  تسنیا " : انعم  دـنیوگ : ناشیا  ریغ  دـهاجم و 
ردص رد  هکتـسیا  هعتم  حاکن  هیآ : نیاب  دوصقم  هک  : دـنا هتفگ  روهمج  و  ارناشیا ، ياهرهم  ینعی  ارناشیا  ترجا  دـیهدب  سپ  یعرـش  حاکنب 

یمـسم لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتـساامف  ریبج " : نب  دیعـس  سابع و  نبا  و  بعک ، نب  یبا  تئارق  ار  نیا  دـنکیم  دـیئات  و  تسا ، هدوب  مالـسا 
نآ زا  درک  یهنسپـس  دـیهدب ، ارناشیا  ياهرهم  سپ  ینیعم  تدـم  ات  اـهنز  زا  دـیدرب  تذـل  عتمت و  هک  ار  هچنآ  سپ   " نهروجا ، نهوتاـف 

تشوگ زا  هعتم و  حاکن  زا  ربمایپ  دومن  یهن  دیوگ : مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح  زا  تسا  حیحص  نیا  هچنانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هحفص 74 ] ] 

خـسان تسنیا  سپ  : تفگ سپ  عادولا ، هجح  زور  هکم و  حتف  زور  رد  ارنآ  زا  یهن  یثیدح  دومن  داینآ  زا  سپ  . ربیخ زور  رد  یلها  ياهرخ 
خوسنم هدش  لقن  دمحم  نب  مساقو  هشیاع  زا  تسین و  نآ  رد  یثاریم  هعتم  هک  اریز  ثاریم  هیاب  نآ  خسن  هدش  تیاکح  ریبج  نب  دیعـس  زا  و 

. دنناشتروع نابهگن  ظفاح و  هکیناسکو  نوظفاح "  مهجورفل  نیذلا  و  هیاب " ، نآ  ندوب 
نب هللا  دبع  سابع و  نباتئارق  شریسفت ج 5 ص 5  رد  يافوتم 1270  يدادغب  یسولآ  دومحم  دیس  ءانثلاوبا  نیدلا  باهـش  هدرک  دای  - 19
دش مارح  سپس  دوب  لالح  نآ  هکنیا  رد  تسین  ام  دزن  یعازن  و  دیوگ : سپس   " یمسم ، لجا  یلا  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  ار " : هیآ  دوعـسم 
رد سپ  دوب  لالحربیخ  زور  زا  شیپ  هدش و  رابود  مادک  ره  هحابا  میرحت و  هکتسنیا  تسا  هدنـسیوننیا  راتخم  هکیتسرد  لوق  باوصلا و  و 

دعب دش  مارح  زورنآ  رد  سپس  ود  نآ  ندوب  لصتم  يارب  دوب  ساطوا  زور  نآ  دش و  حابم  هکم  حتف  زور  رد  نآ  زادعب  دش  مارح  ربیخ  زور 
تمایق . زور  ات  يدکوم  میرحت  زور  هس  زا 

هحفص 75 ] ] 

ایب : نم  اب 
ملع ردتسین  تنس  لها  كرادم  عجارم و  زا  اهنیا  ایآ  اهباتک  نیا  زا  هللا ، راج  یـسوم  ، كدرم نیا  زا  مینک  لاوئـس  ات  هدنناوخ  يا  نم  اب  ایب 
سپ دنک  اهباتک  نیاب  هعجارم  هک  تسین  بجاو  واکجنک  رگـشهوژپ  رب  ایآ  ، دنتـسین ریـسفت  رد  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  هورگ  نیا  ایآ  نآرق ،
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نآرق و مجرتم  هکیـسابع  نبا  لثم  اب  نآ  ياه  هوای  دنکیم  يربارب  ایآ  هک  دـهد  حـیجرت  دیجنـس و  مه  اب  ار  اه  هتفگ  دـیامن و  ماربا  ضقن و 
مکح و نیـصح و  نب  نارمع  زین  تسا و  تنـس ) نآرقب و  ملاع   ) هکیدوعـسم نب  هللا  دـبع  هباحـص و  نیرت  يراق  ناشیا  دزن  هکیبعک  نب  یبا 
بس و وا  تناها  نیا  ایآ  دنیبیم ، تفتلم  ریغ  یعدم  لهاج  ارناشیا  زا  مادک  ره  ایآ  دهاجم ، هداتق و  ریبج و  نب  دیعـس  تباث و  یبا  نب  بیبح 

. دوخ ناشیوخ  دزن  ناب  ار  هعیش  هدومن  مهتم  هک  تسین  هتسیاش  حلاص و  ناینیشیپ  هباحصب و  يازسان 
وا دزن  رگا  سپ  دـنکیم ، هراپ  هراپ  هعطق و  هعطق  ارناشیا  هدـنرب  زیت و  ياهنابز  اب  هک  دـنادیم  هعیـش  زا  ار  دوخ  موق  گرزب  نادرم  لاجر و  ای 

صاصج و و  حیرج ، نبا  و  دواد ، یبا  و  دیمح ، نب  دبع  و  بعک ، نب  دـمحم  يربط و  دـمحا و  ملـسم و  يراخبلثم و  يارب  تسین  یـشزرا 
و يزج ، نـبا  نزاـخ و  يواـضیب و  و  يووـن ، يزار و  رخف  یبـطرق و  یـسلدنا و  يرـشخمز و  و  يوـغب ، و  مکاـح ، یقهیب و  يراـبنا و  نـبا 

. دننیدو ملع  رد  وا  مالعا  ناگرزب و  زا  ناشیا  سپ  یسولآ  و  یناکوش ، و  نیطویسو ، دوعسلا ، یبا  و  ریثک ، نبا  ،و  نایحیبا
هدش تبث  ياه  هناسفا  اهغورد و  هک  دوریمن  ام  رطاخ  زا  یلب :

هحفص 76 ] ] 

موصعم راوگرزب  ماما  ود  سدـقم  تحاسب  یئوگازـسان  بس و  يارب  همدـقم  امامت  طـقف  هعیـشب  هعتم  هیآ  لوزنب  لوق  تبـسن  كدرم و  نیا 
دـشاب نادـجو  وفاصنا  بحاص  هک  سک  ره  وا  تسا و  مالـسلاو  هولـصلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضحو  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 

اه یکلام  ماما  سنا  نبا  کلام  اه 3 - یعفاش  ماما  یعفاش  سردا  نب  دمحم  اه 2 - یفنح  ماما  هفینح  وبا  - 1  ) وا موق  ماما  راهچ  هک  دنادیم 
سپ دوشادیپ  ملع  زا  يزیچ  ناشیا  دزن  رگا  سپ  دنشابیم ) راوگرزب  ود  نآ  ملع  نیچ  هشوخ  ناشملع  رد  اه  یلبنح  ماما  لبنح  نب  دمحا  - 4

دنوادخ هعیشولا و  یسوم  نیمه  مههعیشولا  یسوم  و  دنقداص ، رقاب و  ترضح  نامه  قداص  رقاب و  ترضح  تساراوگ و  همشچرس  نیا  زا 
تسادخ يوسب  نم  تیاکش  هوکش و  و  یکتشملا ، هللا  یلا  تسا و  لداع  رگداد  يادخ  نامه 

وا هکیناصقن  زا  هدـنام و  یفخم  هتـشذگ  ياهنرق  رد  ناـگرزب  هورگ  نیا  رب  هدـیمهف و  وا  هکیناـیب  بدا  زا  مینک  لاوئـس  كدرم  زا  دـیئایب  و 
ارنآ یسک  هچ  هدرک و  رایتخا  یـسک  هچ  زا  و  تساجک ، تسیچ و  نآ  دنا  هتـسنادن  هعتم  رد  هیآ  لوزن  ریدقت  رب  وا  موق  نایاوشیپ  هتخانش و 

هدیـسر واب  تبون  اـت  دـنا  هدرک  ناـمتک  ناینیـسپ  ناینیـشیپ و  ارنآ  هچ  يارب  هتفرگ و  ارف  ارنآ  یـسک  هچزا  تسوا و  يارب  یلیلد  هچ  هتفگ و 
یمدرمب ار  دوخ  کیکر  ياهازـسان  دنادرگرب  وا  دیاش  دـنک و  باریـس  ار  يا  هنـشت  هک  دـهد  یخـساپ  دـناوتب  وا  هک  منکیمن  نامگ  تسا :

. رگید

مالسا رد  هعتم  دودح 

هیرهم . ترجا و  - 1

هحفص 77 ] ] 

نیعم . تدم  - 2
دشاب . لوبق  باجیا و  لماش  هکیدقع  -3
. لذب ای  تدم  ندش  يرپسب  یئادج  - 4
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(. نتسبآ نز  ) رادراب ازان و  دازآ  نز  هرح  زینک و  يا  هدع  - 5
. ثاریم مدع  - 6

لقن دش  دای  هکیا  همیرک  هیآ  لیذ  ردنیرـسفم  ناشدیناسم و  حاحـص و  رد  نیثدحم  دوخ و  هیهقف  بتک  رد  ءاهقف  ار  دودحنیا  هکیتسردب 
هـشیمه یمئادهحاباب و  لئاق  هچ  تسین ، نآ  زا  يا  هراچ  هک  تسا  هیمالـسا  هیعرـش  دودح  نآ  هکنیا  رب  هدش  عقاو  ناشقافتا  سپ  دنا ، هدرک 

هدوبن عراش  نذاب  هدوب و  هیخیرات  تیلهاج  ياه  حاکن  زا  نآ  هک  تساجک : كدرم  نیا  نخـس  لاجم  سپ  هخوسنم : هتقوم  هحاـبا  اـی  دـشاب 
يزیچ نآ  رد  ارنآ و  دیلاقت  اهتداع و  اه و  حاکن  هک  دـنا  هدرک  طبـض  قیقحتب  تسا و  هدوب  دودـح  نیاب  یحاکن  تیلهاج  رد  اجک  .و  تسا

زا یهورگ  میدرک  دایشیپ  رد  ام  و  درادن ، دوخ  هتفگب  یهجوت  یئانتعا و  دـنزیم و  ارتفا  كدرم  نیا  یلب : . دـشاب هعتم  حاکن  هباشم  هک  دوبن 
لزانهکیا هشحاف  ماجنا  رد  فارسا  يوردایز و  حیرج  نبا  هچ  يارب  و  موس ص 331 ، ءزج  رد  دنا  هدرک  دای  ار  هعتم  حاکن  دودح  هکیناسک 

رد یلابا  راگنا و ال  لهـس  فختـسم و  حیرج  نبا  رگا  وهدرک  هدش  هعیـشولا ) بحاص  یـسوم   ) لایخ نامگ و  رد  تامرحم  نیرتدیدش  رد 
وا تایاور  زا  رپ  نوحشم و  ار  دوخ  دیناسا  دیناسم و  هدرک و  ثیدح  لقن  وا  زا  حیحص  شش  نابحاص  مامت  هچ  يارب  سپ  تسا ، هدوب  نید 

رازه هدزاود  وا  زا  هدومن و 

هحفص 78 ] ] 

رثکاقاروا هک  دوش  بجاو  هنیآ  ره  دشاب  دساف  وا  تیاور  ای  بارخ  دساف و  وا  لثم  رگا  سپ  دنا ، هدینش  دنتـسه  واب  دنمزاینءاهقف  هکیثیدح 
هتشادنپ هعیشولا ) یسوم   ) وا هکتـسنانچ  رگا  و  دنامیمن ، یقاب  امـش  حاحـص  نیا  يارب  یـشزرا  تقو  نیا  رد  دوش و  دوبان  ثیدح  عماوج  زا 

نیرتمکحم ار  وا  اه  یلبنح  ماما  دمحا  هنوگچ  و  دـنا ، هدومن  یئوکین  فیرعت  حدـم و  ار  وا  لاجر  ملع  ناگرزب  نایاوشیپارچ و  سپ  تسا ،
. دنا هدیمان  تناما  بتک  ار  وا  ياهباتک  هنوگچ  هدید و  مدرم 

ثیدح هدجیه  وا  هکنآ  لاح  هدـش و  ناب  یهتنم  وا  داهتجاهک  هچناب  دـنک  لمع  رگا  تسا  حـیرج ) نباینعی   ) درم نیا  رب  یهانگ  هچ  هاگنآ 
دانـسا دشاب  تسار  هناوعیبا و  زا  درم  نیا  لقن  دـشاب  تسرد  رگا  سپ  شیار  زا  وا  لودـع  ثیدـح  اما  و  دـنکیم ، تیاور  عوضوم  نیا  رد 

اـصوصخ یکی و  زا  یکیب  نآ  لقن  دشیمنروصحم  رـصحنم و  هدرک و  لقن  ارنآ  ءاهقفو  هدـش  رهاظ  نشور و  هنیآ  ره  دوب  رگا  ،و  هناوع یبا 
تبـسن لثم  درم  نیاب  لودـع  تبـسن  هک  منکیم  ناـمگ  نم  و  دوب ، نتفرگ  هغیـص  ندرک و  هعتم  رب  رـصم  ـالمع  اـملع و  وا  هک  یحیرج  نبا 

. یتسناد هچنانچ  درک  بیذکت  هکنآ  تسا  هدومنبیذکت  ارنآ  هک  دشاب  سابع  نب  هللا  دبع  تما  گرزب  ملاع  ربحب و  لودع 
خـسن ارنآ  هدرک  خـسن  وشتاحالـصا  هلمج  ردار  هعتم  زا  عنم  ندرک  لخاد  رد  ناریا  تموکحب  هعیـشولا ) یـسوم   ) هداد تبـسن  هچنآ  اما  و 

هیقب لثم  نآ  سپ  یعطق  عنم  هدرک  عنم  ارنآ  ملسم و  یعطق 

هحفص 79 ] ] 

هدناماو ار  وا  نیهارب  هک  هدش  چیپ  لیلد  هدش و  گنت  وا  رب  هار  هتخادناراک و  زا  ار  وا  لیلد  هزادنا  هچ  سپ  تسوا  ياه  یگتخاس  اهتمهت و 
یگتخاس و خیراتب  هدرک  هلباقم  ار  تنـس  باتک و  تسا و  هدیـشن  ارنآ  ایند  شوگ  هکیزیچب  هدرک  لالدتـسا  هدز و  تمهت  غورد و  ات  هدرک 

يارب یـشزرا  هچ  ناریا  تموکح  رب  وا  تمهت  ققحت  ضرف  رب  هعتم و  رد  هدرواـین  زگره  يا  هزاـت  زیچ  هکیا  هیمالـسا  تموکح  رب  نیغورد 
. تسا هدومرف  مالعا  وا  سدقم  نآرق  وگرزب  ربمایپ  هک  هچنآ  ربارب  تسا  تموکحعنم 

نک : هیرگ  ای  دنخب  ناوخب و 
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لوسر دهعیلع  نک  ثالث  سانلا  اهیا  تفگ " : ربنميالاب  رب  رمع  هک  هدرک  دای  تماما  ثحبم  رد  دـیرجت  حرـش  رد  يافوتم 879  یجشوق 
دوـب زیچ  هس   " لـمعلا ، ریخ  یلع  یح  جـحلا و  هعتم  ءاـسنلا و  هعتم  نهیلع : بقاـعا  نهمرحا و  نهنع و  یهنا  اـناو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا 

نآ رب  تازاـجم  هجنکـش و  ار  وا  دوـش  بکترم  سک  رهو  منکیم  یهن  اـهنآ  زا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمز  رد  لوـمعم 
، هدرک یهاوخ  رذع  رمعفرط  زا  یچشوق  ياقآ  سپس  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نتفگ  جح 3 - هعتم  نانز 2 - ندرک  هغیص  هعتم و  منکیم 1 -

لئاـسم رد  وا  ریغ  اـب  دـهتجم  تفلاـخم  هک  اریز  دوش  رمع  تمذـم  یئوگدـب و  بجوم  هک  تسین  یئاـهزیچ  زا  بلطم  نیا  شدوـخ : لوـقب 
. تسین تعدب  هیداهتجا 

رارق شتما و  زا  یکیب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  دزادنایم  ربارب  ملع  رد  ینامرهق  دنمورین و  هک  مینک  ضرف  ام  هک  متـسین 
هدش و تبث  ظوفحم  حول  رد  هکتـسیزیچ  نتم  نیع و  نآ  دیوگب  نیما  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  هکنآ  لاح  دهتجم و  ارود  نآ  زا  کی  ره  دهدیم 

تسین

هحفص 80 ] ] 

راکب لصا و  رب  عرف  در  زا  ترابع  هکیداهتجا  زا  نآ  تساجک  سپ  هدومن  میلعت  يوقلا  دـیدش  ار  وا  دوشیم  وابهکیبیغ  ماهلا  یحو  رگم  نآ 
رارق مه  ربارب  شدوخ  لثم  يدهتجم  اب  يدهتجم  هکتسیتقو  نآ  هیداهتجا  تفلاخم  زا  زیاج  هکنیاو  طابنتسا  قیرط  رد  نامگ  نظ و  نتخادنا 

. وا لمع  عراش و  لوق  زا  هیعیرش  تاحیرصت  لباقم  رد  دهد  يار  اوتف و  نشور و  حیرص و  ربخ  صن و  ربارب  دنک  داهتجا  هکیسک  هن  دنریگب 
زا دنضرع  کی  رد  كدرم  نیا  نیلسرم و  ناربمایپ و  دیس  لقع و  نابحاص  ياقآ  دیوگب  هک  تسا  یلدتعم  فصنم و  صخـش  مادک  هاگنآ 

ربمایپ هچنآ  اب  دشاب  فلاخم  هاگ  ره  نایملاع  همه  ءارآ  يارب  تسا  یـشزرا  هچ  اهنآ و  يار  نیب  دهد  يربارب  هکنآ  ات  كاردا  مهف و  تهج 
هکنآ يارب  هدروآ  یسوط  نیدلا  ریـصن  هک  ار  هچنآ  ندرک  درب  وا  مازتلا  يارب  ار  یچـشوق  منادیم  روذعم  نم  نکل  هدروآ ، موصعم  عراش  و 
دوریم هار  دـنکیم و  تکرح  ار  هچ  ره  درواـیب  هکنیا  زا  تسین  يا  هراـچ  وا  يارب  سپ  دوشن ، هداد  واـب  لالدتـسا  رد  یتسـس  زجع و  تبـسن 

هانگ  رزو و  ای  دشاب  وا  ياربلیلد  هاوخ 
نب رباج  زا  هدرکتیاور  شحیحص  رد  ملسم  هک  هچناب  دینکیم  هچ  سپ  دوش : هتفگ  رگا  دیوگ : داعملا ج 1 ص 444  داز  رد  میق  نبا  و  م -
رمع ات  رکبوبا  هلآ و  وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  دهع و  رد  میدرکیمهعتم  درآ  امرخ و  تشم  کیب  هک  میدوب  ام  تفگ : هک  هللا  دـبع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  دـندوب  هعتم  ود  تفگ  وا  هک  رمع  زا  هدـش  تباث  هچنآ  رد  ثیرح و  نب  ورمع  هرابرد  درک  یهن 
هورگ کی  دـنهورگ : هتـسد و  ود  بلطم  ود  نیا  هراـبرد  مدرم  دوشیم : هتفگ  جـح ، هعتم  اـهنز و  هعتم  منکیم ، یهن  ود  نآ  زا  نم  لومعم ) )

: دیوگیم

هحفص 81 ] ] 

ار هچنآ  ندرک  يوریپ  هب  دومن  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .و  دومن یهن  نآ  زا  درک و  مارح  ارنآ  تسا  رمع  نامه  رمع  هکیتسردب 
هکم حتف  لاس  رد  هعتم  میرحت  رد  ار  دبعم  نب  هربسثیدح  دـنادیمن  تسرد  هورگ  نیا  دـندومن و  ررقم  هداد و  روتـسد  نیدـشار  ءافلخ  هک 

هدیدن زیاج  يراخب  هتفگ و  نخـس  وا  هرابرد  نیعم  نبا  و  دشابیم ، شدج  زا  شردپ  زا  هربس  نب  عیبر  نب  کلملادبع  تیاور  زا  نآ  هک  اریز 
تـسرد وا  شیپ  رگا  و  یمالـسا ، لوـصا  زا  یلـصا  نآ  ندوـب  و  تـسا ، هتــشاد  ناـب  هکیزاـین  هدـش  اـب  شحیحــص  رد  ار  وا  ثیدـح  لـقن 

تیاور هکنآ  ات  دنامیمن  یفخم  دوعسم  نبا  رب  دوب  حیحـص  هربس  ثیدح  رگا  و  دنتفگ : درکیمن ، نآب  لالدتـسا  نآ و  لقن  زا  يراددوخدوب 
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هللا یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  هک  تفگیمن  رمع  دوب  حیحـص  رگا  زین و  و  دومنیم ، هیاب  لالدتـسا  دـندرکیم و  هعتم  ناـشیا  هک  دـنک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگیم  هکلب  مینکیم  تازاجم  دـنک  تفلاخم  هک  ار  یـسکو  منکیم  یهن  نآ  زا  نم  دوب و  لالح  هلآهیلع 
نامز نآ  درکیمن و  هعتم  یـسک  رکبوبا )  ) قیدـص ناـمز  رد  هربس ) ثیدـح   ) دوب حیحـص  رگا  و  دـنتفگ : دومرف ، یهن  نآ  زا  هدرک و  مارح 

. هقیقح دوب  تفالخ 
هک تسا : حیحص  تسوا  رب  ادخ  ناوضر  هک  ع )  ) یلع ثیدح  سپ  دشابن  حیحص  نآ  رگا  وهتسناد  حیحص  ار  هربس  ثیدح  مود  هورگ  و 

هحفص 82 ] ] 

میدرکیم هعتم  ام  هک  نآ  زا  هداد  ربخ  رباج  هک  ار  هچنآ  هکنیا  ربار  رباج  ثیدح  ندرک  لمح  تسمزال  سپ  درک  مارح  ار  اهنز  هعتم  لوسر 
فورعم رهاظ و  شتمرح  دـش  عقاو  شکمـشک  عازن و  نآ  هرابرد  نوچ  سپ  رمع  نامز  اـت  دوب  هدـشن  روهـشم  هدیـسر و  شـشوگب  میرحت 

. قیفوتلا هللااب  هدش و  دراو  نآ  هرابردهکیثیداحا  نآ  دوشیم  عمج  تیفیک  نیاب  ودش 
نوگانوگ ياهتهج  زا  تسا  رگیدـکی  اب  ضقانتم  هک  باب  نیا  ثیداحا  نیب  عمج  تسا  نکمم  اجک  دـیوگ : هیکزلا ) هسفن  هللا  سدـق  ) ینیما

رد مالـسلا و  هیلع  نینموملاریماـبارنآ  یگتخاـس  تبـسن  دوـشیم  ماـمت  هنوـگچ  هدـش و  حیحـص  تـقو  هـچ  و  هدـش ، لاـیخ  هحیحـص  کـیب 
هعتم زا  یهن  رمع  رگا   " یقـشالا ، ینز  اـم  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  ـال  ول  دـندومرف " : هک  تسوا  تباـث  حیحـص و  هتفگ  تما  تسديولج 

عیفر و هناخ  نادـنزرف  هچنانچ  هعتم ، تیلحب  شبهذـم  هدـش  طبـض  ترـضحنآ  زا  قیقحتب  وربآ و  یب  تخبدـب  رگم  درکیمن  انز  دوب  هدرکن 
نبا هتفگ  دنا : هدرک  لوبق  هتفریذپ و  همه  هکیئاهزیچ  زا  و  دنتـسه ، یقاب  هکیئاهنآ  هچ  دنتـشذگ و  هکیئاهنآ  هچ  ارنآ  هحابا  دندقتعم  شدنلب 
رگم دـشیمن  انزب  دـنمزاین  جاتحم و  هنیآ  ره  دوب  هدرکن  هعتم  زا  یهن  یمع  رگا  اقـشالا "  انزلا  یلا  جاتحا  امل  رمع  یهن  ول ال  تسا ": سابع 
ناـمز رد  هکنآ  اـت  مالـسلا  هیلعیلع  ریغ  هعتم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یهن  زا  هداد  ربخ  ار  تما  هکنآ  تسیک  هیاـمورف و  يوربآ  یب 

لوا هکنآ  لاح  هدوبروهشم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  زا  یهن  عنم و  تقو  هچ  دش و  روهشم  رهاظ و  رمع 

هحفص 83 ] ] 

یهن انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگیم " : هک  دوب  رمع  نآ  زا  یهنب  درک  راکـشآ  دروآ و  ارنآ  هکیـسک 
دوش بکترم  سک  ره  منکیم و  یهن  ود  نآ  زا  نم  دوب و  لومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  : " بقاعا ، اـمهنع و 

. میامنیم تازاجم 
ادخ ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود   " امهنع ، یهنا  انا  رکب و  یبا  دهع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگ " : و 
ینا نیتعتم و  مکل  ـالحا  دـق  هلوسر  هللا و  نا  تفگ " : و  منکیمیهن ، ود  نآ  زا  نم  دوب و  لومعم  رکب  یبا  ناـمز  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

امش . رب  میاهنآ  هدننک  مارح  نم  درک و  لالح  امش  رب  ار  هعتمود  وا  لوسر  ادخ و  هکیتسردب   " مکیلع ، امهمرحم 
زیچ هس  لمعلا "  ریخ  یلع  یح  ءاسنلا و  هعتم  جحلا و  هعتم  نهمرحم ، انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  نک  ثالث  تفگ " : و 

. لمعلا ریخ  یلع  یح  اهنز و  هعتم  جح و  هعتم  میاهنآ : هدننک  مارح  نم  لوادتم  لومعم و  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  دندوب 
اروا میرحت  تبـسن  رد  ای  رکبوبا  ربمایپ و  دـهع  رد  هعتم  ندوب  لـالح  رب  ار  وا  ءاـعدا  ندرک  در  رب  ار  وا  یباحـص  رفنکیداد  خـساپ  اـیآ  سپ 
هدش قرغ  مدآ  یلب  تسوا ، ربمایپ  تنـس  ادخ و  نید  فالخ  رکبوبا  نامز  دهع و  رد  هعتم  تیلح  رب  ربمایپ  باحـصا  عامجا  ایآ  شدوخب و 

نیذلا نا  بذکلا ، هللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذه  لالح و  اذه  بذـکلا  مکتنـسلا  فصت  امل  اولوقت  ال  دوشیم " : لسوتم  یکاشاخ  سخ و  رهب 
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ناشنابز ندرک  فصو  يارب  دیئوگن  نوحلفی " و  بذکلا ال  یلع  نورتفی 

هحفص 84 ] ] 

. دنوشیمن راگتسر  ار  غورد  ادخ  رب  دندنبیم  هک  نانآ  هکیتسردب  ار  غورد  ادخ  رب  دیدنبب  ات  مارح  نیا  تسا و  لالح  نیا  هک  ار  غورد 

منموم نم  دیوگ : هک  یسک  هرابرد  هفیلخ  يار 

سپ تسا ، نموم  وا  هک  درکیم  نامگ  ماـش  رد  يدرمهک  دیـسر  رمع  شوگب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  راـسی  نب  دیعـس  زا  رمع ... دنـسم  زا 
يرآ تفگ : یتسه ، نموم  وت  هک  ینکیم  نامگ  هک  یئوت  تفگ : رمع  دش  دراو  نوچ  سپ  نم  شیپ  تسرفبار  وا  هک  شرادنامرفب : تشون 

كرشم مدرم ، زا  یفانصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دندوبن  ایآ  ینکیم ، ار  اعدا  نیا  اجک  زا  وت و  رب  ياو  تفگ : نینموم ، ریما  يا 
ات تفگ  هک  ار  هچنآ  نتخانـش  يارب  درک  زارد  وا  يوسب  ار  شتـسد  رمع  سپ  یهورگ ، هس  نیا  کـی  مادـک  زا  وت  سپ  نموـم ، قفاـنم و  و 

. تفرگ ار  وا  تسد 
رفاـک وا  سپ  منموـم ، نم  هـک  دـیوگب  سک  رهو  تـسا  لـهاج  وا  سپ  متـسه  ملاـع  نـم  دـیوگب  سک  ره  تـفگ  رمع  دـیوگ : هداـتق  زا  و 

لامعلا ج ص103. زنک  . تسا
نارازه وا  فارطا  رد  وهدش  ماش  زا  درمنآ  ندروآ  راضحا و  بجوم  هکیا  هلگـشم  نیا  تسیچ  منادـیمن  نم  دـیوگ : ( هحور هللا  حور  ) ینیما

میتسه نموم  ام  هک  دنتفگیم  ار  وا  نخس  هک  دندوب  نینموم  زا  رفن 

هحفص 85 ] ] 

نیرت هداسب  هلگـشم  نیا  روطچ  هاگنآ  دوب ، هدیـسرپ  یماش  زا  هک  ار  هچنآ  زا  اهنآ  زا  دیـسرپ  هن  تسناشیا و  ریما  وا  هک  هدرکیم  لاـیخ  وا  و 
روصت وا  ای  تسا ، نموم  کش  نودب  انیقی  امتح و  دوبن  قفانم  ای  كرـشم  هاگ  ره  ناسنا  هک  ار  نیا  تسنادـیمن  هفیلخ  ایآ  دـش ، لح  خـساپ 

رفک نخـس  نیا  هکنیا  يارب  منموم ، نم  نموم ) انا  :) دـیوگب هک  تسین  زیاج  شیارب  دراد  دوخ  نامیاب  نانیمطا  دامتعا و  هکینموم  هکدرکیم 
هکنیاب درک  حدم  اریمدرمشنآرق  رد  ناحبـس  دنوادخ  یلو  تسا ، رمعلوقب  شتـسرپ  دبعت و  نیا  و  تسا ، هداتق  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا 

ادخب و میدروآ  نامیا  میئادخ  نارای  ام  هللااب "  انمآ  هلا  راصنا  نحن  دـنتفگ  نویراوح  یلاعت ": يادـخ  لوق  دـننام  میدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ 
و ار ، ربمایپ  نیا  میدرک  يوریپ  يدرک و  لزان  هک  هچ  نآب  میدروآ  نامیا  ام  راـگدرورپ  لوسرلا "  اـنعبتا  تلزنا و  اـمب  اـنمآ  اـنبر  وا "  لوق 

دزیم دایرف  يا  هدـننک  ادـن  میدینـش  ام  هکیتسردـب  ام  راـگدرورپ  اـنمافمکبرب "  اونمآ  نا  ناـمیالا  يداـنی  اـیدانم  انعمـس  اـننا  اـنبر  وا "  لوق 
نامیا دـنیوگیم   ": نوملـسم انناب  دهـشا  انمآ و  نولوقی  وا " : لوق  میدروآ و  نامیا  ام  سپ  دـیروآ ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک  ناـمیايارب 

دنیوگیم انمآ "  انبر  نولوقی  وا " : لوق  و  میناملسم ، ام  هکنیابهدب  یهاوگ  میا و  هدروآ 

هحفص 86 ] ] 

نوخـسارلا و  وا " : لوق  نایملاع ، راگدرورپ  هب  میدروآ  نامیا  ام  دنتفگ  نیملاعلا  برب  انمآ  اولاق  وا " : لوق  و  میدروآ ، نامیا  ام  راگدرورپ 
یـضعب تسام و  راگدرورپ  دزن  زا  نآ  مامت  نارقب  میدروآ  نامیا  ام  دنیوگیم  ملع  رد  نیتباث  انبر " و  دنع  نم  لک  هبانمآ  نولوقی  ملعلا  یف 
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ناشیا زا  یخرب  یلب و  دـیوگیم : يرادـن ، نامیا  ایآ  نموت "  مل  وا  دـنوشیم " : میظع  یلع  يادـخ  لوقب  بطاخم  یتقو  هکدنتـسه  ناشیا  زا 
. منینموم لوا  نم  مدومن و  هبوت  وت  يوسب  یهزنم  وت  نینموملا  لوا  انا  کیلاتبت و  کناحبس  دنیوگ " : هک  دنتسه 

منموم نم  ای  میتسه  نموم  ام  دـیوگب  ای  زیچ  نـالفب  میدروآ  ناـمیا  دـیوگب  هک  تسا  هدـنیوگ  لوق  نیبقرف  مدـع  تاحـضاو  حـضوا  زا  و 
. تسا یلابا  واورپ ال  یب  انیقی  وا  سپ  اهنآ  نایم  دراذگ  قرف  هکیسک  دراد و  دوخ  نامیاب  نانیمطا  هاگ  ره  منانچب 

زا ررکم  یتح  قافن  كرـشتافص و  ياهیناهن  زا  یـصالخ  تاجن و  یمک  هدوب و  نامیا  رد  هاگـساپ  یگنت  يراوشد و  رظان  هفیلخ  دیاش  و 
رما رطخوتب  دنکیم  یفرعم  راثآ  رابخا و  دیوگ : مولعلا ج 1 ص 129  ءایحا  رد  یلازغقفانم  ای  تسنموم  ایآ  هک  دیسرپیم  شدوخ  زا  هفیذح 

وا ایآ  هک  دیسرپیم  شدوخ  زا  هفیذح  زا  .0. باطخ نب  رمع  هکنیا  یتح  تسین  نآ  زا  نمیا  وا  هکنیا  یناهن و  كرش  قافن و  قیاقد  ببسب  ار 
رد

هحفص 87 ] ] 

. هن ای  هتشاد  بوسحم  نیقفانم  زا  ار  وا  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  تسا و  نیقفانم  زا  وا  ایآ  هدش و  دای  نیقفانم 
هکنآ رگم  دـناوخیمن  زامن  يا  هدرم  رب  رمع  هک  دوب  نیمه  يارب  ونیقفانم  تخانـش  رد  دوب  وگن  یفخم و  زارو  رـس  بحاـص  هفیذـح  و  م -

. تسا هتفگ  نینچ  بهذلا ج 1 ص 44  تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا  دشاب  نیقفانم  زا  ادابم  هک  دیسرتیم  دناوخب  وا  رب  زامن  هفیذح 

هفیلخ رب  نارجن  فقسا  دورو 

هکیتسردب نانمومریما ، يا  تفگ : شتفالخ و  لوا  رددش  باطخ  نب  رمع  نینموملا  ریما  رب  دراونارجن  ياراصن  گرزب  شیـشک  فقـسا و 
ار منیمز  تایلام  هک  منماض  نم  دنک و  ارنآ  لمحت  دناوتیمن  رکشل  هک  تسا  تخـس  نیگنـس و  شجراخم  اجناب  ندمآ  ریـسدرس و  ام  نیمز 

میدـقت دروایم و  ار و  تایلام  درکیم  لمح  لاس  ره  رد  وا  تفریذـپ و  ار  وا  تنامـض  سپ  دـیوگ : منک  میدـقت  مروایب و  الماک  لاس  ره  رد 
، دوب تبیه  اـب  يور و  وکین  امیـس و  شوخ  درم  ریپ  وا  دـمآیتعامج و  اـب  فقـسا  هبترمکی  سپ  نیا  زا  ار  وا  تئارب  تشونیم  رمع  درکیم و 
زا دـنوریم  وا  يوسب  نیملـسم  هک  هچناو  مالـسا  تلیـضف  زا  ار  یئاـهزیچ  وا  ياربو  دومن  وا  نآرق  ربماـیپ و  ادـخب و  توـعد  ار  وا  رمع  سپ 

وگزاب تمارک  يدبا و  ياهتمعن 

هحفص 88 ] ] 

ضرع دننامشضرع  هکیتشهب  ضرالا " و  ءامسلا و  ضرعک  اهضرع  هبنج  و  دیناوخیم " : ناتنارق  رد  ایآ  رمع  يا  تفگ : فقـسا  سپ  درک 
، ار وا  خساپ  وگبامش  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلعب  دشتکاس و  رمع  سپ  تساجک ، خزود  شتآ و  سپ  تسا ، نیمز  نامسآ و  يانهپ  و 

دیایم زور  یتقو  تساجک و  زوردیایم  بش  هاگ  ره  هک  يا  هدید  ایآ  فقـسا  يا  مهدیم  ار  وت  خـساپ  نم  دومرف : وابمالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
رمع سپ  رمع : نیا  تسیک  ناوج  نیا  دهدب . ار  هلئسم  نیا  باوج  دناوتب  هک  ار  یـسک  مدیدیمن  نم  دیوگ : فقـسا  سپ  دوریم ، اجک  بش 
يا تفگ  فقسا  سپ  تسا ، نیـسح  نسح و  ردپ  وا و  يومع  رـسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  داماد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تفگ :

. نآ زا  سپ  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  نآرب  دیباتن  رگید  دیبات و  نا  رب  دیشروخ  رابکی  هک  نیمز  زا  يا  هعطق  زا  هدب  ربخ  ارم  رمع 
لیئارـسا ینب  ياربهک  دوب  یئاـیرد  نآ  مهدـیم ، ار  وت  باوج  نم  دوـمرف : دیـسرپ : ترـضحنآ  زا  سپنک  لاوئـس  ناوـج  نیا  زا  تفگ  رمع 

رد هکیزیچ  زا  هدـب  ربخ  ارم  تفگ  فقـسا  سپ  نآ ، زا  دـعب  هن  نآ و  زا  لبق  هن  دـیباتن  رگید  دـیبات و  رابکی  نآ  ربدیـشروخ  دـش و  هتفاکش 
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: وا زا  درکلاوئـس  سپ  سرپ ، هب  ناوج  زا  تفگ  رمع  دوشیمن ) مامت  دنرادیم  رب  وا  زا  هچ  ره  هک   ) یتشهب ياه  هویمب  هیبش  تسا  درم  تسد 
مک يزیچ  وا  زا  دـنرادیم و  رب  دـنریگیم و  وا  زا  ار  دوخ  زاین  دـنوشیم و  عمج  نآ  رب  ایند  لها  هک  تسنارق  نآمهدـیم  خـساپ  وتب  نم  دومرف 

ربخ ارم  یتفگ ، تسار  تفگ  فقسا  سپ  تشهب ، ياه  هویم  روطنیمه  سپدوشیمن 

هحفص 89 ] ] 

لفقنیا دیلک  تفگ  فقسا  سپ  تسا ، ادخب  كرش  اهنامسآ  لفق  يرآ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  تسه ، یلفق  اهنامـسآ  يارب  ایآ  هدب 
وخ لوا  زا  هدـب  ربخ  ارم  یتفگ ، تسار  تفگ  سپ  دوشیمن ، نآ  عنام  بجاح و  شرع  ریز  يزیچ  هللا  الا  هلا  ـال  نا  تداهـش  دومرف : تسیچ 

روکبـش نوخ   ) فاشخ نوخ  دنیوگیم  اهنآهچنانچ  میئوگیمن  ام  اما  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هک  نوخ  هدش  هتخیر  نیمز  يورب  یکین 
تفگ دـیئاز  ار  مدآ  نب  لـیباه  هکیتـقو  دوب  ءاوح  تفج  ناـمیاز و  ساـفن و  نوخ  تخیر  نیمز  يور  رب  یکین  وـخ  لوا  نکل  و  شاـفخو )
دومرف مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دش ، كانبضغ  نیگمشخ و  رمع  سپ  ، تساجک ادخ  هدب  ربخ  ارم  دنام ، یقاب  رگید  هلئـسم  کی  یتفگ  تسار 

سپ درک  مالـس  دمآ و  هتـشرف  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ام  نک  لاوئـس  یهاوخیم  هچ  ره  مهدیم و  ار  وت  خـساپ  نم 
دمآ يرگید  هتشرف  سپس  مراگدرورپ ، شیپ  زا  متفه  نامسآ  زا  تفگ  يدش  هداتسرف  اجک  زا  دومرف  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مادک ره  زا  برغم و  زا  یمراهچ  دمآ و  قرـشم  زا  یموس  سپ  مراگدرورپ ، دزن  زا  متفه  نیمز  زا  تفگ  يدـمآ  اجک  زا  دیـسرپ  وا  زا  سپ 

رد هلاضرالا "  یف  هلا و  ءامسلا  یف  تساجنآ " : مه  تساجنیا و  مه  لج  وزع  دنوادخ  سپ  ادخ  دزن  زا  دنتفگ  سپ  دیدمآ  اجکزا  دیسرپ 
. تسادخ نیمز  ادخ و د  نامسآ 

هحفص 90 ] ] 

. تسا هدرک  لقن  ارنآ  یتا  له  هروس  حرش  رد  یتفلا  نیز  باتک  رد  یمصاع  ظفاح 

هتسشن بارش  رانک  رب  هک  يراد  هزور  هب  ندز  قالش 

باطخ نب  رمع  شیپ  دـندروآ  هک  یعازخ  هحلط  نب  هللا  دـبع  نب  رمع  زا  اهیندیـشون  هبرـشا و  باتک  رد  هدرک  لقن  اه  یلبنح  ماـما  دـمحا -
دز و قالـش  ار  اهنآ  رمعسپ  دوب  يراد  هزور  درم  اهنآ  نایم  رد  ودـندوب  هدـش  ریگتـسد  يروخبارـش  يراسگیم و  عقوم  رد  هک  ار  یهورگ 

. تسشن اهنآ  اب  ارچ  تفگ : تسا  راد  هزور  واهک  دنتفگ  دز  قالش  اهنآ  اب  مه  ار  مئاصو  راد  هزور  نآ 
ناشیا اب  ار  درمنآ  نتسشن  تهج  تلع و  دوب  هتسناد  هفیلخ  ایآ 

هحفص 91 ] ] 

رد نتـسشنب  راچان  ار  وا  ترورـض  دیاش  سپ  تشادـن ، لمع  رد  تکراشم  ناشیا  اب  دوب و  راد  هزور  وا  هکنآ  لاح  يراسگیم و  سلجم  رد 
ادج ناشیا  زا  رگاهدنیآ  رد  يرگید  ررـض  ای  ناشیا  تامدص  وبیـسآ  سرت  زا  تشادـن  ار  ناشیا  زا  یئادـج  ناوت  دوب و  هدرک  سلجم  نآ 

یکی هاگ  ره  راک و  لوا  رد  یمرن  ناشیا و  اب  تبحاصمب  هدرک  مزلم  ار  هراچیب  راد  هزور  ناشیاب  ندرک  رکنم  زا  یهن  دـصق  هکنیا  ای  دـشیم 
. دوشیم طقاس  اه  ههبش  هب  دودح  تاهبشلاب "  اردت  دودحلا  نا  دندومرف " : هک  اریز  دوب  دهاوخ  طقاس  دح  دوش  هداد  تالامتحا  نیا  زا 
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ریزعت بیدات  تهجب  ار  درمنآ  هک  تسنیا  دشاب  اجنیا  هکیزیچ  تیاهن  هکیتسردب  سپ  دشابن  مه  اهنیا  زا  کی  چیه  لامتحاهکنیا  ضرف  رب  و 
بارش هک  وا  نایم  داد  رارق  ناسکی  هنوگچ  سپ  دنکیمن  زواجت  هبرـض  هد  زا  نآ  هکنیا  ار و  ریزعت  دح  یتسناد  رد ص 352 ج 11  دننک و 

. ندز قالش  دلج و  رد  دندرک  يراسگیم  هکیئاهنآ  اب  هتشاد  زور  هدروخن و 

لاملا تیب  کشم  رد  هفیلخ  يار 

ار تینیب  ارچ  دنتفگ  واب  سپ  تسب  ار  دوخ  غامد  هاگنآ  دننک  میسقت  نیملـسم  نایم  هک  داد  روتـسد  سپ  دندروآ  یگـشم  رمع  يارب  رابکی 
نم تفگ  یچ  نیا  تفگ  تفای  کشم  يوب  وا  اب  سپدش  شرـسمه  رب  دراو  يزور  دوشیم و  عفتنم  شیوبب  نآ  زا  ایآ  تفگ و  سپ  یتفرگ 

رد ار  متشگنا  نوچ  سپ  مدرک  نز  مدوخ و  تسد  اب  متخورف و  نیملسم  لاملا  تیب  کشم  زا 

هحفص 92 ] ] 

سپ تفرن ، شیوـب  سپ  تخیر  نآرب  بآ  تفرگ و  ارنآ  سپ  ار  عاـتم  نآ  نمبهدـب  تفگ : سپ  تفرگ ، يوـب  مدـیلام  هناـخثاثا  نـیا  رد 
. تفر شیوب  ات  نتخیر  بآ  نآ  رب  كاخ و  رد  ندیلامب  درک  عورش 

يدس ای  دوشن  نشور  نآ  رونبهکنآ  ات  نیملـسم  ياهغارچ  يولج  رد  دزیم  هدرپ  هفیلخ  ایآ  دشاب و  روطنیا  عماج  تسدربز و  هیقف  دـیاب  سپ 
رد کلامءاضرب  یلخاد  هکیا  هیرهق  تاعافنتا  نیا  لاثما  درکیم و  لمح  نیملـسم  يرازتشک  زا  یئوب  هکیتقو  ابـص  داـب  شزو  لـحم  رب  دزیم 

. يردا انا ال  منادیمن ، هکنم  تسین ، نآ 

تیم زامن  رد  هفیلخ  داهتجا 

ای دـنتفگیم  ریبکت  شـش  ریبکت و  جـنپ  ریبکت و  تفه  تیم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  دـیوگ : هدـش  لـقن  لـئاو  یبا  زا 
ربـخ دوب  هدـید  هچنآ  يدرم  ره  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  باحـصادرک  عـمج  باـطخ  نب  رمع  سپ  ریبـکت ، راـهچتفگ 

. دومن دحتم  زامن  نیرت  ینالوط  لثم  ربکا  هللا  راهچ  رب  ار  اهنآ  رمع  سپداد 
رب نتفگ  ریبکت  راهچ  رب  ار  مدرم  رمع  سپ  دوب  جنپ  راهچ و  تاریبکت  دیوگ : رمع  زا  درکیم  ثیدح  هک  هدش  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  و 

. دومن عمج  تیم 

هحفص 93 ] ] 

زا میدرک  تیاور  ارنآ  ام  هکیربخب  ار  نتفگ  ربکا  هللا  راـهچ  زا  شیب  زا  هدرک  عنم  هکیـسک  هدرک  لالدتـسا  دـیوگ : ( یلحملا ) رد مزح  نبا  و 
رب ریبـکت  رد  درک  تروشم  ناـشیا  اـب  سپ  درک  عمج  ار  مدرم  رمع  دـیوگ : لـئاو  یبا  زا  قیقـش  نب  رماـع  زا  يروث  نایفـسزا  عـیکو  قـیرط 

.ه  دومن عمج  ریبکت  راهچ  رب  ار  مدرم  رمع  سپ  دنتفگ ، ربکا  هللا  راهچ  جنپ و  تفه و  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ  سپ  تیمهزانج 
دندوـب فـلتخم  هزاـنج  رب  ریبـکت  رد  مدرم  تفر و  اـیند  زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  تـفگ  هـک  هدرک  لـقن  مـیهاربا  زايواـحط  و 

ادخ لوسر  مدینش  تفگیم : يرگید  تفگیم و  ریبکت  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  دیوگیم  يدرم  يونشب  هک  یتساوخیمن 
نیا رد  سپ  يدینشیم  هکنآ  رگم  تفگیم  ربکا  هللا  راهچ  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگیم : يرگید  و  تفگیم ، ریبک  جنپ 
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ادج دید  نیا  رب  ار  مدرم  فالتخا  دش و  تفالخ  رما  یلوتم   0. رمع نوچ  سپ  درم ، رکبوبا  ات  دندوب  لاونم  نیمهب  دندرک و  فالتخا  مدرم 
لوسر باحصا  هورگ  امش  هکیتسردب  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  باحـصا  زا  ینادرم  يوسب  داتـسرف  سپ  دمآ  راوشد  وا  رب 
دیدرک يرما  رب  عامتجا  یتقو  دننکیم و  فالتخا  دنیآیم  امـش  زا  دـعب  هکیناسک  مدرم  رب  دـینکیم  فالتخا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دنتفگ سپ  . درک رادیب  ار  اهنآ  هکنیا  لثم  سپ  دـینک  نا  رب  عامتجا  هک  اریراک  دـینک  لمات  سپ  دومن  دـنهاوخ  داحتا  عامتجا و  نآ  رب  مدرم 
ریما يا  یتفگ  يدید و  هچنآ  تسیزیچ  بوخ 

هحفص 94 ] ] 

ار رما  سپ  میامش "  دننام  يرشب  مهنم  هکنوچ  دیئامن  یئامنهاردینک  هراشا  نم  يارب  امش  هکلب  تفگرمع " : سپ  ام  رب  امرفب  سپ  نینموم 
دیع زامن  رد  ربکا  هللا  لثم  ار  تاوما  اه و  هزانج  رب  ریبکت  دنهد  رارق  هکنیا  رب  ارناشرظن  دـندومن  داحتا  عامجا و  سپ  دـندرکروش  دوخ  نیب 

يراقلا ج 4 ص 129) هدمع  .) نیا رب  ناشرظن  دش  عمج  سپ  ریبکت  راهچ  رطف  دیع  نابرق و 
رمع هکیتسردب  ج 2 ص 203 ، لماک ، هیشاح  دوخ ، خیرات  رد  ینامرق  ءافلخ ص 93 و  خیرات  رد  یطویس  و  دیوگ : شتایلوا  رديرکسع  و 

تیم زامن  رب  نتفگ  ریبکت  راهچ  رب  درک  عمج  ار  مدرم  هک  دوب  یسک  لوا 
تسا لضف  بتارم  رب  لومحمهزانج  رب  ریبکت  رد  ددع  فالتخا  رد  هدشتباث  هباحص  لمع  تنـس و  زا  هچنآ  دیوگ : هیلع ) هللا  همحر  ) ینیما

هیقب زا  عنم  نآ و  رب  عمج  اهنیا و  زا  یکی  رایتخا  سپ  دادـعا  نیا  زا  کی  ره  ندرک  تیافک  زا  دـنکیم  فشک  نیا  زامن و  دوخ  اـی  تیم  رد 
هباحص لمع  تنسربارب و  تسیداهتجا  تسا و  یئار  دوشیم  هعدب  زا  عنم  هچنانچ 

تسین نیا  زج  هدوبن و  یخسف  اجنیا  رد  هکنیا  هباحص  هفیلخنیب و  لدب  در و  زا  دش  عقاو  هچنآ  ندناوخ  دعب  نشور  راکـشآ و  بلاطم  زا  و 
ریبکت راهچنتخادنا  بقع  خسن و  ياوعد  سپ  ربمایپ ، نامز  دهع و  رب  دنا  هدرک  هدـهاشم  هک  ار  هچنآ  دـنا  هدرک  دای  ناشیا  زا  کی  ره  هک 

رصحنم طقف  و  هدومنن ، دوشیم  هجوت  وا  لالدتساب  هکیناسک  زا  سکچیه  نآب  لالدتـسا  نیمه  يارب  تسا و  لطاب  ینخـس  اهددع  نیا  رب  ار 
ینیبیم هکتسنانچ  وا  مزح و  نبا  زا  يدینش  هچنانچ  عنم  لیلد  زا  دش  هتفگ  هچنآ  ندرک  لطابزا  دعب  وا  عنم  رمع و  نیعت  رب  ار  لیلد  دندرک 

هتباث و تنس  اب  دنکیمن  تمواقم  هک  تسوا  لئاق  صوصخم  هک  تسا  یئار 

هحفص 95 ] ] 

. دوشیمن كرت  ینادرم  هتفگب  نآ 
یلعالا دبع  دـنا  هدرک  لقن  ص 370  شدنـسم ج 4  رد  دـمحا  اهنآ  زا  هباحـص  ضارعا  ار  عنم  عمج و  نیا  دـنکیم  ساـسا  یب  نوهرم و  و 

وا فرطب  تساخرب  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  یـسیع  وبا  سپ  تفگ  ریبکت  جنپسپ  هزانج  رب  مدناوخ  زامن  مقرا  نب  دیز  رـس  تشپ  دیوگ :
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  بیبح  مساقلا  وبا  رـس  تشپ  مدـناوخ  زامن  نم  نکیل  هن و  تفگ : يدرک ، شومارف  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ 

منکیمن . كرت  زگره  ارنآ  نم  سپ  تفگ  ربکا  هللا  جنپ  سپ  هلآ 
وا رب  ریبـکت  جـنپمقرا  نب  دـیز  سپ  ار  هتبح  نب  دعـس  هزاـنج  مدـش  رـضاح  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  ناـمعن  نب  بویا  قیرط  زا  يوـغب  و 

. تفگ
هباصا ج 2 ص22) )

رب ریبکت  جنپ  سپ  يا  هزانج  رب  نامی  نب  هفیذح  يالوم  یـسیع  ای  مدناوخ  زامن  دیوگ : هک  هدرک  لقن  یمیت  هللا  دـبع  نب  یحی  زا  يواحط  و 
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، نم تمعن  یلو  نم و  يالوم  هچنانچ  متفگ  ریبکت  نکل  مدومن و  شومارف  هن  مدرک و  کش  هن  تفگ : دومن و  امب  یهجوت  هاـگنآ  تفگ  وا 
نکل شومارف و  هن  مدرک و  کش  هن  تفگ  درک و  امب  ور  سپـس  تفگ  ربکا  هللا  جنپ  سپ  يا  هزانج  رب  دناوخ  زامن  نامی  نب  هفیذـح  ینعی 

. تفگ ریبکت  جنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هچنانچ  متفگ  ریبکت 
يراقلا ج 4 ص 129) هدمع  )

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : داعملا  داز  رد  هیزوج  میق  نبا 

هحفص 96 ] ] 

هباحص ودنتفگ  مه  ریبکت  جنپ  هک  ترضحنآ  زا  تسا  حیحـص  تفگیم و  ریبکت  راهچ  تیم و  يارب  اعد  ندرک  صلاخب  دومرفیم  رما  هلآ  و 
ریبکت جنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تفگ  تفگ و  ریبکت  جنپ  مقرا  نب  دیز  دنتفگیم و  ریبکت  شش  جنپ و  راهچ و  ترـضحنآ  زا  دعب 

تفگ و ربکا  هللا  شـش  فینح  نب  لهـس  هزانج  رب  تسوا  رب  ادخ  ناوضر  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  هدرک و  دای  ار  نآ  ملـسم  دـنتفگ ،
هدرک و وگزاب  ارنآ  ینطقراد  ریبکت  راهچ  مدرم  ریاس  رب  ریبکتجنپ و  هباحص  زا  ناشیا  ریغ  رب  دنتفگیم و  ریبکت  شش  ردب  لها  رب  ترضحنآ 

راثآ کی  نیا  دنتفگیم و  ریبکت  تفه  شـش و  وجنپ  ردب  لها  رب  هک  دندوب  تفگ ، وا  هک  هدرک  دای  هینیع  نبا  زا  مکح  زا  روصنم  نب  دـیعس 
دوـخ هکلب  ار  ریبـکت  راـهچ  زا  رتداـیز  زا  درکن  عـنم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسین و  نآزا  عـنم  يارب  یبـجوم  سپ  تـسا  یحیحص 

هک ناشیا  زا  دنتـسه  یناسک  دـندرکریبکت  راهچ  زا  رتداـیز  زا  عنم  هکیناـسک  دـندرکیم و  ار  راـک  نیا  وا  زا  دـعبوا  باحـصا  ترـضحنآ و 
، تفگ ریبکت  راهچ  دـناوخ  زامن  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ار  يا  هزاـنج  نیرخآهک  دـنا  هدومن  ساـبع  نبا  ثیدـحب  لالدتـسا 

: دنتفگ

هحفص 97 ] ] 

ار ثیدح  نیا  ار و  نیا  شاب  هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  لعف  زا  نیرخآ  سپ  يرخاب  دوشیم  لمع  هتبلا  دوب و  رما  ود  رخآ  نیا  و 
سپ سابع  نبا  زا  نومیم  زا  حـیلملا  یبا  ثیدـح  زا  دـندرک  لاوئـس  دـمحا  ماما  زا  دـیوگ : ثراح  ارم  داد  ربخ  هتفگ : لـلع : رد  لـالخ  هک 

درک و تیاور  ناحط  هدایز  نب  دمحم  طقف  ارنآ  تسین ، نآ  يارب  یساسا  یلصا و  تساغورد  نیا  تفگ  دمحا  سپ  درک ، وگزاب  ارثیدح 
هکئـالم و هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  نارهم  نب  نومیم  هکنیاـب  دـندرک  لالدتـسا  درکیم و  ثیدـح  عارتخا  لـعج و  هک  دوب  يدرم  وا 

نیا ،و  مدآ نارـسپ  يا  تسامـش  نیئآ  تنـس و  نیا  دـنتفگ : و  دـنتفگ ، ربکا  هللا  راـهچ  دـندناوخ  زاـمن  مالـسلا  هیلع  مدآ  ربیتقو  ناگتـشرف 
هک مدید  تفگ : دینـش  هللا  دبع  وبا  سپ  دمآ ، نایم  رد  تسا  هکم  رد  هک  يروباشین  هیواعم  نب  دمحم  دای  : دـیوگ وا  هرابرد  مرثا  ار  ثیدـح 
مدآ رب  یتقو  ناگتشرف  هک  هدرک : دای  سابعنبا  زا  نارهم  نب  نومیم  زا  حیلملا  یبا  زا  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  یگتخاس  لوعجم  وا  ثیداحا 

يارب مدرم  نیرتراکزیهرپ  ثیدح و  نیرت  حیحـص  حیلملا  وبا  تفگ  هتـسناد و  گرزب  ارنآ  هللا  دبع  وبا  :و  دنتفگ ریبکت  راهچ  دندناوخ  زامن 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  یبا  زا  ییحی  ثیدح  زادرک  تیاور  یقهیب  هچناب  دندرک  لالدتـسا  دـنک و  وگزاب  ار  تیاور  نیا  لثم  هکنیا  زا  دوب  ادـخ 

نادنزرف يا  تسامش  تنس  شور و  نیا  دنتفگ  هتفگ و  ریبکت  راهچ  سپ  دندناوخ  زامن  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  یتقو  ناگتشرف  هک  هلآ  هیلع و 
دبعب متفگ  دیوگ : همقلع  دنتفگیمریبکت : جنپ  هک  دندوب  ذاعم  باحصا  هدش و  تیاور  فوقوم  عوفرم و  هکنوچ  تسین  حیحـص  نیا  و  مدآ ،

ریبکت رد  یتقو  هدرم  رب  تفگ  هللا  دبع  سپ  دنتفگ ، ریبکت  جنپ  ناشدوخ  زا  يا  هدرم  رب  دندمآماش و  زا  ذاعم  باحصا  زا  یموق  هک  هللا ،
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هحفص 98 ] ] 

یئاههدیاف نآ  رد  تسا و  میق  نبا  مالک  حیرص  نیا  وش  فرصنم  دش  فرصنم  ماما  یتقو  سپ  تفگ  ریبکت  ماما  هکیتقو  وگب  ریبکت  تسین ،
. تسا

مور ناطلس  لئاسم  هفیلخ و 

زا دیعس  نب  یحی  زا  لموم  ار  ام  درک  ثیدح  يریراوق  هللا  دبع  ار  ام  درک  ثیدح  دیوگ : هدرک  لقن  لئاضف  باب  رد  اه ، یلبنح  ماما  دمحا ،
یلع نسح  وبا  هکیا  هلگشم  زا  مربیم  هانپ  نسح "  وبا  اهل  سیل  هلضعم  نم  هللااب  ذوعا  تفگیم " : هک  دوب  باطخ  نب  رمع  تفگ  بیـسم  نبا 

یلئاسم وا  زا  تشون و  رمعب  يا  همان  مور  هاشداپ  هکتسنیا ، نآ  تسا و  ییس  لوق  نیا  يارب  و  دیوگ : بیسم  نبا  دشابن ، نآ  رد  مالسلا  هیلع 
تشاد ضورعم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رب  ار  اهنآ  سپ  تفاین ، اهنآ  دزن  یباوج  سپ  تفگ  هباحص  يارب  ار  لئاسم  نآ  رمع  سپ  دیسرپ 

. داد ار  وا  خساپ  نیرتهب  هب  تاقوا  نیرت  عیرسرد  ترضحنآ  سپ 
مور : کلم  لئاسم 

هک قیقحتب  نم  سپ  دـعب ، اما  نیملـسم ، نینموم ، هفیلخ  رمعب  رفـصالا  ینب  هاـشداپ  رـصیق  زا  تشون : رمعب  مور  ناطلـس  دـیوگ : بیـسم  نبا 
. هدب ربخ  نآ  زا  ارم  سپ  اریلئاسم  وت  زا  مسرپیم 

ارنآ ؟ هدرکن  قلخ  ادخ  هک  تسیچ  نآ  - 1
ارنآ ؟ دنادیمن  ادخ  هک  تسیچ  نآ  و  - 2

؟ تسین ادخ  دزن  هک  تسیچ  نآو  - 3

هحفص 99 ] ] 

؟ تسناهد شمامت  هک  تسیچ  نآ  و  - 4
؟ تساپ شمامت  هک  تسیچ  نآو  - 5

؟ تسا مشچ  شمامت  هک  تسیچ  نآ  و  - 6
؟ تسا لاب  شمامت  هک  تسیچ  نآ  و  - 7

؟ تسین لیماف  شیارب  هکیدرم  زاهدب  ربخ  - 8
؟ هتشادن رب  ار  اهنآ  یمکش  محر و  هکیزیچ  راهچ  زا  هدب  ربخ  - 9

؟ تسین نآ  رد  حور  یلو  دشکیم  سفن  هکیزیچ  زا  و  - 10
؟ دیوگیم هچ  هک  سوقان  توص  زا  و  - 11

؟ درک تکرح  رابکی  هکیا  هدننک  تکرح  زا  و  - 12
؟ تسیچ ایند  رد  شلثم  دوشیمن  مامت  دوریم و  شا  هیاس  رد  لاس  دص  هراوس  هکیتخرد  زا  و  - 13

؟ دیباتننآ رب  دیشروخ  رتشیب  رابکی  هکیناکم  زا  و  - 14
؟ دیئور بآ  نودب  هکیتخرد  زا  و  - 15

؟ تسیچ ایند  رد  ناشلثم  تسین  طیاغ  لوب و  زایعوفدم  ناشیا  رب  دنشونیم و  دنروخیم و  هک  تشهب  لها  زا  و  - 16
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ناشلثم دنوشیمنمهب  طولخم  هک  تسا  اذغ  گنراگنر  یعاونا  حدـق  ره  رد  تسا و  یئاهحدـق  نآ  رد  هک  یتشهب  هدرتسگ  هرفـس  زا  و  - 17
؟ تسیچ ایند  رد 

؟ دوشیمن مک  نآ  زا  يزیچ  دیایم و  نوریب  تشهب  رد  یبیس  زا  هکیزینک  هیروح و  زا  و  - 18
؟ تسا درمکی  يارب  ترخآ  رد  یلو  تسا  درم  ود  يارب  ایند  رد  هکیزینک  زا  و  - 19

؟ تسیچ نآ  هکیتشهب  ياهدیلک  زا  و  - 20

هحفص 100 ] ] 

تشون : نآ  تشپ  اروف  دناوخ و  ار  همان  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 
وا : لئاسم  مور و  رصیق  همان  باوج 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نامربمایپ تکرب  ادـخ و  تکرب  ورین و  کمکب و  مهدـیم  هار  وت  خـساپ  نم  هاشداپ و  يا  وت  همان  هک  مدـش  هاگآ  علطم و  نم  هک  دـعب ، اـما 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم 
يادخ هدش و  لزان  ياهباتک  روطنیمه  تسوا و  تفـص  ادخ و  مالک  نآ  هکنوچ  تسنارق  نآ  هدـیرفاین ، ارنآ  یلاعت  يادـخ  هکیزیچ  اما  - 1

. وا توافت  نینچ  مه  تسامیدق و  ناحبس 
وا اب  دنک و  رایتخا  يدنزرف  هک  ادخ  تسین  تسا ، کیرش  رسمه و  دنزرف و  وا  يارب  هک  تسامش  لوق  سپ  دنادیمن  ادخ  هکیزیچ  اما  و  - 2

(. دلوی مل  دلی و  مل  ) دیاز یمن  هدشن و  هدئاز  تسین  یئادخ 
. شناگدنب رب  هدننک  متس  وت  راگدرورپ  تسین  ، تسا متس  ملظ و  تسین  ادخ  شیپ  هکیزیچ  اما  و  - 3

. دروخیم دوش  هدنکفا  وا  رد  فرط  ره  زا  هچ  ره  هک  تسا  شتآ  نآ  تسناهد  شمامت  هچنآ  اما  و  - 4
. تسبآ تساپ : شمامت  هچنآ  اماو  - 5

. تسا دیشروخ  تسا : مشچ  شمامت  هچنآ  اما  و  - 6
. تسا داب  تسا : لاب  شمامت  هچنآ  اما  و  - 7

مالسلا . هیلع  مدآ  ترضح  تسین : شیارب  یلیماف  هکنآ  اما  و  - 8
: تسا زیچ  راهچ  تشادن : رب  ار  اهنآ  یمکش  هکنآ  اما  و  - 9

. ءاوح مدآ و 4 - - 3 میهاربا ، چوق  - 2 یسوم ، ياصع  - 1

هحفص 101 ] ] 

. سفنت اذا  حبصلا  يادخ و  هتفگ  يارب  تسا  حبص  نآ  حور  نودب  دشکیم  سفن  هکنآ  اما  و  - 10
ایندلا یـضمت  انتوهتـسا  انترغ و  دق  ایندلا  نا  اقدص ، اقدص  الدع  الدع  الهم  الهم  اقح  اقح  اقط ، اقط  دـیوگیم "  نآ  سپ  سوقان : اماو  - 11

داد يزاب  داد و  بیرف  ار  ام  ایند  هکیتسردـب   ". انطوتـساف لحرن  انا  انربخا  دـق  توملا  نا  انکر  انم  یه  وا  الا  انع  یـضمی  موی  نم  ام  انرق  انرق 
ام هک  هداد  ربخ  ار  ام  گرم  هکیتسارب  دنکیم  بارخ  تسـس و  ار  ام  زا  ینکر  هکنیا  زج  رذـگیمن  ام  زا  يزور  چـیه  درذـگیم  نرق  نرق  ایند 

. میدومن نطو  هتسب و  لد  ام  سپ  تفر  میهاوخ 
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دوب هلـصاف  زور  هنابـش  دنچ  هسدقم  نیمز  نآ و  نیب  دندومن و  نایـصع  لیئارـسا  ینب  هکیماگنه  انیـس  روط  سپ  هدـننک : تکرح  اما  و  - 12
انقتن ذا  یلاعت ":و  يادـخ  لوق  تسا  نیاو  تشاد  هاگن  اهنآ  رـس  يور  سپ  داد  رارقرون  زا  لاب  ود  نآ  يارب  دـنک و  ارنآ  زاهعطق  ادـخ  سپ 
نامگ دوب و  ینابیاس  نآ  هکنآ  لثم  ناـشیا  رـس  يـالاب  ار  هوک  میدرک  دـنلب  اـم  هکیناـمز  مهب " و  عقاو  هنا  اونظ  هلظ و  هناـک  مهقوف  لـبجلا 
ياجب دـندروآ  هبوت  نوچ  سپ  مروآ  دورف  امـش  رب  ارنآ  دـیرواین  نامیا  رگا  دومرف : ار  لیئارـسا  ینب  و  دـیآ ، دورف  ناشیا  رب  نآهک  دـندرک 

. دینادرگرب شدوخ 
يارب تفاکـش  ارنآ  ادـخ  سپ  تفاکـش  ارنآ  ادـخ  هکیتقو  دوبایرد  نیمز  نآ  سپ  هبترمکی : رگم  باتفآ  نآ  رب  دـیباتن  هکیناکم  اـما  و  - 13

شباتب دیکشخ  نیمز  اه و  هوک  دننام  دش  دنلب  بآ  مالسلا و  هیلع  یسوم 

هحفص 102 ] ] 

. شدوخ ياجب  تشگرب  بآسپس  نآ  رب  باتفآ 
یهتنم نآ  يوسب  تسا  تفه  نامسآ  رد  یهتنملا  هردس  نآ  یبوط و  تخرد  نآ  دوریم  لاس  دص  شا  هیاس  رد  هراوس  هکیتخرد  اما  و  - 14

ياه هخاش  زايا  هخاـش  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  يا  هناـخ  يرـصق و  تشهب  رد  تسا  یتشهب  ياـهتخرد  زا  نآ  مدآ و  ینب  لاـمعا  دوشیم 
. تساج همه  رد  شرون  تسیکی و  شلصا  هک  تسا  دیشروخ  ایند  رد  شریظن  تسنآ و 

انتبنا و  یلاعت " : يادخ  لوق  يارب  دوب  وا  يارب  يا  هزجعم  نیا  دوب و  سنوی  تخرد  نآ  سپ  دـش  هدـیئور  بآ  نودـب  هکیتخرد  اما  و  - 15
. ودک زا  یتخرد  وا  رب  میدینایور  ام  نیطقی " و  نم  هرجش  هیلع 

لوب و ادبا  فان و  دنب  قیرط  زا  دـنکیم  هیذـغت  وا  هک  تسا  ردام  محر  ردلفط  نینج و  ایند  رد  اهنآ  لثم  سپ  تشهب  لها  ءاذـغ  اما  و  - 16
. درادن یعوفدمو  طیاغ 

تسا و درز  دیفـس و  گنر  ود  نا  رد  هک  تسا  ناگ  هدـنرپ  مخت  ایند  رد  شدـننام  سپ  تسا  فرظ  کی  رد  هکیئاهاذـغ  عاونا  اـما  و  - 17
. دوشیمن مهب  هتخیمآ  طولخم و 

. دنکیمن رییغت  بیس  دیایم و  نوریب  بیس  زا  هک  تسا  مرک  ایند  رد  شریظن  سپ  دیآیم  نوریب  بیس  زا  هیراج  اما  و  - 18
وت دننام  يرفاک  يارب  نم و  لثم  ینموم  يارب  ایند  رد  هک  تسا  یئامرخ  تخرد  نآ  سپ  تسا  رفن  ود  نیب  هکیزینک  هیراج و  اما  و  - 19

هحفص 103 ] ] 

. دش یهاوخن  نآ  لخاد  وت  تسا و  تشهب  رد  نآ  هکنآ  يارب  وت  هن  تسنم  لام  طقف  نآ  ترخآ  رد  یلو  تسا ،
تسا . هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  سپ ال  تشهب : ياهدیلک  اما  و  - 20

زا دیـسرپ  هاگنآ  يربمایپ ، توبن و  هناخ  زا  رگم  هدـشن  رداص  باوج  نیا  تفگ : دـناوخ  ار  همان  مور  رـصیق  نوچ  سپ  دـیوگ : بیـسم  نبا 
: دعب اما  کیلع ، مالـس  . تشون ترـضحناب  سپ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مع  رـسپ  باوج  نیا  هک  دنتفگ  واب  سپ  هدنهد ، باوج 

يارب هک  مرادهقالع  یملع و  تعاجشب و  فوصوم  تلاسر و  ندعم  توبن و  نادناخ  زا  وت  هک  متـسناد  وت و  باوج  رب  مدش  علطم  نم  سپ 
نم حورلا  لق  حورلا  نع  کنولاسی  و  شلوق " : رد  هدرک  دای  ادخ  امـش  باتک  رد  هکیحور  ار و  ناتدوخشور  بهذـم و  ینک  نشور  نم 
سپ دـعباما : . تشون واب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  سپ  تسنم ، راگدرورپ  رما  زا  حور  هک  وگب  حور  زا  ار  وت  دننکیملاوئـس  یبر " و  رما 

نئازخ  زا  ارنآ  شا  هدننک  داجیا  تردق  راگدیرفآ و  تعنص  زا  تسیئ  هفیرش  هعمل  هفیطل و  هتکن  حور 
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یتفرگ هاگ  ره  سپ  تناما ، وت  دزن  وا  ياربو  تسا  هلیـسو  وت  يارب  وا  دزن  رد  نآ  سپهدـینادرگ  نکاس  شکلم  رد  هدروآ و  نوریب  شکلم 
مالسلا  تسا و  وت  شیپ  هک  ار  شدوخ  لام  دریگیم  تسوا  دزن  هک  ار  تلام 

یفنح ص 87 . يزوج  نبا  طبس  همالا  صاوخ  هرکذت  و  یمصاع ، ظفاح  یتا  له  هروس  حرش  رد  یتفلا  نیز 

هحفص 104 ] ] 

ماکحا رد  هفیلخ  یهاگآ 

سپ نک ، لاوئـس  وا  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  دزنورب  تفگ : منک  هرمع  اجک  زا  مدیـسرپ  وازا  رمع و  شیپ  مدمآ  دـیوگ : يدـبع  هنیذا  نبا  زا 
مدمآ و رمع  شیپ  سپ  : دیوگ تنیمز  تاقیم  ینعی  يدرک ، عورش  هک  اجک  ره  زا  تفگ  نمب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  مدیـسرپ  وا  دزن  مدمآ 
ج یلحملا )  ) رد ارنآ  مزح  نبا  تفگ  بلاط  یبا  رـسپ  هک  هچنآ  رگم  وت  يارب  مدیدیمن  نم  تفگ  سپ  مدرک ، وگزاب  وا  يارب  ار  بلطم  نآ 
هرضنلا ج 2 ضایر  رد  هچنانچ  هدرک  دای  هقفاوملا )  ) رد ارنآ  نامس  نبا  ورمع و  وبا  تسا و  هدرک  لقن  نع  نالف و  نع  دنـس و  اب  7 ص 76 

باحـصا زا  یعمج  ندرک  هلاوحب  نینموـملا  ریما  صاـصتخا   ) رد يربـط  نیدـلا  بحم  تسا ، دوـجوم  یبـقعلا ص 79  ریاـخذ  ص 195 و 
ره رمع  هکنیا  ثیدـح : رد  دـمحاقیرط  زا  هدرک  لقن  سپ  تسا  هدرمـش  ناشیا  زا  ار  رمع  هشیاع و  هیواعم و  .... ) ار ناـشلئاسم  ترـضحنآب 

تیملعا سپ  هیلع ، هللا  مالس  ترـضحناب  ار  رمع  تاعجارم  زا  يا  هلمج  درک  دای  سپـس  تفرگیم ، ارف  وا  زا  دشیم  لکـشم  وا  رب  يزیچ  هاگ 
. تساجک دنا  هدرک  لایخ  موق  ناگرزب  زا  وا  ریغ  ای  هعیشولا )  ) بحاص یسوم  هک  رمع 

هحفص 105 ] ] 

کسانم رد  هفیلخ  يار 

ناشیا هب  ار  جح  کسانم  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  هفرع  رد  باطخ  نب  رمع  هک  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا  هدرک  لقن  اه ، یکلام  ماما  کلام -
دوش لالح  وا  رب  سپ  دز ) گنس   ) درک هرمج  یمر  هکیسک  سپ  دیدمآ ، ینم  امش  هاگ  ره  دوب : نیا  تفگ  هک  یبلاطم  هلمج  زا  تخومآ و 
هکنآ رگم  دـنکن  شوخ ) يوب   ) بیط لامعتـسا  دریگن و  اهنز  اب  ساـمت  سکچیه  شوخ ) يوب   ) رطع نز و  رگم  دوب  مارح  یجاـح  رب  هچنا 

. دیامن هناخ  فاوط 
زا یمک   ) دـنک ریـصقت  ای  دـشارتب  رـسسپس  دـنزب ) گنـس   ) دـنک هرمج  یمر  هکیـسک  تفگ : باـطخ  نب  رمع  هکنیا  رگید : ثیدـح  رد  و 

هکنآ ات  شوخيوب  نز و  رگم  هدوب  مارح  هچنآ  وا  يارب  تسا  لالح  سپ  تسه  وا  اب  رگا  اریرتش  دنک  ینابرق  و  دریگ ) شیر  ای  لیبسيوم 
دیامن . هناخ  فاوط 

رمع : یبا  ظفل  رد 
لالح امـش  رب  سپ  دیدیـشارت  رـس  دیدرک و  ینابرق  و  هرمج ) یمر   ) دیدز هزیر  گنـس  هاگ  ره  تفگ : رمع  هک  شردپ  زا  رمع  نب  ملاس  زا 
لحم ياربمدرک  يوب  شوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دـیوگ : هشیاع  و  تفگ : ملاس  شوخ  يوب  نز و  رگم  يزیچ  ره  دوش 

ادخ لوسر  تنس  سپ  دیوگ : ملاس  دنک ، هناخ  فاوط  هکنیا  زا  شیپ  وا  ندش 
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هحفص 106 ] ] 

. دوش يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ثیدحنوچ ار  شوخ ) يوب  بیط  و   ) وا لوق  دناهدرک  كرت  ءاهقف  متفگ  دـیوگ : لوا  ثیدـح  ود  رکذ  دـعب  دـیوگ : ( ءافخلا هلازا  ) بحاص

هـضافا فاوط  هکنآ  زا  شیپ  تخاسیم  يوب  شوخ  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  حیحـص  ناـشیا  دزن  نآ  ریغ  هشیاـع و 
. دیامن

مرحم رب  دوشیم  لالح  نآ  ببسب  هک  ار  هچنآ  دنادیمن  هکیسک  دزومایب  جح  کسانم  ناشیاب  هکیتما  رب  سوسفا  دیوگ : ( هرس هللاسدق  ) ینیما
هدـش تباث  نآ  دـننیبب و  هیوبن  تنـس  فلاخم  ارنآ  هکیتقو  ار  وا  لوق  دـننک  كرت  ءاهقف  هکیا  هفیلخ  رب  نیرفآ  .و  دوب هدـش  مارح  وا  رب  هچنآ 

شحیحص ج1 ص رد  ملـسم  شحیحـص ج 4 ص 58 و  رد  يراخب  دننام  دـیناسم  حاحـص و  نایاوشیپارنآ  وا ، ریغ  هشیاع و  ثیدـحب  دوب 
شننس ردهجام  نبا  و  شننس ج 2 ص 32 ، رد  یمراد  و  شننس ج 1 ص 275 ، رد  دواد  وبا  شحیحص ج 1 ص 173 و  رد  يذمرت  330 و 
ثیدح عماوجرتشیب  نآ  رب  نک  هفاضا  دنا و  هدرک  لقن  شننس ج 5 ص 205  رد  یقهیب  شننس ج5 ص 137 و  رد  یئاسن  ج 2 ص 217 و 

. دشابنشمامت رگا  ار  هیهقف  بتک  و 
هدومن . دای  ص 89  هباجالا )  ) رد ارنآ  یشکرز  سابع و  نبا  زا  ار  هشیاع  ثیدح  لثم  هدرک  لقن  یقهیب  و  م -

هحفص 107 ] ] 

نآ تایآ  بارش و  هرابرد  هفیلخ  داهتجا 

: دیوگ ص 291 ) فرطتـسملا ج 2   ) رد یهیـشبا  نیدـلا  باهـش  بعل و  فصق و  تاذـل و  وهل و  باـب  رد  راربـالا  عـیبررد  يرـشخمز  - 1
عفانم ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  یلاـعت " : يادـخ  لوق  لوا  درک : لزاـن  هیآ  هس  بارـش  هراـبرد  یلاـعت  دـنوادخ 
دندوب نیملسم  زا  سپ  تسا ، مدرم  يارب  یئاهدوس  گرزب و  هانگ  ود  نآ  رد  هکوگب  يزابرامق  يراسگیم و  وت  زا  دننکیم  لاوئس  سانلل " 

هوای نایذهزامن و  رد  سپ  داتـسیا  زامنب  دروخ و  بارـش  يدرم  هکنیا  ات  دندرک  كرت  هک  دـندوب  یناسک  دـندرکیم و  يراسگیم  هکیناسک 
هکیناسک يا  نولوقت "  ام  اوملعت  یتح  يراکـس  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذـلا  اـهیا  اـی  دومن " : لزاـن  یلاـعت : دـنوادخ  سپ  تفگ 

زا یخرب  سپ  دـیئوگیم ، هچ  دـینادب  ات  دـیتسه  روعـش  كاردا و  زا  رود  تسامـش و  هکیلاـح  رد  دـیوشن  زاـمنب  کـیدزن  دـیا  هدروآناـمیا 
دبع رس  تفرگار و  يرتش  کف  ناوختسا  سپ  دروخ  بارـش  رمعهکنآ  ات  دندرک  كرت  ارنآ  یـضعب  دنداد و  يراوخبارـشب  همادا  نیملـسم 

تسکش ار  فوع  نبا  نمحرلا 

هحفص 108 ] ] 

تفگیم : هک  نبا  دوسا  رعشب  ردب  ياه  هتشک  رب  ندناوخ  هحونب  تسشن  هاگنآ 

ردب  بیلق  بیلقلاب  ناک  و 
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مارکلا برعلا  نایتفلا و  نم 

. برع ناگرزب  ناناوج و  زا  ردب  قیمع  هاچ  رانک  رددوب  و 

ردب  بیلق  بیلقلاب  ناک  و 
مانسلاب للکملا  يزیشلا  نم 

. دوب مانسب  هتسارآ  هک  یبوچ  ياه  هساک  زا  ردب  قیمع  هاچ  رانک  رد  دوب  و 

یحنس  نا  هشبک  نبا  یندعویا 
ماه ءادصا و  هایح  فیک  و 

. اه مرک  اه و  هدیسوپ  یگدنز  تسا  هنوگچ  میوشیم و  هدنز  يدوزب  ام  هک  برع  گرزب  رسپ  دهدیم  هدعو  ارم  ایآ 

ینع  توملا  درینا  زجعیا 
یماظع تیلب  اذا  ینرشنی  و 

. تسا هدیسوپ  نم  ناوختسا  هکیتقو  دنکیم  هدنز  ارم  دنادرگب و  نم  زا  ار  گرم  هکنیا  زا  تسا  زجاع  ایآ 

ینع  نمحرلا  غلبم  نم  الا 
مایصلا رهش  كرات  یناب 

. متسه هزور  هام  كرات  هتبلا  نم  هک  نم  زا  دناسرب  ادخب  هک  تسین  یسک  ایآ 

یبارش  ینعنمی  لقف هللا :
یماعط ینعنمی  لق هللا : و 

هحفص 109 ] ] 

ارم . ياذغ  ماعط و  دراد  زاب  هک  ادخب  وگب  ارم و  هباشون  دریگ  زابادخب  وگب 
درک دـنلب  سپ  دیـشکیم  نمیزب  شیابع  هکیلاح  رددـمآ  نوریب  نیگمـشخ  سپ  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  ناـیرج  نیا  سپ 

لزاـن یلاـعت  دـنوادخسپ  وا ، ربماـیپ  بضغ  وا و  بضغ  زا  ادـخبمربیم  هاـنپ  تفگ : رمع  سپ  دز ، ار  رمع  سپ  دوب  شتـسد  رد  هک  اریزیچ 
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نومهتنم متنا  لهف  هولصلا  نع  هللا و  رکذ  نعمکدصی  رسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیشلا  دیری  امنا  دومرف " :
ادخ و دای  زا  ار  امش  دوش  عنام  دزادنایب و  يزابرامق  يراسگیم و  رد  يزوت  هنیک  ینمشد و  امـش  نایم  دهاوخیم  ناطیـش  هک  تسین  نیا  زج 

. ار ادخ  یهن  دیریذپیمو  دیرادیم  رب  تسد  ایآ  سپ  ندراذگ  زامن  زا 
رد يرییغتب  شریـسفت ج 2 ص 203  رد  ارنآ  يربط  میتشادرب و  تسد  میتشادرب  تسد  میتفریذـپ  میتفریذـپ ، . انیهتنا انیهتنا  تفگ : رمع  سپ 

. هدرک دای  لجر )  ) لوا عضوم  رد  رمع  ياج  نآ  رد  هکنیا  زج  هدرک  تیاور  اهرعش 
یفاک هکینایب  بارـش  هرابرد  نکنشور  ام  يارب  ایادـخ  راـب  تفگ : رمع  دـش  لزاـن  بارـش  میرحت  یتقو  دـیوگ : .. 0 باـطخ نب  رمع  زا  -2
سپ دومرف  تئارق  وا  رب  هدـناوخ و  ار  رمعسپ  دـیوگ  رـسیملا "  رمخلا و  نع  کـنولاسی  : " تسا هرقب  رد  هکیا  هیآ  دـش  لزاـن  سپ  دـشاب ،

اونمآ نیذلا  اهیا  ای  تسا ": ءاسن  هروس  رد  هکیا  هیآ  دش  لزان  سپ  يا ، هدنهد  افش  نایب  بارش  هرابرد  ام  رب  نک  نایب  ایادخ  راب  تفگ 

هحفص 110 ] ] 

لاح زا  تسم و  هکیلاح  رد  دیوشن  زامنب  کیدزن  دیا  هدـیورگ  قحب  دـیا و  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  يراکـس "  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  ال 
زامن کیدزن  یتسم  دیابن  دینادب  درکیم : دایرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یچراج  دـشیم  هماقا  هاگ  ره  سپ  دـیا : هتفر  نوریب  یعیبط 
دیری امنا  دش " : لزان  سپ  يراکـشآ ، حضاو و  نایب  ام  يارب  نک  نایب  ایادخ  راب  تفگ : سپ  دـندناوخ ، وا  رب  وهدـناوخ  ار  رمع  سپ  دوش 

تسین نیا  زج  نوهتنم " ، متنا  لهف  هولـصلا  نع  هللا و  رکذ  نع  مکدصی  رـسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیـشلا 
ایآسپ دوش ، زامن  ادخ و  رکذ  زا  امش  عنام  دنک و  داجیا  يزابرامق  يراسگیم و  رد  يزوت  هنیک  ینمشد و  امش  نایم  دهاوخیم  ناطیـش  هک 

انیهتنا انیهتنا  تفگرمع : دیوشیمن ، هبنتم  یهتنم و  امش 

هحفص 111 ] ] 

يراسگیم مالـسا  لوا  رد  هک  دـندوب  سپ  دـندش ، یهن  ای  رما  هکنآ  ات  دـندوب  تیلهاج  شور  رب  مدرم  هک  هدـش : لقن  ریبج  نب  دعـس  زا  - 3
رامقو بارـش  زا  وت  زا  دننکیم  لاوئـس  سانلل "  عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  دـش " : لزانهکنآ  ات  دـندرکیم ،
بارـش يدرم  سپ  شهاـنگ ، يارب  هن  میروخیم  شدوس  يارب  اـم  دـنتفگ  تسا ، مدرم  يارب  یئاـهدوس  هریبـک و  هاـنگ  ود  نآ  رد  هک  وـگب 

دیا هدـیزرو  رفک  هکیناسک  يا  وگب  نودـبعت "  ام  دـبعا  نورفاکلا  اهیاای  لق  دـناوخ : سپ  ناـشیا  رب  دـنک  تماـما  هک  داتـسیا  ولج  دروخ و 
دیا هدیورگ  ادخب  هکیناسک  يا  يراکـس "  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  دـش " : لزان  سپ  دـیتسرپیم ، امـش  هچنآ  متـسرپیم 

رب نک  لزان  ایادخ  راب  تفگ : رمع  سپ  ، زامن عقوم  ریغ  رد  میـشونیم  ام  دنتفگ  سپ  دیتسه  دوخیب  دوخ  زا  هکیلاح  رد  دیوشن  زامنب  کیدزن 
رمع سپ  دـهاوخیم ، ناطیـش  هک  تسین  نیا  زج  هیالا "  ناطیـشلا  دـیری  امنا  دـش " : لزان  سپ  يا ، هدـننک  تیافک  نایب  بارـش  هراـبرد  اـم 

یبطرق ج 5 ص 200 .) ریسفت  ) انیهتنا تفگ " :
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  دش : لزان  سپ  بارـش ، هرابردام  يارب  نک  نایب  ایادخ  راب  تفگ  رمع ... دیوگ : هک  هدـش  لقن  برـضم  نب  هثراح  زا  -4

نولوقت ام  اوملعت  یتح  يراکسمتنا  هولصلا و  اوبرقت  ال 

هحفص 112 ] ] 
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ربمایپ سپ  دیئوگیم ، هچ  هک  دینادب  ات  دیتسه  روعشیب  تسم و  امـش  هکیلاح  رد  دیوشن  زامن  کیدزن  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  هیالا " 
نایب ایادخ  راب  تفگ  سپ  دوبن ، رمع  هتـساوخ  اب  قفاوم  هکنیا  ایوگ  سپ  دومن  توالتوا  رب  ار  هیآ  دـناوخ و  ارف  ار  رمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ناطیـشلا لمع  نم  سجر  مالزالا  باصنالا و  رـسیملا و  رمخلا و  امنا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  دـش " : لزان  سپ  بارـش ، هراـبرد  اـم  يارب  نک 
نآ زا  سپ  تسیناطیـش  ياهراک  زا  دیلپ  هعرق  ياهریت  اهتب و  رامق و  بورـشم و  هک  تسین  نیا  زج  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  ياهوبنتجاف 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دیریذپیم ، ار  یهن  دیوشیم و  یهتنم  ایآسپ  نوهتنم "  متنا  لهف  ادخ " : لوقب  دش ، یهتنم  هکنآ  ات  دینک  يرود 
. راگدرورپ يا  میتشادرب  تسد  میدش و  یهتنم  تفگ : رمع  سپ  دومن ، توالت  وا  رب  ار  هیآ  دناوخ و  اررمع  هلآ 

حیحـص ج 2 ص 176 رد  يذمرت  شـصیخلت و  رد  یبهذ  وا و  هتـسناد  حیحـص  ارنآ  هدرک و  لقن  ص 143  )ج 4  كردتـسملا  ) رد مکاح 
. هیرینم عبط  یناعملا ج 7 ص 15  حور  رد  یسولآ  ارنآ  هدرک  دای  لیجرش و  نب  ورمع  قیرطزا 

عفانم ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  هیآ " : دـش و  لزاـن  نوچ  دـیوگ : هدرک  لـقن  ریبج  نب  دیعـسزا  رذـنم  نبا  و  - 5
نب نامثعدوب  ناشیا  زا  هک  ریبک ) مثا   ) وا لوقيارب  دندرک  كرت  يا  هدع  سانلل و  عفانم  وا : هتفگ  يارب  دندیشون  هدع  سانلل " 

هحفص 113 ] ] 

. نوعظم
دوخ زا  تسم و  هکیلاح  رد  دـیوشن  زامن  کیدزن  يراکـس "  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  تسا ":ال  ءاسن  هروس  رد  هکیا  هیآ  دـش  لزان  هکنآ  اـت 

ات دندیـشونیم  بش  رد  دندروخیمن و  زامن  عقوم  زور  رد  دندیـشون ، دندیـشک و  رـس  مه  یعمج  دندرک و  كرت  یموق  سپ  دـیتسه ، دوخیب 
گرم يا  هدش  اه  هعرق  ریت  اهتب و  رامقب و  نورقم  تفگ : رمع  هیآ  رخآ  ات  رـسیملا " ... رمخلا و  امنا  تسا " : هدـئامرد  هکیا  هیآ  دـش  لزان 

. دندرک كرت  مدرم  سپ  یشاب ، رود  داب و  وت  رب 
رمع سپ  ... رـسیملا رمخلا و  امنا  دـش : لزان  هکنآ  ات  دراد  شرخآرد  تسا و  نیاب  کـیدزن  هکیزیچ  هدرک  لـقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  يربط  و 

يا . هدش  رامقب  نورقم  يدش  دوبان  زورما  تفگ 
رمع سپ  تسا  هدئام  هروس  رد  هکیمراهچ  هیآ  دش  لزان  هاگنآ  تسنآ : رد  هک  یثیدـح  هدرک  لقن  یظرق  بعک  نب  دـمحم  زا  رذـنم  نبا  و 

ام  راگدرورپ  يا  میدش  یهتنم  : تفگ باطخ  نب 
نیا ندرک  وگزاب  هب  متساوخن  دیوگ : هارث ) هللا  باط   ) ینیما

هحفص 114 ] ] 

سیل هدوب " و  نآ  زا  لبق  هچنآ  دـنکیم  عطق  مالـسا  هک  اریز  تیلهاج  هرود  مایا  رد  هفیلخ  رب  ار  يراـسگیم  يراوخبارـشتابثا و  ثیداـحا 
هللا اونـسحا و  اوقتا و  مث  اونمآ  اوقتا و  مث  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  اوقتا و  ام  اذا  اومعمط  امیف  حانج  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  یلع 

نامیا دندش و  راکزیهرپ  هاگ  ره  دندروخ  هچنآ  رد  یهانگ  دندرک  حلاص  یلمع  دـندروآ و  نامیا  هکیناسک  رب  تسین   " نینـسحملا : بحی 
ار ناراکوکین  ادخ  ودندومن  یکین  دندرک و  زیهرپ  سپ  دـندروآ  نامیا  دـندرک و  زیهرپ  سپـس  دـنداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـندروآ و 
میهاـفمب و تسوا  تفرعم  دودـح  ادـخ و  باـتک  هب  هفیلخ  ملع  رادـقم  رب  تسا  هدـنناوخ  ندرک  هاـگآ  يردارب  تیاـهنهکلب  . دراد تـسود 

مثا امهیف  لق  رـسیملا  رمخلا و  نع  کنولاسی  یلاعت " : يادـخ  لوق  زا  ار  عنم  تخانـشیمن  تسناد و  یمن  وا  هکنیا  ادـخ و  تایآ  دـصاقم 
نآ و زا  یهن  يارب  یناـیب  هدرک  لزاـن  هک  قیقحتب  تسا و  هریبـک  هاـنگ  ود  نآ  رد  وگب  راـمق  بورـشم و  زا  ار  وت  دـننکیم  لاوئـس   " ریبـک :
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  بارش  میرحت  دش  لزان  نآ  رد  دش ، لزان  هرقب  هروس  نوچ  دیوگ : هشیاع  دنا و  هتخانش  ارنآ  مه  باحصا 
. درک نآ  زا  یهن  هلآ 

یبر مرح  امنا  یلاعت " : يادخ  لوق  لاثما  هظحالمب  اصوصخم  هدوبن و  نآ  زا  رتهب  عنم  رطخ و  زا  یفرعم  ماقم  رد  يدج  یعطق و  نایب  و 

هحفص 115 ] ] 

دـشاب نطاب  هچنآ  دـشاب و  رهاظ  هچنآ  اراهیتشز  درک  مارح  نم  راگدرورپ  هک  تسین  نیا  زج  یغبلا "  مثالا و  نطب و  ام  ورهظ  ام  شحاوفلا 
رمخ و رد  نآدوجوب  یلوا  هیآ  هدز  دایرف  هکیمثا  هدـش  مارح  تحارـص  مامتب  هک  تسا  مثا )  ) رد هدراو  تاـیآ  زا  ار  قحاـن  متـس  هاـنگ و  و 

رعاش : لوق  لثم  دوشیم  بارش  دوخب  قالطا  یهاگ  هک  تسا  راکهانگ  میثا  مثآو و  تسهانگ ، مثا : بارش و 

اراهج  عاوصلاب  مثالا  برشن 
اراعتسم اننیب  کسملا  يرت  و 

يرگید : لوق  هدش و  هتفرگ  ماو  هیراع و  هک  ام  نایم  ار  کشم  ینیبیم  اراکشآ و  روطب  انلع و  هلایپ  هنامیپ و  اب  ار  بارش  میشونیم  ام 

یلقع  لض  یتح  مثالا  تبرش 
لوقعلاب بهذت  مثالا  كاذک 

تمیق و رگم  تسین  بارش  عفانم  دربیم و  نیب  زا  دنکیم و  لیاز  ار  اهلقع  بارش  نینچ  مه  دش و  مگ  هوای و  ملقع  هکنآ  ات  اربارش  مدیشون 
يربط ج 3 ص ریـسفترد  هچنانچ  نیا  رب  هدش  حیرـصت  قیقحتب  وتذـل  زا  نآ  ندـیماشآ  زا  دـسریم  واب  هچنآ  نآ و  میرحت  دـننام  نآ  ءاهب 

. 202
رد دوشن  دراو  يرگید  هیآ  رگا  هک  اربارش  ندوب  مارح  دنکیم  باجیا  ءاضتقا و  هیآ  نیا  دیوگ : نارقلا ج 1 ص 380  ماکحا  رد  صاصج  و 

هاـنگ ود  نآ  رد  وگب  ریبـک "  مثا  اـمهیف  لـق  تسادـخ " : لوـق  هنیآ  ره  نیا  تسیرگید و  زا  هدـننکزاینیب  یفاـک و  نآ  هنیآ  ره  نآ  تمرح 
هریبک

هحفص 116 ] ] 

تـسین نیا  زج  وگب  مثالا "  نطب و  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  یلاعت " : يادـخ  لوقب  تسا  مارح  شمامت  هانگ  تسا و 
نداد ربخ  رب  درکن  افتکا  تسا و  مارح  هانگ  مثا و  هک  داد  ربخ  .و  ار مثا  دشابن و  هچ  دـشاب و  رهاظ  هچار  اهیدـب  درک  مارح  مراگدرورپ  هک 

، ساـنلل عفاـنم  ادـخ  لوق  و  نآ ، زاعنم  ندرک  دـیکات  يارب  تسا  گرزب  ریبکهکنیاـب و  دومن  فیـصوت  ارنآ  یتح  تسا  هاـنگنآ  رد  هکنیاـب 
لعاف يارب  یئاهدوس  مه  تامرحم  ریاس  رد  هکیتسردـب  تسیویند و  دوس  عفاـنم و  دوصقم  هکنآ  يارب  نآ  هحاـبا  رب  نآ  رد  تسین  یتلـالد 

وا ندرک  دای  سپ  دنکیمن ، هدش  قحتـسم  شباکترا  ببـسب  هکیباذع  باقع و  زا  ارنآ  ررـض  ناربج  عفانم  نیا  هکنیا  رگم  تسه  ایند  رد  نآ 
ربکا امهمثا  هیآ " و  قایس  رد  شلوقب  شعفانم  رکذ  اب  ارنآ  عنم  درک  دیئات  هکنیا  اصوصخم  دنکیمن  نآ  هحابا  زاوج و  رب  تلالد  ارنآ  عفانم 
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دوس زا  رتگرزب  ار  باذـع  زاود  نآ  ببـسب  دوشیم  قحتـسم  هک  هچنآ  ینعی  تسنآ ، عفاـنم  زا  رتشیب  رتگرزب و  ود  نآ  هاـنگ  اـمهعفن " و  نم 
دوشیم . بلط  ود  نآ  زا  هک  یئایند 

هکتسیزیچ هیآ  دوصقم  هکنآ  يارب  بارش  زا  یمک  میرحت  رب  تسین  یتلالد  ریبک "  مثا  امهیف  یلاعت "  يادخ  لوق  رد  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
هاگ ره  سپ  ندومن  راتـشک  ندرک و  مراحمب  زواجت  ندرک و  زامن  كرت  ندـش و  تسم  ببـسب  هانگ  نآ  راـثآ  زا  دوشیم  ضراـع  قحلم و 

یمک میرحت  رب  نآ  رد  تسین  یتلالد  یلو  تمرح  زا  هیآ  رهاظ  ياضتقم  ار  ام  هدرک  ادا  سپ  دش  لصاح  اهراک  نیا  ببـسب  تیانج  هانگ و 
. نآ زا 

لعف نآ  بارش  مسجهکنآ  يارب  تسناهنپ  رتتسم و  نآ  ندیشون  ریبک "  مثا  امهیف  ادخ " : لوق  نومـضمرد  هک  تسا  مولعم  واب : دوش  هتفگ 
هک  تیانج  هانگ و  هتبلا  تسین و  یهانگ  نآرد  تسا و  یلاعت  يادخ 

هحفص 117 ] ] 

مثا رسیملا  لعف  اهبرـش و  یف  تسنیا " : نآ  ریدقت  دشاب  رقتـسم  نآ  رد  ندیـشون  یتقو  سپ  نآ  رد  تسام  لاعفا  ببـسب  تسباذع  قحتـسم 
بارـش رگا  هچناـنچ  ارنآ  داـیز  مکو و  لـیلق  ندیـشون  نیا  دوشیم  لـماش  سپ  تسا  هریبک  هاـنگ  راـمق  لـعف  بارـش و  ندیـشون  رد  ریبک " 

ا ه  ارنآ . دایز  مک و  تمرح  دنکیم  باجیا  نیا  سپ  دشاب  ناب  عافتنا  نآ و  ندیشونناب  دوصقم  هک  دوب  لوقعم  هنیآ  ره  دشابمارح 
نک نایب  ایادـخ  راب  شلوقب : ءاسن  هروس  هیآ  هیآ و  نیا  زا  دـعب  تساوخیم  یعطق  یفاش و  نایب  هدـنام و  رود  هفیلخ  رظن  زا  اـهنیا  ماـمت  سپ 
لهف یلاعت "  يادخ  لوق  لوزن  زا  دعب  شرمع  زا  یتدمزا  دعب  رگم  ندشن  نآ  زا  یهتنم  تشادـن و  رب  تسد  نآ  زا  ار و  یعطق  نایب  اميارب 

. دیهدیمن نایاپ  ایآ  سپ  نوهتنم "  متنا 
میداد نایاپ  انیهتنا  تگ : تسا  اوهتنا )  ) يانعم رب  رتدایز  یتخس  دیدهت  نیا  هک  دیمهف  رمع  نوچ  دیوگ : شریسفت ج 6ص 292  رد  یبطرق 

. مینکیمن رگید  و 
یتقو نیمه  يارب  تسا و  دـیعو  رجز و  نمـضتم  هک  تسا  یهگآ  وفیقوت  نآ  رد  دـیوگ : شریـسفت ج 1 ص 187  رد  یبلک  يزج  نبا  و 

. میرک هبوت  میدرک  هبوت  انیهتنا ، انیهتنا  تفگ : رمع  دش  لزان  هیآ 
امـش رب  دش  توالت  هکتقیقحب  تسا : هتفگ  هکنیا  لثم  هدـش  ناب  یهن  هچنآ  نیرت  غیلب  زا  دـیوگ : فاشک ج 1 ص 433  رد  يرـشخمز  و 

دیتسه یلبق  شور  نامه  رب  امش  ای  دیوشیم  یهتنم  دیرادیم و  رب  تسد  عناوم  نیا  اب  امـش  ایآ  سپ  یهاون  عناوم و  عاونا  زا  تسنآ  رد  هچنآ 
. تسا هتشگن  امش  زا  یعنم  هدشن و  هظعوم  ایوگ  هک 

يادخ لوق  رد  دیوگ : شریسفت ج 1 ص 357  رد  يواضیب  و 

هحفص 118 ] ] 

رگید هدـش و  عطقنم  اـه  هناـهب  اههرذـع و  هدیـسر و  تیاهنبندـیناسرت  عنم و  رد  رما  هکنیاـب  تسیهگآو  نـالعا  ( نوهتنم متنا  لـهف  ) یلاـعت
قشع و يارب  رگم  دـیدهت  دـیدش و  عنم  زا  شیپندـش  یهتنم  نایب و  زا  دـعب  نتـساوخ  نایب  هفیلخ و  زا  لـیوات  نیا  دوبن  دوشیمن و  هتفریذـپ 

ماشه نبا  هکیربخ  رد  وا  دوخ  لوق  ار  وا  دزاسیم  شاف  دـنکیم و  ءاشفا  هچنانچ  تیلهاج  رد  مدرم  نیرتراوخبارـش  وا  ندوب  بارـشب و  هقالع 
متـشاد و تسود  ار  بارـش  متـشاد  هدـکیم  هناخیم و  تیلهاج  رد  مدوب و  مالـسا  زا  رود  نم  تسا  هدرک  لـقن  ص 368  شا ج 1  هریـسرد 

نب دـبع  نب  رمع  کیدزن  رد  دـندشیم  عمج  مارحلا ) دجـسم  بنج  ) رازاب رد  شیرق  ناـگرزب  نآ  رد  هک  دوب  یلفحم  اـم  يارب  مدیـشونیم و 
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سپ مدـیدن  ارناـشیا  زاسکچیه  مدـمآ و  سپ  دـندوب  ناشـسلجم  رد  هک  ار  مناتـسود  غارـسب  مدـمآ  نوریب  یبـش  نمسپ  یموزخم  نارمع 
. مشونب نآ  زا  مبایب و  یبارش  وا  شیپ  نم  دیاش  تخورفیم  بارش  هکم  رد  هک  شورفیم  نالفب  مورب  رگا  نم  متفگ :

: شتفـالخ نارود  رد  شراوگرزب  ردـپ  لوق  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  هدرک  لـقن  ص 214  يربـک ج 10  ننـس  رد  یقهیب  هکیربـخ  نآ  رد  و 
. تسین انز  لثم  بارش  وتیلهاج  رد  مدوب  مدرم  نیرتراوخبارش  نمهکیتسردب 

راوگرزب ربمایپ  هک  درک  ادیپ  توعدب  صاصتخا  هفیلخ  اجنیا  زا  و 

هحفص 119 ] ] 

دش و عنم  هیآ  هکنآ  ات  تشادیمن  رب  نآ  زا  تسد  درکیم و  لیوات  ارنآ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دومرف و  تئارق  ار  بارـش  رد  هلزان  تایآ  وا  رب 
. دش لزان  عادولا  هجح  رد  هک  دوب  یتایآ  نآ  زا  یخرب  دیدرگ و  لزان  هک  نآرق  زا  دوب  هروس  نیرخآ  نآو  دش  لزان  هدئام  هیاب  دیدهت 

هکم نایم  رد  عادولا  هجح  رد  ادخ  لوسر  رب  هدئام  هروس  دیوگ : وا  هدرک  لقن  یظرق  بعک  نب  دمحم  زا  روثنملا ج 2 ص 252 ، ردلا  رد  و 
عادولا هجح  رد  ار  هدئام  هروسهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدومن  تیاور  و  دوب ، شرتش  راوس  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  دش  لزان  هنیدم  و 

مارح ارنآ  مارح  لـالح و  ارنآ  لـالح  سپ  هدـش  لزاـن  هک  تسیا  هروس  نیرخآ  هدـئامهروس  هکیتسردـب  مدرم  يآ  تفگ : دوـمرف و  تئارق 
یبطرق ج 6 ص 31 ) ریسفت  ، ) دینادب

هحیحـص نآ  زا  دـهدیمربخ  هچنانچ  تسا  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  يراوخبارـش  هک  تسنادـیمن  هفیلخ  اـیآ  بلاـطم  نیا  همه  زا  دـعب  و 
دندرک وگزاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دنتـسشن  مدرم  زا  يا  هدع  رمع و  رکبوبا و  هک  دیوگ : هللا  دبع  نب  ملاس  زا  مکاح 

وا زا  مدرک  لاوئس  ورمع  نب  هللا  دبع  يوسب  دنداتسرف  ارم  سپ  دوبن  نآ  هرابرد  یشناد  یملع و  ناشیا  دزن  سپ  ار  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب 
شیپ مدمآ و  سپ  تسیروخبارش  يراسگیم و  رئابک  نیرتگرزب  هک  دادربخ  ارم  سپ 

هحفص 120 ] ] 

ادخ لوسر  هک  داد  ربخ  ناشیاب  وا  سپ  وا  هناخ  رد  دندمآ  هدـیرپ و  اج  زا  یگمه  سپ  ار  نیا  دـندش  رکنم  سپ  مداد  ربخ  ار  اهنآ  ناشیا و 
دروخب بارـش  ای  هکنیا  نیب  تخاس  ریخم  ار  وا  تفر و  ار  يدرم  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  هکیتسردب  دومرفهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ره دش  تسم  دیشون و  بارش  نوچ  درک و  رایتخا  ار  بارش  سپ  دوش  هتـشک  ای  دروخب  كوخ  تشوگ  ای  دنک  انز  ای  دشکب  ار  یهانگیب  ای 
داد . ماجنا  دنتساوخ  وا  زا  هچ 

دش تخس  يراوخبارش  يراسگیمب و  لوغشم  عادولا  هجح  رد  هدئام  هروس  هیآ  لوزن  ات  ینالوط  تدم  لوا  زا  تابورـشمب  وا  دایتعا  يارب  و 
هکنآ يارب  زیت  دنت و  بارـش  نیا  میـشونیم  ام  هکیتسردبتفگیم  هک  دوب  وا  انیهتنا و  انیهتنا  شلوق : زا  دعب  دیدهت و  میب و  نیا  لوزن  زا  دـعب 

دوخیب تسم و  رامخ و  يزیچبشبورشم  زا  هکیسک  سپ  دنکیم  تیذا  ار  ام  هک  ام  هدعم  مکش و  رد  ار  رتش  ياهتشوگ  دنک  عطق  نآ  ببسب 
. دنک باب  جوزمم  ارنآ  سپ  دوش 

، دنکیم میالم  ار  ممکش  سپ  ار  دنت  بارـش  نیا  مشونیم  ما و  هدعم  ترارح  وشتآ  ای  مکـش  مروتب  التبم  هک  متـسه  يدرم  نم  تفگیم : و 
لامعلا ج 3 ص 109. زنک  رد  هچنانچ  ارنآ  هدرک  لقن  هبیش  یبانبا 

رگم دنکیمن  مضه  ام  ياهمکش  رد  ار  اهرتش  نیاتشوگ  تفگیم : و 
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هحفص 121 ] ] 

دنت . بارش 
بارـش دش  حورجم  هکیعقوم  رمع  دزن  مدش  رـضاح  نم  دیوگ : نومیم  نب  ورمع  سفن ، نیرخآ  ات  دیـشونیم  ار  دنت  بارـش  هک  دوب  وا  و  م ،

بط ج 6 ص 156 .)  ) دیشون دندروآ  شیارب  يزیت 
رگم دشیم  دح  هماقا  نآ  رب  دـشیم و  دوخیب  تسم و  وا  هنیآ  ره  دیـشونیم  نآ  زا  يرگید  رگاهک  دوب  يا  هزادـناب  شبارـش  يدـنت  يزیت و  و 
رمع ماج  هلاـیپ و  زا  یبارعا  رفنکی  دـیوگ : یبعـش  دیـشونیم ، تسکـشیم و  ارنآ  هکنیا  اـی  شداـیتعا  يارب  دـشیمن  رثاـتم  نآ  زا  هفیلخ  هکنیا 

دیرفلا ج 3 ص دقعلا  .) ندیـشون يارب  هن  یتسم  يارب  دز  دح  ار  وا  هتبلا  و  تفگ : سپـس  دز  دح  ار  وا  رمع  سپ  دـش  شوهیب  سپ  دـیماشآ 
(416

سپ دز  قالش  داتشه  ار  وا  رمع  سپ  دیـشون  رمع  بارـش  زا  یبارعا  رفنکی  هک : هدمآ  نارقلا ج 2 ص 565  ماکحارد  صاصج  ظـفل  رد  و 
نآ زا  سپـس  درک  میـالم  بآ  هلیـسوب  ارنآ  دـیبلط و  ار  شبارـش  رمع  سپ  مدیـشون ، وـت  بارـش  زا  نم  هک  تسین  نـیا  زج  تـفگ : یبارعا 

صاصج سپس  دناشن  ورف  دنکـشب و  نآ  ببـسب  ارنآ  سپ  دنک  اهتـسم  دننام  جیگ و  رامخ و  ار  وا  شبارـش  هک  ار  یـسک  تفگ : دیماشآ و 
. دیشون بارش  نآ  زا  دز  ار  یبارعا  هکنآ  زا  دعب  رمع  هک  هتفگ : نآ  رد  هدرک و  تیاور  نآ  لثم  رمع  زا  یعخن  میهاربا  ارنآ  و  دیوگ :

وا درک و  هبلغ  امـش  رب  شناطیـش  هاگ  ره  بآ  اب  دینکـشب  دیناشن و  ورف  ارنآنینچ  نیا  دیوگ : هفینح ج 2 ص 192  یبادـیناسم  عماج  رد  و 
ار . زیت  دنت و  بارش  تشادیم  تسود 

هحفص 122 ] ] 

سپ دش  تسم  سپ  دندوب  هدرک  هدامآ  باطخ  نب  رمع  يارب  هک  ار  یبارـش  دیـشک  رـس  هنیدم  هار  رد  يدرم  هک  هدش : لقن  حیرج  نبا  زا  و 
. دیماشآ نآ  زا  درک و  جوزمم  بآ  اب  ارنآ  سپس  دز  بارش  دح  قالش و  ار  وا  سپ  دمآرد  یتسم  زا  ات  تشاذگاو  ار  وا  رمع 

دینکـشب دیناشن و  ورف  بآ  ببـسب  ارنآ  دیدیـسرت  بارـش  هداب و  يدنت  زا  هاگ  ره  تفگ  باطخ ... نب  رمع  هک  هدـش : تیاور  عفاریبا  زا  و 
. دننادیم حابم  ار  رکسم  ندیشون  هک  هدرمش  یناسک  هلدا  زا  ارنآ  هدرک و  لقن  شننس ج 8 ص 326  رد  یئاسن 

نب رمعهک  دـیوگ : هدرک  لـقن  یعباـت  یفوک  نارمع  یبا  میهاربا  زا  هفینح  یبا  قیرط  زا  راثالا ص 226  باـتک  رد  فسوی  وبا  یـضاقو  م -
سپ دوب ، هدـش  بلاـغ  وا  رب  یتسم  هکنوچ  دـشن  نکمم  سپدـهد  رارق  يرارف  هار  وا  يارب  هکت  ساوخسپ  تفرگ  ار  یتسم  درم   0. باطخ

هوا تفگ : دیشچ و  تفرگ و  ار  وا  بورـشم  هیقب  سپـس  دینزب  ار  وادش  فرطرب  وا  یتسم  تفای و  يدوبهب  یتقو  دینک و  سبح  ار  وا  تفگ 
نیا تفگ : دـیناشون و  مه  شباحـصابو  دیـشون  دوخ  درک و  میالم  ارنآ  تخیر و  نآ  رد  یبآ  سپـس  دـنکیم  دوخیب  ار  اـهدرم  بارـش  نیا 

دش . بلاغ  امش  رب  شناطیش  هاگ  ره  ناتیارشب  دینکنینچ 
فرظ رد  هک  تسنادیمن  رگاوا  هکنیا  تهجب  تسا  هدش  تسم  هدیماشآ و  رمع  فرظ  زا  هکتسیسک  ندز  قالـش  زیمآ  تفگـش  بیجع و  و 

وبا هچنانچ  تسین  یتبوقع  يدح و  وا  رب  سپ  دیشون  تسا و  رکسم  هزوک  و 

هحفص 123 ] ] 

هتسنادیم رگا  و  هتسناد ، ارنآ  هکیـسک  يارب  رگم  تسین  يدح  هک  هفیلخ : دوخ  زا   348 هحفص رد  هدرک و  لقن  )ج 2 ص 86  ملعلا ) رد رمع 
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ود نآ  نیب  قرف  تسا و  هفیلخب  دیلقت  یسات و  نآ  ندیشون  ندیشک و  رس  رد  وا  يارب  هکیتسردب  سپ  تسبارش  هفیلخ  حدق  فرظ و  رد  هک 
ردهفیلخ دزن  رادـم  هکنیا  لـثم  سپ  دوب  ناـب  داـتعم  هکنآ  يارب  درکن  تسم  ار  هفیلخ  دوبن و  داـتعم  نوچ  دوـمن  تسم  ار  درمنآهک  تسنیا 
بورشم وا : هتفگ  دهدیم  ربخ  نآ  زا  تسا و  هدنشون  ره  صخشب  تبسنب  ندشن  ندش و  تسم  ربنآ  رب  ندز  دح  تابورـشم و  ندوب  لالح 

یتسم یتفـص  دوش  کیدزن  هچرگا  تسیئ و  هدننک  تسم  ره  يارب  قلطم  روطب  ندوب  مارح  تازاجم و  دحو و  دنک  لیاز  ار  لقع  هکتـسنآ 
نیا رب  دنکیم  تلالد  هدنشون و  راشب و  هن  تسا  طقف  بورشمب  طوبرم  یتسم  تفص  سپ  ندیشون  مکرد  ای  اهجازم  تایصوصخ  زا  یعنامب 

ترضحنآ لوق  دننام  تسا  مارح  تسا  هدننک  تسم  شدایز  هچنآ  زا  درواین  یتسم  هک  یکدنا  بارـش  هکنیا  رب  يرایـسب  حیحـص  ثیداحا 
. دنکیم تسم  شدایز  هک  هچنآ  مک  زا  ار  امش  منکیم  یهن  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مارح وا  مک  لیلق و  سپ  دروایم  یتسم  شدایز  هک  هچ  ره  ورمع : رسپو  رمع  رـسپ  رباج و  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  و 
تسا .

هحفص 124 ] ] 

مارح "  هلیلقف  هریثک  هرکسا  ام  " 
هجام نبا  شحیحص ج 1 ص 342 و  رد  يذمرت  شدنسم ج 2 ص 167 و ج 3ص 343 و  رد  دمحا  شننس ج 8 ص 129 و  رد  دواد  وبا 

هنسلا ج 2 ص 67 و حیباصم  رد  يوغب  شننس ج8 ص 296 و  رد  یقهیب  شننـس ج 8 ص 300 و  رد  یئاسن  شننس ج 2 ص 332 و  رد 
. دنا هدومن  لقن  ارنآ  دادغب ج 3 ص 327  خیرات  رد  بیطخ 

تسا مارح  يا  هدننک  تسم  ره  مارح "  هنم  فکلا  لمف  قرفلا  هنم  رکسا  ام  مارح و  رکسم  لک  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  و 
. تسا مارح  مهنآ  زا  یتسد  فک  سپ  دنک  یتسم  دیلوت  دشاب و  هتشادلطر  شیاجنگ 16  هک  یلطس  ره  و 

. تسا مارح  مهنآ  زا  يا  هعرج  سپ  دنک  یتسم  دیلوت  نآ  زا  یگرزب  لطس  هک  هچ  ره  رگید : ظفل  رد  و 
هنسلا ج حیباصم  رد  يوغب  شننس ج 8 ص 294 و  رد  یقهیب  شحیحص ج 1 ص 342 و  رد  يذمرت  شننس ج 2 ص 130 و  رد  دواد  وبا 

هدومن لقن  ارنآ  ریسیتلا ج 2 ص 173  رد  هچنانچ  لوصالا  عماج  ردریثا  نبا  دادغب ج 6 ص 229 و  خیرات  رديدادغب  بیطخ  2 ص 67 و 
. دنا

شننـس ج 8 ص رد  یئاسن  ارنآ  دروایم ، یتسم  شدایز  هچ  ره  لیلق  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک : هدش  تیاور  دعـس  زا  و 
. تسا هدرک  لقن   301

تسا مارح  شدایز  مک و  ریثک  نآ و  لیلق  سپ  نآ  ندیشون  دایزب  دنکیم  لصاح  یتسم  هک  هچ  ره  دیوگ : یئاسن  ننس  حرـش  رد  يدنـس  و 
ءاملع مومع  روهمج و  درواین و  یتسم  دشابن و  رکسم  شلیلق  هک  دنچ  ره 

هحفص 125 ] ] 

. ام یفنح  ءاملع  دزن  تسا  دامتعا  نآ  رب  هتفرگ و  ار  نیا 
هچنانچ دنا  هدرک  در  ارنآ  نیقیقحمتسا  لالح  دشاب  ندش  تسم  زا  شیپ  هچنآ  تسا و  هدننک  تسم  بارـش  مارح  هکنیاب  لوقرب  دامتعا  و 

تسا . هدرک  در  ارنآ  مه  ( یئاسن ینعی  ) یلاعت هللا  همحر  فنصم 
یتسمهچنآ شریثک  هچ  شلیلق و  هچ  هدمآ  هدئام  هروس  هیآ  رد  بارـش  تمرح  هک  هدـشتیاور : هداتق  زا  يربط ج 2 ص 104  ریسفترد  و 
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. تسا دوجوم  ج 2 ص 316  روثنملاردلا )  ) رد هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ  دیمحنب  دبع  و  درواین ، یتسم  ای  دروآ 
نآ ریثک  نآ و  لیلق  شدوخ  يارب  هدش  مارح  بارش  ، ار ترضحنآ  لوق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  هفینحوبا 

. یبورشم ره  زا  هدننک  تسم  نآ و  دایز  كدنا و 
اهریثک و اهلیلق و  اهنیعب  رمخلا  تمرح  تسنیا " : نآ  ظـفل  ساـبع و  نبازا  هدرک  تیاور  دادغب ج 3 ص 190  خـیرات  رد  ارنآ  بیطخ  و  م -

(. تسا مارح   ) یبورشم ره  زا  هدننک  تسم  نآ و  دایز  نآ و  مک  تسا  مارح  اتاذ  شدوخ  بارش  بارش "  لک  نم  رسملا 
ات ار  نیمز  ءابو  يرامیب  دندرک  تیاکـش  واب  دش  ماش  دراو  نوچ  دورب و  شموس  ود  دوش و  هتخپ  هکیتقو  ار  بارـش  درک  لالح  هتبلا  رمعو 

خبط دـیزپ و  هب  ارنآ  یلب ، تفگ : درواـین ، یتـسم  هکیزیچ  بارـش  نیا  زاتدوـخ  يارب  یهد  رارق  هک  تساور  وـت  يارب  اـیآ  دـنتفگ : هـکنآ 
هکنیا شنارادنامرفب  تشون  دنشونب و  نآ  زاهک  ارناشیا  رمع  درک  رما  سپ  دنامب  شموس  کی  دورب و  شموس  ود  هکنآ  اتدینک 

هحفص 126 ] ] 

دشاب . هدنام  یقاب  شموس  کی  هتفر و  شموس  ود  هک  ار  یبارش  دیهدب  مدرمب 
وارنآ ینیگنـس  نیمز و  اب  دندرک و  تیاکـش  واب  ماش  لها  دش  ماش  دراو  هکیماگنه  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : يراصنا  دـیبل  نب  دومحم  و 
لها زا  يدرمسپ  دنکیمن ، حالصا  ار  ام  لسع  دنتفگ  ار ، لسع  نیا  دیشونب  تفگ  رمع  سپ  بارش ، نیا  رگم  دنکیمن  حالـصا  ار  ام  دنتفگ 
تفر شثلث  ود  ات  دنتخپ  ارنآ  سپ  يرآ ، تفگ : درواین  یتسم  هکیزیچ  بارش  نیا  يارب  میهد  رارق  هک  تسه  وت  يارب  ایآ  تفگ  ماش  نیمز 
شک نآ  لابند  سپ  درک  دـنلب  ار  شتـسد  سپـس  دومن  نآ  لخاد  رمع  ار  شتـشگنا  سپ  دـندروآ  رمع  يارب  سپ  دـنام  یقاب  موس  کی  و 

: تفگ تماص  نب  هدابع  سپ  دنشونب  ارنآ  هک  ارناشیا  رمع  داد  روتسد  سپ  تسا  رتش  بارش  دننام  نیا  تسا  بارـش  نیا  تفگ : سپ  دمآ ،
مارح ناشیا  رب  وت  هک  اریزیچ  ناشیا  رب  منکیمن  لـالح  نم  هک  ایادـخ : راـب  مسق ، ادـخب  هن  تفگ : رمع  سپ  مسق ، ادـخب  ارنآ  يدرک  لـالح 
لقن بارـش  میرحت  عماج  رد  ص 180  ءاـطوم ج 2  رد  ارنآ  اـه  یکلاـم  ماـما  يدرک ، مارح  وت  هک  اریزیچ  اـهنآ  رب  منکیمن  مارح  يدرک و 

. هدرک
ماش زا  ندرک  لاوئس  وا  زا  هشیاع  درک  عورش  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هشیاع  رب  لخاد  ینالوخ و  ملـسم  وبا  دومن  جح  سپ 

هشیاع سپ  دادیمخساپ ، ار  وا  ملسم  وبا  سپ  نآ  نیمز  يدرس  زا  و 

هحفص 127 ] ] 

ءالط نآب  هک  دنـشونیم  تساهنآ  صوصخم  هک  یبارـش  اهنآ  نینموم  ردام  يا  تفگ  سپ  دـینکیم ، لمحت  اـجنآ  يامرـس  رب  هنوگچ  تفگ 
هکیتسردب دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  مبیبح  مدینش  درک ، غیلبت  نم  بیبح  ادخ و  تفگ  تسار  تفگ  هشیاع  سپ  دنیوگیم ،

دنراذگیم . نآ  رب  يرگید  مسا  دنشونیم و  بارش  نم  تما  زا  یمدرم 
رب ناشنیدـب  دـنراذگیم  تنم  ناـشلاوماب و  دـنوشیم  شیاـمزآ  ناـحتما و  نم  زا  دـعب  يدوزب  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  دومرف  و  م -

یناسفن ياهاوه  یغورد و  تاهبشب  ار  وامارح  دننکیم  لالح  ار و  وا  بضغ  دنوشیم  نمیا  ار و  ادخ  تمحر  دننکیم  وزرآ  وناشراگدرورپ 
یشکشیپ و هیده و  مساب  ار  هوشر  عورشمان و  مارحلوپ و  و  شمشک ) روگنا و  بآ   ) ذیبن مانبار  بارـش  دننکیم  لالح  سپ  یگتـسنادن ، و 

هغالبلاجهن ج 2 ص 65 .)  ) هلماعم مانب  ار  ابر 
هک اریزیچ  دینک  نایب  نم  يارب  سپ  دیسرپیم ، نم  زا  امـش  هک  ءالط  نیا  تسیچو  تفگ : سپ  دندیـسرپ ، بارـش  ءالط و  زا  سابع  نبا  زا  و 
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، یچ هرمخ "  ناند "  تفگ  دـنزیریم ، ناـند  رد  ارنآ  هاـگنآ  دـنذپیم  هاـگنآ  دنرـشفیم  هک  تسا  روگنا  نآ  دـنتفگ : دـینکیم ، لاوئـس  نمزا 
دـشونب نآ  زا  دایز  هاـگ  ره  دـنتفگ : ، دـنکیم تسم  اـیآ  تفگن : یلب ، دـنتفگ : تسا  دودـنا  ریق  تفگ : تسا ، دودـنا  ریق  یئاـهفرظ  دـنتفگ :

تسا . مارح  يرکسم  یلب  سپ  تفگ : دنکیمتسم 

هحفص 128 ] ] 

ره نک  يرود  هریثـک "  هلیلق و  شتیرکـسم  لـک  بنتجا  تسا " : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـتفگ  لوـق و  اـهنیا  هـمه  زا  شیپ  و 
لوصولا ریسیت  رد  عیبر  یبا  هدرک و  لقن  شننس ج 8 ص 324  رد  ارنآ  یئاسن  نآ ، دایز  مک و  زا  دروایم  یگشان )  ) یتسم و هک  اریرکـسم 

. تسا هدومن  تیاکح  وا  زا  ج 2ص 172 
تـسیننآ اب  دعاسم  هک  دراد  هفیلخب  صاصتخا  وهدش  يروآ  عمج  تابورـشم  باب  رد  هدنکارپ  یحاون  زا  هک  تسا  یتاداهتجا  ءارآ و  نیا 

دننادیمن . ناشیا  رتشیب  نکل  تسا و  یشیامزآ  هنتف و  نآ  هکلب  تنس  باتک و  زا  هیعرش  ياهلیلد 

تبانج زا  لسغ  هب  هفیلخ  لهج 

نیا نینموم ، ریما  يا  تفگ : دش و  وا  رب  دراو  يدرم  مدوب  باطخ  نب  رمع  شیپ  نمهک  نایم  نآ  رد  تفگ : هک  هدـش  لقن  عفارنب  هعافر  زا 
، دوشیمن وا  زا  ینم ) لازنا  یلو  دنکیم  شزیمآ  هکیـسک  تبانج  لسغ  رد  شیارب  دـهدیم  اوتف  هتـسشن و  دجـسم  رد  هک  تسا  تباث  نب  دـیز 

اوتف تدوخ  يارب  هک  هدیـسر  نمب  تدوخ  نمـشد  يا  تفگ  دید  ار  وا  رمع  نوچ  دمآ و  دیز  سپ  نم  شیپ  دیروایب  ار  وا  تفگ  رمع  سپ 
ثیدـح سپ  ثیدـح  میاـهومع  زا  مدینـش  نم  نکل  مدرکن  ار  راـک  نیا  نم  مسق  ادـخب  نینمومریما ، يا  تفگ  دـیز  سپ  ار  مدرم  یهدـیم 

ره دـینکیم  ار  راکنیا  امـش  و  تفگ : عفار و  نب  هعافرب  درک  ور  رمع  سپ  عفار ، نب  هعافر  زا  بعک و  نب  یبا  زا  بویا و  یبا  زا  ارنآ  مدرک 
زا یکی  هاگ 

هحفص 129 ] ] 

ار راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامزرد  ام  تفگ : سپ  دنکن ، لسغ  دماین  شبآ  دـش و  لسک  سپ  شنز  اب  درک  شزیمآ  امش 
ادـخ لوسر  اـیآ  تفگ : دـشن ، ییهن  نآ  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـماین و  یعنم  یتمرح و  اـم  يارب  نآ  رد  میدرکیم و 
سپ دندش  عمج  یگمه  سپ  راصنا ، نیرجاهمندش و  عمجب  داد  نامرف  رمع  سپ  منادیمن ، تفگ : تسنادـیم ، ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک هدش  لقنداب  اهنآ  رب  ادخ  ناوضر  هک  یلع  ذاعمزا و  هچنآ  رگم  تسین  یلـسغ  راک  نیا  رد  هکدـنتفگ  مدرم  سپ  ناشیا  اب  درک  تروشم 
امش نیا و  تفگ : رمعسپ  دوش  بجاو  لسغ  دش  لخاد  درک و  زواجت  نز  هاگ  هنتخ  زا  هاگ  هنتخ  هفـشح و  رـس  ناتخ و  یتقو  دنتفگ  اهنآ 

: نینموم ریما  يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  سپ  دیوگ : دوب  دهاوخ  رتدیدش  فالتخا  امش  زا  دعب  سپ  دیدرک  فالتخاامـش  ردب و  باحـصا 
سپ هصفحدزن ، داتـسرف  سپ  تسین ، هدیـسرپ  شنارـسمه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنآ  زا  عوضوم  نیاـب  رتاـناد  سکچیه 

رـس هاگ  ره  لسغلا "  بجو  دقف  ناتخلا  ناتخلا  زواج  اذا  تفگهشیاع : سپ  داتـسرف ، هشیاع  شیپ  سپ  تسین  هلئـسم  نیاب  یملع  ارم  تفگ 
دردب ندز  قالش  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  دنکب  ار  راک  نیا  هک  اریدرم  مونشن  تفگ : رمعسپ  دوش ، بجاو  لسغ  هاگ  هنتخ  زا  درذگب  هاگ  هنتخ 

منکیم . هجنکش  تبوقع  ناونعب  هکنآ  رگم  دنکیمن  لسغ  هدرک و  ار  راکنیا  یسک  هک  دسرن  نمب  یظفل : رد  و  مروایم ،
راـثآلا و یناـعم  رد  يواـحط  رفعجوـبا  شفینـصت و  رد  هبیـش  یبا  نبا  ارنآ و  هدرک  لـقن  ص 15  شدنـسم ج 5  رد  اه  یلبنح  ماـما  دـمحا 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


نم رـصتنملا  رد "  سلاـجملاوبا  یــضاق  ارنآ  هدرک  داـی  ص 72 و  يراــقلا ج 2  هدــمع  رد  ینیع  يرخآ  رفن  ود  زا  ارنآ  هدرک  تیاــکح 
لکشم نم  رصتخملا 

هحفص 130 ] ] 

نک عوجر  دندامتعا ، دروم  یمامتدـمحا  نایوار  هتفگ  ریبکلا و  رد  یناربط  دـمحا و  قیرط  زا  ارنآ  هدرک  لقن  یمثیه  راثالا ج 1 ص 51 و 
یشکرز ص 84 . هباجالا  دئاوزلا ج 1 ص 266 و  عمجم 

مدـقم رد  یعرـش و  مکحب  هدومن  تروشم  هفیلخ  ناشیا  اـب  هک  ار  باحـصا  هورگ  نیا  یتفرعم  یب  دـنکیم  راـهظا  ءاـشفا و  مه  تیاور  نیا 
نیا لثمب  هفیلخ  یتفرعم  یب  نیب  تسا  قرف  هزادنا  هچ  و  هشیاع ، ذاعم و  ومالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ياوس  تسا ، هفیلخ  صخش  ناشیا 

یـسات ءادـتقا و  واـب  مدرم  هکنآ  يارب  وا  ریغ  یتـفرعم  یب  نیب  تاـبجاو و  زا  يرایـسب  زا  شیپ  دسانـشب  ارنآ  فـلکم  تسا  مزـال  هـکیمکح 
. وا ریغب  هن  ماکحا  رد  دننکیم 

دجسم ود  هب  نداد  تعسو  هفیلخ و 

ارنآ تفگ : رمع  سپ  هنیدم  دجـسم  رانک  رد  دوب  يا  هناخ  بلطملا  دبع  نبسابع  يارب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ملـسا  نب  دیز  زا  قازرلا  دبع 
، نک هبه  نمب  ارنآ  سپ  تفگ : رمع  سپ  دـشورفب ، واب  ارنآ  هک  درکن  لوبق  سابع  سپ  دـنک ، دجـسم  لـخاد  ارنآ  تساوخ  شورفب و  نمب 

هکنیا رگم  تسین  يا  هراـچ  وت  يارب  تفگ  سپ  درکن ، لوـبق  سپ  نک  دجـسم  لـخاد  ارنآ  تدوـخ  تفگرمع : سپ  تفریذـپن ، مه  ار  نیا 
رایتخا ار  بعک  نب  یبا  سپ  هدـب  رارق  رواد  مکح و  اریدرم  تدوخ  نم و  ناـیم  سپ  تفگ : تفریذـپن ، سپ  ینکبار  راـک  هس  نیا  زا  یکی 

نوریبشا هناخ  زا  ارنآ  وت  هک  منیبمن  نم  تفگ  رمعب  یبا  سپ  دندرب  وا  دزن  ار  تیاکش  سپ  درک 

هحفص 131 ] ] 

ادخ لوسر  تنـس  زا  ای  يا  هدید  وا  ثیدح  ادخ و  باتک  رد  تواضق  ومکح  نیا  ایآ  تفگ  واب  سپ  یئامن ، یـضار  ار  وا  هکنآ  رگم  ینک 
. يا هدینش  هلآ  وهیلع  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : تسمادک ، نیا  تفگ : رمع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتنـس  هکلب  تفگ : یبا 
واب شرـسپسپ  دـشیم  بارخ  دـشیم  حبـص  نوچ  درکیم  انب  هک  اریراوید  ره  درک  انب  ار  سدـقملا  تیب  یتقو  دواد  نب  نامیلـس  هک  دومرفیم 

دجـسم لخاد  ارنآنیا  زا  دـعب  سابع  تشاذـگاو و  ار  وا  رمع  سپ  ینک ، یـضار  ارنآ  هکنآ  رگم  يدرمقح  رد  نکن  اـنب  هک  درک  شراـفس 
. داد ناب  هعسوت  درک و 

رگید  تروص 
دش گنت  ناشیا  رب  دجـسم  .0. رمع دهع  رد  دـندش  دایز  نیملـسم  نوچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  هنع  هللا  یـضر  رـصنلا  یبا  ملاس  زا  دعـس  نبا 

سپ ار  ربمایپ  نارـسمه  نینموم  ناردام  ياهقاطا  بلطملا و  دبع  نب  سابع  هناخ  رگم  دیرخ  اه  هناخ  زا  دوب  دجـسم  فارطا  هچنآ  رمع  سپ 
سپ لزانم  زا  دوب  نآ  فارطا  هکار  هچنآ  مدیرخ  نم  ناشیا و  رب  هدش  گنت  نیملـسم  دجـسم  هکیتسردـب  لضفلاوبا  يا  : تفگ سابعب  رمع 
یهار سپ  ربمایپ  نارسمه  ياه  هرجح  اما  و  نینموم ، ناردام  ياه  هرجح  وت و  هناخ  رگم  ناشدجـسم  رد  نیملـسم  رب  نآب  دش  هداد  هعـسوت 

نیا تفگ  سابع  ناشدجـسم ، رد  ناب  مهد  هعـسوت  هک  شورفب  ارنآ  ریگب و  لاملا  تیب  زا  یهاوخیم  هچ  ره  سپ  وت  هناخ  اـما  تسین و  ناـب 
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هکنیا ای  ار 1 - راک  هس  زا  یکی  نم  زا  نک  رایتخا  تفگ : رمع  منکیمن ، ار  راک 

هحفص 132 ] ] 

مراذـگیم و وت  رایتخا  رد  یهاوخب  هنیدـم  ياج  ره  زا  ینیمز  کـی  هکنیا  اـی  و  - 2 نیملـسم ، لاـملا  تیب  زا  یهاوخیم  هچ  رهب  شورفب  ارنآ 
سابع سپ  ناشدجسم ، رد  ناب  دوش  هداد  هعسوت  سپ  نآب  نیملـسم  رب  نک  قدصت  هکنیا  ای  و  - 3 مزاسیم ، نیملسم  لاملا  تیب  زا  وت  يارب 
بعک نب  یبا  تفگ  سپ  یتساوخ  هک  ار  یسک  ره  تدوخ  نم و  نایم  هدب  رارق  تفگ : رمع  سپ  داهنشیپ ، هس  نیا  زا  یکی  هن  و  هن ، تفگ :

یثیدح امش  يارب  دیتساوخ  رگا  تفگیبا  سپ  دندرک ، وگزاب  وا  يارب  ار  هصقو  یبا  شیپ  دنتفر  سپ  مداد ، رارق  یـضاق  ار  هنع  هللا  یـضر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  تفگ  سپ  نک ، ثیدحام  يارب  دنتفگ  سپ  مدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  هک  میوگب 

ار سدـقملا  تیب  هشقن  وا  يارب  سپ  موش  دای  نآ  رد  ات  نک  انب  يا  هناخ  نم  يارب  هک  دوادـب : درک  یحو  دـنوادخ  هک  دومرفیم : هلآ  هیلع و 
سپ واب  ارنآ  دـشورفب  هک  تساوخ  وا  زادواد  سپ  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  هناخ  هب  نآ  هشوگ  راـهچ  زا  یکیب  دـندرک  دروخرب  سپ  دیـشک 

يزاسب ياهناخ  هک  مداد  روتـسد  ار  وت  نم  دواد  ياهک  واب : دـش  یحو  سپ  دریگب ، وا  زا  هک  درک  ثیدـح  شدوخ  اب  دواد  سپ  درکن  لوبق 
انب ارنآ  مه  وت  نادـنزرف  هکنیا  تسین و  نم  ناش  زا  بصغ  ار و  بصغ  ینک  نم  هناخ  لخاد  هک  يدرکدـصق  سپ  موش  داـی  نآ  رد  نم  هک 

تفگ ار و  بعک  نب  یبا  سابل  فارطا  تفرگ  رمع ... دـیوگ  تفگ  وت ، نادـنزرف  زا  تفگ  نم  نادـنزرف  زا  سپ  اراـگدرورپ  تفگ  دـننکن 
سپ یتفگ  هک  هچنآ  هدهع  زا  یئآنوریب  هتبلا  دیاب  هنیآ  ره  دوب  رت  تخـسنآ  زا  هکیزیچب  يدروآ  وت  سپ  يزیچ  يارب  وت  شیپ  مدـمآ  نم 

رذوباناشیا نایم  رد  هک  تشادهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یهورگ  هتسد و  رب  دروآ و  دجسمب  ناشک  ناشک  ار  وا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  سدقملا  تیب  ثیدح  هکیدرم  هک  ادخب  ار  امش  مهدیم  مسق  نم  تفگ : یبا  سپ  دوب  هنع  هللا  یـضر 
ادخ لوسر  زا  مدینـش  نم  تفگ : رذوبا  سپ  دـنک  وگزاب  دزیخرب و  ار  هناخ  نآ  دـنک  انب  هک  ار  دواد  درک  رما  یلاعت  يادـخ  هکیتقو  هدـینش 

ایآ رمع ، يا  تفگ : رمعب و  درک  ور  یبا  سپ  درک ، لو  ار  یبا  سپ  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  مهنم  تفگ  يرگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
متخاسن مهتم  نآ  رب  ار  وت  نم  مسق  ادخب  هن  رذنملا  وبا  يا  تفگ : رمع  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  رب  يزاسیم  مهتم  ارم 

. دشابن رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  هکمتشاد  شوخان  نم  نکل  و 
موس : تروص 

مینکیم دایزام  دومرفیم : ادخ  لوسر  مدینـش  نم  هک  تفگ : بلطملا  دـبع  نب  سابعب  وا  هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  شدانـساب  مکاح 
زا رت  عیسو  يا  هناخ  ینیمزوت و  يارب  نم  دجسم و  رد  ارنآ  مینک  دایز  هک  ارنآ  هدب  امب  سپ  تسا  دجسم  یکیدزن  رد  وت  هناخ  دجسم و  رد 

نمنایم و هدـب  رارق  سپ  دوب  دـهاوخن  وت  يارب  مه  راـک  نیا  تفگ  مریگیم  وت  زا  ارنآ  روزب  نم  تفگ  منکیمن ، تفگ : ساـبع  مهدـیم ، نآ 
وا يارب  ارهصق  وهفیذح  دزن  دـندمآ  سپ  دـیوگ : نامی  نب  هفیذـح  تفگ : تسیک ، نآ  و  تفگ : قحب  دـنک  تواضق  هک  ار  یـسک  تدوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دواد  هکیتسردـب  تفگ : ربخ  نآ  تسیچ  تفگ  تسیربـخ ، هراـب  نیا  رد  نم  دزن  تفگ : هفیذـح  سپ  دـنتفگ ،

وا سپ  تساوخ  وا  زا  سپ  دوب  دجسم  کیدزنیمیتی  هناخ  سدقملا و  تیب  رد  دنک  دایزهک  تساوخ 
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زا ار  اه  هناخ  منکیم  كاپ  نم  هک  درک  یحو  واب  لـج  زع و  يادـخ  سپ  دریگب  وا  زا  روزب  ارنآ  هک  دواد  تفرگ  میمـصت  سپ  درکن ، لوبق 
دجسم لخاد  رمع  سپ  تفگ : هن ، تفگ  دنام ، یقاب  يزیچ  تفگ  واب  سابع  سپ  دراذگاو ، ارنآ  سپ  دیوگ : مدوخ  هناخ  يارب  متس  ملظ و 
لوسر دجـسم  رد  نآ  زا  ناراب  بآ  هکنآ  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  تمـسب  سابع  نادوان  هک  دید  هاگان  سپ  دـش 

هللا یلص  ادخ  لوسردجسم  رد  يراج  دیابن  نادوان  نیا  تفگ  دنک و  ار  نادوان  شتسد  اب  رمع  سپ  دوش ، يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
داد رارق  ناکم  نیا  رد  ار  نادوان  نیا  وا  داتسرف  قحب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  هکیـسکناب  مسق  تفگ : واب  سابع  سپ  ، دشاب هلآ  هیلع و 
رمع ندرگ  رب  اپ  سابع  سپ  راذـگب  شدوخ  ياجب  ارنآ  نم و  ندرگ  رب  راذـگب  ار  تیاـهاپ  اـیب  تفگرمع : سپ  رمع ، يا  ینکیم  ارنآ  وت  و 
یلـص ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ینک  دایز  ارنآ  هک  مدیـشخب  وتب  ار  هناخ  نم  تفگ : سابع  سپـس  تشاذگ  شلوا  ياجب  ار  نادوان  دراذگ و 

دیشخب . واب  ءاروز  رد  نآ  زا  رت  عیسو  يا  هناخ  سپس  دجسم  رد  دوزفا  ارنآ  رمع  سپ  هلآ  هیلع و  هللا 
رد دنک  دایز  هک  تساوخ  یتقو  باطخ  نب  رمع  هک  بیسم  نبدیعـس  زا  ماش ... لها  ثیدح  زا  يدهاش  نآ  يارب  متفای  نم  و  دیوگ : مکاح 

. ثیدح نایاپ  ات  سابع ، نایم و  بلطملا  دبع  نب  سابع  هناخ  رب  دش  عقاو  یعازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم 
مراهچ : تروص 

وت تفگ : سابعب  رمع  سپدش  گنت  دجسم  دندش و  دایز  مدرم  دجسم و  هلبق  رد  يا  هناخ  سابع  يارب  دوب  تفگ : رکب  یبا  نب  هللا  دبعزا 

هحفص 135 ] ] 

رمع سپ  ار  نیا  درکن  لوـبق  ساـبع  سپ  مهدـب  هعـسوت  ار  دجـسم  میازفیب و  دجـسمب  هـک  هدـب  ار  تا  هناـخ  نـیا  سپ  یتـسه  تعـسو  رد 
اب دـش و  راوس  نم  ندرگ  رب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادـخ  لوسر  هنیآ  ره  منکیمن  تفگ : منکیم ، یـضار  ار  وـت  مهدـیم و  لوـپ  وـتب  نمتفگ 

نم و نایم  تفگ : يرگیدـب  ود  زا  یکی  سپ  تفرگ ، مهاوخ  وت  زا  روزب  تفگ  رمع  منکیمن ، نم  درک  تسرد  ار  شنادواـن  شدوخ  تسد 
ار اهنآ  یتعاس  یبا  سپ  دنتـساوخ  هزاجا  وا  زا  هناخ  رد  دندمآ و  وا  دزن  هداد و  رارق  یـضاق  ار  بعک  نب  یبا  سپهدب  رارق  یمکاح  تدوخ 

دوخ هصق  رمع  سپ  تسشیم ، ارم  رـس  تشاد  مزینکهک  دوب  نیا  يارب  مدرک  لطعم  ار  امـش  نم  تفگ : داد و  هزاجا  اهناب  هاگنآ  تشاد  هگن 
فالتخا نآ  رد  امـش  هچنآ  زا  تسیملع  نم  شیپ  هب  تفگ  یبا  سپ  درک  وگزاب  وا  يارب  ار  دوخ  تیاکح  ساـبع  هاـگنآ  تفگ  وا  يارب  ار 

دواد هکیتسردب  دومرفیم : هک  ار  وا  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرزا  مدینـش  هچناب  امـش  نایم  منکیم  تواضق  هتبلا  نم  دـیراد و 
اهنآ درخب  اـهنآ  زا  تساوخ  سپ  دجـسم  هلبق  رد  لیئارـسا  ینب  زا  دوب  میتـی  ود  يارب  يا  هناـخ  ار و  سدـقملا  تیب  دـنک  اـنب  تساوخ  نوچ 
متـس هملظم و  زا  اه  هناخ  نیرتزاینیب  هک  دوادب : درک  یحو  لج  زعدـنوادخ و  سپ  مریگیم  اهنآ  زا  ارنآ  هتبلانم  تفگ  سپ  دـندشن  رـضاح 

یباب و تفگ  رمع  سپ  نامیلـسب ، دندیـشخب  ارنآ  سپ  نامیلـس : سپ  تفگ : ار  سدـقملا  تیبتخاس  وت  رب  مدرک  مارح  نم  تسنم و  هناخ 
ادخ لوسر  رب  غورد  نمهک  ینکیم  نامگ  وت  ایآ  تفگ : رمعب  یبا  سپ  دومرف : ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  هک  نم  يارب  تسیک 

نینچ و هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدینـش  امـش  زا  مادـک  ره  تفگ : وتفر  راصنا  يوسب  رمع  ما ، هناخ  زا  ورب  نوریب  ما  هتـسب 
دومرف نانچ 
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تسناد ار  نیا  رمع  نوچ  سپ  دنداد  یهاوگ  هباحص  ناگرزب  نادرم و  زا  یعمج  هکنآ  ات  نم  تفگ  نآ  نم و  تفگ  نیا  سپدهد  یهاوگ 
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منک . رتشیب  قیقحت  هک  متساوخ  نکیل  مدرکیم و  ءاضما  ار  وت  لوق  هنیآ  ره  وت  زا  ریغ  دوبن  رگا  ادخب  مسق  اما  تفگ : و 
مجنپ  تروص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  دنک  دایز  هک  تساوخ  باطخ  نب  رمع  یتقو  دیوگ : هدرک  لقن  هریره  یبا  زا  شدانـساب  یقهیب 
ضوع دنک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  لخاد  ارنآ  تساوخ  رمع  سپ  بلطملادبع  نب  سابع  هناخ  رب  يدایز  نآ  دـش  عقاو 

ار بعک  نب  یبا  سپ  دندرک  فالتخا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  شـشخب  هعیطق و  نیا  تفگ : تفریذپن و  سابع  دـهدب  ارنآ 
نآ رب  هداد و  رارق  یتشلاب  شرف و  اهنآ  يارب  داد  روتسد  سپ  دنتفگیم  نیملسملا  دیس  واب  وا و  لزنمب  دندمآ  دندادرارق و  مکاح  دوخ  نایم 

ار هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شـشخب  هعیطق و  دومن  دای  مه  سابع  درک و  وگزاب  تساوخیم  هچ  ره  رمع  سپ  وا  ربارب  رد  دنتـسشن 
يا تفگ : دـنک  اـنب  وا  يارب  ياهناـخ  هک  ار  مالـسلا  هـیلع  دواد  شربماـیپ  هدـنب و  دوـمن  رما  لـج  زع و  دـنوادخهکیتسردب  تـفگ  یبا  سپ 

سدقملا و تیب  هلق  هرخص و  رب  دید  ارنآ  سپ  دیشکار  شریـشمش  يا  هتـشرف  هک  ینیبیم  هکیئاج  دومرف : تساجک  هناخ  نیا  مراگدرورپ و 
ناکم نیا  رد  هک  مدش  رومام  نم  تفگ : سپ  وا  دزن  دمآ  مالسلا  هیلع  دواد  سپ  لیئارسا  ینب  زا  یناوج  هناخ  رگم  زورنآ  رد  اجنآ  رد  دوبن 

نم زا  نم  ياضر  نودب  ارنآ  هداد  نامرف  وت  يادخ  واب : تفگ  ناوج  سپ  لج  زع و  يادخ  يارب  منک  انب  يا  هناخ 
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نک یـضار  ار  وا  سپ  وت  تسدب  ار  نیمز  ياه  جنگ  مداد  رارق  نم  هکیتسردب  مالـسلا  هیلع  دوادب  درک  یحو  ادخ  سپ  هن ، تفگ : يریگب ،
رپ شیم  واگ  تسوپ  کی  راطنق  کی  تا  هناخ  ناب  وت  يارب  سپ  منک  یضار  ار  وت  هک  مرومام  نم  تفگ  ناوج و  نآ  شیپ  دمآ  دواد  سپ 

يارب سپ  تفگ : نک ، یـضار  ارم  سپ  تفگ  تسا  رتهب  نآ  هکلب  تفگراطنق  اـی  تسا  رتهب  نآ  دواد و  يا  مدرک  لوبق  تفگ  تسـالط  زا 
، راطنق (9  ) هن هب  وا  زا  دـش  یـضار  هکنآ  ات  تفرگیم  تخـس  دواد  رب  هراومه  سپ  تفگ : تسالط ، زا  رپ  شیمواگ  تسوپ  هسراـطنق  هس  وت 

لخاد ارنآ  و  رمع ... درک  لوبق  سپ  اهناملـسم  هورگ  رب  مدرک  قدـصت  ارنآ  نم  ار و  یباوث  نآ  يارب  مریگیمن  نم  ایادـخ  راب  تفگ : ساـبع 
درک . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دجسم 

مشش : تروص 
هکنیا ات  ارنآ  نمب  شخبب  ای  ارنآ  شورفب  تفگ : باطخ  نب  رمع  سپ  دوب  هنیدم  دجسم  رانک  رد  يا  هناخ  سابع  يارب  دیوگ : سابع  نبا  زا 

هدب رارق  مکاح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدرم  تدوخ  نم و  نایم  تفگ  سپ  تفریذپن ، وا  سپ  میامن  دجـسم  وزج  ارنآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  سکچیه  تفگ  رمع  سپ  درک ، تواـضق  ساـبع  عـفنب  وا  سپ  دـنداد  رارق  ار  بعک  نب  یبا  سپ 
ایآ نینموـمریما  يا  تفگ : هاـگنآ  تسین  وـت  رب  نم  زا  رت  هاوـخریخ  رت و  حـصان  اـی  تفگ  بعکنب  یبا  سپ  تسین ، نـم  رب  وـت  زا  رت  يرج 

نذا نودب  ار  ینز  هناخ  نآرد  درک  لخاد  سپ  سدقملا  تیب  نتخاسب  ار  وا  درک  رما  لج  زع و  دنوادخ  هکیتسردبدواد  ثیدح  وتب  هدیسرن 
ولجب نوچ  سپ  وا 

هحفص 138 ] ] 

نآ نتخاس  زا  ارم  يدرک  عنم  رگا  نم  راگدرورپ  يا  تفگ : دواد  نآ ، نتخاس  ءانب و  زا  ار  دواد  درک  عنم  ادخ  دیسر  نزنآ  زا  نادرم  يریگ 
: تفگ ، دـیدرگ نم  لام  ناب و  يدرک  تواـضق  دوخ  يارب  هک  تسین  روطنیا  اـیآ  تفگ : ساـبع  سپ  هدـب ، رارق  نم  نادـنزرف  رد  ارنآ  سپ 

. مداد رارق  ادخ  يارب  ارنآ  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  نم  سپ  تفگ : يرآ 
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تمیق ءاهب و  اهنآ  يارب  تفرگار و  یماوقا  لزانم  داد و  هعـسوت  دجـسمب  دیرخ و  یلزانم  دش  هفیلخ  نافع  نب  نامثع  نوچ  دیوگ : يرذالب 
لثم نم ، رب  درک  يرج  ار  امش  رب  نم  تمیالم  ومکح  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : سپ  دندرکهلان ، هجض و  هناخ  دزن  اهنآ  سپ  دراذگ ، ارنآ 
دلاخ نب  هللا  دبع  هکنآ  ات  دندرک  ینادنز  ار  اهنآ  همه  دادروتسد  سپس  دیدش ، یـضار  دیدرک و  رارقا  امـش  سپ  البق  درک  رمع  ار  راک  نیا 

. تخاس دازآ  ار  اهنآ  سپ  ناشیا  هرابرد  درک  تعافش  دیسا  نب 
رد بش  تسیب  داد و  هعسوت  نآ  رد  وتخاس  ار  مارحلا  دجسم  درک و  هرمع  باطخ  نب  رمع  يرجه  هنس 17  رد  دنیوگ : نآریغ  يربط و  و 
رد ار  ناشلزانم  ءاهب  دـندشن و  ناشلزانم  شورفب  رـضاح  هک  دجـسم  ناـگیاسمه  زا  اریمدرم  ياـه  هناـخ  درک  بارخ  درک و  تماـقا  هکم 

دنتفرگ . اهدعب  ات  دراذگ  لاملا  تیب  قودنص 
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دجسم مارحلا و  دجـسم  نداد  هعـسوت  عقوم  مکحب  ملاع  هفیلخ  هک  دهدیم  یـسردامب  تایاور  نیا  عومجم  نتفرگ  دیوگ : ( هللا همحر  ) ینیما
نداد تعـسو  عقوم  رد  وا  نکل  رگید  يدرم  رذوباشتیاور و  رد  دومن  یبا  اـب  تقفاوم  هداد و  ربـخ  واـب  بعک  نب  یبا  هکنآ  اـت  هدوبنیبـنلا 
لمع نیا  زا  رت  بیجع  تسنادـیمن و  هکیئاج  زا  دومن  لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدیـسرتیاور  تفـالخب  مارحلا  دجـسمب 

. دوزفا دجسمب  تفرگ و  روزب  ار  مدرم  ياه  هناخناب  ملع  هیوبن و  تنس  نیا  روهظ  زا  دعب  نآ  تسا و  نامثع 

قالط مکح  زا  هفیلخ  توکس 

کی مالسا  رد  قالط و  ود  تیلهاج  رد  دوب  هداد  قالط  ار  شنز  هک  دندیسرپ  يدرم  زا  ار  باطخ  نب  رمع  تفگ  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا 
كرـش لاـح  رد  وت  قـالط  هک  منکیم  رما  ار  وت  نم  نکل  تفگ : نمحرلا  دـبعسپ  یهن ، هن  منکیم و  رما  هن  ار  وـت  نم  تفگ : سپ  قـالط ،

. تسین يزیچ  درادن و  یشزرا 
تخانــش و مدـع  يارب  رگم  هلئــسم  مـکح  تخانــشب  لـئاسم  زاـین  تجاـح و  عـقوم  رد  دـنک  یهن  رما و  زا  يرود  هـک  دوـبن  ( هـفیلخ ) رمع

رد قالط  مکحب  هللا  دبع  شرسپ  ینادان  لهج و  زا  رتمک  وا  ینادان  لهج و  ویگتسنادن 

هحفص 140 ] ] 

نبا وا و  ناـیم  هک  یئوگتفگ  رد  دومن  ار  تفـالخ  يارب  تیحالـص  یفن  يو  زا  تفرگ و  شردـپ  وا  زا  ار  نیا  ماـقتنا  تسین و  ضیح  لاـح 
. میدرک وگزاب  ارنآ  مجنپ ص 360  وزج  رد  ام  تفای و  نایرج  سابع 

تشوگ ندروخ  رد  هفیلخ  يار 

سپ دوبن  یهاگراتـشک  نآ  زا  ریغ  هنیدـم  رد  عیقب و  رد  ماوع ... نب  ریبز  هاگراتـشک  دـیآیم  رمع  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 
: تفگیم دزیم و  شقالش  اب  ار  وا  یپ  رد  یپ  زور  ود  دیرخ  یتشوگ  يدرم  دیدیم  یتقو  سپ  دوب  وا  صوصخم  قالـش  هرد )  ) وا اب  دمآیم و 

. هدنام هنسرگ  زور  ود  تمکش  ایآ 
: واب تفگ  رمع  سپ  دوب  هتفرگ  تسدـب  یتشوگ  هک  تشذـگ  باطخ  نب  رمعب  راصنا  زا  يدرم  هک  هدـش  تیاـکح  نارهم  نب  نومیم  زا  -2
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: تفگ واب  سپ  دوبتشوگ ، وا  اب  تشذـگ و  واب  ادرف  سپ  تسبوخ  تفگ  نانمومریما  يا  مربیم  ما  هداوناخ  يارب  تشوگ  تفگ : یچ ، نیا 
تفگ یچ  هگید  نیا  تفگ : سپ  دوب  تشوگ  وا  اب  تشذگ و  واب  موس  زور  سپـس  تسبوخ ، تفگ : تسنم ، لها  تشوگ  تفگ  یچ  نیا 
ذیبنلا محللا و  نیرمحالا  مکایا و  تفگ " : تفر و  ربنم  يالاب  هاگنآ  دز  وارـس  رب  شقالـش  اب  سپ  تسنم  هداوناـخ  تشوگناـنمومریما  يا 

نید و هدننکدساف  ات  ود  نیا  هکنوچ  بورشم  تشوگ و  دینک ، يرود  یخرس  ود  زا  هک  داب  امش  رب  "

هحفص 141 ] ] 

تسا . لام  هدننک  فلت 
نمتابیطلا هدابعل و  جرخا  یتلا  هنیز  مرحنم  لق  ارنآ "  يانعم  داـفم و  میـسانشیمن  تسا  یبیجع  هقف  نیا  دـیوگ : هیلع ) هللا  ناوضر   ) ینیما

دوشیمن عمج  نیا  ارهزیکاپ و  كاپ و  ياه  يزور  هدروآ و  نوریب  شناگ  هدنب  يارب  ادخ  هک  ار  یتنیز  هدرک  مارح  یـسک  هچ  وگب  قزرلا " 
رد تابورشم  ياقآ  تشوگ و  ترخآ  ایند و  رد  اهتشروخ  ياقآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  لوق  زا  هدمآ  گرزب  ربمایپ  زا  هکیثیدح  اب 

. تسبآ ترخآ  ایند و 
یتقو نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  يدرم  هکنیا  زا  هدمآ  سابع  نبا  زا  یحیحص  تیاور  رد  هک  هچنآ  و 
سپ مدرک ، مارح  مدوـخ  رب  ار  تشوـگ  سپ  دوـشیم ، کـیرحت  نم  توهـش  منکیم و  اـهنزب  میـسقتو  عـیزوت  ارنآ  دـمآ  مریگ  یتـشوگ  هک 

هک دینکن  دح  زا  زواجت  امش و  ربهدرک  لالح  امش  رب  ادخ  هک  هچنآ  ياهکاپ  دینکن  مارح  دیدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دومرف  لزان  دنوادخ 
همادا رد  تهارک  ضرف  رب  انب  تسا و  هزیکاپ  لالح و  هک  ادخ  هدومن  امـش  يزور  هک  هچنآ  زا  دـیروخب  درادـن  تسود  ار  نیزواجتم  ادـخ 

ریزعت و بجوم  مرج و  نداد  همادا  ندروخ و  یپ  رد  یپ  زور  هس  ای  زور  ود  ایآ  سپ  تشوگ  ندروخ 

هحفص 142 ] ] 

نید هدننک  دساف  تقونآ  رد  دشاب  هدوب  سپ  دسریم  مارح  بارـش  نایز  هدسفمب و  تشوگ  نایز  هدسفم و  ایا  تسیرمع و  قالـشب  هجنکش 
دشابن و راکیب  لاوحا  زا  یلاح  رد  قالش  هک  تسبجاو  هنیآ  ره  نیملسم  راشقا  فانصا و  رد  دوش  لمع  يار  نیاب  رگا  لام و  هدننک  فلت  و 

. دوش انشآ  نیملسم  رس  رب  ابترم 

یندم يدوهی  هفیلخ و 

تعیب وا  اب  باطخ و  نبرمع  رب  میدـش  عمج  سپـس  قیدـص  رکب  یبا  رب  زامن  رب  مدـش  رـضاح  نم  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  لـیفطلا  یبا  زا 
ام هکینیب  رد  سپ  میدیمان  نینموملا  ریما  ار  وا  هکنآ  ات  میتفریم  رمع  شیپ  میدرکیم و  دمآ  تفر و  دجـسمب  میدنام و  يزور  دـنچ  مدرک و 

یسوم ردارب  نوراه  نادنزرف  زا  وا  دندرکیم  لایخ  اهیدوهی  هک  دمآ  رمع  شیپ  هنیدم  نایدوهی  زا  يدوهی  کی  هاگان  میدوب  هتسشن  وا  شیپ 
باتک امـش و  ربمایپ  هب  رتاناد  امـش  کی  مادـکنانموم  ریما  يا  واب : تفگ  رمع و  رباربرد  داتـسیا  هکنآ  اـت  تسا  مالـسلا  اـمهیلع  نارمع  نب 

ام و ربمایپ  هب  رتاناد  ملعا و  نیا  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  یلعب  هراشا  رمع  سپ  مهاوخیم  هچنآ  زا  منک  لاوئـس  وا  زا  اـت  تسامـش  ربماـیپ 
. تسام ربمایپ  نآرق 

ات و هس  ات و  هس  زا  ار  وت  منکیم  لاوئس  نم  تفگ  یهاوخیم  هک  هچ  ره  زا  سرپهب  دومرف : ع :)  ) یلع يا  یتسه  نینچ  وت  ایآ  تفگ : يدوهی 
تسرد باوج  رگا  مسرپیم  لوا  يات  هس  زا  تفگ : يدوهی  زیچ ، تفه  زا  وت  زا  مسرپیم  نم  یئوگیمن  ارچ  دومرف و  مالسلا  هیلع  یلع  یکی 
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هحفص 143 ] ] 

. منکیمن یلاوئس  رگید  يداد  باوج  طلغ  ای  يدادن  باوج  رگا  مسرپیم و  یکی  رگید و  يات  هس  زا  يداد 
يدوهی سپ  دـیوگ : متفگ ، تسرد  ای  متفر  اطخ  هک  مداد  باوج  ار  وت  نم  يدیـسرپ و  رگا  ینادـیم  اجک  زا  دومرف : واـب  مالـسلا  هیلع  یلع 

یسومهتکید ءالم و  اب  تسنم  ناکاین  ناردپ و  زا  نم  ثاریم  باتک  نیا  تفگ  دروآ و  نوریب  يا  هنهک  باتک  درب و  دوخ  نیتسآ  رد  یتسد 
مداد وتب  تسرد  باوج  رگاادخب  مسق  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  منک ، لاوئس  وت  زا  مهاوخیم  هکتـسلاصخ  نیا  نآ  رد  نوراه و  طخ  و 

مالسلا هیلع  یلع  موشیم : ناملسم  وت  تسدب  تعاس  نیمه  يداد  تسرد  باوج  رگا  ادخب  مسق  تفگ : ترضحنآب  يدوهیيوشیم  ناملسم 
دش و هدیئورنیمز  يور  هکیتخرد  لوا  زا  دش و  هدراذگ  نیمز  يور  رب  هک  یگنس  لوا  زا  نمب  هدب  ربخ  تفگ : يدوهی  نک  لاوئس  دومرف :

دوب ؟ هچ  دیدرگ  يراج  نیمز  يور  هکیا  همشچ  لوا 
سدقملا تیب  هلق  هرخص و  هک  دنکیم  لایخ  دوهی  دش  هداهن  نیمز  يور  رب  هک  یگنـس  لوا  هکیتسردب  يدوهی  يا  دومرفمالـسلا : هیلع  یلع 

مدرم دادرارق و  مارحلا  هللا  تیب  نکر  رد  ارنآ  سپدروآ  نیمزب  تشهب  زا  شدوخ  اب  ارنآ  مدآ  هک  دوب  دوسالا  رجح  نآ  دنتفگ  غورد  دوب و 
ادخب مهدیم  یهاوگ  تفگيدوهی : ادخ ، ناشدوخ و  نایم  رد  دننکیم  نامیپ  دـهع و  دـیدجت  نآ  اب  دنـسوبیم و  ار  وا  دـننکیم و  سمل  ارنآ 

. یتفگ تسار  وت  هک  مسق 
نکیل هتفگ و  غورد  دوب و  نوتیز  تخرد  نآ  هک  هتشادنپ  دوهی  دش  هدیئور  نیمز  يور  رب  هکیتخرد  لوا  اما  و  دومرف : واب  مالسلا  هیلع  یلع 

تشهب زا  ارنآ  مدآ  هک  هوجع ) يامرخ   ) تسا یعون  يامرخ  تخرد  نآ 

هحفص 144 ] ] 

یتفگ . تسار  هک  ادخب  مهدیم  تداهش  تفگ  يدوهی  تسا ، هوجع  زا  اهامرخ  همه  لصا  سپ  تشاک  دروآ و  نیمزب  دوخ  اب 
تسا و سدقملا  تیب  هرخـص  ریز  هک  تسا  یئ  همـشچ  نآ  هک  هدرک  نامگ  دوهی  دش  يراج  نیمز  يور  رب  هکیا  همـشچ  لوا  اما  و  دومرف :
نآ و شیپ  درک  شومارف  ار  روش  دوس  کمن  یهام  عشوی )  ) یسوم قیفر  هک  تسیگ  هدنز  بآ  تایح و  همشچنآ  نکیل  هتـشادنپ و  غورد 

مسق ادخب  تفگ  يدوهی  سپ  دندیسر ، رضخب  ات  دنتفرگ  ار  وا  بقع  شقیفر  یسوم و  دیرپ و  بآ  رد  دش و  هدنز  دیسر  یهامب  بآ  نوچ 
. یتفگ تسار  هک 

دمحم لزنم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تسا  تشهب  ياجک  رد  هک  دمحم  لزنم  زا  هدب  ربخ  ارم  تفگ : نک  لاوئـس  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
مهدـیم تداهـش  تفگ  يدوهی  تسا ، لجو  زع  نمحر  يادـخ  شرعب  اهتـشهب  نیرتکیدزن  تسا  اهتـشهب  نایم  رد  ندـع  تشهب  تشهب ، زا 

. یتفگ تسار  هک  مسقادخب 
ای دریمیم  ایآ  ترـضحنآ و  زا  دعب  دـنامیم  هزادـنا  هچ  شلها  رد  دـمحم  یـصو  زا  ارم  هدـب  ربخ  تفگ : سرپ ، هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

نـساحم رـسب و  درک  هراشا  نیا و  زا  نیا  دوشیم  نیگنر  دنامیم و  وا  زا  دعب  لاس  یـس  يدوهی  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دوشیم ، هتـشک 
. هللا لوسر  دمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  مهدیم  تداهش  تفگ : دیرپ و  اج  زا  يدوهی  سپ  : دیوگ شکرابم 

رب تسا  رمع  حیرـصت  نآ  رد  ینیبیم و  هچنانچ  تسا  هداتفا  ثیدح  رد  هدرک و  لقن  یتا  له  هروس  حرـش  ردیتفلا  نیز  رد  یمـصاع  ظفاح 
قالطالا یلع  تسا  تما  ملعا  رمع  دیوگیم : هعیـشولا  بحاص  یـسوم  و  وا ، باتک  نآ و  ربمایپ  هب  تسا  تما  ملعا  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا 

زا دعب 
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هحفص 145 ] ] 

تسا . رتانیب  شدوخ  رب  یمدآ  و  هریصب ، هسفن  یلع  ناسنالا  و  رکب ، یبا 

دش لوعب  لئاق  ثاریم  ضئارف  رد  هک  تسا  یسک  لوا  هفیلخ 

عفد دش و  هدـیچیپ  ضئارف  وا  يارب  هکیتقو  دوب  باطخ  نب  رمع  ار  ثرا  ضئارف  درک  دایز  هکیـسک  لوا  دـیوگ : هدـش  تیاور  سابع  یبا  زا 
سپ دوب ، يراکزیهرپ  درم  بقع و  ارمادک  تخادنا و  ولج  ادخ  ار  امـش  کیمادـک  منادـیمن  مسق  ادـخب  تفگ : یـضعب  رب  ار  یـضعب  درک 
هچنآ یقح  بحاص  ره  رب  منک  لـخاد  اـه و  هصحبمنک  میـسقت  امـش  رب  ار  لاـم  هکنیا  زا  نميارب  دـشاب  رت  عیـسو  هک  اریزیچ  منیبیمنتفگ 

. ماهس ندش  دایز  هضیرف و  تشگرب  زا  نآ  رب  دوشیم  لخاد 
هکینآ زا  دعب  سابع  نبا  رب  میدش  دراو  ناثدح  نب  سوا  نب  رفز  نم و  دیوگ : هک  هدش  لقن  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  زا  و 
اـصحا دراد  ددع  تهج  زا  ار  ناور  گیر  باسح  هکنآ  دـینکیم  لایخ  امـش  تفگ  سپ  ار  ثاریم  ضئارف  میدرک  وگزاب  دوب و  هدـش  انیبان 

. تساجک ثلث  ياج  سپ  دوربفصن  فصن و  هاگ  ره  ار  ثلث  فصن و  فصن و  لام  رد  دنکن 
: تـفگ ارچ ، و  تـفگ : دوـب  باـطخ  نـب  رمع  تـفگ : دوـب  یک  ار  ضئارف  درک  داـیز  هکیـسک  لوا  ساـبع  رــسپ  يا  تـفگ : واـب  رفز  سپ 
ار کیمادک  منادیمن  مسق  ادخب  امش ، اب  منک  راک  هچ  منادیمن  ادخب  مسق  تفگ : دندشیم  راب  یضعب  رب  یضعب  وا و  رب  دشیم  هدیچیپهکیتقو 

نیا زا  رتهب  اریزیچ  لام  نیا  رد  منیبیمن  نم  و  تفگ : رخوم ، ار  مادک  تشاد و  مدقم  ادخ 

هحفص 146 ] ] 

ادخ هک  ار  یـسک  تشادیم  مدقم  رگا  ادخب  مسق  و  تفگ : سابع  نبا  سپـس  امـش ، ياه  مهـس  اه و  هصحب  امـش  رب  منک  میـسقت  هک  دـشاب 
رخوم مادک  مدقم و  مادک  و  تفگ : واب  رفز  سپ  دشیمن  دایز  هضیرف  هتخادنا  شبقع  ادخ  هک  ار  یـسک  تشاذـگیم  رخوم  هتـشاد و  مدـقم 

وا يارب  هک  تسا  رهوش  هضیرف  نیا  هتـشاد و  مدقم  ادخ  هکتـسنآ  نیا  سپيا  هضیرفب  رگم  دوشن  لیاز  هک  يا  هضیرف  ره  تفگ  سپ  تسا 
کی تشه  هب  ددرگیم  رب  دوش  لیاز  وا  زا  رگا  سپ  تسا  عبر  شیارب  نز  دوشن و  مک  وا  زا  يزیچ  دـش  عبرب و  لـیاز  رگا  سپ  تسا  فصن 

ام اهنآ  يارب  دـش  لخاداهنآ  رب  اهرتخد  رگا  سپ  تسا  فصن  شیارب  رهاوخ  کی  تسا و  ثلث  ود  ناشیا  رب  نارهاوخ  دوشیمن و  مک  وا  زا 
هتـشاد مادـقم  ار  وا  هضیرف  ادـخ  هکار  یـسک  دـهدب  رگا  سپ  هتخادـنا  ناـشریخات  ادـخ  دنتـسه  یئاـهنآ  هورگ  نیا  سپ  دوب  دـهاوخ  یقب 

زیچ هچسپ  واب : تفگ  رفز  سپ  دوشن  دایز  هضیرف  ماهـسب  هتخادنا  ناشبقع  ادخ  هکیناسک  نایم  هدنام  هچنآ  دنک  میـسقت  نآ  زا  سپمادـک 
مسق . ادخب  وا  تنوشخ  بعر و  تبیه و  تفگ  رمع  رب  يار  نیاب  ینک  هراشا  هک  تشادزاب  ار  وت 

. دش لوعب  لئاق  ضئارف  رد  هک  دوب  یسک  لوا  رمع  هک  هدش  لقن  يراوتکس ص 152 : هرضاحم  و  وا ص 93 ، خیرات  یطویس و  لئاوا  رد  و 
میوگب نم  هک  تسنکمم  یچ  دیوگ : هحور ) هللا  سدق   ) ینیما

هحفص 147 ] ] 

لوق زا  دعب  ای  بقع  ار  مادک  هتخادنا و  ولج  ادخ  ار  مادک  منادیمن  ادخب  مسق  امـشب و  منک  راک  هچ  منادیمن  ادخب  مسق  هفیلخ : لوق  زا  دـعب 
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شماهس هضیرف  دوب  هتشاد  رخوم  ادخ  هک  ارنآ  دوبهتشاد  رخوم  هتشاد و  مدقم  ادخ  هک  ارنآ  دوب  هتـشاد  مدقم  رگا  ادخب  مسق  و  سابع ، نبا 
. دشیمن دایز 

رد هکتسیسک  وا  نداد " و  يار  رد  امش  رب  ياو  وا " : لوق  تسنیا  هکنآ  لاح  ضئارف و  رد  ندرک  تواضق  زا  درکیمن  يروديدرم  هنوگچ 
ناشیا رب  اوتف  سپ  دـننک  ظفح  ارنآ  هک  هدرک  هتـسخ  ار  اهنآ  ثیداحا  دنتـسه  ننـس  نانمـشد  يار  باحـصا  هک  دـینادب  تفگیم  شا  هبطخ 

تعدـب مینکیم و  يوریپاـم  هدـننک و  عورـشم  هن  میا  هدـننک  ادـتقاام  هک  دـینادب  دـندرک  هارمگ  مه  ار  مدرم  دـندش و  هار  مـگ  سپ  دـنداد 
يراذگ تعدب  راک و  لوا  زاغآ و  تسنیا  ای  ندرک  يوریپ  ءادتقا و  تسا  نینچایآ  میشاب  رثاب  کسمتم  هکیمادام  میوشنهارمگ  میراذگیمن 

. نید رد 
ادخ و يوسب  رت  ضوغبم  یلهج  تسین  هلمج  نیا  هدنیوگ  تسوا  هکنآ  لاح  ار و  ضئارف  دـنادن  هک  هفیلخ  لثم  يارب  تسا  زیاج  هنوگچ  و 

. وا ینادوک  ماما و  لهج  زا  نیملسم  هعماج  يارب  رترضم  هن 
نا لبق  اوهقفت  هدـنیوگ  تسوا  هکنآ  لاح  دـنک و  ادـخ  نید  رد  هقفت  هکنآ  زا  شیپ  ار  تواـضق  سلجم  نادـیم و  درکیم  لاغـشا  روطچ  و 

سیئر هکنآ  زا  شیپ  دیزومایب  نید  ماکحا  هقف و  دینک و  هقفت  اودوست ،

هحفص 148 ] ] 

. دینک یگرزب  دیوش و 

شلامع لاوما  ندرک  هرداصم  ندرک و  میسقت  رد  رمع  داهتجا 

ارناشیا . لاوما  درک  فصن  لامع و  اب  درک  تکرش  هک  دوب  یسک  لوا  وا 
درک و لزع  ارم  نوچ  سپ  دش  عمج  رازه  هدزاود  نم  يارب  سپ  درک  نیرحب  رادنامرف  لماع و  ارم  باطخ  نب  رمع  تفگ : هریره  یبا  زا  -1
: تفگ ار  هللا  لام  يدرک  يدزد  ادـخ ، باتک  نمـشد  تفگ و  اـی  نیملـسم  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ : نمب  مدـش  رمع  رب  دراو  نم 
دشاب و نیملسمو  ادخ  نمشد  هک  متسه  یـسک  نمـشد  نم  نکیل  و  متـسین ، وا  باتک  نمـشد  تفگ  ای  نیملـسم ، ادخ و  نمـشد  نم  : متفگ

رفغا مهللا  متفگ : مدناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچ  تفرگ و  رازه  هدزاود  نمزا  سپ  تفگ : دش ، عمج  یماهـس  دـندروآ و  هچب  یئاهبـسا  نکل 
دـش لماع  هک  قیقحتب  هچ ، يارب  تفگ : هن ، متفگ : يوشیمن  لماع  ایآ  هریره  وبا  يا  تفگنآ : زا  دـعب  هکنآ  ات  شخبب  ار  رمع  ایادـخ  رمعل 
رـسپ هریره  وبا  نم  دوب و  ربمایپ  دنزرف  ربمایپ  فسوی  متفگ : سپ  نیمز ، ياه  هنیجنگ  رب  هدبرارق  ارم  تفگ  فسوی  دوب  وت  زا  رتهب  هکیـسک 

جنپ یتفگن : ارچ  سپ  تفگ : زیچود  زیچ و  هس  زا  مسرتیم  امش  زا  متسه و  هیما 

هحفص 149 ] ] 

نودـب منک  مکح  مکح و  نودـب  میوگب  هک  مراد  تهارک  يریگب و  ار  ملام  يرب و  هب  ار  میوربآ  ینزب و  متـشپ  رب  هک  مسرتیم  متفگ : زیچ ،
ملع .

نآ زا  سپ  یتشادـنشفک  نیلعن و  وت  هکنآ  لاح  مدـینادرگ و  نیرحب  رب  لماع  نم  ار  وت  هک  یتسناد  تفگ : واب  ار و  هریره  وبا  دـیبلط  رمع 
دندادیم مدرم  هک  دوب  یئایاده  هدیئاز و  هرک  هک  دوب  یئاهبسا  ام  يارب  تفگرانید : دصشش  رازهب و  يا  هدیرخ  یئاهبسا  وت  هک  دیـسر  نمب 

يرآ تفگ : تسین ، وت  يارب  تفگ : هدب  ارنآ  تسیدایز  نیا  ار و  تجراخم  يزور و  مدرک  باسح  وت  يارب  نم  تفگ : دش ، ناب  قحلم  هک 
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: تفگ هاگنآ  دش  يراج  نوخ  هکنآ  ات  دز  مکحم  نانچ  ار  وا  شقالش و  اب  وا  يوسب  تساخرب  سپـس  مروایم  دردب  ارتشپ  هک  مسق  ادخب 
تبغر ولیمب  ارنآ  یتفرگ  لـالح  زا  رگا  تسا  نیا  : تفگ مداد ) ادـخ  هار  رد  ینعی   ) مدرک باـسح  ادـخ  دزن  ارنآ  نم  تفگ : ار  اـهنآ  راـیب 

يارب رگم  هدـیئازن  اروـت  همیما  اهناملـسم  يارب  هـن  تـسا و  ادـخ  يارب  هـن  دـندروآ  وـت  يارب  مدرم  نیرحبطاـقن  نـیرترود  زا  اـی  یتـخادرپ ،
. دوب هریرهوبا  رد  امهمیما  ینارچرخ و 

وا لام  رمع  نوچ  سپ  ار ، دعس  ءاعد  دیزیهرپهب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوقيارب  باجتـسم ، دنتفگیم : واب  هک  صاقویبا  نب  دعـس  - 2
یباین عقوم  نیا  رد  تفگ : یلب ، تفگ : ارم ، ینک  نیرفن  هکنیاب  تفگ  واب  رمع  متفرگ ، میمصت  نم  هنیآ  ره  تفگ : واب  دعـس  درک  فصن  ار 

. تخبدب مراگدرورپ  ندرک  اعدب  ارم 
زا يرد  نآ  يارب  هقبط و  دنچ  یترامع  صاقو  یبا  نب  دعس  درک  انب  دیوگ : قاحسا  نبا  زا  هدرک  لقن  نادلبلا ص 286  حوتف  رد  يرذالب  و 

هدش يراک  تبنم  صوصخم  برد  شرصق  رب  داد  صاصتخا  داد و  رارق  بوچ 

هحفص 150 ] ] 

ار دعـسو  دـینازوس  ار  یـصوصخ  یموـمع و  برد  هکنآ  اـت  اریراـصنا  هملـسم  نب  دـمحم  تخیگنارب  باـطخ  نـب  رمع  سپ  هرقن ، ـالطب و 
ریخ . رگم  رمع  هرابرد  تفگن  دعس  سپ  هفوک  دجاسم  رد  تشاداو 

. تفرگ ار  ناشلام  فصن  سپ  صاقو  یبا  نب  دعس  هلمج  زا  ارناشلاوما  دنتشون  سپ  ار  شلامع  رمع  دادنامرف  دیوگ : یطویسو 
. ار وا  لاوما  درک  فصن  هرصب  زا  اریرعشا  یسوم  وبا  رمع  درک  لزع  هکیتقو  -3

: کیلع مالـس  : صاع نب  ورمعب  باـطخ  نب  رمع  هللا  دـبع  زا  دوب ، رـصم  رب  رمع  رادـنامرف  وا  وصاـع  نب  ورمعب  باـطخ  نب  رمع  تشون  -4
تسه نم  رطاخ  يا و  هدش  یناگ  هدرب  دنفسوگ و  واگ و  رتش و  بسا و  ياراد  هک  هدش  رـشتنم  وتيارب  يا  هعیاش  هک  هدیـسر  نمب  قیقحتب 

. نکن نامتک  ارنآ  يدروآ و  ار  لاوما  نیا  اجک  زانم  يارب  سیونب  سپ  یتشادن  یلام  وت  نیا  زا  شیپ 
وا زج  هک  ار  یئادـخوتب  مراذـگیم  ساپـس  رکـش و  نم  سپ  کـیلع ، مالـس  نینموم  ریما  هللا  دـبع  يوسب  تشون : واـب  صاـع  نب  ورمع  سپ 

شیپ هک  تخانشیم  ارم  وا  هکنیا  هدش و  عیاش  نم  يارب  هچنآ  هدش  دای  نآ  رد  هک  نمب  دیسر  نینموم  ریما  همان  سپ  دعب : اما  تسین ، یئادخ 
هفرح زا  منکیم  جـالع  نم  نازرا و  نآ  رد  خرن  هک  متـسه  ینیمز  رد  نم  هک  ار  ناـنموم  ریما  منکیم  مـالعا  نم  متـشادن و  یلاـم  نم  نیا  زا 

نم دوب  لالح  وت  اب  تنایخ  رگا  مسق  ادخب  تسا ، هعـسوت  نینموم  ریما  يزور  رد  دـننکیم و  جالع  نآ  لها  هک  هچنآ  تعارز  يراد و  مراد 
هدـنز ناب  میدرگرب  رگا  تسوت  يارب  ندرک  لمع  زا  رتهب  نآ  هک  تسه  یئاهبـسح  يارب  هک  نک  هاتوک  درم  يا  سپ  مدرکیمن ، تناـیخوتب 

رد هک  مدوخناجب  مسق  و  ناب ، درک  میهاوخ  یگ 

هحفص 151 ] ] 

ار وـت  یلفق  نم  دوـب و  روـطنیا  ارم  هکیتسردـب  سپ  تسین  وا  يارب  یتمذـم  هکنآ  لاـح  تسا و  مومذـم  وا  یگ  هدـنز  هکتـسیسک  وـت  شیپ 
مدرکن . تکرش  وت  لمع  ردو  مدوشگن 

تشون  وا  هب  رمع  سپ 
ار دوخ  هک  دنکن  زاینیب  ار  وت  دروم  ریغ  رد  نداد  مالک  بیترت  یتشون و  هکیئاه  هناسفا  نآ  زا  متسین  مسق  ادخب  نم  هکیتسردب  سپ  دعب : اما 
رب دیا  هتـسشن  نارادنامرف  امـش  هکیتسردـب  ار  وت  لام  دـنک  فصن  سپ  ار  هملـس  نب  دـمحم  وت  يوسب  متخیگنارب  نم  ینک و  هئربت  هیکزت و 
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يارب امـش  اعطق  اما  ناتدوخ  يارب  دینکیم  ایهمو  ناتنادنزرف  يارب  دینکیم  عمج  دنکیمن  ینثتـسم  ار  امـش  يا  هناهب  رذـع و  لام  ياه  همـشچ 
. مالسلا دیربیم و  ثراب  ار  شتآ  دینکیم و  عمج  یمان  دب  ناتدوخ 

زا يزیچ  ندروخ  زا  درک  عانتما  هملـس  نب  دمحم  سپ  داد  بیترت  یناوارف  ياذغ  وا  ياربورمع  دش  دراو  وا  رب  هملـس  نب  دـمحم  نوچ  سپ 
یئاذغ نکیل  ارنآ و  مروخیم  دنراذگ  نم  شیپ  ار  ینامهیم  ياذغ  رگا  تفگ  سپ  ار  ام  ياذغ  ینادیم  مارح  ایآ  تفگ : واب  ورمع  سپ  نآ ،

ارنآ تسا و  وت  يارب  هک  اریزیچ  ره  نم  يارب  سیونب  سپ  مماشایمن ، وت  شیپ  مهبآ  مسق  ادخب  تسا  رش  همدقم  نآ  هک  يدراذگ  نم  شیپ 
سپ دراذگ  ار  يرگید  تفرگ و  ار  ود  نآ  زا  یکی  سپ  دنام  یقاب  شفک  تفجکی  هکنآ  ات  ار  شلاوما  مامت  درک  میسقت  سپ  نکن ، ناهنپ 

رد باطخ  نب  رمع  ياربصاع  نب  ورمع  هک  ار  ینامز  دنک  ماندب  وتشز  ادخ  هملس  نب  دمحم  يا  تفگ : صاعنب و  ورمع  دش  كانمشخ 
نآ زا  تسنآ  لثم  مه  شرسپ  رس  رب  دنکیم  لمح  شرس  يور  مزیه  زا  يا  هتـشپ  هک  ار  باطخ  مدیدیم  نم  مسق  ادخب  درک  يرادنامرف  نآ 

هکیدرب رد  رگم  دوبن  رسپ  ردپ و 

هحفص 152 ] ] 

. دشاب هدش  نیزم  الطب  هکیجابید  سابل  ندیشوپب  دوش  یضار  هک  دوبن  لئاو  نب  صاع  مسق  ادخب  و  دیسریمن ، تسد  چمب 
دوبن رگا  ادـخب  مسق  دنتـسه و  شتآ  رد  ود  ره  وا  ردـپ  وت و  ردـپ  اـما  تسا و  رتـهب  وت  زا  رمع  مسق  ادـخب  وش  تکاـس  تفگ : واـب  دـمحم 

لاحـشوخ ار  وت  نآ  نادازون  دنک و  رورـسم  ار  وت  نآ  یناوارف  هکیدنفـسوگ  لوقاع  مدراذـگیمن  هنیآره  یتفرگ  یـشیپ  نآ  رد  وت  هکینامز 
نکن وگزاب  رمعب  تسادخ و  تناما  وت  دزن  نم  نانخس  نیا  تفگ : ورمع  سپ  دیامن ،

: تفگ نایفـسوبا ، امب  هدـب  هزاـجا  تفگ : رمع  سپ  دـش  رمع  رب  دراو  وا  شیپ  زا  تشگرب  نوچ  سپ  درک  ندـید  ار  هیواـعم  نایفـسوبا  - 5
: تفگ هداتسرفب  داتسرف و  نایفسوبا ) نز   ) دنه يارب  ارنآ  تفرگ و  ار  وا  يرتشگنا  رمع  سپ  میهدب  هزاجا  نآب  ار  وتهک  هدیـسرن  امب  يزیچ 

فقوت ردقنا  سپ  نک  رـضاح  ار  اهنآ  مدرپس  وتب  مدروآ و  هک  ار  نیجرخ  ود  نآ  نک  هاگن  يرتشگنا  یناشنب  دیوگیم  نایفـسوبا  وگب  دـنهب 
اهنآ دش  هفیلخ  نامثع  نوچ  و  لاملاتیب ، رد  تخادـنا  ار  اهنآ  رمع  سپ  دـندروآ  دوب  مهرد  رازه  هد  نآ  رد  هکنیبجرخ  ود  هک  رمع  درکن 

. درک شنزرس  ناب  ارم  تفرگ و  بیع  نم  رب  ارنآ  رمع  هک  ار  یلام  مریگیمن  نم  تفگنایفسوبا  سپ  نایفس  یباب  دینادرگرب  ار 
اه هار  زا  یـضعب  رد  واـب  درک  لوزعم  ار  وا  سپـس  دوـمن  نآ  تافدـص  فئاـط و  یلاو  ار  نایفـس  یبا  نب  هـبتع  باـطخ  نـب  رمع  نوـچ  - 6
هن تسا و  وت  يارب  هن  نیا  مسق  ادخب  تفگ : يدروآ  اجک  زا  ار  اه  لوپ  نیا  تفگ : واب  سپ  دید  لوپ  مهرد  رازه  یس  وا  اب  درک و  دروخرب 

یلام وا  ابار  دوخ  رادـنامرف  لـماع و  تفگ : رمع  سپ  يا ، هعرزم  ندـیرخ  يارب  نآ  اـب  موریم  نوریب  تسیلاـم  نیا  نکیل  اهناملـسم و  يارب 
میتفای
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تسهيزاین لام  نیا  رد  وت  ایآ  تفگ : نایفـس  یباب  دش  هفیلخ  نامثع  نوچ  سپ  تفرگ  وا  زا  ارنآ  لاملا و  تیب  رگم  نآ  ياربیهار  تسین 
نکن در  نکیل  تسا و  زاین  نآب  ام  يارب  هک  مسق  ادخبتفگ  ار ، یتهج  یهار و  نآ  رد  باطخ  رـسپنتفرگ  يارب  منیبن  نم  هکیتسردـب  سپ 

دمآ . دنهاوخ  وت  زا  دعب  هکیناسک  وت  رب  دنادرگرب  سپ  هدوب  وت  زا  شیپ  هکیسک  لعف  وت 
رد وت  ماکح  زا  یمکاح  لام  دـنتفگ : تسیک  لام  انب  نیا  تفگ : سپ  دـنتخاسیم  چـک  گنـس و  اب  هکیناـمتخاسب  تشذـگ  رمع  يزور  - 7

. لگ بآ و  تسا  نیما  ود  يراکتنایخ  ره  رب  نم  يارب  تفگیم  اروا و  لام  درک  هرداصم  سپ  تسا ، نیرحب 
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بیذکت رگا  هدوب و  وا  رب  هک  هچنآ  رب  تسا  رادـنامرف  وا  سپ  درک  بیذـکت  ار  شدوخدـلاخ  رگا  هک  هدـیبع : یبا  يوسب  داتـسرف  رمع  - 8
وبا سپ  ار  شدوخ  درکن  بیذـکت  سپ  دـنک ، تمـسق  وشخب  ود  ارنآ  درادرب و  ار  شا  هماـمع  سپ  تسا  لوزعم  وا  سپ  ار  شدوخ  درکن 

هعاط اعمـس و  تفگیم  دـلاخ  دراذـگ و  وا  يارب  ار  رگید  ياتکی  تفرگ و  مه  ار  شنیلعن  ياتکی  هک  اجنآ  ات  درک  میـسقت  ار  شلام  هدـیبع 
. ار نانموم  ریما  معیطم  مدینش و  نینموملا  ریمال 

يوسب داتـسرف  سپ  ار  واب  ندرک  ناسحا  دوب  هدرک  دصق  هک  هداد  سیق  نب  ثعـشاب  مهرد  ایرانید  رازه  هد  دلاخ  هک  دیـسر  رمع  شوگب  و 
رگا هک  ددنبب  شا  همامعب  ار  وا  درادرب و  شرـس  زا  ار  وا  همامع  هالک و  درادهاگن و  دوخ  يولج  ار  دـلاخ  دور و  رب�م  يالاب  هک  هدـیبعوبا 

هدوب . تنایخ  نآ  سپهدوب  نیملسم  لام  زا  رگا  هدرک و  فارسا  سپ  هدوب  شلام  زا  هداد  واب  هکیرازه  هد 

هحفص 154 ] ] 

تفگ یهدیم ، هزیاج  ناونعب  ارنآ  زا  رانید  رازه  هد  هک  يدرک  ادـیپ  ار  يرگناوت  نیا  اجک  زا  تفگ : واب  دـش  رمع  رب  دراو  دـلاخ  نوچ  سپ 
رازهتـسیب نآ  زا  ارنآ و  ضورع  لاوما و  درک  یبایزرا  سپ  تسوت  يارب  نآ  دـشاب  دایز  رازه  دون  رب  هچنآ  تفگرمع  مهـس ، ود  لاـفنا و  زا 

لمع يزیچ  رب  نم  يارب  زورما  زا  دـعب  ینم و  بیبـح  وـت  هکیتـسارب  يراوـگرزب و  نم  يارب  وـت  هک  ادـخب  مـسق  تـفگ : وابسپـس  تـفرگ 
دندش وا  هتفیرف  مدرم  نکیل  مدرکن و  لوزعم  یتنایخ  یلخب و  سرت و  ای  مشخ  يور  زا  ار  دـلاخ  نم  هک  تشوون ، اهرهـشب  درک و  یهاوخن 

دنکیم . ار  راک  ره  هک  تسوا  وءاشی  ام  لعاف  ادخ  هکیتسارب  هک  دننادب  هک  متشاد  تسود  سپ 
دوب نیا  هدرکتیاکح  یبعـش  هک  ار  هچنآ  رب  انب  رمع  ام  ياقآ  دلاخ و  نایم  توادع  هشیر  لصا و  و  دـیوگ : هریس ج 3 ص 220  رد  یبلح 

درک و هجلاعم  سپتسکـش  شیاپ  قاـس  دز و  نیمز  ار  رمع  دـلاخ  سپ  دوب  رمع  یئاد  رـسپ  دـلاخ  دـنتفرگیتشک و  مه  اـب  یناوج  رد  هک 
دشاب و نم  يارب  يراک  یلمع و  یلوتم  دیابن  زگره  تفگ  دوب و  دلاخ  لزع  درک  هک  يراک  لوا  دیسر  تفالخبنوچ  دش و  بوخ  ات  تسب 

. دنک بیذکت  ار  شدوخ  دلاخ  رگا  هک  هدیبع  وبا  يوسب  داتسرف  تهج  نیا  زا 
. تسا هدرک  دای  دوخ ج 2 ص 115  خیرات  رد  ارنآریثک  نبا  و 

ریز زا  ار  هللا  لام  دلاخ  يا  تفگیم : تشذگیم ، دلاخ  رب  هک  تقو  ره  رمع  تفگ : هک  هدرک  لقن  راسی  نب  نامیلس  زا  شخیرات  رد  يربط  و 
ریما يا  تفگ : واب  دـلاخ  وا  رب  درک  رارـصا  نوچ  تسین و  نم  شیپ  يزیچ  ادـخ  لام  زا  ادـخبمسق  تفگیم : سپ  رآ ، نوریب  تهاگنمیـشن 

وت زا  مهرد  رازه  لهچب  نم  تفگ : رمع  سپ  تسین ، مهرد  رازه  لـهچ  مدروآ  تسدـب  امـش  تفـالخو  تنطلـس  رد  هچنآ  شزرا  ناـنموم 
: تفگ متفرگ ،

هحفص 155 ] ] 

دندرک یبایزراارنآ  هک  یناگ  هدرب  یگ و  هدـنز  لئاسو  وبابـسا  زج  دوبن  یلاـم  دـلاخ  يارب  ارنآ و  متفرگ  تفگ : رمع  وت ، لاـم  نآ  دـشاب 
ریما يا  دنتفگ : واب  یضعبسپ  تفرگ و  ار  لام  داد و  واب  رازه  لهچ  درک و  فصن  ار  نآ  رمع  سپ  دیسر  مهرد  رازه  داتشهب  شتمیق  سپ 

رب زگره  هک  ادـخب  مسق  متـسه و  نیملـسم  رجاـت  نم  هک  تسین  نـیا  زج  تـفگ : و  تـسا ، رتـهب  ار  شلاـم  دـلاخب  ینادرگرب  رگا  ناـنموم ،
گنخ شلد  هدش و  شیاپ  تسکش  ناربج  هدومن و  دلاخزا  ار  شندروخ  نیمز  یفالت  شلمع  نیا  اب  هک  مدرکیم  لایخ  رمع  واب و  منادرگن 

. تسا هدش 
زا هک  هچنآ  رب  مدـش  نامیـشپ  تفگ : دـلاخ ، گرم  زا  دـعب  مالـسلا ، هیلع  یلعب  رمع  هک  هدـش : داـی  ص 117  ریثـک ج 7  نبا  خـیرات  رد  و 
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دوبن . هک  ار  ياهزیچ  زا  هرابرد  میدرکیم  نامگ  هک  میدوب  ام  هنیآ  ره  ار  دلاخ )  ) نایفسوبا دنک  محر  ادخ  تفگ  دوب و  هدش  دلاخبنم 
تشادرب رد  يریرح  نهاریپ  دش و  رمع  رب  دراو  دلاخ  تفگ  هک  نیریس  نب  دمحم  زا  هدرک  دای  شخیرات ج 7 ص 115  رد  ریثک  نبا  و  م -

و تفگ : دیـشوپن ، ریرح  فوع  نب  نمحرلا  دبع  ایآ  نانموم ، ریما  يا  دراد  یبیع  هچ  تفگ و  سپ  دلاخ ، يا  یچ  نیا  تفگ : واب  رمع  سپ 
ناشیا زا  کی  ره  هکنیا  تسا  هناخ  نیا  رد  هک  سک  ره  رب  مدرک  مکح  نم  دشاب ، فوع  نبا  يارب  هچنآ  لثم  وت  يارب  یفوع و  نبا  لثم  وت 

دنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  دندرک  هراپ  ار  دلاخ  یمشیربا  نهاریپ  دنتخیر و  نیرضاح  سپ  تفگ : نآ ، زا  دسریم  وا  تسدب  هچ  ره  دریگب 
تفرگ و ار  وا  نیلعن  هگنل  کیل  یتحدرک  فیـصنت  هرداصم و  ار  ناشلاوما  باـطخ  نب  رمع  هک  ار  ماـکح  زا  یعمج  هدرک  داـی  يرذـالب  و 

دنریز . نایلاو  ماکح  ناشیا  دراذگ و  وا  يارب  ار  رگیديات 

هحفص 156 ] ] 

نیرحب . یلاو  یسود  هریره  یبا  - 1
نآ . یناب  هفوک و  یلاو  صاقو  یبا  نب  دعس  - 2

. هرصب یلاو  يرعشا  یسوم  وبا  - 3
( هیواعم رواشمریزو   ) رصم یلاو  یمهس  لئاو  نب  صاع  نبورمع  - 4

هیما ... نب  برح  نب  نایفسوبا  - 5
. نآ ناقدص  یلوتم  فئاط و  یلاونایفس  یبا  نب  هبتع  - 6

... نیرحب رد  وا  لامع  زا  یلماع  - 7
(. هدرک دای  احورشم  هر  فنصم  ار  دلاخ  ات   ) یحاون زا  یضعب  رد  رکبوبا  یلاو  لماع و  دیلو  نب  دلاخ  - 8

. یفقث هدلک  نب  ثرح  نبعیفن  رکبوبا  - 9
رکبوبا . ردارب  یفقث  هدلک  نب  ثرح  نب  عفان  - 10

تارف . یلاو  یفقث  کیتع  نب  جاجح  - 11
دوب . قرس  رب  یلاو  هک  فنحا  يومع  هیواعم  نب  ءزج  - 12

(. زاوها  ) روباش يدنجیلاو  زفتحم  نب  رشب  - 13
. ناهفصا لاملا  تیبيدصتم  نامهد  ینب  زا  ثرح  نب  دلاخ  بالغ  نبا  - 14

. رذانم یلاو  یملس  تلص  نب  سیق  نب  صاع  - 15
. زاوها رازاب  رب  یلاو  بدنج  نب  هرمس  - 16

. هلجد تاهد  لماع  یبعکلا  هلضن  نب  يدع  نب  نامعن  - 17
. نآ تاقدص  هرصب و  نیمز  رب  یلاو  ناوزغ  ینب  داماد  یملس  دوعسم  نب  عشاجم  - 18

مئانغ تفایرد  يدصتم  یسمحا  یلجب  دبعم  هب  لبش  - 19

هحفص 157 ] ] 

. یگنج
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زمره . مار  یلاویفنح  شرحم  نب  میرم  وبا  - 20
دیوگ : هدومن  دای  هدرک  باطخ  نب  رمع  مدقت  هکیرعش  رد  سیق  نب  دیزی  راتخملا  وبا  ارهورگ  نیا  و 

هلاسر  نینموملا  ریما  غلبا 
رمالا یهنلا و  یف  هللا  نمیا  تناف 

. یهن رما و  رب  یتسه  ادخ  نیما  وتهک  ارم  مایپ  نانموم  ریماب  ناسرب 

نکی  نم  انیف و  هللا  نیما  تنا  و 
يردص هل  ملسی  شرعلا  برل  انیما 

. تسا میلست  وا  يارب  نم  هنیس  دشاب  شرع  بحاص  نیما  هکیسک  یئام و  نایم  رد  ادخ  نمیا  وت  و 

يرقلا  قیتاسرلا و  لها  نعدت  الف 
رفولا مدالا و  یف  هللا  لام  نوغیسی 

. ندرک زادنا  سپ  كاروخ و  دروخ و  رد  دننک  جرخ  ار  هللا  لام  هک  ار  تاهد  اه و  هدکهد  لها  نکن  لوسپ 

هباسح  فرعاف  جاجحلا  یلا  لسراف 
رشب یلا  لسراو  ءزج  یلا  لسرا  و 

(.) رضتحم نب   ) رشب يوسب  و  هیواعم ) نب   ) ءزج غارسب  تسرفب  نک و  یسررب  ار  وا  باسح  و  کیتع ) نب   ) جاجح يوسب  تسرفب  سپ 

امهیلک  نیعفانلا  نیسنت  و ال 
رصن ینب  هارس  نم  بالغ  نبا  و ال 

عیفن ثرح و  نب  عفان   ) ار عفان  ود  ره  نکن  شومارف  هتبلا  و 

هحفص 158 ] ] 

.) ار رصن  ینب  ناگ  هدرب  زا  بالغ  نیا  هن  و  ثرح ) نب 

هبابع  رفصب  اهنم  مصاع  ام  و 
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ردب ینب  یلومقوسلا  یف  يذلا  كاذ  و 

. دوب ردب  ینب  مالغ  رازاب  رد  هکتسیسک  هکنوچ  یصقن  بیع و  یتسد  یهت  ار  مصاع  تسین  و 

هباسج  فرعا  نامعنیلا و  لسرا  و 
ربخ وذل  ینا  ناوزغ  ینب  رهص  و 

. مراد یهاگآوا  زا  نم  هک  ناوزغ  ینب  داماد  عشاجم )  ) غارسب نک و  یسراو  ار  شباسح  و  يدع ) نب   ) نامعن شیپ  تسرفب  و 

شرحم  نبا  لاملا و  هلسف  البش  و 
رکذاذ قیتاسرلا  لها  یف  ناک  دقف 

. دوب دزنابز  تاهد  لها  نایم  رد  هک  شرحم  رسپ  میرم ) وبا   ) زا زین  نک و  لاوئس  وا  زا  هللا  لامزا  هاوخب و  ار  دبعم ) نب   ) لبش و 

مهنا  كوادف  یلها  مهمس  اقف 
رطشلاب کنم  مهتمساق  نا  نوضریس 

. دش دنهاوخ  یضار  فصنب  وت  زا  يدرک  میسقت  رگا  ناشیا  هک  داب  وت  نابرقمنادناخ  ناشیا  اب  نک  میسقت  سپ 

یننا  هداهشلل  ینوعدت  و ال 
رهدلا بجع  يرا  ینکل  بیغا و 

. ار راگزور  یتفگش  منیبیم  نکیل  منکیم و  تبیغ  نم  هک  هاوخن  تداهش  يارب  ارم  یلو 

اوزغ  اذا  وزغن  اوبآ و  اذا  بوون 
رف یلوا و  انسلو  رفو  مهل  یناف 

هحفص 159 ] ] 

بحاص هکنآ  لاح  ما و  هریخذ  اهنآ  يارب  نم  سپ  دـنگنجب  اهنآ  تقو  ره  مینکیمگنج  دـنوش و  هداـمآ  اـهنآ  هاـگ  ره  میوشیم  هداـمآ  اـم 
. میتسین هتخودنا 
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هرانب  ءاج  يرادلا  رجاتلا  اذا 
يرجت مهقرافم  یف  تحار  کسملا  نم 

دوش . يراج  اهرذگهر  رس  رد  نآ  يوب  روایب  کشم  زا  کیخ  کی  يدرگ  هرود  رایس و  رجات  هاگ  ره 
رب نم  تفگ : دوب و  رکبوبا  ناشیا  نایم  رد  لعنب و  یلعن  تفرگ  ار  ناـشلاوما  زا  یفـصن  سپ  ار  هورگ  نیا  لاوما  درک  میـسقت  رمع  سپ  م -

رازه هد  وا  زا  سپ  ینک  تراجت  ناب  هک  هداد  یلام  وتب  هلیبق  تایلام  لاملا و  تیب  لـماع  وت  ردارب  تفگ : رمع  سپ  وتب  اریزیچ  منادرگ  یمن 
. تفرگ ار  شلام  فصن  درک و  هفصانم  وا  اب  هک  دنا  هتفگ  تفرگ و 

رانید دـصب  هک  ار  یناگ  هدربو  نارتش  دـش  هچ  تفگ  واب  ار و  هناـنک  نبرکب  ثیل  ینب  زا  یکب  بهو  نب  ثرح  لاوما  درک  هرداـصم  و  - 21
تراـجت يارب  ار  وـت  هک  ادـخب  مسق  اـما  و  تفگ : مدرک ، تراـجت  نآ  رد  سپ  مدرک  فرـص  دوـب  ارم  هک  یجراـخم  رد  تـفگ  یتـخورف ،

راکب ار  وت  زا  دعب  مسق  ادخب  مهنم  تفگ : مه  رمع  درک  مهاوخن  راک  وت  يارب  نیا  زا  دعب  مسق  ادـخب  اما  تفگ : هدـب  ارنآ  دوز  میداتـسرفن ،
تفرگ . مهاوخن 

هحفص 160 ] ] 

نیملـسم لاملا  تیب  زا  تقرـس  سالتخا و  لاوما  نیا  هکنیا  رب  دوش  هماقا  هفیلخ  شیپ  هنیب  رگا  منادـیمن  نم  دـیوگ : هدـقرم ) هللا  رون   ) ینیما
نیا دـنک  ردـقم  هک  تسلوقعم  ایآ  سپ  ناشیا  يارب  هدوب  هکولمملاوما  اجنیا  هک  هدرک  لایخ  رگا  درکن و  رداص  ار  شمامت  ارچ  سپ  هدوب 

. دوش بوسحم  وا  هریسو  ياه  شور  زا  یکی  نیا  ار و  شفک  لعن و  یتح  تسناشیا  تسد  رد  هچنآ  فصنب  ناشیا  مامت  رد  ار 
سپ هدشن  هماقا  نیا  رب  يا  هنیب  رگاو  دندوب  هدروآ  تسدب  هچنآ  فصن  شلامعابدرکیم  تمـسق  هک  دوب  رمع  دیوگ : زیزعلا  دبع  نب  دـیعس 
جاتن ای  هراجت  دوس  زا  هکنیاب  ارناشیا  ياهاعدا  درک  در  دوب و  اهنآ  فرـصت  رد  هچنآ  زا  ار  مدرم  ياهتـسد  دومن  هاتوک  درک و  دـنلب  هنوگچ 

هیضق و رد  تقد  دوهش و  ندرک  رـضاحب  درکن  راک  نیا  رد  همکاحم  ارناشیا  هچيارب  هدوب و  ناشکلم  تمیق  ای  ناشتعارز  عفانم  اب  ناشبـسا 
ندوب ءاعدا  تسا و  تیکلم  مئالع  تراما و  زاناملـسم  تسد  ملـسملا "  دی  هکنآ "  لاح  تمهت و  نظ و  ءوس  فرـصب  درک  همیرجب  مزلم 

. دنام دهاوخن  اپرب  يرازاب  نملسم  يارب  دشابن  نینچ  رگا  تسلوبق و  لاق  عومسم و  وا  ضراعم 
هک دنتسه  ینادزد  ناشیاهفیلخ  هقف  ياضتقمب  دش  رداصم  ناشلاوماو  دندش  همیرج  هکیا  هباحص  زا  هورگ  نیا  لاح  رهاظ  نیاربانب 

هحفص 161 ] ] 

رامـش تشگنا  هکیرتشیب  ای  رفن  ود  ای  رفنکی  زا  رگم  دنکیمن  يدزد  تاقوا  رتشیب  رد  دزد  هکنیا  يارب  دنا  هدرک  تقرـس  اهیدزد  نیرت  تشز 
ناشیا نیما  اهدـعب  هیـضق و  نیا  زا  شیپ  دنتـسه و  نیملـسم  همه  لام  زا  ینادزد  هفـصانم  هرداصم و  نیا  مکحب  تعاـمج  نیا  نکیل  دـشاب 
یناسک ناشیا  نایم  رد  هکنیا  ریغ  ناگ  هدـنب  اهرهـش و  رب  ناشنداد  رارق  لـماعب  ناـشماکحا  لاوما و  ضارعا و  نیملـسم و  سوفن  رب  دـندوب 

نم دندوب ، سلتخم  دزد و  ناشیا  تسا  حیحـص  ایآ  تفرن ، رمع  راب  ریز  رگید  دیـشک و  رانک  رب  ار  دوخ  همیرج  تخادرپ  زا  دعب  هک  دندوب 
. منادیمن هدنب  زین  دندوب ، راگزیهرپ  لداع و  یگمهناشیا  هک  تسا  تسرد  ایآ  ای  منادیمن 

رتش ندیرخ  رد  هفیلخ 
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دزیم هنوچ  وا و  شیپ  دمآ  رمع  سپ  دشورفب  ارنآ  هک  دمآ  دوب  وا  لام  هکیرتش  اب  یبارعا  رفنکی  دیوگ : هک  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
یبارعا سپ  تسا ، هنوگچ  رتش  ياـهاپ  هک  دـنیبب  رمع  دزیگنارب و  رتـش  هکنیا  اـت  دزیم  شیاـپ  اـب  ارنارتـش  یکی  یکی  رمع  درک  عورـش  سپ 

رمعب یبارعا  سپ  دـنکن  اهرتش  هنود  هنودـب  ار  راـک  نیا  هک  درکیمن  یهتنم  یبارعا  هتفگ  ار  رمع  نکلو و  ارم  رتش  ردـپ  یب  تفگیم  بترم 
سپ ریگب ، ار  شتمیق  نارب و  ار  اهنآ  تفگ  دیرخ و  ار  اهرتش  دش  غراف  نآ  زا  نوچ  سپ  یتسه ، يدـب  درم  وت  هک  منکیم  لایخ  نم  تفگ :

لام مه  اهنآ  سپ  ماهدیرخ  سالپ  زاهج و  اب  ار  اهنآ  نم  تفگرمع  مرادرب ، ار  اهنآ  ياهـسالپ  زاهج و  هکنآ  رگم  منار  یمن  تفگ : یبارعا 
تفگ یبارعا  ماهدیرخ  هچنانچ  تسنم 

هحفص 162 ] ] 

یتسه یـضار  تفگ  رمع  سپ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  دندرکیم  عازن  اهنآ  هکنایم  نآ  رد  سپ  یتسه ، يدب  يدرم  وت  هک  مهدیم  تداهش 
مالـسلا هیلع  یلع  سپ  دـندرک ، وگزاب  ار  هصق  ترـضح  نآ  يارب  سپ  يرآ ، تفگ : یبارعا  دـنک ، تواـضق  وت  نم و  ناـیم  هک  درم  نیاـب 

هنرگو يدرک  طرـش  هچنانچ  تسامـش ، لام  اـهنآ  سپ  يرخب  ناـشزاهج  سـالپ و  اـب  هک  وا  رب  يدرک  طرـش  رگا  ناـنموم  ریما  يا  دومرف :
ار نارتش  لوپ  رمع  دـنار و  یبارعا  ار  اهنآ  تشادرب و  اهنآ  زا  ارناشیاهزاهج  اهـسالپ و  سپ  شتمیق  زا  رتشبی  هب  دـهدیم  شیارآ  ار  شعاتم 

. داد واب 
نـالاپ سـالپ و  درک  ظـفح  وا  يارب  زورنآ  رد  هک  دـهد  ار  شاداـپ  نیرتـهب  یبارعا  فرط  زا  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملا  ریما  دـنوادخ 
مینکیم لوکوم  ارنآ  سپ  ماقم  نیا  رد  ار  وا  هقف  هفیلخ و  لمع  هلکشم  ندرک  لح  اما  دریگب و  تمیق  ضوع و  نودب  هکنیا  زا  ار  شیاهرتش 

دازآ . هدنهوژپ  شواک  رظن  هب 

سدقملا تیب  هرابرد  هفیلخ  يار 

هدامآ ورب و  تفگ  واب  سپ  سدقملاتیب ، هب  نتفر  رد  باطخ  نب  رمع  زا  تساوخهزاجا  يدرم  دیوگ : هک  هدش  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا 
دمآ درک  رفس  زیهجت  نوچ  سپ  نک  ربخ  ارم  يدش  هدامآ  هاگ  ره  وش و 

هحفص 163 ] ] 

نآب سپ  ، درکیم دـیدزاب  ار  هقدـص  نارتش  هکیلاحرد  درم  ود  واب  درک  روبع  دـیوگ و  ورب ، هرمعب  نآ  ضوع  تفگ  دوخ  اب  رمع  سپ  وا  دزن 
، مارحلا هللا  تیب  جـحدننام  تسا  جـح  ایآ  تفگ : دز و  قالـش  اـب  ار  اـهنآ  سپ  سدـقملا ، تیب  زا  دـنتفگ : دـیئایم ، اـجک  زا  تفگ  درم  ود 

. میدرکیم روبع  اجنآ  زا  ام  دنتفگ :
زامن ترایز و  دـصق  درک و  لاحر  دـش  نآ  ترایز  يارب  دـیاب  هک  تسیدجـسم  هس  زا  یکی  سدـقملا  تیب  هک  دـیوگ : هللا ) همحر   ) ینیما

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترـضحنآزا  ار  اهنآ  هدینـشن  هدیـسر و  ربمایپ  زا  هک  یئاهربخ  نیا  هتفر  شرظن  زا  هفیلخ  نکیل  دومن ، ارنآ  رد  ندناوخ 
رب هدرکدنلب و  ار  شقالش  دوب و  هتساوخ  هزاجا  وازا  دوب و  نآ  ترایز  هدامآ  هک  اریدرمنآ  دومن  عنم  سپ  هدرک  شومارف  ای  هدرکن  ظفح  ای 
رب و  میتشذگ ، میدرک و  روبع  اجنآ  زا  ام  هک  دندرک  راهظا  سرت  زا  اهنآ  سپ  دـندوب  هدـمآ  نآ  ترایز  زا  هک  دوب  هدـیبوک  درم  ود  نآ  رس 

ینک . بجعت  ویناوخب  ارنآ  هک  باب  نیا  ثیداحا  تحارص  تسا  وت 
دجـسملا انه و  يدجـسم  و  مارحلا ، دجـسملا  دجاسم  هثالث  یلا  الا  لاجرلا  دشیال  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هریره  یبا  زا  - 1

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


. یصقالا
یصقالا دجسم  نم 3 - دجسم  نیا  مارحلا 2 - دجسم  دجسم 1 - هس  يارب  رگم  دید  ار  ترفاسم  جنر  دوش و  لاحر  دش  هک  تسین  هتـسیاش 

سدقملا .) تیب  )

هحفص 164 ] ] 

نآ : كرادم 
يربک ج5 ص 44 و ننـس  رد  هچنانچ  شحیحـص  رد  يراخب  شدنـسم ج 2 ص 278 و 238 و  رد  هدرک  لقن  اه  یلبنح  ماما  دـمحا  ارنآ 
شننـس ج 1 رد  هجام  نبا  شننـس ج 1 ص 318 و  رد  دواد  وبا  شننـس ج 1 ص 230 و  رد  یمراد  شحیحص ج 1 ص 392 و  رد  ملسم 
رد دـیوگ  یمثیه  شحباـصم ج 1 ص 47 و  رد  يوغب  شننـس ج 5 ص 244 و  رد  یقهیب  شننـس ج 2 ص 37 و  رد  یئاسن  ص 430 و 

دنشابیم . قوثو  دامتعا و  دروم  همه  دمحا  لاجر  طسوا و  ریبک و  رد  یناربط  رازب و  دمحا و  ارنآ  درک  تیاور  دئاوزلا ج 4 ص 3  عمجم 
هریره : یبا  رگید  ظفل 

یقهیب شحیحص ج 1 ص 392 و  رد  ارنآ  ملسم  ایلیا ، دجسم  نم و  دجسم  هبعک و  دجـسم  دجـسم ، هس  يارب  دومن  ترفاسمدیاب  طقف  هتبلا 
. هدرک لقن  شننس ج 5 ص 244  رد 

تیب و  دیوگ : یسربط )  ) یلع وبا  تسا ، هللا  تیبشیانعم  دنا  هتفگ  یضعب  تسا  سدقملا  تیبرهش  مسا  ایلیا  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق   ) ینیما
. دناهدیمان ایلیا  ار  سدقملا 

دیوگیم : هک  رعاش  قدزرف  لوقب 

هتدالو  نحن  هللا  تیب  ناتیبو 
فرشم ءایلیا  یلعاب  رصق  و 

تسا . فرشم  ءایلیا  رهش  هطقن  نیرتالاب  هبيرصق  میتسه و  نآ  نایلاو  ام  هک  دنیادخ  هناخ  تیب  ود  و 

هحفص 165 ] ] 

تسا . هدش  دای  دئاوزلاعمجم ج 4 ص 3  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ  یناربط  هریره  یبا  لوا  ظفلب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلع  زا  - 2
هریرهوبا  لوا  ظفلب  رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 3

تسوا ، ياربيرگید  ظفل  رد  دنتسه و  یتسرد  نادرم  نآ  نایوار  دیوگ  عمجم ج 4 ص 4  رد  یمثیه  هدرک و  ارنآ  زازب 
. سدقملا تیب  دجسم  - 3 هنیدم ، دجسم  - 2 مارحلا ، دجسم  - 1: دجسم هس  ترایز  يارب  رگم  ددرگن  هتسب  رفس  راب  دوشن و  لاح  ردش 

دندامتعا . دروم  یگمه  نآ  نایوار  هتفگ  عمجم  رد  یمثیه  هدرک و  لقن  ارنآ  طسوا  ریبک و  رد  یناربط 
زا درک  انب  ار  سدـقملا  تیبهکیتقو  مالـسلا  اـمهیلع  دواد  نب  نامیلـس  هک  هدـش : تیاور  باـستنا  روطب  صاـع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 4

هکیتنطلس تموکح و  - 2 داد ، واب  ادخ  سپ  دـشاب  هللا  مکح  اب  قفاوم  فداصمهکیتواضق و  - 1 درک : اضاقت  تلـصخ  هس  لج  زع و  يادخ 
سکچیه دش  غراف  دجسم  ءانب  زا  هکیعقوم  تساوخ  لج  زع و  يادخ  زا  داد 3 - واب  ادخ  سپ  وازا ، دعب  دشاب  هدادن  ارنآ  لثم  سکچیه  هب 
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. هدمآایندب شردام  زا  هکیزور  لثم  دور  نوریب  شناهانگ  زا  هکنآ  رگم  دناوخب  زامن  نآ  رد  هک  ارنآ  دیاین 
تسا . هدرک  لقن  شننس ج 2 ص 34  رد  یئاسن  شننس ج 4 ص 430 و  رد  ارنآ  هجام  نبا 

رد هک  يدجسم  يوسب  ددنبب  ار  دوخ  هنیور  اب  هک  يا  هدنور  يارب  تسین  راوازس  هک  هدش : تیاور  تبسن  روطب  يردخ  دیعس  یبا  زا  - 5

هحفص 166 ] ] 

نم  دجسم  نیا  یصقالا و  دجسم  مارحلا و  دجسم  زج  دناوخب  زامن  نآ 
دجسم لدب  هحفص 45  رد  و  رد ج 3 ص 78 و 77 و 51و 3 و 4 و 7 ، هریره  یبا  یلوادرک  لــقن  شدنـسم ج 3 ص 64  رد  ارنآ  دمحا 

زور هزور  باب  رد  شحیحص ج 3 ص 224  رد  يراخب  دیعـسیبا ، زا  ارنآ  هدرک  لقن  هریره  یبا  ظفلب  و  سدقملا ، تیب  دجـسم  یـصقالا ،
حیباصملا ص60 . هاکشم  رد  يزیربت  بیطخ  شننس ج1 ص 430 و  رد  هجام  نبا  شحیحص ج 1 ص 67 و  رد  يذمرت  نابرق و  دیع 
تیاور طسوا  ریبک و  رد  یناربط  رازب و  ارنآ  . هریره یبا  لوا  ظفلب  ... دوشنلاحر دـش  هدـش : تیاور  تبـسن  روطب  يریمـض  دـعج  یبا  زا  - 6

. تسا هدش  دای  دئاوزلا ج 4 ص 4  عمجم  رد  هچنانچ  دندوب  یتسرد  نادرم  یمامت  ارنآ  نایوار  هدرک و 
دجسم نیا  مارحلا و  دجسم  دجسم  هس  يارب  رگم  دندنبن  راکب  ار  هیلقن  لئاسو  هدش  تیاور  تبسن  روطب  يرافغ  هرصب  یبا  نب  هرـصب  زا  - 7

هاعولا ص 444. هیغب  . هتفگ ار  نآ  زا  مادک  هک  تسا  دیدرت  دروم  سدقملا ، تیب  ای  ءایلیا  دجسم  نم و 
رـشحم و نیمز  دومرف : سدقملا ، تیب  رد  هدـب  اوتف  ار  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـیوگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپزینک  هدرب و  هنومیم  زا  - 8 م -
هچ ایآ  متفگ : تسنآ ، ریغ  رد  زامن  رازه  دـننام  نآ  رد  زاـمن  هک  دـیناوخب  زاـمن  نآ  رد  اـجنآب و  دـیورب  زیخاتـسر  زور  رد  تسندـش  هدـنز 
نآ يارب  یغارچ   ) دوش نشور  هتخیر و  نآ  غارچ  رد  هک  تسرفب  ینوتیز  نغور  دومرف : متـشادن ، ارنآ  يوسب  تکرح  ناوت  رگا  یئاـمرفیم 

. دشاب هدمآ  اجنآ  هکتسنآ  لثم  دنک  ار  راک  نیا  هکیسک  سپ  نک ) شکشیپ  ءادها و 
شننس ج 2 رد  یقهیب  ننس ج 4 ص 429 و  رد  هجام  نبا 

هحفص 167 ] ] 

. هدرک لقن  ص 442 
یفطصم هدنب  بش  رد  داد  ریس  ناحبـس  دنوادخ  هدشدراو و  نآ  رد  ندناوخ  زامن  سدقملا و  تیبهرابرد  هک  دوب  يرابخا  زا  يا  هلمج  نیا 
دندرکیم اجنآب  ترفاسم  نآ  دجـسم  رد  ندناوخ  زامن  دـصقب  هباحـص  یـصقالا و  دجـسمب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ 

لئاضف یف  یـصقتسملا   ) ارنآ مان  هدرک و  فیلات  نآ  هراـبرد  یلقتـسم  باـتک  رکاـسع  نبا  ظـفاح  ص 4 و  دـیاوزلاعمجم ج 4  رد  هچنانچ 
. تسا هدراذگ  یصقالا ) دجسم 

تسیئ هیلوا  تاحابم  زا  دجاسم  زا  کیره  يوسب  نتسب  راب  لاحر و  دش  هکیتسارب  سپ  مینک  مه  ثیداحا  نیا  زا  یشوپ  مشچ  ام  هاگ  ره  و 
دنک دـصق  هکیـسک  هکنیا  اب  تسیچ  نآ  لثم  رد  صوصخم  قالـش  اب  ندز  باـهرا و  ياـنعم  سپ  هدـشن  دراو  نآ  هراـبرد  یعنم  یهنهک و 

حاحـص رد  هچنانچ  دشاب ، رود  دشاب و  کیدزن  درادـیم  رب  هک  ار  یئاهمدـق  نآ  رجا  رد  دوشیم  باسح  دـناوخب  زامن  نآ  رد  هک  اریدجـسم 
راثآ ءایحا  دـجاسمهنوگ  نیا  ندـمآ  هک  هدـیدیم  هفیلخ  هکنیالـثم  یلب  هدرک ، لـقن  ص 184  حیحـص ج 1  ردارنآ  يذـمرت  تسا  دوـجوم 

میدرک . دای  زا ج 11 هحفص 298  رتولج  رد  ام  هچنانچ  تسا  ردان  داهتجا  يار و  نآ  رد  وا  يارب  تسناربمایپ و 
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سوجم رد  هفیلخ  يار 

وا هک  باطخ  نب  رمع  زا  شدانساب  هدرک  لقن  دیعس  نب  یحی 

هحفص 168 ] ] 

ناشیا راک  رد  منک  هچ  منادـیمن  تفگ  يرگید : یظفل  ردو  دنتـسین ، باتک  لها  اهنآ  منک و  سوجم  اب  يا  هلماـعم  هچ  منادـیمن  نم  تفگ :
. باتکلا لها  شورب  ناشیا  اب  دینک  راتفر  دومرفیمهلآ : هیلع و  هللا  یلص  لوسر  مدینش  تفگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ 

نک هاگن  هک  دـمآ  ام  يارب  رمع  همان  سپ  زاوها ) تاهد  زا  یکی   ) رذانم رب  مدوب  هیواعم  نب  ءزج  هدنـسیون  یـشنم و  نم  دـیوگ : هلاجب  زا  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ارم  داد  ربخ  فوع  نبنمحرلا  دبع  هکنوچ  ریگب  تایلام  هیزج و  ناشیا  زا  تدوخ و  هیحان  زا  ار  یـسوجم 

دنتفرگ . هیزج  تایلام و  رجم )  ) یسوجم زا  هلآ 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  داد  تداهش  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هکنآ  ات  تفرگیمن  هیزج  سوجم  زا  رمع  تفگ : هک  هدش  تیاور  وا  زا  و 

. تفرگ هیزج  رجه )  ) نایسوجم زا  هلآ  و 
ساسح نیرتمهم و  دـنادیمن  تسا و  گرزب  تفالخ  رما  يدـصتم  هکیـسک  زا  ینکیمن  بجعت  ایآ  دـیوگ : هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر   ) ینیما

تایلوا زا  سوجممکح  هک  اریز  نآب  ار  تفالخ  مزاول  نیرت 

هحفص 169 ] ] 

ینید . روما  یمالسا و  تسایس  یئاراد و  یلام و  روما  تهج  زا  دسانشب  ارنآ  یمالسا  تموکح  تنطلس و  یلوتم  تسمزالهک  تسیئاهزیچ 
دعب مکح  ءارجا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  یهاوگ  تداهـش و  ات  لاس  نیدنچ  نیا  دننام  یمهم  مکح  ندـنام  لیطعت  زا  ینکیمن  بجعت  ایآ 

ای نمحرلا  دـبع  دـشاب و  هدـش  نآلثم  هصق و  نیاب  راـتفرگ  ـالتبم و  هفیلخ  هکنیا  نکمم  دوب و  هفیلخ  گرم  زا  شیپ  لاـسکی  نیا  نآ و  زا 
ار نمحرلا  دبع  رگا  هدرکیم و  لمع  روطچ  عقوم  نیا  رد  سپ  دنهد ، ربخ  ار  وا  ای  دنکلاوئـس  هک  دـشاب  هدوبن  وا  سر  تسد  رد  نآ  دـننام 
اجک و وا  دـناسرب و  ودـهدب  واب  ار  شملع  هک  دوب  اجنآ  رد  یـسک  هچ  درکیم و  عوجر  یک  هب  ار  شراک  رمع  ياـقآ  دوب  هدـیئازن  شرداـم 

دوش نیملسم  رما  زا  يزیچ  یلوتم  هکیسک  هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  حیرـص  نایب  زا  رکبوبا )  ) درک تموکح  رما  یلوتم  ار  وا  هکنآ 
باتکب تسنآ  زا  رتاناد  ونیاب  رتراوازـس  هک  تسه  یـسک  ناشیا  نایم  رد  هک  دـنادیم  وا  هکنآ  لاح  ناشیارب و  اریدرم  دـنک  لامعتـسا  سپ 
ناـشیا رب  تسین  نکمم  هک  ار  هورگنیا  تسیچ  سپ  نیملـسم  ماـمت  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  هب  هدرک  تناـیخ  سپ  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و 

دنمهفب . اریثیدح 

هحفص 170 ] ] 

بجر هزور  رد  هفیلخ  يار 

ماعط و رد  ارنآ  دندراذگیم  هکنآ  ات  بجرهام  رد  نتفرگ  هزور  رد  ار  مدرم  ياهتسد  دزیم  مدید  ار  باطخ  نب  رمع  دیوگ : رح  نب  هشرخ  زا 
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دش . كورتم  دمآ  مالسا  یتقو  سپ  دنتشادیم  گرزب  تیلهاج  لها  هک  دوب  یهام  بجر  هام  یبجر ، هچ  بجر و  تفگیم :
بجر و هزور  صوصخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زاهک  هچنآ  هدش  دوبان  هفیلخ  رظن  زا  هنیآ  ره  دیوگ : هرـس ) هللا  سدـق   ) ینیما

. یتهج زا  تسنآ  يارب  هکیرایسب  ياهباوث  رکذ  نآ و  رد  قیوشت 
تهج زا  دوشیم  نآ  ریغ  بجر و  لماش  هک  امامت  یهام  ره  زا  زور  هس  هزور  هرابرد  هدیسر  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ترـضحنآ  زا  هکیثیدح  و 

. رگید
زا هکیثیدح  موس و  تهج  زا  بجر  هام  تسنآ  زا  هک  مارح  ياه  هام  صوصخ  هزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  زا  هدمآ  هچنآ  و 

بجر هام  تسنآ  رد  لاس و  مامت  زا  رگید  زور  ندرک  راطفا  زورکی و  نتفرگ  هزور  رد  بیغرت  رد  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصترضح  نآ 
مراهچ . تهج  زا 

هحفص 171 ] ] 

هام هزورزا  ار  عنام  هکیتهج  نیمجنپ  نیا  دشاب و  هکیهام  ره  زا  نآ  رد  قیوشت  هزور و  قلطمب  ندرک  تدابع  یگ و  هدـنب  رد  هدـمآ  هچنآ  و 
ناوخب . ارنآو  نم  اب  ایب  سپ  هتشادرب  بجر 

ثیداحا : زا  لوا  هورگ 
هک ار  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  مدینش  تفگ : سپ  بجر ، هام  هزور  زا  ار  ریبج  نب  دیعـس  مدیـسرپ  دیوگ : هدش  تیاور  مکح  نب  نامثع  زا 

. دریگیمن هزور  میتفگیم : هکنآ  ات  درکیم  راطفا  دنکیمن و  راطفا  میتفگیم : هکنآ  ات  تفرگیم  هزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگیم :
مـسق ادخب  هن  تفگیم : هدنیوگ  هکنآ  ات  درکیم  راطفا  دنکیمن و  راطفا  مسق  ادخب  هن  تفگیم : هدـنیوگ  ات  تفرگیم  هزور  يراخب : ظفل  رد  و 

دریگیمن . هزور 
نآ رد  ار  تانـسح  هک  تسیگرزب  هاـم  بجر  هاـم  هدـمآ : ترـضحنآب  هدـش  هداد  تبـسن  هکیروـطب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملاریما  زا  - 2

هزور ارنآ  زا  زور  تفه  هکیـسک  و  تسا ، هتفرگ  هزور  ار  لاس  هکتـسنانچ  دریگب  هزور  بجر  هام  زا  زورکی  هکیـسک  دنک  ربارب  ود  دنوادخ 
زا زور  هد  هکیـسک  دوش و  زاـب  وا  يارب  تشهب  رد  تشه  دریگب  هزور  ارنآ  زا  زورتشه  هکیـسک  دوش و  هتـسب  خزود  رد  تفه  وارب  دریگب 
رد يا  هدـننک  ادـن  ارنآ  زا  دریگب  هزور  زور  هدزناـپ  هکیـسک  دـیامرف و  تمحرم  واـب  هـکنآ  رگم  دـهاوخن  ادـخ  زا  يزیچ  درادـب  هزور  ارنآ 

زا دیشخب  ار  تا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  دنک  ادن  نامسآ 

هحفص 172 ] ] 

. دیامن دایز  وا  رب  ادخ  دنک  رتدایز  هکیسک  نک و  عورش  ار  تلمع  لوا 
هینغلا ج 1 دیاوزلا ج 3 ص 191 ، عمجم  نابعش  بجر و  رگم  ناضمر  زا  دعب  يا  هزور  تسین  مامت  هدیسر  تبـسن : روطب  هریره  یبا  زا  - 3

ص 200 .
بیغرت رد  نیهاش  نبا  بجر ، هام  هدنریگ  هزور  رگم  دوشیمن  نآ  لخاد  هک  تسیرصق  تشهب  رد  هک  تبـسن : روطب  کلام  نب  سنا  زاپ  - 4

. ارنآ هدرک  دای  ج 1 ص 200  هینغلا )  ) رد مه  ینالیج  هدش و  دای  لامعلا ج 4 ص341  زنک  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ 
کی هکیسک  تسا  رتنیریـش  لسع  زا  رتدیفـسریش  زا  دوشیم  هتفگ  بجر  واب  هک  تسیرهنتشهب  رد  هک  هدرک : لقن  اعوفرم  سنا  زایقهیب  و 

. دنک باریس  رهن  نیا  زا  ار  وا  ادخ  دریگب  هزور  بجر  زا  زور 
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رد یطویس  هینغلا ج 1 ص 200 و  رد  ینـالیج  بهاوملا ج 8 ص 108 و  حرـش  رد  یناـقرز  هدرک و  تیاور  باـقلالا )  ) رد ارنآ  يزاریش 
تسنآ . هزور  تیزم  بجر و  تلیضفب  یگرزب  نالعا  نیا  دیوگ و  نآ ج 2 ص 470  حرش  رد  يوانم  هدرک و  ياور  ارنآ  ریغصلا  عماج 

بهاوملا رد  ینالطسق  بجر و  هام  ناراد  هزور  يارب  تسیرصق  تشهب  رد  هکیتسردب  دیوگ : وا  هکهدرک  لقن  هبالق  یبا  زا  رکاسع  نبا  - 5
عمج رد  یطویس  نآ ج 8 ص 128 و  حرش  رد  هچنانچهدرک  دای  هیندللا 

هحفص 173 ] ] 

. تسا دوجوم  نآ ج 4 ص 341  بیترت  رد  هچنانچ  هدرک  دای  عماوجلا 
ار بجر  هام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  تفگ : رمع  نب  هللا  دـبعب  ریبز  نب  هورع  هک : هدرک  لقن  حابر  یبا  نبءاطع  زا  دواد  وبا  - 6

. تفگ راب  هس  ار  نیا  تشادیم و  گرزب  ارنآ  یلب و  تفگ : تفرگیم ، هزور 
دای ص 67  سمـشلا " ج 2  ءوض  رد "  یعاـفر  هدـشدای و  ص 128  نآ ج 1  حرـش  رد  هچنانچ  هدرکداـی  بهاوملا  رد  ارنآ  ینالطـسق  و 

تسا . هدومن 
مدرم هکیهاـم  زا  يدیـسرپ  تفگ : واـب  سپبجر  هاـم  هزور  زا  درک  لاوئـس  ادردـلاوبا  زا  يدرم  تفگ : هـک  هدـش  تـیاور  لوـحکم  زا  - 7

یگ و هدـنبدصقب  ارنآ  زا  زورکی  هکیـسک  ار و  یگرزب  تلیـضف و  رگم  دوزفین  ناب  مالـسا  و  دنتـشادیم ، گرزب  تیلهاج  رد  ارنآ  تیلهاج 
دناشن ورف  شزورنآ  هزور  دـهاوخب  ار  ادـخ  تیاضر  اصلاخ هللا  ودریگب  رظن  رد  ار  یلاعت  يادـخ  باوث  ناـب  هک  درادـب  هزور  ادـخ  تداـبع 

وا شاداـپ  دوش  هداد  ـالط  نیمز  شیاـجنگو  يرپ  هزادـناب  واـب  رگا  و  شتآ ، ياـهرد  زا  يرد  دوـش  هتـسب  وا  زا  ار و  یلاـعت  يادـخ  بضغ 
هدرک دای  هینغلا ج 1 ص 198  رد  ارنآ  ینالیج  ... ثیدح نایاپات  تمایق  زور  ریغ  ایند  زا  يزیچ  شاداپ  ار  وا  رم  دنکن  لیمکت  دوب و  دهاوخن 

. تسا
زا صوصخب  ثعبم ) زور   ) نآ متفه  تسیب و  زور  هزور  نآ و  هبنـشجنپ  نیلوا  بجر و  هزور  تلیـضف  رد  تسیرایـسب  ثیداحا  اـجنیا  رد  و 
نب همالس  يرافغ و  رذ  یباو  یسراف  ناملس  هریره و  یبا  کلام و  نب  سنا  و  نیسح ) نسح و   ) نیطبـس نیماما  يردخ و  دیعـس  یبا  قیرط 

لوا ص 407 ءزج  رد  قباس  رد  ارنآ  زا  یئزج  ام  هک  سابع  نبا  سیق و 

هحفص 174 ] ] 

هدومن و داـی  ص 46  هداعـسلا ج 3  حاـتفم  بحاـص  ارنآ  زا  یـضعب  هدرک و  عمج  و 196  ص 205  هینغلا ج 1  رد  ارنآماـمت  مـیدرک  داـی 
هدشدای هتفگ : سپس  ج 2 ص 67  سمشلا ) ءوض   ) رد یعافر  هدرک و  دای  رد ج2 ص 82 و 81  ارنآ  زا  يا  هدع  مالظلا  حابصم  ردینادرج 

( میدقلا مالا   ) باتک ردهدرک  تیاکح  یعفاش  زا  نآ  زا  سپ  ار  بجر  هزور  زا  یهن  ثیدح  هدرک  فیعـضت  یقهیب  هک  یکبـس : تاقبط  رد 
تسبجاو . نآ  هک  دنکن  نامگ  لهاج  هکنیا  يارب  دریگب  هزور  ناضمر  هام  زا  ریغ  ار  لماک  هامکی  درم  هک  مراد  هورکم  تسا ، هتفگ  هک 

ياه هام  هزوربابحتسا  تسا  هدش  لقن  هچنآ  تسا و  لهاج  دنک  بجر  هزور  زا  یهن  هکیسک  دیوگ : مالـسلا ... دبع  نب  نیدلا  زع  خیـش  و 
هام هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  و  مرحم ، هجح 4 - يذ  هدعق 3 - يذ  بجر 2 - تسا 1 - هام  راـهچ  نآ  تسمارح و 

ظوفحم نوصم و  اهناوخ  نآ  رد  شزرمآب و  صوصخم  نآ  هکنآ  يارب  دومرف : تسیچنآ  يانعم  دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا ، هللارهـش  بجر 
دایرف هک  دـنکیم  رما  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دوشیم  بجر  هام  لوا  بش  یتقو  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  دومرف : هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنامیم و 

هیلع مدآ  هک  هدـش  تیاور  و  دـنک ، رافغتـسا  نآ  رد  هکیـسک  لاحب  اشوخ  سپ  دـش  زاـغآ  درک و  عولط  بجر  هاـمهک  دـینادب  مدرم  دـنک :
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بوبحم دومرف  تدوخ ، يوسب  اهزور  نیرت  بوبحم  تاـقوا و  نیرت  بوبحم  هب  هدـب  ربخ  ارم  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ : مالـسلا  هولـصلا و 
هقدـص ندـناوخ و  زامن  نتفرگ و  هزورب  . بجرهمین زور  رد  نم  يوسب  دـیوج  برقت  هکیـسکسپ  تسبجر  همین  زور  نم  دزن  اـهزور  نیرت 

زا شزرمآ  بلط  رافغتسا و  منک و  اطع  واب  ارنآ  هکنآ  رگم  دهاوخن  نم  زا  يزیچ  سپ  نداد 

هحفص 175 ] ] 

رادـهگن ظفاح و  نم  دایب  دـشاب و  هزور  هکیلاح  رد  ار  بجر  همین  زور  دـنک  حبـص  هکیـسک  مدآ  يا  مزرماـیب ، ار  وا  هکنآ  رگم  دـنکن  نم 
تشهب ... رگم  تسین  یشاداپ  وا  يارب  دشاب  شلام  زا  هدنهد  قدصت  دشاب و  شتروع 

هتفگ هلبانح  هکنیا  رگم  دننادیم  بحتـسم  ياه  هزور  زا  ارنآ  هدش و  بجر  هام  هزور  بابحتـساب  دـقتعم  بهذـم  راهچ  ءاهقف  هک  قیقحتب  و 
رد هک  اریزیچ  دـنا  هتفرگ  اهنآدـیاش  درادـن و  یتهارک  سپ  دـنک  راطفا  نآنیب  رد  هکنیا  رگم  بجر  هاـم  ماـمت  نتفرگ  هزور  تهارکب  دـنا 

ربارب و هکنیا  يارب  دنرادب  هزور  ار  بجر  مامت  هک  دنا  هتسناد  هورکم  هباحـص  زا  یـضعب  و  وا : لوق  زا  هدش  دای  مولعلا ج 1 ص 244  ءایحا 
دوشن . ناضمر  هامب  هباشم 

ثیداحا : زا  مود  هتسد 
ياهزور زا  يزور  هچزا  متفگ : یلب ، تفگ : تفرگیم ، هزورزور  هس  یهام  ره  زا  ربمایپ  ایآ  مدیـسرپ  هشیاع  زا  دـیوگ : هیودـع  هذاعم  زا  -1

. درادب هزور  يزور  هچ  زا  هک  تشادن  یکاب  تفگ : هام ،
. دریگب هزور  یهام  هچ  زا  تشادن  یکاب  هک  تسا : یقهیب  دواد و  یبا  ظفل  و 

. دشابيزور هچ  زا  هتشادن  یکاب  تفگ : يزور ، هچ  زا  متفگ : تسا ، هجام  نبا  ظفل  رد  و 

هحفص 176 ] ] 

. تسا رمع  مامت  هزور  نآ  سپدریگب  هزور  زور  هس  هام  ره  زا  هکیسک  هدش : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  يرافغ  رذ  یبا  زا  - 2
: منکن كرتزگره  ارنآ  هللا  ءاشنا  هک  دومرف  شرافسزیچ  هس  يارب  نم  بیبح  وا : رگید  ریبعت  رد  و 

. یهام ره  زا  زور  هس  هزورب  و  ندیباوخ 3 - زا  شیپ  رتو  زامن  ندناوخب  و  نابرق 2 - دیع  زور  زامنب  دومرف : شرافس  - 1
. یهام ره  زا  زور  هس  تسبوخ  نتشاد  هزور  دیوگ : تساهدش  هداد  تبسن  واب  هکیروطب  صاعلا  یبا  نب  نامثع  زا  - 3

ج 2 ص 13 . بیهرتلا ) بیغرتلا و   ) رد يرذنم  شننس ج 4 ص 219 و  رد  یئاسن  دوخ و  حیحص  رد  همیزخ  نبا 
. تسایند هزور  نتفرگ  هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  ناضمر " و  هام  تسا "  ربص  هام  هزور  هدش : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  هریره  یبا  زا  - 4

ریبعت رد  و  ... یهاـم ره  زا  زور  هس  هزور  - 1 دومن : شرافـس  زیچ  هسب  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نم  لیلخ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  وا  زا  و 
زیچ هسب  دومن  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يذمرت ،

هحفص 177 ] ] 

. یهام ره  زا  زور  هس  هزور  و 
زگره دومن  مهاوخن  كرت  ارنآ  مشاب  هدنز  هکیمادام  دومن  شرافـس  زیچ  هسب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نم  بیبح  دـیوگ : ءادرد  یبا  زا  - 5
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یهام . ره  زازور  هس  نتفرگ  هزور 
. تسایند رمع  مامت  هزور  یهام  ره  زا  زور  هس  هزور  هدش : لقن  اعوفرم  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  - 6

. زور هس  یهام  ره  زا  تسین  یفاک  ار  وت  ایآ  وا : زا  يرگید  ریبعت  رد  و 
. تسایند مامتهزور  نیا  سپ  زور  هس  یهام  ره  زا  ار  وتتسیفاک  وا : زا  موس  ریبعت  رد  و 

. یهام ره  زا  زور  هس  ایند  رمع  زور  منک  ینومنهر  ار  وت  ایآ  وا : زا  مراهچ  ریبعت  رد  و 
. ریگبهزور زور  هس  یهام  ره  زا  وا : زا  مجنپریبعت  رد  و 

هس هزور  دنا : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  سایا  نب  هرق  زا  - 7

هحفص 178 ] ] 

. تسنآراطفا راگزور و  مامت  هزور  یهام  ره  زا 
. ار هنیس  تشحو  دربیم  یهام  ره  زا  زور  هس  هزور  تسا و  ربص  هام  هزور  دنا : هداد  تبسن  واب  هکیروطب  سابع  نبا  زا  - 8

حیحـص ردنابح  نبا  دمحا و  دنتـسه و  یتسرد  نادرم  شنایوار  هدرک و  تیاور  ارنآ  رازب  دیوگ : بیغرتلا ج 2 ص 31  رد  يرذنم  ظفاح 
. تسا هدرک  تیاور  یلع  ثیدح  زا  ارنآ  زین  زازب  دناهدربن و  ار  وا  مان  یبارعا و  ثیدح  هس  زا  دنا  هدرک  تیاور  یقهیب  دوخ و 

. یهام ره  زا  زور  هس  هزور  ار  هنیس  سرت  دربیم  هک  يزیچب  ار  امش  مهد  ربخ  ایآ  هدرک : تیاور  اعوفرم  لیبحرش  نب  ورمع  زا  - 9
. هدرک لقن  جبیغرتلا 2 ص 31  رد  يرذنم  ننس ج 4 ص 208 و  رد  یئاسن 

. ارنآ هدرکلقن  شننس 4 ص 225  رد  یئاسن  ریگب  هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  اعوفرم : برقع  یبا  زا  - 10
دنتفرگیم هزور  زور  هس  یهام  رهلوا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب  تفگ : هک  هدش  تیاور  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  - 11

هحفص 179 ] ] 

. ار یهام  ره  زا  زور  هس  تفرگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : رمع  نب  هللا  دبع  زا  - 12
هدمآ هصفح  زا  زین  ریبعت  نیمهب  تفرگیم و  هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : هک  هدش  تیاور  هملس  ما  زا  - 13

. مریگب هزور  زور  هس  یهام  ره  زا  هک  درکیم  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا : هملس  ما  يارب  یظفل  رد  تسا و 
ناضمر ات  ناضمر  یهام و  ره  زا  زور  هس  هک  دـنا : هدرک  لقن  اعوفرم  رمع  صخـش  زا  ثیدـح  ناماما  هک  تسیثیدـح  اـهنیا  همه  زا  شیپو 

. تسا رمع  مامت  ای  ایند  مامت  هزور  نیا  سپ  دعب 
موس : هورگ 

. ار مارح  ياه  هام  هزور  نآ و  زا  دعب  هزور  هس  و  ناضمر ) هام  ینعی   ) ربص هام  ریگبهزور  هک  هدش : تیاور  اعوفرم  یلهاب  زا 
ياه هام  زا  رادب  هزور  و  نک ، كرت  مارح و  ياه  هام  زا  ریگب  هزور  نک ، كرت  مارح و  ياه  هام  زا  ریگب  هزور  وا : يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

نک . كرت  مارح و 

هحفص 180 ] ] 
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. ارنآ دومرف  راب  هس  نک  كرتو  ار  مارح  ياه  هام  زا  ریگب  هزور  وا : يارب  موس  ظفل  رد  و 
هتشون وا  يارب  لاس  ود  هدابع  درادب  هزور  ار  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  زور  مارح  هام  زا  زور  هسهکیـسک  هدش : تیاور  اعوفرم  سنا  زا  - 2

. دوشیم
ارنآ هدرک و  لقن  ریغـصلا  عماج  رد  یطویـس  یـسلایط و  ارنآ  هدرک  تیاـکح  ص 244 و  موـلعلا ج 1  ءاـیحا  رد  یلازغ  يدزا و  یـسلایط و 

. هتسناد نسح 
. تسا بجر  اهنآ  زا  یکی  هک  مارح  ياه  هام  زا  هزورب  دومرف : مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  دای  شننس  رد  دواد  وبا  - 3

جيراسلا 5 ص 150 . داشرا  هیشاح  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  هیندللا و  بهاوملا  رد  ینالطسق  دواد  یبا  زا  ارنآ  هدرک  تیاکح  و 
: مراهچ هورگ 

نیرت بوبحم  و  تسا ، دواد  هزور  ادخ  يوسب  اه  هزور  نیرت  بوبحم  دومرف : هک  اعوفرم : هدـش  تیاور  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 1
ار بش  زا  یمین  مالسلا  هیلع  دواد  تسا ، دواد  زامن  اهزامن 

هحفص 181 ] ] 

. تفرگیم هزور  زورکی  دروخیم و  زور  کی  دیباوخیم ، ارنآ  مشش  کی  تساوخیم و  رب  درکیم و  مایق  ارنآ  ثلث  دیباوخیم و 
. دروخب زورکی  ریگب و  هزور  زورکی  ، مالسلا هیلع  دواد  هزور  ریگب  هزور  رگید : ترابع  رد  و 

دروخیم . زورکی  تفرگیم و  هزور  زورکی  هک  ار  مالسلا  هیلع  دواد  هزور  ادخ  دزن  ار  اه  هزور  نیرتالاب  رادب  هزور  وا : موس  ظفل  رد  و 
ملسم حیحص  يراخب ج 3 ص 217 ، حیحص  نک  عوجر  اهنآ  دیناسم  حاحـصرد و  دوشیم  تفای  هک  تسیرایـسب  ظفلا  ثیدح  نیا  يارب  و 

دواد ج 1 یبا  ننس  یمراد ج 2 ص 20 ، ننس  دمحا ج 2 ص 225 و 205 ، دنسم  يذمرت ج 1 ص 148 ، حیحص  ج 1 ص 321 و 319 ،
جبیهرتلا 2 بیغرتلا و  یقهیب ج 4 ص 299 و 296 ، ننس  هجام ج 1 ص 523 ، یبا  ننس  یئاسن ج 4 ص 215 و 209 ، ننس  ص383 ،

حیباصملا ص 171 . هاکشم  ص 37 و 36 و 32 ،
زورکی دریگب و  هزور  زورکی  هکیـسک  يارب  تسا  هنوـگچ  تفگ : هک  یثیدـح  رد  رمع  زا  ناشدانـساب  دـنا  هدرک  لـقن  یئاـسن  ملـسم و  - 2

تسا . مالسلا  هیلع  دواد  هزور  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دروخب :
: مجنپ هورگ 

دهد یتعفنم  يدوس و  ناب  ارم  یلاعت  يادخ  هکیرماب  هدب  نامرف  ارمادخ  لوسر  يا  متفگ : تفگ  هک  هدش  تیاورهماما  یبا  زا  - 1

هحفص 182 ] ] 

. تسین نآ  يارب  ینزو  مه  هکنآ  يارب  نتفرگ  هزورب  داب  وت  رب  دومرف :
. درادب رود  شتآ  زا  لاس  داتفه  ار  وا  تروص  ادخ  دریگب  هزور  ادخ  هار  رد  زورکی  هکیسک  هک  هدش : تیاور  اعوفرم  دیعس  یبا  زا  - 2

زور نیاب  شتآ  زا  ار  وا  تروص  درادـب  رود  ادـخ  دریگب  هزور  لج  زع و  ادـخهار  رد  زورکی  هکیـسک  هدـش : لقن  اعوفرم  هریره  یبا  زا  - 3
. لاس داتفه 

نایم هچنآ  لثم  دهدیم  رارق  یقدـنخ  شتآ  وا و  نایم  ادـخ  درادـب  هزور  یلاعت  يادـخ  هار  رد  زورکی  هکیـسک  وا : يارب  يرگید  ظفل  رد  و 
. تسا نیمز  نامسآ و 
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شتآ زا  ار  وا  ادخ  هکنآ  رگم  ادخ  هام  رد  دریگب  هزور  هک  تسین  يدرم  چیه  هک  هدش  تیاور  اعوفرم  يدزا  نایفـس  نب  هللا  دـبع  زا  - 4 م -
هباصا ج 1 ص 319 . رد  هچنانچ  هدرک  لقن  ارنآ  یناربط  لاس ، دص  دنک  رود 

هحفص 183 ] ] 

هبنـشراهچ و زورهزور  هرابرد  هچنآ  تساهنآ  زا  هک  دوشیمبجر  هزور  لماش  شقالط  هک  ار  يرگید  ياه  هورگ  ثیداحا  نیاب  نک  هفاضا 
. يرگید نود  دشاب  هتشاد  هام  ياهزورب  صاصتخا  هکنآ  نودب  هدش  دراو  هعمج  هبنشجنپ و 

دراو هکتـسیربخ  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هاممامت  هزور  نآ  هکنیا  یهام و  ره  زا  ضیبمایا  هزور  هرابرد  هدـش  دراو  هچنآ  اـهنآ  زا  یـضعب  و 
. یهام ره  زا  زور  راهچ  رد  هدش 

. تسا هدیسر  لاس  مایا  مامت  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  هزور  هرابرد  هکتسیتایاور  اهنآ  زا  یضعبو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقنسابع  نبا  زا  یئاهنت  هجام  نیا  هک  هچنآ  يارب  دنام  یقاب  ینزو  اهنیا  مامت  زا  دعب  منکیمن  نامگ  و 

رتاوت زا  ای  يونعم  هرتاوتم  ثیداحا  زا  یتخانـش  هک  هچناب  تسا  ضراـعم  نآ  سپ  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  بجر  هزور  زا  درک  یهن 
هنوگچ سپ  دـنا  هداد  نآب  اوتف  بهذـم  راهچ  ءاملع  هچنانچ  یعطق  رودـصب  هدـش  نآ  رد  بیغرت  هکیبجر  هاـم  هزوربابحتـسا  زا  یلاـمجا 

: دـیوگ متاح  وبا  تسین و  يزیچ  دـیوگ : وا  هرابرد  دـمحا  هک  ءاطع  نب  دواد  ناکمب  تسا  فیعـض  هکنآ  لاح  دوش و  تیاور  نآب  داـمتعا 
فیعض هکلب  تسین  يوق 

هحفص 184 ] ] 

تسا و كورتم  دیوگ : ینطق  راد  تسا و  فیعـض  دیوگ : یئاسن  ثیدـحلا و  رکنم  دـنیوگ : هعرز  وبا  يراخب و  تسوا و  رکنم  وثیدـحلا 
نبا ننـس  حرـشرد  يدنـس  وا و  ياطخ  شزغل و  يدایز  ياربیلاح  چـیهب  دوشن  واب  لالدتـسا  رابخا  رد  تسا  کش  ریثک  دـیوگ : نابح  نبا 

دنتـسه و وا  فیعـضت  رب  قفتم  لاجر  ءاملع  تسا و  فیعـض  ءاطع و  نب  دواد  شدانـسا  رد  ثیدـح ، نتم  رد  دـیوگ : ص 531  ج 1  هجام 
فیعـض و نآ  يوار  نآ  رد  هکنوچ  تسین  یحیحـص  ثیدـح  هدـنیوگ  واریغ  یبهذ و  دـیوگ : ص 125  بهاوملا ج 8  حرـش  رد  یناـقرز 

هزورب . ارنآ  نداد  صاصتخا  تسا  هورکم  دنیوگیم  هتفرگ و  ارنآ  اهیلبنح  تسا و  كورتم 
یئاهنت هب  هجام  نبا  هک  ار  هچ  ره  دیوگ : يزم  جاجحلا  وبا  . دنکن نآب  ءانتعا  ثیدـح  نف  رگـشواک  هجام و  نبا  نادرفتم  زا  نآ  هکنیا  افاضم 

لقن یئاهنت  هب  حاحـص و  نابحاص  ، هناگجنپ ناماما  زا  هدش  ادج  ثیدـح  زا  هک  ار  هچنآ  هکتـسنیا  دوصقم  تسا  فیعـض  نآ  هدرک  تیاور 
هزور زا  یهنمدع  رب  هدوب  ناشمشچ  يولج  رد  هجام  نبا  هلوقنم  یهن  ثیدح  دنا و  هدرک  حیرصت  مالعا  زا  يرایسب  نیا  يارب  تسا و  هدرک 

. تسا هدش  دای  یناقرز ج 8 ص 127  بهاوملا  حرش  يراسلا ج 5 ص 148 و  داشرا  هیندللا و  بهاوملا  رد  هچنانچ  بجر 
بجر هدنیوگ : لوق  يانعم  تسیچ  ودنروخب  اذغ  دنراذگ و  ماعط  رد  هکنآ  اتدزیم  ار  مدرم  ياهتـسد  هچ  يارب  منادیمن  اهنیا  همه  زا  دعب  و 

تیلهاج لها  هک  تسیهام  بجر  هک  تسین  نیا  زج  بجر  تسیچ  و 

هحفص 185 ] ] 

زا ارنآ  هدروآ  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  رد  نک  لمات  هحفص 170 و  هب  نک  عوجر  درک  كرت  ارنآ  دمآ  مالسا  نوچ  سپ  دنتـشادیم  گرزب  ارنآ 
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. لوق لعف و  تهج 

نآرق تالکشم  زا  تالاوس  رد  هفیلخ  داهتجا 

داتسرف رمع  سپنارق  تاهباشتم  زا  ندیسرپ  هب  درک  عورش  دش و  هنیدم  دراو  دنتفگیم  غیبص  واب  هک  اریدرم  هدش : لقن  راسی  نامیلـس  زا  - 1
، متسه غیبص  ادخ  هدنب  نم  تفگ : یتسیک ، وت  تفگ : واب  سپ  دوب ، هدرک  هدامآ  امرخ  تخرد  هخاش  ود  وا  يارب  البق  درک و  رضاح  ار  وا  و 

نوخ اتدز  وا  تروص  رس و  رب  ردق  نآ  سپ  مرمعادخ ، هدنب  نم  تفگ  دز و  ار  وا  تشادربار و  امرخ  تخرد  بوچ  نآ  زا  یکی  رمع  سپ 
(. ملقع ینعی   ) تفر متفایم  مرس  رد  هچنآ  هکنوچ  ار  وت  تسیفاک  نینموملاریما  يا  تفگ  سپ  شرس ، زا  دش  يراج 

سپ دش  رـصم  دراو  هکنآ  ات  نیملـسم  عماجم  رد  درکیم ، لاوئـس  نارق  زا  یئاهزیچ  زا  یقارع  غیبص  هک : هدش  لقن  هللا  دبع  يالوم  عفان  زا  و 
يدرم تفگ : سپ  دـناوخ ، ارنآ  دـمآ و  هماـن  اـب  صاـع  نب  ورمع  هداتـسرف  نوـچ  باـطخ و  نـب  رمع  شیپداتـسرف  ار  وا  صاـع  نـب  ورمع 

سپ دروآ  ار  وا  سپ  دیـسر ، دهاوخ  كاندرد  هجنکـش  وتب  نم  زا  هک  دـشاب  هتفر  رگانیبب  تفگ : رمع  تسا  هنب  راب و  رد  تفگ  تساجک ،
ات درک  لوار  وا  سپ  وا  لـفک  تشپ و  ندزب  درک  عورـش  دـندروآ و  يرت  ياـهبوچ  داتـسرف  يرگ و  هنتف  يارب  ینکیم  لاوئـس  تـفگ : رمع 

ات وا  ندزب  درک  عورش  سپس  دش  بوخ 

هحفص 186 ] ] 

ارم یهاوخیم  رگا  تفگ : غیبص  دهد ، هجنکش  هک  دیبلط  زاب  ار  وا  سپ  درک  ادیپ  يدوبهب  ات  دراذگاو  هاگنآ  دیدرگ  شوهیب  دش و  حورجم 
دوخنطوب هک  درک  صخرم  ار  وا  سپ  مدش ، بوخ  نم  مسق  ادخب  ینک  اوادم  ارم  یهاوخیم  رگا  و  یبوخ ، نتـشک  شکب  ارم  سپ  یـشکب 

تخس یئاهنتنیا  سپ  درادن ، ار  وا  اب  دمآ  تفر و  وتسلاجم  قح  نیملـسم  زا  سکچیه  هک  تشون : يرعـشا  یـسوم  وباب  ددرگرب و  قارع 
تسلاـجم و وا  اـب  مدرم  هک  تشون : رمع  سپ  تسبوخ ، شا  هبوت  هدرک و  هبوت  درم  نیا  هک  تشون ، رمعب  یـسوم  وبا  سپ  درم ، نیا  رب  دـش 

دننک . دمآ  تفر و 
دیسرپیم نارق  تالکـشم  لیوات  زا  هک  میدیداریدرم  ام  نینموملاریما : يا  دنتفگ : و  مدمآ ، رمع  شیپ  دیوگ  هدش : لقن  دیزی  نب  بئاس  زا  و 

وا رب  دمآ و  يدرم  هک  دروخیم  هناحبـص  مدرم  اب  دوب و  هتـسشن  رمع  هکیزور  نیب  رد  سپ  امرف  وا  رب  طلـسم  ارم  ایادخ  راب  تفگ : رمع  سپ 
نامه وت  تفگ : رمع  سپ  ارقو ، تالماحلاف  اورذ  تایراذلا  و  نانموم : ریما  يا  تفگ : دش ، غراف  ات  درک  ربص  دوب و  يدفص  همامع  سابل و 

تسدب رمع  ناج  هکیسکنآب  تفگ : داتفا و  شرس  زا  همامع  ات  دز  قالش  ار  وا  بترم  تفرگ و  ار  شتسد  چم  وا  تمسب  تساخرب  یتسه و 
نوریب ار  وا  يرتش و  رب  دینک  شراوس  و  دیناشوپب ، ار  وا  یسابل  مدرکیم ، ادج  تندب  زارس  هنیآ  ره  مدوب  هتفای  هدیشارت  رس  ار  وت  رگا  تسوا 

رـس شموق  ناـیم  رد  هراومه  درک و  ءاـطخ  سپ  درک  بلط  یملع  غیبص  هک  دـیوگب : دزیخرب و  یبیطخ  سپـس  ، دـیناسرب شنطوب  اـت  دـینک 
. دوب شموق  گرزب  وا  هکیلاح  رد  دش  كاله  ات  دش  هدنامرد  ماندب و  هتسکش و 

دز قالش  ار  یفوک  غیبص  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  تیاور  سنا  زا  و 

هحفص 187 ] ] 

. دشيراج شتشپ  رد  نوخ  ات  دوب  هدیسرپ  نآرق  هلکشم  زا  هکیا  هلئسم  هرابرد 
دش . يراج  شتشپ  زا  نوخ  هکنآ  ات  نآرق  فورح  زا  شندیسرپ  دایز  يارب  دز  قالش  رمع  هک  هدیسر : يرهز  زا  و 
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رب درک  داریا  هکیتقو  دز  قالش  اب  ار  غیبص  تسب و  ار  لدج  نتفگ و  نخس  باب  هکتسنآ  رمع  و  دیوگ : مولعلا ج 1 ص 30  ءایحا  رد  یلازغ 
. دننک كرت  ار  وا  درک  راداو  ار  مدرم  درک و  كرتار  وا  ادخ و  باتک  رد  يا  هیآ  ود  ضراعت  رد  یتالاوئس  وا 
. دنا هتفگ  لیسع  ینب  زا  مه  کیرش  نبغیبص  دوشیم و  هتفگ  مه  لیسع  نبا  لسع و  نب  غیبص  نآ  غیبص  نیا  و 

سنکلا راوجلا  نانموم ، ریما  يا  تفگ : سپ  وا ، شیپ  دمآ  يدرم  هک  میدوب  باطخ  نب  رمع  دزنام  دیوگ : هدش  تیاور  سیدعلا  یبا  زا  - 2
رد رمع  ناج  هکیسکنآب  مسق  یتسه ، يرورح  ایآ  تفگ : داتفا و  شرـس  زا  ات  يدرم  همامع  رد  دوب  وا  اب  هکیقالـش  اب  دز  رمع  سپ  تسیچ ،

هنیآ ره  مدوب  هدید  ار  وت  هدیشارت  رس  رگا  تسوا  تسد 

هحفص 188 ] ] 

. مدرکیم رود  ترس  زا  ار  شپش 
اهنآ فرط  هب  قالش  اب  دنیوگیم ، هک  دید  ارناشیا  نوچ  سپ  دیسرپ  اباو  ههکاف  زا  رمع  زا  يدرم  هک  هدش : لقن  دیزی  نب  نمحرلا  دبع  زا  - 3

درک . هلمح 
( هرد  ) هفیلخ صوصخم  قالـش  قطنم  هنایزات و  نابز  امرخ و  ياه  هخاش  هتفگ  رد  هک  منکیم  لایخ  دـیوگ : هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیما
زا خـساپ  رد  میدـش  فلکت  زا  یهن  ام  هفیلخ : هتفگ  هدرک  هراشا  مه  نیمهب  دـنادیمن و  یناسنا  هک  هچ  ره  زا  تسا  یعطاـق  خـساپ  باوج و 

يادـخ لوقب  هدـش  ریـسفت  مه  نیبم  نآرق  دوخ  رد  هک  تسا  با )  ) يانعم نآ  هک  نادـب  دـنادیم  یـصلاخ  برع  ره  هکیلاوئـس  نیرت  هداـس 
. امش تاناویح  امش و  يارب  كاروخ  مکماعنال : مکل و  اعاتم  یلاعت :

هچنآ زا  لاوئـس  درجمب  دـندش  ندـمآ  دردـب  ندـش و  نینوخ  قحتـسم  تهج  هچب  ناهوژپ  شناد  ناگ و  هدـننک  لاوئـس  هک  منادـیمننم  و 
دوش رفک  داحلا و  بجوم  هک  هچنآ  زا  تسین  يزیچ  اهنیا  رد  تسا و  هدـش  ناهنپ  نآ  تغل  زا  ناشیا  زا  هچنآ  اـی  نآرق  لکـشم  زا  دـنادیمن 

. ینیبیم هک  هچنآ  ربهدش  يراج  اه  هصق  نکل 
هچ بالا )  ) لاوئس زا  یملع  ناگ  هدنهد  خساپ  هانگ  هاگنآ :

هحفص 189 ] ] 

هکنآ لاح  نتفرگ و  دای  نتخومآ و  لوصا  يارب  يا  همئاق  دـنامیم  یقاب  ایآو  هداتفا  اهنآ  ناجب  شا  هرد  قالـش و  اـب  هفیلخ  هچ  يارب  هدوب و 
شراک هکنیا  زا  دعب  ملع  رد  ندرک  یقرت  نداتفا و  شیپ  زا  قالش  نیا  تکرب  هب  دنا  هدشمورحم  یمالـسا  تما  دیاش  تسا و  هنوگنیا  لاح 

ربص لاس  ود  دـیوگ : هیلعارهاظت و  نا  و  یلاعت : يادـخ  لوق  زا  دـنک  لاوئـس  هفیلخ  زا  هک  دـسرت  هب  مه  سابعنبا  دـننام  هک  دـشکب  اجنیاب 
هک مدرک  ربص  لاس  کـی  دـیوگ : شتبیه و  رگم  وا  زا  درکیمن  عنم  ارم  یثیدـحزا و  باـطخ  نب  رمع  زا  منک  لاوئـس  متـساوخیم  هک  مدرک 

. نآ زا  منکلاوئس  وا  تبیه  زا  متسناوتن  سپ  هیآ  زا  ار  باطخ  نب  رمع  منک  لاوئس  متساوخیم 

هدشن عقاو  هچنآ  زا  لاوس  رد  هفیلخ  يار 

سواط نآ ، زا  درکیم  یهن  وا  هکنوچ  هدـشن  عقاو  هچنآ  زا  لاوئـس  رد  ار  وا  صوصخم  يار  نارق  تالکـشم  رد  هفیلخ  داهتجاب  نک  هفاـضا 
. تسا هدش  عقاو  هچنآ  هدومن  نایب  ادخ  هک  اریز  هدشن  هچنآ  زا  دنک  لاوئس  هکیدرم  رب  مریگیم  تخس  تفگ : ربنم  يالاب  رمع  دیوگ 

هچنآ زا  دنک  لاوئس  هک  سکچیه  يارب  تسین  لالح  تفگ : و 
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هحفص 190 ] ] 

. تسا هدش  عقاو  هک  هچنآ  رد  هدومرف  مکح  قیقحتب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکیتسردب  هدشن  عقاو 
يدرم زورکی  تسیراک و  هدـش  عقاو  هچنآ  رد  اـم  يارب  هکنوچ  هدـشن  عقاو  هک  هچنآ  زا  دـینکن  لاوئـس  هک  مریگیم  تخـسامش  رب  تفگ  و 

نم هک  اریز  هدشن  عقاو  هچنآ  زا  نکن  لاوئس  تفگ  واب  رمع  رسپ  سپ  تسیچ  نآ  منادیمن  هک  درک ، لاوئس  يزیچ  زا  رمع و  رسپ  شیپ  دمآ 
تسا . هدشن  عقاو  هچنآ  زا  دنک  لاوئس  هک  ار  یسک  درکیم  نعل  باطخ  نب  رمع  مدینش 

لاوئس زا  دنهدن  باوج  هک  دندرک  قافتا  هدش و  یناگمه  يراتفرگ  ءالتبا و  نیا  دمآ و  شیپ  نیاب  هباحـص  ناگرزب  نعل  دش  هدیـشک  سپ 
. ار تسا  هدشن  عقاو  هچنآ  زا 

ادعب تفگ  ، دوبن ای  دوب  ایآ  تفگ  سپ  ار ، ناضمر  ود  هدرک  كاردا  هک  يدرم  زا  نومیم  دنکیم  لاوئـس  وا  زا  هک  تسا  سابع  نبا  نیا  سپ 
زا دـنکیم  ماعطا  یلوا  زا  تفگ  سپ  هدوب  تفگ : درک و  یئامنهار  نابيدرم  ار  ام  تفگ : دـیآ ، دورف  هکنآ  اـت  نک  لو  ار  هیلب  تفگ : دوبن 

. نیکسم کی  يزور  ره  يارب  ار  نیکسم  یس  نآ  زا  یکی  ره 
هچنآ ایآ  نم  كرسپ  يا  تفگ : نانچ ، نانچ و  رد  یئوگیم  هچ  رذنملا  وبا  يا  تفگ : هدیسرپ و  وا  زا  يدرم  هک  تسا  بعک  نب  یبا  نیا  و 

ارم سپ  هن ، اما  تفگ  هن ، تفگ : هدوب  نآ  زا  يدرک  لاوئس 

هحفص 191 ] ] 

. میهد ربخ  ار  وتات  مینک  هجلاعم  ارنامدوخ  دشاب و  هدوب  ات  هدب  تلهم 
مردارب رـسپ  يا  تفگ : یبا  ار  نانچ  نانچ و  ومع  يا  یئوگیم : هچ  تفگ : یناوج  سپ  متفریم  هار  بعک  نب  یبا  اـب  نم  دـیوگ : قورـسم  و 

دوش عقاو  اتشخبب  ار  ام  سپ  تفگ : هن  تفگ  هدوب  نیاایآ 

ثیدح زا  هفیلخ  یهن 

عنم یهن و  نآ  تسا و  ود  نآ  زا  رت  نیگنن  هک  یموس  تعدب  هب  ار  هدشن  عقاو  هچنآ  زا  لاوئس  نآرق و  لکـشم  رد  هثداح  ود  نک  فیدر  و 
. ببس نیاب  ار  هباحص  ناگرزب  واندرک  ینادنز  ندز و  نآ و  نتفگ  دایز  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیدح  زا  تسا  هفیلخ 

یلب میتفگ : مدرک ، هقردب  ار  امـش  ارچ  دینادیم  ایآ  تفگ : دمآ و  یمدق  دنچ  ام  اب  داتـسرف  قارعب  ار  ام  رمع  هکیتقو  دـیوگ : بعک  نب  هظرق 
روبنز يادـص  همزمز و  لثم  تسنارقب  يا  همزمز  ناشیا  يارب  هکیا  هدـکهد  مدرم  شیپ  دـیوریم  امـش  نیا  اب  و  تفگاـم : تشادـگرزب  يارب 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  دینک  مک  و  دیراذگب ، اهنت  ار  نارق  دـینک ، ناشلوغـشم  سپ  ثیداحا  لقنب  دـیوشن  عنام  ار  اهنآ  سپ  لسغ 
ام يارب  دنتفگ : دش  دراو  بعک  نب  هظرق  نوچ  سپ  میامش  کیرش  نم  ار و  هلآ  هیلع و 

هحفص 192 ] ] 

. درک یهن  ار  ام  رمع ... تفگ  وگب ، ثیدح 
مدرکن . لقن  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  نم  نآ  زا  دعب  سپ  تفگ : هظرق  رمع : یبا  ظفل  رد  و 
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کیرـش نم  ار و  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  دـینک  مک  دـینکن و  ریـسفت  ارنآ  دـینک و  درجم  ار  نآرق  تفگیم : هک  دوب  رمع  يربـط : ظـفل  رد  و 
. میامش

روبنزهمزمز دننام  نارقب  يا  همزمز  ناشدجاسم  رد  ناشیا  يارب  هکیمدرم  يوسب  يوریم  وت  تفگ : واب  داتسرف  قارعب  ار  یسوم  وبا  نوچ  م -
نیا هدرک  دای  ریثک  نبا  ماوت ، کیرـش  عوضوم  نیا  رد  نم  نکن و  ثیداحاب  ناشلوغـشم  راذگاو و  ناشلاح  نامهب  ار  اهنآ  سپ  تسا  لسع 

. تسا رمع  زا  فورعم  ثیدح  زا  عنم  نیا  هتفگ : شخیرات ج 8 ص 107 و  رد  ار 
يراصنا دوعسم  وبا  - 3 ءادرد ، وبا  و  - 2 دوعسم ، نبا  - 1 ار : رفن  هس  درک  سبح  رمع  هک  نمحرلا  دـبع  نب  میهاربا  زا  هدرک  لقن  یناربط  و 

دش . كاله  ات  دومن  ینادنز  ارناشیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  دیدرک  دایز  امش  تفگ  ناشیاب  سپ  ار 

هحفص 193 ] ] 

كردتسم ج 1 ص 110: رد  مکاح  ظفل  رد  و 
وا هک  منکیم  نامگ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  تسیچ  تفگ  رذوبا  ءادرد و  وبا  دوعـسم و  نباب  باطخ  نب  رمع  هک 

دش . هتشک  هکنآ  ات  درک  سبح  هنیدم  رد  ارناشیا 
تسا : یفنح  نیدلا  لامج  ظفل  رد  و 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدحنیا  یچ  تفگ : و  دش ، كاله  هکنآ  ات  ار  رذوبا  ءادرد و  وبا  دوعسم و  وبا  درک  سبح  رمع  هک 
هک منکیم  لاـیخ  تفگ : تسیچ ، ثیدـح  نیا  تفگ : رذوباو  دوعـسم  نباـب  رمع  هک  تسنیا  هدـش  تیاوروا  زا  زین  هچنآ  زا  و  تفگ : سپس 

لقن يارب  دومن  ینادـنز  مه  ار  وا  ینعی  يرعـشا  یـسوم  وبا  اب  درک  هلماعم  روطنیمه  و  تفگ : سپ  دـش ، هتـشک  هکنآ  ات  ارناشیا  درک  سبح 
(. رصتعملا ج 1ص 459  ) دوب لداع  وا  دزن  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح 

سود نیمزب  دـیعبت  ار  وت  هکنآ  ای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  ینک  كرت  دـیاب  هتبلا  هنیآره  تفگ : هریره  یباب  رمع  و 
. درک مهاوخ 

ناگ هنیزوب  نیمزب  منکیم  قحلم  ار  وت  هکنآ  ای  ادخ ص ) لوسر  ینعی   ) لوا زا  نتفگ  ثیدح  ینک  كرتدیاب  تفگ : رابحالا  بعکب  و  م -

هحفص 194 ] ] 

ریثک ج 8 ص 106 .) نبا  خیرات  )
: تفگ يدرکیم ، ثیدـح  روطنیا  مه  رمع  نامز  رد  ایآ  هریره  یباب  متفگ  دـیوگ : هملـس  یبا  زاهدرک  لقن  هرکذـت ج 1 ص 7  رد  یبهذ  و 

. دزیم شا  هدنشک  قالش  اب  هنیآ  ره  میوگیم  ثیدح  امش  يارب  هک  هچنآ  دننام  متفگیمثیدح  رمع  نامز  رد  رگا 
اب ارم  هنیآ  ره  مدوب  هتفگ  باـطخ  نب  رمع  رـصع  رد  رگا  هکیثیداـحا  اـب  ار  امـش  متفگ  ثیدـح  نم  هک  هدرک : لـقن  هریره  وبا  زا  رمع  وبا  و 

ملعلا ج 2 ص 121 .) نایب  عماج  ) دزیم شقالش 
نیقی هکعقومنآ  رد  مسق  ادـخب  اما  دوب  هدـنز  رمع  هکیلاح  رد  ثیداحا  نیاب  امـش  هدـنیوگثیدح  مدوب  نم  سپ  ایآ  يرهز : ظـفل  رد  م-و 

هکیثیداحا میوگیم  ثیدح  هنیآ  ره  نم  هکیتسردب  بهو : نبا  ظفل  رد  و  دـنک ، حورجم  ارم  تشپ  وا  كاندرد  هنایزات  قالـش و  هک  متـشاد 
(. ریثک ج 8 ص 107 نبا  خیرات   ) تسکشیم ار  مرس  مدرکیم  ملکت  رمع  شیپ  رد  ای  مدوشگیم  ناب  بل  رمع  نامز  رد  رگا 

یلص ادخ  لوسر  زا  یثیدح  وا  زا  مدینشن  سپ  متـسشن  رمع  رـسپ  اب  مین  لاسکی و  ای  لاس  ود  نم  تفگ : یبعـش  هعقاو  نیا  نتـشذگ  زا  دعب 
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. ثیدح کی  رگم  هلآ  هیلع و  هللا 
(. هجام یباننس   ) مدینشن مه  ثیدحکی  وا  زا  سپ  هکم  ات  هنیدم  زا  مدش  کلام  نب  دعس  رفسمه  بحاصم و  نم  دیوگ : دیزی  هب  بئاس  و 

هحفص 195 ] ] 

دـش كـاله  رمع  هکنآ  اـت  دومرف  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادـخ  لوسر  میئوگب  هک  میتشادـن  ارنآ  ناوت  رمع  ناـمز  رد  اـم  دـیوگ : هریره  وـبا  و 
(. ریثک ج 8 ص 107 نبا  خیرات  )

تسین ادج  نآرق  زا  نآ  دنکیمن و  تنـس  زا  زاینیب  ار  تما  نآرق )  ) باتک رهاظ  هک  دنام  یفخم  هفیلخ  رب  ایآ  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق   ) ینیما
نآرق رهاظب  وا  تجاح  زاین و  زا  رتمک  ثیدح  تنـسبتما و  زاین  هک  وا  رب  هدنام  روتـسم  ایآ  ودنوش  دراو  رثوک  رانک  رد  ربمایپ  رب  ود  ره  ات 

(. ملعلا ج 2 ص 191 نایب  عماج   ) باتکب تنس  زا  تسا  تنسب  رتدنمزاین  دنا : هتفگ  لوحکم  یعاز و  وا  هچنانچ  نآرق  و  تسین ،
سپ هدـید  مه  قح  و  هزنم ، موصعم و  ربمایپ  رب  ثیداحا  نتخاس  ندرک و  لعجب  هدومن  تنـس  اب  يزاـب  هک  هدـید  يدرم  اـجنیا  رد  هکنآ  اـی 
هدولآ ياهتـسد  نیا  دنک  هاتوک  دندزیم و  هلآ  هیلع و  هیلع  هللا  یلـص  ترـضحنآ  رب  ءارتفا  هک  یئاه  هموثرج  تسد  دنک  عطق  هک  هدش  مزاع 
لوقب تسا ، یناگمه  دزنابزوا  تقادـص  یئوگ و  تسار  هکیرذوبا  دـننام  هانگ  سپ  تسنآ  اـی  نیا  رگا  سپ  هفیرـش ، تنـس  زا  ار  راـکهنگ 

یندـیئور نیمز  هدـنکفین و  هیاس  نامـسآ  رذ "  یبا  نم  هجهل  قدـصا  لجر  یلع  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  اـم  راوگرزب " : ربماـیپ 
رس بحاص  دوعسم  نب  هللا  دبع  لثم  ای  دشاب  رذ  یبا  زا  رتوگ  تسار  هکیدرم  رب  هدادن 

هحفص 196 ] ] 

تنـسب ملاع  نید و  رد  هیقف  هتـسناد و  مارحارنآ  مارح  لالح و  ارنآ  لـالح  هدـناوخ و  ار  نآرق  هکیـسک  نیرتـالاب  ادـخ و  لوسر  راد  زار  و 
هچ يارب  و  درم ، ات  درک  سبح  ار  اهنآ  ارچ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ای  قیفر و  هباحـص  گرزب  رمیوع  ءادرد  وبا  دننام  ای  ربمایپ 

هریره وبا  ایآ  و  مدرم ، رظن  مشچ و  رد  درک  کچوک  ار  اهنآ  ارچ  ناملـسم و  مدرم  عامتجا  نایم  رد  ناگرزب  نیاب  درک  تناها  ویتمرح  یب 
دیدـهت نادـنز و  وندـش  هدـنار  ریزعت و  نیا  قحتـسم  هکنآ  ات  دـندوب  نیلاعج  ثیدـح و  ناـناگرزاب  هورگ  نیمه  زا  يرعـشا  یـسوم  وبا  و 

منادیمن . نم  يردا ، انا ال  دنتشگ ،
نادـیم ینادان و  لهج و  هاگترپ  رد  ار  اهنآو  ار  ملع  ياهرد  هدرک  دودـسم  تما  رب  هک  تسا  هیتقو  هیـسایس  ياـهرظن  اـهیار  نیا  ماـمت  یلب :

يریگرد شدوـخ  زا  درک  عاـفد  اریزور و  نینچ  نآـب  دومنحلـسم  وا  نکیل  دـشاب  هدرکن  مه  ارنآ  دـصقهفیلخ  هک  دـنچ  ره  هتخادـنا  اـهاوه 
. هدیچیپ هلکشم و  لئاسم  زا  نآ  هلیسوب  ار  دوخ  داد  تاجن  ار و  تالکشم 

زا هیلاـع  سورد  گرزب و  یناـعم  زا  تساـهنآ  باـتک  رد  هچنآ  زاار  وا  ندرک  رود  نآرق و  ملع  زا  یمالـسا  تما  ندرک  یهن  زا  دـعب  و  م -
ققحم هکیزیچ  شور  ماکحاب و  نتفرگ  شزومآ و  باب  ندرک  دودـسم  خـیراتو و  قالخا  تسایـس و  عامجا و  نید و  بدا و  ملع و  هیحان 

اه و ینتـسناد  زا  ار  تما  ندرک  عنم  هعقاو و  عوقو  زا  شیپ  ادخ  نیدب  لمع  يارب  یگ  هدامآ  زا  ضارعا  هدـشن و  عقاو  نآ  عوضوم  وهدـشن 
هفیرش و تنس  تامولعم 

هحفص 197 ] ] 
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یمالـسا هراچیب  تمادتفایم  شیپ  هدومن و  یقرت  یتمکح  مکح و  مادکب  دنمدوس و  ملع  هچ  هب  سپ  مدرم ، نایم  رد  نآ  رـشن  زا  يریگولج 
نیا سپ  دوب  هتخیر  ارنآ  هدولاشناربمایپ  نیرخآ  دوب  دـهاوخ  ملاع  تدایـس  شیارب  یـشور  تنـس و  هچب  باـتک و  هچب  رگید و  ياـهتما  رب 

( هفیلخ ياقآ   ) ارنآ دنادب  نآ  يرترب  مدقت و  فرش و  رب  نآ و  میلاعت  مالسا و  تما  ربو  مالسا  رب  تسا  یمکحم  هبرـض  هفیلخ  شورو  هریس 
نآ ... نادب و  تسا ، ننس  نتشون  ثیدح  روفنم  شور  نیا  دیئات  يارب  عوضوم و  نیمه  زا  و  دنادن ، ای 

ننس نتشون  ثیدح 

سپ نیا  رد  درک  اتفتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  سپ  دسیونب  ار  اهتنس  تساوخ  باطخ  نب  رمعهک  هدش : لقن  هورع  زا 
مزاعهک درک  حبص  ار  يزور  سپـس  ادخ  اب  درکیمهراختـسا  هامکی  نآ  رد  درک و  راکب  زاغآ  رمع  سپ  ارنآ  دسیونب  هک  وا  رب  دندرک  هراشا 

یباتک دندوب و  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  مدـش  رکذـتم  مسیونب و  ار  ننـس  هک  مهاوخیم  نم  هکیتسردـب  تفگ : سپ  دوب ، هدـش  راک  نیا 
منکیمن . يزیچب  هتخیمآ  زگرهار  ادخ  باتک  مسق  ادخب  نم  دنتشاذگاو و  ار  ادخ  باتک  دندش و  لوغشم  نآ  رب  تخس  سپ  دنتشون 

هحفص 198 ] ] 

راوگرزب عراش  زا  هتباث  تنـس  اب  فلاخم  هکیلاـح  رد  ارننـس  نتـشون  زا  عنمب  دـندش  دـقتعم  هدرک و  هفیلخ  لـمع  رثا و  زا  يوریپ  یعمج  و 
. تسا

اهباتک هرابرد  هفیلخ  يار 

و - 4، ادخ لوسر  زا  ثیدح  هعقاو  - 3 هدشن ، عقاو  هچنآ  زا  لاوئـس  هعقاو  نارق 2 - تالکشم  هعقاو  - 1 هناگراهچ ، ثداوح  رب  نک  هوـالع 
میدرک حتف  هکیتقو  ام  تفگ  ورمع  شیپ  دمآ  نیملسم  زا  يدرم  تافیلات ، بتک و  فارطا  رد  ار  هفیلخ  داهتجا  يار و  ننـس ، نتـشون  هعقاو 

رمع سپ  دوب  يزیگنا  تفگـش  مالک  مجع و  مولع  زا  یملع  نآ  رد  هک  میدروآ  تسدـب  نآ  رد  یئاهباتک  ار  ناریا ) تختیاپ   ) نیادـم رهش 
وت رب  ياو  تفگیم : ار و  اهتیاکح  نیرتهب  وت  رب  مینکیمتیاکح  اـم  درک  تئارق  هاـگنآ  درمنآ  ندزب  درک  عورـش  تساوخ و  ار  دوخ  قـالش 

لابقا و ناشیا  هکنآ  يارب  دندوب ، امش  زا  شیپ  هک  یمدرم  دندش  كاله  هک  تسین  نیا  زج  تسه ، ادخ  باتک  زا  رتهب  یتیاکح  هصق و  ایآ 
دوب . ملع  زا  اهنآ  رد  هچنآ  تفر  نیب  زا  دیسوپ و  هکنآ  ات  دندراذگاو  ار  لیجنا  هاروت و  ناشیاهشیشک و  ءاملع و  بتک  رب  دندرک  هجوت 

: رگید تروص 

هحفص 199 ] ] 

حتف ار  نئادم  هکیتقو  ام  نانموم ، ریما  يا  تفگ  دندروآ و  ... باطخ نب  رمع  دزن  اریدرم  دیوگ : هک  هدش  لقن  شردـپ  زا  نومیم  نب  رمع  زا 
ار شقالـش  سپ  هن ، تفگ : ، دوب ادـخ  باـتک  زا  اـیآ  تفگ  دوـب  يزیمآتفگـش  بیجع و  مـالک  نآ  رد  هک  میتفاـی  نآ  رد  یباـتک  میدرک 

تایآ نیا  دمحم  يا  نولقعت ، مکلعل  ایبرع  انارق  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  تایآکلت  تایآ : نیا  ندناوخ  وا و  ندزب  درکعورـش  تساوخ و 
هلبق نم  تنک  نا  یلاعت ":و  لوق  ات  دیمهفب  هدومن و  هشیدنا  امـش  دیاش  ات  میدرک  لزان  یبرع  نآرق  ارنآ  ام  هکیتسردـب  تسا  نشور  باتک 
امـش زا  شیپ  هکیناسک  دـندش  كاله  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : نآ  زا  سپ  يدوب ، اهلفاغ  زا  نآ  زا  شیپ  وت  هک  دـنچ  ره  نیلفاـغلا "  نمل 
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اهنآ رد  هچنآ  هدش و  هنهک  هدیـسوپ و  ات  دندراذگاو  ار  لیجنا  هاروت و  ناشیاهـشیشک و  ءاملع و  بتکب  دندرک  لابقا  ناشیا  هکنوچ  دـندوب 
تفر . نیب  زا  دوب  ملعزا 

يدرمهفوک رد  دیوگ : یعخن  میهاربا  زا  بیطخو  ظعاوملا )  ) رد يرکـسع  نآرق و  لئاضف  رد  دـنا  هدرک  لقن  سیرـض  نبا  قازرلادـبع و  و 
رب دراو  نوچ  سپ  دنتسرفب ، رمع  يوسب  ار  وا  هک  دیسر  رمع  زا  يا  همان  هک  دوب  وا  همانرب  نیا  درکیموجتسج و  ار  یبن  لایناد  بتک  هک  دوب 

سپ تفگ  نیلفاغب ، دیـسر  ات  نیبملا ، باتکلا  تایآ  کلت  رلا ، ندـناوخب : درک  عورـش  دز و  شرـس  رب  هدرک و  دـنلب  ار  شقالـش  دـش  رمع 
هکنآ زج  مراذگیمن  یقاب  دوخ  شیپ  ار  اهباتک  نیا  زا  يزیچ  مسق  ادخب  نک  لو  ارم  نانموم ، ریما  يا  متفگ : سپ  دهاوخیم ، هچ  یتسناد 

هحفص 200 ] ] 

درک . اهر  ار  وا  سپ  منازوسیم  ار  اهنآ 
نآ نتم  هکیزیچ  هدـمآ  دالیم  لاس 1663  اینـسکوا  رد  كوب  عبط  زا  يافوتم 648 ص 180  یطلم  جرفلا  یبا  لودلا  رـصتخم  خـیرات  رد  و 

. تسنیا
اروا یملع  ماقم  دوب  هتخان  ورمع و  رب  دش  لخاد  ار و  هیردنکـسا  رهـش  درک  حتف  صاع  نب  ورمع  هکنآ  ات  یقیطام ) ارغ  یحی   ) دنام هدنز  و 
ورمع دش و  نآهتفیرف  بوذجم و  سپ  دوبن  انـشآ  سونام و  نآ  اب  برع  هک  دینـش  یفـسلف  نانخـس  وا  زا  درک و  مارتحا  ار  اریو  ورمع  سپ 

وت هکیتسردـب  تفگ : واـب  یحی  يزور  سپ  دـشیمن  ادـج  وازا  هدـش و  وا  مزـالم  سپ  دوب  رکفلا  حیحـص  شوگ و  شوـخ  كریز و  يدرم 
ام تسا  دـنمدوس  وت  يارب  هک  هچنآ  سپ  تسا  دوـجوم  نآ  رد  هکیفنـص  ره  رب  يدراذـگ  رهم  هیردنکـسا و  ياـه  لـصاحب  يدـش  طلـسم 
وت هچنآ  تسیچ  تفگ : ورمع  سپ  میرتراوازـس ، نآ  رب  ام  سپ  يرادن  ياهدیاف  دوس و  وت  يارب  هک  هچنآ  نآ و  رد  وت  اب  مینکیمن  هضراعم 

يارب درادن  ناکما  هکتسیزیچ  نیا  واب ، تفگ  ورمع  سپ  تسا ، هدنام  یهاش  یتلود و  هنیزخ  رد  هکیفـسلف  یئاهباتک  تفگ : يدنمزاین ، ناب 
... باطخ نب  رمع  نینمومریما  زا  نتساوخ  هزاجا  زا  دعب  رگم  مهدب  روتسد  نآ  رد  هک  نم 

رگا سپ  يدرک  دای  هک  ار  یئاهباتک  اما  ودوب  هتفگ  نآ  رد  هک  واب  دیـسر  رمع  هماـن  سپ  داد  رکذـت  مه  ار  یحی  نخـس  تشونرمعب و  سپ 
نآ زا  ادخ  باتک  رد  سپ  تسادخ  باتک  اب  قفاوم  هکتسیزیچ  نآ  رد 

هحفص 201 ] ] 

ورمع سپ  ، اهنآ يدوبانب  نک  مادقا  سپ  تسین  نآب  یتجاح  سپ  تسادخ  باتک  فلاخم  هکتـسیزیچ  نآ  رد  رگا  تسیرگناوت و  يزاینیب و 
هام شـش  تدـم  اتسپ  اهمامح  ياه  نخلگ  رد  اهنآ  ندـینازوس  هیردنکـسا و  ياهمامح  رب  اهنآ  ندرک  میـسقت  رد  درک  عورـش  صاـع  نب 

نک . بجعت  ار و  هیصق  نیا  ونشب  دندرگ ، مرگ  اهنآ  زا  ار  مامح 
هتفگ نآ  رب  هیـشاحرد  هدرک و  دای  یمامتب  مالـساندمت ج 3 ص 40  رد  ارنآ  نادیز  یجرج  هک  تسا  یطلمنانخـس  مالک و  زا  هلمج  نیا 

مینادیمن . ام  هکیببسب  هدرک  فذح  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  مامت  توریب  رد  نیعوسی  ءابآ  هناخپاچ  رد  هدش  پاچ  هخسن 
نیا زا  يراوس  هیاپ  دومع و  فارطا  رد  مدید  زین  دیوگ : ص 28  رابتعالاو ) هدافالا   ) باتک رد  يرجه  يافوتم 629  يدادغب  فیطللا  دبع  و 

هدوب و فقـسم  اجنآ  هک  دشیم  مولعم  شلاح  زا  ودوب  هتـسکش  یخرب  حیحـص و  نآ  زا  یـضعب  هک  يا  هتـسیاش  ياه  هدنامیقاب  اه  هناوطـسا 
رد یقاور  مدـید  و  هدوب ، نآ  لماح  وا  هک  هدوب  يا  هبق  نآ  رب  يراوس  هناوطـسا  هتـشادیم و  هگن  ار  فقـس  قاط و  ياه  هیاپ  اـه و  هناوطـسا 

دوبهتخاس ارنآ  ردنکسا  هک  دوب  یملعم  هناخ  نآ  دنا و  هتفگیم  سرد  وا  زا  دعب  نآرد  وا  ناوریپ  نادرگاش و  سیلاطوطسرا و  هک  ار  ینلاس 
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دینازوسرمع  رماب  ار  اهنآ  صاع  نب  ورمع  هک  دوب  یبتک  نزاخم  اه و  هناخباتک  نآ  رد  درک و  انب  ار  هیردنکسا  رهش  هکیتقو 
: بلاطم لیصفت  تروص 

یطفق فسوب  نبیلع  نسحلا  وبا  نیدلا  لامج  مرکا  یضاق  و 

هحفص 202 ] ] 

دیوگ : يوحن  یحی  یگ  هدنز  حرش  یفارگویب و  رد  دوخ  ءامکح  مجارت  یطخ  باتک  رد  يافوتم 646 
یملع و ماقم  دوب  هتخانـش  وا  دـش و  ورمع  رب  دراو  دومن و  حـتف  ار  هیردنکـسا  رـصم و  صاع  نب  ورمع  اـت  درک  یگ  هدـنز  يوحن  ییحی  و 

لاطبا رد  ار  وا  نخـس  درک و  نییعت  یناکموا  يارب  دومن و  مارتحا  ورمع  ار  وا  سپ  يراصن ، اب  دش  عقاو  وا  يارب  هک  هچنآ  ار و  وا  يداقتعا 
دـش و وا  نوتفمو  بوذـجم  دینـش و  اـیند  ندـش  يرپـس  هراـبرد  ار  وا  مـالک  زین  دروآ و  بجعتب  ار  وا  سپ  دینـش  ندوـب  ادـخ  هس  ثیلثت و 

كریز يدرم  ورمع  و  دوب ، نیگنس  گرزب و  وا  رب  دوبن و  سونام  نآب  برع  هک  وا  هیفسلف  ظافلا  زا  دینـش  وا و  هقطنم  هلدا  زا  درک  هدهاشم 
رب يدش  طلسم  وت  هک  تفگ : واب  یحی  يزور  سپ  دشیمن  ادج  وا  زا  هدش و  وا  مزالم  سپ  هشیدنا  تسرد  رکفلا و  حیحص  اونششوخ و  و 
نم تسا  تعفنم  نآ  رد  وت  يارب  هچنآ  اما  سپ  يدراذـگ ، رهم  نآ  هفورعم  هدوجوم  ساـنجا  ماـمت  رب  هیردنکـسا و  ياهلـصاح  اـهنمرخ و 

، نآ ندرک  ادجب  هدب  روتسد  سپ  میناب  رتراوازـس  ام  سپ  تسین  نآ  رد  امـش  يارب  يدوس  یعفن و  هچنآ  اما  وتاب و  نآ  رد  منکیمن  هضراعم 
نآ رب  طلـست  امـش  تسا و  یهاش  یتلود و  نئازخرد  هکیفـسلف  ياهباتک  تفگ : يدـنمزاین . نآب  وت  هچنآ  تسیچ  و  تفگ : واـب  ورمع  سپ 

، تسیچ نآ  هصق  وهدرک  عمج  ار  اهباتک  نیا  یسک  هچ  تفگ : ورمع  سپ  تسین ، نآ  رد  امـش  يارب  یعفن  میناب و  جاتحم  ام  يدرک و  ادیپ 
سوامولوطب تفگ : واب  ییحی  سپ 
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نآ ندرک  عمج  روتسد  هدرک و  وجتسج  ملع  بتک  زا  دوب و  ءاملع  ملع و  رادتـسود  دش  هاشداپ  یتقو  هیردنکـسا  ناهاشداپ  زا  سوفلدالیف 
دوـمن بیغرت  ار  واو  هدوـمن  نآ  یلوـتم  دوـب  هریمز )  ) هرمز نباـب  فورعم  هک  اریدرم  هداد و  بیترت  هناگادـج  ینزاـخم  نآ  يارب  هداد و  ار 
یتدـم رد  داد و  ماجنایبوخب  مه  وا  سپ  نآ  ناـناگرزاب  قیوشت  نآ و  ياـه  تمیق  رد  هغلاـبم  نآ و  لیـصحت  يروآ و  عمج  رد  شـشوکب 

درک . يروآ  عمج  باتک  تسیب  دصکی و  رازه و  هاجنپ 
يزیچ یملع  ياهباتک  زا  نیمز  يور  رد  هک  ینیبیم  ایآ  تفگهریمزب  ارنآ  مقر  رادقم و  تقیقح  بتک و  ندـش  عمج  تسناد  هاشداپ  نوچ  و 

لباب و هینمرا و  ناجرج و  سرافو و  ناتـسودنه  دنـس و  رد  بتک  زا  يزیچ  تسه  ایند  رد  تفگ  واب  هریمز  سپ  دـشابن ، ام  شیپ  هک  دـشاب 
هراومه سپ  بتک ، لیـصحتب  هدـب  هماداتفگ  واب  درک و  بجعت  وا  نخـس  زا  هاشداپسپ  تسین ، اـم  شیپ  هک  مور  ناطلـس  شیپ  ولـصوم 

فرط زا  دـشیمنآ  یلوتم  هک  سک  ره  درکیم  ارنآ  تاعارم  هتـسویپ  دوب  نوصم  ظوفحم و  اهباتک  نیا  درم و  هکنآ  اـت  درکیم  عمج  باـتک 
درادن ناکما  تفگ : واب  دوبهدمآ و  بجعتب  نآ  زا  دوب و  هدرک  دای  یحی  هچنآ  درمـش  دایز  ورمع  سپ  ام  نامز  ات  نانآ  ناوریپ  ناهاشداپ و 
ینخـس درک  فیرعت  تشون و  رمعب  باطخنب و  رمع  نینموم  ریما  زا  نتفرگ  هزاجا  زا  دعب  رگم  منک  يراک  ای  مهدب  يروتـسد  هکنم  يارب 

هک ار  یئاهباتک  اما  دوب و  هتـشون  نآ  رد  هک  دیـسر  وابرمع  همان  سپ  اهباتک  هرابرد  دنک  هچ  هک  تساوخ  وا  زا  دوب و  هدرک  دای  ییحی  هکار 
سپ نک ، اهنآ  يدوبانب  مادـقا  سپ  تسین  ناب  يزاین  سپ  تسا ، یلاعت  يادـخ  باتک  اب  فلاـخم  هکتـسیزیچ  نآ  رد  رگا  سپ  يدرک  داـی 

درک عورش  صاع  نب  ورمع 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 204 ] ] 

نم ار و  زورنآ  ياهمامح  ددـع  دوب  هدرک  دای  اهنآ و  ياه  هناخ  شتآ  رد  اهنآندـینازوس  هیردنکـسا و  ياـهمامح  رب  اـهنآ  ندرک  میـسقتب 
ا ه نک . بجعت  هدمآ و  ملع  گنهرف و  رس  رب  هچنآ  ونشب  اهمامح ، درکیم  مرگ  هام  شش  تدم  رد  ار  اهنآ  هک  دندرک  دای  مدرک و  شومارف 

شخیرات رد  بهار  قاحسا  و  هتفگ : هحفص 334  رد  دومن و  هدش  هتخوس  هناخ  باتک  نیاب  يا  هراشا  يافوتم 385  میدن  نبا  تسرهف  رد  و 
ارنآ رما  تیلوت  یملع و  ياهباتک  زا  دومن  شواک  دیـسر  تنطلـسب  یتقو  هیردنکـسا  ناهاش  زا  سوفلدالیف  سوامولوطب  هک  هدرک  تیاکح 

تـسیب دـصکی و  رازه و  راهچ  هاجنپ و  هدـش  تیاـکح  هچنآ  رب  اـنب  بتک  نیا  زا  درک  عمج  سپ  دوب  هریمزب  فورعم  هک  دراذـگاو  يدرمب 
لصوم و لباب و  نامرا و  ناجرج و  سراف و  دنه و  دنس و  رد  هدنامیقاب  يرایسب  ياهباتک  هک  قیقحتب  هاشداپ  يا  وابتفگ : ار و  بتک  دلج 

مور . هاشداپ  دزن 
مولع مامت  درک  عمج  نآ  رد  دومن و  انب  قاور  مساب  ار  هیردنکـسا  فورعم  هسردـم  هکیـسکنامه  لوا  سومیلطب  هناـخباتک  نیا  سـسوم  و 

مود سومیلطب  وا  دنزرف  يارب  دوب و  یهاش  رصقب  لصتم  هسردم  نآ  تئیه و  بادآ و  تمکحو و  بط  تایضایر و  هفـسلف و  زا  ار  نامزنآ 
دالیم زا  شیپ  لاس  وا 285  ندرم  زا  لبق  لاس  ود  شردپ  یگ  هدـنز  رد  دـش  تعیب  تنطلـسب  شردارب ) تسود  ینعی   ) سوفلدالیفب بقلم 
هرجه زا  لبق  لاس  لاس 868  ینعی  دـالیم  زا  شیپ  لاس 246  رد  تشاد و  لاـس  تقونآ 24  رد  وا  ترجه و  زا  لـبق  لاس 907  ینعی  حیسم 
ندرک عمج  هیردنکسا و  هناخباتکب  هجوت  نآ و  لها  ملعا و  راد  تسود  شردپ  شور  رب  وا  دوب و  لاس  شتموکح 38  تدم  مامتسپ  درم 

اهباتک
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دوب . نآ  رد 
نونظلا فشک  بحاص  تشاد  میمعت  دوب  هدش  حتف  نیملـسم  تسدب  هکیئاهروشک  دالب و  راطقا و  رد  بتک  مامتب  تبـسن  هفیلخ  يار  نیا  و 

باطخ نب  رمعب  صاقو  یبا  نب  دعـس  دندروخرب ، اهنآ  ياهباتک  هبو  ار  سراف  دالب  دـندرک  حـتف  یتقو  نیملـسم  هک  دـیوگ : ج 1 ص 446 
تیادـه نآ  رد  رگا  سپ  زیرب  بآ  رد  ار  اهنآ  تشون ، واب  رمع  سپ  نیملـسم ، نایممنک  میـسقت  ایآ  منک  راک  هچ  اهباتک  نیا  اـب  هک  تشون 

سپ تسیفاک ، ام  يارب  یلاعت  يادخ  سپ  تسا ، هدننک  هارمگ  لالـض و  بتک  زا  رگا  نآ و  زا  رتهب  هب  هدومن  تیادـه  ار  ام  ادـخ  هک  تسا 
تفر  نیب  زا  دوب  نآ  رد  هکسراف  مولع  سپ  دنتخیر  شتآ  رد  ای  بآ  رد  ار  اهنآ 

نیبزا هدنیازوس و  دنتفای  دالب  تاحوتف  ردبتک  زا  هچنآ  ناشیا  هک  دـیوگ : ناشمولع  مالـسا و  لها  زا  شمالک  نیب  رد  رد ج 1 ص 25  و 
دندرب .

مولع سپ  دـیوگ : ص 32  دوخياـهتما ج 1  رد  ءاـمکح  تسا و  ناوارف  موـلع  سپ  دـیوگ : ص 32  دوخ ج 1  خـیرات  رد  نودـلخ  نبا  و 
موـلع سپ  تسا  هدیـسر  هک  تسنآ  زا  شیپ  هدیـسرن  اـمب  موـلع  زا  هکهچنآ  دـنددعتم و  یناـسنا  عوـن  ياـهتما  رد  ءاـمکح  تـسا و  ناوارف 

تفر . اجک  حتف  عقوم  رد  داد  ارنآ  يدوبان  روتسد  رمع  هکیسراف 
ای یتعنـص و  ای  یملع  بتک  هاگ  ره  اصوصخ  دشاب و  عونمم  شقالطا  ربانب  هک  ناینـشیپ  بتک  رد  تسین  رظن  دـیوگ : هارث ) هللا  باط   ) ینیما

لایناد لثممالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هبتبـسن  هکیئاهنآ  هژیوب  دشاب و  نآ  لاثماو  یـضایر  ای  یکلف  ای  یبط  ای  یقالخا  ای  یفـسلف و 
ناربهر نایعاد و  زا  دشاب  لالض  بتک  زا  رگا  یلب  دشاب ، هدرکن  ادیپ  هار  ناب  فیرحت  دشاب و  تسرد  تبسن  رگا  دوش  هداد  یبن 
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رصاق هکیناسک  يارب  دشاب  مارح  نآ  رد  لمات  رظن و  هک  دشاب  هتشاد  یمالسا  يدابمب  دروخرب  هکيا  ههبش  ای  یخوسنم  نید  ای  یلطاب  ءدبم 
تسا . مزال  اهنآ  يدوبان  نتخوس و  دنتسهیسررب  باوج و  زا  زجاع  و 

ندرک انشآ  لطاب و  لاطبا  يارب  نآ  رد  وا  ندرک  لمات  هکیتسردب  سپ  تسا  لالدتسا  یئاناوت  ای  ندرک  عفد  تلیضف  وا  يارب  هکیـسک  اما  و 
تساهتدابع . نیرتالاب  زا  حیرص  قحب  مدرم 

هک دـشاب  یتعانـص  ای  لماک  تمکح  ای  يدـیفم  ملع  اهباتک  نایم  رد  هکنآ  نیب  دـشاب و  صـصقلا  نسحا  نآرق  هکنیا  نیب  تسین  یتافانم  و 
قیمع دوصقم و  نیا  زا  رترود  تسنآرق  رد  هچنآ  هچ  رگا  ناب و  دنک  هدافتـسا  رـشب  هک  دـشاب  نآ  رد  یمولع  ای  ار  مدرم  عامتجا  دـنک  هدافا 

ار مولع  نیاهک  هدراذگاو  ار  مدرم  میرک  نآرق  هیلاع  دصاقم  زا  مدرم  مهف  یهاتوک  اما  تسا  تعنـص  ثیح  زا  رتمکحم  نایاپ و  تهج  زارت 
هدمآ و باسحب  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  یلک  یئزج و  چیه  يا و  هریبک  هریغـص و  چیه  هکنیاب  ناشدامتعا  نانیمطا و  اب  دننکیمن  طابنتـسا 

تسا . هدش  تبث  نیبمباتک  رد  هکنآ  زج  تسین  یکشخ  يرت و  چیه 
ارنآ رد  نیرظان  ندز  قالش  تسا و  مولع  زا  ندرک  رود  ندرم و  عامتجا  ربتسیگرزب  تیانج  بتک  نیا  رد  لمات  رظن و  زا  ندرک  عنم  سپ 

تنس . تهج  زا  هن  نآرق و  تهج  زا  هن  تسین  دعاسم  یمالسا  یناهجنوناق 
ار نآ  ندرکهدنکارپ  هیردنکـسا و  رد  یملع  تورث  نیا  ندرب  نیب  زا  هب  دندرک  يررـض  دندرب و  یتراسخ  هچ  نیملـسم  هک  دنادیم  ادـخ  و 

روصت سراف  بتک  رد  هفیلخ  هچنانچ  درادـن  تلالـض  ای  تیادـه  هب  یطابترا  هک  هدـیدج  ياهتعنـص  هتفر و  شیپ  ندـمت  زا  مجع  دـالب  رد 
هدرک و
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دوبن نیملـسم  يارب  ینایز  هیردنکـسا و  یناهج  هناخباتکرما  رد  هدرک  لایخ  هچنانچ  دـنرادن  ارنآ  تفلاخم  ای  باتک  تقفاوم  هب  یطبر  اهنآ 
رد یقرت  ندـمت و  رد  يور  شیپ  یملع و  هعـسوت  یلام و  تورث  رب  یهاـگآ  ارناـشیا  سپ  دـندرکیم ، ادـیپ  تسد  یملع  تورث  نیا  رب  رگا 

مامت ردار  يزارفارـس  یئاهتلود و  دزن  ار  یهوکـش  روشک و  رد  یئورین  درکیم  داجیا  اهنیا  زا  کی  ره  هک  دادیم  یتسردـنت  لامک  يدابآ و 
راوید رد  یخاروس  هنخر و  ای  تیادـه  کمک  رد  نیا  زا  يزیچ  دربیمنیب  زا  درکیم و  دوبان  ایآ  سپ  تنطلـس ، همادا  رد  ار  یتعـسو  ملاع و 

دومنیم . مالسا 
مالـسا تیبرعب و  قحلم  هک  ار  یماـن  دـب  اـیند و  رد  یئاونیب  یتسدـگنت و  موـلع و  رد  یگداـتفا  بقع  تشاد  یپ  رد  روـفنم  لـمع  نیا  یلب :
نانادان تیلهاج و  نیگنن  ياهراکزا  هدرک و  لایخ  تیربرب  شحوت و  ار  لمع  نیا  هک  یناـسک  دنتـسه  نارگ  شواـک  ناـیم  رد  و  دـیدرگ ،

حیحص . قطنم  ملاس و  لقعب  مینکیم  لوکوم  ارنآ  رد  مکح  ام  دنک و  باسح 
تسیرـشب و عامتجا  دـنمدوس  هچنآ  زا  میدرک  نآب  هراشا  ام  هک  ار  یئاهزیچ  اـهباتک  نیازا  دروآ  نوریب  هک  تسناوتیم  هفیلخ  نیا  رب  اـفاضم 

. دش عقاو  هصق  هچنانچ  تشذگ  خیرات  درکن و  ار  راک  نیا  وا  نکیل  تسیهارمگ ، داحلا و  زا  اهنآ  رد  هچنآ  دنک  دوبان 

اهتئارق هفیلخ و 

نیرجاهملا نم  نولوالا  نوقباسلا  و  ار " : هیآ  نیا  دناوخیم  هکیدرم  رب  تشذگ  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  یظرق  بعک  نب  دمحم  زا 
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هحفص 208 ] ] 

ارناشیا هکیناسک  راصنا و  نیرجاهم و  زا  اه  یلوا  ناگ  هداتفا  شیپ  هنع " و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راـصنالا و  و 
روطنیاار وت  یسک  هچ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  رمع  سپ  دنتسه ، یضار  ادخ  زا  مه  اهنآ  یضار و  ناشیا  زا  ادخ  دندرک  یبوخ  يوریپ 

تئارق نینچ  ار  هیآ  نیا  وت  تفگ : رمع  دمآ ، نوچ  سپ  مروآ ، وت  شیپ  ار  وا  ات  وشن  ادـج  نم  زا  تفگ : بعک  نب  یبا  تفگ : درک ، تئارق 
یماقم کیب  ام  هک  مدیدیم  نم  تفگ : یلب ، تفگ : ارنآ  يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : یلب ، تفگ : نیا  يارب  يدرک 

دیسر . دهاوخن  ناب  ام  زا  دعب  سکچیههک  میا  هدیسر 
 " ناسحاب مهوعبتا  نیذلا  و  دناوخیم " : هکیدرم  رب  تشذگ  باطخ  نب  رمع  هک  دنتفگ  یمیت  دمحم  هملـس و  یبا  زا  خیـشلا  وبا  مکاح و  و 

داد ربـخ  ارم  رذـنملا  وبا  يا  تفگ : درب و  واشیپ  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  یبا ، تفگ : درک ، میلعت  روطنیا  ار  وـت  یک  تفگ : سپ  واو  اـب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  ناـهد  زا  متفرگ  ارف  نینچ  مه  ارنآ  نم  تفگ و  تسار  تفگ : یبا  یتخومآهنوگنیا ، ار  وا  وت  هک  درم  نیا 

لاـح رد  هبترم  ود  سپ  درک  رارکت  وا  رب  سپ  يرآ ، تفگ : هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یتـفرگ  ارف  نـینچ  نـیا  وـت  تـفگ  رمع 
هیلع و هللا  یلصدمحم  بلق  رب  لیئربج  درک  لزان  و  یحو ) نیما   ) مالـسلا هیلع  لیئربج  رب  ارنآ  ادخ  دومرف  لزان  مسق ، ادخب  یلب  تفگمشخ 
: تفگیم هدرک و  دـنلب  ار  شیاهتـسد  هکیلاـح  رد  تفر  نوریب  رمع  سپ  تساوـخن ، يا  هزاـجا  هناورپ و  نآ  رد  شرـسپ  باـطخ و  زا  هلآ و 

ربکا هللا  ربکاهللا 

هحفص 209 ] ] 

اميارب درک  تئارق  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ادخب  مسق  تفگ : یبا  سپ  تسا ، يراصنا  رماع  نب  رمع  قیرطزا  یظفل  رد  و 
ار . یبا  مینکیم  يوریپ  ام  نیاربانب  تسا ، بوخ  تروص  نیا  رد  یلب ، تفگ : رمع  سپ  یتخورفیم ، نامسیر  وت  و 

هک تفگ : واب  تباث : نب  دیزهکنآ  ات  دـشاب  راصنا  يارب  تفـص  هک  واونتخادـناب  نیذـلا  عفرب )  ) راصنالا و  درک ، تئارق  رمع  يریبعت : رد  و 
رگم میدیدیمن  ام  تفگ  تئارق و  نیاب  تشگربرمع  سپ  ار  دیز  درک  قیدصت  وا  سپ  دیـسرپ  بعک  نبا  یبا  زا  رمع  سپ  تسا ، واو  اب  نآ 

دیسر . دهاوخنناب  ام  اب  سکچیه  هک  میا  هدومن  ءاقترا  يا  هیاپ  کیب  ام  میتفگیم  هکنیا 
ار . یبا  مینکیم  يوریپ  ام  تروصنیا  رب  يربط : ظفل  رد  و  مینکیم ، یبا  يوریپ  ام  نیاربانب  یلب  تفگ : رمع  سپ  یترابع : رد  و 

ار یبا  رمع  سپ  یبا ، تفگ : دـناوخ ، نینچ  ار  وـت  یک  تفگ  سپ  واو ، اـب  ار  هیآ  درکیم  تئارق  يدرم  دینـش  رمع  هکیتسردـب  یظفل : رد  و 
: تفگ رمع  یتـخورفیم ، هدروخ  بابـسا  عیقب  رد  وـت  نميارب و  درک  تئارق  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ  سپ  تساوـخ ،
میداد و لزنم  اـم  دـیدومن و  راذـگاو  امـش  میدرک و  يراـی  اـم  دـیدوبن و  امـش  میدوب و  رـضاح  اـم  هک  وگب  یتساوخ  رگا  یتفگ و  تسار 

دیسر . دهاوخن  ماقم  ناب  یسک  ام  زا  دعب  هک  ما  هدیسر  یماقم  کیب  ام  هک  مدیدیم  نم  تفگ : رمع  نآ  زا  سپ  دیدرک  نوریبامش 

هحفص 210 ] ] 

: دیوگ رعسم  دروخ  ار  ام  راتفگ  تفگ : ورمع  شیپ  دمآ  يدرم  تفگ : هک  هدرکلقن  سابع  نبا  زا  شدنـسم  رد  اه ) یلبنح  ماما   ) دمحا - 2
یسوم وا  دش  مولعم  تخانش و  ار  وا  ات  درکیم  یفرعم  بترم  ار  دوخ  سپ  یئاجک ، زا  وتهک  دیـسرپ  رمع  سپ  تفگ : باوخ  یگنیپینعی و 
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تفگ و سابع  نبا  سپ  دنکیم  بلط  ار  یموس  هنیآ  ره  دشاب  نابایب  ود  ای  نابایب و  کی  یمدآ  يارب  هکیتسردب  رگا  تفگ  رمع  سپ  تسا ،
یـسک هچ  زا  تفگ : سابع  نباب  رمع  سپ  دنک ، هبوت  هک  ار  یـسکهبوت  ادخ  دریذـپیم  سپـس  كاخ  رگم  ار  مدآ  دـنزرف  مکـش  دـنکیمن  رپ 
وگزاب وا  يارب  ارنایرج  نیا  لضفلا و  مادزن  تشگرب  سپ  دیوگ : نم ، شیپ  ایب  سپدش  حبص  یتقو  تفگ : یبا ، زا  تفگ : ار  نیا  يا  هدینش 

: تفگ شردام  سپ  دـشاب ، هدرک  شومارف  یبا  ادابم  هک  دیـسرت  ساـبع  نبا  رمع و  دزن  مـالک  ار و  وت  تسیچ  و  تفگ : شرداـم  سپ  درک 
رب یبا  دمآ  نوریب  سپ  یبا ، شیپمه  اب  میتفر  دوب و  وا  اب  شقالـش  دمآ و  رمع  هاگحبـص  سپ  دشاب ، هدرکن  شومارف  دیاش  یبا  هکیتسردـب 

سپ تسا ) رعسم  زا  کش  و   ) متسش اردوخ  تروع  ای  دوخ  تلآ  سپ  دوب  هدمآ  يذمنم  زا  تفگ  دوب و  هتفرگ  وضو  هکیلاح  رد  اهنآ 

هحفص 211 ] ] 

هچنآ زا  دیسرپ  وا  زا  تفگ و  يرآ ، تفگ : يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : یلب ، تفگ : تسیفاک ، نیا  ایآ  تفگ  رمع 
درک . قیدصت  ار  وا  سپ  دوب  هتفگ  سابع  نبا 

وا رـسب  رابکی  واب و  ندرک  هاگنب  درک  عورـش  سپ  وا ، زا  دیـسرپیم  رمع و  شیپ  دمآ  يدرم  دـیوگ : هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  دنـسم  ردو 
، رتش لهچ  تفگ : يراد ، لام  هزادـنا  هچ  تفگ : واب  رمع  نآ  زا  سپ  تسه  وا  رب  تلاسک  زا  يزیچ  ایآ  هک  وا  ياـپب  راـبکی  درکیم و  هاـگن 
رپ دـهاوخیم و  ار  یموس  نابایب  هنیآ  ره  الط  زا  نابایب  ود  مدآ  نیا  يارب  رگا  وا ، ربمایپ  ادـخ و  تفگ  تسار  متفگ : سپ  تفگ : ساـبع  نبا 

دناوخ یبا  نینچ  نیا  متفگ : تسیچ ، نیا  تفگ : رمع  سپ  دنک ، هبوت  هکیسک  ربدنکیم  هبوت  ادخ  كاخ و  رگم  ار  مدآ  رسپ  نورد  دنکیمن 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچ  نیا  تفگ : یبا  نیا ، دیوگیم  هچ  تفگ : یبا و  دزن  دـمآ  سپ  تفگ : ، وا شیپ  میورب  سپ  تفگ  نم  يارب 

ارنآ . رادب  تباث  سپ  ارنآ  ینادیم  تباث  سپ  ایآ  تفگ : هلآ  و 
یلب . تفگ : فحصم ، رد  يرادیم  تباث  تروصنیا  رد  تفگ : رمع  دمحا ، زا  هدش  تیاکح  رد  و 

زا هدرک  كرت  وـت  هک  دـنکیم  ناـمگ  بعک  نب  یبا  هکیتسردـب  ناـنموم  ریما  يا  متفگ  تفگ : هک  هدرک  لـقن  ساـبع  نبازا  سیرـض  نبا  و 
سپ دش ، یهاوخ  بیذـکت  هنیآ  ره  درک  راکنا  رگا  سپ  مسرپیم  یبا  زا  هتبلا  مسق  ادـخب  تفگ : ارنآ  يا  هتـشونن  هک  ار  يا  هیآ  ادـخ  تایآ 

يا هتـشادنپ  وت  هک  دنکیم  لایخ  نیا  تفگ : دراذگ و  یتشلاب  وا  يارب  وا و  زا  تساوخ  هزاجا  یبا و  شیپ  تفر  دناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچ 
نم هک  تفگ : سپ  ارنآما  هتشونن  هدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  زايا  هیآ  نم  هک 

هحفص 212 ] ] 

هفاضا هک  ار  موس  نابایب  دنک  بلط  هنیآ  ره  دشاب  لام  زا  نابایب  ود  مدآ  دنزرف  يارب  رگا  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـینش 
ارنآ ایآ  تفگ : رمع  سپ  دـنک ، هبوت  هکیـسک  ره  رب  دریذـپیم  ادـخ  كاخ و  رگمار  مدا  دـنزرف  نورد  مکـش و  دـنکیمن  رپ  دـنک و  اـهنآ  رب 

لزان نآرق  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگب  هک  درک  کش  یبا  هکنیا  لثم  سپ  دـیوگ : منکیمن  یهن  ار  وت  نم  تفگ : مسیونب 
تسا  هدش 

هکیماگنه هیلهاـجلا "  هیمح  هیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لـعج  ذا  درکیم " : تئارق  بعک  نب  یبا  تفگ : ینـالوخ  سیردا  یبا  زا  - 3
اهنآ هچناـنچ  دـیدیزرویم  بصعتامـش  رگا  دوـب و  تیلهاـج  هیمح  نآ  بـصعت و  هـیمح و  ناـشلد  رد  دـندش  رفاـک  هکیناـسک  دـنداد  رارق 
رمع شوگب  ربـخ  نیا  نیا  سپ  شلوسر ، ربارناـنیمطا  هنیکـس و  دومرف  لزاـن  ادـخ  سپ  ، دوب هدـش  ناریو  مارحلا  دجـسم  هنیآ  ره  دـندیزرو 
دوب تباث  نب  دیز  ناشیا  نایم  رد  هک  تساوخ  ارشباحصا  زا  يا  هدع  دش و  وا  رب  دراو  سپ  وا  يوسب  داتسرف  دش و  هتفـشآ  تخـس  دیـسر 
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نخس ایآ  تفگ : یبا  سپ  واب ، دش  دنت  رمع  سپ  ام  زورما  تئارق  رب  دناوخ  دیز  سپ  دناوخیم ، ار  حتف  هروس  امش  زا  یـسک  هچ  تفگ  سپ 
مد وت  ومدرکیم  تئارق  نم  رب  مدـشیم و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  مدوب  نم  هک  ینادـیم  هنیآ  ره  تفگ : وگب ، تفگ : میوگب ،

ربمایپ ص هچنآ  رب  مزومایب  ار  مدرم  هک  يراد  تسود  رگا  سپ  يدوب ، رد 

هحفص 213 ] ] 

ار . مدرم  زومایب  هکلب  تفگمشاب : هدنز  هکیمادام  مزوماین  مناوخن و  مه  فرح  کی  هنرگو  تخومآ  ارم 
عونمم امش  مدشیم و  هدناوخ  نم  دیدوب و  بیاغ  امش  مدشیم و  رـضاح  نم  هک  ینادیم  وت  رمع  يا  ادخب  مسق  تفگ : یبا  سپ  یظفل : رد  و 
میوگن . نخس  يزیچبسکچیه  اب  موشب و  ملزنم  مزالم  نم  يراد  تسود  رگا  هک  ادخب  مسق  نم  اب  ینکیم  نینچ  دیدوب و  بوجحم  و 
ناشیا لام  قحتـسم  هکیرفن  ود  نآ  زا  نایلوالا "  مهیلع  قحتـسا  نیذلا  نم  درک "  تئارقبعک  نب  یبا  هکیتسردـب  دـیوگ : زلجم  نبا  زا  - 4

نم تفگ : ار  ناـنموم  ریما  ینکیم  بیذـکت  تفگ : يدرم  سپ  يرتوـگغورد ، وـت  تفگ : یبا  یتـفگ ، غورد  تـفگ : رمع  سپ  دـنا ، هدـش 
نیملسم ربهر  مدرکن  قیدصت  ادخ و  باتک  قیدصت  رد  مدرک  بیذکت  ار  وا  نکیل  و  وت ، زا  نانموم  ریما  ماقم  تشادگرزب  يارب  مرت  تخس 

تفگ . تسار  تفگ : رمع  سپ  ادخ ، باتک  بیذکترد  ار 
هحفص حول و  نم  اب  باطخ  نب  رمع  تفگ : رح  نب  هشرخ  زا  - 5

هحفص 214 ] ] 

هعمج زور  زامن  ناذا  نالعا و  هاگ  ره  هللا "  رکذ  یلا  اوعـساف  هعمجلا  موی  نم  هولـصلل  يدون  اذا  دوب " : هتـشون  نآ  رد  هک  دـید  يا  هحفص 
هکیتسردـب تفگ : بعک ، نب  یبا  متفگ : ار ، نیا  تشون  درک و  الما  وت  يارب  یک  تفگ : سپ  ادـخ ، رکذ  يوسب  دـینک  شـشوک  سپ  دـش 

ادخ . رکذ  يوسب  دیورب  هللا ) رکذ  یلا  اوضماف   ) ارنآ دناوخ  تسا  خوسنب  ام  رتاناوخ  رت و  يراق  یبا 
: تفگ هک  هدش  لقن  میهاربا  زا  هللا ) رکذ  یلا  اوضماف   ) رگم ارنآ  دـناوخب  هک  زگره  رمع  زا  مدینـشن  دـیوگ : هک  هدیـسر  رمعنب  هللا  دـبع  زا 

هللا .) رکذ  یلا  اوضماف   ) دناوخیم خوسنمب  تسام  رتاناد  یبا  تفگ : رمع  هللا ،) رکذ  یلا  اوعساف   ) دناوخیمبعک نب  یبا  هک  دنتفگ : رمعب 
قازرلا و دبع  فحاصم و  رد  يرابنا  نبا  رذنملا و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  شنارق و  لئاضف  رد  ارنآ  هدرک  لقن  هدـیبع  وبا 
جلامعلا 1 زنک  روثنملا ج 6 ص 219 و  ردـلا  رد  هچنانچ  ننـس  رد  یقهیب  متاح و  یبانبا  ریرج و  نبا  دـمیح و  نب  دـبع  ینابرق  یعفاش و 

. هدش دای  ص 285 
هجاوزا مهـسفنا و  نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  دناوخیم " : ینآرق  رد  هکیناوجب  درک  روبع  باطخ  نب  رمع  دیوگ : هدش  تیاکح  هلاجب  زا  - 6

رمع سپ  اهنآ ، يارب  تسا  ردپ  وا  تسناشیا و  ناردام  وا  نارسمه  ناشدوخ و  زا  نینمومبتسارتراوازس  ربمایپ  مهتاهما " 

هحفص 215 ] ] 

ارم ادـخ  ربمایپ  تفگ : واب  یبا  سپ  وا  زا  درک  لاوئـس  وا و  شیپ  تفر  سپ  تسا ، یبا  نارق  نیا  تفگ : نک ، كاپ  ار  نیاناوج  يا  تفگ :
رمع . رب  دش  دنت  درکیم و  لوغشم  ندرک  یلالد  اهازاب و  رد  ندز  تسدار  وت  و  درکیم ، نارقب  لوغشم  مرگرس و 

تشز و لمع  نآ  هک  دـیوشن  انز  کیدزن  بات " و  نم  الا  الیبس  ءاسو  اتقم  هشحاف و  ناک  هنا  انزلا  اوبرقت  و ال  دـناوخ " : بعک  نب  یبا  - 7
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رمعب ار  نیا  سپ  تسناـبرهم ، هدنـشخب و  ادـخ  هکیتسارب  سپ  اـمیحر "  اروفغ  ناـکهللا  ناـف  دـنک "  هبوت  هکنآ  رگم  تسیهار  دـب  روفنم و 
تقونآ وت  متفرگ و  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بل  ود  زا  ارنآ  نم  تفگ : درک  لاوئـس  وا  زا  یبا و  شیپ  دمآ  سپ  دـندش  روآدای 
لامعلا زنک  لثم  دـنا  هدرک  لقن  ارنآقازرلا  دـبع  هیودرم و  نبا  ( ) تالماعم ندرک  یلالد  ینعی   ) نتخورف رد  ندزتسد  زج  یتشادـن  يراک 

ج 1 ص278 .)
: " هدش لزان  ام  رب  هچنآ  رد  يدـیدن  ایآ  تفگ : فوع  نب  نمحرلا  دـبعب  باطخ  نب  رمع  هک  دـیوگ : هدـش  تیاور  همرخم  نب  روسم  زا  - 8

لوا رد  هچنانچ  دینک  داهج  هرم "  لوا  متدهاج  امک  اودهاج  نا 

هحفص 216 ] ] 

. تسا هداتفا  نآرق  زا  هچنآ  زادنایب  تفگ : دیدرک ، داهج  هبترم 
: " ادخ باتک  زا  میدناوخیم  هچنآ  رد  میدرکیم  تئارق  هک  میدوب  ام  تفگ : واهک  هدش  لقن  رمع  زا  يدـع  نب  يدـع  سابع و  نبا  زا  زا  - 9

تـسا رفک  نآ  هک  ناتناردپ  زا  دـینادرگن  رب  ور  هکنیا  مکئابآ "  نع  اوبغرت  نا  مکب  ارفک  نا  ای "  مکب " رفک  هناف  مکئابآ  نع  اوبغرت  نا ال 
یلب . تفگ : تسا ، نینچ  ایآ  تفگ : تباث  نب  دیزب  سپس  ناتناردپ ، زا  دینک  ضارعا  دینادرگب و  ور  هکنیا  ار  امش  تسا  رفک  ای  امشب 

هیآ زا  دـیوش  كاله  هکنیا  زا  دـینک  رذـح  تفگ : هک  وا  زا  يا  هبطخرد  دـنا  هدرک  لقن  رمع  زا  بیـسم  نب  دیعـسزا  یعفاش  کلام و  - 10
ام درک و  راسگنـس  مجر و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنوـچ  میباـیمن  دـح  ود  ادـخ  باـتک  رد  اـم  تـفگیم : يا  هدـنیوگ  مـجر 

متـشونیم هنیآ  ره  ادـخ  باـتک  رد  درک  داـیز  رمع  دـنتفگیم  مدرم  هک  دوبن  رگا  تسواتسد  رد  مناـج  هکیـسکب  مسق  میدرک  راسگنـسمه 
میدناوخ . ارنآ  ام  هکنوچ  دینک  راسگنس  هتبلا  ارنز  هریپ  درمریپ و  هتبلا ) امهومجراف  هخیشلا  خیشلا و  )

... رمع هک  دندرکیم  ینارنخس  نانار  نخس  ای  دنتفگیم  ناگدنیوگ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هدمآ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  دمحا  ترابع  رد  و 
هکنانچمه ارنآ  هنیآ  ره  تسین  نآ  زا  هکیزیچ  ادخ  باتک  رد  درک  دایز 

هحفص 217 ] ] 

متشونیم . هدش  لزان 
نآرق درک  لزان  وا  رب  قحب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  درک  ثوعبم  تخیگنارب و  دنوادخ  هک  تسا : سابع  نبا  زا  يراخب  ریبعت  رد  و 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدرک ، طبـض  میدیمهف و  میدرک و  تئارق  ارنآ  ام  سپ  دوب  مجر  هیآ  درک  لزان  ادـخ  هک  ار  هچنآ  زا  سپ  ار 
: دیوگبيا هدنیوگ  هک  مدرم  رب  نامز  دش  ینالوط  هک  مسرتیم  نم  سپ  میدرک  نارابگنس  ار ) یناز   ) نآ زا  دعب  مه  ام  درک و  راسگنـس  هلآ 

ادخ باتک  رد  مجر  وهدومن  لزان  نآرق  رد  ارنآ  ادخ  هکیتلیـضفكرت  هب  دنوش  هارمگ  سپ  ادخ  باتک  رد  ارمجر  هیآ  میتفاین  ام  ادخب  مسق 
هاگ ره  دوب  رادرهوش  نز  ای  راد و  نز  درم  ینعی  نانز  نادرم و  زا  دوب  فیفع  نصحم و  هاگ  ره  هدرک  اـنز  هکیـسک  رب  تسا  تباـث  راوازس 

هبترم . راهچ  دندرک  رارقا  ای  دشدنب  هک  دنتخادنا  لوعفم ) لعاف و  نایم   ) ینامسیر ای  دنداد  یهاوگ  دهاش  راهچ 
رد ار  مجر  منیبیمن  دـیوگب : يا  هدـنیوگ  هکنیا  ات  دوشینالوط  مدرم  رب  مامز  هک  مدیـسرت  نم  هک  هدـمآ : سابع  نبا  زا  هجام  نبا  ظـفل  ردو 

هتشاد رسمه  درم  هاگ  ره  تسا  قح  ندرک  راسگنس  مجر و  هکیتسردب  دینادب  ادخ  تابجاو  زا  یبجاو  كرتب  دنوشهارمگ  سپ  ادخ  باتک 
امهومجراف اینز  اذا  هخیـشلا  خیـشلا و  ارنآ : میدـناوخام  دـنک و  رارقا  ای  دـشاب  نتـسبآ  لماح و  نز  هکنآ  ای  دوش  هماقا  ناهرب  هنیبو و  دـشاب 

میدرک . راسگنس  ترضح  نآ  زا  دعب  مه  ام  درک و  مجر  ادخ  ربمایپ  هتبلا  دینک  ناشراسگنس  دندرک  انز  هاگ  ره  نز  هریپ  درم و  هریپ  هتبلا ،
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نآرق . رد  متشونیم  ارنآ  هنیآ  ره  ادخ  باتک  رد  درک  دایز  رمع  دنیوگب  مدرم  هک  دوبن  رگا  ادخب  مسق  و  تسا : دواد  یبا  ظفل  رد  و 

هحفص 218 ] ] 

نیا زا  دعب  مسرتیم  نم  هکنوچ  متشونیم  فحـصم  رد  ارنآ  هنیآ  ره  منک  دایز  ادخ  باتک  رد  هک  نمتهارک  دوبن  رگا  و  یقهیب : ریبعت  رد  و 
دنرواین . ناب  نامیا  سپ  دنباین  ارنآ  هک  دنیایب  یمدرم 

زا هدش  دای  دارفا  نآ  هکنیاو  میرک  نآرق  لیترت  زا  هفیلخ  ملع  ندوب  مک  زا  دنکیم  نشور  اهنیا  مامت  دـیوگ : هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیما
زا دوب  هدرک  لوغشم  یـشک  هعرق  ای  شورف  نامـسیر  ای  رازاب  رد  تالماعم  یلالد  ار  وا  هکتسین  نیا  زج  دنا و  هدوب  نآرقب  رتانادو  ملعا  وا 

ندرک . یلالد  شورف و  رد  ندز  مهب  تسد  رگم  دوبن  يراک  بعک ) نب  یبا  لوقب   ) وا يارب  نتخومآ و 
ادخ و باتک  رد  ار  مدرم  ءارآ  دیاقع و  دـنکیم  يوریپ  هک  تنـس  باتک و  رد  تسا  مدرم  ربهر  اوشیپ و  وا  هکیلاح  رد  ار  هفیلخ  دوشیم  هچ 
نیا و هورگ  هیراعب و  ار  ششوگ  ار و  تنس  باتک و  نیب  دنکیمن  ادج  نیا و  زا  دعب  مدرم  هتفگب  دنکیم  تابثا  وحم و  فیرش  فحـصم  رد 

يزیچ ندرک  طقاس  نتخادنا و  رد  دنکیم  قیدصت  ار  يرگید  يار  نآرق و  رد  دـنک  تبث  هک  ار  وا  هتفگ  نیا  زا  دـنکیم  لوبق  دـهدیم و  نآ 
یتایآ نآرق و  زا 

هحفص 219 ] ] 

نیا و  نانارنخـس ، ندرک  ینارنخـس  ناگ و  هدنیوگ  نتفگ  سرت  زا  نآرق  رد  ندرک  لخاد  زا  ارنآ  دنکیم  عنم  دنیبیم  نآرق  زا  هدـش  فیرحت 
هعیش هکنآ  لاح  ار و  نارگ  لواپچ  نارگ و  تراغ  موجه  هلمح و  ناشیا  رب  ناب  دننکیم  هلمحو  دنهدیم  هعیشب  تبسن  ارنآ  هکتسیفیرحت  نآ 
یفن رب  دـنا  هدرک  قاـفتا  ناـشیازا  نیققحم  دـنا و  هدوـب  یماـن  دـب  نیا  زا  هزنم  رازیب و  ناشردـپ ) نیتـسخن  زا  اـی   ) ناشردـپ تسخن  زور  زا 

میداد . حیضوت  موس ص 101  ءزج  رد  شیپ  رد  ام  هچنانچ  يدج  یعطق و  یفن  فیرحت 
قوثو رب  قافتا  هک  يراق  یملس  نمحرلا  دبع  وبا  راوگرزب  یعبات  هکیـسک  نیب  تسوا و  راک  ماقم و  نیا  هکیـسک  نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  و 

رت يراق  مدیدن  دیوگ : زین  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دشاب  یلاعت  يادخ  باتکب  رت  يراق  هکیردام  رسپ  مدیدن  نم  دیوگ : دنا  هدرک  وا  تلالج  و 
ام دزن  کش  نودب  ارنآ  مامت  هدرک  ظفح  هک  تسیناسک  زا  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  درک  هضرع  ار  نآرق  هک  مالـسلاهیلع  یلع  زا 

باتکب ص 394 ج 11 ترضحنآ  ملع  ثیداحا  زا  یخرب  تشذگ  هک  قیقحت  هب  و 

اه هینک  اهمان و  رد  هفیلخ  داهتجا 

باطخ نب  رمع  هک  هدش  تیاکح  شردپ  زا  ملسا  نب  دیز  زا  - 1

هحفص 220 ] ] 

ینکم هک  تسین  یفاکار  وت  ایآ  تفگ : واـب  رمع  سپ  دوب  یـسیع  یباـب  ینکم  هبعـش  نب  هریغم  و  تشاد ، یـسیع  وبا  هینک  هک  دز  ار  يرـسپ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب  تفگ : رمع  داد ، یسیع  وبا  هینک  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  سپ  یـشاب ، هللا  دبع  یباب 

( نامغت غت  انتلجلج و  رد  دواد  وبا  ظفلب  اـی  و   ) نامـسلجم رد  اـم  هدـش و  هدیـشخب  شا  هدـنیآ  هتـشذگ و  هاـنگ  وا  رب  هک  قیقحتب  هلآ  هیلع و 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


دش . كاله  ات  دزیمادص  هللا  دبع  وبا  هینکب  ار  وا  هراومه  سپ  میتسه 
رگید  تروص 

يارب ایآ  سپ  تفگ : هبعـش ، نب  هریغم  تفگ : تسیک ، یـسیعوبا  تفگ : یـسیع  وبا  تفگ : یک ، تفگ : سپ  رمع  رب  تساوخ  هزاجا  هریغم 
: تفگ سپ  دندومن ، یسیع  وبا  هینکب  ینکم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنداد  یهاوگ  هباحص  زا  یضعب  سپ  تسا ، يردپ  یسیع 

. داد هللا  دبع  وبا  هینک  ار  وا  دوشیم  هچ  ام  اب  مینادیمن  ام  هدش و  هدیشخب  وا  هانگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکیتسردب 
، یـسیع یبا  زا  یهدـیمن  تاجن  ینکیمن و  فاعم  ارم  ایآ  تفگ : سپ  دـنک ، تیاکـش  وا  زا  هک  رمع  شیپ  دـمآ  رمع  نب  هللا  دـیبع  زینک  - 2

رب تنعل  تفگ : هللا ، دیبع  ترسپ  تفگ : تسیک ، یسیع  وبا  تفگ :

هحفص 221 ] ] 

دش و تحاران  دیسرت و  سپ  يا  هداد  یسیع  وبا  هینک  ار  دوخ  وت  رب  ياو  تفگ  تساوخ و  ار  هللا  دیبع  یناوخیم و  یسیع  وبا  هینکب  ار  وا  وت 
ینادـیمن ایآ  تسا ، ردـپ  یـسیع  يارب  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ  دز و  شقالـش  ابارنآ  سپ  دز  دایرف  هکنآ  ات  تفرگ  زاـگ  ار و  وا  تسد  تفرگ 

. هرم وبا  هطفرع ، وبا  هلظنح ، وبا  هملس ، وبا  تسیچ ، برع  هینک 
هک ار  ناشنارـسپ  یماسا  دنهد  رییغت  هک  یتعامج  هب  داد  روتـسد  دینکن و  موسوم  يربمایپ  مسابار  سکچیه  هفوک : لهاب  تشون  رمع ... - 3

يراذـگ ماـن  رد  ناـشیاب  هداد  هزاـجا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  هـک  دـنتفگ  هباحــص  زا  یتعاـمج  واـب  هکنآاـت  دـندوب  هدـیمان  دـمحم 
درک . لو  ار  اهنآ  سپ  ترضحنآ  مانبناشنادنزرف 

، دادـیم ماعط  مدرمب  رایـسب  تسا و  برع  زا  وا  هک  تفگیم : دوب و  ییحی  یباب  ینکم  بیهـص  هک  هدـش  تیاکح  بیهـص : نب  هزمح  زا  - 4
هک یئوگیم  تسین و  يدنزرف  وت  يارب  هکنآ  لاح  يا و  هتفرگ  ییحی  وبا  بقل  هینک و  هک  دوشیم  هچ  ار  وت  بیهـص  يا  : تفگ واب  رمع  سپ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : بیهص  سپ  تسا ، لام  رد  يور  هدایز  فارـسا و  نیا  ینکیم و  ناوارف  ماعطا  یتسه و  برع  زا  وت 
ریـسا مدوب  یکچوکهچب  نم  یلو  ملـصوم  لها  زا  طساق  نب  رمنزا  يدرم  نم  سپ  بسن  رد  وت  لوق  اما  و  دومن ، ییحی  یباـب  ینکم  ارم  هلآ 

ماعط ماعطا  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیتسردب  سپ  ماعط ، رد  وت  لوق  اما  مدرک و  مگ  ار  دوخناشیوخ  لها و  هک  مدـش 
دنک . ماعط  ماعطا  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  نیا  سپ  دیهد  مالس  باوج  دینک و 

هحفص 222 ] ] 

رگا تلـصخ  هس  رگم  میاـمن  صیقنت  منک و  بیعبیهـص  يا  ار  وت  نم  هک  وـت  رد  يزیچ  تسین  تفگ : رمع  رمع : یبا  يارب  یتراـبع  رد  و 
هکنآ رگم  یـسرپیمن  نم  زا  وت  يزیچ  چیه  تفگ : بیهـص  یهدیم ، ربخ  اهنآ  زا  ارم  وت  ایآ  متـشادیمن ، مدـقم  وت  رب  ار  سکچیه  دوبن  اهنیا 
یباـب ینکم  ار  دوخ  تسا و  یمجع  وت  ناـبز  هکنآ  لاـح  ینادـیم و  برعب  بستنم  ار  دوخ  وت  هک  منیبـیم  تفگ  میوـگیم ، وـتب  ارنآ  تسار 

ینکیم . يور  هدایز  فارساتلام و  رد  يا و  هدومن  تسیربمایپ  مان  هکییحی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  مندوب  ییحی  یبا  هب  ینکم  اما  قح و  هار  ردرگم  ارنآ  مدرکن  جرخ  نم  سپ  ملاـم  فارـسااما  تفگ :

ار اهنآ  نابز  سپ  دندرک  ریسا  یکدوک  رد  ارم  نایمور  هکیتساربسپ  برعب  متبـسن  اما  وت و  يارب  منک  كرت  ارنآ  ایآ  داد  یحی  وبا  هینک  ارم 
هکنیا زا  هیاـنک   ) مهد ناـب  تبـسن  ار  دوـخ  هنیآ  ره  ار  ینیگرـس  نم  زا  یفاکـشب  وـت  رگا  متـسه  طـساق  نب  رمن  زا  يدرم  نم  مـتفرگ و  ارف 

( درک مهاوخ  بوسنم  واب  ار  دوخ  نم  ینک  ادیپ  وت  هکیداژن  ثبنم و  هشیرره و 
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دنلب ارناگتـشرف  یماسا  هک  دـیدش  صالخ  ناربمایپ  ياهمان  زااـیآ  تفگ  نینرقلا ) اذ  اـی   ) دـنزیم ادـصيدرم  هک  دینـش  باـطخ  نب  رمع  - 5
دینکیم .

هحفص 223 ] ] 

ار : ینادان  لهج و  زا  يدراوم  زا  دنکیم  نشور  تایاور  نیا  دیوگ : هیلع ) هللا  همحر   ) ینیما
رییغت ارنآهک  دندوب  مان  دـمحم  هکیناسک  هب  وا  دادنامرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزبربمایپ  مساب  يراذـگ  مان  زا  هفیلخ  ندرک  یهن  - 1
سپ دراذگن  دـمحم  ار  اهنآ  زا  یکی  دوش و  دـلوتم  وا  يارب  رـسپ  هس  هکیـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنآ  لاح  دـنهد و 

هدرک . ینادان 
دینکن . شمورحم  دینزن و  ار  وا  سپ  دیدیمان  دمحم  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  و 

رب ار  هرهچ  تروص و  دیهد و  اج  واب  سلجم  رد  دینک و  مارکا  ار  وا  سپ  دیدیمان  دمحم  ارناتندنزرف  هاگ  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  : دومرف و 
دینکن . هیرک  تشز و  وا 

دنوادخ سپ  تسا  دمحم  ای  دمحا  وا  مان  هک  دوخ  ربارب  رد  تمایق  زور  درادیم  هگن  ار  هدنب  ادخ  هکیتسردب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دومرف : و 
زا هدنب  سپ  تسا ، دمحم  نم  بیبح  مان  وت  مان  هکنآ  لاح  يدرک و  تیصعم  ارم  هک  نم  زا  يدرکن  ءایح  ایآ  نم  هدنب  دیامرفیم : واب  یلاعت 
لج زع و  دـنوادخ  سپ  منکبدـیابن ) هـچنآ   ) مدرک نـم  هکیتسردـب  ایادـخ  راـب  دـیوگیم : هتخادـنا و  ریزب  ارشرـس  یگدنمرـش  تـلجخ و 

نم هکیتسردب  نک  تشهب  دراوار  وا  ارم و  هدنب  تسد  ریگب  لیئربج  يا  : دیامرفیم

هحفص 224 ] ] 

تسنم . بیبح  مان  وا  مان  هک  ار  یسک  شتآب  منک  باذع  هک  منکیم  ءایح 
تشهب رد  شدازون  وا و  دمان  دمحم  كربت  نمتبحم و  يارب  ار  وا  سپ  دیآ  ایندب  يدازونوا  يارب  هکیـسک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  دومرف  و 

دوب . دهاوخ 
دمحم ار  وا  مدـیئاز و  يرـسپ  نم  هکیتسردـب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : سپ  هلآ ، هیلعهللا و  یلـص  ربماـیپ  شیپ  دـمآ  ینز  تفگ  هشیاـع ... و 

هدرک لالح  هکنآ  تسیچ  دومرف : سپ  دیرادیم ، هورکم  ار  نیا  امـش  هک  دندش  روآدای  نمب  سپ  مدومن  مساقلا  یباب  ینکم  ار  وا  مدیمان و 
ارم . مسا  هدرک  لالح  ارم و  هینک  هدرک  مارح  هک  تسیک  ای : ارم  هینک  هدرکمارح  ارم و  مسا 

نآ زا  دـمحمنیا  دوـمن و  مساـقلا  یباـب  ینکم  ار  وا  دـیمان و  دـمحم  ار  هللا  دـیبع  نب  هحلط  نب  دـمحم  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  و 
داد . رییغتار  وا  مان  رمع  هکتسیدارفا 

هحفص 225 ] ] 

تساهنآ : زا  هک  دیمان  دمحم  ار  شدوخ  رصع  نادنزرف  زايا  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  م -
ویراصنا سیق  نب  تباث  نب  دمحم 

يراصنا و مزح  نب  ورمع  نب  دمحم 
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يراصنا و مزح  نب  هرامع  نب  دمحم 
يراصنا و هلاضف  نب  سنا  نب  دمحم 

يوره  هیودی  دفی  نب  دمحم 
ترضحنآ زا  دنتشادنشوخ و  مدرم  سپ  دراذگب  دمحم  ار  شرـسپ  مان  تساوخیم  هک  يراصنا  يدرمب  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ترـضحنآ  و 

نم . مانب  دینک  يراذگ  مان  : دومرف دندیسرپ 
زا سپ  دز  میهاوخن  ادـص  مساقلاوبا  بقل  هینکب و  ار  وت  ام  دـنتفگ  واب  دـیمان و  مساق  ار  وا  دـمآ و  ایندـب  وا  يارب  يرـسپ  هکیدرم  هرابرد  و 

ینکم یلو  دیئامن  مساب  موسوم  دومرف : سپ  درک ، لاوئس  ترضحنآ 

هحفص 226 ] ] 

دینکن . نم  هینکب 
نیرتهب تساـهنآ و  نیرتهب  دـمحم  هدومن و  نآ  رد  قیوشت  بیغرت و  كاـپ  تعیرـش  هک  تسیئاـهزیچ  زا  اـهمان  ندوب  بوخ  نیا  رب  اـفاضم 

یلـص ترـضحنآ  زا  سپ  دشاب  هدوتـس  و  میرکلا و )... دبع  میحرلا و  دبع  نمحرلا و  دبع  هللا و  دبع  نوچ  ) دوش نآب  تدابع  هکتـسنآ  اهمان 
ار . دوخ  ياهمان  دیراذگ  وکین  سپ  دیوشیمهدناوخ  ناتناردپ  ياهمان  ناتیاهمانب و  تمایق  زور  امش  هک  هدمآ : هلآ  هیلع و  هللا 

دنک . بدا  بوخ  ار  وا  دراذگ و  وا  رب  بوخ  مسا  هک  تسنیا  شردپ  رب  دنزرف  قح  زا  دومرف : و 
دیتسرفب . مان  شوخو  تروص  شوخ  سپ  دیداتسرف  نم  دزن  يدصاق  هاگ  ره  دومرف : و 

دادیم . رییغت  ار  تشزياهمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  يذمرت ج2 ص 107  عماج  رد  و 
حیحـص رد  هچنانچ  هدـیمان  هلیمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  وا  سپ  دوب  رمع  رتخد  هیـصاع )  ) داد رییغت  ار  شمان  هکیناسک  زا  و 

تسا .. هدش  دای  جهنسلا 2 ص 148  حیباصم  يذمرت ج 2 ص 137 و 

هحفص 227 ] ] 

يوکین ياهمان  زا  قتـشم  هک  یئاهمان  نیا  زا  دعب  تساهمان  نیرتهب  نآ  هکنآ  لاح  ناربمایپ و  یماساب  ندرک  موسوم  زا  رمع  ندرک  یهن  - 2
يا هناخ  چیه  راوگرزب : نآ  لوق  هدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرزا  قیقحتب  نیـسح و  نسح و  یلع و  دـمحم و  زا  هدـش  ادـخ 
ماش وحبـص  ناشیا  هک  ار  يا  هتـشرف  ناـشیا  يوسب  دزیگنا  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـشاب  يربماـیپ  مسا  نآ  رد  هک  تسین 

دنک . سیدقت 
نیرت تسار  نمحرلا و  دبع  هللا و  دـبعادخ  دزن  اهمـسا  نیرت  بوبحم  ناربمایپ و  ياهمانب  دـیمانب  دومرف : هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ترـضحنآ  و 

. تسا هرم  برح و  اهنآ  نیرت  حیبق  مامه و  ثراح و  اهنآ 
( با نم  یـسیعل  لهف   ) تسیردـپ یـسیع  يارب  ایآ  سپ  شلوقب : ندرک  لالدتـسا  یـسیع و  وبا  هینک  زا  وا  ندـش  گـنتلد  ندرک و  رقرق  - 3
ات هدراذگوا  مانب  هینک  هک  دنادیم  میرم  نب  یـسیعيارب  ردپ  ار  دوخ  دشاب  یـسیع  یباب  بقلم  ینکم و  سک  ره  هک  درکیم  لایخ  هفیلخایآ 

درکیم لایخ  دیدیمن و  يردپ  هدش  وا  مانب  ینکم  شردپ  هک  یئاسیع  يارب  ( رمع ياقآ   ) هکنیا ای  با ) نم  یسیعللهف  : ) دوش هتفگ  واب  هکنآ 
يا هدراذگ  ییحی  وبا  بقل  هینک و  هک  ار  وت  تسیچ  تفگ : بیهصب  اجنیا  زا  دنراذگیم و  بقل  هینک و  ناشنادنزرف  مانب  نآردپ  هک 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 228 ] ] 

(. دشاب موسوم  ییحی  هک   ) تسین يرسپ  وت  يارب  هکنآ  لاح  و 
هدومن یسیع  یباب  بقلم  ینکم و  ار  واهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هریغم  زا  شندینـش  زا  دعب  هفیلخ  هکنیا  اهنیا  همه  زا  رت  بیجع  و  - 4

هللا یلص  ادخ  لوسر  يارب  هدوشخب  هانگ  ار  نیا  نکل  شا  هتفگ  رد  ار  هریغم  دوب  هدرک  قیدصتهکنآ  لاح  تشگنرب و  شا  هدیقع  يار و  زا 
ناشیاب . دوشیم  هچ  تسنادیمن  هکنوچ  دنکن  هانگ  هریغم  شمیمص  تسود  وا و  هک  دوب  هتساوخ  هدرمش و  هلآ  هیلع و 

لیلد هب  دشاب  شزرمآ  ایباذـع  نآ  یپ  رد  هک  گرزب  یهانگ  هک  ار  یـسیع ) وبا   ) هینک نیا  ندوب  هدرک  تباث  ایآ  متـسنادیم  نم  شاکیا  و 
وا يارب  شزرمآ  ترفغم و  مکح  سپ  هدش  هانگ  نآ  بکترم  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  هک  هتـسناد  هاگنآ  ینکـش ، نادـند  یعطق و 

ردپ یـسیع  يارب  ایآ  با ) نم  یـسیعل  له  : ) شلوقزا هطـسفس  نیاب  رگم  ار  نیا  هدرکن  تباث  هن ، ای  حـتف  هروس  همیرک  هیآ  تلالدـب  هدـمآ 
تسا .

... نیرفآ سپ  دـشاب  مود  رگا  نخـس و  نیازا  ادـخ  رب  هاـنپ  و  موـصعم ، ریغ  ربماـیپ  هب  نیرفآ  سپ  میوـگیمن ، ارنآ  نم  هـک  دـشاب ، یلوا  رگا 
. دناد یمن  هکیا  هدنیوگب 

زا شیپ  ار  تسد  ندـیزگ  ندز و  کـتک  ریزعت و  هب  درک  عورـش  تسا  هاـنگ  ود  هینک  بقل و  ود  نیا  درک  لاـیخ  هکنآ  زا  دـعب  واهکنیا  - 5
اسرف تقاط  راوگان  ریزعت  نیا  دننام  هدینشن  راگزور  شوگ  زگره  ندز و 

ادـخ لوسر  هک  تشذـگ  هکنآ  لاح  تسا و  هرم  وبا  برع : ءانک  باقلا و  زا  هدـیزگرب  هدرک و  رایتخا  هفیلخ  هکیئاهزیچ  زا  هکیتسردـب  - 6
هکنیا رب  افاضم  هرمب ، يراذگ  مان  زا  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 229 ] ] 

هدمآ . تاغل  خیراوتبتک و  رد  هچنانچ  تسناطیش  سیلبا و  بقل  وهینک  هرم  وبا 
ماـن زا  دومرف  عنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشاد و  هرم  ماـنب  يرتخد  هکنآ  يارب  دـش  هرم  وباـب  بقلم  ناطیـش  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 

تسناطیش . تایح  هک  دومرف : تایحب و  يراذگ 
: متفگ یتسیک : وت  تفگسپ  ار  باطخ ... نب  رمع  مدرک  تاـقالم  تفگ : هک  قورـسم  زا  هدرک  لـقن  شننـس ج 2 ص 308  رد  دواد  وبا  و 

شومارف وا  هکنیا  ایوگ  سپ  تسناطیـش ، عدجا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  تفگ : رمع  سپ  عدـجا ، نب  قورـسم 
يداهتجا يار و  وا  يارب  ای  تسناطیـش  بقل  هرم  وبا  هک  تسنادیمن  ای  دوش  هدراذـگ  هرم  وبا  بقلو  هینک  هک  داد  روتـسد  هکیتقو  دوب  هدرک 

ملعا . هللا  و  تسا . مالسا  ربمایپ  يار  ربارب 
. تسا هتفگ  داعملا ج 1 ص 260  داز  رد  هچناـنچ  هدرمـش  ءامـسا  نیرت  تشز  زا  ار  هلظنح  میقنبا  هک  هلظنح  یبا  هینک  بقل و  روطنیمه  و 

واب ادخهک  دوب  یمور  یناوج  نینرقلا  يذ  هک  هدش  رود  هتفر و  وا  رطاخ  زا  تسناگتشرف و  ياهمان  زا  نینرقلا  يذ  هک  وا  لایخ  روصت و  - 7
ار ادـخ  دوب  يدرم  واهک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زایحیحـص  تیاور  رد  هدرک و  لقن  ارنآ  يربط  هچنانچ  داد  تنطلـس  یهاـش و 

ادخ يارب  تشاد و  تسود  ار  وا  مه  ادخ  سپ  تشادیم  تسود 

هحفص 230 ] ] 
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هتشرف  هن  دوب و  ربمایپ  هن  تساوخ  ار  وا  ریخ  مه  ادخ  درک و  تحیصن 
يراذـگ ماـن  هدـش  یفخم  وا  رب  هتفر و  هفیلخ  داـی  زا  یگمه  اـهنآ  هکنیا  لـثم  نینرقلا  يذ  رکذ  رد  تسیدـنمدوس  تـیآ  مـیرک  نآرقرد  و 

اهیا ای  دومرف " : مدرم  همهروضح  ماع و  ءالم  رد  هک  نینرقلا  يذ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نم ینبحا و  دقف  هبحا  نم  قفانم  الا  هضغبی  نموم و ال  الا  هبحی  هناف ال  بلاطیبا  نب  یلع  یمع  نبا  یخا و  اهینرق  يد  بحب  مکیـصوا  سانلا 
سپ بلاطیبا  نب  یلع  میومع  رـسپ  مردارب و  نینرقلا  يذ  یتسودب  منکیم  هیـصوت  شرافـس و  ار  امـش  نم  مدرم  يآ  ینـضغبا "  دقف  هضغبا 

ار وا  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  واهکیـسک  قفانم  رگم  درادیمن  نمـشد  نموم و  رگم  درادـیمن  تسود  ار  وا  هکیتسردـب 
تسا . هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد 

ینآ و نرق  ود  بحاـص  وـت  و  هدـش ، تیاور  مه  جـنگ )  ) زنک و  تسیا ، هناـخ  تشهب  رد  وـت  يارب  هکیتسردـب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلعب  و 
ار تشهب  مامت  ینکیم  ریـس  تسا و  رت  گرزب  نآ  تحاسم  کـلم و  یتسه و  تشهب  فرط  ود  بحاـص  ینعی  دـنا : هتفگ  ثیدـحنیحراش 

رتولج هک  دـنچ  ره  مالک  رهاظ  زا  هدـش  فذـح  ریمـض و  هما  سپ  تسا  نرق  ود  بحاص  ای  درک  ریـس  ار  نیمز  مامت  نینرقلا  وذ  هچ  ناـنچ 
رد ناهنپ  هکنآ  ات  باجحلاب  تراوت  یتح  یلاعت : يادخ  لوق  لثم  هدشن  نآ  رکذ 

هحفص 231 ] ] 

لوا . رب  مدیزگرب  ار  مودریسفت  نیا  نم  و  دیوگ : دیبع  وبا  هدشننآ  زا  رهاظ  رد  يدای  ار و  دیشروخ  دومن  دصق  دش  هدرپ  تشپ 
یلاعت يادخ  هدابعب  ار  دوخ  ناشیوخ  وا  دومرف : هدرک و  نینرقلا  يذ  زا  يدای  ترـضحنآ  هک  هنعهللا  یـضر  یلع  زا  هدش  تیاور  و  دنیوگ :

نم ینعی  دوب  شدوخ  ترضحنآ  دوصقم  هک  مینیبیم  ام  و  تسوا ، دننام  امش  نایم  رد  دندز و  زا  رس  يولج  رب  تبرض  ود  سپ  درک  توعد 
تسنآ . رد  نم  تداهش  هک  دننزیم  تبرض  ود  مرس  رب  هکنآ  ات  منکیم  قحب  توعد 

هدش . تیاور  بلعث  نیا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هون  طبسود و  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح نآ  هوک  ودبحاص  ای 
هللا تنعل  مجلم  نبا  زا  یمود  قدنخ و  زور  رد  دودـبع  نب  ورمع  زا  یکی  شکرابمرـس  يولج  ود  رد  یگتـسکش  فاکـش و  ود  بحاص  ای 

دنا ا ه  هتفگ  هک  تسیزیچ  نیرت  حیحص  نیا  دیوگ و  دیبع  وبا  هیلع و 
نادرم ءارعـش و  رعـشب  مینک  ینادان  لهجب و  هذخاوم  ار  وا  هک  دـسریمن  ار  ام  هفیلخ  رب  تسا  تنـس  نآرق و  رد  هچنآ  ندـنام  یفخم  دـعب  و 

هدش . دای  دبع  نب  هفرط  رجح و  نب  سوا  وسیقلا  ءرما و  رعش  رد  نینرقلا  وذ  هکنآ  لاح  تیلهاج و  هرود 

هحفص 232 ] ] 

: هتفگ هبلعث  نب  یشعا  و 

ایواث  یسما  نینرقلا  وذ  بعصلا  و 
میقم كانه  ثدج  یف  ونحلاب 

دنک . تماقا  اجنیا  رد  هک  ربق  هناخ  رد  یگ  هدیمخ  اب  دوب  هدرک  لزنم  هکیلاح  رد  درک  ماش  مکحم  وتخسرس  نینرقلا  وذ  و 
: دیوگ عیبض  هب  عیبر  و 
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هکلم  رمع  نینرقلا  وذ  بعصلا  و 
امیمر کلذ  دعب  یسما  نیفلا 

دوب . هدش  كاخ  هکیلاح  رد  درک  ماش  نآ  زا  دعب  درک  دابآ  ار  شرهش  رازه  ود  دنمورین  نینرقلا  يذ  و 
دیوگ : هدعاس  نبسیق  و 

ایواث  حبصا  نینرقلا  وذ  بعصلا  و 
حایرالا بعالم  نیب  دحللاب 

اهداب . ندرکیزابنایم  هدرک  لزنم  ربق  دحل  رد  هکیلاح  رد  درک  حبص  تخس  نامرهق و  نینرقلا  وذ  و 
: دیوگ يریمح  عبت  و 

املسم  یلبق  نینرقلاوذ  ناک  دق 
دشحت كولملا و  هل  نیدت  اکلم 

. دندوب وا  مچرپ  ریز  هدرک و  يوریپ  واب  ناهاش  هک  دوب  یناملسم  هاشداپ  نم  زا  شیپ  نینرقلا  وذ  هک  قیقحتب 

یغتبی  براغملا  قراشملا و  غلب 
دشرم میکح  نم  رما  بابسا 

دیبلطیم ار و  رتخاب  رواخ و  اهبرغم  اهقرشم و  مامتب  دیسر 

هحفص 233 ] ] 

 " رضخنوچ " ع .)  ) یئامنهر ياناد  زا  ار  راک  بابسا 

اهبورغ  دنع  سمشلا  بیغم  يارف 
دمرح طاثو  بلق  يذ  نیع  یف 

. يدساف وب و  دب  لگ  هدنیابر و  يا  همشچ  رد  نآ  بورغ  عقوم  ار  دیشروخ  ندش  ناهنپ  لحم  دید  سپ 

یتمع  تناک  سیقلب  هدعب  نم 
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دهدهلا اهاتا  یتح  مهتکلم 

(. وا دزن  دمآ  نامیلس  فرط   ) ار دهده  هکنآ  ات  درک  تموکح  ناشیا  ربهک  دوب  ابس ) هکلم   ) نم همع  سیقلب  وا  زا  سپ 
: دیوگ يراصنا  یباحص  ریشب  نب  نامعن  و 

رشعم  سانلا  نم  انیداعی  اذ  نم  و 
متاح انم و  نینرقلا  وذ  مارک و 

ماـن زا  یعناـم  هچ  هاـگنآ  تساـم  زا  یئاـط  متاـح  ونینرقلا  وذ  میتسه و  راوگرزب  یهورگ  هک  مدرم  زا  ار  اـم  دـنک  ینمـشد  هکنآ  تسیکو 
لیفارسا لیئاکیم و  لیئربج و  لثم  ناگتشرف  نیرتالاب  یماساب  دنا  هدش  موسوم  هکیناسک  دنادایز  هزادناهچ  تسناگتشرف و  ياهمانب  يراذگ 

رد هدرک و  لقن  ارنآ  رجح  نبا  هکیربخ  رد  هچنانچ  تسا  نمحرلا  دـبع  هللا و  دـیبع  هللا و  دـبع  یبرع  هب  اهنآ  همجرت  يربع و  اـهنآ  هک  اریز 
يادخ دزن  اهمان  نیرت  بوبحم  هک  هدـمآ  حیحـص  رد  تسا و  هللا  لیاو : دـبع ، فارـس : کیموربج و  هک  هدـمآ  همرکع  زا  يراخب  حـیحص 

هللا دبع  یلاعت 

هحفص 234 ] ] 

. دوش عقاو  هیناربعب  ظافلا  نیاب  يراذگ  مان  هاگ  ره  تسین  یعنام  زین  تسا و  نمحرلا  دبع  و 
درک تکاس  لیلد  اب  بیهـص  ار  وا  سپ  تسلام  رد  يور  هدایز  فارـسا و  مدرم  هب  نداد  كاروخو  ماعط  ماعطا  رد  هک  وا  ندرک  لاـیخ  - 8

و ماعطلا ، اومعطا  مالسلا و  اوشفا  سانلا  اهیا  ای  هدمآ " : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  زا  نآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگب 
دینک . هلص  ندید و  ار  ناشیوخ  ماحرا و  دیئامن و  ماعط  ماعطا  دینک و  راهظا  ءاشفا و  ار  مالس  مدرم  يآ  ماحرالا "  اولص 

یمالـسا هچ  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  درک  لاوئـس  يدرم  هک  هدـش  تیاور  ورمع : نب  هللا  دـبع  زا  و 
یئامن . مالس  یتخانشن  ای  یتخانش  هک  سک  ره  رب  ینک و  ماعط  ماعطا  دومرف : تسبوخ ،

ماعط ماعطا  ار و  مالـس  دـینک  راهظا  ءاشفا و  ار  ترـضحنآ  لوق  رمع  نبا  قیرط  زا  هدرک  لقن  دوخ ج 4 ص 212  خـیرات  رد  بیطخ  و  م -
. هدومن فیرعت  فیصوت و  ار  امش  لج  زع و  دنوادخ  هچنانچ  دیشاب  یناگ  هدنب  دیئامن و 

تسین هینک  بقل و  طیارش  زا  نتشاد  دنزرف  هکیلاح  رد  وا  يارب  يدنزرف  ندوبن  هینک و  بقل و  يارب  ار  بیهص  وا  ندرک  هذخآوم  - 9

هحفص 235 ] ] 

وا يارب  يدنزرف  هکنآ  زا  شیپ  دومن  نمحرلا  دـبع  وبا  هب  بقلم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  نیا 
دوش . دیلوت 

نب سنا  ردارب  نیا  ودوب  راوخ  ریـش  لفط  وا  داد و  مساقلاوبا  هینک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هحلط  نب  دـمحم  نیا  و 
دوبهدشن و غلاب  زونه  هک  دوب  یکدوک  وا  دومن  ریمع  یباب  ینکم  ار  وا  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  وا  نامشچ  يولج  رد  کلام 

ربماـیپ نارـسمه  نیا  ودوـبن  وا  يارب  يا  هزمح  هکنآ  لاـح  دادهزمح و  وـبا  هینک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  هک  تسا  سنا  دوـخ  نیا 
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اهنآ زا  یکی  زا  ریغ  هکنآ  لاـح  داد و  هللا  دـبع  ما  هینک  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  دنتـشاد  هینک  هشیاـع  زج  یگمه  هک  دـندوب 
. دنتشادن يدنزرف 

دح زا  دعب  ار  شرسپ  هفیلخ  ندز  دح 

نمحرلا دبع  مردارب  تفگ : هک  هدش  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا 

هحفص 236 ] ] 

باطخ نب  رمع  تفالخ  رد  مه  ام  رصم و  رد  دروخ  بارش  درک و  يراکمه  وا  اب  مه  ثراح  نب  هبقع  هعورس  نبا  دروخ و  بارش  رمع  نب 
دوب و رـصم  رادنامرف  وا  صاع و  نب  ورمع  شیپ  دنتفر  دندش  ملاس  دندمآرد و  یتسم  زا  نوچ  دـندش و  تسم  ود  ره  سپ  میدوب  رـصمرد 

شیپ اهنآ  هک  دیمهفنوا  سپ  دیوگ : رمع  نب  هللا  دبع  میدروخ  هکیبارـش  زا  میدـش  تسم  ام  هکنوچ  نزبدـح  نک و  كاپ  ار  ام  دـنتفگ : واب 
: تفگ منک ، تکاـپ  ریهطت و  اـتوش  هناـخ  لـخاد  متفگ : سپ  دوـب ، تسم  وا  هک  تفگ  نمب  مردارب  سپ  دـیوگ : دـندمآ  صاـع  نـب  ورمع 

لخاد دوشن  هدیشارت  ترـس  مدرم  مشچ  يولج  رد  زورما  هک  ادخب  مسق  متفگ  سپ  دیوگ : هللادبع  هدروخ  بارـش  مه  ریما  دوخ  هکیتسردب 
دش . هناخ  لخاد  نم  اب  سپ  دندیشارتیم  مه  ار  رس  دحاب  زورنآ  مشارتب و  ار  ترس  ات  وش  هناخ 

نب رمع  شوگب  ربخ  نیا  سپ  دز  بارـش  دـح  ار  اهنآ  صاع  نب  ورمع  هاگنآ  مدیـشارت  مدوخ  تسد  اـب  ار  مردارب  رـس  نم  دـیوگ : هللا  دـبع 
نیا اب  ار  وا  ورمع  سپ  نم  شیپ  تسرفب  زاهج  سالپ و  نودـب  رتش  کی  رب  ار  رمع  نب  نمحرلا  دـبع  هک  ورمعب : تشون  سپدیـسر  باطخ 

ار وا  هاگنآ  تسا  هداز  هفیلخ  رمع و  رسپ  هکیتهج  زا  دومن  هجنکـش  دز و  قالـش  ار  وا  دش  رمعرب  دراو  نمحرلا  دبع  نوچ  داتـسرف و  عضو 
لاح درم و  رمع  قالـش  زا  وا  هک  دننکیم  روصت  مدرم  مومع  درم و  دیـسر و  شلجا  هاگنآ  درک  یگ  هدنز  یتمالـسب  یهام  دـنچ  داتـسرف و 

درمن . وا  قالش  زا  هکنآ 
دنهاوخیم هزاجا  لزنم  برد  هعورـس  وبا  رمع و  نب  نمحرلا  دبع  نیا  تفگ : يا  هدنیوگ  هک  یثیدـح  رد  هدـش  تیاکح  صاع  نب  ورمع  زا 

یبارـش بشید  ام  هکنوچ  ار  ادخ  دح  نک  هماقا  ام  رب  دنتفگ : دندوب و  هدنمرـش  هتـسکش و  رـس  هکیلاح  رد  دندش  دراو  ، سپ دـنیایب ، متفگ :
میدروخ 

هحفص 237 ] ] 

ربخ مردپ  هب  متفر  هنیدم  یتقو  ینزن  دح  ینکن و  كاپ  ار  ام  رگا  تفگ : نمحرلا  دبع  سپ  مدنار ، ار  اهنآ  سپ  تفگ : میدـش ، تسم  سپ 
ارم نـیا و  رد  درک  دـهاوخ  بـضغ  نـمرب  رمع  مـنکن  دـح  هماـقا  اـهنآ  رب  رگا  هـک  متــسناد  دـش و  نـیا  رب  نـم  يار  سپ  تـفگ : ، مهدــیم

ار وا  متـساوخ  متفگ و  ابحرم  بیحرت و  ار  وا  متـساخرب و  سپ  هدش  دراو  رمع  نب  هللا  دبع  هک  میدوب  رکف  نآ  رب  ام  و  دومن ، دهاوخلوزعم 
رب ار  شرـس  ار  مردارب  نیا  زا  مشابهتـشادن  هراچ  هکنآ  رگم  موش  دراو  وت  ربهک  درک  یهن  ارم  نم  ردپ  تفگ  تفریذپن و  مناشنب  دوخ  ياج 

ار اهنآ  سپ  : تفگ دندیشارتیم  مه  ار  رس  دح  زا  دعبهک  دندوب  تفگ و  نکب ، ینادیم  حالص  هچ  ره  قالش  اما  شارتن و  مدرم  مشچ  يولج 
نم هک  ادخب  مسق  دیشارت  هعورـس  وبا  رـس  اب  ار  شرـس  هدرب و  لزنم  لخادب  ار  شردارب  رمع  رـسپ  و  مدز ، دحاهنآ  رب  هدرب و  هناخ  نحـصب 
نب نمحرلا  دبع  سپ  دیسر  نم  همان  نیا  هکیتقو  دوب  هتشون  نآ  رد  دیسر و  رمع  همان  هاگان  هکنآ  ات  متـشون  هن  رمعب  عوضوم  نیا  رد  يزیچ 

ار وا  دوب  هتـشون  شردـپ  هکیروطنامه  سپ  هدرک  يدـب  راـک  هچ  دوش  مولعم  اـت  تسرفب  يزاـهج  یب  رتش  رب  هدـیچیپ و  یئاـبع  رد  ار  رمع 
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مدز قالش  ملزنم  نحص  رد  ار  وا  هکمداد  ربخ  واب  مدرک و  یهاوخرذع  رمعبمتشون و  يا  همان  رمع و  رسپ  يارب  مدناوخ  ار  همان  مداتـسرف و 
هللا دبع  اب  ار  همان  ناملـسم و  یمذ و  رب  منکیم  دح  هماقا  ما  هناخ  نحـص  رد  نم  هک  وا  زا  رتگرزب  هب  دوشیمن  دای  دـنگوس  هکیئادـخب  مسق  و 

شبکرم زا  هکیا  همدص  زا  دور  هار  تسناوتیمن  دوب و  یئابع  وا  رب  دش و  شردپ  رب  دراو  نمحرلا  دـبع  سپ  دـیوگ : ملـسا  ، داتـسرف رمع  نب 
يا تفگ  تفگ و  نخـس  وا  اب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ  قالـش  قالـش  يدرک  نانچ  نانچ و  نمحرلا  دـبع  يا  تفگ  سپ  دوب ، هدروخ 

ریما

هحفص 238 ] ] 

مرامیب نم  تفگیم  دزیم و  داد  نمحرلا  دبع  درک و  هجنکـش  ار  وا  درکن و  مالک  نیاب  یهجوت  رمع  سپ  هدش  دح  هماقا  رابکی  وا  رب  نانموم 
درم . دش و  ضیرم  نآ  زا  سپدومن  سبح  دز و  دح  هبترم  ود  ار  وا  رمع  سپ  ینم ، هدنشک  لتاق و  وت  و 

رـصمرد ار  وا  صاع  نب  ورمع  هکتـسیسک  نامه  همحـش و  وبا  وا  رمع  نب  طسوا  نمحرلا  دبع  : دیوگ باـعیتسا ج 2 ص 394  رد  رمع  وباو 
نیا درم ، هامکیزا  دعب  دش و  ضیرم  نآ  زا  سپ  ار  شدنزرف  ردپ  بدا  دز  ار  وا  شردپ  هنیدمب و  اروا  داتسرف  سپس  دز  يراوخبارـش  يارب 
نیا درم و  رمع  هنایزات  قالش و  هجنکـش  ریز  وا  هک  دنیوگیم : قارع  لها  اما  شردپ و  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  رمعم  ار  وا  هدرک  تیاور  نینچ 

درم . دش و  ضیرم  سپ  درک  دح  هماقا  وا  رب  دیوگ : ریبز  تسا و  طلغ 
نآ روکذم و  دنـسب  رمعم  زا  ار  ینالوط  هصق  هدرک  لقن  قازرلا  دبع  هتفگ  ار و  رمعیبا  مالک  هدرک  دای  هباصا ج 3 ص 72  ردرجح  نبا  و 

تسا . حیحص 
لاس نیا  رد  دوخ ج 7 ص48 و  خـیرات  رد  ریثک  نبا  لـماک ج 2ص 207 و  رد  ریثا  نبا  دـیوگ و  دوخ ج4 ص 150  خـیرات  رد  يربط  و 

بارش رد  ار  یتعامج  شرسپ و  باطخ  نب  رمع  لاس 14 ) )

هحفص 239 ] ] 

دز . قالش  دز  يراوخ 
اب سپ  تسا  هدننک  كاپ  هرافک و  دح  هکنوچ  دوشیم ، عقاو  تهج  نیدنچ  زا  هلئسم  نیا  رب  لاکشاو  مالک  دیوگ : هتعافش ) هللا  انقزر  ) ینیما

. تسا هدش  هفیرش  تنس  رد  نیا  دوش و  هدروخ  دح  وا  رب  هرابود  هک  دنامیمن  یقاب  یهانگ  ادعب  هدروخ  دح  دودحم و  رب  وا 
دوش . هدیزرمآ  هدیشخب و  وا  هانگ  نیا  دش  يراج  دح  وا  رب  هکیسک  هکص  ربمایپ  زا  هدش : تیاور  اعوفرم  تباثنب  همیزخ  زا  - 1

. تسوا هرافک  نآ  دوش  يراج  هانگ  نیا  دح  وا  رب  سپ  دوش  بکترم  یهانگ  هکیسک  رگید : ترابع  رد  و 
هنرگو تسوا  هرافک  نآ  سپ  هدش  وا  تبوقع  رد  لیجعت  سپ  دروخبيدح  امـش  زا  هکیـسک  هدش : تیاور  اعوفرم  تماص  نب  هدابع  زا  - 2

تسادخ . اب  وا  راک 
نآ سپ  دوش  دـح  هماقا  وا  رب  سپ  هدومن  یهن  نآ  زا  ادـخهچنآ  زا  دوش  يراک  بکترم  امـش  زا  هکیـسک  تسوا : يارب  يرگید  ریبعت  رد  و 
وا رب  تساوخ  رگا  دنک و  باذـع  تساوخ  رگا  تسادـخ  اب  وا  راک  سپدوشن  وا  رب  هماقا  دـتفا و  ریخات  وا  زا  دـح  هکیـسک  تسوا و  هرافک 

دشخبب .
بکترم هانگ ) ) نیا زا  يزیچ  هکیسک  وا : زا  موس  ترابع  رد  و 
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تسوا . يارب  هرافک  نآ  دوشتبوقع ، سپ  دوش 
. دشاب ناهانگ  يارب  هرافک  هک  هدش  لزان  دودح  دیاش  وت  ینادیمن  هدرک : لقن  اعوفرم  یثیدح  رد  یعفاش  و  - 3

نآ سپ  دوش  دـح  هماـقا  وا  رب  سپ  دـهد  ماـجنا  دودـح  زا  اریزیچ  هکیـسک  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  - 4
یقهیب ج 8 ص 328 .) ننس   ) تسوا هرافک 

ندرک و نعلب  دـندرک  عورـش  مدرم  سپ  درک  دـح  هماـقا  يدرم  رب  هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  هدـش : تیاور  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  - 5
یقهیب ج 8 ص 329  ننس  دوشیمن . لاوئس  شهانگ  نیا  زا  اما  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  ندرک ، وا  زا  یئوگدب 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  دز  دایز  وا  رب  هنایزات  ود  هدننز  سپ  دز  دـح  اریدرم  هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  هدـش  تیاور  لقعم : نب  هللا  دـبع  زا  - 6
یقهیبننس ج 8 ص 222 . دالج  رب  دینادرگرب  ار  هنایزات  ودنآ  هنع ) هللا  یضر  )

نیا هک  داد  ربخ  ار  وا  يدرمسپ  هناخ  نحـص  رد  نآ  عوقو  يارب  تسا  رثا  یب  یغلم و  صاع  نب  ورمع  دـح  هک  درکیم  لاـیخ  هفیلخ  رگا  و 
ندز دـح  تسیفاک  هکلب  دـشاب  ماع  ءـالم  مدرم و  راـظنا  رد  هک  تسین  دودـح  طیارـشزا  دودـح و  ماـمت  ءارجا  رد  تسوا  یلومعم  تداـع 

هب شداشرا ج 9 ص 439  رد  ینالطسق  ارنآ  هداد  تبسن  هچنانچ  یناهنپرد 
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وا ریغ  زین  هیضق و  نیا  رد  دنزب  دح  مه  ار  هعورـس  وبا  هبترمود  هک  تسبجاو  هنیآ  ره  دشاب  تسرد  روصت  نیا  رگا  ءاملع و  رثکا  روهمج و 
تسا . هدز  دح  شا  هناخ  نحص  رد  صاع  نب  ورمعهکیناسک  زا  ار 

رمع وـبا  هدرک و  یهاوـخ  رذـع  هفیلخ  فرط  زا  ص 313  شننـس ج 8  رد  یقهیب  هچناـنچ  ار  وا  بیداـت  ریزعت و  نیاـب  هدومن  دـصق  رگا  و 
دومن وا  رب  دح  هماقاوا  هکنیا  زا  ثیدح  ظفل  اب  شتفلاخم  دـعب  وا  هکیتسردـب  سپ  داشرا ج 9 ص 439 ، رد  ینالطـسق  تشذگ و  هچنانچ 

زا لاوئس  هدروخ  دح  زا  نآ  زا  دعب  تساهرافک و  دح  هکنیا  زا  میدرک  دای  ام  هچنآ  يارب  هدشن  راذگاو  واب  هک  تسیدایزرما  کی  هبترم  ود 
بیدات . هن  یهانگ و  هن  ریزعت و  هنو  وا  رب  تسیدح  هن  سپ  دوشیمن  شهانگ 

هچ ياربسپ  تشذـگ  ج 11  رد ص 350  هچنانچ  دوشیمنهنایزات  هدرب  رتدایز  تنـس  رد  هکیتسردـبسپ  دـشاب  حیحـص  زیزعت  رگا  هاـگنآ 
دح . زیزعت و  نایم  داد  رارق  ناسکی  ربارب و  هفیلخ 

ودوش وا  رب  دراو  سپ  یئابع  کی  رد  يزاهج  یب  رتش  رب  ار  شرسپ  دتسرفب  هکنیاب  ار  صاع  نب  ورمع  وا  نداد  روتسد  نیا  رب  نک  فطع  و 
تسا . هدومننحابم  ارنآ  عرش  هدرک و  در  ارنآ  دح  تسا  رازآ  ءاذیا و  اهنیا  مامت  هکیتسردبسپ  شبکرم ، تمحز  زا  دور  هار  دناوتن 

بقع ارنآ  وا و  تلاسک  يرامیب و  ببـسب  دیدج  دح  زا  دوب  هدرک  داهتجا  هچنآ  نتخادنا  ریخات  زا  وا  يارب  دوبنیعنام  هچ  يارب  نآ  زا  سپ 
ات دننک  ربص  هک  مالسا  ربمایپ  هفیرش  تنس  رد  تسا  دح  بجوتسم  ای  هدروخ و  دح  رامیب  مکح  نآ  هکنآ  لاح  دوش و  بوخ  ات  تخادناین 

هدرب نامگ  هک  تسین  راوازس  هکنیا  زا  رمع  هریس  رد  تسا  بیجع  يزوج  نبا  لوق  سپ  اهنیا  همه  زا  دعب  ینکیم  بجعت  رگا  دوش و  بوخ 
دوش

هحفص 242 ] ] 
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تسین و بارـشهکنیا  لیواتب  دوب  هدروخ  هدیـشوج  روگنابآ  ذـیبن و  وا  هک  تسین  نیا  زج  هدروخ و  بارـش  وا  هک  رمع  نب  نمحرلا  دـبعب 
كاپ دیـشک  یتسمب  اهنآ  راک  نوچ  سپ  دوب  ردب  لها  زا  هعورـس  وبا  و  هعورـس ، وبا  روطنیمه  دروایمن و  یتسم  نآ  ندیـشون  هکنیا  نامگ 
يادـخ يارب  هکنآ  رگم  دوب  یفاکاهنآ  يارب  ادـخ  یهن  رد  ریـصقت  رب  تمادـن  ینامیـشپ و  درجم  هکنآ  لاح  دـح و  ببـسبدنتساوخ  ندـش 

اما و  دـح ، هماقا  يارب  دـندرک  میلـست  ارنآ  سپ  دـندوب  هتـشذگ  دـح  زا  هدرک و  يور  هدایز  هک  ناشدوخ  سفن  رب  دـندرک  بضغ  ناـحبس 
وا . ظفل  نایاپ  دوشیمن ، رارکت  دح  سپ  هنرگو  هدز  بدا  بضغ و  ناونعب  ار  وا  طقف  تسین و  دح  نیاار  شدنزرف  رمع  ندز  هداعا  رارکت و 

هکیتقو ناـگ  هدروخ  دـح  دوخب  دـندوب و  هتـسناد  ار  نیا  رگا  رمع  ورمعب و  ار  داریا  دـنکیم  هجوتم  دـشاب  تسرد  روصت  لاـیخنیا و  رگا  و 
نامگ يزوج  نبا  هچنانچ  دوب  یفاک  تمادـن  فرـص  اهنآ  يارب  یتهج و  بجوم و  چـیه  نودـب  ندروخ  دـحب  دـندرک  میلـست  ار  ناشدوخ 

دوب . هدرک 
هبوت سپ  دروایمن ، یتسم  هکنیای  داقتعا  زا  دعب  دندشن  بکترم  یهانگ  اهنآ  هکنآ  يارب  دنتـشادن  تمادـنب  زین  يزاین  هک  تسنیا  تقیقح  و 

تسنآ . لثم  زا  گنتلد  تحاران و  لماک  نامیا  هک  دنچ  ره  تسین  نآ  زا  يا 
نیا رگا  كاندرد  ندز  نایز  دیدش و  درد  نیا  رب  دندرک  هضرع  ارنآ  هک  دندوبن  ناشسفن  کلام  هعورـس  وبا  نمحرلا و  دبع  سپ  نیاربانبو 

دشاب . هدوبن  تعدب  عیرشت و 
ار هقداص  يایور  تسارباوخ و  نیا  يزوج  نبا  اجک  زا  نکل 

هحفص 243 ] ] 

تحارـص مامتب  نیاب  ناشرارقا  فارتعا و  اـب  هاـنگ  زا  دـندش  بکترم  هک  ار  هچنآ  زا  ار  رمع  ورمع و  دـنک  ریهطت  هئربت و  تساوخ  دروآ و 
مالسا نید  رد  تسامارح  هک  يراذگ  تعدب  تسا و  عونمم  اعرشهک  ندز  دوخب  ررض  سفنب و  رارـضا  هاگترپ  رد  ار  ود  نآ  نتخادنا  سپ 

تسا . هریبک  ناهانگ  زا  نآ  هکینشور  حیرص و  غورد  و 
اهنآ هچ  یمود  دح  هداد و  هفیلخب  تبـسن  هک  ار  یمـشخ  يارب و  یبجوم  نودب  ار  وا  هماقا  راثآ  درک  دـح  هماقا  لوا  هکیـسکب  نک  قحلم  و 
نیاب تسا  ردان  درفنم و  وا  دوب و  هدومنارنآ  لمحت  يزوج  نبا  هچنآ  ربانب  دنشاب  هدروخن  ای  دندرک  ناب  رارقا  هچنانچ  دنـشاب  هدروخ  بارش 

. حضاو راکشآنایب و  زا  تسا  نشور  نیا  ناراگن و  خیرات  ثیدح و  نایاوشیپ  نایم  زا  نایب 

دوشیم هدناوخ  دیع  زور  هچنآ  هب  هفیلخ  لهج 

رد دناوخیم  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یثیل  دقاویبا  شیپ  داتـسرف  تفر و  نوریب  رمع  يدیع  زور  تفگ : هک  هدش  لقن  هللا  دیبع  زا 
برتقا . و  هروس ق ، تفگ : سپ  يزور ، نینچ  لثم 
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ناب لاسرا  تبسن  یتسناد و  هچنانچ  هدرک  لقن  ناشحاحـص  رد  ثیدح  ناماما  ارنآ  هک  تسا  حیحـص  یتیاور  نیا  : دیوگ هللا ) همحر   ) ینیما
دقاو یبا  زا  هللا  دبع  نب  هللا  دـیبع  زا  ملـسم  حیحـص  رد  تیاور  هکنیاب  تسا  دودرم  هدرکن  كرد  ار  رمع  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبعهکنیاب  نداد 

دودرم ناشیا  ریغ  یطویـس و  يدنـس و  یقهیب و  لاسرا ) تبـسن   ) نیا تهج  نیمهب  هدرک و  كرد  ار  دقاو  وبا  وا  هک  تسین  یکـش  تسا و 
تسا .
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دناوخیم هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیاب  ملع  دوب  هدش  رود  وا  زا  هچ  يارب  هک  هفیلخ  زا  مینک  یـسرپزاب  لاوئـس و  ات  ایب  نم  اب  و 
کلاحلا ج 1 ص ریونت  رد  یطویـس  هچنانچ  دنک  قیقحت  تساوخیم  دوب و  هدرک  شومارف  ایآ  یحـضا ) دیع  رطف و  دـیع   ) نیدـیع زامن  رد 

نیا ریغ  رد  شدوخ  هچنانچ  دوب  هدرک  لفاغ  ولوغـشم  ار  وا  یجارح  يارب  رازاب  رد  ندز  تسد  یلالد و  هکنآ  ای  هتـساوخ ، ار  وارذـع   147
نتـشادب فیرعت  يدایز  هدع  ار  وا  هک  دیایم  يدوزب  نیا  زا  دـعب  هحفـص 316 ج 11 و  رد  تشذگ  تسا و  هتـساوخ  رذع  هناهب  نیاب  دروم 

همه روضح  رد  دوشیمرارکت  راب  ود  لاس  ره  رد  هک  تسا  یعیاشمکح  نیا  هکنوچ  تسا  دـیعب  یـشومارف  هکنآلاـح  و  دـنا ، هدرک  نایـسن 
دوشیمن . شومارف  اتداع  هک  مدرمیمامت  موجه  مدرم و 

شدوخ ار  مدرم  هک  دوب  نکمم  سپ  دوشیم ) هدناوخ  هچهک   ) نیاب دـنک  مالعا  ار  مدرم  تساوخیم  وا  هکنیا  زا  یطویـس  رگید  لامتحااما  و 
هک  ) دنک نالعا  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  نآ  رد  هک  شرمتـسم  لمع  دنونـشب  همه  هکیندناوخ  دنلب  ندز و  دایرفب 

سپ دنونشب ) مدرم  ات  مناوخبدنلب  ای  مناوخیم  ار  هروس  نالف  نالف و  نم 
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. دنک لاوئس  وا  زا  دتسرفب و  دقاو  یبا  بقع  هکنیاب  هدوبن  يزاین 

ظافلا یناعم  هفیلخ و 

ندیـسرتلاح رد  ارناشیا  ای  فوخت "  یلع  مهذخای  وا  یلاعت : يادخ  لوق  رد  دیئوگیمهچ  تفگ : ربنم  يالاب  وا  هک  هدش  تیاور  رمع  زا  - 1
نیا برع  ایآ  تفگ  تسا ، صقنت  فوخت : تسام و  تغل  نیا  تفگ  تساخرب و  لیذـه  زا  يدرمریپ  سپ  دـندش  تکاس  همه  سپ  دریگب ،

شناهوک مانس و  هکم  زا  دعبنتفر  هار  هک  ار  شرتش  دنکیم  فیصوت  یلذه  ریبک  وبا  ریهز ، ام  رعاش  یلب  تفگ : دسانشیم ، شراعـشا  رد  ار 
. دنکیم هرشف  کچوک و  ار 

ادرقاکم  ات  اهنم  لحرلا  فوخت 
نفسلا هعبنلا  دوع  فوخت  امک 

تسوپ . یهوک ) تخرد   ) بوچ زا  دش  مکحم  هچنانچ  شزارد  دنلب و  ناهوک  هدش  هدرشف  تخس و  رتش  بکرم و  زا 
ریـسفت نآ  رد  هکنوچ  تیلهاج  راعـشا  تفگ : تسیچ ، ام  ناوید  دنتفگ : دوشنمگ  هک  امـش  ناویدب  داب  امـش  رب  مدرم  يآ  تفگ : رمع  سپ 

تسامش . مالک  یناعم  امشباتک و 
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یسک اجرح و  اقیـض  هردص  لعجی  هلـضی  نا  هللا  دری  نم  درک و  تئارق  ار  هیآ  نیا  باطخ  نب  رمع  هک  هدش : لقن  یفقث  تلـصلا  یبا  زا  - 2
لوسر باحصا  زا  دندوب  وا  دزن  هکیناسک  زا  یضعب  و  ءار ) بصنب   ) دهدیم رارق  راوشد  گنت و  ار  شا  هنیس  دنک  هارمگ  دهاوخبادخ  هک  ار 

واب رمع  دندرک ، رـضاح  سپ  دشاب . یجلدـم  یلو  ناپوچ  هک  دـیروایب  هنانک  زا  يدرم  تفگ : رمع  سپ  دـندناوخ ، ءار  رـسکب  اجرح . ادـخ 
يزیچ چـیه  یـشحو و  ناویح  راد و  هلگچـیه  هک  اـهتخرد  ناـیم  تسا  یتـخرد  اـم  دزنرد  هجرح  تفگ : تسیچ ، هجرح  ناوج  يا  تفگ :
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. دسریمن واب  ریخ  زا  يزیچ  چیه  تسا  روطنیمه  قفانم  بلق  تفگ : رمع  سپ  دسریمنناب ،
رد امـش  يارب  هدشن  هدادرارق  جرح "  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  هیآ "  نیا  درک  تئارق  باطخ  نب  رمع  تفگ : رمع  نب  هللا  دـبع  زا  - 3

، قیـض تفگ : تسیچ  ناـیم  رد  جرح  تفگ : رمع  دـش ) رـضاح  نوچ   ) دـیروایب نم  يارب  جـلدم  ینب  زا  يدرم  تفگ  سپـس  یجرح ، نید 
(. لامعلا ج 1 ص 257 زنک  . ) یگنت

مهنامیا اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  درک "  دروخرب  هیآ  نیا  رب  باطخ  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  مکاح  - 4

هحفص 247 ] ] 

مادک هک  درک  لاوئسوا  زا  بعک و  یبا  شیپ  دمآ  سپ  دندرکن ، هدولآ  دندیناشوپن و  متـسب  ارناشنامیا  دندروآ و  نامیا  هکیناسکنآ  ملظب " 
هب ار  ناـمقل  لوـق  هدینـشنایآ  تسا ، كرـش  ملظ  نیا  زا  دوـصقم  تسیننیا  زج  ناـنمومریما  يا  تفگ  یبا  سپ  تسا  هدرکن  ملظ  اـم  کـی 

جكردتسم 3 . ) تسیگرزب ملظ  كرش  هکیتسردب  شابم  ادخب  كرشم  نم  كرسپ  میظع  ملظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشت  ینب ال  ای  شرـسپ :
ص 305)

هکنوچ هدومن  اه  يرواد  ایاضق و  ردمکح  زا  یهاتوک  ای  هدش  رود  وا  رطاخ  زاتنـس  باتک و  ملع  رگا  هفیلخ  زا  مهاوخیمرذع  هکیتسردـب 
بابـسا هدروخ  نامـسیر و  نتخورف  رازاب و  رد  ندرک  یلالد  نداد و  هیارک  لام  هشطرب و  ولام  نادیم  رد  ندرک  یگلمع  ندرک و  تمدخ 

نکل مولع  نتفارگ  ارف  زا  دنک  شلوغشم  هک  اهراک  نآ  ببسب  ینابز  دب  تموصخ و  ثحب و  هب  رگم  ار  وا  دنادرگن  یئاونیب  یتسدگنت و  رد 
ناـب شناـبز  زور  هنابــش  تاـقوا  ماـمترد  هـک  تـسوا  تـغل  ناـبز و  نآ  هکیتـغلب  وا  تخانــش  تـفرعم و  مدـع  رب  منادــیمن  روذــعم  ار  وا 

دنکیمتکرح .

هحفص 248 ] ] 

لاس هزور  رد  هفیلخ  يار 

هراشا

اب وا  ندزب  درک  عورـش  رمع  سپ  دریگیم  هزور  زور  ره  هکیدرمب  دنداد  ربخ  ار  باطخ ... نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لقنینابیـش  رمع  یبا  زا 
يرهد . يا  يرهد  يا  روخب  تفگیم : شصوصخم و  قالش 

ار يزوج  نبا  تیاور  نیا  رب  ایآ  منک ، دامتعا  لقن  ود  نیا  زا  کی  مادکب  منادیمن  دروم  نیا  هدرک  جیگ  ارم  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق   ) ینیما
تیاور ننس  رد  یبایرف  رفعج  يربط و  و  تفرگیم ، هزور  زور  همه  رمع  هکنیا  زا  رمع ص 164  هریس  ردشرگید  لقن  رب  ای  هنایزات  ثیدح 

هزور مه  رـس  تشپ  وا  هک  هدـش  دای  ص 332  وا ج 4  بیترت  رد  هچ  ناـنچ  عماوجلا  عمج  رد  هدوـمن  تیاـکح  ود  نآزا  یطویـس  هدرک و 
نب هللا  دـبع  و  دریمب ، هکنآ  زا  شیپ  تفرگیم  هزور  هزور ، همه  باـطخ  نب  رمع  هک  هدـش  لـقن  یقهیب ج 4 ص 301  ننـس  رد  تفرگیم و 

ضایرلا ج2 ص رد  يربط  بحم  هدرک و  دای  دوخ ج 7 ص 135  خـیرات  رد  ارنآ  ریثک  نباو  تشاد  هزور  زور  ره  شرمع  شرخآ  رد  رمع 
ندروخ . زورکی  نتفرگ و  زورکی  زا  تسا  رتهب  نتفرگ  هزور  زور  ره  هک  ناب  هدرک  لالدتسا  ارنآ و  هدرک  تیاور   38
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تسین هزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  لوق  لثم  رهاظ  زا  دوشیمن  هدیمهف  یعنم  هفیرش و  تنس  رد  تسین  نیا  زا  یعنم  اجنیا  رد  و 

هحفص 249 ] ] 

هزور رب  هدـش  لزاـن  نآ  سپ  هدرک  راـطفا  هن  هتفرگ و  هزور  هن  درادـب  هزور  هشیمه  هـک  یـسک  وا  لوـق  درادـب و  هزور  زور  ره  هـک  یـسک 
فیعض تروص  ود  رب  ای  تسا  مارح  نآ  هزور  هک  یحضا ) دیع  رطف و  دیع  نوچ   ) مارح ياهزور  نتفرگ  هزور  مزلتسم  هک  تسا  یگشیمه 

یقهیب ج 4 ننس  ملـسم ج 1 ص 319 و  حیحـص  رد  هچنانچ  تسین  نآ  زا  یهن  اهنیا  نودب  ندرک و  ار  یقح  تیوقت  ای  ندـش و  هینب  یب  و 
وت دـنتفگ : هشیاـع  هب  هک  هدرک  لـقن  موثلک  ما  زا  ریرج  نبا  تسا و  یثیدـح  ياـه  هعومجم  ياهحرـش  هقف و  بتک  زا  يرایـسب  ص 299 و 
زور هک  یـسک  نکیل  لاـس و  هرود  هزور  زا  درک  یم  یهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  نآ  لاـح  ار و  زور  همه  يریگ  یم  هزور 

تسا  هتفرگن  ار  لاس  رهد و  هزور  دنک  راطفا  ار  نابرق  زور  رطف و 
هدرک فالتخا  ءاملعو  لاس  هزور  زا  یهن  باب  رد  هدش  دای  تایاور  نیا  رد  و  دیوگ : داشرا ص 51  هیشاح  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  و 

وا هریغ  یـضاق و  ثیداحا  نیا  رهاوظ  هب  رظن  لاس  هرود  هزور  عنم  هب  دـنا  هدـش  دـقتعم  رهاظ  لها  هیرهاظ و  ءاملع  سپ  لاـس  هزور  رد  دـنا 
قیرـشت مایا  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زور  ود  نآ  دریگن و  هزور  ار  هدش  یهن  ياهزور  هاگ  ره  نآ  زاوج  هب  دـندقتعم  ءاملع  رثکا  دـنیوگ و 

لاس هرود  نتفرگ  هزور  هک  تسا  نیا  وا  باحـصا  یعفاش و  بهذـم  و  دنتـسه ) هکم  رد  هک  یئاهنآ  يارب  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزاـی و  )
دسرن وا  هب  يررض  هک  یطرش  هب  تسا  بحتـسم  نآ  هکلب  دنک  راطفا  دروخب و  ار  قیرـشت  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زور  رگا  درادن  یتهارک 

رگا  سپ  دنکن  تیوقت  ار  یقح  و 

هحفص 250 ] ] 

تیاور ارنآ  ملـسم  يراخب و  ورمع و  نب  هزمح  ثیدحب  دـنا  هدرک  لالدتـسا  تسا و  هورکم  سپ  دـنک  عیاض  ار  یقح  ای  دـنک  دراو  ینایز 
: دومرف مریگب ، هزور  مه  رفـس  رد  ایآ  مریگیم  هزور  یپ  رد  یپ  هزورهمه  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  وا  هک  دـنا  هدرک 

دوب هورکم  رگا  یپ و  رد  یپ  نتفرگ  هزور  رب  درک  راداو  ار  وا  ترضحنآ  هک  تسا  ملسم  تیاور  ظفل  نیا  و  ریگب ، هزور  سپ  یتساوخ  رگا 
هحلط و وبا  روطنیمه  تفرگیمهزور و  یپ  رد  یپ  وا  هک  باطخ  نب  رمع  رـسپ  زا  هدش  تباث  رفـس و  رد  اصوصخ  درکیمن  نآ  رب  راداو  ار  وا 

نمماص ثیدح ال  زا  یبحتسم و  هزور  باب  رد  بذهم  حرش  رد  ارناشیا  زا  یهورگ  مدومن  دای  هک  ار  ناگتـشذگ  زا  يرایـسب  مدرمو  هشیاع 
اب هکنیاب  تسنآ  تقیقح  رب  لومحم  نآ  هک  تسنیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنداد  یئاهخساپ  دشاب  هزور  هشیمه  هکیسک  تسین  هزور  دبالا ، ماص 

تسا . هداد  ار  باوج  نیمه  مه  هشیاع  درادب و  هزور  ار  قیرشت  مایا  نابرق و  دیع  ورطف  دیع  زور  نآ 
دوش و توف  یقح  نآ  ببسب  ایدشاب  هتشاد  نایز  شیارب  ررضتم و  یپ  ردیپ  رهد و  هزور  ببـسب  هکتـسیسک  رب  لومحم  نآ  هکنیا  مود - و 
باوخب و نک و  راطفا  ریگب و  هزور  سپ  يرادن  ار  نیا  تردـق  ناوت و  وت  هک  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  ار  نیا  دـنکیم  دـیئات 
و تسا . رمع  مامت  هزورلثم  نیا  دوب و  دـهاوخ  نآ  ربارب  هد  بوخ  راک  هنـسح و  هک  ریگب  هزور  زور  هس  هام  ره  زا  و  تداـبع ) يارب  زیخرب 

ارچ هک  دش  نامیـشپ  دش و  ناوتان  زجاع  شرمع  رخآ  رد  وا  هک  هدرک  دای  وا  زا  ملـسم  هدوب و  صاع  نب  ورمع  نب  هللا  دبعب  باطخ  مه  یهن 
وا تسنادیم  هکنآ  يارب  تشاد  رارقرب  ار  ورمع  نب  هزمح  دوش و  ناوتان  وا  يدوزب  تسنادیم  وا  هکیتیاور  ندرک  راطفا  تصخر  درکن  لوبق 

تردق
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ررض . نودب  دراد  هراومه  ار  زور  همه  هزور  ناوتو 
ءاعد ... هن  تسا  ریخ  نآ  سپ  دبایم  وا  ریغ  هک  ار  هچنآ  نآ  تمحز  يراوشد و  زا  دبایم  وا  هک  تسنیا  ماص  يانعم ال  هکنیا  موس - و 

ءاملع زاوا  ریغ  ام و  باحصا  زا  یلوتم  سپ  دنا ، هدرک  فالتخا  نآ  رد  ءاملع  روخب  زورکی  ریگب و  هزور  زورکی  ثیدح  حرـش  رد  تفگو 
نیا صیـصخت  ویلاوتم  هزور  لیـصفتب  هراـشا  وا  مـالک  ردو  ثیدـح  نیا  رهاـظ  يارب  تسا  نتفرگ  هزور  یپ  رد  یپ  زا  لـضفا  نآ  دـنیوگ 

ار نیا  دنکیم  دیئات  وت و  قح  رد  تسین  نیا  زا  لضفا  هک  تسنیانآ  ریدـقت  تسوا و  مکح  رد  هکیـسک  ورمع و  نب  هللا  دـبعب  تسا  ثیدـح 
زورب و ار  وا  درک  یئاـمنهار  داـشرا و  ار  وا  درکن و  نتفرگ  هزور  زور  ره  زا  یهنار  ورمع  نب  هزمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  هکنیا 

تجاح تقو  زا  نایب  ریخات  هک  اریز  دوب  هدومن  نایب  وا  يارب  هدرک و  ناـب  داـشرا  ار  وا  هنیآ  ره  دوب ، مدرم  ماـمت  قح  رد  لـضفا  رگا  زور و 
تسا . رتاناد  ادخ  ملعا و  هللا  تسین و  زیاج 

زا هدش  لقن  هکیناسک  زا  ثیدح و  نیحراش  هقف و  ناماما  تافیلات  يالبال  رد  نانخـسنیا  زا  دبایم  رایـسب  رگـشهوژپ  واکجنک و  صخـش  و 
: تسا ریز  دارفا  ار ، رمع  هزور  نآ 

باعیتسا ج 2 ص 477 . يرجه ، لاس 35  لوتقم  نافع  نب  نامثع  - 1
هوفصلا ج 2 ص 364 . هفص  ریثک ج 8 ص 99 ، نبا  هیاهن  هیادب و  ، 56 یفوتم 59 /  يدزا  کلام  نب  هللا  دبع  - 2

هیاهن ج 9 ص 12 . یفوتم 75 ، یعخندیزی  نب  دوسا  - 3
هیاهن 9 ص 116 یفوتم 94 ، یشرق  نمحرلا  دبع  نب  رکبوبا  - 4

هحفص 252 ] ] 

ظافح ج 1 ص 235 . تاقبط  يافوتم 108 ، یموزخم  ملسم  دلاخ  وباهیقف  - 5
بهذلا ج1 ص 173. تارذش  بیذهتلا ص 113 ، هصالخ  يافوتم 125 ، یندم  میهاربا  نب  دعس  -6

بهذلا ج 1 ص 282. تارذش  دادغب ج 13 ص 470  خیرات  یفوتم 196 ، مارج  نب  عیکو  - 7
لادعالا ج 3 ص 172. نازیم  يافوتم 233 ، ریبز  نب  هللا  دبع  نب  بعصم  - 8

جمظتنملا 6 ص 376. يافوتم 343 ، یخرک  سابعلاوبایلع  نب  دمحم  - 9
هیاهن ج 11 ص 234 . جمظتنملا 6 ص 390 ، يافوتم 348  قارع  رد  اه  یلبنح  خیش  داجن  رکبوبا  - 10

هیاهن 11 ص 319. يافوتم 386 ، يروباشین  میهاربا  نب  دمحا  -11
مظ ج 8 ص 4. يربط ج 10 ص 382 ، يافوتم 412  یبرح  دمحا  نب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  - 12

مظتنملا ج 8 ص 17 . ، 12 هیاهن 18 - دادغب ج 5 ص 67 ، خیرات  يافوتم 415 ، دمحم  نب  دمحا  لدعم  جرفلا  وبا  -13
دادغب ج 5 ص 51 . خیرات  يافوم 425 ، يرویبا  دمحا  سابعلا  وبا  - 14

مظتنملا ج 8 ص143. دادغب ج 3 ص 103 ، خیرات  يافوتم 441 ، یلع  نب  دمحم  يروص  هللادبع  وبا  - 15
هیاهن ج 12 ص 120 يافوتم 472 ، نسح  نب  کلملا  دبع  - 16
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هیاهن 12 ص237. يافوتم 552 ، يرابنا  ییحی  تاکربلا  وبا  - 17
هیاهن 12 ص 39 . يافوتم 600 ، یسدقم  ینغلا  دبع  ظفاح  - 18

بهذلا ج 5 ص 39 . تارذش  يافوتم 609 ، یلبنح  يدادغب  دومحم  هیقف  - 19
هیاهن 13 ص 279. يافوتم 677 ، يووننیدلا  یحم  خیش  - 20

تارذش ج 5 ص 184 . يدادغب ، یلبنح  فتد  نب  زیزعلا  دبع  - 21
صوصخم هنایزات  يارب  نکل  شاب و  هتـشاد  ار  اهنیا  مامت  مالـسا ، عرـش  رد  دنتـسناد  ارنآزاوج  هکنآ  يارب  رگم  تسین  ناـشیا  قاـفتا  نیا  و 

ندز تهج  لیلد و  سپ  هنرگو  رگید  مدرم  هن  طـقف  هدـید  واـب  صتخم  ار  مکح  نیا  هک  دـیاش  شداـهتجا و  مههفیلخ  يارب  تسیراـکمه ،
تسیچ . شا  صوصخم  قالش  اب  هدوب  هزورب  دبعتم  هکیدرم 

تسیتسار . ياهتیاکح  اه و  هصق  هنیآ  ره  نیا  هکیتسردب  قحلا ، صصقلا  وهل  اذه  نا 
ام  هنیآ  ره  و  ائیش ، قحلا  نم  ینغیال  نظلا  نا  نونظی و  الا  مه  نا  ملع  نم  کلذب  مهل  ام  ملع و  یلع  هانلصف  باتکب  مهانئج  دقل  و 

و دـننکیم ، نامگ  هکنآ  رگم  ناشیا  دنتـسین  عوضوم و  نیاب  یملع  ناشیا  يارب  تسین  ملع و  رب  ارنآ  میداد  لیـصفت  هکیباتک  ارناشیا  مدروآ 
اریزیچ . قح  زا  دنکیمن  زاینیب  نامگ  هکیتسردب  و  ائیش ، قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا 

هحفص 254 ] ] 

ثحب : نیا  جیاتن  تارمث و 
میروایب هکنونکا  تسا  نکمم  ام  يارب  رمع و  ملع  رد  رثا  رداون  زا  میتفاـی  عـالطا  نآ  رب  اـم  هک  ار  یئاـهزیچ  زا  تسرایـسب  زا  یکدـنا  نیا 

مینکیم میدـقت  هک  تسیرایـسب  ام  دزن  لاح و  ياضتقم  تیاعر  يارب  نیا  رب  میدومن  اـفتکا  اـم  نکیل  میدرک  داـی  هک  ار  هچنآ  ربارب  نیدـنچ 
: تسا زیچ  دنچ  شهوژپ  وثحب  نیا  زا  دوشیم  هصالخ  هچنآ  یلاعت و  هللا  ءاشنا  هدنیآ  ءازجا  رد  هدنناوخب  ارنآ 

هکنآ لاح  هقف و  زا  دوب  ناشیا  دزن  هک  ار  هچنآدوب  دقاف  هکیتقو  تفرگیم  ارف  ربمایپ ص  باحـصا  زا  رفن  دنچ  زا  ار  شملع  هفیلخ  هکنیا  - 1
دنناشیا دندوبن و  ملعب  دورعم  هکدندوب  يدارفا  ناشیا  نایم  رد 

. فوع نب  نمحرلا  دبع  - 1
. لبج نب  ذاعم  - 2

. سابع نب  هللا  دبع  - 3
. تباثنب دیز  - 4

. رسای نب  رامع  - 5
. حارج هدیبع  وبا  - 6

. دوعسم نب  هللا  دبع  - 7
. هبعش نب  هریغم  - 8

. هملسم نب  دمح  - 9
. يرعشا یسوم  وبا  - 10
. يردخ دیعس  وبا  - 11
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بعک . نب  یبا  - 12

هحفص 255 ] ] 

. ییحی وبا  بیهص  - 13
. نایفس نب  كاحض  - 14

. هغبان نب  لمح  -15
. صاع نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 16

. یثیل دقاو  وبا  - 17
. شیرق زا  ینز  - 18

. راصنا ناناوج  زا  یناوج  -19
. سانشان مانمگ و  يدرم  - 20

. هایس يا  هدرب  - 21
. هنیدم زا  ینز  هریپ  - 22

. لیذه زا  يدرم  هریپ  - 23
. جلدم ینب  زا  يدرم  - 24

یماش . يدرم  -25
هچناـنچ هتفرگ  ارف  نارگید  زا  رتـشیب  ترـضحنآ  زا  هفیلخ  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  نینموـملاریما  ماـما  اـقآ و  ـالوم و  اـهنیا  همه  زا  شیپ  و 

. تسا رتشیب   " رمع کلهل  یلع  ول ال  وا " : لوق  نیا  يارب  ادعب و  هدشن  دای  هک  تسیرایسب  ياهتمسق  اجنیا  رد  یتسناد و  ارنآ  زا  یتمسق 
ینالقاب ص 199 . دیهمت  دوب ، هدش  هارمگ  رمع  دوبن  ع )  ) یلع رگا  رمع "  لضل  یلع  ول ال  هتفگ ا " : و  - 1

نآ يارب  بلاط  وبا  رـسپ  هکیلکـشم  يارب  راذـگن  یقاب  ارم  ایادـخ  راب   " بلاط یبا  نبا  اـهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا  وا " : هتفگ  و  - 2
. دشابن

 " نسحلا ابا  ای  اهیف  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ال  وا " : هتفگ  و  - 3

هحفص 256 ] ] 

. یشابن نآ  رد  وت  ع )  ) نسحلا وبايا  هکینیمز  رد  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ 
ع)  ) نسحلا وبا  هکنآ  رگم  راین  شیپ  نم  يارب  یلکـشم  ایادـخ  راب  یبنج "  یلا  نسح  وبا  الا و  هدـیدش  یب  لزنت  مهللا ال  وا " : هتفگ  و  - 4

. دشاب نم  رانک  رد 
. دوبن ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رگا  دوش  كاله  باطخ  رسپ  دوبکیدزن  بلاطیبا "  نب  یلع  ول ال  باطخلا  نبا  کلهی  داک  وا " : هتفگ  و  - 5

. دشابن نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکیا  هلکشم  زا  ادخب  مربیم  هانپ  اهب "  یلع  هلضعم ال  نم  هللااب  ذوعا  وا " : هتفگو  - 6
بلاطیبا نب  یلع  دـننام  هک  دـنناوتان  زجاع و  اهنز  رمع "  کلهل  یلع  ول ال  بلاطیبا  نب  یلع  لثم  ندـلت  نا  ءاسنلا  تزجع  وا " : هتفگ  و  - 7

. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دنیازب  (ع )
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. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  ع )  ) یلع رگا  یلعب ، ار  رمع  لوق  دینادرگرب  رمع "  کلهل  ول ال  یلع ، یلا  رمع  لوق  اودر  وا " : هتفگ  و  - 8
(. ع  ) بلاطیبا رسپ  زا  دعب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  بلاطیبا "  نبا  دعب  هللا  یناقبا  ال  وا " : هتفگ  و  - 9

. يوشیم هدناوخ  یتدش  هلکشمره و  يارب  وت  ع )  ) نسحلا وبا  يا  یعدت "  هدش  هلضعم و  لکل  تنا  نسحلا  ابا  ای  وا " : هتفگ  و  - 10
. وا تراهم  وا  دننامب  هدیئاز  يدازآ  نز  چیه  ایآ  هتعربا "  هلثمب و  هرح  تحفط  له  وا " : هتفگ  و  - 11

یتوی هتیب  یف  یتای ، اهلیتوی و ال  ملع  نم  ترثا  و  لوسرلا ، نم  هنجش  مشاه و  ینب  نم  هنجش  كانه  تاهیه  وا " : هتفگ  و  - 12

هحفص 257 ] ] 

زا دـیابن  نآ و  يوسبدـنیایب  دـیاب  هک  تسا  ملع  زا  يا  هیامرـس  يربمایپ و  يا  هخاش  مشاه و  ینب  زا  يا  هخاش  اـجنیا  تسا  دـیعب   " مکحلا :
. تسا هدش  هداد  تمکحوا  هناخ  رد  دیایب 

هک يا  هلکـشم  يارب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  ع )  ) نسح وبا  هیف "  تسل  دلب  یف  اهلتسل و ال  هدشل  هللا  یناقبا  نسح ال  ابا  وا " : هتفگ  و  - 13
. یشاب هدوبن  نآ  رد  وت  هکیرهش  رد  هن  یشابن و  نآ  رد  امش 

ره هدـننک  فرطرب  وت  هراومه  ع )  ) بلاطیبا رـسپ  يا  مکح "  لک  عضوم  ههبـش و  لک  هفـشاکتلاز  امف  بلاطیبا  نبا  اـی  وا " : هتفگو  - 14
. یتسه یمکح  ره  ناکم  دروم و  يا و  ههبش 

میدشیم . اوسر  حضتفم و  امهنیآ  ره  يدوبن  وت  رگا  انحضتفال "  كال  ول  وا " : هتفگ  و  - 15
دشابن . ع )  ) نسح وبا  نآ  يارب  هکیا  هلکشم  زا  مربیم  هانپ  نسح "  وبا  اهلسیل  هلضعم  نم  هللااب  ذوعا  وا " : هتفگ  و  - 16

روفو يارب  تشذگ و  لیصفت  ام  ربمایپ  باتکب  ام و  ربمایپ  هب  تسا  رتاناد  نیا  تشاد : مالـسلا  هیلع  یلعب  هراشا  هکیلاح  رد  وا : هتفگ  و  - 17
زا درکیم  ءاتفتسا  هک  دوب  اواتف  يرواد و  رد  يرامشیب  دراوم  رد  ار  وا  فارحنا  یجک و  اهنآ  ندرک  تسار  هباحـص و  ملعب  وا  زاین  يدایز  و 

رمع زا  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  دـحا  لک  وا " : هتفگ  ماکحا و  رد  اهنآ  اب  درکیم  تروشم  دومنیم و  ناـشیاب  هعجارم  هباحـص و  ناـگرزب 
تسا . رتاناد  رمع  زا  سک  ره  وا  هتفگ  زا  راتفگ  تقیقحب  لاح  تیعقاو  زا  درادیم  رب  هدرپ  دنرت ، هیقف 

زا هک  دنک  لاکشا  نمب  دنک و  در  ارم  ینز  هکنآ  ات  نم  رب  دینکیمن  راکنا  ارنآ  میوگیمار و  نخس  نیا  دننام  هک  نم  زا  دیونشیم  وا : هتفگ  و 
تسین . اهنز  نیرتاناد 

هحفص 258 ] ] 

تسا . رمع  زا  رتاناد  یسک  ره  رمع "  نم  ملعا  دحا  لک  وا " : هتفگ  و 
رمع . يا  دنرتاناد  وت  زا  مدرم  مامت  رمع "  ای  کنم  هقفا  سانلا  لک  وا " : هتفگ  و 

نایگ . هدرپ  یتح  دنرمع  زا  رتاناد  مدرم  مامت  لاجحلا "  تابر  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  وا " : هتفگ  و 
رمع . يا  وت  زا  دنرتاناد  مدرم  مامت  رمع "  ای  کنم  ملعا  سانلا  لک  وا " : هتفگ  و 

رمع . يا  اهنز  هریپ  یتح  تسا  رت  هیقف  وت  زا  یسک  ره  رمع "  ای  زئاجعلا  یتحکنم  هقفا  دحا  لک  وا " : هتفگ  و 
تشذگ . رثا  رداون  رد  اهنیا  همه  لیصفت  تسا  رت  هیقف  نم  زا  یسک  ره  ینم "  هقفا  دحا  لک  وا " : هتفگ  و 

هکیزیچب هدوبن  هتسارآ  هفیلخ  هک  دهدیم ، یهاگآ  کی  امب  نآلاثما  اهدص  هدش و  دای  رداون  زا  اهربخ  نیا  عومجم  هب  نتفرگ  هکیتسارب  م -
داهتجا . زا  دنا  هتسناد  بجاو  مزال و  تماما  هرابرد  تما  ناگرزب 
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طابنتسا داهتجا و  لها  هک  تسینماما  طیارـش  زا  دیوگ  ص 426  داقتعالا ) لوصا  یف  هلدالا  عطاوق  یلا  داـشرالا   ) رد ینیوج  نیمرحلا  ماـما 
ا ه  دننآرب ) یگلمج  هکتسیلوق  و   ) همه قافتا  دروم  نیا  دشابن و  ثداوح  رد  شریغ  زاءاتفتساب  دنمزاین  هکیروطب  دشاب 

ار وا  تسینادیم  مه  هک  ار  هچنآ  هدشن و  هداد  ملع  زا  یطسب  نادیم و  واب  هکیدرم  نآ  ربتما  قافتا  زا  دعب  دوشیم  عقاو  طرش  نیااجک  سپ 
يرگناوت يزاینیب و  رد  املسم  مه  تما  و  درکیمن ، مدرم  زا  ینغتسم  زاینیب و 

هحفص 259 ] ] 

، ار صـصق  یخیرات و  بتک  هدومن  زیربل  ار و  اهتنـس  یثیدـح و  ياهباتک  هدرک  رپ  شریغ  زا  وا  ءاتفتـسا  ثیدـح  و  دوب ، وا  یملع  تورث  زا 
یهارمگ . رگم  قح  زا  دعب  تسینسپ  لالضلا ، الا  قحلا  دعب  اذامف 

يروعـش سح و  بحاـص  ره  هک  لـصفلا )  ) شباـتک رد  یـسلدنا  مزح  نیا  هتفگ  شزرا  دوشیم  هتخانـش  میدومن  داـی  اـم  هک  هچنآماـمتب  و 
تسا هدش  دای  هوای  نخس  رخآ  ات  دوب ، ع )  ) یلع دزن  هک  دوب  یملع  ربارب  نیدنچ  دوب  رمع  شیپ  ملع  زا  هک  ار  هچنآ  هک  یهیدب  ملعب  هتسناد 

یبرع ) نتم   ) ام ص 95 ریدغلا )  ) باتک نیا  زا  موس  ءزج  رد 
یلع نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  زا  هدش  لقن  ياهاوتف  اهیرواد و  مدرم  دنا  هدومن  عمج  ج 3 ص 128 و  هنسلا ) جاهنم  ) رد هیمیت  نبا  هتفگ  و 

زا دوـشیم  هدـید  نیمه  يارب  هدوـب و  رمع  نآ  زا  سپ  رکبوـبا و  روـما  نآ  بحاـص  ملع  رب  ارنآ  رت  لـیلد  اـب  رت و  تسار  هک  دـنتفای  سپ  ار 
رب یحیرـص  ربخ  بصن و  سپ  رکبوبااما  هدش و  هدـید  ع )  ) یلع زا  هچ  نآزا  تسا  رتمک  رمع  زا  هدـش  هتفای  نآ  فالخ  رب  یـصن  هکیروما 

تسین . نآ  فالخ 
نیا تسفورعم  هک  هچنآ  دـننک و  ع )  ) یلع زا  صوصخب  یلاوئـس  هک  دـندوبن  هباحـص  ناگرزب  زا  اـهنآ  ریغو  رمع  رکبوبا و  و  دـیوگ : سپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  هاگ  ره  هک  مدوب  نمدیوگ  هک  ع )  ) یلع زا  هدش  دای  ننـس  رد  هچنانچ  هتفرگ  ارف  رکبوبا  زا  ار  ملع  ع )  ) یلع تسا 
وا نم  تفگیم  یثیدح  ارم  ترـضحنآ  ریغ  هاگ  ره  دهد و  يدوس  نمب  هک  تساوخیم  رگا  دادیم  یعفن  نمب  ناب  ادخ  مدینـشیم  یثیدح  هلآ 
زا مدینـش  تفگ : هک  رکبوبا  تفگ  تسار  تفگ و  ثیدح  ارم  رکبوبا  و  مدرکیم ، قیدصت  ار  وا  دروخیم  دنگوس  میارب  رگامدادیم  مسق  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 260 ] ] 

رافغتسا نآ  زاسپ  دناوخب و  زامن  دزیخرب و  سپس  دریگب  یئوکین  يوضو  سپ  دوش  یهانگ  بکترم  هک  تسین  ینموم  هدنب  چیه  تفگیم :
ا ه  ار . وا  هانگ  دشخبب  ادخ  هکنآ  رگم  ادخ  زا  دنک 

ضرف دعب  هدش  دای  ثیدح  رد  ایآ  هدنام  شوشغم  مه  وا  دوخ  ریغ  رب  هک  هدرک  لایخ  هدش  هبتشم  وا  رب  رما  نوچ  يدرم  هک  هکنیا  بیجع  و 
قوـثو مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا  ریما  هک  تسین  نیا  زج  هتـسناد ) عوـضوم  لوـعجم و  ارنآ  ظاـفح  زا  يا  هدـع  هکیلاـح  رد   ) نآ تحص 

نیا ربرـصحنم  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضحنآ  ملع  اـیو  اـجک  وا  زا  مـلع  نـتفرگ  ارف  اـجک و  نـیا  تـسا و  هتـشاد  رکب  یبا  تـیاورب  داـمتعاو 
هک ار  هـچنآ  وا و  ياواـتف  اـیاضق و  زا  يزیچ  وا  رب  دوـشیم  ینتبم  اـیآ  هدوـب و  طـف  تعیرــش  بادآ  زا  یبدا  رد  هدـش  دراو  هـک  تسثیدــح 
واب رکبوبا  سپ  ار  ثیدح  نیادروم  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  هتـسنادن  ایآ  و  ماکحا ، ضئارف و  رد  هلکـشم  لئاسم  زا  دومن  لح  ترـضحنآ 
عقاو اهنیاهمه  هچنانچ  هدومن  داشرا  ار  وا  ترـضحنآ  سپ  تسایاضق  ماکحا و  ءانب  ریز  هکار  هچنآ  زا  اریزیچ  هتـسنادن  رکبوبا  اـی  تخومآ ،

تیاور نیا  رد  ار  رکبوبا  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  قیدصت  هک  دراد  لامتحا  و  رثا ، رداون  زا  میدرک  دای  یپ  رد  یپ  ام  هک  ار  هچنآ  رد  هدـش 
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هدنکفین تحلصم  يور  عقوم  نیا  رد  ار  هطساو  یلو  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  ترضحنآ  دوخ  هک  هدش  دای  نیا  يارب 
هزاورد ادـخ ص  لوسر  ملع  هنیدـم  باب  وا  هکنآ  لاح  دـشاب و  هتفرگ  ارفرکبوبا  زا  ار  ملع  ع )  ) نینموملا ریما  هک  دوشیم  هنوگچ  و  دـشاب ،
لوـسر فراـعم  موـلع و  ثراو  ترــضحنآ  و  میدوـمن ) داــی  اـت 157  ص 123  زا  ج 11 -  ) رد اــم  هچناــنچ  تـسا  ربماــیپ  شناد  رهش 

رکب یبا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک   ) دوشیمن نیا  تشذگ  موس ص 100  ءزج  رد  هچنانچتسادخ 

هحفص 261 ] ] 

نک سایق  نیاربانب  ار و  یمالسالا  خیش  دنکیم  ءاعدا  وا  شدوخ و  نادیم  رد  دنک  یناود  تسا  هیمیت  نبا  مه  هچ  ره  دزومایب ) يزیچ  لهاج 
ءزج 11و ص رد ص 156  هدـش  دای  هعیـشولا )  ) بحاص هوای  هیمیت  مزح و  نارـسپ  زا  دـعبو  تسا  هتخاس  شمالک  نیا  رد  هک  ار  هچنآهیقب 

. تسا یبرع  نتم   82
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  یحیحـص  ثیدـح  مدرم  نآ  ندرک  لیوات  شزرا  میدرک  دای  ام  هک  ار  هچناب  دوشیم  مولعم  زین  و  - 2

ارنآ لقع  ياهنادند  اب  دینزب  گنچ  نآب  سپ  نایامن  هار  اناد و  ءافلخ  تنـس  نم و  تنـسب  داب  امـش  رب  ترـضحنآ : لوق  زا  هدـش  تیاور  هلآ 
یگتخاس و تعدب و  یئون  هزات و  ره  هک  اریز  دیدج  دمآرد و  هزات  ياهزیچ  زا  دـینکرذح  هک  داب  امـش  رب  و  دـیرادهگن ، مکحم  تخس و 
هیلع و هللا  یلص  ترضحنآ  دعب  زا  تفالخ  یسرک  زا  تفر  الاب  هکیـسک  رب  ارنآ  دندرک  لزان  هکنوچ  تسا  یهارمگ  یعارتخا  تعدب و  ره 

هکنآ زج  دنتـشادن  هراچ  و  رفن ) شـش  نایم   ) رمع ندراذگ  ءاروش  هب  و  رمع ) يارب   ) نآزا دعب  رکبوبا  حیرـصتب  ناشیا و  رایتخا  ببـسب  هلآ 
هریـسزا و يوریپ  هب  دیامرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسین  لوقعم  هکاریز  دـننک ، دای  اهنآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
: دیوگب دـهداوتف و  دوخ  يارب  ای  هتفرگ  ارف  نآ  نیاناهد و  زا  تنـس  نآرق و  هقف و  رد  هکنآ  زج  تسین  يا  هریـس  وا  يارب  هک  یـسک  شور 

نم زا  دوب  هابتشا  طلغ و  رگا  تسادخ و  زا  دوب  تسرد  رگا  سپ  میوگیم  مدوخ  يارب  نم 

هحفص 262 ] ] 

تسین نیا  ادخنید و  رد  يار  درجم  مدرم و  شور  زا  يوریپ  هب  هدومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیآ  ره  عقوم  نیا  رد  تسناطیـش  و 
هکنوچ سایق  زا  وگب  ای  عامجا  تنس و  باتک و  زا  دنا  هتسناد  هک  ار  هچنآ  زا  دنکیم  اوتف  طابنتسا  هکینیدهتجم  زا  يوریپ  هب  ندرک  رما  لثم 

تسا . هتخانش  هکیکرادم  زا  میتفگ  ام  هک  روطنامه  دنکیم  طابنتسا 
رظن و زا  دنک و  راک  هچ  دنادیمن  هک  دروخیم  مسق  دهد و  راکـشآ  هحـضاو و  لئاسم  زا  یخـساپ  دـناوتیمن  تسین و  دـلب  يزیچ  هکیـسک  و 

اهنآ لاثما  جح و  هزور و  زامن و  عورف  لسغ و  نآ و  كوکش  ممیت و  لثم  ناب  ءالتبا  ترثک  اب  تسا  رود  یلومعم  هعیاش و  لئاسم  وا  رطاخ 
دنراذگ . واتسد  رد  ار  تفالخ  راسفا  راهم و  هک  دنچ  ره  دشاب  هدوب  تما  ماما  وا  هک  تسین  نکمم 

نیا رگا  نآ و  هب  ربمایپ  حیرـص  نایب  ندوب  تفلاخم  يارب  میدرک  دای  اـم  ـالبقهکیدراوم  رد  اریرمع  شور  دـندرک  تفلاـخمءاملع  نیارباـنب 
هدرک باجیا  هک  تسا  رمع  ياوتف  اـب  فلاـخم  هک  تسیتاحیرـصت  ثیدـح و  نیا  ناـیم  یـضقانت  هنیآ  ره  دـشاب  تسرد  حیحـص و  لـیوات 
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  هتفگ  نآ  تسا و  ثیدح  نیا  دوخ  ءزج  ود  نایم  یـضقانت  نینچمه  و  وا ، هتفگ  زا  ار  ءاملع  ضارعا 

اب هلمجلا  یف  تسا  فلاخم  ترـضحنآ  تنـس  هک  تسنیا  ام  ضرف  و  نم ، زا  دـعب  ءافلخ  تنـس  نم و  تنـسب  ندرک  يوریپ  هب  داـب  امـش  رب 
 " رمع . درم "  نیا  شور 
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هحفص 263 ] ] 

ناشیاهمانب ناناب  حیرصت  هراومه  هک  ار  یئاهنآ  رگم  ءافلخ  زا  هدومرف  دصق  هدارا و  ترضحنآ  هک  تسنیا  ثیدح  نیا  يانعم  زا  حیحـص  و 
نایم رد  هفیلخ  ود  یتسارب  نم  نیتفلخلا "  مهیف  كرات  ینا  شاهتفگ " : رد  دادـیم  رارق  میرک  نآرق  گنـس  مه  لدـع و  ار  اهنآ  دومرفیم و 

ود امـش  نایم  رد  مراذگیم  نم  ضوحلا "  یلعادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخف  ای "  مراذـگیم ، امش 
مال هچنانچ  دنوشدراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنآ  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره  هک  ار  منادناخ  مترتع  ادخ و  باتک  ار  ردقنارگ  زیچ 

ناشراتفر هریـس و  هک  دنتـسه  یناسکنآ  ناشیا  دومن و  فیرعت  فیـصوت و  تیاده  ملعب و  ار  ناشیا  ار و  نیا  دنکیم  باجیا  ءاضتقا و  دهع 
ای ناشیاهرابرد و  یـشرافس  دادن و  ناشرارق  ادـعب و  درکن  ار  ناشفیرعت  هکیناسک  هن  مدـقب  مدـق  تسا  ترـضحنآ  هریـس  شور و  رب  قباطم 
ار یفاصوا  هک  تسین  نیا  زج  و  دوش ، ناشیا  رب  قبطنم  هک  ار  يددع  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  دومرفن  دای  دومنن و  ناشیاب 

تـسین ثیدح  نیاب  يزیوآ  تسد  کسمت و  وشموصعم  تیب  لها  زا  ءافلخ  زا  دومن  دـصقهک  یئاهنآ  اب  رگم  دوشیمن  قبطنم  هک  دومندای 
(. تسین تجح  هک   ) هیقادصم تاهبش  رد  ماعب  کسمت  لثم  رگم  تفالخ  رما  زا  دنتفرگ  رظن  رد  هک  ار  هچنآ  رد 

میدرک دای  ارنآ  ام  هک  ار  هچنآ  زا  يزیچ  اب  تسینقباطم  بسانم و  هک  رمع  لئاضف  رد  دوشیم  دای  هک  تسا  یگتخاس  ثیداحا  اجنیا  رد  - 3

هحفص 264 ] ] 

ار . اهنآ  دنکیم  بیذکت  اهنآ  زا  کی  ره  دندامتعا و  دروم  یئاهدنس  اب 
. دشیم ثوعبم  رمع  مدشیمن  ثوعبم  امش  نایم  رد  نم  رگا  هتفگ  زا  دوشیم : هداد  ترضحناب  تبسن  هک  یثیدح  تساهنآ : زا 

رمع . يا  يدشیم  ثوعبم  وت  هنیآ  ره  مدوب  هدشن  ثوعبم  نم  رگا  تیاور : و 
دوب . باطخ  نب  رمع  هنیآ  ره  دوب  نم  زا  دعب  يربمایپ  رگا  تیاور : و 

تسا . رمع  نآ  دشاب  یکی  نم  تمارد  رگا  سپ  دنا  هدوب  ینیثدحم  اهتما  رد  : تیاور و 
هداد . رارق  رمع  لد  نابز و  رب  ار  قح  ادخ  تیاور : و 

رمع . بلق  نابز و  رب  ار  قح  تسا  هدز  ادخ  هکیتسردب  تیاور : و 
هک میدرکیم  وگزاب  هک  میدوب  ام  هتفگ : زا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زاهک  ینیغورد  یگتخاس و  تیاور  تساهنآ  زاو 

تفگیم . نخس  رمع  نابز  رب  يا  هتشرف 

هحفص 265 ] ] 

دیوگب . نخس  رمع  نابز  رب  هنیکس  هک  مینادب  دیعب  هک  میدوبن  ام  : وا هتفگ  و 
دنهدیم . دوعسم  نباب  تبسن  هک  هچنآ  لثم  هباحص  نیرتگرزب  زا  دننکیم  تیاور  هکیربخ  تساهنآ : زا  و 

دیآ . رت  نیگنس  همه  زا  رمع  ملع  رگید  هفک  رد  مدرم  همه  ملع  وزارت و  هفک  هگنل و  کی  رد  رمع  ملع  دوش  هدراذگ  رگا  وا : هتفگ  زا 
لئاسم دـقاف  دوش  ثوعبم  يربمایپ  هب  دـشاب  کیدزن  هکیئاج  ات  دـشاب  هیاپ  هجرد و  نیاـب  هکیـسک  هکیتسردـب  سپ  اـه ، غورد  نیا  لاـثما  و 

لاس هدزاود  رد  ار  نارقزا  يا  هروس  وا  دـننام  تما و  زا  دـننکیم  عوجر  هکیناـسک  زاـین  دوخ و  جاـیتحا  عقوم  رد  دوشیمن  نشور  هحـضاو و 
دزومایمن .
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دـندرکن و یئامنهار  داشرا و  ار  وا  سپ  تشادـنهیلوا  لئاسمب  یعالطا  یهار و  رمع  ياقآهکیزور  دـندوب  اـجک  هنیکـس  هتـشرف و  قح و  و 
دندراذگن . شبلق  رد  ار  قح  دندومنن و  يراج  شنابز  رب  ار  باوج 

نانز نایگ و  هدرپ  یتح  دنرتهیقف  رتاناد و  وا  زا  مدرم  همه  هک  هدـش  ینومنهر  مکحم و  اهنیا  مامتب  هکیـسک  دـنک  لایخ  دـناوتیم  هنوگچ  و 
نادرم و زا  دـسر  هچ  اـت  دریگیم  ارف  مدرم  شاـبوا  لذارا و  تسپ و  مدرم  زا  تـما و  ناـنز  زا  ار  تنـس  باـتک و  مـلع  روـطچ  ونیـشن  هدرپ 

تما . ناگرزب 
یئوگروز فلکت و  هدش  ریسفت  نآرق  ردهکیظفل  تخانش  هنوگچ  و 

هحفص 266 ] ] 

تسیچ  ابا )  ) ینادن هک  رمع  ردام  رسپ  يا  ار  وت  دوشیم  هچ  : دیوگیم و  تسا ، یئوگرز  فلکت و  نامه  مسق  ادخب  نیا  دیوگیم : هدید و 
نیرت حضاو  زا  دوخ  لهج  ینادان و  زا  روطچ  ماکحا و  رد  ارناشیا  درکیم  ءاتفتـساو  هباحـص  زا  رایـسب  هورگ  نیا  زا  تفرگیم  ارف  هنوگچ : و 

دوب . هدرک  لفاغ  لوغشم و  رازاب  رد  یلالد  هلماعم و  ارم  هک  شلوقب  تساوخیم  رذع  ینید  لئاسم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دج و  ثاریم  ياهتروص  نتخومآ  زا  دوبن  نکمتم  دنک و  هماقا  ارنآ  ودـنادب  ار  هلالک  هک  تسناوتیمن  هنوگچ : و 
ارنآ هکنآ  زا  شیپ  يریمب  هک  ار  وت  منکیم  نامگ  هکیتسردب  دومرفیم : دنک و  هماقا  ارنآ  هک  ار  وا  منبیمن  دـنادب و  هک  ار  وا  منبیمن  دومرفیم :

يزومایب .
شورف رازاب و  رد  یلالد  هطـساوب  دـیدیم  نآرق  نتخومآ  زا  مرگرـس  لـفاغ و  ار  وا  درکیم و  تنوشخ  وا  رب  بعک  نب  یبا  دـننام  هنوگچ : و 

هدروخ . بابسا  نامسیر و 
روطچو . هنوگچ  اهدص  ات  روطچ  روطچ و  دیدیم و  میرک  نآرق  لیواتب  لهاج  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هنوگچ : و 

لایخ دندرکن و  رکفت  هشیدنا و  نآ  مزاول  رد  دننک و  ولغ  وا  هرابرد  دنشارتب و  یلئاضف  وا  ياربهک  دنراد  شوخ  ننست  ناردارب  یلب 

هحفص 267 ] ] 

ندرک دیدهت  ندیناسرت و  تابجوم  هکنیا  ای  تشذگ  رگ  شواک  ای  رگـشهوژپ  زا  یلاخاهنرق  هچنانچ  درذگیم  هدـننک  شاف  هدـنیآ  دـندرک 
ءاشفا و هک  ار  ءاملع  راکفا  بهاذم و  ملق و  يدازآ  دهدن  لاجم  دسیونب و  هک  وا  تسد  رب  دـنزیم  دـیوگب و  نخـس  هک  ار  وا  نابز  دـندنبیم 

ادـخ هار  زا  ار  وت  اـت  نکن  اوه  زا  يوریپو  یتسارب  مدرم  ناـیم  نک  تواـضق  يرواد و  سپ  تسناـشیا ، دزن  هک  ار  یئاـهزیچ  دـننک  راکـشآ 
دنک . هارمگ 

هدرک لابند  یکلام  نیدلا  سمش  رعش  هچنآ  هب  تشگرب 
( ریدـغلا  ) ثیدـح نآ  تسا و  تیالو  ثیدـح  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  بقاـنم  زا  هدرک  دایشرعـش  رد  یکلاـم  اـم  رعاـش  هچنآ  زا  و  - 3

تسام . باتک  نیا  عوضوم 
توـبن و ) زج یئاـسوم  زا  نوراـه  هبترم  هلزنم و  نمزا  وـت  يدـعب "  یبـن  ـال  هنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  هلزنم : ثیدـح  - 4

(. ) ام رعاش  یکلام   ) شلوقب درک  هراشا  ثیدح  نیاب  تسین و  نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  اریز  يربمایپ )

هوبن  نم  ایلاخ  ینم  کنا  و 
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دمحاف کبسح  یسوم و  نوراهک 

ار . ادخ  نک  رکش  سپ  تسیفاک  وت  يارب  ویسوم  زا  یتسه  نوراه  لثم  يربمایپ  ماقم  زج  نم  زا  وت  هکیتسردب  و 
ثیدح نیظفاح  ناماما و  زا  حیرصتب  تسا  تباث  حیحص و  ثیدح  نآ  هکنیا  میداد و  طسب  ار  ثیدح  نیا  فارطا  رد  مالک  ام  و 

هحفص 268 ] ] 

یبرع .)  ) موس ص 198 ءزج  رد 
، تسا ربمایپ  زاهدیـسر  راثآ  نیرت  تسرد  نیرت و  تباث  زانآ  دنا و  هدرک  تیاور  هباحـص  زا  یتعامجارنآ  دیوگ : باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا 

تیاور ارنآ  وا  ریغ  همیثخ و  یبا  نبا  تسا  رایـسب  ادج  ثیدح  نیا  هرابرد  دعـس  ثیدـح  ياه  هار  هدرک و  تیاورصاقو  یبا  نب  دعـس  ارنآ 
ینالوط اهنآ  مانهکیهورگ  هللا و  دـبع  نب  رباج  و  سیمعتنب ، ءامـسا  و  هملـس ، ما  و  يردـخ ، دیعـس  وبا  سابع و  نبا  ارنآ  زین  و  دـنا ، هدرک 

0 ا ه دنا هدرک  تیاور  دوشیم 
: شا هتفگب  هدرک  هراشا  ناب  مدرم و  همه  زا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  مالسا  تقبس  ثیدح  - 5

قباس  لوا  نایبصلا  نم  ناک  و 
دشرم عئاطب  عبی  مل  نیدلا  یلا 

دش . يربهر  عیطم  هک  تشادن  لاس  تفه  تفرگ و  نیدب  تقبس  هکیسک  نیلوا  ناکدوک  زا  مالسلا  هیلع  وا  دوب  و 
(. یبرع  ) موس 243 219 ءزج  رد  نآ  هرابرد  ار  راتفگ  میداد  لیصفت  ام  و 

تسا  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  بارت و  یباب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نداد  بقل  هینک و  ثیدح  - 6

هل  ایضترم  هللا  لوسر  ءاج  و 
درشتملاب ءارهزلا  نع  ناک  و 

دوب . هدش  نادرگرس  مالسلا  اهیلع  ءارهززا  یتسد ) یهت  يارب   ) وا دوب و  وا  زا  یضار  هکیلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

هحفص 269 ] ] 

هدلج  سم  ذا  برتلا  هنع  حسمف 
درفتلل افلآ  اهنم  ماق  دق  و 

. دوب بئاهنت  درجتب و  سونام  هکیلاح  رد  كاخ  يور  زا  تساخرب  دوب و  هدرک  هدولآ  ار  وا  ندب  هک  درک  كاپ  وا  هرهچ  زاار  كاخ  سپ 
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ابا  مق  فطلتلا  لوق  هل  لاق  و 
ددوتملا صلخملا  مالک  بارت 

تفگ . واب  هناتسود  هناصلاخ و  ینخس  وبارت  وبا  يا  زیخرب  هک  ینابرهم  يور  زا  نتفگ  تفگ  واب  و 
لوسر هکیتقو  دـش  هداد  ترجه  مود  لاس  زا  ود  رهرد  ای  یناثلا  يدامج  اـی  یلوـالا  ياـمج  رد  هک  يا  هریـشع  هوزغ  رد  هینک  بقل و  نیاو 

هیلع یلع  درک و  رادیب  ار  اهنآ  سپ  دـید  هتفخ  یمرن  یکاخ  يور  رد  اررامع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملا  ریماهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
یپ فلاس ) نب  رادق   ) ریمحا درم  ود  مدرم ، نیرت  تخبدـب  ودـب  مهدـن  ربخ  ار  وت  نم  ایآ  بارت  وبا  يا  زیخرب  تفگ : داد و  ناکت  ارمالـسلا 

دوشیم . نیگنر  نآ  زا  تنساحم  سپ  وت  قرف  رب  دنزیم  هکنآ  و  حلاص ، هقان  هدنشک  هدننک و 
ثیدح : نیا  كرادم 

، ارنآ هتسناد  حیحص  یمثیه  شباتک و  رد  ارنآ  هدومن  كرادتسا  يروباشین  هللا  دبع  وبا  مکاح  هک  تسیرابخا  زا  هنسلاحیحص  ثیدح  نیا  و 
نبا شخیرات ج 2 ص 261 و  رد  يربط  كردتسم ج 3 ص140 و  رد  مکاح  هدرک و  لقن  دنسم ج 4 س 264 و 263  رد  اه  یلبنح  ماما 

شخیرات رد  ریثک  نبا  و  هیوبن ج 2 ص 236 ، هریس  رد  ماشه 
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دامتعا و دروم  یمامت  نایوار  رازب و  یناربط و  دمحا و  تسا  هدرک  تیاور  ارنآ  دیوگ  عمجم ج 9 ص 136 و  رد  یمثیه  ج 3 ص 248 و 
يراقلا ج 7 هدمع  رد  ینیعو  راجنلا  نبا  رکاسع و  نبا  زا  لقن  نآ ج 6 ص 399  بیترت  رد  هچنانچ  ریبک  عماج  رد  ارنآ  یطویس  و  دنقوثو ،

دناهدومن . ص 630 
سانلا ج 1 ص 226 دیس  نبا  رثالا  نویع  دعسا ص 509 و  نبا  تاقبط  رد  تسناگمه  لوبق  دروم  تایملسم و  زا  هک  ارنآ  دیایم  هدنناوخ  و 

نآ . ریغ  سیمخلا ج 2 ص 364 و  خیراتو  یبلح ج 2 ص 142  هریس  يزیرقم ص 55 و  عاتما  و 
هدیباوخ كاخ  يور  رد  ع )  ) یلع دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : لیفطلا  یبا  زا  شدانساب  هدرک  لقن  ریبک  طسوا و  رد  یناربط  و 
دئاوزلا عمجم  رد  ار  نیا  یمثیه  و  یبارت ، وبا  وت  تسا ، بارت  وبا  وت  ياهمان  نیرت  هتسیاشو  نیرت  حیحـص  نیرت و  یقیقح  دومرف : سپ  دوب ،

دندامتعا . دروم  نآ  نایوار  هتفگ  هدرک و  دای  ج 9 ص 100 
دومن و بارت  یباب  بقلم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا : هدرک  لقن  رـسای  نب  رامع  زا  نارگید  دـمحا و  زازب و  و 

دروم دـمحا  نایوار  هتفگ  هدرک و  دای  دـئاوزلا ج 9 ص 100  عمجم  رد  ارنآ  یمثیهو  دوب ، وا  شیپ  اـهبقل  اـه و  هینک  نیرت  بوبحم  زا  نآ 
دندامتعا 

توخا يردارب و  داـجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکیتقو  تفگ : هک  : هدرک لـقن  ساـبع  نبا  زا  شدانـساب  طـسوا  ریبـک و  رد  یناربـط  و 
نیگمغ و ع )  ) یلع دادن  رارق  يردارب  ناشیا  زا  یـسک  هنع و  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  نیب  راصنا و  نیرجاهم و  زا  شباحـصا  نایمدومن 

دوخ شلاب  ارشتسد  سپ  دیسر  یکچوک  رهن  لودجب و  هکنآ  ات  تفر  نوریب  كانمشخ 
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اب سپدومن  ادیپ  ار  وا  ات  تفر  وا  غارسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دناشفاوا  رب  رابغ  درگ و  داب  دراذگ و  نآ  يور  ار  شرـس  هدومن و 
يردارب داجیا  یتقو  يدرک  مشخ  نم  رب  بارت ، وبا  رگم  یـشاب  هک  تسین  راوازـس  هتـسیاش و  سپ  زیخرب  دومرف : هدومن و  واب  هراشا  شیاـپ 

زا نوراه  هلزنمب  نم  زا  یشاب  هدوب  هک  یتسین  یضار  ایآ  مدادن  رارق  يردارب  ناشیا  زا  سکچیه  وت و  نیب  مدومن و  راصنا  نیرجاهم و  نایم 
ار وت  هکیسک  تسنامیا و  نم و  اب  هدش  هدیچیپ  فوفحم و  درادب  تسود  ار  وت  هکیسک  نادب  تسین  نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنآ  رگم  یـسوم 

مالسا . رد  شلمعب  دوشهبساحم  دناریمب و  تیلهاج  ندرمب  ار  واادخ  دراد  نمشد 
ارم یلودجرد  سپ  دیبلط  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  شدنـسم  رد  یلعوبا  و 

: تفگ تسا ، يزیچ  نیا  زا  مرطاـخ  رد  اـیوگ  هک  دـید  ارم  سپ  دـنمانب ، بارت  وبا  ار  وت  مدرم  هکتـسیزور  هچ  دومرف : سپ  دـید ، هدـیباوخ 
همذ ینکیم  صالخ  نم و  تنـس  زا  یگنجیم  ینکیم و  لاتق  ینم  نادنزرف  ردپ  نم و  ردارب  وت  هتبلا  منک  دونـشخ  ار  وت  هک  مسق  ادخبزیخرب 

ارم .
هدرپس ناج  قیقحتب  سپ  دور  اـیند  زا  وت  ناـمز  رد  هکیـسک  و  هتفگ ، ربکاهللا  هتـشادگرزب و  ار  وا  ادـخ  وا  سپ  نمناـمز  رد  دریمب  هکیـسک 

دنک بورغ  ایعولط  دیشروخ  هکیمادام  نامیا  ینمیاب و  وا  يارب  دهد  نایاپ  ادخ  تندرم  زا  دعب  ار  وت  رادب  تسود  دریمب و  هکیسک  تسا و 
و

هحفص 272 ] ] 

تسا . هدرک  لمع  مالسا  رد  هچناب  دوش  هبساحم  تیلهاج و  ندرمب  تسا  هدرم  ار  وت  دراد  نمشدو  دریمب  هکیسک 
دروم نآ  نایوار  مامت  تفگ  يریـصوب  هک  دیوگ : هدش و  لقن  نآ ج 6ص 404  بیترت  رد  هچنانچ  ریبک  عماج  رد  ارنآ  هدرک  داـی  یطویس 

دندامتعا .
نب یلعب  یئوگدـب  هب  ار  مدرم  هورگ  نیا  هک  هللا  دـبع  نب  رباجب  متفگ  تفگ : هک  هدرک  لقن  برح  نب  كامـس  زا  شدانـساب  رکاـسع  نبا  و 

ار وا  : تفگ ینک ، یئوگدب  ناب  ار  وا  یناوتب  وت  هک  تسیچ  ای  دنک و  یئوگدب  واب  هک  ار  وت  تسین  نکمم  و  تفگ : دنناوخیم ، ع )  ) بلاطیبا
مدرم نایم  ربمایپ  بارت ، یبا  زا  وا  شیپ  رت  بوبحم  یبقل  هینک و  ع )  ) یلع يارب  دوبن  مسق  ادخب  تفگ : منزب ، دص  بارت  وبا  بقل  هینک و  اب 

نآ رب  سپ  دیـسر  ناور  گـیر  زا  هپت  لـتب و  هکنآ  اـت  تفر  نوریب  نیگمـشخ  سپ  تخادـناینيردارب  یـسک  وا و  نیب  تخادـنا و  يردارب 
یـسک وـت و  نیب  یلو  مداد  رارق  يردارب  مدرم  ناـیم  نم  هـک  يدرک  مـشخ  بارت  وـبا  يا  زیخرب  دوـمرفو : وا  دزن  دـمآ  ربماـیپ  سپ  دـیباوخ 

بلاطلا ص 82 ) هیافک  . ) ماوت ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلب  تفگ : متخادناین  يردارب 
ع)  ) نینموملا ریما  بقانم  باب  رد  - 1 دنا : هدرک  لقن  دوخ  حیحص  زا  دروم  ود  رد  يراخب  ملـسم و  هک  تسا  یحیحـص  تیاور  اجنیا  رد  و 
زا مزاح  یبا  نب  زیزعلا  دـبع  زا  شخیرات ج 2 ص 363 ، رد  يربط  ارنآ  هدرک  لقن  و  دجـسم . رد  مدرم  ندـیباوخ  بابرد  زاـمن  باـتک  - 2

تناها ویئوگدب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  وت  دزن  دنتسرفب  دنهاوخیم  هنیدم  نارادنامرف  زا  یـضعب  هک  دعـس  نب  لهـسب  متفگ  دیوگشردپ :
میوگب هچ  تفگ : ربنم ، يالابیئامن  راوگرزب  نآ  سدقم  تحاسب 

هحفص 273 ] ] 

متفگ و تفگ : هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگم  درکن  مان  نیاب  موسوم  ار  وا  هک  ادخب  مسق  تفگ : (، بارت ابا  هللا  نعل   ) یئوگب تفگ :
، دیباوخ دجـسم  هیاس  رد  سپ  دـمآ ، نوریب  وا  دزن  زا  سپـس  همطاف  رب  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : سابعلا ، وبا  يا  نیا  دوب  هنوگچ 
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وا تفگ : س )  ) همطاف سپ  ، تساجک تیومع  رـسپ  دومرف : واب  و  س )  ) همطاف رب  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  تفگ :
رب كاخ  هداتفا و  شتشپ  زا  شیابع  هک  دید  وا و  کیدزن  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  تسا ، هدیباوخ  دجـسمرد  هک  تسنیا 

نیاب ار  وا  درکن  موسوم  ادخب  مسق  بارت ، وبا  نیشنب  تفگیم : شتشپ و  زا  ار  كاخ  ندرکكاپ  ندودزب و  درک  عورش  سپ  هدیسر  شتشپ 
مان . نیا  زا  وا  شیپ  رت  بوبحم  یمان  دوبن  دنگوس  ادخب  ادخ و  لوسر  رگم  مان 

ار دعس  نب  لهس  وا  دندومن و  هنیدم  رادنامرف  لماع و  ناورم  لآ  زا  اریدرم  هک  هدش  لقن  يربک ج 2 ص 446  ننس  ردیقهیب  ترابع  رد  و 
وگب سپ  يریذپیمن  رگا  اما  تفگ  واب  سپ  دومن ، عانتمالهـس  سپ  دیوگ  مانـشد  ازـسان و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  نامرف  واب  دـیبلط و 

هاگ ره  دشیم  رورـسم  وا  بارت و  وبا  زا  وا  شیپ  دـشاب  رت  بوبحم  هکیمان  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  دوبن  تفگ : لهـس  سپ  ، بارت ابا  هللا  نعل 
دندیمان ... بارت  وبا  ار  وا  ارچ  نآ  هصق  زا  هدب  ربخ  امب  واب : تفگ : سپ  دشیم ، هدناوخ  مان  نیاب 

نینموملا ریما  ندـش  بقلم  رب  تسا  هدـننک  تلالد  هک  يا  هحیحـص  ثیداحا  زا  تشذـگ  هک  هچنآ  ثیدـح و  نیا  نایم  تسین  يا  هضراعم 
هکیفقاوم زا  یفقوم  ندـش  بوسحم  رگم  دروم  نیا  واهنآ  مامت  رد  تسین  تاخآوم و  يردارب و  زور  ای  هریـشع  هوزغ  زور  بارت  یباـب  (ع )

یلص ادخ  لوسر 
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سپ ارنآداد  ربخ  شدوخ  هکیدروم  نامه  رگم  دراوم  زا  تسنادیمن  دعـس  نب  لهـس  دیاش  دومن و  بارت  یباب  موسوم  هار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 
هتفاب و يزیچ  شدوخ  نامگب  تسا و  ثیداحا  نآ  نیا و  نایم  ضراعت  هدرک  لاـیخ  هکیـسک  اـهنآ و  همهتوبث  زا  اـجنیا  رد  تسین  یعناـم 

تسا . هتشادرب  دوخ  هشیدنا  يار و  یچک  ناصقن و  يور  زا  هدرپ  قیقحتب  سپ  ار  اهنآ  نایم  دنک  عمج  هک  هتخاس 
ماهیا و نآ  ظافلا  زا  یضعب  رد  نآ و  رد  اهاوه  فرصت  زا  دهدیم  ربخ  هک  تسایبارطـضا  لهـس  ثیدح  نتم  رد  ثیدح  نیظفاح  دزن  یلب 

هچنانچ تسامالـسلا  اهیلع  همطاف  هرهاط  هقیدـص  شکاپ  هموصعم و  يومع  رتخد  نینموملا و  ریما  نایم  تنوشخ  ترفاـنم و  هدوهیب  لاـیخ 
 " درشتملاب . ءارهزلا  نع  ناک  و  شلوقب " : هدرک  هراشا  ناب  ام  هدش  دای  یکلام  رعاش 

نارق حیرـصتب  هدومرف  اطع  تمـصع  زا  ناشیاب  یلاعت  يادـخ  هچنآ  ببـسب  نیا  زا  دـنرود  موصعم و  هزنم و  راوگرزب  ود  نآ  هکنآ  لاـح  و 
میرک 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  هدرک  ثیدح  وا  يارب  هک  هدرک  تیاور  ملع  لها  زا  یخرب  زا  قاحـسا  نبا  و 
تفگیمن ترضحناب  يزیچ  تفگیمن و  نخس  وا  اب  درکیم  شهوکن  يزیچ  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگ  ره  وا  هکنیا  يارب  دیمان  بارت  وبا 

دراذگیم نآ  يور  ار  شرس  تفرگیم و  یکاخ  هکنآ  رگم  دراد  شوخان  ار  وا  هک 

هحفص 275 ] ] 

: دومرفیم سپ  هدرک  يدـنت  باـتع و  همطاـف  ربوا  هک  تسنادـیم  دـیدیم  یکاـخ  وا  رب  یتـقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تفگ :
بارت . وبا  يا  ار  وت  تسیچ 

ندنکفا ارنآ  دنکیم  ترپ  هک  ینمـشد  زوت و  هنیک  یمدرم  هنیـس  طلخ  هنیک و  رهز  رگم  تسین  اهنیا  دـیوگ : هیکزلا ) هرـس  هللا  سدـق   ) ینیما
رـسمه اب  ار  ترـضحنآ  هدیدنیـسپ  ترـشاعم  ندرک  دـساف  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  كاـپ  نماد  ندرک  هدولآ  يارب  دوصقم  یبینخس 

هللا مالـس  همطاف   ) يربک هقیدـص  و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) ربکا قیدـص  ندروآ  نیئاپ  تسنآ  رد  و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) شا هرهطم  هموصعم و 
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زا دوب  هدـناشفا  زوت  هنیک  نمـشد  هدولآ و  تسدزورید  رد  هچنآ  زورما  رد  هداد  هجیتن  ورمث  و  قالخا . مراکم  رد  ناشدـنلب  ماقم  زا  اـهیلع )
ره زا  دعب  درکیم  بضغ  دشیم و  دنت  هک  دوب  ع )  ) یلع و  شلوقب : ار  شخیرات  ياهقرو  درک  هایس  زورما  هدنسیون  هکنآ  ات  اه  یگتخاس  نیا 

وا و ناـیم  درکیم و  هظعوـم  هداد و  شزاوـن  ار  وا  دیـشکیم و  وا  هناـش  رب  تـسد  شنز  ردـپ  دـباوخب و  دجـسم  رد  هـک  تـفریم  یتـهارک و 
شا هناخ  رد  دید  ار  شرتخد  هبترمکی  ربمایپ  دـنا ) هدز  نایقتم  يالوم  هب  تمهت  و   ) هتخاس هک  هچنآ  زا  دومنیم و  عمج  یتدـم  ات  شرـسمه 

ا ه . ار . وا  ع )  ) یلع ندز  تشم  زا  دنکیم  هیرگ 
وبا  ) مان نیاب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یئوج  بیع  ندروآ و  نیئاپ  ناشراک  هیما  ونب  دیوگ : يروباشین  هللا  دبع  وا  مکاح  و 
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مانـشد هدرک و  نعل  ناـشتموکح  تدـم  رد  هبطخزا  دـعب  اـهربنم  رب  ار  وا  دوب و  هدـیمان  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  بارت )
دوب هدومن  ناب  موسوم  واهک  ار  یسکنآ  دندرکیم  هرخسم  ءازهتسا و  هتبلا  دندرکیم و  هرخسم  بارت  وبا  مان  هینکب و  ار  ترضحنآ  دندادیم و 

ادخب و ایآ  وگب  مکنامیا " ... دعب  مترفک  دق  اورذتعت  نوزهتـست ال  متنک  هلوسر  هتایآ و  ابا هللا و  لق  هدومرف " : یلاعت  دنوادخ  هکنآ  لاح  و 
ناتنامیا . زا  دعب  دیدش  رفاک  قیقحتب  هک  دیهاوخن  رذع  دیدرکیم . هیرخس  ءازهتسا و  ربمایپ  وا و  تایآ 

راک نیا  زا  یـسرت  تشحو و  یـشاحت و  ناشیا  هک  اریز  تسا  حیحـص  هتفگ  مکاـح  هچنآ  و  هرکذترد ص 4 ، دـیوگ : يزوج  نبا  طبـس  و 
( هیواهلا یلع   ) هیواعم سپ  دش  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  رب  لخاد  وا  هک  هدش  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ملـسم  زا  هچنآ  لیلدب  دنتـشادن 

بارت ... وبا  یئاوگزسان  زا  هدرک  عنم  هتشاد و  زاب  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ  واب 
روکذم : ثیدح  فارطا  رد  یتلیضف  تبقنم و 

یضر بلاطیبا  نب  یلع  دش  بارت  وبا  هب  موسوم  ینکم و  هکیـسک  لوا  دیوگ : ص 113  لئاوالا ) هرضاحم   ) رديراوتکس نیدلا  ءالع  خیش 
يور زا  سپ  تسا  كاخ  شتـشپ  ولهپ و  رب  وهدـیباوخ  ار  وا  دـید  هکیتقو  دومن  موسوم  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب  هنع  هللا 

دوب وا  ياهبقل  نیرتهب  سپ  بارت  وبا  يا  زیخرب  دومرف : واب  ینابرهم 

هحفص 277 ] ] 

زور ات  دوشیم  هدـش و  يراـج  نآ  رب  هچ  ره  دـنک  وگزاـب  وا  يارب  كاـخ  هک  يدـمحم  سفن  تکرب  هب  دوب  یتمارک  وا  يارب  نیا  زا  دـعب  و 
ا ه  هوبنلا . لئالد  اریراکشآ . زار  مهفب  سپ  تمایق 

: شلوق رد  يرمع  يدنفا  یقابلا  دبع  داتسا  رهام و  رعاش  درک  ءاشنا  عادبا و  هک  قیقحتب  و 

هطل  تنا  ءایصوالا  ابا  ای 
هوخا همع و  نبا  هرهص و 

. یئوا ردارب  يومع و  رسپ  داماد و  ( ادخ لوسر   ) اهاط يارب  وت  ناینیشناچ  ردپ  يا 

ارس  کیناعم  یف  هللا  نا 
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هوملعام نیملاعلا  رثکا 

. دنتسنادن ارنآ  نایناهج  رتشیب  هک  تسیز  ار  وت  بتارم  یناعم و  رد  ادخ  يارب  هکیتسردب 

ودلا  یهتنم  یف  ءابالا  یناث  تنا 
هونب دعت  هوابآ  ور 

دنوشیم . بوسحم  شنادنزرف  نارسپ  اههرود و  راگزور و  نایاپ  رد  یناردپ  نیمود  وت 

هحفص 278 ] ] 

بارت  نم  امدآ  هللا  قلخ 
هوبا تنا  هل و  نبا  وهف 

(. بارت وبا   ) یتسه وا  ردپ  وت  كاخ و  رسپ  مدآ  سپ  دیرفآكاخ  زا  ار  مدآ  ادخ 
تئارب و هروس  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  بقانم  زا  هدرک  هراشا  نابشرعـش  رد  اـم  یکلاـم  رعاـش  هک  ار  هچنآ  زا  و  - 7

. دیوگ تسنآ  غالبا 

اغلبم  لوسرلا  هنع  هلسرا  و 
درفم صیصخت  رمالا  اذهب  صخ  و 

طقف . دوب  وا  هژیو  هکیصیصخت  درک  ادیپ  رما  نیاب  صاصتخا  دشاب و  هدنناسر  غلبم و  هکیلاح  رد  ربمایپ  وا  زا  ارنآ  درک  لاسرا  و 

یغبنی  ینع  غیلبتلا  له  لاق : و 
يدتقاف موقلا  نم  یتیب  نم  سیل  نمل 

نک . يوریپ  سپتسین  نم  نادناخ  زا  مدرم  نیا  زا  هکیسک  يارب  تسا  راوازس  نم  فرط  زا  غیلبت  ایآ  دومرف : و 
هکم مدرم  يارب  ار  تئارب  هروـس  لوا  زا  یتاـیآ  هک  هکم  يارب  داتـسرف  اررکبوـبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دوـب  نینچ  نـیا : و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  سپ  وت ، زا  يدرم  ای  تدوخ  رگم  وت  زا  دنکیمن  ءادا  زگره  تفگ : دمآ و  زیزع  يادـخ  دزن  زا  لیئربج  سپ  دـناوخب ،
همان يدیسر  واب  اجک  ره  بایرد و  ار  وا  دومرف : رکبوبا و  یپ  رد  ءاعدج )  ) ای ءابـضغ  هقان  رتش و  اب  داتـسرف  ارمالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 

دیسر و واب  هفحج  ای  نانجض  رد  ای  هفیلخلا  رد  ای  جرع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  نک ، تئارقاهنآ  رب  هکم و  يوسب  ورب  ریگب و  وا  زاار 
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هحفص 279 ] ] 

درک .) نالعا  ای   ) تفگ ناذا  دومن و  غیلبت  درک و  جح  تفرگ و  وا  زا  ار  همان 
شیپ تیعطق  ورتاوت  ناکما  نآ  رتمک  هک  یحیحـص  داـیز  وددـعتم  ياـه  هارب  ثیدـح  نیظفاـح  ناـماما و  زا  يرایـسب  ار  یخیراـت  ربخ  نیا 

: دنا هدرک  لقن  ارنآ  هکیرایسب  هورگ  وتما  تسا  وت  يارب  دنا و  هدرک  لقن  دراد  ننست  ناردارب  زا  یعمج 
لاس 128. رد  هدشتوف  یفوک ، يدس  لیعامسا  دمحم  وبا  - 1

لاس 218 . رد  هدش  توف  يرصب ، ماشه  نب  کلملا  دبع  دمحم  وبا  - 2
لاس 230 . رد  هدش  توف  يرهز ، دعس  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 3

لاس 239 . رد  هدش  توف  ، یفوک یسبع  هبیش  یبا  نب  رکبوبا  ظفاح  - 4
. 239 لاس رد  هدش  توف  یفوک ، یسبع  هبیش  نبا  نسحلا  وبا  ظفاح  - 5

لاس 241 . رد  هدش  توف  ینابیش ، لبنح  نب  دمحا  اه  یلبنح  ماما  - 6
لاس 255 . رد  هدش  توف  ننس ، بحاص  یمراد  هللا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 7

لاس 273. رد  هدش  توف  ننس ، بحاص  ینیوزق  هجام  نب  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 8
هدش 279 . توف  حیحص ، بحاص  يذمرت  یسیع  وبا  ظفاح  - 9

هدش توف  ینابیش ، مصاع  یبا  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 10

هحفص 280 ] ] 

.287
هدش 303 . توف  ننسبحاص ، یئاسن  دمحا  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  -11

هدش 310 . توف  يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ظفاح  - 12
هدش 311 . توف  يروباشین  همیزه  نب  قاحسا  نب  دمحم  رکبوبا  ظفاح  - 13
هدش 316 . توف  حیباصم ، بحاص  يروباشین  بوقعی  هناوع  وبا  ظفاح  - 14

هدش 317 . توف  حیباصم ، بحاص  يوغب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  ظفاح  - 15
هدشتوف 317 . یمیمت ، متاح  یبا  نبا  نمحرلا  دبع  ظفاح  - 16
هدش 354 . توف  یمیمت ، نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  ظفاح  - 17

هدش 360 . توف  یناربط ، دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  ظفاح  - 18
هدش 369 . توف  خیشلا ، وبا  ظفاح  - 19

هدش 385 . توف  ینطق ، راد  رمع  نب  یلعظفاح  - 20
. 405 هدش توف  كردتسم ، بحاص  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 21

هدش 416 . توف  یناهبصا ، هیودرم  نب  رکبوبا  ظفاح  - 22
هدش 430 . توف  هیلح ، بحاص  یناهفصا  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  - 23
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هحفص 281 ] ] 

هدش 458 . توف  ننس ، بحاص  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 24
هدش 483 . توف  یعفاش ، یلزاغم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف  - 25

هدش 516 . توف  یعفاش ، يوغب  نیسح  دمحم  وبا  ظفاح  - 26
هدش 537 . توف  یفنح ، يدنقرمس  یفسن  صفح  وبا  نیدلا  مجن  ظفاح  - 27

هدش 538 . توف  یعفاش ، يرشخمز  هللا  راج  مساقلا  وبا  ظفاح  - 28
هدش 567 . توف  ریبک ، ریسفت  بحاص  یبطرق  یحی  هللا  دبع  وبا  - 29

هدش 658 . توف  یفنح ، یمزراوخدمحا  نب  قفوم  دیوملا  وبا  ظفاح  - 30
هدش 571 . توف  یعفاش ، یقشمد  رکاسع  نب  مساقلا  وبا  ظفاح  - 31

هدش 581 . توف  یسلدنا ، یلیهس  یمعثخ  نمحرلا  دبع  مساقلاوبا  - 32
هدش 606 . توف  یعفاش ، يزار  رخف  رمع  نب  دمحم  هللادبع  وبا  - 33

هدش 606 . توف  یعفاش ، ینابیش  ریثا  نب  تاداعسلا  وبا  - 34
هدش 630 . توف  ینابیش ، ریثا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 35

هحفص 282 ] ] 

هدش 643 . توف  یلبنح ، یسدقم  دمحم  نیدلا  ءایض  هللا  دبع  وبا  -36
هدش 652 . توف  یعفاش ، یبیصن  یشرق  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  -37

هدش 655 . توف  یفنح ، يزوج  نبا  ظفاح  طبس  فسوی  رفظملا  وبا  - 38
هدش 655  توف  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  نیدلا  زع  - 39

هدش 658 توف  یعفاش ، یجنگ  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 40
هدش 685 . توف  یعفاش ، يواضیب  ریخلا  وبا  نیدلا  رصان  یضاق  - 41
هدش 694 . توف  یعفاش ، يربط  نیدلا  بحم  سابعلا  وبا  ظفاح  - 42

هدش 722 . توف  يومح ، میهاربا  قاحسا  وبا  مالسالا  خیش  - 43
هدش 737 . توف  حیباصملا ، هاکشم  بحاص  يزیربت  يرمع  بیطخ  دمحمنیدلا  یلو  - 44

هدش 741 . توف  ، ریسفت بحاص  نزاخ  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 45
هدش 745 . توف  ریسفت ، بحاص  یسلدنا  نابح  وبا  نیدلا  ریثا  - 46

هدش 748 . توف  یعفاشیبهذ ، دمحم  نیدلا  سمش  ظفاح  - 47
هدشتوف ریسفت ، بحاص  يروباشین  نسح  نیدلا  ماظن  - 48

هحفص 283 ] ] 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


... 
هدش 774 . توف  یعفاش  یقشمد  ریثک  نب  لیعامسا  نیدلا  دامع  ظفاح  - 49

هدش 807 . توف  یعفاش ، یمثیه  رکب  یبا  نب  یلع  نسحلاوباظفاح  - 50
. 845 هدش توف  یفنح ، يزیرقم  یلع  نبدمحا  نیدلا  یقت  - 51

هدش 852. توف  یعفاش ، ینالقسع  دمحا  رجح  نب  لضفلاوبا  ظفاح  - 52
هدش 855 . توف  یکلام ، یکم  غابص  نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  - 53

هدشتوف 855 . یفنح ، ینیع  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  ردب  - 54
هدش 902 . توف  نیمرح  نکاس  يواخس  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نیدلا  سمش  - 55

هدش 911 . توف  یعفاش ، یطویس  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاح  - 56
هدش 923 . توف  یعفاش ، ینالطسق  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح  - 57

هدش 944 . توف  یعفاش  ینابیش  عیبر  نب  نمحرلا  دبع  دمحموبا  ظفاح  - 58
. 82 هدش 966 / توف  سیمخلا )  ) خیرات بحاص  يرکب  راید  خروم  - 59

هحفص 284 ] ] 

هدشتوف 974 . یعفاش ، یمثیه  رجح  نب  دمحا  نیدلا  باهش  ظفاح  - 60
هدش 975 . توف  هکم ، نکاس  يدنه ، یشرق  نیدلا  ماسح  نب  یلع  یقتم  - 61

هدش 1031 . توف  یعفاش ، يوانم  فورلا  دبع  نیدلا  نیز  ظفاح  - 62
. 1041 هدش توف  ینمی ، ینیسح ، سور  دیع  هللا  دبع  نب  خیش  هیقف  - 63

هدش 1047 . توف  هلیسو ، بحاص  یعفاش  یکم  ریثکاب  نب  دمحا  خیش  - 64
هدش 1122 . توف  یکلام ، يرصم  یناقرز  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 65

هدش .... توف  اجنلا ، حاتفم  بحاص  یشخدب  دمحم  ازریم  - 66
هدش 1182 . توف  ینیسح ، یناعنص  لیعامسا  نب  دمحم  دیس  - 67

هدش 1206. توف  فاعسا ، بحاص  یعفاش  نابص  دمحم  خیش  نافرعلا  وبا  - 68
هدش 1250 . توف  یناعنص ، یناکوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  - 69

هدش 1270 . توف  یعفاش ، یسولآ  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  ءانثلا  وبا  - 70
هدش 1293 . توف  یفنح ، ینیسح ، يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  خیش  - 71

هحفص 285 ] ] 

هدش 1304 . توف  یعفاش ، یکم  لالحد  ینیز  دمحا  دیس  - 72
(........ راصبالا رون   ) فلوم یحنلبش  نموم  دیس  - 73

یهتنم ناش  كرادم  دیناسا و  هک  میدرک  دای  یبرع )  ) لوا ص 51 و 73 ءزج  رد  ار  مالعا  نیا  زا  يرایسب  یفارگویب  همجرت و  رتولج  رد  ام 
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: ناشیا زا  هک  لوا  هباحص  زا  یعمجب  ارنآ  غیلبت  تئارب و  نالعا  يراکهاش  رد  دوشیم 
لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تئارب  زا  هیآ  هد  نوچ  دیوگ : عیثی  نب  دیز  قیرط  زا  هنع  هللا  یـضر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  - 1

وا زا  ار  همان  رکب  یباب  يدرک  دروخرب  اجک  ره  ورب  دومرف : نمب  دـناوخ و  ارم  سپـس  دـناوخب  هکم  مدرم  رب  اراهنآ  ات  دـیبلط  ار  رکبوبا  دـش 
وبا متفرگ و  وا  زاار  همان  مدـید و  ار  رکب  یبا  هفحج  رد  ومدرک  تکرح  نم  سپ  نک ، تئارق  هکم  مدرم  رب  ارنآ  هکمب و  نآ  اـب  ورب  ریگب و 

دیاـبن زگره  تفگ : نم و  دزن  دـمآلیئربج  نکیل  هن و  دوـمرف : هدـش ، لزاـن  يا  هیآ  نم  هراـبرد  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : تشگرب و  رکب ...
وت . زا  يدرم  ای  تدوخ  رگم  وت  فرط  زا  دناسرب 

هحفص 286 ] ] 

رگید : تروص 
رکبوبا زا  ار  همان  سپ  داتـسرف  ار  ع )  ) یلع سپـس  داتـسرف  اررکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دـش  لزاـن  تئارب  هروس  دومرف :

يدرم ای  منک  غیلبت  ارنآ  مدوخ  ای  هک  مدـش  رومام  نم  نکیل  هن و  دومرف : هدـشلزان ، يزیچ  نم  هرابرد  اـیآ  تفگ : تشگرب  نوچ  تفرگ و 
دومن ). تئارق  ناشیا  ربار  هروکذم  تایآ  و  . ) داتسیا عبراب )  ) ناشیا نایم  رد  هکم و  يوسب  تفر  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  منادناخ  زا 

دیز : زا  موس  تروص 
واب داتسرف و  ار  ع )  ) یلع وا  بقع  نآ  زا  سپ  هکم  لها  يوسب  داتسرف  تئارب  هروس  اب  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هکیتسردب 

هکیلاـح رد  تشگرب  رکبوبا  وتفرگ  وا  زا  ار  هماـن  هدـید و  ار  رکبوبا  ع )  ) یلع سپ  دـیوگ : هکم ، مدرم  يوسب  ورب  ریگب و  ار  هماـن  تفگ :
هک مدش  رومام  هکنیا  زج  هن ، دومرف : هدش ، لزان  يا  هیآ  نم  هرابرد  ایآ  تفگ  هلآ ، وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  دوب و  نوزحم  نیگمغ و 

دناسرب . متیب  لها  نادناخ و  زا  يدرم  ای  منک  غالبا  مدوخ  ارنآ 

هحفص 287 ] ] 

دیبع ص 165  یبالاومالا  یئاسن ص 2 ، صئاصخ 
مراهچ : تروص 

هملکب . هملک  عیثی  نب  دیز  ظافلا  زا  لوا  هدش  دای  ترابع  ظفلب و  شنح  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا 
نینموملاریما : زا  شنح  زا  مجنپ  تروص 

، متسین بیطخ  وگ و  نخس  نم  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : تئارب ، هروس  اب  داتسرف  ار  واهکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکیتسردب  دیوگ :
هک ورب  دومرف : موریم ، يدوزب  نم  تسین  يا  هراچ  رگا  سپ  تفگ : يورب ، اـهنآ  اـب  وت  اـی  مورب  مدوخ  نم  اـی  هکنیا  زا  تسین  هراـچ  دومرف :

دراذگ . شناهد  رب  ار  شتسد  نآ  زا  سپ  تفگ : دنکیم ، تیاده  ار  تبلق  تباث و  ار  تنابز  ادخ 
نینموملاریما : زا  حلاص  یبا  زا  مشش  تروص 

نآ زا  سپ  داتسرف  جح  مسوم  يارب  ار  وا  هکم و  مدرم  يوسب  تئارب  هروس  اب  داتسرف  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :

هحفص 288 ] ] 
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رب ینم  بحاص  ینم و  راغ  قیفر  وت  دومرف : ارم  تسیچ  تفگ : رکبوبا  سپ  متفرگ ، وا  زا  ارنآ  هدیسر و  واب  نم  سپ  داتـسرف  وا  سپ  رد  ارم 
ینالقـسع ج 8 رجح  نبا  يرابلا  حتف  رد  هچنانچهدرک  لقن  ارنآ  يربط  نم ، زا  يدرم  دای  نم  ریغ  نم  زا  دـنک  غیلبت  دـیابن  هکنیا  زج  ضوح 

ص 256 
لاـسما زا  دـعب  هک  داتـسرف  هکم  مدرم  يوسب  تئارب  هروس  اـب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپهکیتسردـب  دـیوگ : هفاـحق  یبا  نب  رکبوـبا  - 2

ادخ لوسر  وا و  نایم  هکیسک  ناملسم ، صخش  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  دیامن و  هناخ  فاوط  دیابن  يا  هنهرب  دنک و  جح  دیابن  یکرشم 
هیلع یلعب  سپس  تفر  هار  لیم ) هس  ای   ) زور هسسپ  دنرازیب  نیکرشم  زا  ربمایپ  ادخ و  دوش و  يرپس  شتدم  ات  دزادنا  ریخات  ارنآ  تسینامیپ 
ادـخ لوسر  ناـمرفب  ع )  ) یلع سپ  تفگ : نک ، غـالبا  وت  ار  تئارب  نم و  يوسب  نادرگرب  ار  وا  ناـسرب  رکب  یباـب  ار  دوخ  دوـمرف : مالـسلا 

ریخ رگم  وت  هرابرد  هدماین  دومرف : هدمآ ، يزیچنم  هرابرد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تسیرگ و  ربمایپ  رب  دش  دراو  رکبوبا  نوچ  درک و  لمع 
نم  زا  يدرم  ای  نم  رگم  ارنآ  دنکن  غالبا  هک  مدش  رومام  نکیل  و 

ءاوصق رتش  يادص  دینش  هک  دوب  هار  زا  یضعب  رد  رکبوبا  هک  روطنامه  سپ  داتـسرفب  ار  رکبوبا  هللایلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : سابع  نبا  - 3
هللا یضر  یلع  دید  هاگان  سپتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وا  هکنآ  نامگب  دمآ  نوریب  سرت  اب  رکبوبا  سپ  ار  ادخ  لوسر 

هحفص 289 ] ] 

زا دنک  غیلبت  هکتسین  هتسیاش  هکیتسردب  سپ   ) دنک نالعا  ار  نانخـس  نآ  هک  تفگ  ع )  ) یلعب وداد  واب  ار  ادخ  لوسر  همان  سپ  تسا  هنع 
داتسیا و هجح ) يذ   10 - 11 - 12  ) قیرشت مایا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنتفر  مه  اب  سپ  دندرک ) قافنا  سپ  نم  لها  زا  يدرم  رگم  نم 

یکرشم .... ره  زا  تسا  رازیب  وا  ربمایپ  ادخ و  همذ  هک  درکیم  دایرف 
سابع : نبا  ظفل  زا  يرگید  تروص 

وا زا  تفرگ  درک و  هناور  وا  یپ  رد  ار  ع )  ) یلع نآ  زاسپ  تئارب  هروسب  داتـسرف  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـیوگ :
نم زا  دناسرب  هب  دیابن  یلو  ضوح ، ربو  راغ  رد  ینم  رای  وت  هن  دومرف  دیسر ، يزیچ  نم  هرابرد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : رکبوبا  سپ  ار  هروس 

ع ...)  ) یلع ای  مدوخ  رگم 

هحفص 290 ] ] 

دیوگ : سابع  نبا  زا  يرگید  ثیدح 
: هکتـسنیا تسا  تما  همهلوبق  دروم  هکیبقاـنم  زا  دـش  رکذ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لـئاضف  زا  ياهلمج  نآ  رد  هک  ینـالوط  ثیدـح  رد 

تفرگ وا  زا  ارنآ  سپ  داتسرف  وا  رس  تشپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  داتسرف  هبوت  هروس  اب  ار  ینالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
میوا . زا  نم  نم و  زا  هکیدرم  رگم  ارنآ  درب  هب  دیابن  دومرف : و 

رصم دامتتعا و  دروم  شنایوار  مامت  هکیحیحص  دانـسا  اب  ناشدیناسم  رد  ثیدح  نیظفاح  ناماما و  زا  يرایـسب  ار  سابع  نبا  ثیدح  نیا  و 
رد نآ  فارطا  رد  ثحب  تشذگ  هدومن و  دای  ص 51 و 49  یبرع )  ) لواءزج رد  ارنآ  ام  دنا و  هدرک  لقن  دنتسه  قثوم  شنایوار  تحصب و 

. 217 موس ص 195 ، ءزج 
سابع  نبا  زا  رگید  ثیدح 

هنیدـم ياه  هچوک  زا  یخرب  رد  باطخ  نب  رمع  اب  نم  دـیوگ : هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  قازرلا  دـبع  ظفاح  قیرط  زا  شدانـساب  رکاسع  نبا 
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ار وا  هـک  ار  ع »  ) یلع  ) امـش بحاـص  دـنتفرگ  زیچاـن  اـی  کـچوک  مدرم  هـکمنکیم  ناـمگ  ساـبع  رـسپ  يا  تـفگ : رمع  سپ  میتـفریم  هار 
امش  رومایلوتم 

هروس يارب  دـیزگرب  ار  وا  هکیتـقو  تفرگن  کـچوک  زیچاـن و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ادـخب  مسق  متفگ : سپ  دـندرکن 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  ادـخب  مسق  یتفگ  وت  ار  تسار  نخـس  تفگ : نمب  رمع  سپ  دـناوخب ، هکم  لها  رب  هک  تئارب 

نب یلعب  دومرفیم :

هحفص 291 ] ] 

هتشاد تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وت  هکیسک  الدم "  هنجلا  هلخدا  هللا  بحا  نم  هللا و  بحا  ینبحا  نم  ینبحا و  کبحا  نم  ع " .)  ) بلاطیبا
دیامن . تشهب  دراو  هدش  شزاون  ار  وا  دراد  تسود  ار  ادخ  هکیسک  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هکیسک  و 

داتـسرف جحيارب  ار  رکبوبا  تشگرب  هنارعج  هرمع  زا  هکیتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکیتسردب  دـیوگ : يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  - 4
سپ شرس  تشپ  زا  دینش  هجض  يادص  ریبکت  يارب  داتـسیا  نوچ  حبـص و  زامن  يارب  دش  هدامآ  جرعب  ام  میدوبهکنا  ات  میدمآ  وا  اب  ام  سپ 

لیدبت ادب و  جـح  هرابرد  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هنیآ  رهتسا  ادـخ  لوسر  ءاعدـج  رتش  يادـص  نیا  تفگو  تفگن  ریبکت 
رب تسا  هنع  هللا  یضر  یلع  دید  هاگان  سپ  میراذگیم  زامن  وا  اب  سپ  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیاش  سپ  هدش  عقاو  یئار 
هللا یلـص  ادخ  لوسر ، ارم  ملوسر  هکلب  هن  دومرف : روآ ، مایپ  دصاق و  ای  دیتسه  ریما  رادنامرف و  امـش  تفگ  واب  رکبوبا  سپ  ترـضحنآ  هقان 

هیورت زا  شیپ  زورکی  نوچ  سپ  میدـش  هکم  دراو  اـم  سپ  منک ، تئارق  مدرم  رب  ارنآ  جـح  فقاومرد  هک  تئارب  هروسب  داتـسرف  هلآ  هیلع و 
سپ تساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش  غراف  هکنآ  ات  تفگ  اهنآ  يارب  جـح  کسانم  دـناوخ و  يا  هبطخ  مدرم  يارب  تساخرب و  رکبوبا  دوب 

زا دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تساخرب و  رکبوبا  دش  هفرع  زور  هکنآ  ات  میتفر  نوریب  وا  اب  سپـس  نآ  نایاپ  ات  دناوخ  مرم  ربار  تئارب  هروس 
يارب کسانم 

هحفص 292 ] ] 

تکرح لوا  هورگ  نوچ  سپ  درک  مامت  ات  دـناوخ  ار  تئارب  هروس  مدرم  رب  تساخرب و  هنع  هللا  یـضر  یلع  دـش  غراف  ات  درک  ثیدـح  اهنآ 
ناشیاب ار  ناش  کسانم  دـنزادنایب و  گنـس  ینم ) رد   ) روطچ ای  دـننک  چوک  هنوگچ  درک  نایب  دـناوخ و  هبطخ  تساخرب و  رکبوبا  دـندرک 

نآ . نایاپ  ات  دناوخ  مدرم  رب  ار  تئارب  هروس  تساخرب و  هنع  هللا  یضر  یلع  دش  صالخ  نوچ  تخومآ و 
نابح نبا  هتسناد و  حیحص  ارنآو  هدرک  لقن  همیزخ  نبا  و  صیاصخ ص 20 ، رد  یئاسن  و  شننس ج 2 ص 67 ، رد  هدرک  لقن  ارنآ  یمراد 
ریسیت رد  دوشیم  هدید  یئاسن و  متاح و  یبا  قیرط  زا  هرـضنلا ج 2 ص 173 ، ضایرلارد  يربط  نیدلا  بحم  يربط و  حیرج و  نباقیرط  زا 

سیمخلا ج خیرات  یناقرز ج 3 ص 91 ، بهاوملا  حرش  ینالطسق ، هیندللا  بهاوملا  یبطرق ج 8 ص 67 ، ریسفت  لوصولا ج 1 ص 133 ،
جنپ زا  لقن  رانملا ج 10 ص 156  ریـسفت  یناعملا ج 3 ص 268 ، حور  یسولآ  ریـسفت  ص 365 ، نالحد ج 2  ینیز  هریـس  ص 141 ،  2

. يربط نیدلا  بحم  ات  یمراد  زا  هدش  دای  ظفاح 
تساوخ و ار  وا  سپـس  هکم ، مدرم  يارب  ار  تئارب  هروس  رکبوبا  اب  داتـسرف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ : کلام  نب  سنا  - 5

داد . واب  ارنآ  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  نم  لها  زا  يدرم  رگم  دناسرب  ار  نیا  هک  تسین  راوازس  دومرف :
دوحا  يارب  يرگید  ظفل  رد  و 
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دیابن دومرف : دیسر  هفیلحلا  يذب  نوچ  سپ  تئارب  هروس  اب  ار  قیدص  رکبوبا  تخیگنارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتسردب 

هحفص 293 ] ] 

داتسرف . ع )  ) یلع اب  ارنآ  سپ  نم  نادناخ  زا  يدرم  ای  نم  رگم  دنک  غیلبت  ار  نیا 
رد يذـمرت  هدرک و  لقن  و 212  ص 283  شدنـسم ج 3  رد  دمحا  ارنآ  دـنقوثو  دامتعا و  دروم  حیحـص و  شنایوار  مامت  ثیدـح : قیرط 

شریسفت ج رد  دمحا  يذمرت و  زا  شخیرات ج 5 ص 38 ، رد  ریثک  نبا  شصئاصخ ص 20 و  رد  یئاسن  دنهعبط و  هعماج ج 2 ص 135 
حیحص ج 8 ص حرـش  رد  رجح  نبا  و  يراخب ج 7 ص 136 ، حیحص  حرش  رد  ینالطـسق  بقاـنم ص 99 و  رد  یمزراوخ  و  2 ص 333 ،

نبا زا  لقن  روثنملا ج 3 ص 209  ردلا  رد  یطویس  لوئسلا ص 17 و  بلاطم  رد  هحلط  نبا  حیحص ج 8 ص 637 و  حرشرد  ینیع  256 و 
بهاوملا ج حرش  رد  یناقرز  هبیش و  یبا  نبا  زا  لامعلا ج 1 ص 249 ، زنک  رد  هیودرم و  نبا  خیشلا و  یبا  يذمرت و  دمحا و  هبیـش و  یبا 
شریسفت ج 3 ص رد  یسلوآ  هدرک و  لقن  وا  زا  روثنملا  ردلا  ردیطویس  هکیسک  زا  لقن  شریسفت ج 2 ص 319  رد  یناکوش  3 ص 91 و 

شریسفت ج 10 ص 157 . رد  رانملا  بحاص  خیشلا و  یبا  يذمرت و  دمحا و  زا  لقن   268
هناور ار  وا  نوچ  سپ  داتسرف  ار  تئارب  وا  فرط  زا  هک  داتـسرف  ار  رکبوبا ... هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا  - 6

درک راوس  دوخ  ءابضغ  رتش  هقان و  رب  ار  وا  سپ  هن ، ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دناسرب  دیابن  یلع  يا  تفگ : داتسرف و  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  درک 
هللا یلـص  ربمایپ  تمدخ  دمآ  رکبوبا  سپ  تفرگ ، وا  زا  ار  تئارب  دش و  قحلم  . 0 رکب . یباب  ات  تفر  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دومن ، هناور  و 

يارب دیاش  هک  دوب  هتفای  هار  وا  رب  یسرت  عوضوم  نیا  زا  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و 
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رد ینم  رای  نم و  ردارب  وت  تسا  ریخ  دومرف : هللا  لوسر  ای  ارم  تسیچ  تفگ : ترـضحنآ  دزن  دیـسر  نوچ  سپ  دشاب  هدـش  لزان  يا  هیآ  وا 
نم . زا  يدرم  ای  نم  ریغ  نم  زا  دنک  غیلبت  دیابن  هکنیا  زج  ضوح  رب  ینم  اب  وت  راغ و 

عبط رد  یـسولآ ج 3 ص268 و  یناعملا  حور  جیطویـس 3 ص 209 و  روثنملا  ردـلا  رد  هچنانچ  هیودرم  نبا  نابح و  نبا  ارنآ  هدرک  لقن 
دیعس . یبا  زا  شردپ  زا  هیطع  نب  ورمع  قیرط  زا  يرابلا ج 8 ص 256  حتف  رد  نآب  هدرک  هراشا  رجح  نبا  هیرینم ج 1 ص 40 و 

دـمآ و مالـسلا  هیلع  لـیئربج  سپ  جـح ، مسوم  يوسب  تئارب  هروسب  ار  رکبوبا  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : عفار  وـبا 
هکم و نیب  هکنآ  اـت  وا  یپ  رد  ار  هنع  هللا  یـضر  یلع  تخیگنارب  سپ  وت ، زا  يدرم  اـی  تدوخ  رگم  وـت  زا  دـناسرب  زگره  دـیابن  هک  تفگ :

دومن . تئارق  مدرم  يارب  مسوم  رد  تفرگ و  وا  زا  ارنآ  دیسر و  واب  هنیدم 
دای رجح ج 8 ص 256  نبا  يرابلا  حتف  یطویس ج 3 ص 210 و  روثنملا  ردلا  رد  هچنانچ  ناشدانساب  ارنآ  هدرک  لقن  یناربط  هیودرم و  نبا 

. تسا هدش 
هللا یضر  یلع  هار  زا  یـضعب  رد  هکنآ  ات  تئارب  هروسب  داتـسرف  ار  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : صاقو  یبا  نبدعـس  - 8
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسرسپ  دید ، يزیچ  دوخ  رطاخ  رد  رکبوبا  سپ  ، هکم يوسب  نآ  اب  تفر  سپس  تفرگ  وا  زا  ارنآ  سپ  داتسرف  ار  هنع 

نم  زا  يدرم  ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دناسرب  دیابن  دومرف : هلآ  و 
حتف رد  رجح  نبا  یناکوش ج 2 ص 319 و  ریسفت  هیودرم ، نبا  زا  لقن  روثنملا ج 3 ص 209  ردلا  یئاسن ص 20 ، صیاصخ 
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تسا . هدومن  هراشاناب  يرابلا ج 8 ص 255 
دعس : زا  رگید  ثیدح 

یلع يارب  ایآ  متفگ : ار و  صاقو  یبا  نبدعس  مدرک  تاقالم  سپ  هکمب  مدمآ  دیوگ : کلام  نب  ثرح  زا  شدانساب  هدرک  لقن  رکاسع  نبا 
ایند زا  نم  دزن  دوب  رت  بوبحم  دوب  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ار  تیلضف  راهچ  مهدیم  یهاوگ  وا  يارب  تفگ : يا ، هدینـش  یتبقنم  (ع )

تئارب اب  داتـسرف  ار  رکبوبا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیتسرد  هب  منکیگ ، هدـنز  لاس ) دـصناپ  رازه و  ود   ) حون دـننام  نآ  رد  هک 
مدرمب نک  غالبا  ریگب و  وا  زا  ارنآ  رکبوبا و  یپ  رد  ورب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلعب  سپـس  تفر  زور  هنابـشکی  سپ  شیرق  نیکرـشم  يوسب 

: دومرف دش ، لزان  يزیچ  نم  هرابردادـخ  لوسر  يا  تفگ  درکیم و  هیرگ  هکیلاحرد  تشگرب  رکبوبا  سپ  نادرگرب ، نمب  اررکبوبا  هکم و 
لوا ص 40 . ءزجنک  عوجر  ثیدح  نایاپ  ات  نم  تیب  لها  زا  دومرف : ای  نم  زا  يدرم  ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دنک  ادا  دیابن  هکنیا  ریخ  رگمهن 

راهچب دز  دایرف  سپ  داتسرف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتقو  مدوب  هنع  هللا  یضر  بلاطیبا  نب  یلع  اب  نم  : دیوگ هریره  وبا  - 9
دش . زادنا  نینط  بسا  ههیش  نوچ  شیادص  هکنآ  ات  عوضوم 

هچنانچ هدوبن  بلطم  اب  لـخم  هکیراـصتخا  اـب  ص 234  شننـس ج 5  رد  یئاـسن  هدرک و  لـقن  ص 237  دوـخ ج 2  ننـس  رد  ارنآ  یمراد 
هدرک و يزاب  نآ  اب  يوه  ياهتـسد  هکنآ  زج  دنا  هدرک  لقن  نیظفاح  زا  يرایـسب  ار  هریره  یبا  ثیدح  تفگ و  نآ  حرـش  رد  ارنآ  یطویس 

يزاس غورد  یئوگ و  لطاب  نادیم  نایوگ  هدوهیب  نایارس و  هوای  يارب  هتخاس  هدامآ 

هحفص 296 ] ] 

دنمدوس . ثیدح  نیا  فارطا 
هریره یباب  ای  دیعـس  یبا  زا  متاـح  یبا  قیرط  زا  یبقعلا ص 69 ، ریاـخذ  هرـضنلا ج 2 ص 173 و  ضایرلا  رد  يربط  نیدـلا  بحم  ظفاح  و 

ار و مالسلا  هیلع  یلع  رتش  يادص  دینـش  دیـسر  نانجـضب  نوچ  سپ  ار  رکبوبا  داتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هدرک  لقن 
ام نوـچ  سپ  تئارب ، ناوـنعب  داتـسرف  ارم  ادـخ  لوـسر  هکیتسردـب  تسا  ریخ  تفگ  ، تسیچ نم  راـک  تـفگ  وا  شیپ  دـمآ  ارنآتخاـنش و 

هکنیا زج  راغرد  ینم  بحاص  وت  ریخ  تفگ : ارم ، تسیچادـخ  لوسر  يا  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  تفر  رکبوبا  میتشگرب 
ع .)  ) یلع ینعی  نم  زا  يدرم  اینم  ریغ  دنک  غیلبت  دیابن 

حلاـص یبا  قیرط  زا  نینموـملا  ریما  زا  تشذـگ  هچنآ  ص 256  يرابلا ج 8  حـتف  رد  هدرک  داـی  ینالقـسعرجح  نبا  رمع  نب  هللا  دـبع  - 10
. روطنیمه رمع  نبا  زا  عفان  زا  يرمع  قیرط  زا  و  تفگ : سپس 

یلع ای  مدوخ  رگمنم  زا  دناسریمن  میوا  زا  نم  نم و  زا  ع )  ) یلع دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هدانج  نب  یـشبح  - 11
(ع)

هدرک لقن  شدنسم ج 4 ص 164 و 165  رد  ارنآ  قیرط  راهچب  لبنح  نب  دمحا  دندامتعا  دروم  یمامت  شنایوار  هکتسا  حیحـص  ثیدح 
ننـس ج 1 رد  ینیوزق  هجام  نبا  صئاصخ ص 20 و  رد  یئاسن  هتـسناد و  نسح  حیحـص و  ارنآ  شحیحـص ج 2 ص 213 و  رد  يذمرت  و 
هیافک ص رد  یجنگ  بقاـنم و  رد  یلزاـغم  نبا  هیقف  هاکـشم ص 556 و  رد  يرمع  بیطخ  حـیباصم ج 2 ص 275 و  رد  يوغب  ص 57 و 

زا ضایرلا ج 2 ص 74  رد  يربط  بحم  تاغللا و  ءامسالا و  بیذهت  رد  يوون  557 و 
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شخیرات ج7 رد  ریثک  نبا  دیعـس و  نب  دـیوس  همجرت  رد  ظافحلا  هرکذـت  رد  یبهذ  هرکذت ص 23 و  رد  يزوج  نب  طبس  یفلـس و  ظفاح 
نیدـلالالج نیطمـسلا و  دـئارف  زا  متفه  باب  ردینیومح  قیاقدلا ص 92 و  زونک  رد  يوانمو  هنـسحلا  دـصاقملا  رد  يواخـس  ص 356 و 

یقنم قعاوص ص 73 و  رد  ارنآ  هدرک  داـی  رجح  نبا  نآ ج 6 ص 153 و  بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  ریغـص و  عماج  رد  یطویس 
نبا يوغب و  يذمرت و  هجام و  نبا  دمحا و  وهبیش  یبا  نبا  زا  لقن  راربالا ص 9  لزن  رد  یناشخدب  ظفاح و  هدزای  زا  لامعلا  زنک  رد  يدـنه 

رد یناعنص  دمحم  ریما  يوبنلا و  دقعلا  رد  سور  دیع  نب  خیشهیقف  يدوراج و  یسدقم و  ءایض  یناربط و  عناق و  نبا  یئاسن و  مصاع و  یبا 
راصبالا ص155 . رون  هیشاح  فاعسا  رد  نابح  نبا  راصبالا ص 78 و  رونرد  یخبلبش  هدوملا و  عیبانی  رد  يزودنقو  هیدنلا  هضورلا 

هدش هتفرگ  غیلبت  ثیدح  زا  يرافغ  رذ  یبا  نارمع و  هدانج و  نبیشبح  زا  هدش  تیاور  هلمج  نیا  دیوگ : یسدقلا ) هحور  هللا  سدق   ) ینیما
هجام ج 1 ص 57 نبا  ننس  حرش  ردیفنح  يدنس  هاقرم و  ناعمل و  بحاص  هدرک  نآ  رب  حیرصت  هچنانچ  تسنآ  زا  یئزج  یتمسق و  نآ  و 

رکب ... یبا  زا  یهاوخ  رذع  و  (ع ) یلع تشادگرزب  يارب  ار  هلمج  نیا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ : و 
يذمرت ع ،)  ) یلع رگم  نم  زا  دناسریمن  و  ع )  ) یلع زا  منم  تسنم و  زا  ع )  ) یلع دومرف : دیوگ : اعوفرم  ثیدح  رد  نیصح  نب  نارمع  - 12

. تسا نینچ  مه  طبس ص 22  هرکذت  رد  تسا  بیجع  بوخ و  یثیدح  هتفگ  وهدرک  لقن  ارنآ 
میلع و  زا  نم  نم و  زا  ع)  ) یلع هتفگ : اعوفرم  يرافغ  رذوبا  - 13

هحفص 298 ] ] 

لاوئسلا ص18 . بلاطم  ع )  ) یلع ای  مدوخ  رگم  دناسریمن 

تالسرم

رکبوبا دش و  لزان  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تئارب  هروس  نوچ  دـیوگ  مالـسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  زا  - 1
دیابن دندومرف : دیئامن ، لاسرا  رکبوبا  اب  ار  هروس  ادـخ  لوسر  يا  دـش : هتفگ  ترـضحنآب  ، دـنک جـح  هماقا  مدرم  يارب  هک  دوب  هدـش  رومام 

زا تیاکح  نیا  اب  ورب  تفگواب : هدناوخ و  ارف  ار  هیلع  هللا  ناوضربلاطیبا  نب  یلع  هاگنآ  نم ، نادناخ  زا  يدرم  رگم  نم  فرط  زا  دـیناسرب 
نک : نالعا  دندرک و  عامتجا  ینم  رد  مدرم  هکیتقو  نابرقدیع  زور  رد  ارنآ  نک و  لقن  تئارب  هروس  لئاوا 

دوشیمن . تشهب  لخاد  رفاک  رفاک . هنجلا  لخدی  هنا ال 
درک . دهاوخن  جح  یکرشم  لاسما  زا  دعب  و  كرشم . ماعلا  دعب  جحی  و ال 

دنک . دیابن  هناخ  فاوط  هنهرب  و  نایرع . تیلاب  فوطی  النا  و 
نآتسینامیپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپدزن  وا  يارب  هکیـسک  هتدم و  یلا  هل  وهف  دـهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنع  هل  ناک  نم  و 

نوریب دش و  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءابـضع  هقان  رب  هیلع  هللا  ناوضر  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دوب ، دـهاوخ  شتدـم  ات  وا  يارب 
سپ دـنتفر  مه  اب  هاگنآ  مرومام ، هکلب  دومرف : يرومام ، ای  يریما  تفگ : دـید ، هاررد  ار  وا  رکبوبا  نوچ  دیـسر و  رکبوبا  هب  هار  رد  ات  تفر 

نب یلع  دش  نابرق  زورهکنآ  ات  دندرکیم  جـح  تیلهاج  شور  نامهب  ناشلزانم  رب  لاس  نیا  رد  برع  دومن و  جـح  هماقا  مدرم  يارب  رکبوبا 
بلاطیبا
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... دوب هداد  نامرف  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  درک  نالعا  مدرم  نایم  رد  داتسیا و  هنع  هللا  یضر 
ار وت  تلاسر  دیابن  ص )  ) دمحم يا  تفگ : هدمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دیـسر  هار  زا  یتمـسق  رد  نوچ  رکبوبا  هک  هدـش  تیاور  - 2
ایآ ادخ  لوسر  يا  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  تشگرب  رکبوبا  داتسرف و  ار  ع )  ) یلع سپ  وت ، زا  يدرم  رگم  دنک  غالبا 

نیدـلا ماـظن  دـنکیم ... نـالعا  ار  تئارب  تاـیآ  ع )  ) یلع مسوم و  يارب  ورب  وت  سپ  یلب ، دومرف : هدـش  لزاـن  نامـسآزا  نم  هراـبرد  يزیچ 
. تسا هدرک  دای  يربط ج 1 ص 36  ریسفت  هیشاح  رد  شعوبطم  ریسفت  رد  يروباشین 

رکبوبا اب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش  لزان  تئارب ) هروس  زا   ) هیآ لهچ  ات  تایآ  نیا  نوچ  دیوگ : هدش  تیاور  يدـس  زا  - 3
تفرگ و وا  زا  ار  اهنآ  داتـسرف و  وا  یپ  رد  ار  ع )  ) یلع دیـسر  هفیلحلا  يذ  تخردب  ودش  هناور  نوچ  سپ  جح  رب  ار  وا  درک  رما  داتـسرف و 
: تفگ هدش  لزان  يزیچ  نم  هرابرد  ایآ  تیادفب  مردام  مردپ و  ادخ  لوسر  يا  تفگ  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمایپ  فرطب  تشگرب  رکبوبا 
رب نم  بحاص  وت  يدوب و  نم  اب  راغ  رد  هکرکبوبا  يا  یتسین  یـضار  وت  ایآ  نم ، زايدرم  ای  مدوخ  زا  ریغ  نم  زا  دنک  غیلبت  دیابن  نکل  هن و 

یلع جح و  يارب  درک  تکرح  رکبوباسپ  هللا ، لوسر  ای  يرآ  تفگ : یضوح 

هحفص 300 ] ] 

ار ... تئارب  هروس  هدومن  نالعا  مالسلا  هیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  مهن  لاس  نوچ  دـیوگ : نزاخ ج 3 ص 49  ریسفت  هیشاح  رد  دیوگ : شریـسفت  رد  رـسفم  يوغب  - 4

يارب داتـسرف  جاح  ریما  لاس  نیا  رد  ار  رکبوباسپ  دندرکیم  فاوط  هنهرب  دـندشیم و  رـضاحنیکرشم  تفگ : سپـس  دـنک ، جـح  تساوخ 
ادخ هک  ع )  ) یلع سپـس  دنک ، تئارق  مدرم  يارب  مسوم  رد  ات  داتـسرفتئارب  لوا  زا  هیآ  لهچ  وا  اب  دنک و  جـحهماقا  مدرم  يارب  هک  مسوم 

هکم و رد  هک  داد  نامرف  ار  وا  دناوخب و  مدرم  يارب  ار  تئارب  هروس  لوا  هکنآ  ات  شاءابضعرتش  هقان و  رب  داتسرف  دنک  زارفارس  ار  شا  هرهچ 
: تفگ تشگرب و  رکبوبا  سپ  دنک ، هناخ  فاوط  يا  هنهرب  دیابن  رازیب و  یکرشم  ره  زا  وا  ربمایپ  ادخ و  همذ  هک  : دنک نالعا  تافرع  ینم و 
ار نیا  هک  تسین  راوازـس  یـسک  يارب  نکیل  هن و  : تفگ تسا ، هدـش  لزان  يزیچ  نم  هرابرد  ایآ  امـش  نابرق  مردام  ردـپ و  ادـخ  لوسر  يا 

يا ارچ  تفگ : یـضوح ، رب  نم  بحاص  وت  هکیتسردـب  یـشاب و  راغ  رد  نم  اب  وت  هک  یتسین  دونـشخ  ایآنم  لها  زا  يدرم  رگم  دـنک  غیلبت 
دنک تئارب  نالعا  غالبا و  هکنیا  يارب  هنع  هللا  یضر  یلع  جاح و  ریما  ناونعب  تفررکبوبا  سپ  ادخ ، لوسر 

هحفص 301 ] ] 

باحـصا ناب  مالـسلا  هیلع  ترـضحنآ  نداد  دـنگوس  نینموملا  ریما  يارب  تلیـضف  تبقنم و  نیا  رب  دـهدیم  نیـشیپ  هباحـصقافتا  زا  ربخ  و 
لوسر دـیوگب  وا  يارب  هک  هدـش  تئاربهروـس  رب  ناـنیمطا  دروـم  هک  تسه  یـسک  امـشنایم  رد  اـیآ  شدوـخ : لوـقب  زورنآ  رد  ار  ءاروـش 

هن . دنتفگ : هدوب ، نم  زا  ریغ  نم  زايدرم  ای  مدوخ  رگم  نم  زا  دناسرب  دیابن  هکیتسردب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ 
دیدحلا یبا  نبا  ار  هدش  دای  هلمج  نیا  هکنیا  میدرک و  دای  ات 163  لوا ص 159  ءزج  رد  ار  ءاروش  زور  نداد  دنگوس  ثیدـح  شیپ  رد  ام 

تسا . هتسناد  رتاوتب  کیدزن  هضیفتسم  تایاور  زا  ار  ءاروش  زور  نداد  مسق  حیحص و 
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یبا زا  ار  تایآ  نتفرگ  سپ  زا  هیضق  لصا  عوقو  يارب  دوشیم  هدافتـسا  تبقنم  نآ  یلامجا  ای  يونعم  رتاوت  ثیداحا  نیا  ماودتزا  هصالخ  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  زا  دنک  غیلبت  دیابن  هکنیاب  نشور  حیرص و  یحو  ندش  لزان  نآ و  غیلبتب  ع )  ) نینموملا ریما  فیرـشت  رکب و 
دای یئاهنت  هبنوتم  ای  نایوار و  زا  یخرب  هکیتایصوصخ  زا  یضعب  يارب  مینک  كاله  ار  دوخ  هک  ام  رب  تسین  بجاو  وا  زا  يدرم  ای  وا  رگم 

تسا هراشا  هصق  نیا  رد  دنکیمن و  دحاو  ربخ  ار  رابخانآ  اهنآهکنوچ  دنا  هدرک 

هحفص 302 ] ] 

دامتعا نانیمطا و  هنوگچ  نآرق  زا  يا  هیآ  دنچ  ندیناسر  غیلبت و  يارب  دنادیمن  حلاص  هتسیاش و  حیرص  نشور و  یحو  هکار  یـسک  هکنیاب 
حلاصم . ماکحا و  همه  غیلبت  نید و  مامت  واب  دنکیم 

؟ تسیک رعاش 

رهـش  ) هیرم لها  زاتسا  یمعا  رباج  نبا  فورعم  يوحن  یـسلدنا  یکلام  يراوه  یلع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هللا  دـبع  وبا  وا 
رد هدوب و  ثیدـح  مجارت و  خـیرات و  ووحن  ملع  رد  يرحبتم  ره  ام  داتـسا  بدا و  رعـش و  نانامرهق  زا  یکی  اینایپسایـسلدنا ) زا  تسیگرزب 
رب ار  ثیدح  هتخومآ و  يدنز  دیعـس  نب  دمحم  شیپ  ارهقف  هدناوخ و  شیعی  نب  دمحم  دزن  رد  مه  ار  وحن  نآرق و  هدمآ و  ایندب  لاس 698 
لاس یفوتم  ریصب  هب  روهشم  یلطیلط  يریبلا  فسوی  نب  دمحا  رفعج  وبا  اب  ترفاسم و  قرشم  يوسب  سپس  هدرکتئارق  يواوز  هللا  دبع  یبا 
سپ دـندرک  زارد  خـیرات  يوسب  ار  دوخ  تسد  ود  هدز و  ـالاب  بدا  ملع و  نتخوـمآ  يارب  ار  دوـخ  نیتـسآ  ود  ره  هدوـمن  تبحاـصم   779

تشونیم هدرک و  تئارقوا  رب  وا  بحاصم  قیفر و  درکیم و  هتکید  دروایم و  مظنب  درکیم و  فیلات  هک  دوب  يدرم  ام  ثحب  نامرهق  مجرتم و 
هرود رد  هراوـمه  هتخادرپ و  رعـشب  رتـشیب  هدـش  همجرت  هکنیا  زج  تفاـی  يرترب  نارگید  رب  هدـش و  يا  هغباـن  داتـسا و  تاـیبدا  رد  هکنآ  اـت 
يزم جاجحلا  یبا  زا  هتـشگرب و  ماشب  دعب  هتفر و  جحب  مه  اب  سپـس  هدینـش  ثیدـح  نایح  یبا  زا  رـصم  رد  هدـش و  لاونم  نیا  رب  ناشرمع 

ثیدح اجنآ  رد  هدومن و  بلح  رد  تماقا  هاگنآ  هدرک  هدافتسا  رایماک  نبا  يدنج و  یفوتم 742 و  یقشمد 

هحفص 303 ] ] 

سپ هدرک  جاودزا  يرگید  ابرباج  رـسپ  هکنآ  ات  هدش  لاس  هاجنپ  دودحاجنآ  رد  رمتـسم  تکرح و  سلدـنا )  ) هریب يوسب  نآ  زا  سپ  هتفگ 
شیگدنز رد  ار  وا  هکیناسکب  بلح و  یـضاق  يریرح  دـمحا  نب  دـمحم  تسناشیا  زاهک  هدومن  تیاور  يو  زا  یتعامج  دـندرک ، ترجاهم 

تسا  هدومن  تافو  لاس 780  رخالا  لامج  رد  هداد و  هزاجا  دندرک  كاردا 

وا تافیلات 

هزات يارب  وا  دج  تسا  مهم  نآ  هدومن و  تایبا  بارعاب  هجوت  هک  تسیدنمدوس  باتک  دیوگ : هیغب  رد  یطویـس  کلام . نبا  هیفلا  حرـش  - 1
. تسا دنمدوس  نیدراو  هزات  ناراک و 

291 یفوتم ینابیش  سابعلا  وبا  بلعث  يارب  حیصفلا  مظن  - 2
. ظفحتم هیافک  مظن  - 3

. هدش دای  دلج  هس  بهذلا ) تارذش   ) و هاعولا ) هیغب   ) رد یطویس و  هتفگب  دلجم ، رد 8 یطعم  نبا  هیفلا  حرش  - 4
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. تسا عونتم  رایسب  هک  شرعش  ناوید  - 5
: تسنیا شلوا  هک  تیب  رد 296  مظعا  ربمایپ  حدم  رد  يا  هروصقم  - 6

ياترا  ام  يوهلل و  یبلق  رداب 
يار دق  ام  اهنسح  نم  يار  امل 

. دید هک  ار  هچنآ  وا  یگنشق  یئابیز و  لامج و  زا  دید  یتقو  درکن  هشیدنا  قشع و  رب  درک  باتش  نم  بلق 
همجرت رد  نآ  حرشب  هراشا  نآ و  تیب  نیلوا  يرولا ) ریخ  حدم  یف  اریسلا  هلحلا   ) هب موسوم  نایمع  مانب  وا  هروهشم  هیعیدب  هدیصق  - 7

هحفص 304 ] ] 

رجح نـبا  وا  زا  ارنآ  هدینـش  یفوتم 801 و  ینولجع  رمع  نبا  دـمحم  رکبوبا  نیدـلا  فرـش  ارنآ  وا  زا  هدینـش  تشذـگ ، یلح  نیدـلا  یفص 
تسا . روکذم  تارذش ج 7 ص 10  رد  هچنانچ 

حفن بهذلا ج 6ص 268  تارذش  هاحنلا ص 14 ، تاقبط  رد  هاعولا  هیغب  هنماکلا ج 3 ص 339 ، ردلا  رد  وا  یگ  هدنز  حرـش  یفارگویب و 
ربمایپ دنکیم  حدم  ناب  هک  ار  يا  هدیصق  وا  يارب  هدرک  دای  ار و  شرعـش  زا  يرایـسب  هلمج  هدرک  دای  دوجوم  بیطلا ج 4 ص 408 و 373 

: تسنیا نآو  ینآرق  ياه  هروس  هب  ار  ترضحنآ  هدومن  دصق  نآ . رد  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

هربتعم  لوقلل  هحتاف  لک  یف 
هرقبلاب ثوعبملا ... یلع  ءانثلا  قح 

هرقب هروسب  دش  ثوعبم  هکیسکنآ  رب  ءانث  تقیقح  حدم و  لامک  تسا  ربتعم  نآ  نتفگ  نخس  يارب  دمح ) هروس   ) هحتاف ره  رد 

هثعبم  عاش  امدق  نارمع  لآ  یف 
هربخ اوحضوتسا  ءاسنلا  مهلاجر و 

ار . وا  ربخ  دندرک  ءاشفا  ءاسنلا  هروس  ناشیا و  نادرم  زا  وا  ندش  ثوعبم  تفای  ترهش  ینامز  رید  زا  نارمع ) لآ   ) هروس رد 

هدئام  ءامعن  نم  سانلل  دم  نم 
ءرصتقم ماعنالا  یلع  تسیلف  تمع 

تسین . يریصقت  وا  ندرک  ناسحا  رب  سپ  دش  همه  لماش  هک  ار  ماعط  ناوخ  اهتمعنزا  مدرم  يارب  داد  شرتسگ  هکیسک 

هحفص 305 ] ] 
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اهبءاجرلا  لح  ام  امعن  فارعا 
هردتبم دوجلا  كاذ  لافنا  الا و 

. تسا هداتفا  شیپ  ششخب  نیا  ياهتمسق  هکنیا  رگم  ارناب  دیما  درکن  دازآ  وا  ياهتمعن  تخانش 

هیتوتب  يدان  ذا  لسوت  هب 
هرکتعم ءاملظلا  سنوی و  رحبلا  یف 

. دوب هدرک  ناشیرپ  ار  وا  یکیرات  هکیلاح  رد  سنوی  ایرد  رد  دومن  تشگزاب  نالعا  هکیتقو  دومن  ترضحناب  لسوت  (

انما  هب  هفوخ  مک  فسوی  دوه و 
هرکذ نم  دعرلا  توص  عوری  نل  و 

. ار وا  دنک  دای  هک  ار  یسکدعر  يادص  دزادناین  تشحوب  زگره  دندش و  نمیا  وا  ببسب  هک  ار  یئاهسرت  هچ  فسویو  دوه 

یفو  ناک  میهاربا  هوعد  نومضم 
هرثا سمتلا  رجحلا  یف  وهال  تیب 

. ارنآ هجیتن  رثا و  بلطب  لیعمسا )  ) رجح رد  ادخ و  هناخ  ردو  دوب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ءاعد  نومضم 

مهرکذ  لحنلايودک  هما  وذ 
هرطف يذلا  ناحبسف  رطق  ناک  یف 

. درک داجیا  ار  وا  هکیئادخنآ  تسا  هزنم  سپ  اجک  ره  رد  ناشیا  ءاعد  رکذ و  تسا  لسع ) سگم   ) همزمز دننامهکیتما  بحاص 

هب  يرولا و  ذال  دق  ءامحر  فهکب 
هرهتشم لیجنا  رد  میرم  نبا  يرشب 

لیجنا رد  میرم  رسپ  تراشب  واب  ار و  ملاع  همه  هدش  هدنهانپ  تمحر و 

هحفص 306 ] ] 
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تفای . ترهش 

یلع  ءایبنالا  ضح  هط و  هامس 
هرمع هلجا  نم  يذلا  ناکملا  جح 

. درک تماقا  نآ  هرطاخب  هکیناکم  دصق  جح و  رب  دندرک  بیغرت  رارصا و  ناربمایپ  دیمان و  اهاط  ار  وا  ادخ 

اورمع  يذلا  رونلاب  سانلا  حلفا  دق 
هررغ الجامل  هناقرف  رون  نم 

. دش نایامن  نآ  ینشور  هکیتقو  وا  نآرق  رون  زا  دندرک  یگ  هدنز  هکنانچ  رون  ببسب  مدرم  دندش  راگتسر  قیقحتب 

اوزجع  دق  نسللا  ءارعشلا  رباکا 
هروس مهناذآ  تعمس  ذا  لمنلاک 

ار . وا  ياه  هروس  دینش  ناشیاهشوگ  هکیتقو  هچروم  دننام  دش  ناوتان  زجاع و  ناشیاهنابز  نارعاش  ناگرزب 

یتا  توبکنعلل  صصق  هبسح  و 
هرتس دق  راغلا  تایب  اجسن  كاحذا 

. دنراد روتسم  ارنآ  هک  دندینت  رات  ار  روث  راغ  برد  دمآ و  هکیتقو  ار  توبکنع  رم  یئاه  هصق  ار  وا  تسیفاک  و 

هب  هرما و  امدق  عاش  دق  مورلا  یف 
هرثن يذلا  ردلل  قفو  نامقل 

دنک . هدنکارپ  ار  دوخ  هنامیکح  نانخس  دش  قفوم  میکح  نامقل  وا  ببسب  دش و  عیاش  وا  رما  ینامز  رید  زا  هک  قیقحتب  مور  رد 

تدجس  دق  بارخالا  بلط  یف  هدجس  مک 
هربع هبر  مهاراف  هفویس 

هحفص 307 ] ] 
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ار . وا  دنپ  داد  ناشن  ناشیاب  ادخ  سپ  وا  ياهریشمش  دش  مخ  اهبزح  هورگ  نیلواب  دروخرب  هیالط و  رد  هکیئاه  هدجس  هچ 

امرک  العلا  عبسلا  رطاف  مه  ابس 
هرهش دق  لسرلا  نیب  نیسایب  نمل 

. تسا هتفای  ترهش  ناربمایپ  نایم  رد  نیسای  مانب  هکیسکب  شیوخ  مرک  زا  داد  تمعندنلب  نامسآ  تفه  هدننک  داجیا  ار  ناشیا  ءابس 

هرصنت  كالمالا  تفص  دق  برحلا  یف 
هرمز امزاه  يداعالا  عمج  راصف 

. دنتفر ودندرک  هورگ  هورگ  نانمشد  مامت  سپ  دننک  يرای  ار  وا  هک  دندیشک  فص  ناگتشرف  گنج  رد 

روس  هلیضفت  یف  بنذلا  رفاغل 
هرصحنم ریغ  ناعمل  تلصف  دق 

تسا . هدش  هداد  لیصفت  وا  رصحنم  ریغ  یناعم  يارب  هک  تسیئاه  هروس  وا  نداد  تلیضف  رد  هانگ  هدنشخب  يارب 

اهفرخزف  ایندلا  رجهت  نا  ءاروش 
هرظن نم  نیع  یشعیف  ناخدلا  لثم 

. دنک رظن  ارنآ  هکیسک  مشچ  دنکیم  انیبان  هک  دود  دننام  ینک  كرت  ارنآ  فراخز  ایند و  هک  تسنیا  وا  ینومنهر  تروشم و 

یتا  نیح  ءاضیبلا  هتعیرش  تزع 
هرصن دق  هللا  دنج  ردب و  فاقحا 

دوب . هدرک  يرای  ار  وا  ادخ  رکشل  شترا و  هک  یلاح  رد  ردب  فاقحا  دمآ  هکیماگنه  وا  ینارون  تعیرش  دش  بلاغ 

هحفص 308 ] ] 

الصتم  حتفلا  لاتقلا  دعب  ءاجف 
هرصتنم نیدلا  تارجح  تحبصا  و 
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. دوب هدش  يرای  هک  نید  ياه  هرجح  درک  حبص  دمآ و  یپ  رد  یپ  حتف  راتشک  گنج و  زا  دعب  سپ 

یف  مسقا  هللا  تایراذلا  فاقب و 
هرکذ امک  قح  هلاق  يذلا  نا 

. تسا هدرکدای  هچنانچ  تسقح  تسا  هتفگ  هک  ار  هچنآ  هکینآ  رد  هدروخ  دنگوس  ادخ  تایراذ  فاق و  هروسب 

هددوس  مجنیسوم  رصب  روطلا  یف 
هرمق هل  هلالجا  قش  دق  قفالا  و 

. ار دوخ  هام  وا  يارب  درک  هراپ  ود  تفاکش و  قیقحتب  نامسآ  ار و  وا  تمظع  هراتس  دید  یسوم  روط  هوک  رد 

هعقاو  نمحرلا  نم  لانف  يرسا 
هرصب هبر  هیف  تبث  برقلا  یف 

. درک تیبثت  ار  وا  یئانیب  شراگدرورپ  نآ  رد  هک  دیسر  برق  رد  یماقمب  هدنشخب  يادخ  زا  سپ  درب  نامسآب  ار  وا  بش  رد 

اهل  دیدحلا  يوقی  ءایشا ال  هارا 
هرزا دق  رفاکلا  هلداجم  یف  و 

. دومن تیوقت  ار  وا  رافک  اب  هلداجم  رد  تسین و  يوق  نآ  يارب  نهآ  هک  داد  ناشن  واب  یئاهزیچ 

یف  لبقی  قلخلا  ناحتما  موی  رشحلا  یف 
هرثا عباتلک  لسرلا  نم  فص 

زا یفص  رد  دنکیم  لوبق  اه  هدیرفآ  شیامزآ  زور  رشح  زور  رد 

هحفص 309 ] ] 

. ار ربمایپ  نآ  رثا  هدرک  يوریپ  هک  ار  یسک  ره  ناربمایپ 

اهب  هاصحلا  حبسی هللا  فک 
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هردق يذلا  قحلا  كءاج  اذا  لبقاف 

. تسا هدومن  ریدقت  هکیقح  ار  وت  دمآ  هاگ  ره  ریذپب  سپفک  نآ  ببسب  هزیر  گنس  ادخ  يارب  دیوگیم  جیبست  هکیفک 

اهنباغت  ایندلا  هدنع  ترصبا  دق 
هرظن اهل  فرصی  مل  اقالط و  تلان 

. درک هاگن  ناب  داد و  قالط  ارنآ  نیا  يارب  ار  شنارسخ  ونایز  داد  ناشن  ایند  وا  دزن  هک  قیقحتب 

هتبغر  ایندللبحلا و  همیرحت 
هرظن ام  دنع  اقح  کلملا  هرهز  نع 

. دنک لمات  نآ  هرابرد  هکیسک  دزن  تسا  کلم  تجهب  هوکش و  زا  ار  ایندب  تبغرو  تبحم  وا  ندرک  مارح 

امب  هیف  حادمالا  تقح  دق  نون  یف 
هریس انل  يدب  اذا  هللا  هب  ینثا 

وا . شور  دش  نشور  ام  يارب  هکیتقو  دومن  فیرعت  ادخ  هک  هچناب  نآ  رد  یئاهدیجمت  هدش  ققحم  نون  هروس  رد 

هتنیفس  یف  حون  لاس  ههاجب 
هرمغ دق  رحبلا  جوم  هاجنلا و  نفس 

دوب . هتفرگ  ارف  ار  وا  ایرد  جوم  هکیلاح  رد  ار  تاجن  ياهیتشک  دومن  تلئسم  دوخیتشک  رد  ادخ  زا  وا  ماقمب  مالسلا  هیلع  حون 

اوعبتاف  قحلا  ءاج  نجلا  تلاق  و 
هذی نل  قحلل  اعبات  المزم 

هحفص 310 ] ] 

دوشن . راذگاو  زگره  قح  يوریپ  هک  ار  هدیچیپ  دوخب  میلگ  ربمایپ  دینک  يوریپ  ارنآ  دمآ  قح  دنتفگ  ناینج  و 

له  همیقلا  موی  اعفاش  ارثدم 
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هزخزالعلا اذه  هل  یبن  یتا 

. تسا هدمآ  شیپ  هبتر  ماقم و  نیا  وا  يارب  ار  يربمایپ  ایآ  تمایق  زوررد  تسا  عیفش  هکیربمایپ 

ءابن  یلجنا  بتکلا  نم  تالسرملا  یف 
هرطس دق  رابخالا  رئاس  هثعب  نع 

. تسا هدش  روطسم  زین  يرگید  رابخا  ترضحنآ و  تثعب  زا  هدش  ءاشفا  يربخ  بتک  زا  ياه  هدش  هداتسرف  رد 

نمز  یف  میضلا  تاعزانلا  هفاطلا 
هرعذ  امل  یصاعلا  سبع  هب  موی 

نآ . یتخس  يارب  دوش  هتفرگ  دوش و  ورشرت  راکهنگ  هکیزور  نامز و  رد  تسا  متس  ملظ و  هدننک  وا  ياهرهم 

ترطفنا  مویلا و  تاذ  سمش  تروک  ذا 
هرجفلا هب  لیو  تعد  هوامس و 

. زورنآ رد  دیوگ  ياو  لیو  راکهنگ  تشگ  هراپ  هراپ  نامسآ  دش و  هریت  يزور  نآ  رد  دیشروخ  هکیتقو 

تلخ  حوربلا  قاقشنا و  ءامسلل  و 
هرتتسم كالفالا  بهشلا و  قراط  نم 

تسنآ . هدننک  روتسم  اهکلف  بش و  ناگراتس  ندمآ  زا  دوش  یلاخ  ناگ  هراتس  تسینتفاکش و  نامسآ  يارب  و 

هحفص 311 ] ] 

هعفش  قلخلا  یف  يذلا  مسا  حبسف 
هرهن ذا  ضوحلا  ثیدح  كاتا  له  و 

. ارنآ دنک  عنم  هکیتقو  ضوح  ثیدح  ار  وت  دمآ  ایآ  تسا و  تعافش  قلخ  رد  هکیئادخنآ  مانب  نک  حیبست  سپ 

هترغ  سورحملا  دلبلا  یف  رجفلاک 
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هرنتسم حاضولا  هرون  نم  سمشلا  و 

. هدش ینارون  وا  نشور  رایسب  رون  زا  دیشروخ  وا و  عولط  تسا  هدش  ظفج  روش  رد  قداص  حبص  دننام 

ملا  هیف  حال  ذا  یحضلا  لثم  لیللا  و 
هرطعلا هرابخا  یف  هوقلا  کل  حرشن 

. تسا وبشوخ  نآ  رابخارد  نخس  هک  کل ) حرشن  ملا   ) دیشخرد نآ  رد  هکیتقو  دش  زور  دننام  بش  و 

اردتبا  نوتیزلا ال  ونیتلا  اعد  ول  و 
هربخ نبتست  ارقا  نیحلا و  یف  هیلا 

. ار وا  ربخ  يزاس  رهاظات  ناوخب  دنوش و  رضاح  وا  دزن  رد  اروفهنیآ  ره  ار  نوتیز  لیجنا و  دناوخب  رگا  و 

فرش  نم  زاح  دق  مک  ردقلا  هلیل  یف 
هردق دق  ناسنالا  نکیمل  رخفلا  یف 

. دوب هدرکن  ارنآ  ریدقت  رکف و  یناسنا  هک  رخف  رددندش  یتفارش  زیاج  هکیمدرم  اسب  هچ  ردق  بش  رد 

هل  تایداعلادایجلاب  تلزلز  مک 
هرشتنم فیوختلا  هعراقب  ضرا 

تساینیمور نآ  يارب  هدنود  ياهبسا  ببسب  هک  یئاه  هلزلز  هچ 

هحفص 312 ] ] 

تسا . هدش  هدنکارپ  ندیناسرت  هبوکب  هک  تسا 

ترهتشا  دق  تایآ  رثاکت  هل 
هرفک يذلل  لیوف  رصع  لک  یف 

. دوش واب  رفاک  هکیسک  رب  ياو  سپ  هدش  روهشم  ینامز  ره  رد  هک  تسیرایسب  تازجعم  وا  يارب 
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تسبح  هل  اقیدصت  سمشلا  رت  ملا 
هرما ذا  حورلا  ءاج  شیرق و  یلع 

. دومن رما  ار  وا  هکیتقو  دروآ  ارنآ  نیمالا  حور  دش و  سبح  شیرق  رب  وا  ندرک  قیدصت  يارب  دیشروخ  هک  يدیدن  ایآ 

همرک  شرعلا  هلا  نا  تیارا 
هرهن هضوح  یف  لسرم  رثوکب 

. نآ يوج  نآ  ضوح  رد  تساناور  هکیرثوکب  دومن  مارتحا  ار  وا  شرع  يادخ  هک  يدید  ایآ 

اودرط  يرولا  ءاج  ذا  نورفاکلا  و 
هرفکلا ادی  تبت  دقلف  هضوح  نع 

. تسا هدیرب  رافک  ياهتسد  هکنوچ  وا  ضوح  زا  دنوش  هدنار  ملاع  نآ  رد  دنیایب  یتقو  رفاک  و 

قلفمکف  یلغش  هحادما  صالخا 
هرختفم سانلا  هیف  تعمسا  حبصلل 

ار . وا  تبقنم  دندینش  نآ  رد  مدرم  هدش و  هتفاکش  هکیحبص  اسب  هچ  سپ  تسنم  هفرحو  راک  وا  ندرک  حدم  صولخ 

هترتع  يداهلا و  یلع  یتالص  یکزا 
هرشع مهنم  اصوصخ  هبحص و  و 

هحفص 313 ] ] 

ناشیا . زا  رفن  هد  اصوصخ  وا و  باحصا  وا و  نادناخ  امنهر و  ربمایپ  رب  نم  تاولص  دورد و  نیرتكاپ 
لیقع و رفعج و  سابع و  هزمح و  دایب  داد  صاصتخا  نآ  زا  دـعب  هدرک و  دای  هدـش  هداد  تشهب  تراشب  ناـناب  هک  اریرفن  هد  ماـن  نآ  زاسپ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حدم  رد  بدا  نایاوشیپ  هدیصق  نیا  رد  دنتـشاذگ  هقباسم  وا  اب  مهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  شرتخد  هجیدخ و 

: تسنیا نآ  لوا  تیب و  هکیا 51  هدیصقب  يدنشقلق  خیش  تسناشیا  زا 

قلفلا  سانلا و  برب  یبح  تذوع 
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قلخلاب حودمملا  یبتجملا  یفطصملا 

تساه . هدیرفآ  مامت  هدش  حدم  هک  ار  هدیزگرب  ربمایپ  اه  هناد  هدنفاکش  مدرم و  راگدرورپ  هب  ار  مدوخ  یتسود  بح و  مدرپس 
: تسنیا شلوا  وتیب  هکیا 154  هدیصقب  یساف  یسوم  نارمع  وبا  خیش  و 

رطسلا  لوا  یف  هللا  مساب  تادب 
رضلا نم  عینم  نصح  هوامساف 

تسنایز . زانوصم  هک  تسیدنلب  مکحم و  ژد  وا  ياهمان  سپ  رطس  لوا  رد  ادخ  مانب  مدرک  عورش 
: تسا نیا  شزاغآ  تیب و  هک 40  تسیئا  هدیصق  رفن  ود  نآ  ریغ  يارب  و 

الوقلا  حتفتسا  هلالا  دمحب 
الوطلا حنمتسا  یسرکلا  هیآیف  و 

ار . ناوارف  تمعن  زارد و  رمع  مبلطیم  یسرکلا  هیآ  رد  ار و  نخس  منکیم  زاغآ  ادخ  رکشب 

هحفص 314 ] ] 

تسنیا : شعلطم  تیب و  هک 37  تسیئدیصق  يرگید  يارب  و 

هرقبلا  دمحلا و  حاتتفا  هالا  مسب 
هرطع لزت  مل  هالصب  ایلصم 

تسوبشوخ . رطعم و  هراومه  هکیتاولصب  ما  هدنتسرف  دورد  هکیلاح  رد  ار  هرقب  دمح و  هروس  منکیم  عورش  ادخ  مانب 
: تسواهتفگ شوخ  يوب  شخپ  رد  هدش  دای  مجرتم )  ) يارب و 

همالع  لوسرلا  ءابنالا  اولعج 
رهشی مل  نم  ناش  همالعلا  نا 

دشابن . روهشم  هکتسیسک  ماقم  ناش و  هناشن  تمالع و  هکیتسردب  یتمالع  ربمایپ  نادنزرف  يارب  دنداد  رارق 

مههوجو  میرکیف  هوبنلا  رون 
رضخالا زارطلا  نع  فیرشلا  ینغی 
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(. ندراذگ زبس  همامع  ای   ) زبسب ندرک  يزودلگ  زا  ار  فیرش  دنکیم  زاینیب  ناشیابیجن  ياه  هرهچ  رد  يربمایپ  رون 
دنا هتفای  صاصتخا  كاپ  نادناخنیا  سپ  دـیوگ : تسا  دوجوم  نآ ج 7 ص 21  حرش  رد  هچنانچ  هنیدللا ) بهاوملا  ) رد ینالطـسق  ظفاح 

فرش و سابل  دنا  هدیشوپ  يرتدایز و  تلیضفب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هدیس  هطساوب  دنا  هدیـسر  اهنآ  همه  تفارـش و  ياهیگ  هژیو  ایازمب و 
یسابع لثم  ءافرش  نایم  زا  ناشیا  صاصتخا  رب  يا  هناشن  حالطصا و  هدشعقاو  قیقحتب  ایاده و  مارتحا و  يدایزبدنا  هدش  اطع  اریراوگرزب و 
نومام هکتسا  نیا  دنا  هتفگ  هچنانچ  ببس  ناشتفارش و  يدایز  يارب  يزبس  راتسد  ءارـضخ  هفطـشب  بلاطیبا ) نب  رفعج  هیرذ   ) اهیرفعج اه و 

مالس همطاف  دالوا  رد  ارتفالخ  تساوخ  یسابع  هفیلخ 

هحفص 315 ] ] 

اه یـسابع  هناشن  راعـش و  یهایـس  هکنآ  يارب  دناشوپ  زبس  سابل  اهنآ  هب  درک و  باختنا  ار  زبس  تمالع  اهنآ  يارب  سپ  دـهد  رارق  اهیلعهللا 
مه يدرز  نآ و  تهارکرد  دـنا  هدرک  فالتخا  ار  یخرـس  نآ و  لثم  ناشتاعامتجا و  رد  نیملـسم  ریاـس  راعـش  تمـالع و  يدیفـس  دوب و 

تسا . دوهی  راعش 
دالوا زا  نییولع  ناگرزب  فارـشا و  يارب  دنام  یقاب  یـشوپ  هزبس  نیا  داد و  رارق  سابع  ینب  رد  ار  تفالخ  نیا و  زا  تشگرب  شدـصق  سپ 
هناشن هک  هفطـش )  ) مانب دـنراذگیم  دوخ  ياـه  هماـمع  رب  هک  زبس  هماـج  زاهعطق  کـیب  زبس  ندیـشوپ  زا  دـندرک  ءاـفتکا  اـهنآ  یلو  ءارهز ع 
ندرک نالعا  زا  رمعلاءانباب ) رمغلا  ءانبا  نم   ) 773 ثداوح . رد  دیوگ  متشه  نرق  رخاوا  ات  دش  عطقنم  راعشا  نیا  سپس  دشاب  ناشیا  تدایس 
مدرم نایم  زا  رمع  نادنزرف  دنوش  هتخانـش  زاتمم و  هک  فرـشا  ناطلـس  درک  رما  لاس  نیا  رد  و  رمع ، دالواب  هبرجت  یب  هدومزآان و  صخش 

یـسلدنا رباج  نبا  هللادـبع  وبا  بیدا  هراب  نیا  رد  دـندرک و  ار  راک  ار  نیا  اهنآ  ریغ  ماش و  رـصم و  ردسپ  ناشیاه  همامع  رب  يزبس  راتـسدب 
: دیوگ یقشمد  نیدلا  سمش  بیدا  و  هدرک ) دای  مه  ار  هدش  دای  تیب  ود  نآ  و   ) دیوگیم

سدنس  نم  تما  ناجیت  فارطا 
فارشالا مالعاب  رضخ 

. مالساهیلع همطاف  دالوا  فارشا و  يارب  دشاب  يا  هناشن  هک  دوب  هدروآ  يزبس  ریرح  زا  همامع  فارطا 

اهل  مهصخ  ناطلسلا  فرشالا  و 
فارطالا نم  مهقرغیل  افرش 

هحفص 316 ] ] 

نب نابعش  فارشا  نارگید و  زا  دنشاب  صخـشم  ادج و  هکنیا  ات  تفارـش  يارب  ناب  ار ) رمع  دالوا   ) ناشیا داد  صیـصخت  فرـشا  ناطلـس  و 
(. لاس 778 قانتخا   ) تسا رصان  نب  نسح 
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هحفص 317 ] ] 

یلح نیدلا  ءالع 

هراشا

دنتشاد ، زاب  باوخ  زا  ار  وت  ابیز  نالاهنون  ای  لباب  رازلگ  رد  دور  باوخب  وت  ناگ  هدید  هک  تشاذگن  ناوهآ  ایآ 
دوب . هدش  لیامتم  نآ  ياهیدنلب  اه و  هتشپ  رب  هکیزیمت  اه  هخاش  ای  ار  وت  دینادرگرب  هکیئاهینابرهم  و 

تسا . هدش  هدیچ  مه  يولهپ  اهناهد  رد  اهرد  نیا  ای  نآ  ندیراب  درک و  نوزحم  ار  وت  يدادماب  ربا  ياهقرب  و 
، ار وت  يدرک  يراع  تسا  وت  رب  هک  يدیفس  يوم  ای  ناشرحسبار  وت  دندرک  نوتفم  ناوهآ  زیت  هدنزب و  نامشچ  و 

بش ، يزارد  لوط و  رب  ار  وا  دنکیم  کمک  مه  بش  هراتس  هکیزارد  دراد  هدنز  بش  يا 
تسا . لعتشم  ینخس  شتآ  رب  هصغ  ومغ  زا  وا  بلق  هک  نیریش  باوخ  زا  هدننک  يرود  ياو 

هحفص 318 ] ] 

يدش . تخبشوخ  وت و  یتخبکین  هب  تخب  ناگ  هراتس  درک  عولط  هکیتقو  ار  وت  مشچ  دشن  سب  ایآ 
تسا . یگشیمه  یتسپ  یئاوسر و  تبحم  رد  روطنیمه  یگدادلد و  قشع و  يارب  ار  تدوخ  يدرک  میلست 

. دوش نوگنرس  درومب  ندیسر  زا  شیپ  ناوج  هک  اسب  هچ  هکنآ  لاح  ويواکجنک  ناونعب  ار  دوخ  مشچ  یتخیگنارب  و 
ار ، دوخ  هدننک  راکش  دننکیم  راکش  ناوهآ  نینچ  مه  ناوهآ و  نتخادنا  ماد  رد  يدرک  حبص  سپ 

دنوشیم . وت  کیدزن  نادوسح  سپ  دوخ  لامجب  ارنآ  دننکیم  لوغشم  هک  وت  بلقب  ینامز  دنچ  دننکیم  يزاب  سپ 
تسه ، یهار  کمک  زا  دعب  وت  ياربایآ  سپ  ادخب  ندوب  کیدزن  زا  يوشیم  روداهناب  یتسب  هقالع  هکیتقو  ات 

ینک ، یگ  هدنز  هکیتسوپ  هن  دنامن و  یئاج  اهنآ  نتفر  زا  دعب  وت  ندب  يارب  رگید  سپ  دنوریم 
، تستاقلعت عاتم و  هب  هتسب  تلد  دوشیم و  بتب  یلتبم  تندب  هکیتقو  وت  ناجب  سوسفا 

دندرک ، ضارعا  وت  يرامیب  لوط  زا  ناگ  هدننک  تدایع  هدش و  وت  تدایعب  فولام  هودنا  قشع و 
دوشیم ، رود  يروداب  یمرگرس  روطنیمه  ار و  یمرگرس  دنکیم  بیقعت  يرود  هک  يدرک  نامگ  و 

دنور ، ورف  باوخ  رد  اه  هدید  مامت  هکیتقو  تسا  رادیب  ار  وا  ناگژم  هکیقشاعبش  زا  هتفر  باوخ  يا 
هکلب ار  تبحم  قشع و  دنادن  هکیا  هتفخ  زا  تسین  بیجع  ندیباوخ 

هحفص 319 ] ] 

تسا ، بیجع  وا  ندیباوخن 
تسا . رادیب  تسا  هتخابلد  قشاع و  هکیسک  مشچ  دباوخیم  تسا  قشع  هقالع و  زایلاخ  هکیسک 
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تسا ، هدش  هتسب  شا  هقوشعم  تراسا  رد  شلد  هکیقشاع  نامشچ  دورمهب  هک  ینیبیم  ایآ 
دننک ، هدجس  ار  وا  هدمآ و  ورف  اه  هام  شلامج  تبیه  زا  هدش  کیدزن  هک  هدرک  عولط  يا  هخاشرب  يدیشروخ 

تسا ، هدش  کنخ  درسو  هزات  باب  نآ  درس و  نآ  دیراورم  هکنآ  لثم  يدرس  زا  دش  هتساک 
دوب ، هتشگ  رو  هلعش  نمياهسفن  ياه  هلان  زا  هکیشتآ  نآ  ندیسوب  زا  دش  عنام  ارم  و 

، کیرات بشنآ  زا  دوشیم  نشور  هک  تسا  حبص  شا  هرهچ  رد  هکینابات  دیشروخ  هب  دنک  کیدزن  ارم  هک  تسیک 
دنکیم ، يرود  وا  موشیم و  کیدزن  واب  نم  وقشع  زا  دنکیم  ضارعا  زان  اب  سپ  ار  تلذوا  يارب  منکیم  دصق 

تسابیز ، نوگلگ و  رایسب  هک  شا  هنوگ  ندید  سرت  زا  دوخ  هدننیب  زا  دنکیم  زیهرپ 
دشاب ، ینادواج  یسک  خزود  رد  وت  زا  شیپ  هک  مدرکیمن  لایخ  یشتآ  ردهراومه  هک  وا  هرهچ  لاخ  يا 
ص ،)  ) دمحم ریدغ )  ) زور رد  وا  تلیضف  رد  درک  تیاکح  هک  هچنآ  ار و  یصو  دومن  راکناهکنآ  رگم 

، نارتش ياهزاهج  يالاب  دوب  وا  تسد  رد  یلع  تسد  هکیلاح  رد  تفگیم  راکشآ  هبطخ و  يارب  تساخرب و  هکیتقو 

هحفص 320 ] ] 

، دادیم تداهش  دوب و  نیاب  هاگآ  دنوادخ  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  ناگتشرف  تفگیم و  و 

ردیح  اذهف  هالوم  تنک  نم 
دیس مانالا و  نود  نم  هالوم 

. مدرم نایم  زا  تسوا  ياقآ  الوم و  ردیح  نیا  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره 

اعم  تبکا  هیلو و  لاو  بر  ای 
دنعی ردیحل  نم  دناع  هید و 

، دنکیمینمشد ردیح  اب  هک  ار  یسک  ره  شاب  نمشدو  ار  وا  نانمشد  نک  كاله  ار و  وا  تسودرادب  تسود  نم  راگدرورپ 
دترم ، قیدنز  رگم  دنکیمن  اهر  ار  وا  راکوکن و  نموم  رگم  ار  وا  درادیمن  تسود  ادخب  مسق 
دیوش ، داشرا  دیهاوخب  حالص  وا  زا  دینکن و  يریگ  هرانک  وا  يرای  زا  دیشاب و  هدوب  رایيارب 
ارنآ ، دنکیم  دیکات  وت  يارب  دروآ  نیمالا  حور  ار  هچنآ  یتفگ و  هکار  هچنآ  میدینش  دنتفگ :

، میوشیم داشرا  تیاده  هارب  وا  هلیسوب  تسام و  یلو  ام و  ماما  ع »  ) یلع  ) نیا
، دوب هدشن  نوفدم  شدحل  نایم  رد  زونه  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  هکنآ  ات 

، دوب هتفگ  دمحا "  قولخم "  نیرتهب  هکار  هچنآ  دندرک  تفلاخم  دنتسب و  ربمایپاب  هک  ار  یئاهنامیپ  دندرک  تنایخ  هک 
هکنآ زا  دعب  ار  یهارمگ  حالص  دشر و  ياجب  دندرک  لیدبت  و 

هحفص 321 ] ] 
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دندومن ، دمآ  تفر و  یهارمگ  رد  ارباوص و  دنتخانش 
دوبن ، اقآ  دیس و  نیا  زا  شیپ  هکنآ  لاح  ناشیا و  رب  دش  اقآو  سیئر  هفاحق  یبا  رسپ  و 

، اهنآ ناگ  هدرب  وناگ  هدنب  نانآ  ناگرزب  تاداس و  رب  دنکیئاقآ  هکیا  هدش  هتفیرف  تما  زا  ینادرم  رب  ياو  يا 
، دش رود  هدنار و  نآ  زا  کیدزن  برقم  دیدرگ و  کیدزن  برقمناب و  دیعب  هناگیب و 

دوب . كانمشخ  نیگمغ و  ادیدش  وا  دینادرگرب و  ار  وا  هکیتقو  تئارب  هروس  دادماب  تشادن  مدقم  وا  هچ  يارب 
درکیم ، ششوک  ینامز  رید  زا  تفالخب  ندیسر  رد  دیراذگاو و  ارم  ینولیقا )  ) یهاوخرذع لاح  رد  تفگیم  و 

دیامن ، دیکات  دنک و  تیصو  يرگید  رد  هکنآ  لاح  دنک و  يریگ  هرانک  تفالخزا  دوشیم  ایآ 
درک ... يوریپ  سپس 

درکیم ، زیزع  ار  دسفم  راوخ و  ار  یلو  وا  مالک  یتشرد  هک  يدنت  تنوشخ و  لاح  رد  تفر  ایند  زا  سپ 
، دوسح راکتنایخ  تسا  دب  هزادنا  هچ  سپ  تشاد  کیدزن  مدقم و  ار  نامثع  و  رمع )  ) درک يرفن ) شش   ) ءاروشب هراشا  و 

، دومن شخپ  تمسق و  ادمع  دوخ  ناشیوخ  نایم  رد  امامت  ار  ادخ  لام  سپ 
، دوب هدرک  دیعبت  هراوآ و  ار  وا  ربمایپ  هکیلاحرد  درک  کیدزن  ار ) دوخ  يومع  صاعلا  یبانب  مکح   ) نوچ یقساف  دیعبت و  ار  رذوباو 

هحفص 322 ] ] 

دندوب ، ددرم  نادرگرس و  ناشمکح  رد  ناشمادک  ره  تفالخ و  اب  دندرک  يزاب  ینامز  دنچ 
ربمایپ ، ادخ و  یشرافس  یلو  تسا  وا  واب و  دندوب  هدش  تخبشوخناشرما  یلو  ماماب و  دندوب  هدرک  يوریپرگا  و 

دوب ، دنمتداعس  یصو  وا  هکنآ  لاح  دندشن و  راگتسر  وا و  تفلاخم  يارب  هشیمه  دندش  تخبدب  یلو 
دوب ، وا  تسود  نابرهم و  یلو  وا  نیما  وا و  ناج  ربمایپ و  ياتمه 

تشادن ، دوجو  یمدآنیشیپ  مایا  رد  هکیلاح  رد  دوب  هتشونادخ  میظع  شرع  رب  ود  نآ  مان 
دوب ، لیصا  مشاه  نب  بلطملا ) دبع   ) دمحلا هبیش  زا  ار  اهنآ  يدنلب  عمج  هک  دندوب  هزنمو  كاپ  رون  ود 
تسا ، هدرکن  دنلب  دندشیم  هدجس  میدق  زا  هک  یئازع  تال و  تب و  يوسب  ار  دوخ  يور  زگره  هکیسک 

تفریمن ، نایم  زا  یتسرپ  تب  كرش و  دشیمن و  دنلب  تفارش  تهج  زا  مالسا  نید  دوبن  وا  ریشمش  رگا  و 
، دشدنلب يرایسب  رگ  هحون  نانز  يادص  وا  ربهک  درک  دروخرب  هبیش  اب  هکیتقو  ار  ردبگنج  نک  لاوئس  وا  زا 

دوب ، نوخب  هتشغآياهسابل  وا  رب  هک  درک  ناکم  كاله  كاخب  وا  ریشمشب  هبتع  نب  دیلو 
دمآیمنوریب ، هتفر و  ورف  اهولگ  رد  اه  هزین  رس  دوب و  هدش  هدیشک  ياه  هزین  هکیلاح  رد  دحا )  ) زور رد  و 

، دوبهدروآ نهدب  فک  هدرک و  دایرف  گنج  يارب  دمآ و  ریش  نوچ  دحا  گنج  رد  هکیتقو  تسیک  هحلط  نبا  هحلط  لتاق 

هحفص 323 ] ] 

دندرکیم ، وگزاب  ار  اهنآ  هصقو  هدز  اهناب  لثم  دندرک و  حبص  هک  هدرک  كاله  ار  ناراد  مچرپ  و 
، دراذگ وا  رب  تراسا  دنب  ار  کی  نآ  هدومن و  دنلب  هزین  رب  شرس  اریرگید  نآ  هدیشک و  ار  کی  نیا 
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دندوب ، رضاح  همه  مدرم  درک و  تشپ  رکبوبا  دمحا ص )  ) مچرپ هب  هکیماگنه  ( ربیخ  ) زور رد  و 
درکیم ، خیبوت  تمالم و  ار  دوخو  يراوخ  زا  دیشکیم  ار  مچرپ  هکیلاح  رد  تشگرب  یلو  تفر  تفرگ و  ار  مچرپ  یمود  و 

دنک ، بضغ  تهج  نیاب  هک  وا  رب  دوب  هتسیاش  ربمایپ و  مشخ  بضغ و  دش  نایامن  دنتشگرب  ود  ره  هکنآ  ات 
دوب ، دیوم  بایماک و  وا  زا  نخس  دندینش و  همهنایفارطا  هکیلاح  رد  دومرف  دعب  دادماب  رد  و 

تسا ، داتعم  اهناج  نتفرگب  هکیعاجش  رادافو  يدرمب  ارمچرپ  مهدیم  هنیآ  ره  نم  هک 

هلوسر  مث  هللا  بحی  لجر 
دمحا یلعلا و  هللا  هبحی  و 

وا ، هدیدنسپ  ربمایپو  گرزب  يادخ  ار  وا  دراد  تسود  ار و  وا  ربمایپ  سپس  ادخ و  دراد  تسود  هکیدرم 
دش ، نایامن  نآ  حبص  تشذگ و  باتشب  تفرگ و  ارف  ار  همه  بش  یکیرات  هکنآ  ات 

اقف  یخاب  یل  ناملس  ای  تئا  لاق :
دمرا یلع  ناملس : رهطلا  هل 

یلع تفگ  كاپ  ناملس  سپ  ارم  ردارب  روایب  ناملس  يا  دومرف :

هحفص 324 ] ] 

تسا ، هدش  مشچ  دردب  التبم 
هدیناشک ، تزع  هدش و  هدیشک  تفارش  تسدنلب  هکنادب  دیشکیم  ار  یلع  تسد  تشگرب و  تفر و  و 

، تسا هتسویپ  مهب  نیدالوفياه  هتشر  هک  يداشگ  هرز  ار  وا  دیناشوپ  ربمایپ و  ناهد  بآ  کیب  شمشچ  درد  تفای  يدوبهب  سپ 
دیشوپ ، ار  نینهآ  هرز  شرگید  تسد  اب  تفرگ و  ار  مچرپ  نآ  یتسد  اب  سپ 

دوب ، دیوم  يرایب و  هدنهد  تراشب  هکیلاح  رد  تشگرب  هنازوریپ  شیپ و  هب  مچرپ  نآاب  تفر  و 
دوب ، یشکرس  رفاک  وا  تشک و  ار  وا  بحرم و  رس  قرف  رب  ار  شریشمش  دروآ  ورف  و 

دوب ، وا  نیمک  رد  گرم  رطخ  هتسب و  نآ  برد  دش و  مکحم  هعلقب  کیدزن  و 
، درکیم وگزاب  دوخ  رعش  اب  داشنا و  ارنآ  سلاجم  رد  تباث  نب  ناسح  درک و  باترپ  هدنک و  ار  زارد  نآ  سپ 

تسینادواج ، وا  ماقم  تفارش و  هنیآ  ره  دوهی  زور  ار  ربیخ  گرزب  برد  تشادرب  هکیدرم  هکیتسردب 
دندوب ، رضاح  یمامت  ربیخ  لها  نیملسم و  ار  صومق  هعلق  برد  داد  ناکت  ارگرزب و  برد  تشادرب 

تشاد ، تصرف  راظتناو  دیود  نادیمب  هدیشک  ریشمش  اب  نینحزور ) رد  نز  اوه  رادمچرپ   ) لورج هکیتقو  نک  لاوئس  نینح )  ) هوزغ زا  و 
درک هرصاحم  یمیظع  رکشل  رد  ار  وا  تشادناکما  هک  اجنآ  ات 

هحفص 325 ] ] 
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دومنیم . یجاوميایرد  زا  تیاکح  هک  ار  نیملسم 
ربمایپ ، نتشک  دصقب  رفک  رکشل  ناهارمگ و  دندرک  باتش  داتفا و  نیمز  رب  هتشک  نمیا ) ما  نب   ) نمیا و 

دننازیرگ ، ناغرم  رتش  ایوگ  هک  سرت  زا  هدش  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  وا  نارای  مامت  و 
تفریم ، الاب  يدنلب  لت و  کیب  گرم  سرت  زا  يرگید  نآ  هتخیرگ و  یبیشن  کیب  یکی  نیا 

ار ، نانآ  دینادرگرب  درک و  داشرا  یسک  هچ  يدوب  رگا  تکاله  سرت  زا  دندرک  رارف  ناشمامت  هکیدادماب  يدیسرپ  هنایآ 
مالسلا ، هیلع  بلاطیبا ) نب  یلع   ) امنهار یلو  زج  نزاوه  رکشل  هدننک  راوخ  )و  لورج یبا  نبا   ) لورج هدنشک  دوب  یسک  هچ 

، دراذگن اهنتار  ربمایپ  دوب و  رضاح  هک  مالسلا  هیلعیلع  نسحلا  وبا  رگم  دنتفر  رد  دندراذگ و  اهنت  ار  ربمایپ  اهنآ  همه 
دوب ، ناربمایپ  نیرتهب  باوختخر  هک  ندرک  داهج  يارب  ادخ ) لوسر   ) شارف يالاب  وا  ندیباوخ  و 

دوریم ، الاب  شناج  گرم و  سرت  زا  راغ  نایم  رد  دوشیم  نیگمغ  رکبوبا )  ) وا ریغ  و 
دنک ، يواکجنک  هکیسک  شیپ  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  نآ  هیکلاح  رد  دننکیم  باسح  وا  يارب  یتبقنم  ارنآ  و 

دوشیمن ، راکنا  هک  تسیتلیضف  میقر  فهک و  باحصا  اب  نتفگنخس  يارب  ربا  يالاب  ترضحنآ  ندرک  تکرح  و 
، دوب هتفر  ورف  یحو  باوخ  هب  هدراذگ و  وا  يوناز  رب  رس  ربمایپ  تشگرب و  دیشروخ  وا  يارب  و 

هحفص 326 ] ] 

تسا ، هدش  دراو  یحیحص  دنسم  ثیدح  عوضوم  نیا  رد  و  ینونک ) هلح   ) لباب نیمزرس  رد  تشگرب  دیشروخ  مود  هبترم  وا  يارب  و 
دشاب ، هدرک  دوخ  دهعیلو  ار  وا  ربمایپ  هک  وا  زا  ریغ  ار  یسک  يدید  ایآ  دمحم  نیشناج  دهعیلو و  تسوا  و 

مربق ، نایم  رد  مدرم  زا  ینم  هدنراذگ  نم و  هدنهد  لسغ  وت  ینم و  هفیلخ  نم و  ثراو  وتدومرف  هکیتقو 
دشاب ، هدمآ  ایندب  ادخ  هناخ  رد  هک  وا  زج  اریرشب  نایناهج  مامت  نایم  رد  يا  هدید  ایآ 

، دندرکیم تدابع  وا  فارطا  ردهک  نایسدق  هورگ  اب  ار  وا  دروآ  لیئربجهکیبش  رد 
رگید ، دجاسم  شیپ  وا  تدالو  ببسب  تفای  يرترب  تفارش  تهج  زا  مارحلا  دجسم  هچنانچ  دشموسوم  ع »  ) یلع  ) یگرزب تهج  زا  سپ 

دمآ ، وا  شیپ  يدنمتسم  ياونیب  هکیتقو  هداد  قدصت  عوکر  لاح  رد  يدرمناوج  وا  زج  ایآ 
اسراپ ، هدننک  تدابع  هدنیوج و  کسمت  هدننک و  ناسحا  هدنهد و  قدصت  هدننک و  راثیا  تسوا 

راد ، هدنز  بش  هدننک  عوشخ  تسوا  هتسکشلد و  هدننک  هیرگ  تسوا  مدقشیپ و  تسوا  راذگساپس و  تسوا 
، ادخ دنتسرپ  دوخب و  هدنچیپ  رد  هدننکهبال  قحب و  هدنیوج  لسوت  تسوا  لکوتم و  يابیکش  تسوا 

لئاضف و تهج  زا  دنوشیم  وا  نادرگرس  ناگرزب  هکیدرم 

هحفص 327 ] ] 

دوشیم ، هداد  تبسن  واب  تدایس  هکیتقوتساقآ 
تفرگ ، رارق  دسحدروم  مه  ادخ  قلخ  فرشا  هک  تسین  نیا  زجسپ  دندیزرو  دسح  وا  ماقم  يدنلب  رب  رگا 

دندومن ، رازآ  ءاذیا و  دصق  کی  رهب  کی  ره  هک  ار  وا  نادنزرف  ناشیا  نارسپ  دندرک  يوریپ  و 
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دوب ، اتمهیب  اتکی و  اهنآ  شیپ  وا  هک  هچناب  رگم  دوبن  یتلیضف  ماقم و  هک  اریز  دندیزرو  واب  دسح 
، دوش تخبشوخ  راگتسر و  ناب  تسود  هکیدنگوسوا  نادناخ  ربمایپ و  ادخب و  منکیم  دای  دنگوس 

دندرکیمن ، یشکرس  وا  یصو  نیشناج و  رب  دندوب و  هتسکشن  وا  زا  دعب  ار  ربمایپ  نامیپ  دهع و  اه  یلوا  رگا 
دننک ، زارد  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  رب  یتسد  ءاروشاع  زور  هیما  فیثک )  ) نادناخ دنتسناوتیمن 

دوشن . درس  شترارح  زگره  ملد  شتآ  وا  يارب  هکیسک  مولظم و  هتشکنآ  يادف  مردپ 
دوب ، هدنام  رود  شا  هناخ  جنک  زا  هدش و  شتمرح  کته  هک  هراوآ  بیرغ  نآ  نابرق  مردپ 

، دوش زیر  زیر  ترسح  زا  گرزب  ياههوک  شیاهتبیصم  يدایز  يارب  هدش  کیدزن  هکنآ  يادف  مردپ 
دوش ، هدوتس  هکیراوگرزب  ناشیا  نایم  رد  دوبن  ینادان و  زا  هیما  ینب  ناگ  هتفیرف  واب  دنتشون 

، درکیم دمآ  تفر و  اه  همان  نآ  اب  اهنآ  ياهدصاق  دوب و  هایس  ناشیاه  هرهچ  دننام  هکیئاهباتک  اه و  همانب 

هحفص 328 ] ] 

دوب ، نیمک  رد  وا  راظتنا  يارب  اهنآ  ناسوساج  دش و  هفوک  هجوتم  نانآ  ياه  همان  اهنامیپ و  دامتعاب  هکنآ  ات 
، دندوب هدش  جییسب  لکشتم و  وا  هیلع  رب  هک  یگرزب  رکشل  ناشنانمشد  يارب  هچراپکی  دندشیم  باسح  تسود  ار  اهنآ  هکیناسک  دندیدرگ 

، دندشیمعمج نانآ  یپ  زا  يرگید  هورگ  هداتسرف و  ولج  يرگشل  وا و  گنج  يارب  دندرک  هلجع  باتش و  و 
رایسب ، ینازابرس  ناکمنآ  رد  ناشیاب  تسویپو  دومن  دروخرب  مه  اب  يا  هرد  رد  ناشیازا  هورگ  ود  هکنآ  ات 
دشاب ، ددرم  شدصق  رد  هکنآ  هن  ويراوخ  تلذم و  راب  ریز  هدنور  هن  ادخ و  ریغب  یکتم  ریغ  ار  وا  دنتفای 

دشیم ، هنهرب  هکیتقو  ار  ریشمش  هبل  دودح و  شمزع  يزیت  هب  دیربیم  هک  شدصق  رب  دوب  مزاع 
دوش ، هتشک  هکیتقو  تساتشهب  نیرب و  سودرف  وا  ياج  هک  تسنادیم  نوچ  دوب  گنجب  دنسرخ  رورسم و 

، ناشهاگداز دوب  كاپ  ناشداژن و  دوب  لیصا  هک  مشاه  دالوا  زا  يولعیهورگ  نایم  رد 
دندوب ، هدید  ار  گنج  ياهزور  میب  ساره و  هک  دندوب  يا  هزرش  ناریش  راصنا  ناگرزب  و 

دنتفرگیم ، یشیپ  نالاهنون  ناناوج و  رب  لاس  نهک  ناریپ  گنج و  نادیم  رازراک و  يوسب  دندرکیم  باتش 
دروخیم ، نهپ  ریشمش  اهنآ  رب  هک  هدش  میخض  نهآ  هعطقکی  هتشگرب و  اهلد  نیا  هکنیا  لثم  سپ 

هکتسیا هناوطسا  ناشیاهمدق  نانآ  يورشیپ  رد  هک  دشیم  لایخ  و 

هحفص 329 ] ] 

دزیم ، هقرج  هدروخ و  تخس  گنس  رب 
تساهششخب ، نیرتهب  زیزع  ناج  ندیشخب  ناشماما و  يولج  ردار  دوخ  ياهناج  دندرک  ادف 

اودلخف ، میعنلا  اونکس  اوناد  اوبرق  اونب  اوداش  اونج  اوسرغ  اونغ  اوحصن 
اریراوج و دـندشکیدزن  يا و  هناخ  دـندرک  انب  يا و  هزات  ياه  لاـهن  ناتـسب و  دنتـشک  يرگناوت و  یناوخ و  زجر  لاـح  رد  دـنداد  زردـنا 

دندش ، ینادواج  ردلخم و  سپ  ار  تمعن  رپ  تشهب و  دندش  نکاس 
دوب ، مک  كدناتخبشوخ و  ناشیا و  ياقآ  شیپ  رد  نارامسوسدرب  تراغب  ار  اهنآ  ياهناج  هک  اجنآ  ات 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب ، هدش  هتخاس  يدنه  نهآ  زا  هکیزیت  ریشمش  ار  وا  تسد  درک  ادج  دنتفرگ و  دوب  اهنت  هک  ار  وا  رود 
دشیمن ، دنک  فالغ  نآ  يزیتو  دیربیم  گنج  زور  رد  ار  نانمشد  ياهرس  هکیفالغ  نودب  يا  هدنرب  ریشمش 

، دوب هدومن  نت  رب  نیدالوف  هرز  تشاد و  یعطاق  مزع  هکار  یسک  دندوب  عنام  هکینالد  تخس  وا  ربدندرک  هلمح 
دنا . هدننک  هلمح  راکش  بلطرد  اهریش  دوب و  هدننک  هلمح  دندناوخیم  وا  هکیتقو  نداد  باوج  رد  دوب  عیرس  هک  ار  یسک 

ناتفص ، دوهی  ياه  هلک  ناب  دشیم  هدیرب  هک  ار  یتبرض  وا  ریشمش  بیجع  يزیت  زا  دندیسرتیم  سپ 
، یتسه یتخس  گنس  وت  ای  هدش  هتشرس  نهآ  ياه  هراپ  نوچاروشاع  زور  رد  هکیلد  يا 

هحفص 330 ] ] 

دوب ، کیرات  رات و  بش  نوچشریشمش  شا و  هزین  شبکرم و  وا و  هکنیا  لثم  سپ 
يا . هدنشخر  يا  هراتس  بش  یکیرات  رد  نآ  يور  شیپ  رد  دوب و  يراد  هلابند  هراتس  نآ  رس  تشپ  ناب  یهام  هک  ینامسآ 

تفر ، یفلع  بآ و  یب  یلاخ و  نیمز  هب  وا  يور  شیپ  زا  تفرگ  هرانک  گنج  نادیم  يانگنت  رد 
درکیم ، فک  هدومن و  جاوم  ارنآ  اهداب  هکیئایرد  دوب  نآ  نوخ  ندش  يراجلحم  نآ  رد  هک  ایوگ  سپ 

دوشیم ، دنک  نتفر  زا  مه  یهاک  يروط و  ناب  دنکیم  ریس  هکدنتسه  یئاهیتشک  اهبسا  نیز  هرز و  هکنآلثم  سپ 
تسین ، درس  هکیئاراوگ  فاص  بآ  زا  ار و  وا  هنیس  ششوج  ریشمش  ببسب  دناشن  ورف  هکنآ  ات 

، دندرکیم عنم  ار  وا  هدش و  مارح  وا  رب  تارف  بآ  وا  شیپ  رد  تفریم و  ایند  زا  هک  وا  يارب  نم  سوسفا 
دشیمهتخورفا ، اه  هزین  رس  ببسب  هک  دوب  یشتآ  ناب  دور  کیدزن و  هدومن و  تارفب  شمشچ  هشوگب  يرظن 

دندرکیم ، وادصق  هزین  اب  مه  یضعب  ریت و  اب  یخرب  دندزیم و  ریشمش  اب  یضعب  سپ  دنتفرگ  ارف  ار  وا  هک  قیقحتب  هنیآ  ره  و 
درکیم ، داهج  دادیم و  ناج  هصغ  زا  هک  یسک  زا  یشنزرس  نودب  نیمز  يور  ربیهوک  لثم  داتفا  هکنآ  ات 

دوب ، هدراذگ  نیمز  يور  رس  دوب و  هداتفا  البرک  مرگ  كاخ  يور  رب  شنوخب  هتشغآ  هک  وا  رب  نم  سوسفا 
يارب اهتدم  هک  دندرک  لاماپ  ار  یئ  هنیس  ناشیاهمس  اب  اهبسا 

هحفص 331 ] ] 

دشیم ، وا  اب  دمآ  تفر و  مولع  نتفگ و  سرد 
دوب ، سابل  زا  هنهربوا  هکیلاح  رد  دیناشوپ  ار  وا  سپ  یششوپ  مرن  كاخ  زا  اهداب  وا  رب  دنکفا 

تسنوگلگ ، شا  هرهچ  گنج  زور  هکواب  تبحم  زا  دش  لایخ  سپ  وا  نوخ  ار  شاهرهچ  دومن  نیگنر 
تساهتشگ . يراج  كاخ  يالاب  ناشنوخ  هداتفا و  كاخ  رب  شوماخ  هک  یناناوج  رب  نم  سوسفا 

تسا . دجربز  نآ  زا  یضعب  سپس  قیقع  ناشیاه  هنوگ  رب  نوخ  نایرج  هکنیا  لثم  سپ 
، دوب هدش  حورجم  ناشگشا  زا  ناشراسخر  دندیود و  نوریب  هنهرب  رس  هک  وا  ناوناب  نانز و  رب  نم  سوسفا 

ار . وا  ءابع  دندیشکیم  هدیشک و  يراوخب  شرس  زا  ار  نیا  هیشوپ و  زا  دوب  هنهرب  رس  یکی  نآ 
ناگهدنشخب ، نیرت  هدنشخب  وت  يالاب  زا  هدرک  طوقس  هنیآ  ره  دنتفگیم  هدز و  دایرف  وا  بکرمب  و 

یتسه  یتنحمرپ  تشز و  زور  هکلب  كرابمان  زور  وت  هک  ار  وت  تسا  سب  ءاروشاع  زور  يا 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب ، هدش  مک  دنمتداعس  بایان و  شروای  هکیتقو  تفرگ  ناکم  گیر  يور  هتشک  نیسح  وت  زور  رد 
، دندوبن ناگ  هدننک  هدجس  ناگدننک  عوکر  ناراد  هدنز  بش  ناتسرپادخ  ناراذگساپس  ناگ  هدننک  هبوت  هکیتقو 

، دومنیم مخ  ار  اهنآ  هدرک و  ینیگنس  اه  هزین  رب  هک  ناشنانز  مشچ  ربارب  يور و  شیپ  رد  نانآ  سدقم  ياهرس  دش  نایامن 

هحفص 332 ] ] 

، دندوب هتسب  ریجنزب  ار  شیاهاپ  هدومن  لمح  اهریجنز  اهلغ و  رد  يراوخ  اب  ار  ع »  ) نیسحلا نب  یلع   ) داجس دیس  و 
دنک ، ندید  وا  زاهک  یتسود  هن  تبرغ و  رهش  رد  دنک  تیاکش  واب  ار  دوخ  تبیصم  هک  تشاد  يزوسلد  هن 

دیزی ،) نوچ   ) یشکرس رفاک  راکهنگ  تسپ  درم  يارب  دندربیم  شکشیپ  هیده و  ار  شردپ  فیرش  رس  ار و  وا 
دوب ، تراسا  یگدنب و  دیق  رد  ناشدازآ  اورنامرف و  هاشداپ  ناشمالغ  هکیموق  نادان  نادرم  رد  دوبن  يریخ 

دوش ، مامت  تکشا  هک  منکیمن  لایخ  رابب و  نوخ  سپ  دوش  مامت  تکشا  رگا  هدید  يا 
، دوب مکحم  هتخاس و  نانآ  ببسب  ناشیاب و  شفرش  تیاده  ءانب  ریز  هیاپ و  هکیناسک  تلاسر و  نادناخرب  هودنا  سوسفا و 

دندومن ، ردب  رد  هراوآ و  شرهش  لزنم و  زا  مه  يرگید  مومسم و  مه  ار  یخرب  دندادن و  هانپ  هتشک و  ارناشیا  زا  یضعب  هک 
دننک ، نمیشن  هکینیمز  ناشیا  رب  دوبن  عیسو و  ادخنیمز  هکنآ  لاح  ناشیا و  رب  ادخ  ياهرهش  دش  کنت 

، تسیهاگترایز دهشم و  نیمز  رهب  نیمه ) يارب  و   ) دندومنیم دیهش  دیعبت و  یسنوم  بآ و  یب  ياج  رهب  ارناشیا 
تخبدـب و مدرم  ناشیا  تفلاـخم  ببـسب  هک  دنتـسه  یئاـهتجح  ناـشیا  ار و  میطح  )و  تاـفرع ینم و  مارحلا و  رعـشم   ) رعاـشم دـندرک  اـنب 

دنوشیم ، تخبشوخ  ناشتعاطاب 
، دوشن شوماخ  مینورد  شتآ  هدشن و  مامت  امش  يارب  زگره  مهودنا  هک  مدروخ  دنگوس 

هحفص 333 ] ] 

مزاسیم ، يراج  هودنا  مغ و  هلیم  امش  رب  مگشا  زا  ریغ  مناگ  هدید  رد  هک  امش  ناجب  مسق 
دنکیم ، دنلب  هلان  گنتلد  نیگمغ  امش  رب  دوشیم و  يرپس  شیاهزور  دوشیم و  یناف  نامز 

تسیندعم ، زگرم و  ناور  گشا  شزوس  ترارح و  وا  مشچ  رب  ششوپ و  يرامیب  ياه  هلح  وا  مسج  رب  سپ 
تسا ، مک  دوش  کمک  نوخ  ممشچ  زا  منک و  نوخ  شزیر  کمک  دادمتسا و  ما  هدید  زانم  رگا  و 
ار ، دوخ  نیکلام  قحدنک  ادا  مالغ  هدنب و  دناوتیم  هنوگچ  مدوخ و  رب  ار  امش  قح  مشاب  هدرکن  ادا  و 

تسامش ، فطل  هیاس  مفده  هکیناسک  يا  شنیرفآ  ياهزارو  رارسا  ناگ  هدش  هدرپس  يا  اناوت  يادخ  ناگ  هدیزگرب  يا 
مدوب ، هدروخ  دنگوس  هتسب و  نامیپ  ناب  هک  هچنابمدرک  افو  تخانش و  تهج  زا  رذ )  ) ملاع رد  امش  اب  متسب  نامیپ 

، امش هدعو  تسا  حیحص  دینک  تعافش  طارص  رب  تمایق  يادرف  داعم و  رد  ارم  دیدومرف  هدعو  مه  امش  و 
منکیم ، دصق  امش  يوربآب  تسامشب و  مدامتعا  نم  هک  دیبایرد  دینک و  ندید  باسح  تقو  رد  ارم  سپ 

دنوشیم ، يرای  هدش و  راگتسر  ناب  ناهارمه  هک  تسیئاهتمکح  نآ  نمض  رد  امش  هرابرد  نم  ءانث  حدم و  هزادنا  هچ 
دوشیم ، جرا  یب  ای  دنمشزرا  رعاش  نآ  يارب  هک  ار  ناگ  هزیشود  تافص  دنیوجیم  يرترب  اههشیدنا  نارتخد  و 

هتفسان رد  نآ  هکلب  تسین  يدننام  صلاخ  يالط  رهوج  يارب 
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هحفص 334 ] ] 

شوشغم ، يالط  هن  تسا 
دنرامشب ، هدرک و  وگزاب  ارامش  لئاضف  بقانم و  مدرم  همه  رگا  هک  نادب  شاب و  هتشاد  ار  نیا 

دنیوگب ، هک  دینآ  زا  رتدایز  دناهتفگ و  هچنآ  زا  دیتسه  اه  يدنلب  نیرتالاب  رد  امش  ار و  یکدنا  رگم  دننکن  كاردا 
دننک ، یناوخ  شوخ  هدز و  هچهچ  اه  هخاش  گرب  رب  دادماب  رد  نالبلب  هکیمادام  امش  رب  ادخ  دورد 

نیسحت و روخ  رد  هکیئاهیتفگش  عیدب و  زا  نآرد  ار و  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  دنکیم  حدم  ناب  هک  تسیئ  هدیـصقيو  يارب  و 
دیوگ : تیب  رد 56  اه  هیفاق  رد  ینعم  رد  هن  تسا  ظفل  رد  هباشت  سانج و  تسا  نیرفآ 

ادب  يدبلا  هللا  نم  سدق  حور  ای 
ادبیلعلا شرعلا  یلع  سنا  حور  و 

. یتشگ نایامن  دنلب  شرع  رب  هکیسنا  حور  يدش و  رهاظ  هدننک  زاغآ  يادخ  زا  هکیکاپ  حور  يا 

ریخ  نراقی  نم ال  ای  قلخلا  هلع  ای 
ادبا هبشم  هاوس  نیلسرملا 

دوب ، دهاوخن  زگره  ناربمایپ  نیرتهب  کیدزن  يدننام  وا  زج  هکیسک  يا  شنیرفآ  تلع  يا 

يار  نیح  هللا  میلک  یسوم  رتس  ای 
يده مالظل  اهنم  سناف  اران 

ار . یئامنهر  یکیرات  رب  نآ  زا  تفایرد  سپ  دید  یشتآ  هکیماگنه  میلک  یسوم  زاريا 

هحفص 335 ] ] 

تبخ  نیح  میهاربا  هلیسو  ای 
يده مارضلا  ادرب و  ناعنک  نبا  ران 

دش ، امنهر  یگتخورفا  درس و  ناعنک  رسپ  دورمن )  ) شتآ هکیتقو  لیلخ  میهاربا  هلیسو  يا 
يدم . حیبذلا  رحن  نع  رحنلا  يدل  تلک  املكالع  ول ال  امسق  يذلا  تنا 
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دشیمن . دنک  وقاچ  حیبذ  لیعمسا  ینابرق  زا  ندرک  ینابرق  عقوم  هنیآ  ره  دوبن  وت  هبتر  ماقم و  رگا  مروخیم  دنگوس  هکینانچنآ  وت 
يدم . لوط  دعب  نم  المتشم  قیدصلا  عم  یبنلابوقعی  لمش  ادغ  و ال 

. دشیمن عمج  ینالوط  تدم  زا  دعب  قیدص  فسوی  اب  ربمایپ  بوقعی  عمج  و 

تفشک  ام  تنا  ول ال  کب  هیلا 
يدص یبنلا  بلق  نع  نم  الا  هرسم 

: ربمایپ بلق  زا  ار  هودنا  کنز  ینمیا  یلاحشوخ  دوب  هدرکن  فرطرب  وت  يدوبن  رگا  وتب  مسق  مسق 

هشحوم  رفکلا  تاصرع  تذع  و ال 
يدص سینالا  دعب  نم  نهیلع  یکبی 

. دنک هیرگ  موب  يدابآ  دعب  زا  نآ  ياه  هناریو  رب  هک  دوب  هدرکن  حبص  كانتشحو  رفک  ياهنادیم  و 

الل  فینحلا و  نیدلا  لمک  هب  نم  ای 
ادضع هلیمنه  دعب و  نم  مالس 

زا دعب  زا  مالسا  يارب  لیمکت و  وا  تیالوب  كاپ  نید  هکیسک  يا 

هحفص 336 ] ] 

يدوب . یئورین  شا  هیاپ  نکر و  یتسس 
ادضع . ادعلا  مغر  یلع  یبنلا  عفر  دق  مخ و  یف  صنلا  بحاص  و 

ار . وا  يوزاب  نانمشد  مشچ  يروک  رب  دوب  هدرک  دنلب  ربمایپ  هکیلاح  رد  مخریدغ  رد  حیرص  نایب  بحاص  و 
ادحا . مهنیب  نم  یضترا  كاوس  ام  اخا و  ریشبلا  يداهلا  كراتخا  يذلا  تنا 

. دیدنسپ هن  ناشیا  نایم  زا  ار  یسک  وت  زا  ریغ  يردارب و  هب  ار  وت  دیزگرب  ریشب  امنهر و  ربمایپ  هکیسکنآیئوت 

یف  کئالملا  هنم  تبجع  يذلا  تنا 
ادحا ودهاش  ذا  اهدعب  نم  ردب و 

ار . وا  راثیا  تعاجش و  دندرک  هدهاشم  هکیتقو  دحا  ردنآ  زا  دعب  هدومن و  بجعت  ردب  رد  وا  زاناگتشرف  هکیسکنآ  یئوت 

هولکت  مالسالل  كرصن  قح  و 
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يدرو حداف  بطخ  دعب  هطایح 

هناخ ربمایپ و  تلحر  نیگنـس  تبیـصم  زا  دـعب  تبیـصم  زا  دـعب  ینک  ینابهگن  تیامح و  وت  ارنآ  هک  تسنیا  مالـسا  رب  وت  يرای  هتـسیاش  و 
. ینیشن

فرش  يذل  ابابلج  دجملا  لصف  ام 
ادر حیهبلا  كانعمل  ناک  الا و 

. تسا یئابع  وت  ریذپلد  تقیقح  يارب  هکنیا  رگم  فرش  بحاص  يارب  يداشگ  هماج  ار  يراوگرزب  دجم و  دنکیمن  صخشم 

يدل  یبنلا  هجو  نع  برکلا  فشاک  ای 
اددع هوادعا  ترثک  دق  ردب و 

ردب زور  رد  ربمایپ  راسخر  هرهچ و  زا  هصغ  مغ و  هدننک  فرطرب  يا 

هحفص 337 ] ] 

دندوب . رایسب  ددع  تهج  زا  وا  نانمشد  هکیلاح  رد 

دق  كاقل و  نم  افوخ  لذلا  اورعشتسا 
اددع اوبحصتسا  اددع و  اورثاکت 

. دندوب هدروآ  اهکمک  اه و  حالس  دوخ  اب  ددع و  تهج  زا  دندوب  رایسب  هکنآ  لاح  وت و  ندید  سرت  زا  دندرک  يراوخ  ساسحا  كاردا و 

دق  يرماعلا و  دو  نب  ورمع  موی  و 
اددم هشیج  ایارس  کیلا  تراس 

. ناناب یناسر  کمک  تهج  زاشرگشل  نازابرس  وت  يوسب  هدمآ  هک  يرماع  دو  رسپ  رمع و  زور  و 

تکب  هب و  ارشب  يدهلا  رغث  تکحضا 
اددم ءامدلا  دعب  هل  لالضلا  نیع 

. اهتدم نوخ  زادعب  وا  يارب  ناهارمگ  هدید  تسیرگ  واكاله و  هب  تراشب  تهج  زا  ار  تیاده  نادند  ناهد و  يدینادنخ 
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ترعتسااهران  امل  نزاوه  یف  و 
ادرب اهرح  اموی  کمزع  مزع  نم 

. دش درس  نآ  ترارح  زورنآ  رد  وت  دصق  تیعطاق  زا  دش  شوماخ  نآشتآ  هکیتقو  نزاوه  اب  نینح )  ) گنج ردو 

مهئامد  نم  ابوص  کماسح  يرجا 
ادرب مهسا  نم  مهترطما  ارده و 

. یگرگت اهریت  زا  ناشیا  رب  دیراب  ار و  یئوج  رهن و  ناشیانوخ  زا  وت  ریشمش  تخاس  ناور 

وار  نیح  نوقابلا  مزهنا  تمدقا و 
ادبل الغحج  اطیحم  یبنلا  یلع 

هحفص 338 ] ] 

دنا . هتفرگ  ار  ربمایپ  رود  ات  رود  گرزب  رگشل  دندید  هکیتقو  دندرک  رارف  نارگید  وت و  يدرک  يورشیپ 

اوسحرطا  اولو و ال  ام  کماسح  ول ال 
ادبل ارفاو  الام  مئانغلا  نم 

دندرکیمن . هتخودنا  يرایسب  ناوارف  لام  یگنج  مئانغ  زا  دندمایمن و  راکيور  اهنآ  دوبن  وت  زیت  ریشمش  رگا 
هدیصق  رخآات 

؟ تسیک رعاش 

هراشا

نیب دوب  هدرک  عمج  لماک و  یبیدا  لضاف و  يدنمشناد  هفیهش  نباب  فورعم  یفیهش  یلح  نیـسح  نب  یلع  خیـش  نیدلا  ءالع  نسحلا  وبا  وا 
ناراد و ولج  رد  وا  ینایامن و  تلیـضف  رهاـظ و  تراـهم  تسرد و  شنیب  هداـعلا و  قوف  هشیدـناب  ار  ماـمت  تیبدا  ناوارف و  ملع  تلیـضف  ود 

زیربل اه  یکزان  هب  هدنشخر  اهلیلد  اهتجح و  زا  رپ  وناور  زادنا و  نینط  وا  دیاصق  هدمآرد و  مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ءارعـش  زا  مدقم 
بولـسا و رد  تناتم  انعم و  رد  ینیب  نشور  ظفل و  رد  يرایـسب  ربانب  يزیمآ  تفگـش  تانـسحمب  نایامن  هتـسارآ و  کیراب  ياه  هشیدنا  زا 

ماما شدنزرفيراوگوس  یئارس و  هحون  نینموملا و  ریما  حیادم  رد  بیترت  رد  یمادنا  شوخ  ندرک  بکترم  رد  ینیگنـس  انبم و  رد  یئورین 
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سیماون رب  وا  تماقتسا  يرادیاپ و  رعش و  ياهیئابیز  رد  وا  ندوب  مدقم  نآ و  یگتـسجرب  غوبن و  يارب  تسا  دهاش  نیرتهب  ربمایپ  هون  دیهش 
ام داتسا  يارب  زا  مالسلا و  مهیلع  نید  ناماما  زا  وا  تیعبت  يوریپ و  وبهذم 

هحفص 339 ] ] 

هدش دای  مود  هیریدغ  نآ  تسوا و  دئاصق  زا  یکی  حرش  لاس 786  رد  لوتقم  وا  رصاعم  هعمل ) بحاص  یکم  دمحم  نب  دمحم   ) لوا دیهش 
تسا . هدومن  فیرعت  حدم و  هعطقب  ار  حراش  هدومن و  ناب  راختفا  دش  حرش  نیا  رب  هاگآ  علطم و  هدیصق ) مظان   ) مجرتم نوچ  تسا و 

رد یلماع  رح  خیـش  ام  داتـسا  زین  تسا و  هدوتـس  دیجمت و  بدا  لضف و  ملعب و  دای و  ار  وا  سلاجملا )  ) باتک رد  دیهـش ) هللا  رون   ) یـضاق
مه ناشیا  هریغ  لما و  میمتت  رد  هنابشیبا  نبا  هنجلا و  ضایر  فلوم  ام  ياقآ  ءاملعلا و  ضایر  بحاص  يدنفا ) هللا  دبع   ) ازریم لمالا و  لما 

دنا . هدرک  فیصوت  دای و  اریو 
همالع طخب  ارنآ  ءاملعلا ) ضایر   ) بحاصهکتـسنامه نآ  تسا و  هدـش  نآ  زا  یخرب  رد  نآ  ددـعب  هراشا  هک  وا  ینالوط  هناگتفهدـیاصق  و 
یکی هک  هخـسن  نیدنچ  رب  نآ  زا  میدش  علطم  ام  هدید و  یفوتم 841  یلح  دهف  نبا  درگاش  یلماع  یعابج  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  خـیش 

هدنام . یقاب  هیریدغ  شش  تسوت  يارب  دوب و  وا  هدش  دای  لوا  هیریدغ  نآ  زا 

هدیصق 01

تفر ، لیلحت  رفس  کیدزن و  تکرح  دش و  يرپس  يرمع  تفر و  یکدوک  نارود 
تساهدش . هدیمخ  متشپ  تسس و  میناوج  یئافوکش  نیا  میورین و  ياه  هیاپ  ناکرا و  و 

دش . هدرمژپ  نآ  يزبس  توارط  یتقو  دنتسیرگ  سوسفا  ترسح و  زا  ملاسنهک  تخرد  نارتوبک  و 
، نآ رد  یلگ  هن  دوش و  هدیچ  هک  تسیئ  هویم  هن  سپ  هزات  هویم  زا  دش  یلاخ  و 

هحفص 340 ] ] 

تسا ، درز  نآ  ياهگرب  هکینتفر  نآ  زبس )  ) سدنس نتفرب  دش  لیدبت  و 
دیدرگ ، یلاخ  تعامج  زا  منطو  يوم  يدیفس  يارب  دش و  بیاغ  نابات  دیشروخ  ما  هبوبحم  و 

ینابرق ، هنو  دنک  کیدزن  ارم  هک  تسا  یشکشیپ  هن  سپلاصو  زا  دعب  ارم  دندرک  متس  و 
تسیئ ، هناهب  رذع و  نآ  يرود  رد  نانآ  يارب  ناب و  دندرگب  هکنم  هناخ  زا  دندرک  يرود  و 

، دش نایامن  حبص  ما  هرهچ  بش  یکیرات  رد  تفر و  ما  هراسخر  رظنم و  یئابیز 
تسنایز ، مه  وا  دوس  سپ  اهنایز  تارضم و  رد  دوش  يرپس  شیناوج  ارناوج  هاگ  ره  و 

تفرگ ، دوخب  ار  وا  ربق  هدش و  دحل  نکاس  هکیتقو  هدرک  لیصحت  شیاهتسد  هچنآ  تسوا  نایز  ررض و  رب  و 
وا ، يارب  تسین  يرمع  سپ  هانگ  بسک  رد  يور  دایز  رد  دوش  یضقنم  ناوج  رمع  هاگ  ره  و 

ددرگ ، فعاضم  ششاداپ  شیوخ و  ياهراک  تانسح و  واب  دوش  دایز  هکنآ  رگم  تسین  یگ  هدنز  رمع و 
، دوب ناوارف  میاهگشا  شزیر  هکنآ  لاح  اراهنآ و  متشاد  هکیناسک  لزانم  رب  مداتسیا  قیقحتب  نم  و 

تسیلاخ ، هکیلزنم  دیوگ  نخس  هنوگچ  ایآ  تفگیم  نخسرگا  نآ  زا  مدرک  لاوئس  و 
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ایآ يراد و  ربخ  دنتفر  لوا  هکیناسک  زا  وت  يارب  ایآ  هناخ  يا 

هحفص 341 ] ] 

تسیهاگآ ، اه  هناخ  يارب 
نازورف ، ناگ  هراتس  دنتفر  اجک  هدنناوخ و  يا  وت  یشوخ  ياه  هام  مامت  ياه  هام  تساجک 

درکیم ، کمک  هک  تسد  یهت  هبو  دادیم  شاداپ  ار  اهنآ  یسک  هچ  اهیتخسرد  ناگ و  هدننک  تیافک  تساجک 
دش . تسد  یهت  ریقف و  یناسنا  عنام و  یگ  هدروخلاس  هکیتقو  لصاح  رپ  دابآ  گرزب  ياه  هناخ  تساجک 

دنک ، كاسما  ندیراب  زا  ناگ  هراتس  ربا و  هکیتقو  دیدش  ياهناراب  تساجک 
یلبس ، هن  یناراب و  هام  هن  مدرم  يارب  اهنآ  زا  دعب  دنگوس  تردپ  ناجب  تسین  سپ  دنتفر 

تسا ، دوبان  ادص و  رس و  یب  راگزور  تشذگ  رب  اهروگ  رد  اهیئابیز  نیا 
دنکیم ، کیرحت  وا  دای  ار  تسود  هتخابلد و  ردارب  دنوش و  دای  هک  تقوره  نانآ  رادید  قوش  تهج  زا  منکیم  هیرگ 

. ارم دیما  نامگ و  درک  تفلاخم  راگزور  سپ  دنشاب  نم  زا  دعب  هک  مرمع  نایاپ  رد  ارناشیا  متشاددیما  و 
دش ، يرپس  مرمع  میگناگیب  تبرغ و  رب  منطو و  رد  ما  هناگیب  وبیرغ  نم  سپ 

دوش ، هابت  هشیدنا  وتب  هک  یشاب  مارآ  يا  هداتسیا  رکفتم  هناخ  رد  هکیسک  يا 
تسیئ . هدنهانپ  یگ  هدرسفا  ره  یپ  رد  سپ  یتفرگ  سامت  ینوزحم  نیگمغ و  اب  اهنآ  نایم  زا  رگا 

هحفص 342 ] ] 

تسا . هدیدنسپ  تبیصم  رب  ندرک  ربص  هک  يدرکن  ربص  هدیسر  ناشیاب  هچنآ  رب  ارچ 
، دشاب باوث  رجا و  وت  يارب  همطاف  رسپ  تبیصم  رد  هک  يدادن  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ربار  تتبیصم  ارچ  و 

تسا ، دیعب  قفانم  يارب  ندرک  هلیح  ایآ  دندرک و  هلیح  واب  هفوک ) مدرم   ) قافن لها 
دوب ، ترضحنآ  ترجاهم  ناشمالک  نومضم  دوب و  هایس  ناشراسخر  دننام  هک  یئاه  همانب 

دش ، ققحم  نانآ  هشقن  هلبح و  سپ  نانیمطا  دامتعا و  يور  زا  نانآ  نیمز  رد  دمآ  دورف  ترضحنآ  هکنآ  ات 
دوب ، رامشیب  باسحیب و  نانآ  ددع  هک  وا  نتشک  يارب  یهورگ  دندرک  باتش  و 

، ار دودح  زرم و  درکیم  نمیا  نامهیم و  زا  درکیم  تیامح  هک  دوب  زیگنا  تفگش  تعاجش و  یئابیز و  هکیسک  رود  دندیدرگ 
، دندوب قاط  اهنت  یتمالس  حلص و  يارب  رازراک و  زور  رد  دندوب  یگرزب  رگشل 

درک ، هدنکارپيروخ  شال  ار  ناشعامتجا  سپ  دندوب  هدرک  عامتجا  سنا  یتسود و  يور  زا  هک  دندوب  یهورگ  ناشیا  هکنیا  لثم  سپ 
دندش ، ناوتان  ناتفص  كوخ  ناناولهپ و  نادیم  رد  وا  هلمح  زا  هک  دوب  ینایژ  ریش  ریلد و  نامرهق  هکنآ  لثم  ای 

دوب ، هدش  تشحو  زازیربل  ناشیاهلد  هداتفا و  سرت  سارهب و  وا  نانمشد  هکیبلق  يا 
هتشرس ینهآ  هعطق  هراپ  ای  اه  مکحم  نیرتمکحم  نیرتخس و  زا  ایآ 

هحفص 343 ] ] 
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هدیلام ، ریق  شیالبال  رد  هک  يا  هدش 
تسا ، هتفر  نیب  زا  ناشنوخ  ریشمش  نتم  ردو  بسا  يالاب  هکنآ  لثم  و 

دوب ، یگنر  خرسهزین  خیرم  هراتس  شتسد  رد  راوس و  یکلف  رب  هک  دوب  يریش 
درک ، یهاتوک  رمع  هتفرگ و  ار  وا  رود  نانمشد  هدش و  واب  کیدزن  لجا  هکنآ  ات 

تخیریم ، نوریب  وا  ناهد  زا  نوخ  هکیلاح  رد  دندنکفا  نیمزب  ورب  ار  وا 
دوب ، نانآ  یلام  دگل  هناشن  وا  دولآ  كاخ  هنوگ  رب  دندرک و  لاماپ  ار  وا  تشپ  هنیس و  اهبسا 

، دوب يراج  شیولگ  زا  هکینوخ  ار  وا  یگنشت  تدش  درکیم  رت  هکیماکنشت 
دوب ، اهنآ  هدنامرف  رمش  هکیهورگ  ار  وا  درکیم  رجز  وا و  تشادگرزب  تهج  زا  وا  زا  دندرکیم  يراددوخ  عانتما و 

تشاد ، عالطا  هطاحا و  ربمایپ  ملع  رب  هنیس  نآ  هک  درک  شدرگ  تسشن و  يا  هنیس  رب  سپ 
دش ، يوق  رفک  فیعض و  تیاده  وا  ندش  هتشکب  هکیسک  هتشک و  نیا  يادف  مردپ 

دوب ، البرک  كاخ  شطونح  يرابغ و  درگ و  هتفاب  شنفک  هکنآ  يادف  مردپ 
، يردس هن  دوب و  ار  وا  یبآ  هن  هک  دش  هداد  لسغ  شلد  نوخب  هکنآ  نابرق  مردپ 

هحفص 344 ] ] 

تسیرگ ، شلامج  رون  بورغ  رب  نامسآ  هام  سپ  درک  طوقس  شلابقا  تخب و  زا  هکیهام 
درک ، هیرگ  شعولط  عقوم  نامسآ  رد  رسن  هراتس  دندرک و  هلمح  هبترمکی  وا  رب  اهروخشال 

تسیرگ ، وا  همامع  نتفر  تراغ  يارب  نیمز  سپ  درک  تراغ  ار  وا  همامع  دوخ و  هالک  ناگ  هدش  دازآ  تسد 
درک ، هیرگ  وا  رب  نیمز  زین  دنتسیرگ و  وا  رب  نزح  هودنازا و  نامسآ  ناگتشرف  و 

، دندیرد ار  وا  ءابع  ناتسرپایند  هک  درادن  یتفگش  دش و  هتفاکش  یشیابع  راگزور  و 
درادن ، یتحابق  يوم  يدرک  ناشیرپ  وا  رب  دش و  ناشیرپ  ومو  هنهرب  رس  دیشروخ  و 

دوب ، خرس  نوخ  زا  ناشیاهسابل  هک  هدیدغاد  ردام  يز  تئیه و  رد  وا  يارب  دمآ  نوریب 
دیدرگ ، زمرق  نیمز  يور  هنوگ و  سپ  دنتسیرگ  نوخ  وا  نانامزمه  نیرصاعموا و  رب  و 

تسین ، يرذع  لیخب  يارب  ندیراب و  زا  درک  كاسما  هک  تسین  نامسآ  يارب  يرذع  نم  دزن  رد 
، درابن گشا  وا  رب  تبحم  يور  زا  هچ  يارب  سپ  تفر  ایند  زا  بل  هنشت  هکیتقو  دیرگیم  نوخ 

دشیم ، هدید  وا  نوخ  هناشن  شیاهسابل  رب  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) راوگرزب رتخد  و 
يا هیشوپ  باجح و  اهنآ  يارب  هک  نیسح  نارتخد  يادفب  مردپ 

هحفص 345 ] ] 

دوبن ، ناگ  هدننیب  زا 
دندوب ، هدراذگ  ناشیا  رب  ياهدرپارس  همیخ و  هن  دننک و  ظفح  یمرشیب  راکهنگ  ره  رظن  زا  ار  دوخ  ناب  هک  دوب  يا  هدرپ  ریاس  هن 
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دیناشوپیم ، ار  اهنآ  مهدکی  ناشیوم  هک  هدش  رهاظ  دندوب  يوم  ناشیرپ  هنهرب و  رس  هکینیب  رد  نانآ 
، دوب هدش  بلاغ  وا  رب  نامالغ  ناگ و  هدرب  نیرت  تسپ  نیرتمک و  هکیئاقآ  نیرتهب  رب  دندرکیم  هلان 

يا ، هدش  بحاص  یب  حورجم و  بسايا  دنتفگیم  دوب  هدومن  ار  اه  همیخ  دصق  هکیبساب  دنلب  يادصب  و 
تسیلاخ ، نم  راوگرزب  ردارب  زا  وت  نیز  هچ  يارببسا  يا 

دوشیمن ، شوماخ  نآ  ترارح  هک  هتخورفا  یشتآ  نم  هنیس  رد  هک  یب  یب  نآ  رب  سوسفا 
تسبآ ، زا  یئایرد  شتسد  ود  ره  رد  هکنآ  لاح  دریمب و  هنشت  نیسح  ایآ 

دوب ، یگتفر  ورف  ناشیارب  نهآ  ینیگنس  زا  دنرب و  رسب  اهریجنز  يانگنت  رد  وا  نادنزرف  و 
، دوبن یناربج  نانآ  تسکش  يارب  دولآ و  رابغ  زاهجیب  هنهرب و  نارتش  رب  دندش  راوس 

دوب ، رازآ  هجنکش و  نانآ  یپ  رد  ناگ  هدش  دازآ  يارب  هیامورف و  تسپ و  ناراوس  دندربیم  ار  اهنآ  هنابش 
دنتشاد ، یتحابق  راکنا و  دندیناسریم  ناشیاب  هچنآ  رد  هن  اهناب و  دنک  تقر  هک  دوب  ناشیا  يارب  يزوسلد  هن 

يارب ناصاقر  هتسشن و  اهخاک  نیرتالاب  رد  نیعل )  ) دیزی و 

هحفص 346 ] ] 

دنتخریم ، بارش  هدرک و  یناوخ  هزاوآ  وا 
، دوب هدش  نینوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  نادند  وبل  وا  نارزیخ  بوچ  زا  هکیلاح  رد  تفگیم  ینادان  يور  زا  و 

تسا ، هام  ناشنایم  رد  دندش و  ریسا  هک  ار  مشاه  ینب  ناگرزب  دندیدیم  دندوب و  رضاح  دندش  هتشک  ردب  رد  هک  نم  نیشیپ  ناردپ  شاکیا 
دنا ، هدش  كاله  مه  ناشیا  زا  یتمسق  هدشریسا و  هک  ار  وا  نادناخ  زا  یشخب  نیسحدندیدیم و 

( دوب هیواعم  ثیبخ  نارسفا  زا  یکی  هاطرا  نب   ) رسب ناشیا  اب  درک  گنج  هک  ( هیواعم  ) مردپ لثم  دندرکیم  یلاحشوخ  زاغآ  تقو  نیا  رد 
تسا ، کبس  لهس و  وا  زا  هانگ  نیا  هنیآ  ره  ناشیاب  يدرک  هلمح  موجه و  هک  تسا  هانگ  تیانج و  دیوگب  و 

، یندش هدنز  نتشگرب و  هن  تسیتمایق و  هن  هک  تردپ  ناجب  مروخیم  مسق  تشگرب و  میهاوخ  هبترم  ود  هکنیاب  دنرادنپ 
دنتشادن ، یفرش  هکنآ  لاح  هتفای و  تفارش  ناشیاب  ناگرزب  هکیسک  راوگرزب و  نایامنهر  دنزرف  يا 

تسا . هتفرگرب  رد  ار  لیعمسا  رجح  ای  و  دوسالا )  ) رجح نکر و  ینم و  هکینیمزب  مسق  فرش و  اب  ناکم  هاگباوخب و  دنگوس 
دننکیم ، ریصقت  ای  هدش و  لحم  مدرم  همه  ناشیا  ببسب  اریز  دنناسکی  تلالج  رد  اهنآ  سپ 

(، دوسالا رجح   ) ای لیعمسا )  ) رجح ار  وا  هرجح  فارطا  دنکیم  فاوط  نتفگ و  کیبل  لاح  رد  نادنمدرخ  ار  وا  دنکیم  دصق 
، دنکن لزنم  يا  هنایشآ  ردشا  هجوج  زا  سپ  دشاب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  هجوج  هک  تسین  یئ  هدنرپ 

هحفص 347 ] ] 

تسیرگیم ، هدرک و  هحون  وا  رب  هراومه  هک  شردارب  رب  تسا  دیدش ) نب  ورمع  نب   ) رخص رهاوخ )  ) ءاسنخ نزح  زا  رتدایز  وت  رب  نم  نزح 
دنا  هدش  دیهش  تنارای  مک و  تروای  هکیلاحرد  منک  رادید  ار  وت  هک  متشاد  تسود  نم  هنیآ  ره  و 

درک ، وت  يادف  ار  دوخ  ناج  یحایر  دیزی  نب  رح  يراوگرزب  يور  زاهچنانچ  مشاب  وت  نابرق  نم  هکنآ  ات 
، داتفا شیپ  امش  نامز  تخادنا و  یئادج  توافت  نامز  وت  يرای  ام و  نایم  رگا  هنیآ  ره  و 
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دناشوپب . ارم  ناوختسا  ربق  هکنآ  ات  منکیم  هیرگ  هودنا  وترسح  زا  وت  رب  مشاب  هدنز  هکیمادام  سپ 
دیامن ، يرگهحون  دیوگ و  رعش  وت  رب  دنک  دصق  هک  ياهدنیارس  هحون  ره  منکیم  اطع  هتبلا  و 

تسا ، هدنکارپ  نم  ياهکشا  شزیر  یلو  بیترت  نآ  یئابیز  نساحم و  رد  نم  رکب  ياه  هشیدنا 
دوب  دهاوخ  رشح  زور  رد  ام  تیلست  ام و  داعیم  زور  ع )  ) همطاف دنزرف  يا  وتتبیصم  زور  و 

تسا ، تراشب  یتخبشوخ و  ام  يارب  نآ  رد  هک  دوش  لصاح  هادف ) یحور  يدهم  ترضح   ) امش مئاق  روهظب  هکیرورس  ای 
تسین نآ  يارب  يراکنا  هک  ددرگیم  رب  نادنخ  برغم  زا  باتفآ  هکیزور 

تسا ، تلفغ  هبنپ  يرک و  ششوگ  رد  هکنآ  رگم  دنونشیم  همه  هک  دنیوگیم  ربکا ) هللا   ) زورنآ رد  ناگتشرف  و 
كاپ و راگزیهرپ  راکوکینهناگی  ملاع  یئامنهر  ماما و  هک  دننزیم  دایرف 

هحفص 348 ] ] 

درک ، روهظ  هدننک  كاپ 
تسلاصخ ، هدوتس  رضخ  حیسم و  یسیع  شنابرد  هک  ادخ  هناخ  دوسالا ) رجح   ) نکر يولج  زا 

دوش ، گنت  نیمز  نانآ  یهوبنا  يدایز و  زا  دیاش  هک  یگرزب  رگشل  رد 
تسنایامن ، هادف  یحور  تیالو  لماک  هام  اهنآ  مامت  نایم  رد  هک  دنوشیم  رهاظ  هک  دنتسه  ینابات  ناگ  هراتس  ناشیا  سپ 

تسا ، هتفرگ  ارف  نایز  واه  يدب  ار  وت  نایعیش  هک  همطاف  دنزرف  يا  ار  تندمآ  امرف  لیجعت 
نایز ، هن  تسیدوس و  هن  اهنآ  دوجورب  هک  دنربیم  رسب  یگ  هدرسفا  یمانمگ و  رد  ناشیا  نادنمشناد 

ینابتشپ ، هن  تسا و  یئورین  هن  ناشیا  يارب  دنراد  هشیدنا  داقتعا و  هچنآ  ریغب  دننکیم  رهاظت 
تساراوگ ، نیریش و  یخلت  ره  امش  هنیمز  رد  اهنآ و  اب  دیسر  سپ  رازآ  یخلت  ناشیا  رب  دش  نیریش 

، تسناوارف ناشبیصن  ناگ  هدنب  راگدرورپ  زا  دنراپسب و  نایم  زا  نیرتمک  ناشیا  سپ 
تساجرب ، اپ  راوتسا و  اهنآ  هنیس  یتلیضف  ره  غیلبت  رشن و  رد  هک  دننید  ناگرزب  اهنآ 

تساهنآ ، نایم  رد  رخف  دشاب  یگهدنز  ایند و  هکیمادام  هک  دننک  راختفا  هاگ  ره  تسیراختفا  ارناشیا  سپ 
، تسین ینارجه  اهنآ  تسویپ  لاصو و  يارب  هشیدنا و  رکف و  لاح  رد  دندیناسر  بشب  ارناشزور 

هحفص 349 ]  ] 

دنتشادن ، يا  هراچ  نآ  بات  ندش و  زاب  يارب  دندیچیپ و  دوخب  هدومن و  ربص  دوخ  ینورد  ياه  هصغ  اهدرد و  رب  و 
دوش ، شوماخ  نآ  ياه  هلعش  نیرتدیدش  امش  ببسب  دوش و  هتسکش  نآ  رهم  هکنآ  ات 

دوش ، میمرت  ناربج و  اه  یگتسکش  امشب  ندش  کیدزن  هب  تقو  هچ  هدید  زا  ناگ  هدش  ناهنپ  يا 
تسا ، هتشگ  یهت  یلاخ و  ناتدوخ  قح  زا  امش  ناتسد  هدش و  میسقت  امش  ریغ  نایم  رد  میانغ 

تسا ، هدیدرگ  مارح  راوگرزبتاداس  ناگرزب  رب  هدش و  لالح  ناراکهنگ  يارب  لام  و 
تسا ، كدنا  زیچان و  رایسب  امش  ظح  وناوارف  نانآ  يراکهنگ  رب  لام  زا  ناشیا  ظح  سپ 

، تسین یسرت  چیه  دشکب  ار  اهنآ  ناهگان  هک  هنابش  دزد  زا  ناشیا  يارب  یتمالس و  تینما و  لاح  رد  دننکیم  ماش 
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دوش ، گنت  امش  رب  ایرد  ارحص و  یتحاران  سرت و  زا  دش  کیدزن  و 
دوشیم ، درز  هتفرگ و  اهنآ  ياه  هرهچ  سپ  دیوش  داب  نانآ  سلاجم  رد  امشهاگ  ره  و  دیوگ : رگید  تیب  تفه  زا  دعب  و 

دننکیم ، هاگن  یمشچ  ریز  هدمآ و  مشخب  امش  مان  زا  هک  دنوشیمهتخانش 
، تسا فیرعت  مان و  نایانیبان  وناهارمگ  يارب  امش  ياه  هناخ  رد  اهربنم  يالاب  رب  و 

هحفص 350 ] ] 

، دنوشیم رورسم  ناب  هارمگ  نانادان  هدرک و  تحران  ار  لقع  درخ و  نابحاص  هک  تسیتلاح 
دمآ ، شیپ  مرحم  ءاروشاع  زور  هد  مایا  هاگ  ره  دننزیم  فکیلاحشوخ  زا  و 
مرحم ، هام  يا  دابم  وت  رب  نیرفآ  دوختاقوا  نیرتاراوگ  زا  ارنآ  دنهدیم  رارق 

تسا ، نیگنر  خرس و  ءاروشاع  زوررد  امش  ياهنوخ  زا  هک  تسا  ناتشگنا  نیا 
تسا ، هدمآ  دوجوب  رفاک  نیا  يرفاک  زا  سپ  هدرب  ثاریمب  ار  باضخ  نیا  اهنآ  نادان  ماوع و  مدرم  سپ 

، تسا حیبق  امش  بئاصمب  ناشیا  یلاحشوخ  دنادنخیم و  ار  اهنآ  امش  بئاصمیلو  مینکیم  هیرگ  ام 
دوبن ، یلاحشوخو  رورس  اهنآ  رورسب  مه  یصو  يارب  دشن و  رورسم  ربمایپ  هک  مسق  ادخب 

تسا ، لهاله  رهز  لظنح و  امربص  زا  ام  ناهد  رخآ  رد  دشاب و  راظتنا  نیا  تقو  هچ  ات  سپ 
دوب ، دهاوخ  رگید  زیچ  يزیچ  ره  زا  دعب  تسین و  جرف  راظتنا  زا  يا  هراچ  نکل 

دوب ، دهاوخیهس  هراتس  يدنلب  هب  هدش  دنلب  ماقم  نآنانآ  يارب  هکیناسک  ناگرزب و  نامزاس  ماقم و  ایآ 
(، تلاسر نادناخ   ) نایب ارنآ  نساحم  دنکیم  نشور  ام  يارب  هک  راکشآ  نآرق  رد  امش  ياهمان 

هروس تفرعمتهج و  زا  فارعا  هروس  ناب  دهدیم  یهاوگ 

هحفص 351 ] ] 

رجح ، لافنا و  لحن و 
رشح ، هروس  ناقرف  رون و  هروس  زین  امش و  يرتربو  لضفب  داد  تداهش  تئارب  هروس  و 

دنکیم ، تیاکح  يرگید  رفس  دوشیم  مامت  يا  هروسو  يرفس  هاگ  ره  سپ  ار  امش  ماقم  یسوم )  ) هاروت درادیم  گرزب  و 
تسناربح ، هشیدنا  نآ  فیرعت  رب  هک  هدومن  هطاحا  نآ  رب  یسیع  لیجنا  هک  تسیبقانم  امش  يارب  و 

، تسا عماج  رفج  عماج و  ملع  نآ  زا  هک  تسا  هدنیآ  اهیناهن و  مولع  امش  يارب  و 
دوش ، بکرمایرد  تفه  ملق و  ملاع  ناتخرد  رگا  نادب  شاب و  هتشاد  ار  نیا 

دوش ، ذغاک  تشد  هوک و  ارحص و  ایرد و  زا  نیمز  حطس  مامت  و 
دوش ، يرپس  ایند  رمع  ات  دنشاب  هدنسیون  ناینج  نایمدآ و  ناگتشرف و  مامت  و 

دبای ، نایاپراگزور  ات  هداد  صاصتخا  امشب  شرع  بحاص  هچنآ  دنرامشب  نآ  رد  دنهاوخب  هک 
، دنیآ باسحب  تارذ  ای  دنوش  هدرمش  اه  هزیرگنس  ایآ  امش و  لئاضف  زا  کی  هد  دننکن  دای 

تسین ، يرذع  رصقم  يارب  میامش و  حدم  رد  راک  هانگ  رصقم و  نم  سپ 
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تسیهاگآ ، ناشیا  ببسب  يا  هبرجت  ره  رد  نم  يارب  مدش و  نامز  راتفرگ  التبم و  نم  و 
رگناوت ردارب  تسدریز و  کچوک و  ار  اونیب  تسد و  یهت  متفای  و 

هحفص 352 ] ] 

دنرادیم ، گرزب  ار  وا  ناریپهک  ار 
دنیوگیم ، ساپس  فیرعت و  تورث  هوکش و  بحاص  يارب  دننکیم و  هطبار  عطق  هتشگرب  وا  زا  تمعن  تورث و  هکنآ  زا  سپ 

يو ، رمع  هن  مینکدصق و  ار  وا  هک  دوب  يدیز  هن  سپ  دندرکیم  میظعت  امش  يوسب  نیمزالم  ناهارمه و  و 
تسا ، رد  نآ  راب  لمح و  هکیرعش  زا  ار  امش  دننک  دصق  هاگ  ره  هکنآ  ات 

اونیب ، ریقف و  هن  مرگناوت  امش  ببسب  نم  سپ  مدوب  رابنارگ  تانسح  زا  هکیلاح  ردمتشگرب 
تسا ، رحس  یمیالم  یمرن و  زا  نآ  ظافلا  هکینایب  اب  ار  امش  منکیم  حدم  لد و  ناج و  زا  مدینش  همطاف  نادنزرف  يا 

تسا ، رطع  نآ  يارب  فرط  ره  ردسپ  نآ  ببسب  امش  بقانم  دهدیم  یشوخ  يوب 
، دوش لکشم  نآ  زا  تشذگ  هدیشک و  طارص  هکیتقو  دبای  تاجن  بقانم  نآ  ببسب  هک  تسا  ع »  ) یلع ) راودیما

تسیئ . هریخذبوخ  هچ  امش  دزن  دشاب و  هتخودنا  تمایق  زور  رد  نم  يارب  هک  مدرک  هدامآ  ار  بقانم  نآ 
ادرف ، دادماب  تسبوخ  هچ  سپ  تمایق  يادرف  ناتتسود  زا  دیئامن  لوبق  ارنآ  سپ 

يداماد ، تسا  كرابم  سپ  تسا  سورع  نآ  نآ و  يارب  تسا  نیرق  بوخ  امش  نتفریذپ  سپ 
، تسنآ قادص  رهم و  امش  يارب  هک  تسیبلق  ارم  تسنآ و  تنیز  لامک  نمرب  امش  ندرک  لوبق 

هحفص 353 ] ] 

، يریجنز دیق و  امش  قشع  طاشن  زا  تسنم  رب  میامشب و  هدنانپ  امش و  هدنب  مالغ و  نم 
دنکیم ، یکین  ناسحا و  نابرهم  اققحم  دینک و  ینابرهم  نم  رب  مرک  يور  زا  سپ 

دنکیم ، دقفت  ار  دوخ  هدنب  دازآ  کلام  هچنانچ  دیبایرد  ارم  باسح  رد  و 
دنکیم ، نشور  ار  یمامت  حبصای  کیرات  ار  همه  بش  هکیمادام  داب  امش  رب  هراومه  ادخ  دورد 

دوش ، افوکش  اهلگ  يراج و  مالس  دورد و  هکیمادام  دورد  تیحت و  زا  تسامش  رب  و 

هدیصق 02

دشنایامن ، شیاهنادند  دیراورم  زا  يدنخ  بل  مسبت و  هکنآ  ای  دش  رهاظ  نآ  زرم  تسار  تمس  زا  یقرب  ایآ 
هدیسر ، امب  وا  ریبع  زا  یشوخ  يوب  هحفن و  ای  میسن  نوچ  وا  نادیم  رد  يراد  من  کنخ  داب  تشذگ  امب  و 

شمایخ ، نایم  زا  دش  نایامن  یلیل  تنامشچ  رب  میلس ) ینب   ) يارحص لت و  تشپ  زا  ای  درک  عولط  یهام  تروص  و 
، ددنبیم ورف  ار  تمشچ  شرون  ندیبات  هک  يداو  رانک  رد  وا  هناخ  وت  يارب  تساهنیا  یلیل و  نیا  یلب 

، دش نایامن  هدرب  یپ  شیاهرهوگ  زا  يرهوگ  نم  مشچب  اهتدم  هکیا  هناخ  رب  دورد 
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هحفص 354 ] ] 

نآ ، ناتروص  روهظ  رگم  یگتخاب  لد  تهج  زاواب  يوزرآ  قایتشاب و  یلیم  قشعب  مدرکن  لیامت  و 
اه ، هدرپارس  نآ  نابحاص  اب  دوب  کش  زا  يرب  نمصخش  هک  ار  یناوج  نارود  ناب  مدنارذگ 

دوب ، هدرک  لیصحت  رتشیب  زا  رتشیب  يدنلب  يارب  تدایس و  یئابیز و  زا  ار  لامجدوب  هدرک  مامت 
، نآ رطخ  عنم و  زا  موش  شنزرس  هکیگیامورف  هب  ندش  کیدزن  زا  مدوب  كاپ  ويرب  هکیلاح  رد  مدینارذگ  ار  بش  نم  و 

نآ ، دایزو  مک  رب  تسه  باسح  رد  یشکمشک  هشقانم و  تمایق  زور  رد  هکنیاب  مملع  يارب 
خزود  هتخورفا  شتآ  ریعسب و  مروآ  نیئاپ  ار  نآ  تمیق  سپ  مشخبب  ار  مدوخ  هدنزرا  وسیفن  ناج  هکیسک  مدوبن  نم  و 

منک ، هنوگ  درز  ار  وا  باداش  هرهچ  تمایق  يادرف  دوشیم  بوسنم  تفارش  یگرزب و  هب  هک  اریزیچ  هصالخ  و 
تسا ، گرزب  زا  قشع  تهج  زا  ترفن  ترسح و  نیرتگرزب  دوش و  هتخابلد  هاگ  ره  نایوردیفس  يارب  تسیرذع  ایآ 

نآ ، ءانیب  يارب  ینومنهر  تهج  زا  تسا  شنیب  وم  يدیفس  رد  نادنمدرخ و  يارب  یهن  تهج  زا  يدیپس  وم  ندیناسرت  يارب  تسیفاک 
دوشیم ، دیفس  مه  لاسدرخ  يوم  نآ  رتکچوک  يارب  هک  یبئاصم  عوقو  زا  رگم  دشن  دیفس  میوم  نم  و 

، دوب هدشن  نوگرگد  هتفشآ و  نینچ  نم  هرهچ  البرک  رد  ربمایپ ) هون   ) طبس تبیصم  دوبن  رگا  و 

هحفص 355 ] ] 

يدایز ، رایسب  مقر  رد  یهورگ  دندمآ  وا  يوسب  هیماینب و  گنجب  ار  وا  هدنکفا 
نآ ، هاگتراغ  زا  دوب  هدش  هدامآ  هکیندرک  تراغ  يارب  یگرزب  رگشل  رد  ار  یناهدنامرف  وا  يوسب  دنداتسرف 

ار ، ریرهلا  هلیل  هثداح  نیفص و  عیاقو  ترضحناب  دندینادرگرب  هکلب  دندرکنيرواد  مکح و  رد  تلادع  و 
نآ ، يامنهار  ياربدشن  دیعس  رفک و  رب  تما  نیرتدب  یهارمگ  رد  ار  وا  درک  کمک  و 

نآ ، طوطخ  يالبال  رد  دوب  گنرین  هعدخ و  گنهآ  شیپ  هک  دش  رهاظ  یئاهقرو  رد  هکیئاه  طخ  اهرطس و  فالخ 
نآ ، ندوب  غورد  دوب  دیعب  هک  یگتخاس  یبالق و  نآ  ناگ  هدنسیون  هکیلاح  رد  درک  حبص  لد  نانیمطاب  دمآ  اه  همان  نآ  هکیتقو  سپ 

نآشاداپ ، كرت  يارب  رگم  نآ  ملظ  يارب  درکن  ششوک  یعس و  ینادان و  زا  دادن  نید  رديا  هعسوت  سپ 
، دوب هدش  زیت  گنرین  بیرفزا و  ناشریشمش  هبل  هکیهورگ  ناراکهنگ  ابدرک  دروخرب  هکیتقو  وا  يادف  مناج 

اهنآ ، ياه  هنیس  رد  دوب  هدش  هدرپس  يزار  شرع  بحاص  يارب  هکینادناخ  دندوب و  وا  دزن  هکینارای  يارب  نارنخس  رپ 
نآ ، هدنزرمآ  زا  هدیدنسپ  شزرماب  دیورب  دیشچب  ار  گرم  هک  ادخب  ار  امش  مهدیم  هانپ 

دوب ، نآ  نطاب  ریمض و  رد  هچناب  یسفن  زا  درکیم  تباقر  هک  یئادص  بحاص  ره  نداد  خساپ  رد  درک  راهظا  سپ 
دنکیم مرگ  یئاهنتب  ار  دوخ  هدرک و  یئادج  بلط  هکیهورگ  زا  ایآ 

هحفص 356 ] ] 

نآ ، رورش  نیرتدب  کمک  نودب 
، درک ینکش  نامیپ  نآ  رادساپ  يزور  هکیهورگ  يارب  مرگ  رایسب  زور  رد  يرذع  تسین  و 
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ار ، نید  ریما  نامرف  نید  رد  درک  تفلاخم  هکیلاح  رد  تشهب  یتحار  رد  ار  یحور  دوش  نکاس  ایآ  و 
میناروخشال ، تسد  رد  هدش  تراغ  هکیلاح  رد  مینکیم  حبص  ام  وام  ياهنوخ  ندش  هتخیر  رگم  هتساوخن  ادخ 

ناشدایرف ، هلمح و  رد  دنا  هزرش  ناریش  ناشیا  ایوگ  هک  شاداپ  باوث و  لیصحت  يارب  اج  زا  دندیرپ  و 
ناشراک . نایاپ  تقو  سدق  لحم  رد  دننکیم  لزنم  هک  ناشیا  ملع  يارب  يورشیپ  هب  دندرک  هلجع  باتش و 

، ناشرورس ببسب  ناگرزب  رب  دندش  اقآ  ناشیوزرآب و  نادواج  تشهب  زا  دندیسر  سپ  دندش  دیهش 
ناشروصق ، نایم  زا  مشچ  هاتوک  اه  هیروحب  ءاروشاعبش ) رد   ) دندرک رظن  هکیتقو  يراوشد  اهنآ  رب  دش  ناسآ  و 

نآ ، لیماف  تسود و  زا  دوب  هدش  یلاخ  هکیناجب  درکیم  داهج  هکیلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح )  ) منکیمن شومارف  و 
دشک ، نوریب  شندب  زا  تساوخیم  هک  يا  هزین  رس  ياربدیشکیم  هآ  درکیم و  تباصا  وا  رب  اهریت  هاگ  ره  دیرپ  یم 

ار  وا  تسکش  دنک  دصق  رگا  طایتحا  يارب  يدید  هچنآ  وا  زا  اهنآ  يور  شیپ  رد  ار  اهبسا  ینیبیم 
، دنزیرگیم يراکش  نازاب  زا  اطق  غرم  هتسد  هچنانچ  وا  تبیه  سرت  زا  گنج  زا  دنتشگیم  رب  سپ 

هحفص 357 ] ] 

نانا ، ياه  هبعج  اهفرظ و  زا  دوب  لدب  وا  يارب  هک  ار  ناعاجش  زا  يرایسب  نارس  وا  ریشمش  دفاکشیم 
درکیم ، قرفتم  هدنکارپ و  ارنآ  هکنآ  ای  ارنآ  قرف  دیربیم  وا  ریشمش  هکنآ  رگم  دوبن  یهورگ  سپ 

ار ، تشهبناروح  ترشاعمب  درک  لیدبت  سپ  امش  سوفن  ینارگ  ار  یگ  هدنز  ترشاعم  درک  راکنا  ای 
دوب ، یلاخ  نارای  نابیتشپزا و  شتشپ  يرای و  زا  دیماان  هکیئاضعالا  حورجم  يادفب  مناج 

دوب ، هداتفا  كاخ  يور  رب  غاد  ياه  گنس  يالاب  زا  یگنشت  تلاح  رد  هکیا  هدیرب  گر  نابرق  مناج 
دوب ، هتفرگ  ار  وا  مشچ  رود  هک  دوب  اه  هزین  رس  ای  ریشمش  زیت  ياه  هبل  شیولج  رد  درکیم و  تارف  بآ  يوزرآ 

بآ ، هکرب  یکیدزن  دش  هتشک  نیگمشخ  دزیم و  جوم  شرباربرد  بآ  داد و  ناج  بل  هنشت 
درک ، کیرات  ار  نیمز  ياهیتسپ  اهیدنلب و  هکیبورغ  شندرک  بورغب  ار  زور  درک  کیرات  هکیهام 

، دش بلاغ  ینشور  هوکش  رب  والتق  ببسب  یکیرات  هکیا  هتشک  وت  رب  ياويا  سپ 
نآ ، ریظن  نادقف  يارب  هودنا  مغ و  زا  نآ  ندید  دشن  نکمم  دوش و  هتفرگ  فسکنم و  دیشروخ  هک  دش  کیدزنو 

دندرک ، يراز  هلان و  وا  رب  ناشیاه  هناریو  اهلادوگ و  رد  ناینج  دندرک و  رس  هحون  ناگتشرف  و 
ربکا طبس  رب  دنک  ادیپ  ناسون  هودنا  يدایز  زا  نیمز  دش  کیدزن  و 

هحفص 358 ] ] 

نآ ، هدنراد  هگن  زا  یتمحر  دوبن  رگا 
نآ ، ندیزوب  هب  يا  هدننک  كاله  باذع  یخلت  ارناشیا  دناشچب  هک  يدنت  داب  ناشیا  رب  تشذگ  و 

دنک ، عطق  شندیزوب  ار  اهنآ  هشیر  هکیداب  ناشیا  رب  دیزون  بآزا و  دندرک  عنم  ار  صلاخ  یتسود  هک  مدروخ  سوسفا 
نآ ، یگرزب  يارب  وا  لتق  رد  نآ  نتفگ  ریبکت  يارب  نآ  ياقآ  يادصدش  دنلب  یتقو  هکنیا  رت  بیجعو 

درکیم ، بآ  ار  لد  نآ  هلعش  شزوس  هک  دوب  یشتآو  دیکشخیمن  شکشا  هک  دوب  یمشچ  وت  يارب  شاکیا  سپ 
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ار ، ام  ياهناج  یشوخ  رورس و  ام  زا  دنکیم  تسوکین و  هیرگ  تبیصم  نیا  لثم  رب 
نآ ، ربمایپ  دنزرف  ادخ و  قلخ  نیرت  فیرش  ردپ و  ردام و  تهج  زا  اهناسنا  نیرتهب  دوش  هتشک  ایآ 

، نآ ناوارف  بآ  زا  دنوشیم  باریس  ارحص و  نایشحو  دننکیم  هدافتسا  نآ  زا  هکنآ  لاح  تارف و  بآ  زا  دوشیم  عنم  و 
دوبن ، نآ  راوازس  هتسیاش و  هکیروطب  دوش ) هعطق  هعطق   ) دوش هلثموا  صخش  هک  ار ) نیسح   ) مرادیم گرزب 

نآ ، هدننادرگ  تسد  دابن  هدیرب  ایآ  دینادرگیم  سنا ) نب   ) نانس اه  هزین  رس  رب  ارشکرابم  رس 
داب ، ریسا  نآ  يادف  مناج  هک  نادبدوب  ریجنزب  هتسب  ریسا و  هکیلاح  رد  ارنیدباعلا  نیز  دندروآ  و 

، نانآ نیرترفاک  رسپ  ادخ و  قلخ  نیرت  ساپسان  ربارب  دوب  اهریجنزب  هتسب  هک  تلذ  لاح  رد  ار  وا  دندیشکیم 

هحفص 359 ] ] 

دوبهداتفا ، غاد  نیمز  يور  رد  هنهرب  هکیلاح  رد  نیسح  درکیم  ماش  دیمارخیم و  شریرحياهسابل  رد  هکیلاح  رد  درکیم  ماش  دیزیو 
راوخبارش ، اه و  هصاقر  یگدنیارسب  دوب  دابآ  سونام و  برح  نیرخص  دالوا  هناخ  و 

یگ ، هدنزاون  ویگ  هدنناوخب  دندوب  مرگرس  هک  دوب  یتفع  یب  نانز  ناراک  هبت  يادص  رب  هراومه 
نایناهج ، يالوم  نیسح ) ترضح  نآ  ) ریبش و  نسح ) ترضح  نآ   ) ربش ربمایپو و  ءارهز  یلع و  هناخ  و 

شروزم ، دوبن  يارب  تسیرگیم  نآ  رئاز  شنابحاص و  ءاملع و  رب  درکیم  هیرگ  اهامن  رود  اه و  هناخ  و 
، نآ ناگرزب  دوبن  يارب  درکیم  هیرگ  شتشحوب  نآ و  ناگرزب  زا  دوب  هدش  یلاخ  یحو  لزانم 

دوب ، ادخ  رکذ  وحیبست  ناشروحس  نآرق و  توالت  ناشراطفا  دنتشاد و  هزور  لزانم  نآ  لها  هراومه 
دیایمن ، شرامشب  شمک  ددع  هکیزامن  دادیم  تنیز  ارنآ  ناشزامن  دیسریم  ارف  بش  یکیرات  یتقو 

نآ ، روبز  نتفگ  سرد  زا  دعب  هدرک  ناریو  تایلب  ارنآ  ياه  هناشن  ناکرا و  هک  ار  يا  هناخ  مینک  لاوئس  ات  تسیاب 
، نآ مامت  ياه  هام  زا  یندش  کیرات  درک  کیرات  ارنآقفا  نآ و  زور  ياهدیشروخ  درک  بورغ  تقو  هچ 

دروآ ، دورف  ناشیاهربقب  نیمز  يور  زا  ار  اهنآ  هدیدرگ و  اهنآ  رود  گرم  هک  دوب  البرک  نیمز  رد  یئاه  هام 
هک ار  یئاه  هدنرپ  دندرکیم  لابند  هکیا  هدننکش  گرزب  ياهروخشال 

هحفص 360 ] ] 

دندوب ، هدنام  رود  ناشیاه  هنایشآ  زا  هدوب و  زاورپ  رد  دنک 
ناشیولگ ، نوخ  رگم  درکن  ادیپ  ناب  یهار  سپ  دزیم  جومبآ  تفر و  ایند  زا  هنشت 

ار ، امرگ  تدش  ناشیاب  دیناشچ  سپ  هتخادنا  غاد  نیمز  يور  هدرک و  هنهرب  اراهنآ  تشحو  هک  یناگنهرب 
ناشزور ، لوا  رد  اهدغج  اهنآ  رب  درکیم  هلان  تشحو و  لوط  زا  یشحو  تاناویح  اهنآ  رب  درکیم  هحون 

دندومن ، ناشنیسپ  يارب  دیکات  هک  ار  هچنآ  رمع  رکبوبا و  نوچ  نانآ  ناگرزب  زا  دنوشیم  هدیسرپ  اهنآ  زا  يدع )  ) و میت )  ) يدوزب
نآ ، نایوج  هار  زا  موق  ناهارمگ  ءامنهار  دومن  ربمایپ  لآ  یصوب و  هکیملظ  زادوشیم  لاوئس  و 

هیواعم ،) نب  دیزی   ) نآ رودزم  دنزرف  تئرج  رگم  ربمایپ ) هون   ) طبس رب  ار  هیما  ینب  متس  ءاروشاع  زور  رد  تخاسن  يراج  و 
ناتفص ، رخ  ياهلد  رد  یملظ  درک  لابند  هک  وا  ملظ  دمآ  یپ  زا  سپ  درک  رب  ردمتس  يور  زا  ار  تفالخ  سابل 
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، نآ راگزور  زا  یتدم  دشکب  لوط  هک  دنچ  ره  یتسه  یکرابمان  زور  وت  هک  ار  وت  تسسب  ءاروشاع  يا  سپ 
تعدب ، تهج  زا  اه  هام  زا  یتسه  یهام  نیرتروهشم  نم  شیپ  یلو  ار  تبیصم  نیرتگرزب  يدش  بکترم  هچ  رگا  وت و  هنیآ  ره 

درادن ، تهابش  وت  بئاصم  زا  کی  هدب  دشاب  گرزب  هک  دنچ  ره  ایند  بئاصم  سپ 
، نآ هاگآ  يارب  ار  یفیرعت  حدم و  امش  حدمب  ادخ  ناد  ربخ  دعب  زا  یحو  دراذگ  انب 

هحفص 361 ] ] 

نآ ، نیفراع  يارب  روط  فارعا و  هروس  رد  زین  امش و  فیصوت  زا  دمآ  یتا  له  هروس  رد  هچنآ  تسیفاک 
ارنآ ، رامشیب  تافص  دناسر  نایاپب  دناوتیم  روصحم  ایآ  ار و  امش  يابیز  گنشق و  لامج  مهدب  ناشن  هک  متساوخ  عقومنیا  رد 

نآ ، ياهایرد  يانهپ  لخب  تهج  زا  امشب  دزرویمدسح  يرعش و  ياه  نزو  نازیم  عرذ  تهج  زا  امش  ببسب  دنکیم  یگنت 
نآ . راذگساپس  زا  يا  هیده  یشکشیپ و  حدم  دقانب  درادن  يررض  ار و  دوخ  ساپس  امشب  مدرک  میدقت 

دشن ، یتعافش  وا  هانگ  شزغل و  يارب  هک  دوش  هتفگ  هاگ  ره  تسین  یشوخنآ  رد  هکیزور  ارم  ياهشزغل  دینک  تعافش 
ارنآ ، تمایق  باذع  مسرتیم  مباوخیم و  ساره  میبرب و  نآ  ندش  شاف  سرت  زا  هک  تسا  یناهانگنم  يارب 

، دیشاب نآ  شتآ  زا  نم  ياربيرپس  امش  هاگ  ره  تسین  کلام  تمایق  زور  رد  خزود  کلام  ارم  سپ 
ار ، ناهانگ  یکیرات  دنک  نشور  نآ  عولط  قرب  هک  يا  هدنبات  رونب  متسه  قاتشم  هکیتسارب  نم  و 

دوشیم ، رهاظ  وا  روهظ  ندوب  هزجعم  يارب  هکتسبرغم  زا  باتفآ  عولط  شا  هناشن  هک  ار  یلداع  ردارب  روهظ 
تسین . نآ  تسکش  يارب  يرباج  هک  اریئاهلد  دنک  ناربج  ار و  اه  یگ  هدنکارپ  دنک  عمج  ادخ  هک  دوشیم  یک 

وا ، نیئآ  شور  زج  دنامن  یقاب  هکیشور  رب  مشاهنادناخ  زا  يدهم ع )  ) دوشیم رهاظ  تقو  هچ 
یلاحشوخ و زا  دنادنخیم  ارم  همظعم و  هکم  زا  اهمچرپ  دسریم  یک 

هحفص 362 ] ] 

نآ ، ریشب  ندیسر  ندمآ و  ترسم 
، نآ یباداش  زا  نم  ناگدید  يزور  دوش  رورسم  ار و  نییولع  هوکش  نم  ناگ  هدید  دنیببو 

نآ ، ياناوت  يادخ  يورین  زا  وا  يرای  يارب  ههبج  مدقم  ناگنهآ و  شیپ  ناونعب  دنیآ  دورف  نامسآ  ناگتشرف  و 
نآ ، هار  رد  سرتو  میب  گرم و  کیپ  دنکیم  ریس  هک  بلاغ ) نب  يول   ) زا یئوگتسار  ناناوج  و 

ار  روهظ  نیرتالاب  دندرک  روهظ  نامسآ  زا  ناشیاهبسا  يالاب  هک  دنتسه  یئاه  هام  هکار  ناشیا  ینکیم  لایخ 
نآ ، هدنزیر  زا  هدش  هتخیر  نوخ  نتفرگ  يارب  نآ  تمیزع  هدیشک  لوط  هکیتمه  دوشیم  دنلب  اجنیا  رد 

وا ، ناروای  ندرک  يرای  ع »  ) یلع  ) نم يارب  دشابن  نیا و  زا  شیپ  نم  لجا  دوش  يرپس  رگا  و 
ارنآ ، رباص  شاداپ  دنکیمن  عیاض  ادخ  شدارمب و  ندیسر  ات  دوب  رباص  هکیلاح  رد  تفر  ایند  زا 

هدیصق 03

، دش ماهلا  وتب  هک  نامنص  ابیز  یتسود  قشع و  يارب  رگم  تشگن  يراج  اهنوگ  رب  تنینوخ  ياهکشا  هدید  يا  - 1
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، دباتب كارا  تخرد  ياه  هخاش  رب  هک  یتسه  یئاههام  دننام  دسریم  منامگب  هک  یتفرگ  اههوک  اب  سنا  يردقب  و  - 2
، درازایب ار  وت  تساوخ  هک  يرما  رطاخب  رگم  دش ، هدیدنسپ  تیارب  قشع  هک  یماگنه  تشگن  يراج  تیاهکشا  - 3

هحفص 363 ] ] 

، دزادنا یم  قیوعت  هب  ار  وت  تیاهوزرآ  هب  ندیسر  يارب  زا  هتخود و  قشع  هدید  يوضع  رهب  وت  - 4
دننک ، نامرد  ار  تدرد  دنتسناوتن  هک  يدنادرگرب  اه  هتشذگ  فرط  هب  هدید  ردقچ  - 5

، تفر نیبزا  يوق  وت  يافش  لباقم  رد  دوب و  هدننک  دوبان  هک  يدیچ  یلگ  یلو  ینیچب  یلگ  یتساوخ  - 6
، دش هدیشک  نم  يورب  هک  تناوهآ  نوچ  نامشچ  زا  رگم  دماین  نوریب  ماین  زا  تریشمش  ور  يرپ  يا  - 7

، نآ هدنشک  ياه  هاگن  اب  دنوش  روک  اهلد  هکنانچ  دندومن  هعطق  دنچ  ناوهآ  وت  هار  رد  ار  مبلق  - 8
، دیآ یم  رد  صقرب  وت  هانپ  رد  همشرک  زان و  اب  درگنیم و  ار  ناوهآ  هچب  دشخردیم و  هاگنابش  هام  دننام  - 9

، تسا هتفرگ  سنا  كالفا  ضوع  اهنآ  هب  دش و  نیزگ  ياج  اهلد  رد  هک  یباتفآ  - 10
، دننک تکرح  دنناوت  یمن  دش و  فیعض  اهندب  دشاب و  یمتکرح  يو  شمارآ  هکنآ  لاح  هتفرگ و  رارق  اهلد  رد  - 11

، دنوشیم هداد  تبسن  اهکرت  نادنزرف  هب  شیاه  یئاد  یلو  دشاب  یم  دسا  ینب  هب  بستنم  ردپ  فرط  زا  - 12
، تدرد رپ  بلق  درد  زا  دبای  تیفاع  ات  دهد  تسد  يرادید  تسا  نکمم  ایآ  بسن  بسح و  هیاپ  دنلب  يا  - 13

دوش ، تیئور  کین  دننام  تیراکوکین  هکدراد  وت  يارب  يررض  هچ  لباب  يوهآ  يا  - 14
تیاه هنوگ  هکنیا  لاح  يا و  هتشک  ار  یقشاع  هک  ینک  یم  راکنا  ایآ  - 15

هحفص 364 ] ] 

، تسا هداد  ماجنا  تنامشچ  ار  هچنآ  دنهد  یم  یهاوگ 
، دنهد یم  تداهش  رما  نیا  هب  تیاهتسد  هک  سب  نیمه  يا و  هدولآ  ار  دوخ  ناتشگنا  وا  نوخ  زا  - 16
دنا هدرک  تیامح  تفارطا  ناریشزا  ار  وت  وت ، ياه  هاگن  هتشاد و  هاگنشا  هشیب  ناریش  ریش ، زا  ار  وت  - 17

، يرود هزادنا  هچ  کیدزن و  نم  بلق  زا  ردقچیلو  دندومن  ناهنپ  نم  ناگدید  زا  ار  وت  - 18
تسا هدید  رود  ار  وت  ناگدید  هکلب  يدوبن  رود  وت  منیب ، هب  باوخ  رد  ار  وت  هکنیا  زا  مناگدید  دیزرو  لخب  - 19
، مدرگ لئان  ترادید  هب  عقاو  ملاع  رد  مناوتیمن  هک  یماگنه  منیب  هب  ار  وت  لایخ  ملاع  رد  هک  مراد  وزرآ  - 20

دندوبن ، نایرگ  اهربا  هشوگ  دوبن و  وکین  قشع  درد  هکیتلاح  رد  مدش  رود  هلح )  ) نیعماج كاخ  زا  - 21
دننک ، یمن  يدرد  مه  اهرتوبک  دوشیمن و  هتفاب  راب  رپ  ياهربا  تسدب  اه  هلک  ياه  هچراپ  هن ، - 22

یمرد ناگدـننک  هیرگ  لاـحب  ار  دوـخ  ناگدـننک  یهارمه  هدوـب و  ناـیرگ  هدـش  رود  ردـقچ  هکنآ  لاـح  متفگ و  عادو  يا  هلفاـق  اـب  - 23
، دندروآ

کـشا ناگدـننک  تیاکـش  يارب  زا  هدـش  هدرب  اهنآ  دزن  تیاکـش  هکاهنآ  ناگ  هدـید  درک و  یم  هیرگ  يرود  ره  امـش  قارف  يارب  زا  - 24
، تسا نازیر 

، درک ناشنافج  ریت  هب  ادمع  ار  وت  ام و  راگزور  هکنیا  ات  میدوب  رود  قارف  زا  وت  ام و  - 25
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دنتشاد و نانیمطا  دوخ  يایند  هبناگتشذگ  نینچمه  و  - 26

هحفص 365 ] ] 

، داد رارق  یناتساداه  لاقن  يارب  زا  ار  اهنآ  هک  یلاح  و 
، دراد یم  زاب  اه  یتشز  زا  ار  وتتلقع  هنیآ  ره  یشاب  ناوارف  سناش  ياراد  رگا  سفن  يا  - 27

، دیرفایب ار  وت  یک  دروآ و  دوجو  هب  مدع  زا  ار  وت  یک  هک  ینک  یم  كرد  28-و 
، تسا هدومن  ماعنا  وتب  تیالوم  هک  یئاهتمعن  هداهن و  وت  رب  هک  یتنم  يدومن  یم  يراذگ  ساپس  و  - 29

، تسا هتشاد  ینازرا  یئوکین  تمعن  هچ  ار ، شیصو  نیقولخم و  نیرتهب  ص )  ) دمحم یتسود  هتشاد  ینازرا  وتب  - 30
، دنشاب یم  وت  امنهار  ترخآ  رد  دنتخومایب و  ایند  رد  ار  نیا  ود  نیا  دنگوس  وتنانجب  - 31

، يرادن یسرداد  هک  یماگنه  دنسر  یم  تداد  هب  زیخاتسر و  زور  رد  دنناما  وت  يارب  ود  نیا  - 32
، دوش هتشادرب  تیاهراک  يور  زا  هدرپ  نوچ  دننک  یم  ناهنپ  ار  تبویع  نانیا  ددرگ  هدوشگ  تمایق  رد  تلامعا  فیاحص  هک  یماگنه  - 33

، دزرل یمن  تیاپ  اذلو  دننک  یم  يربهر  ار  وت  ود  نیا  یتسیاب  طارص  لپ  رب  نوچ  - 34
، تسا یتراشب  وکین  هچ  دنهد و  یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وت  ود  نیا  یسرب  تشهب  دزن  نوچ  و  - 35

، دنادرگرب يور  وت  زا  تسود  هک  یماگنه  باسح و  زور  نیسپاو  زور  رد  وت  يارب  تسا  سب  ادخ  یمارگ  ربمایپ  نیا  - 36
، يور یمهنشت  وا  يوسب  یماگنه  دنک  یم  باریس  ار  وت  نسحلا  وبا  ربمایپ  نیا  یصو  و  - 37

هحفص 366 ] ] 

، ینک زارد  ودب  تسد  ربمایپ  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب  داعم و  رد  هدننک  تعافش  تسوا  - 38
، تسا هدش  بیذهت  تئارآ  وا  هطساوب  هدرک و  یئامنهار  نید  هب  ار  وت  هک  تسوا  - 39

، یتفای یمن  یئاهر  تدش  زا  يدش و  یمن  صالخ  اهماد  يان  گنت  زا  دش و  یمن  راکشآ  تیاده  هار  دوبن  وا  رگا  - 40
، ددرگ یم  كاله  دنک  اهر  سک  ره  هتفای و  تاجن  دنز  گنچ  واهب  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  وا  - 41

، دندش هراپ  وا  هدنشک  ریشمش  يزیت  زا  هک  لقع  یب  قرام  ردقچ  - 42
، تفر گنج  نادیم  هب  هکئالم  هورگ  یئامنهار  ناهاشداپ و  هدننک  مین  ود  هک  یماگنه  یسرپب  ردب )  ) زا - 43

، درک یلاخ  ار  نادیم  لد  رپ  ناراد  نادیم  زا  تخیر و  نیمز  هب  ار  دیلو  نوخ  یک  - 44
، دش وربور  امش  اب  هکیتقو  داد و  ناشن  ار  گرم  يور  دحا )  ) رد یک  هک  سرپب  ناشناعاجش  زا  و  - 45

، تشگ نوگنرس  مچرپ  نوچ  دوخ  روز  اب  تسکش  مهرد  دش و  مهرد  اه  هزین  هک  یماگنه  دنکفا  نیمز  رب  ار  هحلط  یک  - 46
، تخادنارب راگزور  هحفص  زا  ار  امش  دربنیب و  زا  ار  نآ  راثآ  یک  هک  سرپب  ربیخ )  ) ناگدنهد شراذگ  زا  نینچمه  و  - 47

، تخاس لدبم  يدنک  هب  ار  ناتاهریشمش  يزیت  داد و  رارق  گنج  يان  گنت  رد  دناشچ و  بحرم  هب  ار  گرم  یک  - 48
، دش هداهن  ناشگندرگ  ندرگ  ياهگر  رب  دندیشک و  نوریب  ماین  زا  ار  دوخ  ریشمش  هک  یماگنه  وش  ایوج  بازحا )  ) زا - 49

هحفص 367 ] ] 
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، درک لابند  ار  اهنآ  یک  دندرک ، رارف  دندش و  قرفتم  دش و  یلوتسم  اهورگ  هب  سرت  هک  یماگنه  و  - 50
، دنتفرگ هدیدان  ار  وا  قوقحو  دنتفرگ  یشیپ  وا  رب  یهورگ  هک  یماگنه  یتفگ  هک  قیقحتب  - 51

دوب  دیهاوخ  بذعم  ناتترخآ  رد  دیدوب  شوخ  ناتایند  رد  هک  ردق  نامه  نوچ  دیشابن  لاحشوخ  - 52
، دوبهدرک توعد  راک  نیا  هب  ار  امش  یسک  ایآدیدش  نادرگ  ور  دوخ  ربمایپ  ياهتیصو  زاهک  یتما  يا  - 53

، دشاب هدرک  تیصو  يو  ضغب  هب  هک  دوب  نیا  دننام  امش  راک  دینک ، یئوکین  شیصو  اب  هک  دومن  تیصو  ار  امش  - 54
. تسا گرزب  رایسب  يراوگرزب  رد  هک  تسامش  ع )  ) یلع نیا  تفگن : يو  هرابرد  ربمایپ  ایآ  - 55

، اهامش زا  رتاناد  يا  هیضق  ره  كرد  رد  تسوا  و  نم ، زا  سپ  یهلا  یحو  نیما  تسا  نیا  - 56
يروآدرگ دوب  هدرک  لوغـشم  ار  امـش  هک  یماگنه  تسا  هدنـشخب  دنهد و  هقدص  دنک  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هکنآ  تسا  نیا  - 57

ایند لام 
، تسا ناگ  هدننک  تواضق  نیرتهب  يا  هیضق  ره  ردوا  هکنآ  لاح  دیتفا و  شیپ  يو  زا  هکنیازا  دیزیهرپ  هب  - 58

، دیدوب هدنکآ  هاگآ  يو  رب  هنیک  ردغ و  زا  بلق  رد  یلو  تعاجش  سرت  زا  نابز  هب  طقف  یلو  دیدرک  تعاطا  - 59
، دیدومن زیت  يو  يارب  ار  دوخ  نآ  رب  ریشمش  مد  هک  تشذگن  يزور  هک  يدید  تسبرب  مشچ  ناهج  نیا  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  - 60

نادان زا  دیدش و  هارمگ  دیدنادرگرب و  يور  يرگید  هب  يو  زا  - 61

هحفص 368 ] ] 

، دیتشاذگ رتارف  دوخ  دح  زا  ياپ 
، دیداد رازآ  رایسب  شرهوش  هب  دیدز و  رانک  شثرا  زا  ار  ربمایپ )  ) دمحا دنزرف  - 62

، داد رارق  سدقم  ار  تمان  داديرترب و  ار  وت  هک  یسک  قحب  دنگوس  امنهار  ربمایپ  دنزرف  يا  - 63
، دزاس ادج  تردپ  ثرا  زا  ار  وت  دنک و  یگ  هزیتسوت  اب  هک  یسک  درادن  یئاهر  منهج  شتآ  زا  - 64

، درزآ ار  تردپ  درک و  رود  تقح  زا  ار  وت  هک  ار  یسک  هانگ  ادخ  دشخب  یم  ایآ  - 65
، دز گنچ  وت  ینمشد  نامسیر  هب  دنادرگرب و  يور  وت  زا  دش و  هارمگ  هک  یسک  دسر  یمن  تداعس  هب  و  هن ، - 66

، تتواقش دناوخ  ارف  تواقش  يوسب  ار  وت  یسرن و  تداعسب  وت  رکب ) یبا  ناشیوخ   ) میت يا  - 67
، ربمایپ ترضح  ترتع  هب  دنتشادن  یسر  تسد  هیما  ینب  اه ي  هلاسوگ  يدوبن  وت  رگا  - 68
، وت یتسرپ  يوه  دنکفا  منهج  شتآ  رد  ار  وت  هکلب  يدیسرن  تداعس  هب  دنگوس  ادخب  - 69

هتفگ تسار  دوخ  ياـعدا  رد  یـسک  نینچاـیآ  یهد ، یم  يرگید  هب  ارنآ  هکنآ  لاـح  ینک و  یم  رود  دوـخ  زا  ار  تفـالخ  ساـبل  وـت  - 70
، تسا

، امش رگم  دشن  نامیپ  مه  یسک  قافناب  دنگوس  ادخب  و  تسا ، رتشیب  امش  ینمشد  رمع ) ناشیوخ   ) يدع يا  وت  هک  یتسردب  و  - 71
، تسکش ار  وا  رهم  دوشگ و  رمع ) ردپ  ردام   ) كاهص متخ  رمع ) دج   ) لیفن هک  یتعاس  هن  یشابوت و  هک  يزور  دشابن  - 72

هحفص 369 ] ] 
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، دوب یهاوخ  خزود  رد  هشیمه  هچنانچ  داب  یگشیمه  يزخ  نیا  هیما و  يا  داب  راع  يزخوت و  رب  - 73
، تشذگردامش ناردپ  زا  شردپ  ربمایپ  یصو  هک  روط  نیمه  يرذگرد  شناشیوخ  نیسح و  زا  هک  دوبن  نیا  رتهب  ایآ  - 74

، وت ناگ  هدش  دازآ  دادجا  اب  هکم  حتف  زور  درک  نینچ  شدج  هچنانچ  دولآ  یمن  ناشنوخب  تسد  یه  البرک ) رد   ) فط زور  - 75
، درب تمینغ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تمارک  اب  نایارسمرح  هک  تسا  امش  تسد  دننام  تفرگ  تیمنغ  امش  نازینک  زا  هک  یتسد  ایآ  - 76

(، البرک  ) فوفط زور  رد  ترضحنآ  نانز  دننام  دندش  رجعم  نودب  هکم  حتف  رد  امش  نازینک  ایآ  - 77
، درک یئامنهارنانآ  نتشک  هب  ار  امش  یسک  ایآ  تشگزاب ، شناگ  هدننک  تیاده  لتقب  هک  یتما  يا  -78

، تخیسگ مه  زا  ار  امش  لقع  نامسیر  دیدش و  هارمگ  هکنیا  ات  داتسرف  يراکدب  هاگترپ  هب  ار  امش  ناطیش  مادک  ای  - 79
، فط زور  رد  شنادناخ  هرابرد  دیداد  یمارگ ) ربمایپ   ) دمحا هب  یئازج  دب  - 80

، تسا هتفرگ  ارف  ار  وت  یجیگ  هنیآ  ره  نیسح  نتشک  رد  هدرک  ناهنپ  هک  يا  هعدخ  هب  يدشدونشوخ  رگا  - 81
، دوب هدننک  تیافک  يزور  رگا  دنک  یمن  تیافک  ار  وت  ار ، همطاف  دنزرف  تماعز  کلم و  وت  نتفرگ  تمینغ  رد  - 82

، دنک یم  ور  نآ  ور و  نیا  ارنآامش  ياهریشمش  يزیت  هدش و  هدنکفا  ارحص  رد  هک  یمسج  رب  هآ  درد و  - 83
هراپ ار  نآ  امش  ياهفس  هک  يدولآ  نوخ  ياه  هنوگ  نآ  رب  ادرد  - 84

هحفص 370 ] ] 

، دننک یم 
، دننک یم  يراز  هیرگ و  راتفرگ و  تاغط  تسد  رد  هک  ادخربمایپ  يا  وت  لآ  رب  ادرد  - 85

، دنرب یم  رسب  يراکهنگ  دناعم  ره  تراسا  رد  كانمیب و  یضعب  دننک و  یم  هبدن  یضعب  - 86
، دنشک یم  دوخ  فرطرب  ار  تنماد  هشوگ  نانمشد  هکیتلاح  رد  منکیمن  شومارف  ار  وت  بنیز  يا  دنگوس  ادخب  - 87

، دناشوپ ار  نآ  نیتسآ  اب  تتسد  هک  ار  تتروص  دنگوس  ادخب  منکیمن  شومارف  - 88
، ار تردارب  وا  زا  سپ  يدناوخ و  ار  تردپ  دنریگب  تراسا  هب  ار  وت  دنتساوخ  هک  یماگنه  - 89

، دید یم  ار  وت  ندنک  ناج  لاح  رد  حورجم و  شیاضعا  هکیتلاح  رد  تردارب  تهجب  وت  ندرک  يراز  يارب  ادرد  - 90
، دیوگ خساپ  ار  وت  تسناوت  یمن  هکتشذگ  تخس  يو  رب  ردقچ  یگراچیب و  دردزا و  يدناوخ  یم  ار  وا  - 91

، دندید یم  ار  وت  يزور  البرک  هصرع  ردتردپ  مرکا و  ربمایپ  رگا  دنگوس  ادخب  - 92
، دننک هراپ  دنتسناوت  یمن  ار  وت  همیخ  ياهنامسیرو  دننکب  دنتسناوت  یمن  کته  ار  وت  - 93

، دشاب ربمایپ  طبس  يارب  تا  هیرگ  يزیریم  کشا  رگا  هدید  يا  - 94
، دنتسیرگ كالفارد  اهکئالم  وا  يارب  هکنآ  نک  هیرگ  هدش  ودب  ملظ  هک  هدش  هتشک  يارب  زا  - 95

الب ناحتما  ماگنه  رد  هک  نیسح  سفن  يا  يدرک  دای  دنگوس  - 96

هحفص 371 ] ] 

، ینک لمحت  ربص  اب  ار 
، دوب هدولآ  كاخ  تیاه  هنوگ  اهکاخ  رب  هک  دید  یم  فوفط  رد  تدج  رگا  - 97
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، دننک نامیاپ  ار  وت  ناروتس  مس  يورهار و  راومه  نیمز  رب  هک  درک  یمن  رایتخا  - 98
، دید یم  اه  لمر  نآ  يور  البرک  رد  يزور  ار  وت  ربمایپ  یصو  تردپ  رگا  ای  - 99

، دنک تدازآ  ماد  يان  گنت  زا  هک  تشاد  وزرآ  دومن و  یم  وت  يادف  ار  دوخ  - 100
، دنتشاد اور  وت  رب  هک  یتیانج  زا  هآ  يرترب ، همه  زا  دندید  نوچ  اروت  دندرزآ  - 101
، يرترب كالفا  رب  وت  دش و  یم  هدیبلط  یئانشور  ترونب  هک  يدوب  یباتفآ  وت  - 102

، يدرک یم  باریس  وت  زا  تساوخرد  زا  شیپ  هک  يدوب  یئاراوگ  يایرد  وت  یکانمیب و  ره  درب  یم  هانپ  وتب  هک  يدوب  هاگ  هانپ  وت  - 103
، دشاب یم  کشم  زا  تربق  كاخ  نوچ  دناسر  یمن  یبیسآ  كاخ  یمرگ  وت  مسج  هب  - 104

، دوش یم  عفترم  وت  یگنشت  اراوگ  قیحر  زا  يدش  مورحم  نآ  بآ  ندیماشآ  تارف و  زا  رگا  - 105
، دش ربارب  دنچ  وت  يارب  اقب  راد  ياهتمعن  يدش  مورحم  ایند  یناف  میعن  زا  رگا  - 106

، دندش قادنخ  وت  ياقل  يارب  نیعلا  روحتشحو  زا  دنتسیرگ  وت  يارب  لوسر ) لآ   ) تریس كاپ  نانز  رگا  - 107

هحفص 372 ] ] 

، يدوب نهاریپ  زبس  هاگنابش  هکنیا  رگم  يدشن  سابل  نوگلگ  زور  هنایم  - 108
، مشاب وت  هار  يادهش  هلمج  زا  فط  رد  متسناوتن  هکنیا  يوزرآ  دهد  یم  جنر  ارم  - 109

، دندوب مک  تنارای  هک  یماگنه  رد  موش  وت  يادف  منک و  لوبق  ناجب  وت  ضوع  ار  ریشمش  مد  يزیت  هکنیا  ات  - 110
، منک يرای  کمک و  ار  وت  هک  متشادن  تداعس  هدش و  رایسب  ام  نیب  هلصاف  وت  تشذگرد  زا  سپ  رگا  - 111

. دمآ وت  رسب  هک  یبئاجع  دشاب  روآدای  هک  یهودنا  اب  مناوتب  هچنآ  منک  یم  هیرگ  وت  يارب  - 112
، منک یم  نایب  ار  تلئاضف  تنانمشد  رب  دشاب  رکشل  ره  زا  رت  تخس  هک  ایوگ  نابز  اب  - 113

، وت تیالو  لوبق  اب  دوب  مهاوخ  دیعس  ترخآ  رد  هک  مناد  یم  اققحم  نم  - 114
تنادنزرف زا  بیجن  هن  ردیح و  تردپ  لوتب و  تردام  تدج و  تیالو  نینچمه  و  - 115

، موش یم  دازآ  دیدش  تراسا  زا  تساهنآ و  رب  نم  لکوت  داعم  رد  هک  یهورگ  - 116
، دشاب امش  هیاس  رد  نیرب  تشهب  رد  هدش و  شبیصن  هک  يزوف  نیا  هب  ع »  ) یلع  ) امش هدنب  دشاب  شوخ  - 117

، دننک یم  فاوط  امش  هاگ  رارق  فارطا  رد  سدق  هکئالم  هک  یماگنه  ات  داتسرف  دورد  وت  رب  ادخ  - 118

هحفص 373 ] ] 

هدیصق 04

، ار لیبسلس  بآ  اهبل  اهندیکم  نیا  تشاد  رابرد  دوب و  هدیچیپ  مهب  شا و  هنوگ  هب  هزات  ياهوم  دش  نایامن  - 1
، درکیم زان  ناب  هک  شدنلب  سابل  رددرذگیم  ملباقم  زا  هکیماگنه  رد  هتسناد  لالح  حابم و  ارم  مارح  نوخ  هکیهام  - 2

، تسا هتشاذگن  ربص  دزوسیم  وا  قشع  رد  هکیقشاع  يارب  دیناشوپ و  ار  دوخ  لامج  رد  هکیئوهآ  - 3
، تسا هدوزفا  وارب  ار  یئابیز  هکیتسد  اب  تسا  هتشون  وا  ياه  هنوگ  رب  لامج  - 4
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، تشگ ناهن  داد و  ناشن  ار  دوخ  نامشچ و  زارف  رب  شناوربا  نون  داب و  تشگ  رهاظ  - 5
، درک راتفرگ  هشیمه  باذعب  ارم  داد و  ناشن  ار  هنوگ  يالاب  هک  تساوخ  کمک  سپ  - 6

، تفرگ رارق  نآ  نیئاپ  سپ  دهد  رارق  وربا  يالاب  يا  هطقن  تساوخ  هک  نک  بجعت  وازا  - 7
، تفرگ ارف  ارم  راتفرگ  بلق  شقشع  دش و  داجیا  یلاخ  یخرس  هرمح )  ) ءاح رد  - 8

، دشاب خیرم  جربرد  برقع  هکنیا  دننام  دوش  رهاظ  وا  رگا  منیبیم  ار  نامسآ  هام  نم  - 9
، دوش لماک  ناب  تداعس  دشاب  شیاه  هنوگ  برقع  ود  نراقم  دوش و  رهاظنم  هام  رگا  اما  - 10

هحفص 374 ] ] 

، مگرم لاح  رد  شناگ  هدننک  رحس  ناگژم  شیاهیافلز و  نیب  نم  - 11
، دید ار  شا  هدنبیرف  نامشچ  دنیبب  ار  شیاه  هنوگ  رون  ات  تشگ  وا  فرطب  ممشچ  - 12

، دشن لطاب  شرحس  درک و  رحس  ار  اهلد  یلو  دنک  لطاب  ار  شرحس  هک  دمآ  - 13
، دشن لالح  هکدوب  یمارح  يرگید  دیسرن و  شیوزراب  یکی  هک  یقشاع  نوخ  رد  کیرش  ود  زا  نک  بجعت  - 14

، دومن تحاران  رایسب  ار  مبلق  دش  نم  بلق  کیدزن  نوچ  دمآ و  نم  يوسب  - 15
، دوب یئور  دیفس  بکرم  ربراوس  وا  مدوب و  تسدب  حالس  هکیتلاح  رد  مدرک  هلباقم  وا  اب  نم  دیشک  هزین  نم  نتشک  يارب  زا  و  - 16

، دیشخردیم نآ  ياه  هلیلم  هک  تشاد  نت  رب  يزبس  سابل  - 17
، دوب هدومن  توارط  اب  ارنآ  ناراب  شزیر  هک  يزبس  هخاش  يالاب  مدید  ار  یهام  - 18

، دوشیم هتسب  رس  رب  هک  تسیئاهولول  دننام  شیاهوم  اب  شیناشیپ  رون  ایوگ  - 19
ار رات  بش  یکیرات  درک  فرطرب  سپ  هدنیب  يارب  دش  راکشآ  نایامن و  هک  نامسآ  رب  دوب  يا  هدنشخر  - 20

، مدادیم شیامن  ار  یناتساد  شیارب  هکیلاح  رد  مدرک  باطخ  ار  وا  دش  مخ  دنک و  يزادناریتتساوخ  هکنآ  ات  - 21
تسا . هدیسر  واب  یلتق  تسود  زا  هکیسک  نآ  يا  نآ  لثمب  دنکیم  حالس  زا  تباین  هچنآ  تسوت  يارب  - 22

هحفص 375 ] ] 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 
تسین ، لودع  زگره  وا  نامرف  مکح  رد  ارم  تسا و  لدع  وا  ناردپ  هب  بوسنم  مکح  سپ 

منکیم ، شنرک  عضاوت و  هناعیطم  شیارب  نم  سپ  نم  زا  دنکیم  ضارعا  زان  هکیلاح  رد  ددرگیم  رب  سپ  موشیم  کیدزن 
، يدید دوخ  يوربور  ارم  راسخر  رگا  تسین  بجعت  ياج  تفگ  نمب  درک و  یئورشوخ  هدنخ  لاح  رد  سپ  منکیم  هیرگ 

درایب ، کشا  ینامداش  يور  زاربا  هاگ  ره  دنزیم  دنخبل  یناگدژم  لاح  رد  شرون  غاب  متسه و  یغاب  نم 
دننک ، یسفن  هتسکش  وشنرک  اهتدم  وهآ  هچب  دیص  يارب  مه  هشیب  ناریش  هکنوچ  وت  ینتورف  تسین  بیجع  روطنیمه  و 

شنزرـس وا  قشع  رب  منکیم  تفلاخم  هنیآ  ره  وا ) تسم  نامـشچ  يرامخ  هب  هراـشا   ) وا ناـگژم  نونج  میج  روتف و  ءاـفب  مروخیم  دـنگوس 
ارناگ . هدننک 

دوب ، هدش  نارگ  هکنآ  تبحم  رد  هدرک  نازرا  هدش و  ردقنارگ  هتفر و  الاب  هک  ار  یسفن  تتبحم  رب  هتبلا  مراودیما  و 
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دنک ، اهر  وا  رگا  ار  یتسود  منکیم  نوزفا  دنک و  یتخس  رگا  تبغر  روطب  منکیم  یمرن  دنک و  يدب  هک  دنچره  منکیم  یکین  و 
، دوب رپ  وا  تبحم  زا  ملد  هک  دنچ  ره  متشاد  ارنآ  ندیسر  دیما  هک  هچنآ  زا  متجاحبمدشن  لئان 

تشاد ، دنهاوخن  یلزنم  ینادواج  يارس  رد  سپ  متشادیم  تسودهانگ  يارب  ار  وا  نم  رگا 
، دنشاب هدرکن  هدولآ  هانگب  ار  ناشنماد  دنشاب و  طبترم  مه  اب  يرمع  هکیتسودود  رب  ابحرم  يا 

هحفص 376 ] ] 

تسا ، هتسارآ  دشوپب  تفع  سابل  هکیسک  دهد و  تنیز  ارنآ  يراگزیهرپ  هک  تسین  یتفع  زا  رتابیز  يزیچ  چیه 
دور ، الابدش  هتشرس  يوقت  رب  شریمض  نطاب و  هکیسک  هدش و  هتشرس  يوقت  رب  ام  ياه  نطاب 

دنک ، ینادان  هکنیا  تسا  هدناوخ  ار  باتک  عنم  هکیسک  يارب  تسا  رود  تنایخ  يارب  هن  ار  وا  مراد  تسود 
یتسود ، نامیپ  زا  شردارب  ربمایپ و  يارب  ارنآ  مدرک  صلاخ  هک  ار  هچنآب  تسیئهدننک  شنزرس  نآ  رد  ارم 

ارناگرزب ، یسانشبرگا  اهتلع  نایم  رد  تادوجوم  یقیقح  تلع  دنگوس  بناجب  دنراوگرزب  ود  نآ  سپ 
ملاع ، راگدرورپ  يارب  ناراذگساپس  نارهاظ  نانطاب  ناینیسپ  ناینیشیپ  دنناشیا 

اه ، هدیرفآ  همه  رب  ناهاوگ  ناگ و  هدننک  دوجس  عوکر و  ناگدننک و  تدابع  نایاسراپ  دننانآ 
دنا . هدش  ادج  هک  دنیادخ  رون  زا  رون  ود  ود  نآ  دوب و  هدماین  دوجوب  یملاع  هکنآ  لاح  دندش و  هدیرفآ 

، دنوشن ادج  تقو  چیه  هدوبن و  ادج  زگره  دنمه و  اب  ود  نآ  ادخ  ظوفحم  ملع  رد 
دنک ، توالت  ارنآ  هکیسک  زا  نک  لاوئس  رد  یبایم و  روطسم  رون  هروس  رد  ارنآ  هکیرون  زا  سرپ  هب  سپ 

تفریذپ  ار  اهنآ  سپ  دید  مدآ  ار  اهنآ  هکیتقو  تاملک  زا  نک  لاوئس  و 
، نآيراوگرزب تمارک و  تفارش و  يارب  دراذگ  هعیدو  وا  تشپ  رد  سپ  ار  نآ  دیزگرب  سپس 

هحفص 377 ] ] 

دندش ، لقتنم  سپس  اهمحر  نیرتکاپ  رد  دندش  هدرپس  ود  نآ  ناتسرپادخ و  بلص  رد  دندرک  ریس  راوگرزب  ود  نآ  و 
دش ، نایامن  رقتسم و  مشاه  نب  بلطملا ) دبع   ) دمحلا هبیش  رد  رون  کی  اهنآ  رون  هکنآ  ات 

دش ، ناربمایپ  نیرتفیرش  نآ  یصو و  نیرتهب  نیا  سپ  ارنآ  دندیدنسپ  هکینامرفب  دندش  میسقت 
هن ، تسا  نیما  وا  ریغ  وا و  نیما  وا و  نیشناج  دمحم و  ناج  ع )  ) یلع سپ 

تفرگ ، رارق  وا  رانک  رد  دومن و  ادتقا  واب  درک و  يوریپ  ار  وا  هکتسیسک  نیرتهب  وا و  تلاصاهراپ  تفج و  و 
، دومن لسوت  تقلخ  لوا  ردواب  درک و  اعد  هکیتقو  نیا  زا  شیپ  مدآ  درک  هراشا  واب 

درک ، ادیپ  واب  لسوت  دومن و  اعد  حون  هکیعقوم  تفرگ  مارآ  شنافوط  رد  یتشک  وا  ببسب  و 
دوب ، هدنزوس  هتخورفارب و  نآ  هکنآ  لاح  دش و  درس  شوماخ و  لیلخمیهاربا  شتآ  وا  تکرب  هب  و 

دوب ، هدرک  تحاران  نارگن و  ار  وا  هکیزیچ  فسوی  نادقف  زا  دیسر  واب  هکیتقو  درک  اعد  بوقعی  وا  مانب  و 
تفرگ ، رارق  نآ  ياهتنا  ردو  دنکفا  هاچ  رد  هکیعقوم  درک  اعد  قیدص  فسوی  وا  مساب  و 

، دوب راتفرگ  هراچیب و  وا  هکیلاح  رد  ار  بویا  شربمایپ  يرامیب  ادخ  درک  فرطرب  وا  ببسب  و 
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درک هدنز  ار  يا  هدرم  سپ  درکاعد  وا  مانب  میرم  نب  یسیع  و 

هحفص 378 ] ] 

ار ، ربق  كاخ  درک  رود  وا  زا  شربق و  زا 
دوب ، ناشورخ  جاوم و  شیایرد  هکیلاح  رد  ار  یئاه  هار  تفاکش  وا  ياصع  سپ  دناوخ  ار  ادخ  وا  مساب  نارمع  نب  یسوم  و 

دوب ، هدرکهرصاحم  یهوبنا  رگشل  اب  ار  اهنآ  تولاج  هکیماگنه  درک  اعد  دواد  وا  مانب  و 
دندرک ، رارف  هدیسرت و  شنایرگشل  مامت  دنکفا و  نیمزب  ار  وا  سپ  وا  رب  یگنس  تخادنا  و 

، دنتساوخ يرواد  وا  زا  هدش و  دراو  وا  زامن  بارحم  رد  نیمصاختم  رفن  ود  هکیتقو  دواد  درک  اعد  وا  مساب  و 
عازن ، هدنهد  نایاپ  شتواضق  دوب  نادنفسوگ و  مکح  رد  درک  يرواد  متسب  اهنآ  زا  یکی  رب  سپ 

دش ، ناسآ  مرن و  وا  رب  نهآ  وا  تکرب  هب  دیشخب و  شیراوگرزب  يارب  ار  وا  هدنشخب  ادخ  سپ 
تفریم ، الاب  درکیم و  ریس  وا  يارب  هدش و  وا  رخسم  داب  سپ  دناوخ  ار  ادخ  نامیلسوا  مانب  و 

ینامیلس ، تمشح  اب  درک  یگ  هدنز  نآ  رد  سپ  درک  اعد  وا  مانب  هکیماگنه  دشرقتسم  ینانچ  تموکح  وا  يارب  و 
، دش رضاح  اروف  سپ  دنک  رضاح  نامیلس  دزن  ار  سیقلب  تخت  تساوخ  هکیتقو  دناوخ  ار  ادخ  وا  مساب  ایخرب  نب  فصآ  و 

ماقم ، الاو  ربمایپ  ردارب  ادخ  دنلب  ریشمش  تیاده و  رون  هدیدنسپ و  دونشخ  هناگی و  ملاع  تسوا 
، نآرق هباشتم  مکحم و  لیوات  تسوا  يارب  نآ و  مکح  نآرق و  ملع  تسوا  دزن  هکیسک 

هحفص 379 ] ] 

دشاب ، وا  یئاد  ای  ومع و  مالسلا  هیلع  یلع  دور  الاب  يراوگرزبو  تفارش  تهج  زا  یمشاه  هاگ  ره  و 
دشاب ، هدوب  رمع ) دج   ) لیفن نامدود  لسن و  زاشردام  هکنیا  هن  هدرم و  رسپ  میت  ادج و  هکنیا  هن 
دراذگن . كاخب  اهنآ  ربارب  رد  يراوخ  يور  درکن و  هدجس  نانآ  يارب  زگره  هکیئاهتب  دننکش  و 

اهنآ ، نتسکش  يارب  تفر  الاب  ربمایپ  هناش  رب  هکیتقو  دندرک  هدجس  وا  تبیه  سرت  زا  اهتب  یلو 
هتشذگ ، نامز  رد  نمحرلا  لیلخ  شردپ  رگم  هدیسرن  ناب  تفارش  تهج  زا  ار  تلیضف  نیا 

درکرارف ، باتشب  سرت  زا  تفای و  تسد  یناهنپ  رد  اهناب  هکیعقوم  تسکش  ار  اهتب  یتقو 
تسا ، لضفا  عاجش و  مالسلاهیلع  یلع  هک  نیب  هب  نک و  هسیاقم  دشصخشم و  ود  نآ  نایم  لعف  ود  نیا  سپ 

، ار دوخ  ناردپ  نیلوا  درک  يوریپ  لعف  رد  هک  هاگداز  تهج  زا  ار  مدرم  نیرتهب  ینیبب  ات  نک  هاگن  و 
دنک . لمات  هداد و  شوگ  هکنآ  يارب  نآ  رد  تسین  یکش  هکتسنانچ  تسار  وا  نخس  وهدنیوگ  تسوا  و 

دنراذگ ، دازآ  ارم  عنم و  ار  نتفر  الاب  هکیئاج  رد  دوش  هدرتسگ  دنسم  نم  يارب  رگا  ادخب  مسق 
دشاب ، تموصخ  عطاق  حیصف و  هکیمکح  ناشتاروت  ياضتقمب  منک  مکح  میلک  یسوم  موق  رد  هنیآ  ره 

فرحنم منک  میقتسم  ناشلیجنا و  ياضتقمب  حیسم  موق  رد  منک  يرواد  و 

هحفص 380 ] ] 
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ارنآ زا  جک  و 
، دنک عازن  لصفو  ناسر  هکیمکح  ناشنآرق  مکحب  اهناملسم  نایم  منک  تموکح  و 

دروآ ، لیلعت  هدرک و  حیرشت  هچنآ  رد  تفگ  تسار  نیما  ع )  ) یلع هک  دننک  رارقا  هدمآ و  نخسب  اهباتک  هکنآ  ات 
تشذگ ، هکینامز  رد  مدآ  زا  شیپ  زا  هتشذگ  ياهنرق  زا  دیهد  ربخ  ارم  سپ 

دنا ، هدومن  ادیپ  وا  ملعب  هطاحا  ناگ  هدنیآ  ناگ و  هتشذگ  ایآ  سپ 
دشاب ، ینخس  رت  غیلب  نآ  زا  تغالب  نابحاص  يارب  يدید  یهاوخ  ایآ  نک  هغالبلاجهن  هب  یهاگن  و 

، تسا هدومن  تکاس  ار  حیصف  رونخس  هدنام و  سپاو  گنگ و  نارگید  نآ  ربارب  هکیئاهمکح 
هدش ، لزاننآرق  زج  یباتک  نآ  زا  رترب  دید  یهاوخن  زگره  سپ  نآ  زا  اه  هشیدنا  نابحاصدندش  هدنمرش 

دومن ، لح  ارنآ  لگشم  سپ  نآ  شیپ  دش  وگزاب  هکیئاهرواد  اه و  هصق  تسوا  يارب  و 
درب ، كاروخ  نیرتکاپ  ودندروآ  ربمایپ  يارب  هکیتقو  هدش  نایربغرم  نداتسرف  زور  رد  و 

مراد ، تسود  ار  وا  نم  يراد و  تسود  ار  وا  هکیسک  نیرتبوبحم  ارم  روایب  ایادخ  راب  تفگ  ربمایپ  هکیماگنه 
، تسین یضوع  یگتخاس و  هدرک  تیاور  وا  هچنآ  هدرک و  تیاور  ارنآ  کلام  نب  سناهکتسیئ  هصق  نیا 

سپ فرط  يارب  تسا  یتلیضف  تخس  رس  نمشد  یهاوگ  و 

هحفص 381 ] ] 

ار ، اه  هار  نیرت  لهس  نک  يوریپ 
دشاب ، نا  هدنیوج  وار  تیاده  دسانشب  هکیئاناد  يارب  ار  وا  برد  زا  ریغ  دجسم ) يوسب   ) ار هباحص  ياهرد  تسب  و 

دنک ، ولغ  رگا  تسا  روذعم  شرتخد و  رهوش  هرابرد  هدش  هارمگ  ناتربمایپ  تفگ  ناشیا  هدنیوگ  هکیتقو 
داد  حیجرت  مدرم  رب  ار  وا  تلیضفو  تفارش  تهجب  هک  تسین  نیا  زجب  هدشن و  وا  يوسب  یحو  هک  ادخب  مسق 

تسا ، هداد  اوران  تبسن  هدرک و  یئارس  هوای  ربمایپ  قح  رد  هک  ار  یسک  دنک  بیذکت  هک  دمآ  دورف  ینشور  هراتس  هکنآ  ات 
دومن ، لزنم  دمآ و  دورف  ردیح  يارس  رد  ایدنام  حبص  ات  وا  هناخب  ایآ 

دریگ ، رارق  حیجرتو  دنسپ  دروم  هک  هدشن  دجاو  شدننامب  وا  زا  ریغ  سکچیه  ار  اهتبقنم  نیا 
تشاد ، مدقم  زیچ  هچ  ار  رکبوبا )  ) یلوا و  هدوب ... تفالخ  بصنم  یعدم  يارب  یتلیضفهچ  متسنادیم  شاکیا 

درکیمن ، لزع  ار  وا  زگرهدوب  هدیدنسپ  ار  وا  شربمایپ  رگا  درک و  ادیپ  ار  تفالخ  یگتسیاش  زامن  عقوم  واندز  سپاو  ندز و  رانکب  ایآ 
، دش راوازس  ار  ماقم  نیا  یتفاسم  ندرک  یط  زا  دعب  تئارب  هروس  نداتسرف  زور  رد  تعرسب  ار  وا  ندینادرگرب  هب  ای 

دوب ، هدش  لزان  وا  رب  هک  یییحو  شربمایپ  هب  هلالج  لج  دنوادخ  درک  یحو 
، دشاب تلیضف  اب  بوخ و  هک  تدوخزا  يراوگرزب  درم  نک  باختنا  سپ  دناسرب  ار  تئارب  هروس  وت  زا  ریغ  دیابن  هک 

هحفص 382 ] ] 

دینک ، لاوئسنم  ناتسود  نیا  ع )  ) یلع رگم  دوب  هدش  ناب  هجوتم  هکیدصقم  ناب  تفر  سپ  ایآ 
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درک ، رارق  ساره  وسرت  زا  دنگوس  وت  ناجب  ربمایپ  مچرپ  اب  هکیتقو  ربیخ  زور  رد  ای 
، تخیرگیم نانز  دایرف  هدیشک و  نیمز  هب  ار  مچرپ  هکیلاح  رد  گرم  سرت  زا  تشگرب  تفر و  مچرپ  اب  یمود  و 

دنتشگرب ، هدرک و  گنجب  تشپ  يراوخ  اب  هتسکش و  ار  نامیپ  ارچ  رفن  ود  نآ  زا  يدرکن  لاوئس  ایآ 
داتسیاب ، شمچرپ  ابكانلوه  رطخ و  ياج  رد  هتفر و  گرم  يوسب  هک  دوب  هک  ع )  ) یلع نسحلا  وبا  زج  و 

تخادناهعلقب ، هلزلز  هدنک و  ار  هعلق  یگنس  برد  زارد و  ار  شتسد  اریربیخ و  بحرم  درک  كاله  و 
تسین ، كاردا  لباق  شتافص  قیقد و  شیانعم  هکیببس  تادوجوم و  تلع  يا 

، تسا هدیسر  هدرک  هراپ  ار  هدرپ  یئاهنت  هب  هکیسک  هدش و  هتشادرب  شیولج  زا  هدرپ  هکنآ  يارب  رگم 
دشیمنلماک ، زگره  دمحم  نید  صقن  وت  لامک  دوبنرگا  هک  راختفا  تهج  زا  تسیفاک  وت  يارب 

دشیمن ، لوبق  زگره  نآ  ضرف  دوب  هدشن  وت  دایب  نورقم  رگا  بجاو  ياهزامن  و 
دشابرترب ، هتفای و  ینوزف  وا  بقانم  دوش  رکذوا  ریغ  بقانم  هاگ  ره  هکیسکیا 

بحاص راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رب  وت  نادوسح  زا  مهاوخیم  رذع  نم 

هحفص 383 ] ] 

داد ، يرترب  تشاد و  مدقم  ار  وت  وت  لالج 
، تساهنآ يالاب  هکیسکب  دنزرویم  گشر  دنتسه  نیئاپ  بتارم  رد  هکیناسک  هک  تسین  نیا  زج  سپ  وت  ماقم  يدنلب  رب  دندیزرو  دسح  رگا 

تسا ، هدرک  ولغ  وت  هرابرد  هک  ار  یسک  درادیم  روذعماهیناهن  هب  تنداد  ربخ  وت و  ندرک  هدنزهدرم 
دنداد ، نآ  تشگزاب  هب  یهاوگ  همه  هک  شندرک  بورغ  زا  دعب  ار  نابات  دیشروخ  وت  ندینادرگرب  هب  و 

دوب ، هدش  مک  هتفر و  نیئاپ  شبآ  هکیلاح  رددرک  حبص  دوب و  هدش  زیربل  هدمآ و  الابشبآ  هکیلاح  رد  تارف  رد  نامرف  ذوفن  هبو 
دوب ، هتفر  ایند  زا  هکیتقو  ناملس  نداد  لسغ  يارب  نئادمب  یبش  رد  تندماب  و 

، ارنآ دوب  هتسنادن  هک  يا  هیضق  فشک  يارب  وتدزن  دمآ  هکیعقوم  اهدژا  تیاکح  و 
يدوب ، هداد  لیصفت  ارنآ  لمجم  هک  نآ  ملع  يارب  یلاحشوخب  تشگرب  وار  وا  لکشم  يدرک  لح  سپ 

نامیاز ، درد  وا  رب  دش  ناسآ  ات  شیارب  يدرک  اعد  سپ  درک  شرسمه  نامیاز  یتخس  زا  تیاکش  يزور و  رد  وت  دزن  دمآ  يرتش  و 
دنداد ، ار  وت  خساپ  باتشب  سپ  يدرکیم  باطخ  ار  میقر  لها  هکیلاح  رد  طاسب  يالاب  زا  يدش  دنلب  و 

كاخ ، ياه  هدوت  ریز  رد  ناگ  هدرم  اب  يوگ  نخس  اهارحص و  رد  اه  گرگ  هدننک  باطخ  يا 
تسا هداتفا  البرک  نیمز  رد  وت  نیسح  هکيدیدیم  يدوب و  رضاح  امش  اه  هدنز  نایم  رد  شاکیا 

هحفص 384 ] ] 

دندوب ، هدرب  تراغب  ار  وا  سابل  هک  وا  نابرق  مناج  سابل  ياجب  ار  وا  دیناشوپیم  البرک  كاخ  هکیا  هنهرب 
هدوب ، هدولآ  نش  وكاخب  شیناشیپ  نوخب و  هتشغآ  هکیلاح  رد  غاد  ياهگنس  يور  هداتفا 

دوبن ، وا  يارب  یبآ  شندب  نوخ  زا  ریغ  دوب و  حورجم  شیاضعا  هکیا  هنشت 
دوب ، وا  هراوهگ  تخت و  لکوم  لیئربج  اهتدم  هکیلاح  رد  دندرک  لاماپ  ار  شا  هنیس  يور  اهبسا  و 
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، دندرکیم ار  وا  دصق  ملع  يارب  هک  ار  یئ  هنیس  دندرک  لاماپ  یهانگ  هچ  يارب  یتسنادن  ایآ  دش  هتشک 
دیسوبیم ، ارنآ  شتفارش  يارب  ربمایپ  هزادنا  هچهکیلاح  رد  دزیم  نارزیخ  نوچ  وا  نادندب  و 

دندادیم ، خساپ  ار  نانآ  قالش  اب  دندوب و  نانک  هلان  نایغاط  تراسا  ریجنز  رد  وا  نادنزرف  و 
داب ، نک  هلان  هدیدغاد  نانز  يادف  مردپدندرکیم  هیرگ  شفارطا  زا  وا  نانز  و 

ارحص ، نایشحو  اب  دندش  شونامو  ناشلزانم  زا  دندرک  ترجاهم  هکیتاداسزا  ار  اقآ  دیس و  نیرتهب  درکیم  هلان 
، دندومن بورغ  هبرضاغ  نیمز  رد  دندرکعولط و  هنیدم  رد  هک  داب  یئاه  هام  نابرق  مردپ 

، ددرگن هدنامرد  زگره  دوش  دراو  اهنابهکیسک  درکن و  سمل  یگنسرگ  تدش  ار  اهنآ  ینمادکاپ  هکیگنج  ناربش 
يراوگرزب تهج  زا  هدروخربيدنت  نارابب  ناشیاب  دنک  دروخرب  هکیسک 

هحفص 385 ] ] 

، يا هچبریش  اب  دوش  ربارب  هچ  رگا  یگ و  هدنشخب  و 
دندش ، هراوآ  ردب و  رد  ناشلزانم  زا  هکیهورگ  نابرق  مردپ  ناشلزانم  زا  ارناشیا  دنک  نانمشد  ياهتسد 
دندیدیمننآ ، زا  يا  هراچ  درکیم و  تکرح  ناشفارطا  گرم  هکیلاح  رد  رابجا  رارصاب و  دندرک  ریسس 

دنتخاس ، دوخ  هاگیاج  نکاما  نایم  زا  ار  تارف  رانک  سپ  دش  گنت  ناشیا  رب  ناشنطو 
دنک ، راکش  ار  زاب  یئایرد  گشجنگ  هک  يرادن  لوبق  مه  وت  منکن و  لایخ  دش و  زوریپ  ناشیا  رب  نایتوغاط  تسد 

دشیم ، هتخیر  هنوگ  لالح  ناشنوخ  ناشیاهریشمشب و  دوب  وا  کیدزن  رد  هکیتارف  بآ  ناشیا  زا  دندرک  عنم 
دندوب ، هدش  هدرمژپ  بصن و  اه  هزین  كون  رب  سپ  ناشیاهندب  زا  ناشیاهرس  دش  رود 

دوب ، راتفرگ  کی  ره  تقیقح  رد  وناشیاه  هتشگ  نادقف  هبصغ  يارب  ناشریسا  درکیم  هیرگ 
، دنربیم ریجنزب  هتسب  ار  يرگید  نآ  هداتفا و  شیاهگر  نوخب  هتشغآ  تسار  فرط  رب  یکی  نیا 

درکیم ، هراپ  هراپ  ارناریش  هچب  اهگس  هتسب و  تراساب  ارناریش  هک  تسا  بیاجع  زا  و 
دنربیم ، هتسب  اپ  تسد و  هعماج  لغ و  ینیگنس  ریز  رد  هک  نیدباعلا  نیز  يارب  دزوسیم  بلق 

، دوب كانمیب  تحاران و  شیاهتبیصم  يارب  ونارگ  ریجنز  ریز  رد  دوب  باتیب 

هحفص 386 ] ] 

دوب ، یلمحم  ياه  لمحم  نایم  رد  وا  يارب  ما  هنوگ  تروص و  شاکیاو  داب  يریسا  يادف  مناج 
 0 دندوبن لوا  ياه  توغاط  ياهنوعرف و  رگا  هک  یتسار  مسق  هدنشخب  يادخب  مروخیم  دنگوس 

دمایمن ، دردب  شدنزرف  تبیصم  زا  مه  یلع  بلق  دشیمن و  ناشیرپ  برطضم و  شا  هون  هرابرد  دمحم  بلق 
دوشن ، شوماخ  نآ  هلعش  زگره  هک  دنتخورفا  یگنج  یشتآ  دنتسب و  ربمایپ  اب  هک  ار  یئاهنامیپ  دندرک  تنایخ 

لطاب ، هاوخ  دشاب  قح  هاوخ  یقولخم  ره  دوشیم  ضرع  وا  رب  هکیسکیا  فارعا  بحاص  يا 
ار ، هارمگ  ناراکهانگ  نآ  زا  دنکیم  عنم  لالح و  حابم و  شبزح  يارب  هکیرثوک  ضوح  بحاص  يا 

، داد هقدص  عوکر  لاح  رد  دناوخ و  زامن  درک و  اعد  دومن و  یعس  درک و  فاوط  وتفگ  کیبل  هکیسک  نیرتهب  يا 
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دومن ، رایسب  ارششخب و  دیشخب  هکیسک  تسا ، هزنم  یناوارف  ظحب  امش  زا  متفای  تسد 
، موشن لوغشم  امش  ریغ  حدمب  زگره  هکنآ  منم  ناشنهاشداپ و  حدمب  دندش  لوغشم  ایند  نادنزرف 

ار ، یمکزیچ  ناشیاه  هتفگ  رب  دندوب  هدرک  لیصحت  هکیلاح  رد  دنتشگرب  ناشیا  نکیل  اهنآرب  دورو  يارب  دندرک  دمآ  تفر و  اهنآ  و 
تسا ، تانسح  اهباوث و  نیرت  نارگب  رپ  نم  ياه  هنیفد  سپ  ار  دوخ  حدم  امشب  مداد  صاصتخا  نم  و 

کلام و هکیسک  تسین و  میارب  یجایتحا  مزاینیب و  امش  تکرب  هب  نم  و 

هحفص 387 ] ] 

، درک دهاوخن  لاوئس  زگره  امشریغ  زا  هک  دوش  يزاینیب  ار  يرگناوت  دش  زیربل 
تسا ، هناقداص  شیتسود  هک  یظافلا  هیبرع  هحیدم  یلع )  ) زا تسوت  شکشیپ  نم  يالوم 

، تسا هدرک  ادج  هدومن و  لمکم  ارنآ  بیترت  مظن و  هکتسیدیراورم  نکیل  نآ  دننام  یئالط  تسین 
دوشن ، مولعم  زگره  وت  ریغ  يارب  شیابیز  هک  يا  هزیشود  ناوجون  سورع  نک  وجتسج  نم  زا  سپ 

شاب ، اریذپ  اونش و  ناراوگرزب  دنزرف  يا  نآ  يارب  سپ  تسامش  نتفریذپ  لوبق و  نآ  هیرهم  قادص و  سپ 
، دنک اعد  دنلب  يادصب  زامن  يارب  جالفلا  یلع  یحهدننک  اعد  هکیمادام  دورد  نم  زا  تسامش  رب  و 

دزدنخبل ، رمع  نادند  وا  هیرگ  يارب  دشاب و  هتشاد  نایرج  یگ  هدنز  هکیمادام  داب  امش  رب  ادخ  دورد 

هدیصق 05

لزانم . هدنامیقاب  يا  منبش  ياهتسد  وت  اب  دنک  هحفاصم  نم و  بوبحم  هلحم  يا  ربا  ياه  هرگ  وت  رب  دوش  هداشگ 
دیوگ ، هکنآ  ات 

، دوشیم رود  هدرک و  تکرح  هک  تسا  صخاش  هیاس  لثم  ناگ  هدنیارس  نامز  لاصو و  زا  دعب  ندرک  يرودب  درک  لیم 
، ار وا  دنتفریذپن  دندرک و  دروخرب  ینمشد  توادعب و  ار  وا  مالسلا و  هیلع  یلع  نامیپ  زا  دندرک  لودع  هکیهورگ  زا 

هحفص 388 ] ] 

هکلب دندرکن  لودع  بح  رد  هنیک و  يور  زا  ... ) بلاطیبا نبای  کل  خب  خب  دـنتفگیم  هک   ) واب ریدـغ )  ) زور رد  ار  ناشلوق  دـندرک  ضوع  و 
دنتشگرب ، وا  تیالو  زا 

، دندوب هدرکن  نفد  هدادن و  لسغ  ار  وا  زونه  هتفر و  ایند  زا  ناشنیب  رد  هدنهد  تراشبو  امنهر  ربمایپ  هک  اجنآ  ات 
دندوب  لوغشم  مرگرس و  هدیزگرب  ربمایپ  تبیصمو  نادقفب  هکیلاح  رد  کلم  يوسب  دنتشگرب  هلجع  باتشب و  هک 

، دنک یئاقآ  هشیب  ناریش  رب  هراکیب  لو  هک  هدش  اجک  ناردپ و  یب  نآ  دنتخادنارکبوبا  ندرگ  رب  ار  تفالخ  قوط  و 
تسا ، بصاغ  تفالخ  ماقمو  تمس  رد  وا  هک  دنتشاد  نیقی  هکنآ  لاح  دندرک و  نینموملاریماب  باطخ  ار  وا  و 

داد ، بیرف  ار  ناشیا  وزرآ  ینادان و  هدیا و  دشاب و  نانآ  نایم  رد  تفالخ  رما  هکدندرک  قافتا  و 
گرزب ، لکشم و  تبیصم  هثداح و  نیا  زا  وا  رب  ياو  يا  سپ  ار  (ع ) ءارهز همطاف  لزنم  دننزب  شتآ  هک 

دیدرگ ، لعتشم  شتاب  یببس  چیه  نودب  دش  لیئربجنانآ  نیمشش  دوب و  رفن  جنپ  نآ  رد  هکیا  هناخ 
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دندوب ، هتفرگ  ار  وا  فارطا  هکیتسپ  مدرم  نایم  رد  شلزنم  نایم  زا  ار  یضترم  دندروآ  نوریب  و 
دنا ، هدش  نآ  کلام  بحاص و  هیام  ورف  تسپ و  نادرم  هک  ار  یتلود  وهدش  مک  شنارای  هک  ار  ینید  دیسر  دایرف  مدرم  يا 

، تسا یحو  ماقمب  لصتم  نورقم و  هک  دش  تفالخ  راکب  تسد  رکبوبا )  ) ناعدج رسپ  رودزم 

هحفص 389 ] ] 

دندوبن ، ینادان  مدرم  رگا  اجک  یهلا  تموکح  تفالخ و  اجک و  میت  نادنزرف  سپ 
دندوبن ، لمع  شناد و  ملع و  تناتم و  یئاسراپ و  دهز و  راختفا و  ياراد  هکیمدرم 

درکیم ، يداش  تفالخب و  دوب  لاحشوخ  وا  هکنآلاح  متسین و  یبوخ  درم  نم  هک  دیراذگاو  ارم  ینولیقا )  ) دنتفگ اهنآ  زا  یضعبو 
تسا ، هتفگ  تسار  درمنآ  شلوق  ود  زا  کی  مادک  رد  سپ  یمودب  ارنآ  درکراذگاو  درکیم  هلاقا  هکنامه  و 
دوشگ ، ار  هلداجم  ینمشد و  باب  تفالخ  نتفاکش  زا  شتوادع و  زا  رمع )  ) يدع ار  وا  درک  يوریپ  سپس 

، درکن دودسم  ثداوح  زا  ار  یخاروس  هنخر و  سپ  درکیم  تکرح  ناب  هک  ار  وا  هریس  فده و  داد  ناشن  وا  شور 
دش ، لقتنم  اه  هنیک  روطنیمه  تفرگ و  ندرگب  ارنآ  نامثع )  ) هیما رسپ  سپ  ار ) يرفن   6  ) ءاروش رد  تروشم  درک  عمج 

دندوب . یتلود  تموکح و  دب  سپ  رگید  یخرب  يارب  یضعب  دندراذگ  ثراو  يراکمتس  رب  ار  تفالخ  دندینادرگ  تسدب  تسد 
دیدرگ . لوزعم  رود و  یهلا  تموکح  زا  دوبهدش  ادخ  نذاب  یحیرصت  وا  هرابرد  هکیسک  رما و  بحاص  و 

دوب . لثملا  برض  مدرم  نایم  رد  وا  یئاسراپب  هکیسک  نانیشناج و  نیرتهب  ربمایپ و  ردارب  وا  و 
، دندوب يزع "  تال و  شتسرپ "  لوغشم  یگمه  مدرم  هکیلاح  رد  نتفرگ  یشیپ  تهج  زا  مالسا  رد  مدرم  نیرت  مدقشیپ  و 

دومع هکیماگنه  شندمآ  دورف  زا  دعب  قح  هدننک  دنلب  و 

هحفص 390 ] ] 

دوب ، هدش  جک  فرحنم و  تسس و  نید 
دوب . عاجش  نامرهق  هزرش و  ریشو  دندرک  ینکش  دهع  نانآ  هکیتقو  ریلد  وراوگرزب  ءاسراپ 

ار ، تب  وا  ياه  هشیدنا  درکن  ادتقا  ناراکمتس و  نادان و  ناهارمگ  نایم  رد  درکن  یگ  هدنز  هکیسک 
تلوهک . سرد  لحم  نیرتالاب  نانآ و  نایم  رددوب  مدرم  نیرت  ملاس  یکدوک  رد  وا  هکنآ  لاح  ار و  وا  دنتشاد  فاعم 

دومنیم . يدب  لمحت  هدومن و  یفالت  یبوخب  ار  يدب  دوب  تمارک  وملح  ياراد  هراومه  وا  هکنیا  و 
دوب . لصتم  متس  دندرک و  ملظ  نیسحب  وا  زا  دعب  دوب و  مولظم  وا  تفر و  ایند  زا  هکنآ  ات 

دندرکیمدمآ . تفر و  اهدصاق  هتشون و  وا  يوسب  اه  همان  دنداد و  يرای  هدعو  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  زا 
دشیمن . وا  کیدزن  ناشیا  زا  يرتش  ناشیا و  تیاعر  زا  يزور  ار  دوخ  تسد  تشادیم  هگن  شاکیا  سپ 

دشیمتفایرد . بیرف  بلقت و  ناشتشرس  زا  دوب و  رادیرخ  رپ  مرگ و  ناشیاب  قافن  رازاب  هکیمدرم 
. دندومن هلص  دندرک  اهناب  يدب  هکیناسک  هب  یلو  ار  وا  يدنواشیوخ  تبارق و  درکن  هلص  زورکی  هک  ادخب  مسق 

تارفب . دورو  يارب  دوب  یعیسو  ياه  هار  اهگس  يارب  وارب و  ار  تارف  بآ  دندرک  مارح  و 
. دندوب هداد  شیپ  زا  هکیا  هدعو  رب  ناشیا  زا  دوبهدش  گنت  وا  رب  نیمز  هکیلاح  رد  دنتشاد  هگن  ار  وا  و 
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هحفص 391 ] ] 

یئاه . هلعش  نآ  ندرک  نشور  زا  تخورفا  تشادرب و  هدرپ  نآ  ياپ  زا  دادماب  زا  ناشیا  نایم  رد  گنج  هکیتقو  ات 
دندومن . ینکش  دهع  هن  دندرک و  ایندب  لیم  هن  دندوب  شنم  گرزب  هک  وا  يور  شیپ  زا  يریمض  نشور  ناناوج  دنتفرگ  یشیپ 

. لسع ياهودنکزا  گرم  لبق  زا  دندرک  عمج  ناشدوخ  يارب  یئاولح  هکنآ  لثم 
دنتشادهگن . ار  دوخ  هانگ  زا  وار  لماک  سابل  تاقباسم  نتم  رد  دندیشوپ 

ناهج . نیا  زا  دندرک  چوک  سودرف و  تشهب  يوسب  دنتفر  ار و  تسپ  يایند  وا  لباقم  رد  دنتفگقالط  و 
دش . ناسآ  ناشیا  رب  نداد  ناج  سپدش  نایامن  نآ  يارب  هک  یئاهتشهب  يالابرد  ار  نیعلا  روح  دندید 

دندرک . هچناب  دندش  الاو  ماقم  تهج  زا  سپ  ناشیاردقنارگ  كاپ و  ياهنوخ  نیمز  يور  رب  دشيراج 
. دنتشک هک  ار  ناگ  هتشک  رب  نید  زا  هزادنا  هچ  هک  تسامش  يارب  دندرک و  گنج  هکیا  هکرعم  ره  رد  هک  هزادنا  هچ  دندش  هتشک  رگا 

دوب  هدش  هتسب  وا  رب  اه  هار  هدنام و  ناشکرس  نایم  رد  اهنتهکیلاح  رد  ادخ  ربمایپ  طبس  رب  سوسفا 
دوب . نا  يارب  یمیب  سرتو و  یسرت  میب و  دوبن  نآ  رد  یکش  هکیبلقبارنانمشد  تخادنایم 

تسا . راوتسا  یهوک  شجاوما  شیپ  رد  هک  تسا  یلیس  درکیم  هلمح  شبسا  اب  تقو  ره  هکنآ  لثم 
اهیدنلب يالاب  زا  هدجس  تلاحب  دمآ  دورف  كاخ  رب  سپ  عوکر  لاح  رد  ناشیا  رب  ار  ریشمش  تخادنا 

هحفص 392 ] ] 

سپ ... ار  ناشیا  ياهرس  وا  ریشمش  زیت  ياه  هبل  دیرب 
دشیم . هدز  لثم  یئوگتسارب  تسار و  نخس  بحاص  هک  ملسم  نب  دیمح  ارنآ  هدرک  تیاور  هک  قیقحتب  و 

دشاب . نوخب  هتشغآ  ناشیا  زا  یخرب  هداتفا و  كاخب  هتشک و  شنادناخ  زا  يرایسب  هکار  یسک  مدیدن  نم  تفگ : هکیتقو 
یتسس . هن  دیسر و  ار  وا  يراوخ  هن  هک  دندنکفا  نیمزب  مان  هدوتس  بسا  تشپ  زا  یهوک  دننام  ار  وا  دیوگ : هک  اجنآ  ات 

دوب . يدیدش  یگنل  اهریت  زا  واب  هکیلاح  رددرب  اه  همیخ  يارب  ار  وا  گرم  ربخ  شبسا  هک  وا  رب  نم  سوسفا 
تشاد . بارطضا  قوش و  زا  هدنکآ  یلد  وا  يارب  وا و  يوسب  دیودیم  هک  بنیز  رب  نم  هودنا  سوسفا و 

تسا . كاخ  زایسابل  وا  رب  لامش  داب  شزو  زا  داتفا و  كاخ  يور  رب  نایرع  شندب  هک  ار  وادید  هکیتقو  سپ 
دوب . لوغشم  گرم  تبیصمب  وا  زا  نیسح  هکیلاح  رد  دسوبب  ار  شنساحم  هک  وا  رب  داتفا 

درکیم . روتسم  ار  دوخ  فیفع  تروص  شپچ  تسد  اب  درکیم و  رود  نیسح  زا  ار  ریشمش  شتسار  تسد  اب 
تسین . هدوتس  هدیدنسپهلجع و  همطاف  رسپ  نتشگ  رد  هک  نکن  وا  رب  باتش  هلجع و  رمش  يا  تفگیم :

. تفای نایاپ  وا  دجب  تما  رد  يربمایپ  هکیسک  لوتب و  یلع و  رسپنیا  تسین  ایآ 
دوشیمن . نآ  يراوگرزب  هب  کیدزن  لحز  هراتس  هک  دوشیم  هیرذ  تفارشب  یهتنم  هکینانچ  ماما  تسنیا 

هحفص 393 ] ] 
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دنکیم . تسپ  طقاس و  ار  ناوج  اهشزغل  ادج  خزود و  شتاب  هشیمه  يارب  ار  وت  دزادنایم  هکیشزغل  زانک  رذح 
دنوش . شنزرس  رگا  رفک  لها  شهوکن  تسا  هتسیاش  ایآ  ارتفلاخم و  رگم  نآ  رب  درکن  يراددوخ  تخبدب  رمش 

دادیم . هسوب  شیاهنادندب  هدیکمار و  شنابل  ادخ  ربمایپ  اهتدم  هک  ار  يرس  دنک  ادج  هک  تفر  و 
دزیخیم رب  یهاگ  دتفایم و  یهاگ  هک  یکیدزن  زا  شرهاوخ  ار  وا  درک  هدهاشم  هکنآ  ات 

. دوب ناشیرپ  برطضم و  غاد  مغ و  زا  هکیبلق  رب  ار  تسد  هثداح  نآ  زاهودنا  هصغ و  يدایز  زا  دراذگ 
دش . ماکان  نآ  رد  ام  يوزرآ  دیما و  سپ  میتشاد  دیما  وتب  يرمع  ام  هکیا  هناگی  يا  تفگیم :

دوب لماک  وا  هکنآ  لاح  كاخ و  ردام  زادش  ناهنپ  تفر و  الاب  تفارش  زا  شلابقا  تخب و  رد  هکیهام  يا  و 
دش . اهر  ام  شیپ  زا  یکدوک  شیور  شیپ  سپ  دندشیم  نشور  واب  هک  يدوب  يدیشروخ  وت  مردارب 

. تسا هدش  لقتنم  ناریو و  یگرزب  هناوطسانونکا  دوب و  نایامن  یگرزب  نآ  ساسا  زاهک  يدوب  فرش  هیاپ  وت 
هتشذگ و رد  درک  یگرزب  كاردا  هکیلوا  زا  دیسریمن  ناب  شتعرس  اب  بسا  هک  نتفرگ  یـشیپ  رد  يدوب  ردام ) ردپ و   ) نیفرطلا میرک  وت  و 

. دوب فرش  رادهگن  وا 
دشاب . هتسب  تیولجزا  اه  هار  راتفرگ و  تسپ  مدرم  نایم  رد  هک  شیپ  زا  مدوب  هدرکن  لایخ 

هحفص 394 ] ] 

دنک . ریگ  لفاغ  ار  وا  هلاغزبهک  اریریش  هن  یندش و  زوریپ  دوش  زوریپ  رگا  نیهاش  رد  دغج  دنک  باتش  هکنیا 
تشاد . لاصتا  ناتسردنت  هب  يرایبآ  نآ  زا  هکنآ  لاح  دریمب و  یگنشت  زا  یئایرد  مدرکیمن  لایخ  مدرکیمن و  يرکفنینچ  هن 

دنشکیم . ارام  ناگیام  ورف  رارشا و  هک  دیدیم  ریساار  ام  ندش  بوجحم  زا  دعب  وت  مشچ  شاکیا  سپ 
. دادیم تلهم  هن  درکیم و  ارادم  هن  نارتش  هدننار  زاحج و  یب  نارتش  رب  دندادیم  ریس  ار  ام 

دنربیم . يراوخ  اب  میئلدایز  نبا  يوسب  تعرس  اب  هک  يدیدیمن  ار  ام  ار و  هفوک  يدوب  هدیدن  شاکیا  سپ 
دنوش . باریس  نیمز  هدرمژپ  ياه  لگ  اهریشمشوا و  نوخ  زا  دوش و  هتشک  بل  هنشت  ربمایپ  طبس  ایآ 

دوب . لسغ  ولگ  نوخ  زا  وا  يارب  یلو  نفک  ولسغ  نودب  دومن  لزنم  كاخ  يور  و 
. دوب هتخیوآ  اه  هدرپ  هیما  ینب  نانز  يولج  رد  وا و  نانز  البرک  غاد  نیمزب  دندش  ریسا  و 

نیلعن . اب  وهنهرب  اپ  دنیامن  نآ  فاوط  هک  ادخ  هناخ  ریشب و  يداه و  ربمایپ  ادخب و  مروخیم  مسق 
دوب . هدرکن  متس  یلوا  میدق  زا  دندوب و  هتسکشن  ار  یصو  نامیپ  اه  یلوا  رگا 

دنوشیم . باریس  ناب  ناگنشت  هک  یئاهراوخشبآ  زا  دندوب  هدرکن  عنم  ادیدش  ار  ع )  ) یلع نادنزرف  یموق 
اهربق و نیا  رب  يدمآ  البرکب  هاگره  ارم  هدب  فاوط  نم  قیفر  يا 

هحفص 395 ] ] 

درم . يا  یئاه  هناشن 
تفرگیم . ارفار  اه  یکیرات  ناشرون  هک  شلامک  زا  دعبهدرک  بورغ  كاخ  رد  هک  یئاه  هام  نیا  ربنک  هیرگ  و 

دوب . تبوطر  يرت و  نوخ  نایرج  زا  اهنآ  رب  یلو  دندشن  رت  یگنشت  زا  هک  ار  یئاهبل  نک  هیرگ  و 
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مراد . دامتعا  ناشیا  رب  شرع  راگدرورپ  زا  دعب  هکیناسک  تاجنياهیتشک و  يا  دمحا  لآ  يا 
دوش . همرس  یباوخیب  هب  هک  دشاب  ینامشچ  ارم  هکنآ  رگم  دنکن  عولط  نم  رب  مرحم  هام  هک  تسامش  قح  و 

دشاب . يراج  دنت  نارابنوچ  عورش و  ما  هنوگ  رد  کشا  مناگژم  زاهکنآ  رگم  امب  دنکن  عولط  و 
. دشابن شنیکلام  رب  کشا  نتخیر  رد  یلخب  مالغ  كولمم و  يارب  امش و  اب  تاساوم  هودنا و  يارب 

تسا . لصتم  مشاب  هدنز  هکیماد  ام  هراومه  امش  یگرزب  هب  نم  يانث  حدم و  سپ  دشتوف  امش  زا  نم  يرای  رگا  سپ 
تسا . ریذپلد  لزغ  حدم و  هکیزاتمم  هدیصق  نیا  امش  مالغ  هدنب  ع »  ) یلع  ) زا امش  شکشیپ  سپ 

ینالوط . هدیصق  تفهب  تسین  هبیش  هک  دراد  ناور  وکین و  یئانعم  سپ  تسناور  قیقر و 
تسا . لسع  شیاه  يوج  هک  ار  یتشهب  مراودیما  ناب  هتخورفا و  رب  شتآ  شزوس  زادشاب  يرپس  هکنیا  يارب  مدرک  ایهم  ارنآنم 

دنکفا . یکیرات  هدرپ  ناهج  رب  بش  ودنک  یئارس  همغن  یشوخ  زا  یلگ  رب  یلبلب  هکیمادام  داب  امش  رب  ادخ  دورد 

هحفص 396 ] ] 

هدیصق 06

ندرک ، لوبق  هب  دراذگ  تزع  روآ  مایپ  رگا  یناسرب  ارنآ  هک  نتفریذپ  وت  زا  دشاب  تسرد  رگا  يدعوم  تسا  دیما 
دوش ، لصاو  ندیسر  راختفا  رگاوت  زا  نآ  يارب  دروآ  نمب  یمایپ  هک  ابص  داب  اسب  هچ  سپ 

تسین ، يراد  تسود  يدنسپیم و  وت  هچنآ  ندیسرب  یهار  دیشک و  لوط  هبتع  يا  ام  نایم  هیالگ  تدم 
، تسام نایم  هچنآ  دنک  دیدجت  هک  تسیدصاق  اه  همان  هیالگ  يارب  يزور : ره  رد  ایآ 

دوشیم ، ینالوط  همان  ياهرطس  رد  تسا ) ینورد  ياهیتحاران  دوصقم   ) اه هنیس  نینوخ  طلخ  درادن و  باوج  هیالگ  ياه  همان 
تسا ، یئاه  لصف  یئادج  هیالگ  زا  ینتورف و  هدنسرپ  لیاسو  زا  نا  رب  دنکیم  تلالد  هک 

ار ، يا  هدرزآو  رفنتم  بلق  دیامنیم  نابرهم  تخس و  لد  دنکیم  مرن  سپ  يا  هدنیوگ  نخسب  دنکیم  هجوت  هک  یئاونش  شوگ  اسب  هچ 
رگ تیاعس  نیچربخ و  نخس  وت  هک  تسنیا  نآ  زا  رت  بیجع  نم و  زا  يرودب  دنا  هتشاد  او  هک  ار  وت  منیبب  هکتسنیا  زیچ  نیرت  تفگـش  و 

ینکلوبق . ار 
. تسا لیخبنداد  هدعوب  يدنمتواخس  ره  تسا و  نمشدب  نداد  هدعو  رب  نم  سفن  تداع 

ریزارس و اه  هخاش  ویتسه  يا  هخاش  وت  هک  منکیم  لایخ  نم  هکیتسرد  هب  يدش  هتسخ  ای  يدرک  ضارعا  رگا  مراد  روذعم  ار  وت 

هحفص 397 ] ] 

دنوشیم . لیامتم 
تسا . لودع  زا  لامک  رد  اهنآ  زا  وت  قلخ  هک  تسین  نیا  زج  يا و  هدشن  هدیرفآ  ناوهآ  هورگ  يارب  وت  و 

رفس . زا  ینتشگرب  ناگ  هدنور  ياربدرکن  ریس  دوب و  دابآ  سونام و  اه  هناخ  مدرک و  یم  هیرگ  هک  مدوب  نم  و 
ار ... نتفر  یئادج و  ندش و  کیدزن  یهورگ  دندیسرت  تسا و  رود  رازم  هکنآ  لاح  هنوگچ و  سپ 

. ار شنماد  نآ  رد  يریارم  دشکن  سپ  لباب  هلح  هناخ  زا  دندش  بیاغ  هاگ  ره 
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دوشن . زبس  لزانم  ياه  هدنامیقاب  نآ  منبش  زا  نآ و  رد  دوشننادنخ  ربا  ياهبل  و 
یمن . بش  اه  هناریو  نیا  رب  یبش  رد  درکن  ریس  يدنت و  میسن  دیزون  و 

دشاب . يا  هتفرگ  ریش  زا  كدوک  نآ  ياه  لصف  نایمهک  يا  هدننارچ  ناب  دشن  رهاظ  یتمالمنآ و  زا  دشن  رداص  و 
يا . هچهچ  وغبغب و  اه  هخاش  رد  اهرتوبک  يارب  زبس  سابل  رد  دشن  نایامن  و 

. تسا یلاخ  یتسب  نامیپ  هکنآ  زا  نآ  نمجنا  تسین و  یلها  هکنآ  لاح  تسنآ و  رد  يدوس  هچ  و 
تسانشآ . هناگیب  نآ  رد  هناگیب و  نآ  لها  سپ  نآ  يانشآ  نآ  زا  دنکیمیفخم  و 

میدوب . هدرک  لزنم  لیثا  یقرش  تمس  رد  ام  شبانج و  هیاس  رد  یمایا  رد  ار  ادخ  درک  تیاعر 

هحفص 398 ] ] 

دومنیم . یگتسخ  عفر  لزنمب  تشگرب  هن  درکیم و  فرطرب  ارنآ  یگ  هدرمژپ  راهب  تشگرب  هن  هک  یئاهبش 
دوب . مارآ  نم  شیپ  ناسآ و  ار  قشع  يراوشد  دوب و  دعاسم  نم  يارب  مه  ابصداب  مدیزرویم و  قشع  لاح  ناب 

. دوبن هدوسرف  هتسخ و  مه  لابقا  هدید  رادید و  زا  يا  هدعو  مشچ  دوبن  میدوب و  یط  رد  ام  هکیماگنه  و 
دوب . هدرپ  نم  رب  نیچ  نخس  زاینمیا  يارب  میتشادن و  يراعش  ینمادکاپ  تفع و  زا  ریغ  میدیباوخیم و  ام 

دنکدنا . رایسب  بیجن  فیفع و  نادنزرف  دننک و  تماقا  ینمادکاپ  يافو  رپ  مسج  کی  رد  هکیحور  ود  لثم 
ار . یئامنهر  دومن  دصق  ناوخ و  يدج  ار  امش  درک  عمج  امش و  هورگ  درکیئادجب  نالعا  هکنآ  ات 

هدنراد هاگن  هدش  بکترم  هک  یئاطخ  نآ  زا  هن  يا و  هدنیوگ  نآ  هارمگ  يارب  تسین  سپ  درک  یئومنهر  تساوخرد  قشع  ياضاقت  نم  زا 
يا .

. ددرگرب تسین  کیدزن  هک  ار  یناوتان  جالع  لزنم  زا  يرود  امشب  دومن  متس  هکیتقو  ارم  تسیفاک  سپ 
ار . يرامیب  دهد  ءافش  يرامیب  هک  تسا  بیجع  ار و  میرامیب  ءافش  ابص  دنت  داب  زا  مهاوخیم 
رت . بایمک  لاثم  رد  وت  زا  ای  دشاب  امش  دننام  دشاب  کیدزن  ای  رود  لزنم  رگا  ابص  داب  دیاش 

دشاب . قرب  دعر و  ياراد  ندرک  قادصب  دنک و  روبع  امش  نیمز  هیحان  زا  رگا  ار  ربا  میوگیم  دورد 

هحفص 399 ] ] 

اریرامیب . دهدیم  افش  اب  هنشت  دنکیم  باریس  هک  شندیرابب  مارآ  مارآ  امب  بش  رد  دنکیمرورم 
. تسنآ زا  لدب  وت  ناهد  بآ  نم  دزن  هکنیا  لثم  یماراب  نآ  ياهبل  دنزیم  قرب  ربا و  نآدنکیم  ریس  هنابش 

دشاب . یکنخ  داب  لامش  داب  هدناماو  يارب  نآ  دیاش  هک  یلماکت  وت  زا  ارم  لادوگ  لامش  درک  داجیا  و 
ددرگن . رب  هک  تسه  هلفاق  رد  یسک  هماهت  لها  ایآ  اهیمرگرس و  نیب  زا  رد  تسا  مهتم  نم  بلق  ایآ 

میاهولهپ . نایم  تسیتحاران  درد و  نآ  يارب  هک  ار  يزادگ  زوس و  وتزا  ما  هدننک  ناهنپ  نم  هک  ار  وت  دنکیم  رورغم  ایآ 
تسوکین . میما  يا  نم  ربص  یلو  ار  امش  نامیپ  دهع و  مدرک  شومارف  نم  هک  نکن  لایخ  سپ 

ینک تمالم  وت  زا  ار  وا  دنکیمن  فرصنم  یتنایخب و  ار  شتسود  دنکیمن  كرت  هک  تسا  نم  تسودب  نم  دامتعا 
یتسود . تسودرانک  رد  دوش  رهاظ  ار  دوخ  تسود  دننکیمن  تحاران  هکیناتسود  دنتسه  وکین 
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تسابیز . یئوکینب  یتشرس  وکین  ره  تسا و  هتسیاش  وکین  ياهراکب  وا  قالخا 
تسین . لاعفوت  دزن  ینار  نخس  ره  ار و  وا  لاعفا  وا  زا  تسار  نانخس  دهدیم  شیارآ 

پچ تسار و  تمـسب  ناشیاهتماق  دوخ  ياهـسابل  رد  نتفر  رد  هک  دـیدیم  یئابیز  تسوپ  دیفـس  ياهنز  هکیتقو  تسبیم  ار  دوخ  ناگ  هدـید 
دندروخیم . ولت  ولت  هدش و  لیام 

زا وا  تسد  رد  یهاتوک و  اهنز  ندیدب  تبسنوا  نامشچ  رد  سپ 

هحفص 400 ] ] 

. دوب یتسد  زارد  دی و  طسب  اهتمرکم  ناسحا 
تسوا . هدرب  هن  نیب  زا  ارنآ  هدننک  لیاز  هک  هیالگ  زا  دوب  مسق  هدرکن و  نماد  هدولآ  ارنآ  هکیتفعب  مسق  شاب : هاگآ 

دوش . هتساوخ  وا  زا  هک  نم  دزن  یتسه  یسک  نیرتیمارگ  یتسه و  یلاحشوخ  ترسم و  بجومیشاب  اج  ره  نم  بلق  يارب  وت  هنیا  ره 
دوشیم . زارد  ینالوط و  سپ  هدومن  هدنز  ارم  يوزرا  وتب  نم  دیما  وت و  رهق  يرود و  ارم  يوزرآ  دنکیم  هاتوک 

رس بجوم  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) يا هتـشک  ءالبرک  رد  يزور  هچنانچ  دوشیم  يدنلبرـس  يدیپس و  ور  بجوم  امـش  برقب  نم  ياهوزرآ  و 
دش . يدیفس  ور  يدنلب و 

تخیر . یناوارف  کشا  نا  رب  درک و  هیرگ  وا  رب  هصغ  زا  نامسآ  هکیا  هتشک 
دنتسیرگ . وا  رب  مرن  ياه  نیمز  زین  ناب و  ینزح  هودنا و  نآ  يارب  دش  رهاظ  دیزرل و  وا  نادقف  رب  روانهپ  نیمز  و 

دندرکیم . نالوج  وا  رب  هناملاظ  نانمشد  ياهبسا  دوب و  هتفرگ  رارقاهریت  فده  هک  ار  نیسح  منک  شومارف  ایآ 
تفگیم . هدرکشنارایب و  هراشا  دوب و  هدش  گنت  نتفر  زا  واب  نیمز  هکیتقو  ار  وا  مربب  دای  زا  ایآ 

ار . يراوخ  تلذ و  زیزع  ناج  رد  دنک  عمطو  ار  هدش  هدنار  دینادرگرب  هکنیا  ادخب  ار  امش  مربیم  هانپ 
. تسا هداشگ  زابناگ و  هدنور  يارب  هار  نونکا  مه  دیورب و  سپ  هدیشک  ار  شیکیرات  بش  هک  دینادب 

ار . نادناخ  لوصا و  نیرتکاپ  عورف ، دراذگاو  ایآ  هکدوب  نخس  ره  هدنیوگ  هکیلاح  رد  وا  يوسب  تسجرب  سپ 

هحفص 401 ] ] 

دوب . ادص  کچاکچ و  رگیدکیب  ندروخ  زا  ریشمش  يارب  هدیشک و  تقو  نیا  رد  اهریشمش  دنتفگیم و 
دشاب . تمالسبام  يارب  ناریپ  ناناوج و  نمشدب و  اهنتار  دوخ  ياقآ  مینک  میلست  ام  ایآ 

مینک . لودع  اجک  میرک  يادخ  لدع  زا  میوش و  فرحنم  تیاده  هار  زا  گرم  سرت  زا  ام  و 
. میدرگرب وت  يدنلب  زا  ام  هک  متسین  میوش و  هدنز  ررکم  ندش  هتشک  يارب  زاب  میوش و  هتشک  ام  هکنیاب  میراد  تسود 

تساهنآ . هارمه  ناشیاه  هچب  هک  ناشلزانم  رد  دنتسه  یناربش  ناشیا  ایوگ  هک  میدق  زا  یهاوخنوخ  يارب  دندرک  مایق  و 
:.. دیوگ هک  اجنآ  ات 

تسیرونخس . هباطخ  عقوم  رد  ادخ ) ربمایپ   ) دمحا زا  يریلد و  تعاجش و  اهگنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  وا  يارب 
دوب . دهاوخ  لیقع  رفعج و  وا  ياهومع  سپ  دور  الاب  تفارش  ناک  هلپ  زا  یمشاه  هاگ  ره 

تسا . كاپ  دنزرف  لوتب  دمحا و  يارب  وا  هک  ادخ  قلخ  نایم  رد  تبسن  يدنلب  تهج  زا  تسیفاک  وا  يارب 
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دوشیمن . همطاف  نوچمه  اهنز  نایم  رد  يردام  چیه  تسین و  دمحم  نوچ  نادرم  نایم  رد  يدج  رهسپ 
تسا . راوتسا  راد و  هشیر  دوش  هدرمش  راختفا  یگرزب و  هاگ  ره  تسا  راختفا  وا  يارب  هکیسک  راقو و  یگرزب و  ردارب  نیسح 

تسا . میخو  راگزاسان و  راوگان و  وت  ریغ  يارب  اراوگ و  وت  هقئاذ  ردهک  ار  گرم  مینیبیم 

هحفص 402 ] ] 

یتشاد . باتش  وت  هکنآرگم  یگتسهآ  يدنک و  رب  وا  یتخس  تدشب و  یخلت  يوسب  يدنمورین  تشذگن  سپ 
تسیکانلوه . ياج  نآ  هدرک و  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  هک  دندوب  گیر  هدوتگنج  يارب  يدرک  هلمح  هکیماگنه  تنانمشد  هکنیا  لثم 

دندوب . هداتفا  ربمایپ  نادناخ  زا  ءالبرک  نیمز  رد  وا  فرطا  رد  دولآكاخ  هکیئاه  هنوگ  يادف  منادناخ  مناج و 
دنا . هدرک  لولح  وت  نامسآ  فارطا  نآ  ناگ  هراتس  هک  تسیهام  اهنآ  نایم  رد  نیسح  هکنیا  لثم 

وا . ندیماشآ  زا  ندوب  عنام  مدرم  نیرتدب  دومن و  زیربل  بآ  وتفر  ایند  زا  هنشت 
تشک . ار  وا  يدرمانب  یلوغ  وا و  ندرک  باریس  زا  شیپ  ار  طبسياهگر  دندیرب  و 

دوب . هدش  رپ  وا  ههیش  يادص  زا  ءارحص  دادیم و  دنلب  يادص  اب  ار  وا  گرم  ربخ  هکیلاح  رد  تشگرب  وا  بسا  و 
تسا  نوگژاو  نآ  نیز  دندید  وا و  بسا  زا  دندینش  ار  وا  گرم  ربخ  تارهاط  ناوناب  نوچ  سپ 

دندرکیم . هیرگ  هلان و  راوگرزب  نیسح  گرم  رب  اهنآ  دندوب  هدرک  تراغ  ار  ناشیاهسابل  هکیلاح  رد  هتخیر و  نوریب  اه  هدرپارس  زا 
تفگیم . دوب و  نیگمغ  شا  هلان  رب  درکیم و  هلان  دنلب  يادص  اب  هک  دیهش  طبس  رهاوخ  يادف  مناج 

يدومن . بورغ  شلامک  عقوم  رد  یتشگ و  ناهن  تعوط  زا  دعب  هکیهام  يا  مردارب 
مشچ دشیم و  هریت  وا  رون  زا  دیشروخ  هک  يدوب  يدیشروخ  مردارب 

هحفص 403 ] ] 

تشگیم . وس  مک  هتسخ و  وا  ندید  زا 
تفرگ . ارف  ارنآ  یگ  هدرمژپ  يزبس  زا  سپ  هک  يدرک  یم  رورسم  يزبس  يرت و  تهج  زا  ار  ناگ  هدننیب  هک  يدوب  يا  هخاش  و 

دیوگ ....: هک  اجنآ  ات 
تسا . ربمایپ  مدرم  يوسب  ناگ  هدنب  راگدرورپ  زا  شدج  هکنآ  لاح  دوش و  هتشک  هنشتنیسح  ایآ 

دنرادرب . هچ  دنشونب و  هچ  نآ  ندیماشآ  رب  دندوب  نمیا  هورگ  همه  هکیلاح  رد  دوش  عونمم  بآ  ندیشون  زا  و 
دندوب . هدرک  لزنم  اهرصق  رد  دایز  نادناخ  هناگیب و  ناریو  يارس  رد  ربمایپ  نادناخ 

تسیرگیم . وا  رب  هدیدغاد  درک  یم  هلان  يریسا  تقو  ره  دندوب و  هدیرپ  گنر  اهریجنز  رد  یلع  نادناخ  و 
دندادیم . تکرح  اهناب  هیاس  ریز  رد  نایرگشل  تلود  جوا  رد  ار  نایفس  یبا  نادناخ  و 

دوش . هدیشاپ  مه  زا  اههوک  نآ  ینیگنس  زا  هک  دوب  کیدزن  هدیسرنیدب  نآ  زا  هکیا  همدص 
دوب . دهاوخ  ینالوط  نم  هودنا  دوش ) ینالوط  نامز   ) هک دنچ  ره  نم  هصغ  هودنا و  ناربمایپ  نیرتهب  دنزرف  يا  تسا  وت  رب 

تسا . گرزب  گرزب  يارب  یئالب  ره  روطنیمه  تسا و  گرزب  ملاع  رب  وت  تبیصم  سپ  وتیگرزب 
تسین . وکین  مه  ربص  دشابن و  دیفم  مه  هیرگو  تسین  عفان  نم  هودنا  وت  هرابرد  سپ 
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سپ یشومارف  یمرگرس و  يارب  ناگ  هدیدغاد  هصغ  دوش  کبس  هاگ  ره 

هحفص 404 ] ] 

تسا . نیگنس  راگزور  تشذگ  رب  نم  هودنا 
مهدیم . همادا  ندرک  هیرگ  رب  نم  سپ  یگتسخ  يارب  دنراذگ  شورف  ضرعم  رد  وت  هرابرد  ار  دوخ  هیرگ  ناگ  هدننک  هیرگ  رگا  و 

نم . ناگ  هدید  زا  وت  رب  نم  کشا  دکشخن  وت و  رب  ارم  هودنا  دهدن  فیفخت  نم  سوسفا  سپ 
تسین . ناوارف  نیریش  کشا  هدیباوخ و  تبحم  زا  یلاخ  شبلق  هکیسک  وت  هرابرد  ارم  هیرگ  دنکیم  راکنا  و 
دوشیم . يراج  سپ  هدومن  زاب  ارنآ  هودنا  شزوس  هک  يردقنارگ  سفن  وت  هرابرد  رگم  تسین  کشا  نآ  و 

تسا . كدنا  وت  رب  هودنا  نابحاص  رایسب و  اه  نیبدوخ  اهدنسپ و  دوخ  سپدندش  ادج  ناگدنیوگ  وت  هرابرد 
تسناوارف . نیصلخم  شاداپ  مک و  ناشراک  يارب  وت  رب  ایند  نادنزرف  شاداپ  سپ 

تخادنا . ریخاتب  راگزور  وتنارای  ندرک  وت  يرای  زا  ارم  نم و  ياقآيا  وت  زور  كاردا  نم  زا  دش  توف  رگا  سپ 
تسیئاهریتهدننک  تتامش  يارب  هکتسیدعاوق  نآ  سانج  قفاوت  يارب  هک  تسیرکب  راعشا  وت  قحرد  ارم  سپ 

قافن . لها  رب  تسا  كانرطخ  گرزب و  نآ  يراوگان  وت و  هرابرد  تسا  نیگمغ  تقر  نآ  يارب 
زور . هیس  نادان  زوت و  هنیک  نمشد  نآ  زا  دنکیم  ینمشد  یلاحشوخ و  زا  تسود  بلق  ناب  دوشیم  هتخابلد  هتفیرف و 

نآرق .)  ) ادخباتک رد  نآ  يارب  دنکیم  لیلد  هماقا  هک  تسیبقانم  وت  یئالاو  رد  ع »  ) یلع  ) زا ناب 

هحفص 405 ] ] 

نایاناد . لوقع  ناب  دوشیم  هتخیوآ  سپ  نآتخانش  یکاپ  فارعا  هروس  زا  دوشیم  رهاظ 
میوگب . میوگیم  هچنآ  رد  تسنکمم  زیچ  هچ  سپ  دیوگ  نخس  امش  تلیضفب  نآرق  تایآ  هاگ  ره 

تساینالوط . یهاوخرذع  حرش  هاتوک و  امش  فصوحرش  ریصقت  رب  نم  نابز 
دشاب . یپ  رد  بورغ  ار  لیصا  دیشروخ  هکیمادام  نایامن و  زور  یئانشور  هکیمادام  ادخ  دورد  مالس و  داب  امش  رب 

تسا هتفگ  شگرم  ضرم  رد  ارنآ  هک  هتفگ  هدرک و  دای  يا  هدیصق  قئارلا )  ) مانب شدوخ  باتک  زا  مود  ءزج  رد  راطع  دمحا  دیس  همالع  و 
و :

تسنیا : نآ  و 
ار . ارحص  نیب  يرود  نابایب  ندومیپ  يارب  مدرک  ریس  ینیبیم و  هچنآ  ام  هرابرد  تسا  تسرد  نتفر و  لیحر و  دش  کیدزن 

دوش . هدید  هک  دوب  یضوع  ارمببسب  ارنآ  رگا  نم  تکرح  زور  تشاد  تسود  هکیسک  زا  مدرک  چوک  و 
كاخ . ياه  هدوت  ياهیکیراتبیئاهنتب  نآ  حور  عیسو و  ياهرصق  زا  مدش  لقتنم  و 

ار  ملاع  میدرکیم  ریس  نامباوخ  رد  هک  میدوب  ام  وا و  هکنیا  لثم  سپ  ام  ياهزوردش  يرپس  و 
دوش . هتفاکش  یئادج  زور  سرت  زا  وا  بلق  دوب  کیدزن  هک  نایم  رد  دوب  هدز  تشحو  و 

هک قیقحتب  شکشا  هکیلاح  رد  دش  کیدزن  تکرح ، هکیتقو  تفگیم  و 

دلج 12 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 406 ] ] 

درک . روطسم  شا  هدروخ  نیچ  هنوگ  رد  یطخ 
یگنهرب . یگنسرگ و  ساره و  ضرعم  رد  ارم  يراذگیم  نم و  ءاشحا  رد  يدرک  لزنم  هکیسک  يا 

ددرگ . ضراع  يا  هیلب  ای  درذگب  دح  زا  راگزور  ياهدمآ  شیپ  رگاتسام  يارب  هاگهانپ  وت  زج  یسک  هچ  يوسب  سپ 
ار . یخرس  کشا  ياه  هناد  ما  هنوگ  رب  دیرابیم  هک  دوب  وا  یئادج  هبوک  مشچ  ار و  وامداد  خساپ  سپ 

متسه . ادخ  قلخ  نیرتهب  ردیح  هدرپس  تناما  نم  صخش  هچنانچ  دیئادخ  تناما  امش 
ربقرد . ار  رکنم  ریکن و  دنک  هدهاشم  هکیتقو  نم  یئاهنت  رد  نم  سنوم  يا 

دنشاب . نم  هدنسرپ  رشبم  ریشب و  هکنیا  رگم  ار  صخش  ود  نآ  منیبیمن  مراد  وتب  دیما  نم 
نداد . ربخ  تفرعم و  تهج  زا  ترس  نونکم  رب  ار  ناشیا  متسناد  نیما  هکیمدرم  قحب  سپ 

ملاع . همه  رب  ار  وا  تعاط  يدرک  بجاو  مزال و  هکیسک  هانپب  هدمآ  دورف  هک  ار  يا  هدنب  ناهانگ  یشخبب  هکنیا 
ما . هدرک  کمک  یئاونیب  هب  يزور  هن  هانگ و  زا  هدننک  يرود  هن  هدوب و  راکزیهرپ  ءاسراپ  هن  هکینم 

تسا . راختفا  نیاب  ام  يارب  امشب و  دامتعا  يارب  هدش  دنب  امش  تبحم  تیالو و  نامسیرب  متسد  نکیل 
يدیدرت . کش و  نودب  دش  راوتسا  سپدوب  هدش  جک  نآ  ياه  هیاپ  هکیماگنه  مالسا  هدننک  يرای  يا 

هحفص 407 ] ] 

اه . هیاپ  فارطا و  يدنلب  تخس و  يرادهگن  زا  دعب  رفک  تزع  هدننک  لیلذ  و 
دیئامرف . رظن  تسا  هدیدرگ  امش  تیالوب  نصحتم  هدمآ و  امش  هانپ  هب  هکیا  هدنب  هرابرد  ادخب  مهدیم  مسق  ار  امش 

تساهدنهانپ . نابزیم و  رب  یقح  نامهم  یهانپ  ره  يارب  ار و  امش  دمآ  یگ  هدنهانپ  ینامهیم و  ناونعب  نم  هکیتسردب 
هللا ءاشنا  دمآ . دهاوخ  همجرت  نتم و 11 و 12  متفه  ءزج  نآ  رانک  رد  ریدغلا و  باتک  زا  یبرع  مشش  ءزج  مود ) شخب   ) ءزج 12 دش  مامت 

منک . یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  هدومن و  لکوت  وا  رب  هک  ادخ  هب  رگم  تسین  و 
« يزار فیرش  دمحم ، »

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 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

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 
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قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 

IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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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