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اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  12شهوکن 

وا ینامیشپ  گرم و  مد  رد  وا  نانخس  12یسررب 

12هراشا

دش نامیشپ  شندادن  ماجنا  زا  رکبوب  هک  يراک  16هس 

نیسپزاب هنیمز  18هس 

يزیر وربآ  زا  20يریگولج 

رکبوب زا  يدوهی  کی  21شسرپ 

ناشیا ياه  شسرپ  نایاسرت و  ياه  21کیپ 

میسانشب ار  يوردنت  ات  23دییایب 

ناشاه فال  ندوب  غورد  رب  شنارای  ربمایپ و  ياه  24یهاوگ 

نآ یسررب  رکبوب و  ندوب  رتاناد  رب  ییاه  26هناشن 

دریم یم  مه  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  26اهنت 

هدوب ناسکی  ربمایپ  اب  يو  27خساپ 

درپس كاخ  هب  دیاب  اجک  ار  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  29اهنت 

دنراذگ یمن  ثرا  ناربمایپ  هتسناد  یم  وا  32اهنت 

32هراشا

تفگن شناثراو  هب  ار  نخس  نآ  ربمایپ  33ارچ 

دوب هدیشخب  همطاف  هب  ربمایپ  ار  33كدف 
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33هراشا

كدف راد  ریگرد و  وا  ینارنخس  زا  34ییاهزارف 

؟ دنراذگ یم  ثرا  ناربمایپ  دناسر  یم  هک  نآرق  ياه  35هیآ 

35هراشا

؟ دنناسر یم  ار  يربمایپ  شناد  هیامرس  زا  ندرب  ثرا  اه  هیآ  نیا  35ایآ 

دنا هدناسانش  وگ  مانشد  ار  شیومع  یلع  هب  ییوگ  مانشد  37يارب 

كدف هرابرد  نومام  همان  38نامرف 

اه غورد  نماد  هب  40تسد 

رکبوب 42يریلد 

42هراشا

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  یلع ، یهاوگ  44هب 

44هراشا

جدوه هب  48لالدتسا 

ظحاج خساپ  رد  یفاکسا  49نخس 

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  نآرق ، یهاوگ  54هب 

دوعسم نبا  56یهاوگ 

یتدیقع داینب  رب  هفیلخ  56يرادیاپ 

یتسرپادخ رد  هفیلخ  59يراپسناج 

قالخا رد  هفیلخ  62یگدیزرو 

62هراشا

رکبوب ياه  ییوگ  مانشد  63رگید 

رکبوب يرابدرب  رد  غورد  65یشرازگ 

65هراشا

ربمایپ رتخد  اب  وا  یتشرد  65يدنت و 
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وا ياه  شنکاو  همطاف و  ندش  65هدرزآ 

ارهز زا  هفیلخ  یهاوخ  66شزوپ 

ظحاج 67نخس 

هدنهد رازآ  نخس  کی  رد  69یهاگن 

هدرزآ ارم  درازایب  ار  همطاف  سک  ره  همطاف  ثیدح  هرابرد  ربمایپ  زا  69یئاهشرازگ 

69هراشا

ثیدح هدنهد  شرازگ  ناینس  زا  نت  هن  هاجنپ و  70یماسا 

یفارخ ياه  هصق  ای  زیمآ  ولغ  74ثیداحا 

74هراشا

هدندرگ خرچ  رب  74دیشروخ 

رکبوب شیر  هب  76لسوت 

لیئربج رکبوب و  80یهاوگ 

شقن ربمایپ و  80رتشگنا 

رکبوب تشهب  82يانهپ 

دنک یم  ایح  رکبوب  زا  83ادخ 

رکبوبا نفد  84تمارک 

دتفا یم  كاخ  هب  رکبوب  تبیه  زا  86لیئربج 

رکبوب زا  یتمارک  رب  لمتشم  88یناتساد 

سانشان یناوج  ربمایپ  سانشرس و  يدرمریپ  91رکبوب 

91هراشا

تعیب ود  رد  راصنا  95شقن 

ترجه 100شرازگ 

ربمایپ زا  رت  هدروخلاس  105رکبوب 

یلع دلوت  زا  شیپ  رکبوب  ندش  106ناملسم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  113رکبوب 

وزارت هفک  رد  118رکبوب 

رکبوب هب  دیشروخ  119لسوت 

ناوید نایم  زا  رومام  یگس  120هدام 

شنارادتسود يارب  رکبوب  122ناغمرا 

نیسوق باق  رد  124رکبوبا 

نآ مشچ  شوگ و  125نید و 

ادخ دزن  وا  هاگیاپ  127رکبوب و 

دریگ یم  يرای  رمع  رکبوب و  زا  129ربمایپ 

مدآ ناگداز  زا  هناگجنپ  130حابشا 

نیمز اه و  نامسآ  همه  رد  تسا  ناسک  نیرتهب  135رکبوب 

رکبوب ربمایپ و  136شاداپ 

ناملسم هدوت  رب  بجاو  يرازگساپس  137یتسود و 

وزارت هفک  رد  138رکبوب 

دشن ناملسمرکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  140ردپ 

140هراشا

رکبوب ردام  ردپ و  ندش  142ناملسم 

142هراشا

رکبوب ردپ  142یناملسم 

رکبوب ردام  150یناملسم 

نآرق رد  شردام  ردپ و  154رکبوب و 

154هراشا

شردپ رکبوب و  هرابرد  رگید  يا  155هیآ 

وگم وگب  زا  156فده 
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هدوب ناملسم  بلاطوبا  دنک  یم  نشور  158هچنآ 

158هراشا

وا زا  يرایسب  ياه  158هدورس 

هتساخرب نآ  هب  هک  يرازگساپس  هتسیاش  نانخس  وکین و  171ياهراک 

171هراشا

ربمایپ تکرب  زا  بلاطوبا  نتساوخ  175ناراب 

نانمومریما ندش  هداز  رد  176بلاطوبا 

بلاطوبا اب  ربمایپ  راک  177زاغآ 

دنک یم  مگ  ار  ربمایپ  178بلاطوبا 

ربمایپ توعد  زاغآ  رد  181بلاطوبا 

نک یهارمه  تیومع  رسپ  اب  یلع : هب  بلاطوبا  184راتفگ 

نز دنویپ  تا  هداز  ومع  يولهپ  هب  ار  دوخ  بلاطوبا : 185نخس 

ربمایپ يارب  شا  يزوسلد  186بلاطوب و 

يرعبز رسپ  187بلاطوبا و 

شیرق بلاطوبا و  ام  187رورس 

شیرق همان  نایکم و  191رورس 

گرم ماگنه  رد  بلاطوبا  ياه  194شرافس 

شردپ ناگداز  هب  بلاطوبا  ياه  195شرافس 

بلاطوبا زا  196یثیدح 

دنا هدرک  شرازگ  وا  زا  شناسک  نادناخ و  197هچنآ 

197هراشا

داجس ماما  208نخس 

رقاب ماما  208نخس 

قداص ماما  209نخس 
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اضر ماما  209نخس 

نخس 209نیماجنا 

دنا هداد  يو  هب  وا  ناگتسباو  زا  یناسک  هک  ییاه  213تبسن 

213هراشا

بلاطوبا یناملسم  دروم  رد  شرازگ  214لهچ 

بلاطوبا یناملسم  دروم  رد  هناگادج  ياه  227شراگن 

وا شیاتس  رد  ییاه  229هدورس 

موظنم ياه  238شیاتس 

238هراشا

ریدغلا همان  رد  تقیقح  238ربلد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  242هرابرد 
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دلج 14 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 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یسرب ظفاح  هیریدغ 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگ  هفازگ  شهوکن 

وا ینامیشپ  گرم و  مد  رد  وا  نانخس  یسررب 

هراشا

هک دوب  يرامیب  نامه  رد  وا  ماگنه  نیا  دمآرد و  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  ور -  تسار  رکبوب  رب  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  هک  دـنا  هدروآ 
ادخ رکبوبا -  يور  یم  دوبهب  هب  ور  هک  شیاتـس  ار  يادخ  تفگيو : هب  نمحرلا  دبع  تسا .  نیگهودنا  دـید  سپ  دـیماجنا  يو  گرم  هب 
لد رد  هک  مدرپس  یسک  هب  ار  امش  یتسرپرـس  نم  یتسار  هب  تفگ " : يرآ  داد  خساپ  ینیب ؟ یم  نینچ  وت  ایآ  دیـسرپ  داب - دونـشخ  يو  زا 

دیدید نانچ  وا ، هن  دشاب و  امش  تسد  هب  راک  دیهاوخ ، یم  هک  تسا  نآ  زا  ناتمشخ  امشزا  کی  ره  متـسناد و  یم  امـش  زا  رتهب  اروا  دوخ 
رب نتفخ  دـیریگرب و  ابید  ياه  شلاب  نیمـشیربا و  ياـه  هدرپ  دـش ، روآ  يور  هک  نیمه  هدرواـین و  يور  زونه  یلو  هدروآ  يور  یتیگ  هک 
زا یـسک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیا  هداتفا  سخ  راخ و  يور  رب  یئوگ  هک  درآ  درد  هب  ار  ناتنت  نادنچ  دشاب  یناجیابرذآ  مشپ  زا  هک  يرتسب 

ادرف امـش  دـیزادرپ و  يروانـش  هب  ناـهج  بادرگ  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  شیارب  دـنزب  ندرگ  یهاـنگ  چـیه  یب  هدیـشک و  شیپ  ار  اـمش 
يدادماب هدیپس  نآ  امنهار  يا  دیناشک  یم  تسار  پچ و  تسد  هب  هارهاش ، زا  ار  نانآ  هدومن و  هارمگ  ارمدرم  هک  دـیتسه  یناسک  نیتسخن 

ربارب رد  مدرم  دنک و  یم  تخس  هرابود  ار  وت  يرامیب  يزیت ، دنت و  نیا  هک  ریگب  مارآ  دازرمایب  تیادخ  شتفگ : فوع  رـسپ  ایرد ؟ ای  تسا 
دنراگزاسان وت  اب  ای  دـنا  هارمه  وتاب  هک  تسا  وت  دـننامه  ناشیا  تشادرب  اـی  دـنیامن  یم  شنکاو  هنوگ  ود  نیا  زا  یکی  هب  اـهنت  وت ، روتـسد 

یئامنهار ار  تتسود  وت و  يراد  تسود  هچنانچ  مه  زاب  یلو 

هحفص 2 ] ] 

درآ یم  هتسیاش  هار  هب  ار  نارگید  هک  ینامیم  یمدرم  هتسیاش  هشیمه  یشاب و  هتساوخ  يراکوکین  زج  وت  هک  میرادن  نامگ  ام  دننک و  یم 
نم يرآ  تفگ  داـب -  دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوبا -  يا .  هداد  تسد  زا  ار  ناـهج  زا  يزیچ  هکيروـخ  یمن  ار  نیا  سوـسفا  مه  زگره  و 

مدوب و هدرکن  ما  هداد  ماجنا  هک  ار  راک  هس  متشاد  تسود  هک  نیا  رگم  ما  هداد  تسد  زا  ار  ناهج  زا  يزیچ  هک  مروخ  یمن  ار  نیا  سوسفا 
یم یـشسرپ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  هتخیگنارب  زا  مه  هنیمز  هس  نوماریپ  رد  شاک  ياو  مداد  یم  ماجنا  مدرواین  اج  هب  هک  ار  راـک  هس 

مدرک . 
اب دربن  يارب  ار  نآ  رد  دنچ  ره  مدرک  یمن  یسرزاب  زیچ  چیه  يارب  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  مدوب : هدرکن  شاک  يا  هک  يراک  هس  نآ  یلو 

تـسرد ياهشیدـنا  رـس  زا  هنادـنمزوریپ و  ای  شمتـشک  یم  یناسآ  هب  ای  مدـنازوس ، یمن  هدـنز  ار  یملـس  هاجف  شاـک  يا  دنتـسب و  یم  نم 
نآ زا  یکی  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  نم  دوب  اپرب  اهراد  ریگ و  نآ  نایدعاس  نابیاس ) هفیقس =(  رد  هک  يزور  شاک  يا  متخاس و  یم  شدازآ 
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شاک هک  يراک  هس  نآ  یلو  مشاـب .  يو  راـیتسدنم  دـسر و  یئاورناـمرف  هب  ود  نآ  زا  یکی  اـت  متخادـنا  یم  هدـیبع -  وبا  رمع و  درم - ود 
یم منامگ  هب  اریز  مدز  یم  ار  وا  ندرگ  دندروآ  نم  دزن  هب  وهدرک  دنب  رد  ار  سیق  رـسپ  ثعـشا  هک  يزور  منک  یم  وزرآ  مداد : یم  ماجنا 
رـس رب  ار  دیلو  رـسپ  دـلاخ  هک  یماگنه  رد  شاک  يا  مه  داد و  دـهاوخ  يرای  نآ  ماجنا  رد  رگم  دوش  یمن  وربور  يدـبراک  چـیه  اب  دـسر 

دنروخب تسکـش  رگا  دنا و  هدش  زوریپ  هک  دـنوش  زوریپ  ناناملـسم  رگا  ات  مدـنام  یم  هصقلا  وذ  رد  مدوخ  مداتـسرف  ناگتـشگزاب  شیکزا 
باطخ رسپ  رمع  مداتسرف  ماش  هب  ار  دیلو  رـسپ  دلاخ  هک  یماگنه  رد  شاک  يا  زین  مدناسر و  یم  کمک  ای  مدرک  یم  رهاید  گنهآ  دوخ ،

درک -  زارد  ار  دوخ  تسد  ود  رکبوب  اج  نیا  مدراذگ -  یم  زاب  ادخ  هار  رد  ار  ود  ره  تسد  مداتسرف و  یم  قارع  هب  مه  ار 
دزیخن و رب  شکمـشک  هب  وا  اب  سک  چـیه  ات  تسیک ؟ اب  راک  نیا  هک  مدیـسرپ  یم  يو -  ربادـخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  زا  شاک  يا  زابو 

هدیسرپ يو  زا  هک  متشاد  تسود 

هحفص 3 ] ] 

اریز مدوب  هدرک  یـشسرپ  همع  ردارب و  رتخد  گیر  هدرم  هرابرد  يو  زا  متـشاد  تسود  و  دـنراد ؟ يا  هرهبراک  نیا  رد  زین  راصنا  اـیآ  مدوب 
دریگ .  یمن  مارآ  شسپ  ود  نیا  هب  خساپ  يارب  مدوخ  لد 

همامالا و رد " هبیتق  نبا  دوخ ج 4 ص 52 و  خـیرات "   " رد يربط  زین  و  تسا -  هدروآ  لاومالا " ص 131  رد "  دـیبع  وبا  ار  شرازگ  نیا 
" ج 2 ص 254 دیرفلا دقعلا  رد "  هبر  دبع  نبا  بهذلا " ج 1 ص 414 و  جورم  رد "  يدوعسم  هسایسلا " ج 1 ص 18 و 

دنا یناسک  زین  ناشیا  زا  نت  راهچ  تشاد و  یمرگ  تشپ  ناشنخـس  هب  ناوت  یم  هک  دنتـسه  ینادرم  زا  یگمه  زین  نآ  رگـشرازگ  نایجنایم 
دنسانش .  یمنیئآ  هیامرس  ار  ناشاه  شرازگ  حیحص "  شش " ناگدنراگن  هک 

هرابرد ام  هک  هتـسناد  یمن  ددنب  راک  هب  دیاب  هک  يزور  رد  ربمایپ  نیـشناج  ار  نایم  نآ  زا  هس  هک  تسا  زیچ   9 شرازگ نیا  رد  دیوگ  ینیما 
میدنار نخس  یگدرتسگ  اب  هاجف -  ندنازوس  هدنز  یکی - 

نیـسپزاب رد  ربمایپ  نیـشناج  نیا  هک  دـناسر  یم  دـنکفا  یم  درم  ود  نآ  زا  یکی  ندرگ  هب  ار  راک  شاک  يا  تسا  هدرک  وزرآ  هک  نیا  یلو 
نیئآ داـینب  رب  شگرم ) زا  سپ  وا  ياـهراکماجنا  ربماـیپ و  ینیـشناج   ) هتـساخرب نآ  هب  هک  يراـک  هک  تسا  هتفاـیرد  شا  یگدـنزياهزور 
سپ هک  تسا  یـسک  نامه  دوخ  اب  دزیخرب  وا  راک  هب  دیاب  يرگید  گرم  زا  سپ  هک  یـسک  نیـشناج و  ندیزگرب  اریز  تسا  هدوبن  یئادخ 
زارد يراگزور  زا  سپ  ربمایپ  نیـشناج  مود  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دزیخربيو و  راک  هب  وا  زا  سپ  دیاب  میدـنمزاین و  ینیـشناج  هب  وا  زا 

زا شیپ  نانادان  هچنآ  دـننامه  دوب  یناهگان  هشیدـنا و  یب  يدادـیور  راک و  رکبوب ، هب  مدرمنداد  يربنامرف  تسد  تفگ : تفاـیرد و  ارنآ 
تشادهاگن نآ  يدب  زا  ار  مدرم  دنوادخ ، یلو  دندرک  یم  مالسا 

هحفص 4 ] ] 

شدیشکب دریگب  يربنامرف  تسد  مدرم  زا  راب  نآ  دننام  سک  ره  و 
ماجنا هب  ار  ندیزگرب  راک  هک  تسا  یسک  رد  ایآ  دنتفای  اورنامرف  ندیزگرب  يارب  دوخ  همانرب  رد  ود -  نآ  هک -  یگتسیاشان  نیا  مناد  یمن 

هک تشامگرب ؟ ربمایپ  يارب  ینیشناج  شنیزگ ، همانرب  اب  ناوتب  زگره  هک  نیا  رد  ای  ؟ ود ره  رد  ای  دشاب ؟ هدیزگرب  هک  یسک  رد  ای  دیناسر ؟
هک دنتـسه  ام  ربارب  رد  ناگتخیگنارب  ناربمایپ و  ياـه  هورگ  کـنیا  تسا و  زاـب  اـم  يور  رب  يریگ  هدرخ  هار  دنـشاب  هتـساوخ  ار  مادـک  ره 

ار ناشیا  نانیشناج  مه  زگره  دنا و  هدوبن  نادرگ  ور  راکشآ -  یئاهروتسد  اب  مه  نآ  ناشگرم -  زا  سپ  يارب  دوخنیشناج  نتـشامگربزا 
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دنا .  هدیزگن  رب  ناشناوریپ 
هک تسا  یئاهزیچ  رد  ندرب  تسد  دنمزاین  هک  وا -  ياه  شرافس  ماجنا  تشذگرد  یـسک  رگا  میئوگب  هک  تسا  هنادنمدرخ  رادنپ  نیا  ایآ 

یـشور زا  و   - وا ياه  هتـساوخ  زا  دـنهاگآان و  اهراک  رد  شا  یـشیدنا  هراچ  یگنوگچ  زا  هک  تسا  يا  هناگیب  نامدرم  اب  هداهن -  ياج  رب 
هتفاین و هنادنمدرخ  شرورپ  یگدـنز ، ماگنه  رد  هدرم  رگم  رود ؟ دربب -  راک  هب  دوخ  هداوناخ  یئارادنداد و  شدرگ  رد  هتـشاد  شوخ  هک 
دنار و یم  شیپ  هب  ار  نانآ  يدنمزآ  يوگدورس  دنچیپ و  یم  دوخ  رب  هک  یناسک  هتسنادیمن  هتخانش و  یمن  نارگید  زا  ار  نادرم  هتـسیاش 

نیا همه  اب  هک  ینآرب  وت  ایآ  دننارورپ ؟ یم  لد  رد  اه  هچ  دناریم ، نامرف  نانآ  رب  هرش  وید  دراد و  تسد  رد  ار  ناشراسفا  یمشچ  هنـسرگ 
نارگاـمغی هرهب  ناـنارچ و  مکـش  كاروـخ  هدـنام ، اـج  هب  يو  زا  ار  هچنآ  اـت  دـنک  یمن  شگرم  زا  سپ  يارب  یئاـه  شرافـس  مه  زاـب  اـه 

هن  دنادرگ ؟
هویـش هچناـنچ  دـتفا ، راـک  هب  هتـسیاش  یهار  رد  ار  شا  یئاراد  هکار  نیا  و  دـهاوخ -  یم  ار  شنادـناخ  یبوـخ  نوـچ  درک  دـهاوخن  نینچ 

ياه شرافـس  يارب  هدروآ و  نابز  رب  ار  نآ  یتسرد  زین  مالـسا  نیئآ  هدوب و  هنوگ  نیمه  هب  نونکات  ربمایپ  ناراـی  راـگزور  زازین  ناناملـسم 
یئاه همانرب  اهروتسد و  دوش  یم  هتسبراک  هب  شگرم  زا  سپ  هک  یمدآ 

هحفص 5 ] ] 

دناوتب هک  دشاب  هتشاد  يزیچ  ناملـسم  ره  تفگ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هکهدمآ  حیحـص "  باتک "  ود  رد  هداد و 
دزن هتشون  ار  هدش  دای  همان  شرافس  هک  نآ  رگم  دناسرب  زور  هب  ار  بش  ود  تسین  هتـسیاش  دنک ، یـشرافس  نآ  هرابرد  گرم  زا  سپ  يارب 

دناسرب . . .  زور  هب  ار  بش  هس  ملسم . . . : شرازگ  داینب  رب  هدروآ و  يراخب  ار  نیا  دشاب -  هتشاددوخ 
رد ما  همانـشرافس  هک  تشذگن  نم  رب  یبش  چیه  مدینـش  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  زا  ار  نخـس  نآ  هک  هاگ  نآزا  تفگ : رمع  سپ 
دنناتسادمه .  همه  شرازگ  نیا  یتسرد  رد  دسیون  یم  نادرم " ص 156  هتسیاش  ياهرازلگ  نیحلاصلا =  ضایر  رد "  يوون  دشابن  مدزن 

دندرک  ناشگرمزا  سپ  يارب  اه  شرافس  زین  وا  ناگتخیگنارب  درک و  شرافس  دنوادخ  " 
تسا  اهراک  نیرترب  زا  ناشیا  زا  يوریپ  يور  نیا  زا  و 

نایم رد  يراد  روشک  هک  تسا  اه  شرافس  نینچ  اب  دنتفا و  یم  یهارمگ  یگتشگرسب و  ناگدیرفآ  دشابن  گرم  زا  سپ  ياربشرافس  رگا 
راذگم  ورف  دنب و  راک  هب  ار  نآ  همانرب  دنام  یم  رادیاپ  اه  تلود 

هداد  شرافس  نیا  هب  روتسد  یتسه ، زاغآ  زا  دنوادخ  هک 
دوب  هدرک  ناشیا  هب  دنوادخ ، هک  یئاه  شرافس  زین ، نآ  لابند  هب  مدرک و  دای  ار  یهورگ 

 " تسین نمزا  اه  شرافس  نیا  هرابرد  يروتسد  ندروآ  دیدپ  هنرگو 
ینیـشناج رد  ار  نآ  ارچ  سپ  دـشاب  راوتـسا  یتیگ ، ریذـپ  يدوبان  زیچان و  ياـهالاک  نوماریپ  گرم  زاسپ  يارب  ندرک  شرافـس  رگا  سپ 

نیئآ ربمایپ و  هناربهار 

هحفص 6 ] ] 

شزاس و یتشآ و  مه  میهاوخ و  یم  نآ  زا  اراه  شنم  اه و  نامرف  اه و  یئاراد  اهوربآ و  اـه و  ناـج  يزاـسکین  مه  هکمیریذـپن  نادـیواج 
شیوخ درخ  اب  ار  اهزرم  نیا  زادنا  مشچ  نیرتروددناوت  یمن  يداع  رشب  کی  هک  تشاد  دیابن  ارچ  نوچ و  تسا ؟ هدوت  هتـسیاش  ار  هچ  نآ 
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ات درامگرب  ار  نتشیوخزا  سپ  نیشناج  شراگدرورپ  يوس  زا  دوخ  راکتسرد ، هتخیگنارب  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراچ  داینب  نیا  رب  درگنب و 
دنتفیب .  يو  یپ  رد  زین  وا  ناوریپ 

: دنیوگ یم  هک  میدومن  زاب  ار  مدرم  نخس  هیواعم و  رمع و  رسپ  هللا  دبع  هشیاع و  هشیدنا  ریدغ "  همجرت "  زا  رد ج 13 ص 269 و270  و 
مه یئوس  زاو  دنک  اهر  تسرپرـس  یب  دراد  دوخ  تسدریز  ار  هچ  نآ  هک  دسرن  ار  مادـکچیه  نیمز ، کی  رازگراک  ای  نابراس  ای  ناپوچ  " 
زا هدوت  هفیقس -  زور  رد  هنوگچ -  دنناتـسادمه  نآ  رد  همه  هک  يروتـسد  نیا  سپ  دنفـسوگ " .  رتش و  زاتسا  رتراوشد  مدرم  یتسرپرس 
زور نآ  رد  و  دـیدرگ ؟ لال  نآ  يرگ  وگزاب  زا  اه  ناـبز  دونـشب و  ار  نآ  هک  دـنامن  دوخ  ياـج  رد  اـه  شوگارچ  و  دندیـشوپ ؟ مشچ  نآ 
دورد  - ربمایپ هچ  يارب  دنهد ؟ ار  نآ  شرازگ  هدوت  دنیوگ و  نخس  نآ  زا  مدرم  دنچيراگزور ، زا  سپ  ات  درپس  یشومارف  هب  ارنآ  اهدرخ 
تخس هدننک و  هارمگ  یئاه  بوشآ  ياهرد  راک  نیا  اب  ودرک  اهر  دوخ  رـس  هتخیـسگ و  راسفا  نارتش  نوچمه  ار  دوخ  هدوت  يو -  رب  ادخ 
رتراوخ دشاب  یسک  تسد  ریز  هک  يرتش  دنفسوگ و  زا  ار  شناتـسدریزو  تشاگنا  زیچان  ار  شیوخ  ناوریپ  هدوشگ  ناشیا  يور  رب  ار  هریت 
شیوخ نیـشناج  یتسار  هب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  اریز  تسا  رود  هب  ناربمایپ  نیرت  گرزب  زا  یئاه  نامگ  نینچ  تشادنپ ؟

نیا داد و  ناشن  ار  دوخ  نیشناج  راکشآ  ینخس  روتسد و  اب  تشامگرب و  دوخ  ددنب -  راک  هب  ار  شیاه  شرافس  يو  زا  سپ  دیاب  هک  ار - 
درپس دزادرپ  شیاه  شرافـس  ماجنا  هب  دیاب  وا  زا  سپ  هک  یـسک  هب  هدمآ -  تسرد  شرازگ  رد  هچنانچ  یلو -  دیناسر  زین  شناوریپ  هب  ار 

دنهاوخ گنرین  وا  اب  يو  ناوریپ  هک 

هحفص 7 ] ] 

داد خساپ  دـنام ؟ یم  تسردنم  نید  ایآ  دیـسرپ  یلع  دـش  یهاوخ  وربور  یئاه  جـنر  اب  نم  زا  سپ  وت  یتسار  هب  تفگ : وا  هب  مه  تخاب و 
نم و زا  سپ  رگم  درک  دنهاوخن  راکـشآ  ار  نآ  هک  تسه  یئاه  هورگ  ياه  هنیـسرد  یئاه  هنیک  تفگ : یلع  هب  دـنام و  یمتسرد  وت  نید 
 " يرگن کیراب  ياه  هنیجنگ  قئاقدـلا =  زونک  يزیخرب "  راکیپ  هب  ادابم  سپ  يوش  یم  راـتفرگ  نم  زا  سپ  وت  یتسار  هب  یلع  تفگ : واهب 

يوانم ص 188  زا 
اهر راک  نیا  گنچ  زا  اردوخ  هتسهآ  هفیقسزور  رد  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  ارچ  هدیشک  ینامیـشپ  هب  شراک  هک  ربمایپ  نیـشناج  یهگناو 

ماجنا هک  دوب  تسرد  يراک  شا  هزیگنا  وا  ینامیـشپ  ایآ  دنکفا ؟ یم  هدیبع -  وبا  رمع و  درم -  ود  نآ  زا  یکی  ندرگ  هب  ار  نآ  درک و  یم 
هک ربمایپ  هناربهار  ینیـشناج  داینب  دـشاب  نینچ  رگا  درک و  دـمآ  شیپ  هک  دوب  تسردان  يراک  زا  اـی  درادـن  ینامیـشپ  یتسرد  هک  تفرگ ؟

تسا .  داب  رب  دننز  یم  ار  شفال 
نیا هب  ود  نآ  ندـینادرگهژیو  يارب  يا  هزیگنا  اـم  دـنکفا ؟ یمدرم  ود  نآ  زا  یکی  ندرگ  هـب  ار  نآ  شاـک  هـک  دـنک  یموزرآ  ارچ  هزاـت  و 
یمن نانآ  زا  مادک  چیه  زرم  هب  درم  ود  نیا  هک  دنتسه  اه  يرترب  ناگدنراد  نارت و  گرزب  ربمایپ ، نارای  نایم  رد  اریز  میسانش  یمن  هاگیاپ 

هچ ره  یتسار و  هب  دـنناشنب  رتجرا  مک  زا  میئوگن  مه  رگا  میا -  هتفایرد  ربماـیپ  ناراـی  ياـه  شنم  زا  هچنآ  هب  شرگناـب  ود -  نیا  دنـسر و 
ام رورـس  همه ، زا  شیپ  دـندوب و  هنایم  رد  هک  یناسک  اـب  مه  نآ  دـنتفر ، یمن  رامـش  هب  زین  ناـشیا  نیرترب  زا  میئوگب  میناوت  یم  رتراکـشآ 
رد یگدنـسب  نآ  اب  ربمایپ و  يدـنواشیوخ  يدامادهب و  زارفارـس  و  اه ، يرترب  اـه و  هنیـشیپ  ياراد  وا -  رب  دورد  ناگدـنورگ -  ياورناـمرف 

گرزب ناور  هزاوآ و  دنلب  ياه  هاگتـسیا  نایامن و  ياهزور  رگیدو  ریدـغ  زور  هدـنراد  درب و  نیئآ  هار  ردهک  یئاه  جـنر  یـشیدنا و  هراچ 
نخس هب  شرگن  اب  ناربمایپ -  نیرت 

هحفص 8 ] ] 
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یئامن -  كاپ  هیآ  هب  شرگن  اب  یکاپان -  رهزا  رانک  رب  و  ادخ -  یمارگ  همان  راکشآ 
هار دراداو و  ندز  ماـگ  هب  نشور  یهارهاـش  رد  هدرک  راپـسهرراومه  یهار  رد  ار  هدوت  اـت  دـنکفایب  وايوس  هب  ار  يوگ  نآ  تساوخن  ارچ 

ناربمایپ نیرت  گرزب  ار  اه  نیا  همه  هک  دناسرب  تشهب  هب  ار  ناشیا  ات  دنیبب  هتفای  هر  یئامنهر  ار  وا  ات  دـیاشگب  ناشیور  شیپ  رد  ار  تسار 
تشذگ  یسراپ  نادرگرب  زا  تسخن ص 36 و 37  دلج  رد  نآ  زا  یشخب  دوب و  هتفگ  وا  هرابرد  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  دورد  - 

رتشیپ ار  هچنامه  میشارخب و  ار  اه  لد  اه  يزور  هریت  نآ  ندیـشک  شیپ  اب  میرادن  شوخ  يو -  رب  ادخ  دورد  همطاف -  هناخ  یـسرزاب  یلو 
میناد .  یم  سب  میا  هدروآ  دلج 13  زا  ات 307  زا ص 300  ات 273 و  رد ص 268  یسراپ و  نادرگرب  زا  ات 185  دلج 5 ص 183  رد 

زارپ راک  نیا  هدـنهد  ماجنا  زا  هک  یلد  ابو  تشذـگرد  يو -  رب  ادـخ  دورد  ور -  تسار  يوناـب  هک  نیا  كانمهـس  شرازگ  نآ  هدرـشف  و 
داتسرف  نیرفن  وا  رب  درازگ  هک  يزامن  ره  زا  سپ  يو - رب  ادخ  ياهدورد  وا -  دوب و  مشخ 

ياوآ هک  دندنامرد  نآ  رد  هدروآ و  راب  هب  یئاجرد  ار  اه  یئاوسر  نیا  هتـسد ، راد و  نیا  ینیب  یم  هک  دراد  اج  یئآ  یم  یتفگـش  هب  رگا  و 
هک ره  و  هتخانـش ، هک  دسانـش  یم  ار  وناب  نیا  سک  ره  تفگ : یم  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  اه  شوگ   - شنادناخ يو و  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ - 

هدرزآ  ارم  درزآ  ار  وا  هک  ره  تسا  میولهپ  ود  نایم  رد  هک  یناج  و  ملد ، تسا و  نم  نت  هراپ  وا  هک  دنادب  هتخانشن  ار  وا 
هدرزآ .  ارم  درازایب  ار  وا  هچ  ره  هدمآ و  شوخان  ارم  دیایب  شوخان  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 

هتخاس كانمشخ  ارم  تخاس  كانمشخ  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 

هحفص 9 ] ] 

هتشاد  دنسرخ  ارم  دراد  دنسرخ  وا  هچ  ره  وهتخاس  ریگلد  ارم  دزاس  ریگلد  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 
هتخاس  نامداش  ارم  دزاس  نامداش  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ : یم  و 

ددرگ  یم  دونشخ  تا  يدونشخ  يارب  دوش و  یم  نیگمشخ  وت  مشخ  يارب  دنوادخ  همطاف  تفگ : یم  و 
هتشذگ تفای  زاب  يارب  یهار  هک  هدش  نامیشپ  یماگنه  رد  هک  نآ  زج  هتشاد ، اج  ربمایپ  نیشناج  ینامیشپ  یبای  یم  رد  هک  تسا  اوآنیا  اب 

كاخ لد  رد  ور  تسار  نمادکاپ  يوناب  دش و  نامیشپ  دوب ، هدمآ  شیپهچنآ  دوب  هدمآ  شیپ  دوب و  هتشذگ  راک  دش و  نامیشپ  دید ، یمن 
يو  رب  مشخ  زا  زیربل  یناج  لداب و  و  اه ،

دش نامیشپ  شندادن  ماجنا  زا  رکبوب  هک  يراک  هس 

هشیدنا و يور  زا  هن  نآ  ربارب  رد  وا  شنکاو  هک  دناسر  یم  دوب  نامیشپ  شندادن  ماجنا  زا  ربمایپ  نیشناج  هک  ات -  هن  نآ  زا  راک -  هس  یلو 
هب هتخیر و  ارتخس  یئاه  يراتفرگ  هدولاش  هدیزغل و  اج  هس  ره  رد  هک  تسا  هتفایرد  ات  نیئآ ، زا  يروتـسد  داینب  رب  هن  هدوب  راک  رد  یئانیب 

هلابند نینچ  هک  دنکب  يراک  دیابن  دنیشن  یم  ربمایپ  ياج  رب  ناناملسم  نایمرد  هک  یـسک  هدیناشن و  اهزور  نیرت  هریتهب  ار  مدرم  نآ ، لابند 
ربمایپ نیشناج  ینامیشپ  هک  دناسر  یم  سیق  رسپ  ثعشا  ناتساد  درآ و  راب  ینامیشپ  ماجرف  هب  هک  دریگ  شیپ  یـشور  دشاب و  هتـشاد  یئاه 

درم نآ  اریز  هدوب  اج  هب 
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هب هتخاس  ریگتسد  ار  وا  دش ، راتفرگ  تساخرب و  راکیپ  هب  ناناملسم  اب  دز و  رس  يو  زا  یناهانگ  دینادرگب و  شیک  زا  يور  هک  نآ  زا  سپ 
خساپ تشاد ؟ مهاوخ  يراتفر  هچ  وت  اب  تدوخ  نامگ  هب  نونکا  يدرک  هچ  یناد  یم  دوخ  وت  تفگ : يو  هب  هک  دندرب  ربمایپ  نیـشناج  دزن 

متـشگرب و نم  هک  ارچ  يرآیم  رد  نم  يرـسمه  هب  ار  ترهاوخ  یئاشگیم و  مرکیپ  زا  ار  نینهآ  ياهدـنب  یئامن ، یم  یئوکین  نم  اـب  داد 
زا ار  دوخ  ریـشمش  وا  داد و  يو  هب  ینز  هب  ار  ( رکبوب ردـپ  هفاحق =(  وبا  رتخد  هورف  ما  سپ  مدرک  نانچ  زین  نم  تفگ  رکبوب  مدروآ  مالـسا 

دش و رفاک  ثعشا  هک  دنتشادرب  گناب  مدرم  درک  یپ  ار  نآ  رگم  دیدنيا  هدام  ای  رن  رتش  چیه  تفر و  اه  شورف  رتش  رازاب  هب  هدیشکرب  ماین 
نم هب  ارشرهاوخ  درم  نیا  یلو  مدشن  رفاک  نم  ادخ  هب  دنگوس  یتسار و  هب  تفگ  دنکفیب و  ار  ریـشمش  درب  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  نوچ  وا 
نآ دننام  دیئایب  اهرتش  ناگدنراد  يا  دیروخب و  هنیدم  مدرم  يا  میداد 0  یم  روس  رگید  يا  هنوگ  هب  میدوبدوخ  ياهرهش  رد  رگا  ام  داد و 

تفگ : هراب  نیا  رد  زین  یجرزخ  سیق  رسپ  هربو  هک  دیدرگ  ینابرق  نشج  نوچمه  زور  نآ  دیناتسب و  ار 
داد  يروس  نانچ  شا  يداماد  زور  رديدنک  ثعشا  یتسار  هب  " 

تخاس راومه  شیوخ  شود  رب  ار  نارگ  یئاه  يراکهبت  راب  نآ ، ندرک  مهارف  يارب  هک 
دیدن  ماین  رد  ار  دوخ  هاگچیه  هک  درک  هنهرب  ار  يریشمش  یتسار  هب 

اه ندرگ  اه و  هلک  رد  مه  نآ  اهراکیپرد و  رگم  - 
نارتسا .  نابسا و  نارتش و  هرک  ياپ  تسد و  نوردنا و  -

تخانش .  نآ  ماینار  یناوراک  نارتش  و 
وگب : وا  هب  يدید  ار  ثعشا ) يدنک =(  ناوج  هک  يزور 

 . " يا هدرب  ار  ناگدازیمدآ  ياه  يزارفرس  نیرترب  وت 
وا رديداماد  دنویپ  نیا  هک  یمشخ  رس  زا  یثیل  هلمرح  رسپ  غبصا  مه  و 

هحفص 11 ] ] 

تفگ : دروآ  دیدپ 
دینادرگب ام  شیک  زا  يور  هک  يدروآ  ار  نایدنک  زا  یکی  " 

دشاب  نیئآ  زاندش  نوریب  هک  دیناسر  نآ  ياج  نیرتالاب  هب  ار  ینکش  نامیپ  و 
يرادب  هدنز  ار  وا  ناج  هک  دوبنآ  شا  ینکش  نامیپ  شاداپ 

يرآرد .  وا  يرسمه  هب  ار  يا  هزیشود  هک  دوب  نیا  نیئآ  زا  شندش  نوریب  دزمتسد  و 
دز .  یم  زابرس  شیوخ  يرسمه  هب  شنتفریذپ  نز و  نآ  نتفرگ  زا  وا  رگا  و 

يداد  یم  شیوخ  زا  زین  ار  وا  نیباک  هتبلا 
يداتسرف  یم  وا  یپ  رد  مه  رگید  ات  هد  زابو  يدروآ  یم  رد  وا  يرسمه  هب  زین  ار  نآدننام  ات  هد  تساوخ  یم  نیا  زا  شیب  رگا  و 

يدومن  تشز  ار  شیرق  شیوخ ، راک  يا  زا  سپ  هک  وگب  ار  رکبوب 
يدینادرگ  نوگرگد  یمانمگ  هب  ار  نآ  يوکین  هزاوآ  يروآ و  مان  و 

یهد ؟ وا  هب  ار  ترهاوخ  هکدوبن  رگید  سکچیه  هداز ) هرم  نایمیت  ) تدوخ هریت  نایم  رد  ایآ  يدوب  يزارفارس  یپ  رد  وت  رگا 
یتشک  یم  دندروآ  وت  دزن  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  رگا 
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يداهن  یم  هتسیاش  يا  هتخودنا  يدروآ و  یم  مهارف  وکین  یمان  ترهاوخ  يارب  هتبلا 
دسانش .  یم  وت  رب  هتسیاب  يراک  يدرک  يدنک  اب  ار  هچ  نآ  کنیا  یلو 

يراد " .  شاداپ  هن  یتفرگ و  ارف  دوخيارب  یشیاتس  هن  نآ  ماجنا  ربارب  رد  هک 

نیسپزاب هنیمز  هس 

شاک هک  تسا  هدرک  وزرآ  ربمایپ  نیشناج  هک  نیسپزاب ، هنیمز  هس  نآ 

هحفص 12 ] ] 

هچ ات  شیک ، نیا  هب  هتـسباو  ياه  یتسناد  رد  يو  هک  دزاس  یم  هاگآ  ار  ام  دیـسرپ ، یم  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد   - ادـخ کیپ  زا 
نیـشناج هک  نیا  اب  هتـسناد  یمن  ار  يرب  گیر  هدرم  ياه  نامرف  هکنادنچ  هدوب  هیام  كدنا  نآ ، ياهروتـسد  تفایرد  رد  هرهب و  یب  هزادنا 

داینب رديو  هک  دـناسر  یم  اه  نیمه  زاب  دوش و  یموربور  رایـسب  نآ  نوماریپ  رد  یئاه  شـسرپ  اب  هاوخان  هاوخ  ناناملـسم  ناـیم  رد  ربماـیپ 
یناسک هژیو  اهنت  ایآ  دشابیمود  رگا  و  مدرم ؟ شنیزگ  اب  ای  تسا ؟ ربمایپ  راکشآ  نخـس  روتـسد و  اب  ایآ  هک  هدوب  لد  ود  ربمایپ  ینیـشناج 

رد وا  هک  میبای  یم  رد  میریگب  ار  مادک  ره  هک  دنراد ؟ نآ  زا  يا  هرهب  زین  هدش  دای  رهش  زاوا  نارای  ای  دندیچوک ؟ هنیدمب  ربمایپ  اب  هک  تسا 
ناور زج  هب  اج  نیا  رد  ام  تسا و  هتـشادن  یمرگتـشپ  هناربهار  راوتـسايرواب و  هب  شیوخ  راـک  رد  ربماـیپ  ینیـشناج  تخت  زا  شنتفر  ـالاب 

دشاب .  دیابن  مشخ  هزیگنا  زین  تسرد  نخس  تساوخ و  میهاوخن  يرواد  هب  ار  وتهدازآ 
درک یم  هنیمز  نیارد  یشسرپ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  زا  يو  رگا  اریز  منیب  یمن  وزرآ  نیا  يارب  یئاج  چیه  نم  یهگناو 

نخس : نیا  دننامهرگم  دینش  یمن  یخساپ 
ریدغ ج 1) یسراپ  نادرگ  رب   ) تسا هنوگ  نیمه  هب  وا  ربارب  رد  زین  یلع  متسه  رتراوازس  يو  هب  شدوخ  زا  نم  وا  ربارب  رد  هک  سک  ره 

شیوخ  رابت  نادناخ و  دنوادخ و  همان  مراذگ  یم  ياج  هب  نارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  یتسار  هب  نخس : نیا  زین  و 
مدوخنادناخ ادخ و  همان  مراذگ  یم  نیشناج  ود  امش  نایم  رد  نم  یتسار  هب  نخس : نیا  و 

هحفص 13 ] ] 

ج 1 تسین =(  يربمایپ  نم  زا  سپهک  نیا  رگم  تشاد  یـسوم  ربارب  رد  نوراـه  هک  دراد  ار  هاـگیاپ  ناـمه  نم  ربارب  رد  یلع  نخـس : نیا  و 
ات 331) ات 334 و 325  ص 77 و ج 5 ص 332 

وت هک  نیا  زج  تشاد  یسوم  رانک  رد  نوراه  هک  یشاب  هتشاد  ار  هاگیاپ  نامه  نم  رانک  رد  وت  هک  یتسین  دونـشخ  ایآ  یلع : هب  يو  نخـسو 
ج 1 ص 97 و ج 5 ص 325 و 327) یشاب =(  نم  نیشناج  وت  رگم  مورب  نم  هک  تسین  هتسیاش  و  یتسین ، ربمایپ 

ناراگزیهرپ ياوشیپ  تسا و  ناناملسم  رورس  یتسار  هب  هکنیا  تخاس : هاگآ  یلع  يرترب  هس  زا  ارم  یناهن  رگشزومآ  يورین  نخـس : نیا  و 
مکاح " ج 3 ص 138  كردتسم  نایور " دیپس  رتهم  و 

راب دینادرگ و  هتخیگنارب  ار  وا  و  دیزگرب ، ار  تردـپ  نانآ  نایم  زا  درک و  نیمز  مدرم  هب  يور  دـنوادخ  یتسار  هب  همطاف :) هب  ) نخـس نیا  و 
ار يو  مرآرد و  وا  يرـسمه  هبار  وت  ات  دومرفب  نم  هب  یناهن  رگـشزومآيورین  اب  دیزگرب و  ار  ترهوش  درک  نیمز  مدرم  هب  يور  هک  رگید 
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ج 4 ص 202 "  " ج 5 ص 57و 58 ، ددنب =  راک  هب  ار  ما  هژیو  ياه  شرافس  گرم ، زا  سپ  هک  منادرگ  یسک 
رد دناسانـش و  یم  زاب  رگیدکیزا  ار  تسردان  تسرد و  هک  تسا  هدوت  نیا  هدنهن  یئادـج  ناور و  تسار  نیرت  گرزب  یلع  نخـس : نیا  و 

تشذگ و وازا  دیاب  نم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يرد  وا  ناشیا و  رانک  رد  دـنام  یم  ناروبنز  هاشداپ  هب  شیک ، نیا  هب  ناگدـنورگ  نایم 
ات 197 "  "ج 4 ص 194 نم =  زا  سپ  تسا  نم  نیشناج  وا 

هشیمه ناراگزیهرپ  هک  ینخس  دنرب و  نامرف  نم  زا  هک  یناسک  غورف  نم و  ناتـسود  ياوشیپ  تسا و  یئامنهار  شفرد  یلع  نخـس : نیا  و 
 " 207 " ج 5ص /  هتشاد =  نمشد  ارم  تشاد  نمشد  اروا  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  تشاد  نمشد  ار  وا  هک  ره  دنراد ، هارمه  هب 

ياه شرافس  مگرم  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نم و  ردارب  یلع  نخس : نیا  و 

هحفص 14 ] ] 

ات 160 "  " ج 4 ص 143  تسا =  نم  نیشناج  نم  زا  سپ  دسر و  یم  وا  هبمثاریم  هداد و  ماجنا  ار  ما  هژیو 
هاگیاجتسا ناشیا  شیک  هب  ناگدنورگ  ياورنامرف  ناناملـسم و  دیما  هیام  دنراد ، گرزب  ار  وا  دیاب  هک  تسا  يرورـس  یلع  نخـس : نیا  و 

ياه شرافـس  مراکوکین -  ناوریپ  و  منادناخ -  نایم  رد  هک  یـسک  تسا  وا  دنوش ، هدـنهانپ  وا  هب  هک  تسا  نم  هزاورد  مشناد و  نم و  زار 
" ج 5 ص 205"  رگید =  ناهج  ناهج و  نیا  رد  نم  ردارب  تسوا  ددنب و  راک  هب  گرم  زا  سپ  ار  ما  هژیو 

" ج 5 ص 55 و ج 4 ص 195 و مراذگ =  یم  ياج  هب  دوخزا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  نم و  رایتسد  نم و  ردارب  یلع  نخـس : نیا  و 
 " 196

ات 299"  " ج 5 ص 296  دنیآردنم =  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  یلع ، اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  نخس : نیا  و 
ج 5 ص 299 "   . " تشگ =  دهاوخزین  نآ  ددرگب  یلع  اج  ره  وا ، نابز  رب  یلع و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  نخسنیا : و 

" ج 5 ص 298و 299 دنیآرد =  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  یلع ، اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  نخس : نیا  و 
و 302 " 

" ج 5 ص 56 و 354 هدیورگ =  نشیک  نیا  هب  هک  تسا  یسک  ره  تسرپرس  نم  زا  سپ  وا  یلع و  زا  نم  تسانم و  زا  یلع  نخس : نیا  و 
ات 356 " 

ج 1 ص 41 و  . " تسا =  رتراوازس  يو  هب  زین  شدوخ  زا  یلع  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  نز  درم و  ره  ربارب  رد  نم  زا  سپ  نخـس : نیا  و 
 " 97

" ج 1 ص 51"  شدوخ =  ربارب  رد  ارم  هک  تسا  هدیشخب  نم  رانک  رد  هاگیاپ  نامه  ار  یلع  دنوادخ  نخس : نیا  و 
 " دمحا دنسم  ما "  هدرامگ  رب  نم  هک  تسا  یتسرپرـس  نم  زا  سپ  یلع  دنا  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  یناسک  همه  نایم  رد  نخـس : نیا  و 

ج 1 ص 231
مراگدرورپ ربارب  رد  نم  هک  دراد  ار  هاگیاپ  نامه  نم  ربارب  رد  یلع  نخس : نیاو 

هحفص 15 ] ] 

ج 5 ص 56 "  زین " =  " ج 3 ص 391 و  هیلبحلا هریسلا  " 
بیطخ " ج 4 ص 339  خیرات  دنا "  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  تسایناسک  تسرپرس  یلع  نم  زا  سپ  نخس : نیا  و 
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ج ص 1ص 77 و 78 "   . " تسا =  يو  تسرپرس  یلع  دنشاب  يو  تسرپرس  وا  هتخیگنارب  ادخ و  سک  ره  نخس : نیا  و 
ریدغلا " ج 6 ص دیوگ " ) یمار  یلع   ) دشاب نم  زا  هک  يدرم  اب  مدوخ  رگم  دنک  يرازگ  مایپ  دیابن  نم  يوس  زا  سکچیه  نخـس : نیا  و 

ات 99 و ج 5 ص 56 " " ج 1 ص 94  ات 350 و =   338
" ج 5 ص 57 "  تسا =  نم  دننامه  یلع  دراد و  يدننامه  رگم  تسین  يربمایپ  چیه  نخس : نیا  و 

بیطخ " ج 2 ص 88  خیرات  میتسه " .  يرگنشور  هناوتشپ  مناوریپ  ربارب  رد  زیخاتسر و  زور  رد  یلع  نم و  نخس : نیا  و 
مکاح كردتسم  هدیچیپ "  رس  نم  نامرف  زا  دومن  ینامرفان  وا  ربارب  رد  هک  ره  هدرب و  نامرف  ارم  درب  نامرف  ار  یلع  سک  ره  نخـس : نیا  و 

 "ج 3 ص 121 و 128
رب ادخ  دورد  وا -  هک  یئاهزوررد  رگم  دنک ؟ یم  یئوزرآ  نانچ  هتساخربوا  ینیـشناج  هب  هک  رکبوب  هنوگچ  ربمایپ  راکـشآ  نانخـس  نیا  اب 

شوگ داد  یم  یهاگآ  ار  شنیشناج  نتشامگ  ربدیآ  رادنپ  رد  هک  راتفگ  نخس و  زا  یگنرهنوگ  ره  اب  هتشادرب و  گناب  شنادناخ -  يو و 
دندوب ؟ هدز  يرک  هب  ار  دوخ  ناش  یناهنپ  ياه  تخاپ  تخاس و  يارب  یناسک  هورگ ، نآ  نایم  رد  ای  دوب ؟ نیگنس  اه 

ناـیزات ياـهورگ  هب  ار  دوخ  نیئآ  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  نوچ  هک  دوـبن  سب  خـساپ  ناـمه  ربماـیپ  نیـشناج  نیا  يارب  اـی 
هعـصعص رـسپرماع  هریت  هب  نخـسنوچ  یلو  دندوب  وا  اب  ود  ره  زین  رکبوب  و  یلع -  وا -  هب  ناگدـنورگ  ياورنامرف  هک  نآ  اب  درک  داهنـشیپ 

دنوادخ هاگنآ  مینک و  يوریپ  وت  زا  راک  نیا  رس  رب  ام  رگا  دیسرپ  وا  زا  ناشیا  هدنیوگ  دناوخ  ادخ  يوس  هب  ار  ناشیا  دیسر و 

هحفص 16 ] ] 

راک تسرپرـس  ام  وت  زا  سپ  هک  میا  هتفای  ار  نآ  یگتـسیاش  وت  هدـید  رد  ایآ  درک  زوریپ  دـنیامن  یم  يراگزاس  وت  اـب  هک  یناـسک  رب  ار  وت 
دهن  یم  دهاوخب  دوخ  اجک  ره  ار  نآ  تسا و  ادخ  تسد  رد  راک  یتسار  هب  دادخساپ  میشاب ؟

راگدنوادخ تساوخ  هب  هتسباو  نتشیوخ  زا  سپار  راک  یتسرپرـس  هک  شنادناخ -  يو و  ربادخ  دورد  يربماغیپ -  تشادنپ  یم  هفیلخ  ایآ 
یناتسادمه و ياه  یگتـسیاب  دنچ  ره  تسا -  هدوت  شنیزگ  اب  راک  نیا  داد : یم  خساپ  درک  یم  يو  زا  یـشسرپ  نینچ  رگا  دناد  یم  كاپ 
، ربمایپ نیـشناج  هک  هنوگ  نیا  هب  ای  رکبوب -  هب  مدرم  نداد  يربنامرف  تسد  شاهنومن : دـشابن -  نآ  رد  دـیاب -  هکنانچ  تسرد -  شنیزگ 

يار اب  اـی  دوب -  نینچ  رمع  یئاورناـمرف  هدولاـش  هک  دـنیزگرب -  ینیـشناج  هب  دوخ و  گرم  زا  سپ  راـک  یتسرپرـس  يارب  ار  رگید  یـسک 
رگا یلو  دندروآ ؟ راک  رس  ینیچ  هنیمز  نیا  اب  ار  نامثع  هک  دش -  دهاوخ  هتشک  تفریذپن  ار  نآ  ماجنارـس  سک  ره  دنیوگب  هک  يا  يریگ 
نیا تسناد  یم  اریز  دنک  یـشسرپ  هراب  نیا  رد  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  زا  هک  تشاد  یمن  شوخ  تشادـنپ  یم  نینچ  رکبوب 

ره هک  دیاشگ  یم  یهار  درک و  دهاوخ  راداو  یناماسبان  یگتفشآ و  هب  ار  هدوت  درامـش -  یم  اور  شدوخهک  یئوگ -  خساپ  رد  یلود  ود 
ناگدـش دازآ  ناماد  هب  يوگ  ات  دـنادرگ  زیواتـسد  ار  نآ  یغالک  غاز و  ره  ودرادرب  شکمـشک  هب  رـس  تسردان -  ای  تسرد  هب  ینزفال - 

دتفیب .  ناشنادننامه  و  هیواعم -  دیزی و  نوچمه  ناشنادنزرفو - 

يزیر وربآ  زا  يریگولج 

شاک يا  دسیونب " : هک  نیا  ياج  هب  هدرواین و  ار  راک  هس  نیتسخن  زا  نیتسخن  راک  دـیبع  وبا  راک "  هس  وراک  هس  راک و  هس  شرازگ "  رد 
تسج دیاب  هدنراگن  زاین  رد  ار  یگداتفا  نیا  يارچ  مدرک " و  یمن  نانچ  نینچ و  شاک  يا  هتشون " : مدرک "  یمن  یسرزاب  ارهمطاف  هناخ 

نیا منک و  يروآ  يدای  ارنآ  دهاوخ  یمن  ملد  هتفگ : هدرک و  دای  هک 
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هحفص 17 ] ] 

وا اـب  هراـب  نـیا  رد  نارگید  هـک  سوـسفا  یلو  تـسا  هدز  ربماـیپ  نیـشناج  يزیروربآ  زا  يریگوـلج  يارب  اـهنت  شرازگ -  رد  ار -  ربتــسد 
دنا .  هتخاس  راکشآ  هتشاد  اور  خیرات ، ياه  هدرپس  رد  هک  ار  يدربتسد  وا و  یتسردان  هنوگ  نیا  هب  هدومنن و  يراکمه 

رکبوب زا  يدوهی  کی  شسرپ 

دـمایبيدوهی و کی  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کیپ  تشذـگرد  زا  سپ  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کلام  رـسپ  سنا  ناـبز  زا 
ار نآ  خساپ  سکچیه  هک  منک  شـسرپ  وت  زا  یئاه  هنیمز  رد  مهاوخ  یم  تفگ  داتـسیا و  يو  ربارب  رد  ات  دندومن  هار  رکبوب  هب  ار  وا  هدوت ،

يدوهی سرپب  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  رکبوب  دـشاب .  هتـشامگرب  شیاه  شرافـس  ماجنا  يارب  يو  روتـسد  هب  هک  یـسک  ای  ربمایپ  رگم  دـنادن 
يا تفگ  رکبوب  دسانش ؟ یمن  دنوادخ  هک  تسیچ  تسین و  ادخ  ناتـسآ  رد  هکتسیچ  درادن و  ادخ  هک  تسیچ  نآ  هد  یهاگآ  ارم  تفگ 

زا ادخ  ناناملـسم -  رکبوب و  سپ  دننآ .  نمـشد  ناهن  رد  دنیامن و  یم  نیئآ  ناوریپ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  زا  اه  شـسرپ  نیا  دوهج 
هنارگداد درم  نیا  اب  تفگ : داب -  دونـشخ  ود  نآ  زا  ادخ  سابع -  رـسپ  دـنناسر  يدوهی  هب  یبیـسآ  هک  دـندش  نآ  رب  داب -  دونـشخ  ناشیا 

ادخ یلع -  دزن  هب  شدیربب  هنرگو  دیئوگب  دیراد  هار  وا  خساپ  رگا  تفگ  سابع  رسپ  تفگ ؟ هچ  يدینـشنرگم  تفگ  رکبوب  دیدرکن  راتفر 
یلع هراـبرد  مدینـش  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کـیپ  زا  یتسارهب  نم  اریز  دـهدب  ار  وا  خـساپ  اـت  دابدونـشخ -  يو  زا 

هک یناسک  رکبوب و  سپ  هک : تفگ  راد "  راوتـسا  ار  وا  نابز  يامنب و  هار  ار  وا  لد  ایادخ  دـناوخ " : ار  يادـخ  هنوگ  نیا  هب  بلاطوبارـسپ 
رس مان   ) نسحلاوبا تفگ : رکبوب  هاگنآ  دنیآرد  يو  رب  ات  دنتساوخ  يروتسد  دندش و  بلاطوبا  رـسپ  یلع  دزن  ات  دنتـساخرب  دندوب  اجنآ  رد 

نم دزن  هب  ار  یناسک  ياهشسرپ  دوهج ، نیا  یلع ) هدیشوپ 

هحفص 18 ] ] 

وت زا  یئاه  هنیمز  رد  نم  تفگ  یئوگ ؟ یم  هچ  يدوهی  تفگ : یلع  دننآ ، نمشد  ناهن  رد  دنیامن و  یم  نیئآ  ناوریپ  زا  ار  دوخ  هک  هدروآ 
: تفگ هدش  هتشامگرب  شیاه  شرافس  ماجنا  يارب  يو  روتسد  هب  هک  یـسک  ای  ربمایپ  رگم  دنادن  نآ  خساپ  سکچیه  هک  منک  یم  شـسرپ 

نخـس یتسرد  دسانـش ، یمن  دنوادخار  هچنآ  تفگ : داب -  دونـشخ  يو  زا  ادخ  یلع -  درک و  وگزاب  ار  اه  شـسرپ  نامه  يدوهی  يوگب ،
هک مه  نیا  دسانـش .  یمن  دوخ  يارب  يدنزرف  دنوادخ  هک  نیا  اب  تسا "  ادخ  رـسپ  زیزع  دیئوگ " : یم  هک  دوهی -  هورگ  يا  تسا -  امش 
زا ارم  یئوگ "  یم  هک  نیاو  تسین ، ناگدنب  رب  یمتس  وا  ناتسآ  ردهک  نادب  نک "  هاگآ  تسین  ادخ  ناتسآ  رد  هچنآ  زا  ارم  یئوگ " : یم 

هناگی يادخ  زجيدـنوادخ  یتسار  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  يدوهی  درادـن  زابنا  اتمه و  وا  هک  نادـب  نک "  هاگآ  درادـن  ادـخ  هچنآ 
شرافـس ماجنا  يارب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  هک  یتسه  یـسک  وت  هتبلا  تسا و  ادـخ  هتخیگنارب  دـمحم  تسین و 

نبا زا  ینتجملا "  اـه "  جـنر  هدـننک  رود  يا  دـنتفگ : وا -  رب  دورد  یلع -  هب  ناناملـسم  رکبوب و  تساهتـشامگرب .  گرم  زا  سپ  شیاـه 
دیرد ص 35

دینک يرواد  دیناوخب و  دیوگ : ینیما 

ناشیا ياه  شسرپ  نایاسرت و  ياه  کیپ 
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شنادناخ يو و  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  نوچ  تفگهک  هدرک  شرازگ  داب -  دونشخ  يو  زا  ادخ  یسراپ -  ناملـس  نابز  زا  یمـصاع  ظفاح 
یسیع زا  سپ  هک  میا  هتفای  هدژم " لیجنا =  ردام "  اهاشداپ  دنتفگ : ار  وا  هدش و  نمجنا  مور -  هاشداپ   - رـصیق درگ  نایاسرت  تشذگرد  - 
يارب ام  اریز  يامنب  هار  ار  ام  نونکا  میا و  هتفای  یهاگآ  شیاه  یگژیو  زا  هدـیئاپ و  ار  وا  ندـمآ  ام  دـیآ و  یم  دـمحا  ماـن  هب  ياهتخیگنارب 

یتسرپرس

هحفص 19 ] ] 

راوتـسا ياه  نامیپ  دروآ و  مهارف  ار  شیاهرهـش  نایاسرت  زا  نت  دـص  رـصیق  سپ  هک ) تفگ   ) میا هدیدنـسپ  ار  وت  شیوخ  شیک  ناـهج و 
زا سپ  هک  دیورب  يدرم  نیا  غارـس  هب  نونکا  تفگ  هاگنآ  دنرادن و  ناهن  وا  زا  ار  ناشاهراک  زا  يزیچ  دننزن و  گنرین  هک  تفرگ  ناشیازا 

دیـسرپب و وزا  دندیـسرپ  یم  ناشیا - رب  دورد  ناربمایپ -  زا  ار  هچنآ  تسا ، هتـسشن  شیاه  شرافـس  ماجنا  يارب  ناـشیا  ربماـیپ  تشذـگرد 
وا زا  دـندش  یم  هتخانـش  ناربمایپ  نآ ، يرای  ابهک  ار  یئاه  هناشن  دنتـساوخ و  یم  ناشیا  زا  دـندروآ و  یم  ناـشیا  اـه  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ 

دیورگب و هتسشن  شیاه  شرافس  ماجنا  يارب  يو  تشذگرد  زا  سپ  هک  یسک  هب  وربمایپ  نآ  هب  سپ  دینادرگ  هاگآ  ار  امـش  رگا  دیهاوخب 
هیال اب  ار  نخـس  دوخ ، دـنرب و  یم  ار  يو  نامرف  شهورگ  هک  تسا  يدرم  وا  دـینادب  درکن  هاگآ  ار  امـش  رگا  دیـسیونب و  نم  يارب  ار  نیا 

ار وا  ات  دینک  یئوج  یپ  ربمایپ  نیا  ندش  راکشآ  زا  دیورب و  سپ  دنادرگ ، یم  رب  شنانامیپ  مه  ناوریپ و  هب  دریگ و  یم  نآ  رد  هتفهن  ياه 
" نیئآ نیا  گرزب  تولاجلا "  سار  نوماریپنادوهی  زین  ماگنه  نامه  دندیسر  سدقملا  تیب  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  هورگ  نآ  تفگ : دیسانشب 
دروآ و مهارف  ار  نادوهی  زا  سک  دص  تولاج  سار  سپ  دنتفگ  يو  هب  زین  ناشیا  دندوب ، هتفگ  رـصیق  هب  نایاسرت  ار  هچنامه  دـنتفرگ و  ار 
هب متـشاد  مشچ  هورگ  نیا  اـب  یهارمه  زا  هک  يا  هرهب  اـب  زین  نـم  تـفگ : ناملـس  دـنداتفا ) ناـیاسرت  یپ  رد  اـهوج  سرپ و  ناـمه  يارب  اـت 
رد ار  دوخ  ياه  تشادرب  هتـسشن ، دجـسم  رد  داب -  دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوبا -  دوب و  هنیدآ  زور  میدیـسر ، هنیدـم  هب  ات  متفر  ناشلابند 

مدناسر يو  یهاگآ  هب  ندمآ ، زاار  نایاسرت  نایدوهی و  تساوخ  مدمآرد و  يو  رب  نم  دومن  یم  زاب  مدرم  يارب  شیک  ياه  نیئآ  نوماریپ 
میا هدمآ  هک  میتسه  نادوهی  نایاسرت و  زا  یهورگام  رکبوبا  تفگ  دمآرد و  يو  رب  تولاجلا  سار  سپ  دنیآرد  يورب  ات  داد  يروتـسد  وا 

تـسا اه  شیک  نیرترب  ام  شیک  هنرگو  میریذپ  یم  ار  نآ  دوب  رترب  امـش  شیک  رگا  سپ  مینک  شـسرپ  ناتـشیک  يرترب  هرابرد  امـش  زا  ات 
خـساپ رکبوب  میتسیچ ؟ دنوادخ  ناتـسآ  رد  وت  نم و  تفگ  مهد  یم  ار  وتخـساپ  دـهاوخ  ادـخ  رگا  هک  سرپب  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  رکبوب 

زا داد 

هحفص 20 ] ] 

دوب دهاوخ  هچ  مناد  یمن  نیا  زا  سپ  ما و  هدوب  يو  هب  ناگدنورگ  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  هچ  شیوخدزن و  رد  هچ  نونکات  هک  میوگب  مدوخ 
هب مریگب و  هراـنک  دوخهاـگیاج  زا  اـت  ياـمن  زاـب  نم  هب  خزود  رد  ارم  هاـگیاج  تشهب و  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج  یگنوـگچ  تفگ : يدوـهی  . 

نارای هب  يور  تولاجلا  سار  و  دوعـسم .  رـسپ  هب  یهاگن  دـنکفا و  ذاعم  هب  یهاگن  خـساپ  ياج  هب  رکبوب  تفگ : مباـیشیارگ  وت  هاـگیاج 
ار ناشیا  نم  دنتـسیرگن و  نم  هب  ناناملـسم  هورگ  تفگ : ناملـس  تسین .  ربمایپ  نیا  تفگ  ناـشیا  هب  دوخ  هورگ  ناـبز  اـب  هدرک و  شیوخ 

يرواد ناشتاروت  داینب  رب  تاروت  ناوریپ  نایم  رد  دهد ، یتشپ  نآ  رب  ات  دـیهنب  وا  يارب  یـشلاب  رگا  هک  دـیتسرفب  يدرم  یپ  رد  مدرم  متفگ :
زا ار  هیآ  نورد  ناشنآرق ، اب  ناینآرق  نایم  رد  ناشروبز و  اب  نایروبز  ناـیم  رد  ناـشلیجنا و  اـب  لـیجنا  هب  ناگدـنورگ  ناـیم  رد  دـنک و  یم 

تـساوخ زا  ار  وا  مدـناوخ و  ار  بلاـطوبا  رـسپ  یلع  متــساخرب و  نـم  سپ  تـفگ : ذاـعم  شنورد ، زا  ار  نآ  نورب  دسانــشیم و  نآ  نورب 
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رـسپ تسـشنب -  يور -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  هتخیگنارب  دجـسم  رد  ات  دروایب  يور  وا  مدرک و  هاگآ  شیوخ  ندمآرد  نایاسرت  نایدوهی و 
یهاوخ هچ  ره  تفگ  یلع  درک -  رود  هب  ام  زا  ار  نآ  دنوادخ  دمایب و  بلاطوبا  رـسپ  یلع  ات  میتشادرب  رد  ینوبز  نهاریپ  ام  تفگ  دوعـسم 
میوگب دوخ  زا  تفگ  میتسیچ ؟ ادخ  ناتسآ  رد  وت  نمدیسرپ و  يدوهی  داد  مهاوخ  یهاگآ  نآ  خساپ  زا  هار  وت  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  سرپب 
میوگب وت  زا  دش و  دهاوخ  هچ  مناد  یمن  نیا  زا  سپ  ما و  هدوب  وا  هبناگدنورگ  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شیوخ و  دزن  رد  نونکات  نم  هک 

تولاجلا سار  دیآ .  شیپ  هچ  مناد  یمن  نیا  زا  سپ  يا و  هدوب  ناگدـیورگان  زا  دـنوادخ  ناتـسآ  رد  هچ  نم و  لد  رد  هچ  نونکات  وت  هک 
وت هاگیاج  هب  مریگ و  هراـنک  دوخ  هاـگیاج  زا  اـت  ياـمن  زاـب  نم  هب  خزود  رد  ارم  هاـگیاج  تشهب و  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  یگنوگچ  تفگ :

یلع مبای  شیارگ 
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هدامآ ار  تشهب  شیوخ ، هب  ناگدنورگ  يارب  دنوادخ  یلو  مناسانشب  وت  هب  ات  ما  هدیدن  ار  خزود  رفیک  تشهب و  شاداپ  نم  يدوهی  تفگ :
رـس يو -  رب  ادـخ  دورد  ربماـیپ -  نخـس  زا  یتـسار  هب  یـشاب  لد  ود  نیا -  زا  يا  هنیمز  رد  وـت -  رگا  و  ار .  شتآ  ناـنآ  زجيارب  هدرک و 

دنراد و رواب  دوخ  دـنروآیم  ار  هچنآ  ناربمایپ ، یتسار  هب  اریز  یتفگ  تسار  تدزرمایب  ادـخ  تفگ  یتسین  مالـسا  هنیمز  رد  يا و  هدـیچیپ 
نک هاگآ  ارم  تفگ  سپـس  ناگدنورگان ، زا  دننز  زابرـس  نآ  نتفریذپ  زا  رگا  دنا و  ناگدنورگ  زا  دنرامـش  تسار  ار  نآ  رگا  زین  نارگید 

زا ار  ادخ  هن  متخانش  ادخ  يرای  هب  ار  دمحم  نم  يدوهی  تفگ : یلع  ادخ ؟ هار  زا  ار  دمحم  ای  یتخانـش  دمحم  يرایتسد  هب  ار  ادخ  ایآ  هک 
هتفرگرب و ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ادخناگدنب  زا  يا  هدـنب  و  دراد ، هژیو  يا  هزادـنا  زرم و  وا  یتسه  هک  تسا  يا  هدـیرفآ  اریز  دـمحم  هار 
هب ار  دوخ  هدیـشخب و  یهاگآ  وا  هب  دـنک  یم  هاگآ  يربنامرفیگنوگچ  زا  ناـهن  رد  ار  ناگتـشرف  هچناـنچ  هدـیزگرب و  شناگدـیرفآ  يارب 

 " رد راگدرورپ "  هک  نک  هاگآ  ارم  تفگ  سپس  یتفگ  تسار  تفگ  یگنوگچ .  هن  دراد و  يدننامه  هن  هک  هدناسانـشناس  نیا  هب  ناشیا 
هزادنا وزرم  يراد  دیجنگ  هنامیپ  نیا  رد  زیچ  ره  تسا و  هنامیپ  رد "  هژاو "  یتسار  هب  تفگ  یلع  رگید ؟ ناهج  رد "  ای "  تسایتیگ  نیا 

نیا نوماریپ  هک  تسا  ناـهج  نیـسپزاب  ياوـه  رد  وا  شرع  دـناد و  یم  تسا  رگید  ناـهج  رد  یتـیگ و  رد  ار  هچ  نآ  وا  یلو  دوـب  دـهاوخ 
هبار نآ  رگا  دنکش و  یم  مهرد  زین  نآ  دوشهدنک  رگا  هک  دنام  یم  یغارچ  هب  ناهج ، نیـسپزاب  نآ -  هنایم  رد  هتفرگ و -  ارف  زین  ار  یتیگ 

سپـسو یتفگ  تسار  تفگ  ناهج -  نیـسپزاب  نایم  رد  یتیگ  تسا  هنوگ  نیمه  هب  و  دتـسیایمن -  تسار  دوخ  ياج  رد  اـج  نآ  ینک  رد 
رـسپ یلع  درادرب ؟ دوخ  رد  ار  وا  هک  تسه  يزیچ  ای  دراد  یم  رب  شیوخ  یئاناوت  اب  ار  اه  هدـیدپ  راگدرورپ ، اـیآ  هک  ناـهاگایب  ارم  تفگ 

؟ هنوگچ دیسرپ  تولاج  سار  تسا  هدنرادرب  دوخ  وا  هکلب  تفگ  بلاطوبا 
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یلع دراد  یم  رب  ار  هدیدپ  تشه  ناشیا  يالاب  تراگدرورپ  شرع  زور  نآ  رد  هک  تسا  هتشون  میبای  یم  تاروت  ردام  یتسار  هب  هک  نیا  اب 
هدـش و هداهن  یئاناوت  رب  كاخ  دراد و  یم  رب  ار  اوه  كاخ ، دـنراد و  یم  رب  ار  ناهن  ناهج  هاگ  تخت  ناگتـشرفیتسار ، هب  يدوهی  تفگ :

تفگ يدوـهی  تسا  نیمزریز  رد  ود و  نآ  ناـیم  رد  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  تساروا  دـیوگ : رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  تسا  نیا 
یمصاع  ظفاح  زا  یتا "  له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  شرازگ " .  نایاپ  ات  دازرمایب  تیادخ  یتفگ  تسار 

میسانشب ار  يوردنت  ات  دییایب 
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ياه شناد  رد  وا  هاگیاج  زا  ار  وت  یمک ، همه  اب  میتفای و  تسد  اـه  نآ  هب  هک  رکبوب  ياـه  تشادرب  اـه و  هشیدـنا  زا  یئاـه  هنومن  دوب  نیا 
فازگ يوردنت و  ایآ  همه  نیااب  دزاس و  یم  هاگآ  ام ، شیک  ياهروتسد  نیئآ و  تفایرد  ربمایپ و  همان  نیئآتخانش  ادخ و  همان  هب  هتـسباو 

هدوب  یلع  زا  شیبربارب  نیدنچ  رکبوب  شناد  دناد  یم  دراد  شناد  زا  يا  هرهب  سک  ره  دنسیونب : هکتسین  یئوگ 
رمع و رکبوب و  زا  هک  ار  یئاه  تشادرب  اه و  يرواد  مدرم ، یتسار -  هب  هک - تسا  نانچ  دزنابز  دـنیوگب : هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
تسا و رکبوبياهروتـسد  دیامن  یم  ار  نآ  هدنراد  شنادرتهب  هک  اهنآ  همه  نیرت  تسرد  دـنا  هدـید  هدروآ و  مهارف  هدیـسر  یلع  نامثع و 

یلو تسا  یلع  نآ  زا  رتمک  دراد  يراگزاسان  ربمایپ  راکـشآ  روتـسد  اب  هک  رمع  ياهراک  زا  هرامـش  نآ  مینیبیم  يور  نیا  زا  رمع ، سپس 
هن رکبوب  هن  میئوگب  هک  تسین  يوردـنتو  هفازگ  ایآ  دـشاب  هدومن  يراگزاسان  نآ  اب  هک  تفاـی  ناوتن  يراکـشآ  روتـسد  چـیه  رکبوب ، يارب 

دزنابز دندمآ و  یمن  یلع  غارس  هب  یشسرپ  چیه  هب  خساپ  يارب  ربمایپ ، نارای  گرزب  زا  ود  نآ  زج  هن  رمع و 
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هتفرگ  ارف  رکبوب  زا  ار  شناد  یلع  هتبلا  هک  تسا  نانچ 
هک تسا  یناسک  نیرت  گرزب  زا  رکبوب  یتسار  هب  دـنیوگب : قعاوص " ص 19 -  رد "  رجح  نبا  نوچمه  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 

تسا .  رتاناد  ربمایپ  نارای  همه  زا  وا  ارچ  نوچ و  یب  هکلب  هتشاداو و  ششوک  هب  ادخ  روتسد  تفایرد  يارب  ار  دوخ  هشیدنا 
ياه همان  نیئآ  هب  وا  یهاگآ  رت و  دنمـشوه  رتاناد و  همهزا  ربمایپ  نارای  نایم  رد  رکبوب  یتسار  هب  دنیوگب  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
نانآ دزن  هک  ربمایپ  زا  یئاه  همان  نیئآ  شرازگ  اب  وا  دنتـشگ و  یم  رب  وا  هشیدـنا  هب  اهاج  يرایـسب  رد  ربمایپ  نارای  هکنانچ  دوب  رتشیب  ربمایپ 

اب دـشابن  نینچ  هنوگچو  دومن  یم  يور  ناـشیا  ربارب  رد  دروآ ) یم  داـی  هب  تساوخ  یم  هاـگ  ره  تشادرب و  زا  يو  یلو   ) دـش یمن  تفاـی 
تسا  هدوب  يو  نارگن  هارمه و  تشذگرد  هک  یماگنه  ات  يو -  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  ندش  هتخیگنارب  زاغآ  زا  هکنآ 

هنیـس رد  زیچ  چیه  دنوادخ  هتفگ : هک  دنا  هتـسب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ناربمایپ - نیرت  كاپ  هب  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
متخیر  رکبوب  هنیس  رد  ار  نآ  رگم  تخیرن  نم 

یئوگ هک  مدید  باوخ  رد  هتفگ " : هک  دنا  هدرک  شرازگ  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  نابز  زا  هکتسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
ناور متـسوپ  تشوگ و  نایممیاه  گررد  هک  مدید  مدش و  زیربل  هک  مدیـشون  نآزا  نادنچ  ات  دـنداد  نم  هب  ریـش  زا  رپ  وگرزب  يا  هساک 

دوشخب ار  وت  دنوادخ  هک  تسا  شناد  نیا  ادخکیپ  يا  دنتفگ : مداد " .  رکبوب  هب  ار  نآ  سپ  متفای  ینوزفا  نآ  ندیماشآ  اب  ودیدرگ 
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ضاـیرلا دـیتفگ "  تسرد  هتبلا  تفگ  يو -  رب  ادـخ  دورد  وا -  يدیـشخب .  رکبوب  هب  ار  نآ  یتفاـی  ینوزفا  ويدـش  زیربـل  نآ  زا  نوچ  اـت 
هرضنلا " ج 1 ص 101

رب ادخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  راگزور  رد  دندیـسرپ  يو  زا  نوچهک  هدروآ  رمع  رـسپ  نابز  زا  دعـس  نبا  هک  تسین  يوردـنت  هفازگ و  ایآ 
نیا اـب  ار  یـسک  رمع  رکبوبا و  زج  تفگ  دومن  یم  زاـب  شیک  ياـه  نیئآ  هنیمز  رد  ار  دوـخ  ياـه  تشادرب  یـسک  هچ   - شنادـناخ يو و 

یطویس ص  زا  افلخلا "  خیرات  قعاوصلا " ص 10و 20"  هباغلا " ج 3 ص 216 " ، دسا  هب "  دیرگنب  مسانش  یمن  یگژیو 

ناشاه فال  ندوب  غورد  رب  شنارای  ربمایپ و  ياه  یهاوگ 
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ياه غورد  نیا  نتفاب  هب  و  دنا ؟ هتخادرپ  یهت  نایم  ياه  ینز  فال  نیا  هب  هک  تسا  هدـشهچ  ار  هورگ  نیا  متـسناد  یم  شاک  دـیوگ : ینیما 
هراومه یتسرد و  هار  نشورزا  ناشیا  نتـشادزاب  هب  و  اهزور ؟ نیرتهریت  اه و  هاگ  شزغل  يوس  هب  هدوت  نـالد  هداـس  ندـنار  هب  و  رادـخاش ؟

تفایرد .  ار  ناگنتشذگ  ياه  شنم  زرم  تخانش و  ار  نادرم  ناوت  یم  نآ  رد  ندز  ماگ  اب  اهنت  هک  یتسار ، هنیمز 
هب ار  وت  نم  هک  یتـسین  دونـشخ  اـیآ  دـیوگ : یم  همطاـف  هب  هک  تسین  راـگزاسان  ناراذـگ  نیئآ  نیرت  كاـپ  ياوآ  اـب  اـهتشادرب  نیا  اـیآ 

تسا ؟ ناشیا  نیرتاناد  هدیورگ و  مالسا  هب  رتدوز  ناناملسم  همه  زا  هک  مدروآرد  یسک  يرسمه 
مداد .  ناشیا  نیرتاناد  مناوریپ و  نیرتهب  هب  ینز  هب  ار  وت  نم  يو : هب  وا  نخس  نیا  اب  و 

تسا .  رتشیب  ناشیا  همه  زا  وا  شناد  هدروآ و  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نم  نارای  نایم  زا  یلع  یتسار  هب  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  یلع  ماهدوت  نیرتانادنم  زا  سپ  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهش  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نم  شناد  هنامیپ  یلع  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نم  شناد  هزاورد  یلع  وا : نخس  نیا  و 
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تسا .  نم  شناد  روجنگ  یلع  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نم  شناد  نابنا  یلع  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نآ  رد  یلع  مایگنازرف و  هناخ  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نآ  رد  یلع  مشناد و  هناخنم  وا : نخس  نیا  و 

تسا .  نآ  هفک  ود  یلع  مشناد و  يوزارت  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  نآ  هنابز  یلع  مایگنزارف و  يوزارت  نم  وا : نخس  نیا  و 
تسا .  یلع  یسرداد  رد  نم  ناوریپ  نیرتداتسا  وا : نخس  نیا  و 

تشذگ .  هچنآ  دننامه  هزیکاپ  ياه  شرازگ  يرایسب  تسا و  یلع  یسرداد  رد  امش  نیرتداتسا  وا : نخس  نیا  و 
هچنآ اب  و  تشذگ ؟ ات 180  هتشاگن ج5 ص 171  نیمه  یـسراپ  نادرگرب  رد  هچنآ  اب  تسین  راگزاسان  یهت ، نورد  ياه  تشادرب  نآ  ایآ 

نانخـس رب  نداهن  تشگنا  اب  اج  همه  میدروآ و  یلع  شناد  هرابرد  بایمک ر  ياه  هدـنام  اجرب  رثالا =  رداون  یناشن "  ریز  مشـش  دـلج  رد 
رـسپيدع دوعـسم ، رـسپ  سابع ، رـسپ  هیواعم ، رمع ، هشیاع ، نوچمه  دنداتفا -  ناشیا  یپ  رد  یئوکین  اب  هک  یناسک  ربمایپ و  نارای  نیتسخن 

ءاطع  لجح ، رسپ  هللا  دبع  هبتع ، رسپ  ماشه  بیسم ، رسپ  دیعس  متاح ،
یـسراپ نادرگ  رب  رد  ام  هکنیا  اب  درمـش  ناشیا  نیرتاناد  ار  ناملـسم  هدوت  زا  سک  چیه  یلع ، ناگدنورگ  ياورنامرف  زج  هب  ناوت  یم  اجک 

ربمایپ شناد  هک  هدوب  نارگید -  هن  و  داب -  وا  رب  دورد  یلع  اهنت  هکدنناتـسادمه  ناروشناد  میدید   179 ج 5 ص 180 -  هتشاگن -  نیمه 
ام رورـس  زا  هک  میدـید  ار  یتـسرد  شرازگ  اـجنامه  رد  هـک  نـیا  اـب  هدیـسر  وا  هـب  يو  گرم  زا  سپ  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخدورد  - 
نم هب  شتـشذگرد  زا  سپ  وا  شناد  میوا و  يومع  رـسپ  تسود و  ردارب و  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  هدیـسر  ناگدـنورگ  ياورنامرف 

؟ دشاب نم  زا  رتراوازس  وا  هب  هک  تسیک  سپ  هدیسر 
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رـس اب  وا  نتفای  ینوزفا  زا  دشاب  يا  هنومن  هک  میراد  تسد  رد  هفیلخ  شناد  زا  زیچان  هناشن  مادـک  دـشاب  تسرد  اه  باوخ  نیا  رگایهگناو 
گرزب ردام  این و  هرهب  هلالک " و "  زا "  يو  تشادرب  ای   " با ؟ هراـبرد "  وا  نخـس  ناربماـیپ ؟ نیرت  گرزبتسد  زا  هساـک  نآ  ندیـشک 

شتـسود وا و  هک  تسا  هدوب  شناد  ياه  هیامرـسنیمه  اب  ایآ  اه ؟ هنیمز  رگید  ربمایپینیـشناج و  هداون " و  گیر  هدرم  زا  يردام  يردپ و 
دنا ؟ هداد  یم  یئاهروتسد  يو  شیک  نوماریپ  رد  هدوب  هدنز  زین  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هک  یماگنه 

هاگنآ دزیرب و  نآ  رد  دنا  هتخیر  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  شدوخ -  هنیس  رد  ادخ  ار  هچ  رهدنوادخ  کیپ  هک  تسا  هنیـس  نیمادک 
؟"  تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامههزوک  زا  هکنیا "  هن  رگم  دنکن ؟ شوارت  نآ  زا  یشناد  چیه 

هتفگ زا  و  شنادناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کیپ  ياه  هتفگ  زا  هک  یتسرد  ياهشرازگ  همه  نآ  نتفریذـپ  هک  یناد  یم  کین  وت 
اه و نآ  نایم  ندادشزاس  سپـس  هدیـسر و  وا -  رب  دورد  وا -  هب  ناگدـنورگ  ياورنامرف  شناد  هرابرد  ناشیا  نادرگاش  وا و  ناراـی  ياـه 

اریز تسا  هدوب  رتاناد  مه  دـنوادخ  کیپ  زا  وا  میئوگب  دـنک  یم  ریزگان  ار  ام  تشذـگ  رکبوب  شناد  هراـبرد  هک  يا  هفازگ  ياـه  تشادرب 
رد يو  ناور  تسا و  شیوخ  كاپ  ردارب  ياتمه  یلع  دنرادرب و  اه  يرترب  رد  ناشنادناخ -  ودنآ و  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  یلع و  میدـید 

نتخانـش رتاناد  سپ  ، ) تسا يوشناد  نابنا  هنامیپ و  روجنگ و  وهزاوردو  هدیـسر  وا  هب  شگرم  زا  سپ  يو  شناد  هک  اه ، يزارفارـس  همه 
 - زین ناشرتشیب  دـیاش  و  هورگ -  نآ  همه  مرادـن  نامگنم  و  میرامـشب ) رتاناد  زین  ربمایپ  زاار  يو  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  اـم  یلع  زا  رکبوب 

يو و رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  زا  وا  نتـشاگنا  رتاـناد  هفینحوب و  هراـبرد  یئوگفازگ  زا  هک  یـسک  يرآ  دـنریذپب  ار  یتشادرب  نینچ 
نینچ زا  یــسک  نــینچ  تشذــگ -  مود  پاــچ  زا  مـجنپ ص 279  دــلج  رد  هـک  دــنکن -  يراددوــخ  يرواد  هتــشر  رد  شنادــناخ - 

تشاد .  دهاوخن  اورپتسا  رترب  هفینحوب  زا  هک  رکبوب  هرابردیتشادرب 

هحفص 27 ] ] 

هچنآ هن  تشاد  نمـشد  دـیاب  تخـس  هک  یـشارخشوگ  یئوگفازگ  تسا  نیا  هیزوج  میق  نبا  ریثـک و  نبا  هیمیت و  نبا  مزح و  نباناوریپ  يا 
دیوگ  یم  هعیش 

نآ یسررب  رکبوب و  ندوب  رتاناد  رب  ییاه  هناشن 

دریم یم  مه  ربمایپ  هک  هتسناد  یم  وا  اهنت 

هدید رد  و  هدمآ -  يو ص 191  دیهمت "  رد "  هکنانچ  ناینیشیپ -  زا  ینالقاب  هدید  رد  ربمابپ  نیشناج  شناد  ياههنومن  زا  هنومن  نیتسخن 
 - هدـمآ هدـش  پاچ  یبلح "  هتـشاگن "  رانک  رد  هک  يو  هریـس "  زا "  رد ج 3 ص 376  هکنانچ  ناینیـسپ -  زا  نالحد  ینیز  دـمحا  دـیس 

داینب رب  باطخ  رـسپ  رمع  اب  وا  يوگتفگ  و  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کـیپ  گرم  هب  تسا  مدرم  ندرک  هاـگآ  ناـمه 
دش هتشک  ای  تشذگ  رد  رگا  ایآدنتشذگرد  ناگتخیگنارب  وا  زا  شیپ  هک  يا ، هتخیگنارب  رگم  تسیندمحم  هنازرف : یمارگ و  يادخ  نخس 

هیآ نایاپ  ات  دیدرگ ؟ یم  رب  نیشیپ ) نیئآ  تشپ =(  هب  امش 
یـسب دوبن و  ینتفاین  رد  هدیچیپ و  نانچ  ربمایپنارای  زا  مادکچیه  يارب  دادـیور  نیا  دـنا  هتـسنادن  هک  هدنـسیون  ود  نآ  دـنراک  شومارف  هچ 

ادخ دورد  وا - هک  دنتسناد  یم  همه  دنتـشاد  هنیـس  رد  ار  راوگرزب  نآرق  هک  نانآ  اریز  دشاب  هدوبهزادنا  نیا  هچ  نانآ  شناد  هک  تسا  رود 
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گرم نامرف  هداهن و  نایمدآ  همه  نایم  رد  دنوادخ  هک  دندرمش  یم  یتشرس  هدولاش  رب  زین  ار  نیا  هتفایردگرم و  ار  شنادناخ -  يو و  رب 
زا يروتـسد  اب  رگم  دریمب  هک  دسرن  ار  سکچیهو  تسا  وا  دزن  رد  یتیگ  رد  گنرد  هزادـنا  یگدـنز و  نایاپ  هدـینادرگ و  ناور  همه  رب  ار 

کی هن  دـسر  ارف  ناشیا  گرم  نوچ  هک  تسا  یگرم  ار  یهورگ  ره  دـنا و  هداهن  زرم  وا  تشونرـس  همان  رد  ار  سک  ره  یگدـنز  هک  ادـخ 
يو و رب  ادـخ  دورد  وا -  دوـخ  زا  راکـشآ  نانخـس  یـسب  گرزب ، نآرق  نـماد  رد  ندز  گـنج  زا  سپ  شیپهـن ، دـنتفا و  یم  سپ  تعاـس 

هناخ زا  دوخ  رادید  نیسپزاب  هژیو  هب  هک  دوب  ناششوگ  هزیوآ  زین  رامشیب  یئاهاج  رد  شنادناخ - 

هحفص 28 ] ] 

دنداهن .  مان  دوردب "  رادید  عادولا =  هجح  هبار "  رادید  نیا  يور  نیمه  زا  تشابنایب و  اه  نآ  اب  ار  ادخ 
هکنآ زا  شیپ  اریز  دوـب  اـه  هنیمز  نیا  رد  یهاـگآان  زا  هن  تفریذـپ  یمن  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  گرم  رمع ، هک  مـه  نـیا 
نارای يو و  رب  ار  نآ  شنادناخ -  يو و  ربادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  دجـسم  رد  هدئاز  رـسپ  ورمع  دناوخب  يو  رب  ار  هدش  دای  هیآ  رکبوب 

زا درم  نآ  یلو  دنناگدنریم  نانآ  هتبلا  ياهدنریم و  وت  یتسار  هب  هک  درک  دای  ار  رادنپ  زا  رترب  يادـخ  نخـس  زین  نآ  لابند  دـناوخب و  ربمایپ 
رب ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  هک  تسا  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  هدـئاز  رـسپ  ورمع  هک  نیا  اب  دـینادرگب  يور  نآ  رگوگزاب  زا  راتفگ و  نیا 

ار نیا  هک  تشاذگ  رهـشرد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  دـش  یم  نوریب  هنیدـم  زا  گنج  يارب  هک  یماگنه  رد  راب  هدزیـس  شنادـناخ -  يو و 
ج 2 ص 523- تسا -  هدروآ  زین  هباصالا "  هدنراگن " 

هشیدنا هک  دوبيا  هنادنمشوه  تسایـس  يارب  اهنت  شا  همه   - نآ ندروآ  نابز  هب  زا  مدرم  نداد  میب  مه  و  ربمایپ -  گرم  شرازگ  نتفریذپن 
نوریب رد  هکلب -  اجنآ  رد  هن   - ماگنه نآ  رد  يو  اریز  دـسرب  رـس  رکبوب  ات  درادـب  زاـب  تسیک  ربماـیپ  نیـشناج  هک  شـسرپ  نیا  زا  ار  هدوت 

تفرگ  یم  ماجنا  ناهن  رد  اه  تخاپ  تخاس و  هک  ارچ  دوب  حنسرد  هنیدم 
هناهب شنادناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  گرم  نتفریذـپ  زا  رمع  ندز  زابرـس  يارب  هتـسد  راد و  نیا  ناگرزب  زا  يرایـسب  هک  ینیب  یمن 

هک هدوب  يو  لد  یگتفـشآ  زغم و  یگدیروش  زا  شنکاو  نیا  دسیون : یم  یکی  هکنانچ  درامـشن  نادانار  يو  یـسک  ات  دـنا  هدیـشارت  یئاه 
یتخس يو -  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  تشذگرد  اب  هک : هتفرگ  زیوآ  تسد  ار  خساپ  نیا  مه  یکی  هدرپس  یشومارفهب  ار  راکشآ  ياهدادیور 

هکلب هدرمن  وا  ادخ  هب  تفگ : یم  هک  اج  نآ  اتدینادرگ  زیچان  ار  رمع  هشیدنا  هودنا ،

هحفص 29 ] ] 

هتفر شراگدرورپ  يوس  هب 

هدوب ناسکی  ربمایپ  اب  يو  خساپ 

هک نیا  يارب  تسا  هدـینادرگ  يزیوآ  تسد  ار  اـهنآ  هدروآ و  ارربماـیپ  نیـشناج  نیا  شناد  زا  يرگید  ياـه  هنومن  رجح  نبا  مود ) هنومن  )
رد شزاـس  نوماریپ  رد  دوخ  حیحـص "   " رد يراـخب  هک  تسا  یـشرازگ  یکی  درامـشب  رتاـناد  ربماـیپ  ناراـی  همه  زا  ارچ  نوچ  یب  ار  يو 

مدش و يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  ربمایپ  دزن  هب  تفگ : هک  هدروآ  داب -  دونـشخ  يو  زا  ادخ  باطخ -  رـسپ  رمع  نابز  زا  هیبیدح  دادـیور 
هار رد  ام  نمـشد  میتسه و  یتسرد  هار  رد  ام  هن  رگم  مدیـسرپ  يرآ  داد  خساپ  یتسین ؟ ادـخ  نیتسار  ربمایپ  وت  ایآ  ادـخ  ربمایپ  يا  مدیـسرپ 
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نم یتسار  هب  داد : خساپ  مینک ؟ راومه  شیوخ  رب  ار  ینوبز  دوخ  شیک  زا  يوریپ  همه  اب  ام  ارچ  سپ  مدیسرپ  يرآ .  داد  خساپ  یتسردان ؟
رد تفر و  میهاوخ  ادخ  هناخ  هب  ام  هک  یتفگن  ام  هب  وت  رگم  متفگ  تسا  نم  روای  وا  مچیپ و  یمن  رـس  وا  نامرف  زاو  متـسه  دـنوادخ  کیپ 
رد هک  یتسار  هب  سپ  تفگ  هن  متفگ  تفر ؟ میهاوخلاسما  نیمه  هک  مدوب  هتفگ  ایآ  یلو  يرآ  داد  خـساپ  دـیخرچ ؟ میهاوخ  نآ  نوماریپ 

مدـش و داب -  دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب -  دزن  هب  سپـس  هک : تفگدـیخرچ  یهاوخ  نآ  نوماریپ  هدـش و  راپـسهر  نآيوس  هب  وت  هدـنیآ 
؟ یتسردان هار  رد  ام  نمـشد  میتسه و  تسار  هار  رد  ام  هن  رگم  متفگ  يرآ  تفگ  تسین ؟ ادـخ  نیتسار  ربمایپ  درم  نیا  رگم  رکبوبا  متفگ :

هتخیگنارب يوهتبلا  درم  يا  ناـه  تفگ : مینک ؟ راومه  شیوـخ  رب  ار  ینوـبز  دوـخ  شیک  زا  يوریپ  همه  اـب  اـم  ارچ  سپ  متفگ  يرآ  تفگ 
رد وا  دنگوس  ادخ  هب  هک  نزيو  نماد  رد  گنچ  مه  وت  تسا  يو  روایزین  وا  دچیپ و  یمن  رـس  زگره  شراگدرورپ  نامرف  زا  تسا و  ادـخ 
ایآ یلو  يرآ  تفگ  میور ؟ یم  ادـخ  هناخ  نوماریپ  رد  شدرگ  رادـید و  يارب  يدوز  هب  هک  تفگ  یمن  اـم  هب  رگم  متفگ  تسا  تسار  هار 
نآ نوماریپ  رد  شدرگ  رادـید و  يارب  هدـنیآ  ردهک  یتـسار  هب  سپ  تفگ  هن  متفگ  يور ؟ یم  لاـسما  نیمه  هک  دوب  هداد  یهاـگآ  ار  وـت 

تفر .  یهاوخ 
رب سک  ره  هاوخان  هاوخ  و  هدیورگ ؟ ادـخ  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  رکبوب  هک  دراد  يزیچ  مه  نیا  زا  شیب  الاب  شرازگ  رد  ایآ  دـیوگ : ینیما 

ندرگ هشیدنا  داینب  نیا 

هحفص 30 ] ] 

ار يدادیور  ره  دیون  هتبلا  تسا و  يو  روای  زین  وا  دچیپ و  یمن  رـس  ادخنامرف  زا  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  يو -  هک  دنیب  یم  دهن 
گنردیب میـشابن  راگزور  تشذـگ  هب  دـنمزاین  نآ  اب  ندـش  وربور  يارب  رگا  دـمآ ، دـهاوخ  شیپ  دوخ ، ماگنه  نامه  رد  راـچان  هداد  هک 

داتفا .  دیابن  یلد  ود  هاگترپ  رد  نآ  ندش  دوز  رید و  زا  داینب  نیا  رب  دهد و  یم  خر  تسا  نآ  هژیو  هک  یماگنه  نامه  رد  هنرگو 
ناناملـسم همه  تسین و  وا  هژیو  زین  نیا  هک  درک  دای  ناوت  یم  رکبوب  شنم  يارب  الاب  شرازگ  هب  یمرگتـشپ  اـب  هک  تسا  يزرم  نیرترب  نی 

هدوب رتاناد  ربمایپ  نارای  همه  زا  ارچ  نوچ و  یب  رکبوبهک  تسناد  نیا  رب  يا  هناشن  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دنیوا  ياتمه  هنیمز ، نیا  رد 
زا هک  ار  خـساپ  نامه  رکبوبا و  زاهک  دینـش  یم  ار  یخـساپ  نامه  درک  یم  زین  نارای  رگید  زا  مادـک  ره  زا  ار  شـسرپنآ  رمع  رگا  تسا ؟
هب ناشیا  زا  سک  چیه  دزن  رد  وت  و  یتیگ .  نایاپ  ات  ناناملـسم  همه  زا  هک  ار  خساپ  نامه  و  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادـخ -  کیپ 

شسرپ نیا  رمع  رگم  دینش ، یهاوخن  یخساپ  نآ  زج  هب  ینک  زاب  یسک  اب  ار  نخس  رس  هنوگ  نآ  هب  رگا  وتفای  یهاوخن  یتشادرب  نیا  زج 
يوزیوآ تسد  نآ  اب  میئایب و  ام  ات  دونشب  هدینـش  يو  زا  هچنآ  زج  هب  یخـساپ  هک  دوب  هدرک  ربمایپ  نارای  زا  سکچیه  زا   - رکبوبا زج  ار - 

میراگنیب ؟ رتاناد  رگید  ناسک  زا  شیب  مک و  ار - 
ار شا  هدیچیپ  راوشد و  ياه  ینتسناد  زا  يزیچ  رمع  خساپ  رد  هتساوخ  یم   - شنادناخ يو و  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  اجنیا  رد  رگم 

دوخ ار  اه  نیا  همه  رجح  نبا  دوش ؟ هدرمـش  ربمایپ  نارای  همه  نیرتاناد  ارچ  نوچ و  یب  دمآردناسکی  وا  اب  رکبوب  خساپ  نوچ  هک  دـیامنب 
نیرت گرزب  زا  رکبوب )  ) وا دسیون : یم  قعاوص " ص 19  رد "  هتخادـنا و  ارشرازگ  هنیمز  هناهاگآ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دـناد و  یم 
رتاناد همه  زا  ارچ  نوچ و  یب  ربمایپ  نارای  نایم  رد  هکلب  دنتشاد  او  شـشوک  هب  ادخ  نامرف  تفایرد  يارب  ار  دوخ  هشیدنا  هک  تسا  یناسک 
شزاس رد "  رمع  هک  تسا  وا  زج  يراخب و  شرازگ  نایم  نآ  زا  یکیو  دـنک  یم  یهاوگ  ار  تشادرب  نیا  يراکـشآ  ياـه  هناـشن  تسا و 

رب ار  ینوبز  دوخ  شیک  زا  يوریپ  همه  اب  اـم  ارچ  تفگ  دیـسرپب و  ار  شزاـس  نیا  هزیگنا  يو -  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کـیپ  زا  هیبیدـح " 
شیوخ
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هحفص 31 ] ] 

رب ادـخ  دورد  يو -  زا  ار  هچنامه  دـش و  رکبوب  دزن  هب  نوچ  نآ  زا  سپهک  داد  وا  هب  یخـساپ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ -  میزاس  راومه 
هتفای یهاگآ  يو -  رب  ادخ  دورد  ربمایپ -  خساپ  زاهکنآ  یب  داد  ار  نآ  دننامه  تسرد  یخـساپ  مه  وادیـسرپب  زین  وا  زا  دوب  هدیـسرپ  يو - 

نایاپ .  دشاب . 
اب هدوشگ  رکبوبا  هک  هدوب  راک  رد  يروک  هرگ  اجنآ  رد  درادنپ  ات  دزاس  یم  هارمگ  ار  هدنناوخ  شا  هتـسب  رـس  دنب و  مین  راتفگ  اب  رجح  نبا 

نوچ و یب  یـسک  هک  دش  دناوت  یم  نیا  رب  نایامن  يا  هناشن  نآ  رد  یـسررب  هک  هدـمآ  شیپ  اه  شناد  زا  یکی  هنیمز  رد  يراوشد  شـسرپ 
 - زین دنوادخ  ودیاپ  یم  ار  وا  نارگـشواک  ناگدید  هتبلا  هک  دنکب  دهاوخ  هچ  ره  رجح  نبا  دور .  رامـش  هب  ربمایپ  نارای  همه  زا  رتاناد  ارچ 

دراد .  ار  شیاهراک  رامش  رس -  تشپ  زا 

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

، هتفاـی ارچ  نوچ و  یب  وا -  ناراـی  همه  ربارب  رد  ربماـیپ  نیـشناج  نیا  ندوب  رتاـناد  رب  رجح  نبا  هک  یناـیامن  ياـه  هناـشن  زا  موـس ) هنوـمن  )
ادخ دورد  دنوادخ -  کیپ  نوچ  تفگ : وا  هک  هدروآ  هشیاع  نابز  زا  قعاوص " ص 19  رد "  یتسردهریجنز  چیه  یب  هک  تسا  یشرازگ 

مردـپ رـس  رب  هچنآ  رگا  دنتـشگ ، زابرـس  تشپ  هب  راصنا  دـنتفاترب و  نیئآ  زا  يور  نایزات  دنتـشادرب و  رـس  ناـیورود  تشذـگرد  يو -  رب 
مردـپ رگم  دـندومنن  يراگزاسان  رگیدـکی  اب  نخـس ، چـیه  رـس  رب  یلو  دـیئارگ  یم  یتسـس  هب  دـمآ  یم  دورف  راوتـسا  ياه  هوکرب  تخیر 
یـشناد هنیمز  نیا  رد  میراپـس ؟ كاخ  هب  اجکار  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  دنتفگتسج  یـشیپ  نآ  نتخاس  هدامآ  ندومن و  ادجرد 

رگم دراپـس  یمن  ناج  يربمایپ  چیه  تفگ " : یم  مدینـش  يو -  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  زا  تفگرکبوب  ات  میتفاین  سکچیه  دزن  رد 
تـشادرب دوب  هدـنام  ياج  رب  يو  زا  هچنآ  هرابرد  زاب  و  دوش " .  یم  هدرپس  كاخ  هب  هتـشذگ  رد  اج  نآ  رد  هک  یهاـگیاج  ناـمه  ریز  رد 

مدینـش يو -  رب  ادخ  درود  ادخ -  کیپ  زا  تفگ  رکبوب  ات  میتفاین  سکچیه  دزن  رد  ینـشناد  زین  هنیمز  نیا  رد  دندومن و  نوگ  هنوگ  ياه 
دهاوخ هناراک  وکین  ياه  هنیزه  هب  دنام  یم  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  دوخ  ناگتـسب  يارب  یگیر  هدرم  ناربمایپ  هورگ  ام  هتبلا  تفگ : یم 

دیسر . 
نارای نایم  هک  دوب  يراگزاسان  نیتسخن  نیا  دنا  هتفگ  یخرب  دسیون : یم  سپس 

هحفص 32 ] ] 

يو و دجـسم  رد  یخرب : میراپـس و  یم  كاخ  هب  شـشرورپ -  ياجو  هاگداز  هکم -  رد  ار  وا  دـنتفگ  ناشیا  زا  یخرب  ات  تفرگ  رد  ربمایپ 
هیوجنزنبا داد و  یهاگآ  تسناد  یم  هچنآ  زا  ار  ناشیا  رکبوب  ات  ناربمایپ ، هاگمارآسدـقملا  تیب  رد  یخرب : عیقب و  ناتـسروگ  رد  یخرب :

رکبوب اهنت  دـندرک  يرای  ار  يو  رهـش  نآ  رد  ای  دـندیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  اب  هک  یناسک  همه  ناـیم  زا  هک  تسا  يا  هماـن  نیئآ  نیا  تفگ 
دنتشگزاب .  وا  نخس  هب  دوخ  هشیدنا  زا  نارگید  هدرک و  شرازگار  نآ  ور  تسار 

ثیدح ود  رکبوب  هک  تسا  نیا  میبای  یم  رد  هک  يزیچ  نیرتشیب  دنا  هدروآ  هشیاع  نابز  زا  هک  يا  هریجنز  یب  شرازگ  نیا  زا  دیوگ : ینیما 
دوب هدینـش  ار  نآ  وا  هنیمز  ود  نآ  رد  دندوب  یم  اجنآ  رد  هک  یناسک  نایم  هک  هدروآ  شنادناخ -  ويو  رب  ادخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  زا 

رکبوب زیوآ - تسد  نیا  اب  اهنت  میراداو -  تخاتهب  روز  اب  ار  دوخ  میزادـنایب و  یکیرات  رد  هک  يریت  اب  دـنچ  ره  میئایب و  رگا  سپ  سب .  و 
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دای رد  ماگنه  نآ  یلو  هتسناد  یم  ار  ثیدح  ود  نآ  ای  هدوبن  زین  اجنآ  رد  هک  یناسک  زا  مه  نآ  میرامشب -  رتاناد  ربمایپ -  نارای  همه  زا  ار 
ای اه  نآ  زا  کی  چیه  هک  دننک  شرازگ  ار  يا  هدمآ  مهارف  ياه  ثیدح  زا  نارازه  هک  یناسک  هرابرد  تفگ  دـیاب  هچ  سپ  دـنا -  هتـشادن 
 - رکبوب زا  رتاناد  مک  تسد  ای   - ربمایپ نارای  همه  زا  رتاناد  زین  ارناشیا  زا  سکچیه  همه  نیا  اب  و  هدرکنشرازگ -  رکبوب  ار  اـه  نآ  رتشیب 

دنا ؟ هدرمشن 
يردپ و گرزب  ردام  این و  هرهب  هلالک " و "  با " و "  هرابرد "  يروآ  تفگش  هدیجنـسن و  ياه  تشادرب  نانچ  هک  تسین  نامه  وا  رگم 

رسپ هریغم  ياه  هدننام  زا  ار  ربمایپ  دنمجرا  ياه  همان  نیئآ  وا  هن  رگم  هتشاد  هدیجنـسان  ياه  هشیدنا  رگید  هداون " و  گیر  هدرم  زا  يردام 
تفرگ ؟ یم  ارف  زیچان  نامدرم  رگید  لیهس و  رسپ  نمحرلا  دبع  هملسم و  رسپ  دمحم  هبعش و 

يزیچ یلو  دنونش  یم  اهنت  هک  دنا  گنس  هداز  زین  نانآ  هک  درادنپ  یم  هتـشاگنا و  دوخ  دننام  زین  ار  مدرم  هداز ) گنـس  رجح =(  نبا  ایوگ 
وربور شیوخ  درخ  اب  ار 

هحفص 33 ] ] 

دنار نابز  رب  ار  ریز  نخس  تشادرب و  گناب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هک  يزور  دیوگ  یمن  درم  نیا  ایآ  دننک .  یمن 
دنتفایردهچ : يو  ياوآ  زا  وا  نارای 

شنادناخ : ويو  رب  ادخ  دورد  وا -  نخس  نیا  زین  و  تسا . تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  نم  ربنم  هاگمارآ و  نایم  رد  - 1
شنادناخو : يو  رب  ادخ  دورد   - وا نخس  نیا  زا  زین  و  تسا .  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  نم  ربنم  ارس و  نایم  رد  - 2

شنادناخ : يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  نخس  نیا  زا  زین  و  تسا .  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  نم  ربنم  ات  هناخ  نایم  رد  - 3
شنادناخ : يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  نخس  نیا  زا  زین  و  تسا .  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  هشیاع  هناخ  ات  ربنم  نایم  رد  - 4

درازگب .  زامن  نم  هاگمارآ  ربنم و  نایم  رد  درازگب  زامن  تشهب  ياهرازلگ  زا  يرازلگ  رد  هک  دوش  یم  نامداش  هک  ره  - 5
رود ناـمیالا =  بعـش  رد "  یقهیب  روصنم ، رـسپ  دیعـس  قازرلا و  دـبع  دـمحا ، زین  وتسا  هدرک  شرازگ  يراـخب  ار  نیتـسخن  ثیدـح  هک 

ناراـی زا  همه  هک  ناـیجنایم  نیا  ناـبز  زا  مـه  نآ  رکاـسعنبا ، هیومـس و  مـیعن و  وـبا  ینطق و  راد  ویناربـط  رازب و  بـیطخ و   " ندـیورگ ،
دنربمایپ :

يردخ .  دیعس  وبا  ورمع  رسپ  هللا  دبع  صاقو ، وبا  رسپ  دعس  رباج ،
نیا رد  ار  رازب  یشرازگ  هریجنز  هک  ینالطسق ج 4 ص 413  زا  يراسلا "  داشرا  بیطخخیرات " ج 11 ص 228 و 290 " ، هب "  دیدرگرب 

هدرمش و تسرد  هنیمز 

هحفص 34 ] ] 

حیحص رب "  يوون  حرش  لامعلا " ج 6 ص 254  زنک  دنا " ، یمرگتشپ  هتـسیاش  نآیجنایم  نادرم  هک  دراد  يا  هریجنز  رازب  دزن  رد  هتفگ :
يدوهمس ج 4 ص412  هدـش -  پاچ  داشرا "  ریز "  رد  هک  يرابلا "  هفحت  هدش ج 2 ص 103 "  پاچ  داشرا "  رانک "  رد  هک  ملـسم " 
تسا .  هدرمش  تسرد  ار  رازب  یشرازگ  هریجنز  هدروآ و  ملسم  يراخب و  هتشاگن  ود  زا  ار  نآ  ءافولا " ج1 ص 303  ءافو  رد "  زین 

و راجنلانبا ، یناربط ، قازرلا ، دبع  یئاسن ، رازب ، یلعیوبا ، ینطق ، راد  دمحا ، يذمرت ، زین  دنا -  هدروآ  ملـسم  يراخب و  زین  ار  مود  ثیدـح 
رکبوب .  ینزام و  هللا  دبع  رمع ، رسپ  هللا  دبع  رباج ، نانیا : نابز  زا  ناگمه 
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باتک  " ادخ =  هناخ  زا  رادید  همان  ربنم و  هاگمارآ و  نایم  نیمز  يرترب  شخب  هالصلا "  باتک  زامن =  همان  يراخب ، حیحص  هب "  دیدرگرب 
رب ادخ  دورد  وا -  ربنم  هاگمارآ و  نایم  هک  ینیمز  يرترب  شخب "  جحلا "  باتک  ادخ =  هناخ  زا  رادید  همان  ملـسم ، حیحـص  جـحلا " و " 
نآ یتسرد  رد  دـسیون : یم  هک  مینک " ص 139  ادـج  ار  اـه  هزیکاـپ  بیطلا =  زییمت  ص 323 " ، لوصولاریـسیت " ج 3   " تـسا ، يو - 

" ج ریدقلا -  ضیفلا  رد "  هچنآ  داینب  رب  هک  ریغـصلا "  عماجلا  لامعلا " ج 6 ص 254 "  زنک  قئاقدلا " ص 129 " ، زنک  دنناتسادمه " ،
ربمایپ زا  درب  ناوت  یمن  نامگ  دـنناوارف  نآ  نارگ  وگزاب  سب  زا  هک  تسا  یـشرازگ  دـیوگ  هدرمـش و  تسرد  ار  نآ  هدـمآ -  ص 433   5

دمحا و هریجنز  هک  افولا " ج 1 ص 302 و 303  ءاـفو  ج 4 ص 412 "  هدـش -  پاچ  داشرالا "  ریز "  رد  هک  يراـبلا "  هفحت  دـشابن " ،
تسا .  هدرمش  تسرد  نآ  شرازگ  رد  ار  رازب 

 " رد هکنانچ  بیطخ ، روصنم و  رـسپ  دیعـس  یـشاش ، دـمحا ، دـنا : هدرک  شرازگ  ینزام  هللا  دـبع  ای  رباج  هار  زا  ناـنیا  زین  ار  موس  ثیدـح 
 " رانک رد  هک  ملسمحیحص "  رب "  يوون  حرش  رد  لامعلا " ج 6 ص 254 و  زنک  رد "  زین  تسا و  هدـمآ  بیطخ " ج 3 ص 360  خیرات 

ج 6 ص 103 -  هدش -  پاچ  داشرالا " 
رد يراسلا " ج4 ص 413 و  داشرا  رد "  هچنآ  داینب  رب  زین -  مراهچ  ثیدح 

هحفص 35 ] ] 

تسا .  هدش  شرازگ  يردخ  دیعسوب  نابز  زایناربط  طسوا "  رد "  هدمآ -  " ج 1 ص 303  ءافولا ءافو  " 
تسا .  هدرک  وگزاب  دیبل  رسپ  هللا  دیبع  نابز  زا  یملید  هدمآ -  لامعلا " ج 6 ص 254  زنک  رد "  هچنانچ  زین -  ار  مجنپ  ثیدح 

رب راگزاسان  نانخـس  شندرپس  كاخ  هب  ياـج  رد  هنوگچ  میوگ : یم  ج 3 ص 193 -  دسیون -  یمدوخ  حرـش "  رد "  دـیدحلا  یبا  نبا 
نخـس نیا  دـیراذگب " و  مه  یهاگمارآ  رانک  ما  هناخ  ياـج  نیمه  رد  مرتسب  رب  ارم  دوب " : هتفگ  ناـشیا  هب  دوخ  هک  نآ  اـب  دـندنار  ناـبز 

نایاپ .  دشاب -  هشیاع  هناخ  هک  دوب -  هدروآ  مهارف  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  دور  كاخ  هب  يا  هناخ  نامه  رد  دیاب  وا  هک  دناسر  یم  يراکشآ 
مکاـح و عینم و  نبا  دعـس و  نبا  دـسیون -  یم  ص 276 -  يربکلا "ج 2  صیاصخلا  رد "  یطویـس  ظـفاح  هچنآ  داـینب  رب  ثیدـح -  نیا 

دنا .  هدرک  شرازگ  دوعسمرسپ  هار  زا   " طسوالا -  رد "  یناربط .  زین  یقهیب و 
نیرتکاپ هک  یکاپ  رازلگ  نآ  زونه  دندینش  وا  زا  هدش  دای  هنیمز  رد  هک  ینانخـس  همهنیا  زا  سپ  ربمایپ  نارای  هک  درادنپ  یم  رجح  نیا  ایآ 

ربنم و هاگمارآ و  ناشیا  دراد  نامگ  ای  دنتخانش ؟ یمن  دوب  هداد  ار  اجنآ  رد  ندناوخ  زامن  هب  روتسد  هدرکهاگآ و  نآ  زا  ار  ناشیا  ناربمایپ ،
سپس هدرک و  گنرد  نآ  ياهزرم  کیدزن  دنتفرگ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  زا  هک  ینخس  اب  هتخانش و  ار  ود  نآ  نایم  رازلگ 

یب یگداس ، نیمه  اب  تخاسراکـشآ و  ار  نآ  رکبوب  ات  دندروآ  نوگانوگ  ياه  تشادرب  دشاب  دیاب  نآ  ياجک  كاپ ، هاگمارآ  هک  نیا  رد 
دیدرگ ؟ ناشیا  نیرتانادارچ  نوچ و 

يارب ار  نآ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  دـنوادخ -  کیپ  یتسیاب  دوب  یم  تسرد  وا  ندرپس  كاخ  هب  رد  يو  شرازگ  رگا  هک  نیا  اب 
هک یسک  يارب  دراپس و  كاخ  هب  دیوشب و  ار  وا  شگرم  زا  سپ  تسا  هدرک  شرافس  يو  هب  دوخ  هک  دیوگب  یسک 

هحفص 36 ] ] 

تساخ و دـهاوخ  اپب  دـناد  یم  دوخ  هک  یـسک  يارب  تفرگ و  ندرگ  هب  ار  شنتفهن  كاخ  رد  نتـسش و  وا و  رب  ار  گرم  هماج  ندـناشوپ 
رد ج 13 هک  دـنک - یم  ناهنپ  كاخ  رد  دـناشوپ و  یم  گرم  هماج  ار  وا  دـشاب  اجنآ  رد  يو  هداوناخ  زا  زج  یـسک  هک  نیا  یب  بش  همین 
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هریچ شیاه  کلپ  رب  نیگنس  یباوخ  ماگنه  نآ  رد  دوب و  دهاوخن  یئاج  نینچ  رد  هک  یـسک  يارب  هن  تشذگ -  ریدغ  همجرت  زا  ص 262 
درامـش یم  اه  هنیمز  نیرتریگمـشچزا  ار  هاگمارآ  يارب  اج  ندیزگرب  دنک ، یئاه  شرافـس  گرم  زا  سپ  يارب  دهاوخ  سک  ره  دوش ، یم 

دوخ ثیدح  اب  دنچ  ره   ) هدروآ هشیاع  ثیدحزا  یلعیوبا  هک  دراد  یم  راوتسا  یـشرازگ  ار  شرگن  نیا  دشاب و  نایمدآ  رورـس  هکدسر  هچ 
نایم هب  ینوگانوگ  نانخس  دشاب  اجک  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  هاگمارآ  هک  نیا  رد  تفگ : هک  تسا ) راگزاسان  شردپ  زا  وا 

دراد .  یم  رت  تسود  رگید  ياج  همه  زا  هدرپس  ناج  نآ ، رد  شربمایپ  هک  ار  یئاج  دنوادخ  یتسار  هب  تفگ : یلع  ات  دمآ 
دنا هداهنرکبوب  نابز  هب  هدیرفآ و  زین  ار  شرازگنآ  هک  هدوب  ثیدح  نیمه  اب  يربارب  يارب  دیاش  يربکلا " ج 2 ص 278 و  صیاصخلا  " 

. 
نابز هب  نابز  نآ ، شرازگ  هتبلا  تفرگ ، یم  رد  یئوگتفگ  كاپرکیپ ، نآ  ندرپس  كاخ  هب  ماـگنه  رد  دـسیون  یم  رجح  نبا  هچناـنچ  رگا 

هداتسیا و وهایه  رانک  رد  زور  نآ  رد  هک  ربمایپ  نارای  نابز  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهرتفد  اه و  همان  تشذگرس  ناگدنراگن  تشگ و  یم 
یم ناگتـساخون  ياه  هتـشاگن  زا  نآ  ياه  هدننام  قعاوص " و  ياه "  گرب  هژیو  شندومن  زاب  هن  دـندرک .  یم  وگزاب  دندینـش  ار  اهدایرف 

هدروآ يو  نابز  زا  ار  هدش  دای  شرازگ  هک  یسکاهنت  ای  وا -  هزات  هک  دوب  یم  هشیاع  نآ ، هنیمز  زا  شیب  مک و  رگشرازگ  هناگی  هن  دیدرگ 
هک میدینـش  ار  یئاه  لیب  زاوآ  بش  لد  رد  ات  میدشن  هاگآ  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ -  کیپ  هدرپس  كاخ  هب  زا  ام  دیوگ : یم  دوخ  دـنا - 

؟ مینادرگ راگزاس  یکی  نآ  اب  هنوگچ  ار  نخس  نیا  هاگنآ  تفر  یم  راک  هب  شهاگمارآ  نتخاس  راومه  يارب 

هحفص 37 ] ] 

نیتسخن هاگمارآ  دیامن  یم  چوپ  ار  رادنپ  نیا  هک  يزیچ  نیتسخن  دراد و  رب  رد  ار  ناربمایپ  همه  هرابرد  يروتسد  هدش  دای  همان  نیئآ  هزات  و 
رد داهن  ماگ  اجنآهب  نامـسآ  زا  ندمآ  دورف  ماگنه  هک  یهوک  ياپ  رد  دنه  رد  تشذـگرد و  هکم  رد  هکتسا  وا -  رب  دورد  مدآ -  ناشیا 

هکم .  رد  سیبق  وبا  هوک  ياپ  رد  یخرب -  هتفگ  هب  ای  تفر -  كاخ 
دیرخب و دوب  نوربح  ردهک  ار  هوک  لد  رد  یفاکش  رخص  رسپ  نورفع  زا  زین  شنادناخ -  ام و  ربمایپ  رب  ووا  رب  دورد  میهاربا -  ادخ  تسود 

دنتفر .  كاخ  هب  اج  نامه  رد  زین  قاحسا  شرسپ  سپس  يو و  دوخ  درپس و  كاخ  هب  نآ  رد  ار  هراس  شرسمه 
نوریب شردپ  دبلاک  اب  ات  تساوخ  يروتسد  رصم  هاشداپ  زا  وا -  رب  ادخ  دورد  فسوی -  تشذگرد و  رصمرد  زین  وا -  رب  دورد  بوقعی - 
نوربح رد  هک  هوک  فاکش  نامه  رد  ار  وا  هدش  نوریب  يو  اب  زین  رصم  ناگرزبو  تفریذپب  وا  دراپـس ، كاخ  هب  شنادناخ  دزن  ار  يو  هدش 

دندرپس .  كاخ  هبدوب 

دنراذگ یمن  ثرا  ناربمایپ  هتسناد  یم  وا  اهنت 

هراشا

رجح نبا  زین  هنیمز  نیا  رد  هداد ، ربمایپ  زا  هدـنام  اج  هب  ياه  یئاراد  هرابرد  وااهنت -  و  رکبوب -  هک  یـشرازگ  غارـس  میورب  مراهچ ) هنومن  )
هداد ار  شرازگ  نیا  رکبوبا  اهنت  هک " : درادنپ  یم  نانچ  ص 19 -  اج -  نیا  رد  ینیب  یم  اریز  دریگ .  یم  سپ  ار  دوخ  نخـس  دوز  یلیخ 
نینچ ار  دوخ  تشادرب  رد ص 21  یلو  هدرک "  راکـشآ  ناگمه  زا  شیوخ  ندوب  رتاناد  ربار  اه  هناشن  نیرت  نایامن  زا  یکی  هنوگ  نیا  هب  و 

وگزاب ربمایپ  نابززا  ار  نخـس  نیا  همه  ربمایپ  نانز  دعـسو و  ریبز  فوع و  رـسپ  نمحرلا  دـبع  نامثع و  سابع و  یلع و  هک " : دـسیون  یم 
ربمایپ هتبلا  هک  دنتسناد  یم  همه  دسیون " : یم  دنا " و  هدرک 
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هحفص 38 ] ] 

 . " دندروآ دای  هب  ار  نآ  نارگید  دزن  سپس  دروآ  دای  هب  ار  نآ  تسخن  هک  دوب  یسک  اهنت  رکبوب  هتفگ و  نینچ  يو -  رب  ادخ  دورد  - 
شومارف سپـس  هدروآ  تسخن  دوخ  ار  هچنآ  هک  دراديا  هزیگنا  هچ  و  تسیچ ؟ زا  ینیب  یمدرم  نیا  نانخـس  رد  هک  اوه  ود  ماب و  کی  نیا 

؟ دـنار نابز  رب  ار  نآ  نارگید  زا  شیپ  ای  درآ ؟ دای  هب  ار  شرازگ  کی  تسخن  هک  تسا  داینب  نیا  رب  اهنتیـسک  ندوب  رتاناد  ایآ  دـنک ؟ یم 
نتسناد .  رد  هن  دناسر و  یم  ندروآ  دای  هب  رد  ار  نت  کی  يرترب  اهنت  ینیب -  یم  هچنانچ  دشاب -  هک  ود  نیا  زامادک  ره 

تفگن شناثراو  هب  ار  نخس  نآ  ربمایپ  ارچ 

هک دزاس  راکشآ  شناسک  هداوناخ و  يارب  ار  نآ  دیاب  تفگ  یم  ینخـس  نانچ  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  رگا  هزات 
ياه همان  نیئآ  راوگرزب و  نآرق  ياهزارف  رد  هک  یناـگمه  ياـه  نیئآهب  ندز  گـنچ  رد  و  درادـن ، رب  رـس  هدـنام  يو  زا  هچنآ  ندرب  يارب 

ویتخب روش  هک  دریگن  رد  يدایرف  وگتفگو و  هتـشادن  يرازفا  تسد  هدمآ  دوخ  ناگتـسبگیر  هدرم  زا  یمدآ  هرهب  هرابرد  ربمایپ  دـنمجرا 
ياه هتـسد  نایم  رد  اهدادـیور  نیا  ات  دراپـسن  ناج  شردـپ  نارای  هب  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  وا  كاپ  هشوگ  رگج  درایب و  هارمه  هب  يزوت  نیک 

ندودز يارب  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا - هک  ارچ  ددرگن  ینمـشد  هنیک و  هزیگنا  دنا ، هداتفا  هار  ود  نآ  زا  یکی  رد  هک  یپ  رد  یپ 
دش .  هتخیگنارب  مدرم  زا  ناکی  ناکی  اه و  هدوت  نایم  يردارب  نامیپ  نتسب  اه و  جنر  نیمه 

ادـخ دورد  وا -  هک  ینامرف  زا  شناسک  هداوناخ و  یهاگآ  ات  دـنادب  هک  تشادـن  ار  شنیب  نیا  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  اـیآ 
هـشیدنا نینچ  دزادـنا ؟ یم  هار  هب  یئاه  بوشآ  هچ  دوش  یم  نوگرگد  ثرا  نیئآ  نآ -  داـینب  رب  تسا و -  نآ  هژیو  شنادـناخ -  يورب و 

ياهدادـیور اـه و  شروـش  اهدـمآ و  شیپ  اـه و  يرواد  اـه و  شیاـمزآ  اـه و  گرم  هب  هتـسباو  نیئآ  هک  نیا  اـب  تسین  اور  وا  هراـبرد  يا 
تسا .  وا  دزن  نیگمهس 

نادـناخ ود و  نآ  رب  ادـخ  ياهدورد  ور -  تسار  ناوناب  نیرت  گرزب  وا  رـسمه  ناگدـنورگ و  ياورنامرف  ور ، تسار  نادرم  نیرت  گرزب 
زا ار  هچنآ  دندمآ و  هک  ود -  نآ 

هحفص 39 ] ] 

ار راک  نیا  يراد  نامگ  ایآ  دنتـسناددوخ  نآ  زا  دوب  هداتفا  رکبوب  گـنج  هب  هدـنام و  ياـج  هب  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  ربماـیپ - 
؟ دنتفرگ هدیدن  ار  نآ  یتیک  شزرا  یب  يالاک  ندوبر  يارب  یلو  دندرمش  تسار  هتـسناد و  ار  يرادنپ  همان  نیئآ  نآ  هک  دندرک  نآ  زاسپ 

نیا زا  رت  كاپ  ار  ود  نآ  هاگشیپ  ربمایپ -  همان  نیئآ  ادخ و  همان  نماد  رد  ندز  گنچ  اب  ام  دنتـسناد ؟ یمن  دروآ  نابز  رب  رکبوب  ار  هچنآ  ای 
دنزغلب .  تسار  هار  زا  ینادان  اب  ای  دنریگب  هدیدن  ار  نآ  دنبای و  یهاگآ  ربمایپ  راوتسا  همان  نیئآ  زا  هک  میرامش  یم 

دوب هدیشخب  همطاف  هب  ربمایپ  ار  كدف 

هراشا

هراب نآ  رد  مه  دزاس و  یمن  ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  اب  مه  هک  تفریذـپ  ياهنیمز  رد  ار  رکبوب  ینز  فال  دـیاب  ارچ 
گرم زا  سپ  شدوخ  روتسد  هب  هک  یسک  زا  و  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  تسا -  وا  هدنامزاب  ناشیوخ  زا  شسرپ  یهاگآ ، هار  اهنت 
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ادخيوس هب  مدرم  ندناوخ  يارب  اوآ  اه  هورگ  نایم  اه و  نمجنا  رد  هک  زاغآ  زا  دوخوا  دزادرپ و  شا  هژیو  ياه  شرافـس  ماجنا  هب  دیاب  وا 
 " دنتفگ یم  واداهن  كاپ  رـسمه  ور و  تسار  يوناب  دـنادبات  دوبن  یئاونـش  شوگ  ارچ  تسا  هدناسانـش  ار  يو  تمـس  نیا  يو و  هتـشادرب 

ناوتن ود  نآ  دوـخ  هار  زا  زجزین  ار  نیا  اـم " و  هب  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  ادـخ -  هتخیگنارب  زا  تسا  یـششخب  كدـف 
كدف  - يو رب  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  یتسار  هب  تفگ : رکبوب  هب  همطاف  تفگ : هک  هدروآ  شردپ  نابز  زا  هنوعج  رسپ  کلام  تسناد 

مه نمیا  ما  تساوـخ ، رگید  یهاوـگ  وا  داد  یهاوـگ  شدوـس  هب  زین  بلاـطوبا  رـسپ  یلع  هد ، نم  هب  ارنآ  هداـهن  نم  يرادرب  هرهب  يارب  ار 
يو تسین و  اور  اسر و  یهاوگ  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  یهاوگ  اـبزج  هک  یناد  یم  ادـخ  کـیپ  رتخد  يا  تفگوا : یلو  داد  یهاوگ 

دش .  نادرگ  ور  ریزگان 
رکبوب هب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  همطاف -  نامهط ، رسپ  دلاخ  شرازگ  هب  و 

هحفص 40 ] ] 

هاوگ وا  زا  يو  تسا  هداهن  نم  يارب  ار  نآ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ادـخ -  کیپ  هک  هد  نم  هب  ار  كدـف  تفگ : دابدونـشخ -  يو  زا  ادـخ  - 
ربمایپ هدنب  حابر  نمیا و  ماوا  تساوخ 

اور نز  ود  درم و  کـی  یهاوگ  اـب  زج  وت  دوس  هب  یـسرداد  تفگ  يو  یلو  دـنداد  یهاوگ  وا  دوـس  هب  اـت  دروآ  ار  يو -  رب  ادـخ  دورد  - 
تسین . 

یم وا  هرابرد  شکاپ  ردپ  نابز  زا  هن  رگم  دمآ ؟ مشخ  رـس  رب  ارچ  يو -  رب  ادـخ  دورد  ور -  تسار  داهنکاپ و  يوناب  نآ  میـسرپ  یم  هزات 
شردـپ هک  دوب  ینامرف  زا  وا  ینوگرگد  ایآ  دـیآ ؟ یم  مشخ  هب  شنتفرگ  مشخ  اـب  دوش و  یم  دونـشخ  وا  يدونـشخ  اـب  دـنوادخ  دـسیون :

ینامگ نینچ  تسین "  دتسرف  یم  ورف  يو  رب  دنوادخ  هچنآ  زج  يو  راتفگ  دیوگ و  یمن  نخـس  سوه  رـس  زا  زین "  وا  هک  هدرک ؟ راکـشآ 
ناور ار  نیئآ  روتـسد  هتـساوخ  یم  هک  هدرک  شرازگ  وا  زا  راکتـسرد  يور  تسار  ار  نارب  ناـمرف  نیا  نوچ  اـی  درب .  دـیاشن  ارهز  هراـبرد 

يراگنا كاپ  زارف  رد  نآرق  راکشآ  داینب  هک  ار  ربمایپ  هشوگ  رگج  هاگشیپ  ام  هدیجنريو ؟ زا  هتشاد  رواب  ار  يو  نخـس  هک  نآ  اب  دنادرگ ،
هب ار  رگـشرازگ  وا  هک  دنام  یم  یموس  راگنا  اهنت  سپ  میرامـش ، یم  رانک  رب  یمان  دـب  نیا  زا  هتخاس  نشور  ار  وا  یکاپ  ریهطت "  هیآ  "  = 

هتـسناد و یم  ربمایپ  همان  نیئآ  ادخ و  همان  اب  زاسان  يروتـسد  ار  نآ  هدرمـش و  یم  هدش  هابت  ار  شرازگ  هنیمز  ای  هتفریذپ  یمن  يراکتـسرد 
شدـنواشیوخ نانز  ناراتـسرپ و  زا  یهورگ  نایم  رد  دـچیپب و  شیوخ  رب  رداچ  دـنکفایب و  رـس  رب  يرـسور  ات  تسا  هتخیگنارب  ار  وا  نیمه 

دیآرد رکبوب  رب  ات  درآ  اهدای  هب  ار  يادخ  کیپ  تساک -  مک و  یب  شنتـشادرب -  ماگو  دوش  هدیـشک  نیمز  رب  اه  نماد  هک  دتفا  هار  نانچ 
هدرپ يو  يارب  سپـس  هتـسشن ، نارگید  هداد و  يرای  ار  يو  رهـش  نآ  رد  ای  هدیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  اب  هک  ناسک  نآ  زا  یهورگ  نایم  هک 

نانچ ات  دنشکب  يا 

هحفص 41 ] ] 

مارآ هتفرگ  ار  اهولگ  خیب  هک  يا  هیرگ  ات  دنک  گنرد  یکدنا  هاگنآ  دـنازرلب و  ار  نمجنا  دزادـنا و  هیرگهب  ار  هدوت  هک  دـهد  رـس  يا  هلان 
 . دنیشن ورف  ناشیا  ششوج  دوش و 

كدف راد  ریگرد و  وا  ینارنخس  زا  ییاهزارف 
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يو و رب  ادـخ  دورد  هـک  دـیاشگب -  ادـخ  کـیپ  رب  دورد  هـب  و  تـسا -  یمارگ  گرزب و  هـک  يادـخ -  شیاتـس  ساپـس و  هـب  ناـبز  سپ 
ام هب  هدنام  يو  زا  هچنآ  ربمایپگرم  زا  سپ  هک  دیرادنپ  یم  امـش  نونکا  نآ : زارف  دنچ  مه  نیا  تفگ و  هچنآ  دیوگب  هاگنآ  شنادـناخ - 

؟ دنراد رواب  ار  وا  هک  نانآ  يارب  تسادخ  زا  رتهبیـسک  هچ  نامرف  دیئوج ؟ یم  ار  مالـسا  زاشیپ  ینادان و  راگزور  روتـسد  ایآ  دسر ، یمن 
يا هدروآ  كانمهس  یگتخاس و  ینیئآ  یتسار  هب  هن ؟ نم  يربب و  دنامب  گرم  زا  سپ  تردپ  زا  ار  هچنآ  وت  رکبوب ) ردپ  هفاحق =(  وبا  رسپ 

، يربهار يارب  وتسا  وکین  دنوادخ  يرواد ، يارب  هک  دیآترادید  هب  زیخاتسر  زور  ات  شربب  هداهن  نالاپ  هتسب و  راسفا  رتش  نیا  وتکنیا و 
هب يور  سپـس  دش .  دنهاوخ  راکنایز  نایوگ  هدوهیب  نازادرپ و  غورد  دسررـس  زور  نیـسپزاب  نوچ  زیخاتـسر و  نداد ، میب  يارب  دـمحم و 

تفگ : دومن و  شنادناخ -  ويو  رب  ادخ  مالس  دورد و  ردپ -  هاگمارآ 
تفرگ  رد  یئاهوگم  وگب  تخس و  یئاهدمآ  شیپوت  زا  سپ  " 

دیدرگ  یمن  نوزفا  نیگمهس ، ياهدادیور  يدوب  یم  وت  رگا  هک 
هداد تسد  زا  ار  شناراب  هرهب  نیمز  ایوگ  هک  مینانچ  وت  نداد  تسد  زا  اب 

راذگم ورف  هدیدو  رگنب  ار  نانآ  دنا ، هداتفا  یناشیرپ  هب  وت  ناگتسب 
یتشذگ رد  هک  هاگنآ  و  وت -  زا  سپ  شاک  يا 

 . " میدش یم  وربور  گرم  اب  تخادنایئادج -  وت  ام و  نایم  كاخ  ياه  هدوت  و 

هحفص 42 ] ] 

یهاوخ یگدرتسگ  اب  هچنانچ  هک  تشادهاگن  كانمشخ  نانچمه  دندیچیپرس  وا  هتـساوخ  زا  هک  یناسک  تسد  زا  ار  وا  هک  يا  هزیگنا  دوب 
داب -  يو  رب  ادخ  دورد  داتسرف -  نیرفن  ناشیا  رب  زامن  ره  زا  سپ  دوخ  یگدنززا  ماد  نیسپزاب  ات  دید 

؟ دنراذگ یم  ثرا  ناربمایپ  دناسر  یم  هک  نآرق  ياه  هیآ 

هراشا

رب ادخ  دورد  يو -  ياه  یگژیوزا  اهنت  ای  دنراد ؟ یم  ناور  ناربمایپ  همه  نایم  ایآ  دـنداهن  دوب  هدـنام  ام  ربمایپ  زا  هچنآ  يارب  هک  ار  ینیئآ 
ثرا دواد  زانامیلس  دیوگ : یم  رادنپ  زا  رترب  يادخ  اریز  تسا  هتسب  ینامسآ  همان  یمارگار  نیتسخن  هار  دنرامش ؟ یم  شنادناخ -  يو و 

دنزرف و شیوخ  دزن  زا  ارم  ایادخ  راب  دـیوگ : یم  كاپ  يادـخ  شرازگ  هب  هک  تسا  ایرکز  مه  نیا  و  هیآ 16 -  لمن -  هروس 27 -  درب . 
هیآ 5 و6 .  میرم -  هروس 19 -  دربب .  ثرا  بوقعی  نامدود  زا  نم و  زا  ات  هد  هتسیاش  ینیشناج 

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

سپ دسر  شناگدنامزابهب  كاپ  راگدـنوادخ  نامرف  هب  يو  گرم  زا  سپ  دراد  یـسک  هچنآ  هک  تسا  نیا  یتسار  هب  ثرا  دـنناد  یم  همه 
هیال زا  هچنآ  اب  مینادـب  يربمایپ  شناد و  ار  ادـخ  هماـن  زا  یمارگ  زارف  نیا  تساوخ  دـنا  هتفر  نآ  رب  هتـسد  راد و  نیا  هکناـنچ  میئاـیب و  رگا 
نیا هب  دراد  یگتسب  يربمایپ ، دسر ، یمن  ناگدنامزاب  هب  یـسک  گرم  زا  سپ  شناد  يربمایپ و  اریز  تسین  راگزاس  دیآ  یم  رب  شا  ینورب 

ار تشونرـس  نیا  زور -  نیتـسخن  زا  دنتـسه -  نآ  راوازـس  هک  یناـسک  دزادـنا و  هتـسیاش  هار  رد  ار  هدوـت  دـهاوخب  هنوـگچ  دـنوادخ  هک 
ياج داژن  نامدود و  هن  زین  وا  شنیزگ  رد  دهنب و  اجک  رد  ار  شیوخ  يرازگ  مایپ  هک  تسا  رتاناد  دنوادخ  هدیزگرب و  ناشیا  رب  راگدیرفآ 

هب دنیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  شناگدنب  زا  یـسک  رادنپ ، زا  رترب  يادخ  هک  دوش  هزیگنا  دـناوت  یم  نارگید  شهاوخ  شیاین و  هن  دراد و  یئاپ 
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دزومایب .  ودورب  نآ  یپ  رد  یسک  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  زین  شناد  ندروآ  تسد 
هچنآ ات  تساوخ  شنادنزرف  زا  ینیـشناج  دیآ -  یم  رب  هیآ  ریذپان  ارچ  نوچ و  ینورب و  هیال  زا  هکنانچ  وا -  ربادـخ  دورد  ایرکز -  هزات  و 

یئاراد هرابرد  اهنت  هتـساوخ  نیا  دتفاین و  ناکیدزن -  رگید  ناگدازومع و  دنیوا -  يردپ  دنواشیوخ  هک  ینادرم  تسد  هب  دـنام  یم  يو  زا 
تسناوت یمن  یتساوخرد  نانچ  اب  هنرگو  دمآ  یم  رد  تسرد 

هحفص 43 ] ] 

دنادرگ .  هرهب  یب  يدنمشناد  يربمایپ و  زا  ار  يردپ  دنواشیوخ  نادرم 
 " نادرگ هدیدنسپ  ار  وا  اراگدورپ  هتفگ " : هدرمشهتسیاب و  دسر  یم  وا  هب  شگیر  هدرم  هک  ار  دوخ  نیـشناج  یگدیدنـسپ  مینیب ، یم  هزات 

تسین یندش  ادج  ناربمایپ  زا  اه ، يوخ  یناور و  ياه  هیامرس  یکاپ  ناهانگ و  همه  زا  ندوب  رانک  رب  اریز  دروخ  یمن  يربمایپ  اب  زین  نیا  و 
میهاوخب ار  اه  یگژیو  نیا  درب  یم  ار  نآ  هک  یسک  یئراد و  يارب  رگا  يرآ  دیامن  یم  اجبان  ناشیا  يارب  اه  شنم  نیا  نداد  شرافس  سپ 

هن .  یهاگ  تسههدیدنسپ  یهاک  دبای  یم  تسد  يو  یئارادر  هب  يرگید  گرم  زا  سپ  هک  یسک  نوچ  تسا  تسرد 
ریزگان ار  ام  زین  نیا  شنادناخ -  يور و  رب  ادخ  دورد  تسادخ -  کیپ  هژیو  هکلب  ناربمایپ  رگید  يارب  هن  يروتسد  نانچ  میئوگب  مه  رگا 

نآ رباربرد  میئامن و  گنت  اجکی  دـیامن  یم  شناـسک  گـیر  هدرم  زا  ار  سک  ره  هرهب  هک  ار  یئاـهزارف  همه  نآ  هدرتسگ  هنیمز  دزاـس  یم 
هرابرد ار  امـش  دـنوادخ  دـیوگ : یم  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  نخـس  نیا  اب  هاگنآ  میراذـگب ، هژیو  نیئآ  کی  یناگمه  ياـه  ناـمرف  همه 

، يدنوادخ همان  رد  كاپ : يادخ  نخس  نیا  اب  مه  هیآ 11 " و   - 4 ءاسن -  هروس  دربب "  رتخد  ربارب  ود  رسپ  هک  دنکیم  شرافس  ناتنادنزرف 
: يو نخس  یمارگ  نیا  هیآ 75 " و   8 لافنا -  هروس  دنرتراوازس "  رگید  یخرب  زا  دنام  یم  هدرم  زا  هچنآ  ندرب  رد  نادنواشیوخ  زا  یخرب 

هرقب هروس  دنرب "  هدیدنسپ  يا  هرهب  شناکیدزن  ردام و  ردپ و  وا  گرم  زا  سپ  هک  دنک  شرافس  دراذگ  ياج  رب  وکین  یئالاک  یسک  رگا 
ياه نامرف  يارب  ودرک  گـنت  هدیـسر  يدـنوادخ  هماـن  رد  هک  ار  یئاهروتـسد  هنیمز  ناوت  یمن  اـهزارف  نیا  نتـشاد  اـب  هـیآ 180 "   - 2 - 

دنتسین نادنچ  نآ  نارگ  وگزاب  هک  یشرازگ  اب  هن  ریذپان  ارچ  نوچ و  راوتسا و  يا  هناوتشپ  یئامنهار  اب  رگم  داهن  هژیو  ینیئآ  نآ  یناگمه 
تـشذگ رـس  زا  هچنآ  اباریز  تفرگ  یناگمه  يروتـسد  دـیاشن  ار  نآ  ینوریب  هیال  هزات  درب و  ناوتن  ناشیا  رب  شزغل  ای  یتساران  ناـمگ  هک 

دزاس .  یمن  يور  چیه  هب  تسا  نشور  ام  رب  شنادناخ -  وام  ربمایپ  رب  ناشیا و  رب  ادخ  ياهدورد   - نیشیپ ناربمایپ 

هحفص 44 ] ] 

نیرت كاـپ  شناد  هک  ناـشیا  ور  تسار  درم  هن  تشاد و  دـناوت  یم  رگتـشپ  نآهب  هدوت  ور  تسار  يوناـب  هن  هک  یناـنچنآ  یـشرازگ  اـب  هن 
ود نآ  رب  ادخ  دورد  تسا -  هدرمش  شربمایپ  ناور  ار  وا  نتشیوخ  همان  رد  كاپ  راگدنوادخ  ودیـسر  وا  هب  يو  گرم  زا  سپ  ناشناربمایپ 

ناشنادناخ .  و 
روتسد نیا  هک  ربمایپ  كاپ  نادناخ  نانآ  شیپاشیپ  هن  هتـسناد و  ار  نآ  هدوت  ناهاگآ  لد  زا  کیچیه  هن  زگره  هک  ینانچنآ  یـشرازگ  اب  هن 

ردـپ یئاراد  هک  نیا  زا  هتـشادن و  اور  ناشیا  هرابرد  ار  ربمایپ  همان  نیئآ  یمارگ  ادـخ و  همان  نامرف  نآ -  زیوآتسد  اب  و  دوب -  ناشیا  هژیو 
هنیمز نیا  زا  ار  نانآ  هک  دوب  هتـسیاب  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ  دورد  وا -  ندرگ  رب  هکنآ  اب  دـندیدرگ .  هرهب  یب  دـسر  نانآ  هب  ناشکاپ 

هداوناخ و همه  زا  ار  نآ  شا  یگدنززا  مد  نیـسپزاب  ات  دراذگن و  زاب  دننآ  دـنمزاین  هک  یماگنه  زا  سپ  هب  ار  نآيرگنـشور  دزاس و  هاگآ 
درادن .  هدیشوپ  دوخ  لد  رد  شناوریپ  رسمه و  ناسک و 
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هچ ره  ار  هتـشذگ  ياههدـس  رد  ینمـشد  هنیک و  شتآ  تخاس و  راچد  مشخ  یتخبروش و  همه  نآ  هب  ار  هدوت  هکینانچنآ  یـشرازگ  اب  هن 
ات درک ، یگدـنکارپ  راـتفرگ  ار  ناناملـسم  هورگ  زور -  نیتـسخن  ناـمه  زا  دوـمن و -  زاـب  یخارف  هب  ار  نآ  يورـشیپ  هارهتخورفارب  رت  غاد 

هدوت يوس  زا  ار - اهدادیور ) نیا  هدنرآ  دیدپ  و   ) نآ رگـشرازگ  دنوادخ  هک  تسب  رب  تخر  ناشیا  نایم  زا  ینابز  کی  شزاس و  یتشآ و 
داهد شاداپ  وکین  - 

ور تسار  همطاف  يارب  يا  همان  هدومن  جرا  یب  ار  نآ  دوخ  راک  اـب  ارچ  سپ  درمـش  یم  تسار  ار  شیوخ  شرازگ  نیا  رکبوب  رگا  یهگناو 
يا همان  داد  خساپ  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ  دمآرد و  يو  رب  باطخ  رـسپ  رمع  ات  دننادرگ ؟ زاب  وا  هب  ار  كدفات  تشاگن  يو -  رب  ادخ  دورد  - 
یم هچنانچ  نایزات - هک  يرآ  یم  اجک  زا  ار  ناناملسم  هنیزه  سپ  تفگ : دناتسب .  هدنام  شردپ  زا  هک  ار  هچنآ  همطاف  ات  متـشون  هک  تسا 

هدمآ ص 391  هیبلحلا " ج 3  هریـسلا  رد "  هچنانچ   ) درک هراـپ  تفرگب و  ار  هماـن  رمع  هاـگنآ  دـنا ؟ هتـشادرب  رـس  وت  اـب  راـکیپ  هب  ینیب - 
تسا ) هدروآيزوج  نبا  هداز  رتخد  ار  هدش  دای  شرازگ 

رواب ار  ربمایپ  نیشناج  نآ  نخس  دیاب  یم  ودوب  تسرد  شرازگ  نآ  رگا  و 

هحفص 45 ] ] 

هنومن مه  نیا  ؟و  درک دیاب  هچ  دندومن  يوزا  سپ  هک  رگیدکی  اب  زاسان  ياه  تشادرب  همه  نآ  اب  سپ  تشاد 
دنادرگرب شنادناخ -  يورب و  ادخ  دورد  دنوادخ -  کیپ  ناگدنامزاب  هب  ار  كدف  تسشن  رکبوب  ینیشناج  هب  باطخ  رسپ  رمع  نوچ  - 1

دورد دنوادخ -  کیپ  یتسار  هب  تفگیم  یلع  دنتـساخرب و  شکمـشک  هب  نآ  رـس  رب  بلطملا  دبع  رـسپ  سابع  بلاطوبا و  رـسپ  یلع  ات  . 
زابرـس نتفریذپ  زا  سابع  و  دـسر ) یم  نم  هب  زین  وا  زا  سپ  و   ) دوب هداهن  همطاف  يارب  ار  نآ  دوخ  یگدـنز  رد  شنادـناخ -  يو و  رب  ادـخ 
يرواد زا  وا  دندرب و  رمع  دزن  هب  ار  شکمشک  دسر ، یم  نم  هب  يو  تشذگرد  زا  سپ  هدوبادخ و  کیپ  دوخ  زا  نآ  تفگ : یم  دز و  یم 

دیرت .  انشآ  ناتدوخ  راک  هب  امش  مدرپس و  امش  تسد  هب  ار  نآ  نم  تفگ  درک و  يراددوخ  ناشیا  نایم 
اه و تشذگرـس  وادخ  هار  رد  راکیپ  نوماریپ  یـسررب  همان   " سمخلا ضرف  باب  ریـسلا  داهجلا و  باتک  يراخب "  حیحـص  هب "  دـیدرگرب 

هچنآ نوماریپ  رد  روتسد  شخب  یفلا "  مکح  باب  ریسلا  داهجلا و  باتک  ملسم "  حیحص  ات 10 " کی " ج 5 ص 3  جنپ  یگتسیاب  شخب 
هلابند اهنت  هدروآ و  ار  يراخب  شرازگ  نامههک  دیبع ص 11  وبا  زا  لاومالا "   " دتفا " ، ناناملسم  تسد  هب  هک  ناناملسمانياه  یئاراد  زا 

 " ریثک نبا  خیرات  ریثک " ج 4 ص 335 " ، نبا  ریسفت  نادلبلا " ج 6 ص343 "  مجعم  " ج 6 ص 299 " ، یقهیب ننس  هتخادنا " ، ار  شا 
ج 7 ص 166  سورعلا ، جات  ج 5 ص 288 " ،

دنا هدناسانش  وگ  مانشد  ار  شیومع  یلع  هب  ییوگ  مانشد  يارب 

هنرو میزادرپ  یمن  وـگم  وـگب  هب  میاهتفاـیهنیمز  نیا  ياـه  شرازگ  رد  هک  یئاـه  یئاوـسر  نوـماریپ  رد  اـم  يوـس ) رگید  هـب  یهاـگن  مـین  )
 " حیحـص رد " ملـسم  شرازگ  هب  هک  دسر  هچ  تسین  شیب  يرادنپ  داینب -  زا  دنا -  هدرک  غارـس  سابع  یلع و  نایم  نانیا  هک  یـشکمشک 

نک  يرواد  راکتسردان  زاب  گنرین  هشیپ و  هزب  يوگغورد  نیا  نم و  نایم  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  تفگ : رمع  هب  سابع  دوخ 
دای اهازسان  مانشد و  نیا  اب  ار  ربمایپ  نادناخ  داهن  كاپ  كاپ و  رورس  سابع ، ایآ 
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هدـمآ دورف  ناگدـنورگ -  ياورنامرف  یلع -  هرابرد  هک  ار  دـنمجرا  همان  ياه  هیآ  رگید  يراگنا " و  كاپ  ریهطت =  هیآ "  رگم  ؟ دـنک یم 
هب وا  هراـبرد  دـیاب  هنوگچ  داـهن و  ناوـت  وا  يارب  یـشزرا  جرا و  هچ  رگید  دـشاب  وا  زا  یتـسار  هب  نانخـس  نیارگا  هتـشادن ؟ دوـخ  ربارب  رد 

هکره هداد و  مانشد  ارم  هتبلا  دهد  مانشد  ار  یلع  سک  ره  دیوگ : یم  تشرـس  كاپ  ربمایپ  مینیب  یم  هک  یماگنه  مه  نآ  تسـشن ؟ يرواد 
شتآ رد  شا  ینیب  خاروـس  ود  اـب  ور و  هب  ار  وا  دـنوادخدهد  مانـشد  ار  ادـخ  سک  ره  هداد و  ماـشند  ار  ادـخ  یتـسار  هب  دـهد  مانـشد  ارم 

دنکفا دهاوخ 
هتشاد یم  شوخ  دوخ  هتسد ، راد و  نیا  هک  مینآ  رب  میرامش و  یم  رود  هب  دنا  هتسب  يو  رب  هک  یئاه  یئاوسر  نیا  زا  ار  سابع  ام  ادخ  هب  هن 

هب ندیسر  يارب  یلپ  زیوآ و  تسد  ار  نآ  هدیـشارت و  ار  شرازگ  نیا  سپ  دنریگ  مانـشد  داب  هب  ار  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  هک  دنا 
یم ادخ  يوس  هب  ار  لد  درد  دنزاس "  یم  راکشآ  ار  هچنآو  دنا  هفتهن  اه  هنیس  رد  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  دنا " و  هتخانش  دوخ  هتـساوخ 

میرب . 
نیا دینادرگ و  دوخ  لویت  ار  كدف  مکح  رسپ  ناورم  نافع ، رـسپ  نامثع  راگزور  رد  هدمآ  ج 6 ص 301 -  یقهیب -  ننس  رد  هچنانچ  - 2

تسا  هدوبن  هفیلخ  روتسد  اب  زج  مه 
رسپ  - ورمع لویت  ار  نآ  موس  کی  تخاس و  مکح  رـسپ  ناورم  لویت  ار  كدف  موس  کی  دمآراک  رـس  رب  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  نوچ  - 3

زین سپ  نآ  زا  دوب و  یلع  رـسپ  نسح  تشذـگرد  زا  سپدادـیور  نیا  و  هیواعم -  رـسپ  دـیزی  لویتار  نآ  موس  کی  و  نافع -  رـسپ  نامثع 
يو نآ  زا  هک  ار  نآ  همه  تسـشن  یهاشداپ  هب  مکح  رـسپ  ناورم  هک  يراگزور  ات  تشگ  یم  تسد  هب  تسد  ناشیا  ناـمدود  رد  هتـسویپ 

دیشخبزیزعلا .  دبع  رسپ  رمع  دوخ  رسپ  هب  ار  نآمه  زیزعلا  دبع  داد و  زیزعلا  دبع  شرسپ  هب  دوب  هدیدرگ 

هحفص 47 ] ] 

دنوادخ هک  هدوب  یئاه  یئاراد  زا  كدف  یتسار  هب  تفگ  دوخ  ینارنخسکی  رد  تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  زیزعلا  دبع  رـسپ  رمع  نوچ  - 4
زا ار  نآ  همطاف  سپ  دنتفرگ .  راک  رد  یهاپـس  هندندناود  یبسا  هن  نآ  ندـمآ  تسد  هب  يارب  زین  ناناملـسم  هتـشاد و  ینازرا  دوخ  کیپ  هب 
هار رد  هنیزه  هب  ار  نآ  دـمآرد  هک  دوب  نیا  مهد ، وتب  هک  دـسرن  ارم  ینک و  نم  زا  یتـساوخرد  هک  دـسرن  ارت  تفگ  وا  تساوخب و  شردـپ 

مالـس دورد و  دنوادخ -  کیپ  همانرب  نامه  دنتـسشن  هدوت  یتسرپرـس  هب  یلع  ونامثع  رمع و  رکبوب و  هک  سپـس  دیناسر و  یم  ناگدـنام 
دبع مردپ و  هبار  نآ  ناورم  دینادرگ و  مکح  رـسپ  ناورملویت  ار  نآ  تفای و  یئاورنامرف  هیواعمات  دندرک  هدایپ  نآ  هرابرد  ار  يو -  ربادخ 
دوخ هرهب  مدرک  تساوخرد  نامیلس  يو و  زا  دمآ  راک  رس  رب  دیلو  نوچ  دیسر و  دیلو  نامیلس و  نم و  هب  ود  نآ  زا  سپ  دیشخب و  کلملا 

ار نآ  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دوبن  نآ  زا  رت  تسود  یئارادچیه  ارم  داتفا و  نم  تسد  هب  نآ  همه  ات  دنتفریذپب  زین  ود  نآ  دنراذگ  زاب  نم  هب  ار 
دوب . نآ  هژیو  زاغآ  رد  هک  مداهن  یئاه  هنیزه  نامه  يارب  مدنادرگرب و 

دمآ راک  رس  رب  کلملا  دبع  رسپ  دیزی  ات  دوب  همطاف  نادنزرف  تسد  رد  كدف  دنار  یم  نامرف  زیزعلا  دبع  رـسپ  رمع  هک  هاگ  نآ  ات  سپ  - 5
دور رد  هب  ناشیانایم  زا  ربمایپ  ینیشناج  ات  دننادرگبتسد  هب  تسد  نانچمه  هک  داتفا  نایناورم  گنچ  هب  هرابود  دناتس و  زاب  ناشیا  زا  و 

دنادرگ . زاب  یلع  ناگدنورگ  ياورنامرف  رسپ  نیسح  رسپ  نسح  رسپ  هللا  دبعهب  ار  نآ  تسشن  تخت  رب  حافس  سابعلاوبا  نوچ  و  - 6
تفرگ . زاب  ناینسح  تسد  زا  ار  نآ  دش  هاشداپ  روصنم  رفعج  وبا  هک  سپس  - 7

داد . سپ  وا -  رب  دورد  همطافناگداون -  هب  ار  نآ  روصنم  رسپ  يدهم  سپس  - 8
تفای .  یئاورنامرف  نومام  ات  دوب  ناشیا  تسد  رد  نانچمه  دنتفرگ و  نایمطاف  تسدزا  ار  نآ  شردارب  يدهم و  رسپ  یسوم  سپس  - 9

كدف هرابرد  نومام  همان  نامرف 
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همان هنیمز  نیا  رد  دینادرگرب و  نایمطاف  هب  ار  نآ  لاس 210  رد  نومام  - 10

هحفص 48 ] ] 

تشاگن : رفعج -  رسپ  مثق  هنیدم -  رد  شیوخ  رازگراک  هب  ار  ریز 
دورد وا -  کیپ  ینیـشناج  اب  دـنوادخ و  شیک  رد  شیوخ  هاگیاج  اب  نومام ) ناگدـنورگ =(  ياورنامرف  یتسار  هب  نانخـس ، رگید  زا  سپ 

هچنآهدینادرگ ناور  ار  يو  نامرف  ددنب و  راک  هب  ار  يو  همان  نیئآ  هک  تسا  یسک  نیرتراوازـس  يو  اب  شا  يدنواشیوخ  ابو  يو -  رب  ادخ 
ياورنامرف يزوریپ  درادب  ياج  رب  نانچمه  دوب  هتخانش  مدرم  هژیو  يراکوکین  رس  زا  هک  يدمآرد  دراپس و  وا  هب  هدوب  هدیشخب  یسک  هب  ار 

هب شیارگ  دهد  یم  ماجنا  وا  ناتـسآ  هب  یکیدزن  يارب  هک  یئاهراک  رد  تسادخ و  يرای  اب  شزغل  زا  يرانک  رب  هار و  نیا  رد  ناگدـنورگ 
يراـکوکین رـس  زا  ار  نآ  داد و  ادـخ  کـیپ  رتـخد  همطاـف  هـب  ار  كدـف  يو -  رب  ادـخ  دورد  دـنوادخ -  کـیپ  هـتبلا  دراد ، وا  يدونـشخ 

هداوناخ نایم  یئارچ  نوچ و  هنوگ  چیه  نآ  هنیمز  رد  هک  دوب  هدش  هتخانـش  راکـشآ و  يدادیور  زین  نیا  تشاذگ و  زاب  وا  ياه  هنیزهيارب 
هک دوب  یـسک  نیرتراوازـسهنیمز  نیا  رد  درمـش و  یم  نتـشیوخ  زا  ار  نآ  هشیمه  ارهز  دوبن و  شرابت -  يو و  رب  ادخ  دورد  ادـخ -  کیپ 

نتـشاد ياپ  رب  اب  مه  ات  دنادرگرب  شناگدنامزاب  هب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ناگدـنورگ  ياورنامرف  کنیا  سپ  تشاد  رواب  ار  يو  نخـس  دـیاب 
 - ادخ کیپ  نامرف  ندینادرگ  اور  اب  مه  دوش و  کیدزن  وا  ناتـسآ  هب  هداد  ار  نآ  روتـسد  رادـنپ  زا  رتربيادـخ  هک  يا  یتسرد  يرگداد و 

ینـشور هب  یئاورنامرف  ياهرتفد  رد  ارشا  هتـساوخ  ات  هدومرفب  سپ  دـبای .  راب  وا  هاگـشیپ  هب  شا  هناراکوکین  هنیزه  و  يو -  رب  ادـخ  دورد 
گناب اج  همه  رد  يو -  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ -  تشذـگرد  زا  سپ  اریز  دـنوش ، روآدای  شنارازگراک  يارب  اه  همان  شخب  رد  دـنراگنب و 

دوـس کـمک و  اـی  دـشخب  وا  هب  يزیچ  هک  هتخاـس  شوـخلد  ار  وا  هتـسب و  یناـمیپ  وا  اـب  اـه -  هتـشذگ  رد  ربماـیپ -  سکره  دنتـشادرب " :
شا همانرب  داینب  رب  دریذـپب و  ار  وا  نخـس  ات  دزاس  هاگآ  نامیپ  نآ  زا  ار  ربمایپ  نیـشناج  دـیایب و  نونکا  دراد  اور  وا  هرابرد  يا  هناراکوکین 

دنتفرگ شیپ  هنوگ  نیا  هب  يراتفگ  راتفر و  نارگید  اب  هک  یماگنه  رد  هاگنآ  دزادرپب "  وا  هب  دیاش  دیاب و  ار  هچنآ  هدروآرب  ار  وا  هتـساوخ 
دورد ادخ -  هتخیگنارب  هچنآ  هرابرد  ار  وا  نخس  هک  دوب  رتراوازس  داب -  دونشخ  يو  زا  ادخ  همطاف - 

هحفص 49 ] ] 

دنریذپبدوب .  هداهن  وا  يارب  يورب -  ادخ 
اب دراد  ياج  كدـف  ياهزرم  نایم  رد  ار  هچنآ  ات  دومرفب  تشون و  ناگدـنورگ  ياورنامرف  وریپ  يربط -  كرابم  هب  ناگدـنورگ  ياورنارف 

کیپ رتخد  همطاف  ناگدنامزاب  هب  دـنادرگرب  ار  نآزج  اهدـمآرد و  اه و  هدروآرف  ناگدـنب  زا  نآ  نانکراک  زین  هتـسباو و  ياهرازتشک  همه 
هب بلاط و  وبا  رسپ  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  یلع  رسپ  دیز  رسپ  نیسح  رسپ  ییحی  رـسپ  دمحم  تسد  هب  دراپـسب  و  يو -  رب  ادخ  دورد  ادخ - 

یتسرپرس يارب  ار  ود  نآ  ناگدنورگ  ياورنامرف  اریز  بلاط ، وبا  رسپ  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  یلع  رسپ  نسح  رسپ  هللا  دبع  رسپ  دمحم  تسد 
دنزیخرب .  دننآ  هتسیاش  هک  یناسک  هب  یناسر  هرهب  هب  ات  تشامگرب  راک  نیا 

تسا هدینادرگ  شیاورماک  هتخادناشلد و  هب  شیوخ  زا  يربنامرف  يارب  دنوادخ  هچنآ  زا  رامش و  ناگدنورگ  ياورنامرف  هشیدنا  زا  ار  نیا 
هک يا  همانرب  هد و  یهاگآ  شیوخ  يوس  زا  زین  ار  يربط  كرابم  دـیوج .  یکیدزن  يورب -  ادـخ  دورد  ادـخ -  کـیپ  وا و  هاـگرد  هب  هک 
هب يور  كدف  دهاوخ  ادخ  رگا  ات  هد  يرای  ار  ود  نآ  نک و  لابند  هللا  دبع  رـسپ  دمحم  ییحی و  رـسپ  دـمحم  اب  نونکا  یتشاد  يو  اب  رتشیپ 
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يزاسهب ینادابآ و 

هحفص 50 ] ] 

دریگ .  ینوزف  نآ  ياههدروآرف  دمآرد و  دور و 
دمآ .  هتشاگن  همان  نیا  هتشذگ  يرجه  لاس 210  هدعقیذ  زا  بش  ود  هبنشراهچ  زور  رد  دوردب 

زا شیپ  هک  یئاههنیزه  نامه  هب  ار  نآ  دـمآرد  ات  دـنتفرگ  سپ  ار  نآ  داد  روتـسد  دیـسر  یهاشداپ  هب  هللا "  یلع  لـکوتملا  نوچ "  و  - 11
دنناسرب .  دیسر  یم  نومام 

مجعم ، " ص 323  دـیرفلا " ج 2  دـقعلا  ص 48 " ، یبوـقعی " ج 3  خـیرات  ات 41 " ، يرذـالب ص 39  زا  نادـلبلا "  حوتف  هب "  دـیرگنب 
ار يو  یتسردان  هزیگنا  هدز و  شرازگ  هب  زین  يدربتـسد  هدنراگن  نیا  و  ریثک " ج 9 ص 200 -  نبا  خیرات   " " ج 6 ص 344 " ، نادلبلا 

خیرات ، " دـیدحلا " ج 4 ص 103  یبانبا  حرـش   " تسا " -  نیک  هر  زا  هن  برقع  شین  هک "  تسج  دـیاب  شتـشرس  يوـخ و  ناـمهرد 
ءاسنلا " ج 3 ص 1211 .  مالعا  برعلا " ج 3 ص 510 " ، لئاسر  هرهمج  یطویس ص 154 " ، زا  ءافلخلا " 

هلابند رجح و  نبا  هنوگچ  سپ  دزاس  یمن  زین  الاب  ياه  هنیمز  زا  کیچیه  اب  دوب  زاسان  ربمایپ  همان  نیئآ  ادـخ و  همان  اـب  هک  رکب  وبا  شرازگ 
چیه هک  تسا  هدش  هچ  ار  هورگ  نیا  دنا ، هتفرگ  يو  یئاناد  رب  اه  هناشن  نیرت  نشور  زا  ار  اه  یگژیو  نیا  اب  یـشرازگ  دنا و  هدمآ  وا  ياه 

دنبای ؟ یمن  رد  ار  ینخس 

اه غورد  نماد  هب  تسد 

یلع ياهيرترب  رد  ربمایپ  نابز  زا  هک  یـشرازگ  دسیون : یم  قعاوص " ص 20  رد "  هک  تشاد  دیاب  رجح  نبا  نخس  زا  تفگـش  یـسب  و 
یم خـساپ  ام  اریز  درامـش  رکبوب  زا  رتاناد  ار  وا  یـسک  هک  دوش  زیوآ  تسد  دـیابن  تسا -  نآ  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  دـمآ -  دـهاوخ 
نیا دوـب " و  دـهاوخ  رهـش  نآ  بارحم  رکب  وـبا  دـشاب "  وـکین  اـی  تسرد  هک  میریگ  مه  رگا  تسا و  هدـیهوکن  شرازگ ، نآ  هـک  مـیهد 

رتاناد هک  یسک  یپ  رد  مدرم  یهاگ  اریز  دشاب  رتاناد  یلع  هک  دناسر  یمن  دیآرد "  نآ  رد  زا  دیاب  دهاوخ  شناد  هک  ره  شرازگ " :

هحفص 51 ] ] 

وا زا  رتاناد  هک  نآیلو  دزادرپب  نارگید  هبدناوت  یم  رتشیب  تسا و  رتداتـسا  شناد  نتخاس  راکـشآ  يرگنـشور و  رد  اریز  دـنتفا  یم  تسین 
مشناد و رهـش  نم  دـسیون " : یم  ربمایپ  نابز  زا  هک  دراد  دروخرب  سودرفلا "  شرازگ "  اـب  هدـش  داـی  شرازگ  هزاـت  تسین و  نینچ  تسا 
زا رکبوب  هکدـناسر  یم  ینـشور  هب  نیا  شرد " و  یلع  شـشوپ و  رـس  هنامـسآ و  نامثع  شیاهراوید و  رمع  تسا و  نآ  داینب  ریز  رکبوب ،
هک نیا  يارب  هن  هدوـب  میتـفگ  هچنآ  دـننامه  یهاگدـید  زا  اهنتدـنورب  رد  غارـس  هـک  هدـش  هداد  روتـسد  رگا  سپ  تـسا  رتاـناد  ناـش  هـمه 

هنامـسآ اهراوید و  داینب و  ریز  زا  مادکره  هک  دنناد  یم  همه  يرگنـشور  هب  يزاینچیه  یب  اریز  دشاب  میدرمـشرب  هک  نارگید  زا  رتدنمجرا 
نایاپ  تسا .  رتالاب  رد  زا 

تسرد و ياورپ  هک  هدوـب  وا  ناتـسدمه  يزوـجنبا و  يوـس  زا  اـهنت  هدـش  هدز  مشناد "  رهـش  نم  شرازگ "  هب  هـک  یـشین  دـیوگ : ینیما 
نآ زین  یهورگ  هدرمش و  تسرد  ار  نآ  اراکشآ  ناروشناد  هک  یتسناد  مود  پاچ  زا  ات 81 جرد 6 ص 61  هنرو  دنرادن  ار  نخس  تسردان 

شزرا یب  هرسان  مرد  نوچمه  ار  يزوج  نبا  تشادرب  هدروآ و  نابز  رب  ار  نیشیپ  هتسد  ود  نآ  يرواد  مه  موس  هتـسد  دنناد و  یم  وکین  ار 
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دنا .  هتشاگنا 
دـشاب لد  ود  نآ  یگیاپ  یب  یـشزرا و  یب  رد  هچ  هک  تفای  ناوت  یمنمه  ار  رفن  ود  تسا  وا  مود  زیوآ  تسد  هک  زین  سودرف "  شرازگ " 

نیرت گرزب  ياوآ  ربارب  رد  دـنراذگب  ات  دـنا  هتفاب  مهرد  کمک  مک  رت  هزات  ناراگزور  رد  هک  نآ  هب  کیدزن  ینانخـس  یگیاپ  یب  رد  هچ 
دوخ رجح  نبا  و  دنادرگ .  یم  راوتسا  ادیوه و  وا -  رب  دورد  ناگدنورگ -  ياورنامرف  ام  رورس  يارب  ار  هدنیازف  یشناد  يرترب  هک  ناربمایپ 
زاـب نآ  يراوتـساان  یتسـس و  هراـبرد  ار  شیوخ  يرواد  هتـشاگنا و  جرا  یب  هرـسان  مرد  نوـچمه  ار  شرازگ  نآ  هک  تسا  یناـسک  زا  زین 
هبوک هیواعم  نآ "  رگید  زارف  تساهیاپ و  یب  یشرازگ  دسیون : یم  هیثیدحلا "  يواتفلا  دوخ "  شراگن  زا  رد ص 197  هچنانچ  دنا  هدومن 
دراپس یـشومارف  هب  ار  اجنآ  رد  دوخ  يرواد  هک  هتـشاد  شتآ  رب  ندرک  وگم  وگب  رد  یگدندکی  همه ، نیا  اب  درادن  يا  هیاپ  زین  تسانآ " 

درمش یم  شزرا  یب  راوتساان و  ار  هچنآ  و 

هحفص 52 ] ] 

درادنپ .  رکبوب  يرتاناد  رد  راکشآ  يزیوآ  تسد 
ربمایپ هکهدروآ  دوعـسم  نبا  زا  هریجنز  یب  یـشرازگ  سودرفلا "  رد "  یملید  دـسیون : یم  اـفخلا " ج 1 ص 204  فشک  رد "  ینولجع 
ندروآ یب  مه  نآ " و  رد  یلع  نآ و  ششوپ  رس  هنامسآ و  نامثع  نآ و  ياهراوید  رمع  نآ و  داینب  ریز  رکبوب  مشناد و  رهش  نم  تفگ " 

یم دـصاقم " رد "  نآ "  هبوک  هیواعم  نآ و  رد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  تفگ " : ربمایپ  هک  هدرک  شرازگ  سنا  زا  ناـیجنایم  زاياهریجنز 
تشز .  دنسپان و  نآياهزارف  رتشیب  تسا و  هیاپ  یباه  شرازگ  نیا  همه  نخس ، هاتوک  دسیون :

رکبوب مشناد و  رهـش  نم  دسیون " : یم  اه " ص 73  هنیمز  اه و  هتساوخ  نیرتالاب  بلاطملا =  ینـسا  رد "  توحلا  شیورد  دمحم  دیـس  و 
رجح نبا  دـننام  یـسک  زا  هژیو  تسین  هتـسیاش  ناروشناد  ياه  هتـشاگن  رد  ینانخـس  نینچندرک  داـی  شیاـهراوید "  رمع  نآ و  داـینب  ریز 

نایاپ  تسا .  تشز  یئوا  نوچ  زاو  هدروآ  اه "  هدنراد  زاب  رجاوزلا =  قعاوصلا " و " رد "  ار  نآ  هک  یمتیه 
اـهراوید و داـینب و  ریز  ار  نارگید  دـنراگنایب و  رد "  ار "  وا -  رب  ادـخ  ياـهدورد   - اـم رورـس  هک  دـنام  یمن  نـیا  يارب  یئاـجرگید  سپ 

یئاهرهـش زا  مه  ار  شناد  رهـش  هتفاب  مه  هب  ار  روآ  هدـنخ  ياه  هوای  نیا  هک  يا  هراچیب  دـنزیخرب ، شکمـشک  هب  هاـگنآ  هبوک ، هنامـسآ و 
هتسنادن دنز و  یم  هبوک  اب  ار  نآ  رد  دریگ و  یم  نابیاس  ار  شا  هنامسآ  هدرک  شدرگ  شیاهراوید  نایم  دنیب و  یم  نوریب  رد  هک  هتـشادنپ 

تسد هناگی  تسا  نآ  هزاورد  رهشرد -  نداهن  ماگ  يارب  هار -  اهنت  هچنانچ  دیوگب : دهاوخ  یم  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  هک 
رس يا  هیال  اب  تسا و  وا -  رب  دورد  ناگدنورگ -  ياورنامرف  ام  رورـس  يو  نیـشناج  نامه  هناربمایپ  ياه  شناد  زا  يرادرب  هرهب  ياربرازفا 
نآ رب  رهـش  راوتـسا  ياهراوید  هکنآ  رگم  تسین  يرترب  چـیه  ار  داینب  ریز  هنرگو  تسا  هدـنایامن  میدرک  داـی  ار  هچنآ  نخـس ، رد  هدیـشوپ 

درادن و نآ  اب  يدنویپ  تسا  رهـش  کی  ناور  ناج و  رد  هک  یئاه  هیامرـس  یلو  دـنامب  رانک  رب  نانزهار  نارگامغی و  دربتـسد  زا  ات  دتـسیاب 
اهرهش زا  شیوخ  راگنا  رد  هچنانچ  هناخ -  هنامسآزا  يرادرب  هرهب 

هحفص 53 ] ] 

دنمزاین ششوپ  رس  هنامسآ و  هب  یئاه  هاگیاج  اهنت  يور  نیا  زا  امرگ ، امرس و  دنزگ  ندنادرگ  زاب  تسا و  نتفرگ  هیاس  يارب  اهنت  هتشاد - 
هب يور  هک  یـسک  یلو  نآ -  دننام  اهارـس و  اه و  هاگـشورف  اه ، هبامرگ  اه ، هناخ  نوچمه  میـشاب -  هتـشاد  نآ  زا  يراگنا  نانچ  هک  تسا 
هب نداهن  ماگ  يارب  درآ  تسد  هب  يا  هرهب  يدام -  يونعم و  دوس  هنوگ  ره  ای  یئاراد  ای  شناد  تسا -  نآ  رد  هچنآ  زا  اـت  درآ  یم  يرهش 
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هتـسب زاب و  يارب  زین  ار  هبوک  هدروآ ، رجح  نبا  هک  هنامـسآ ، راوید و  داـینب و  ریز  اـت  تسا  رت  هتـسیاب  رد  سپ  تسادـنمزاین  رد  هب  اـهنت  نآ 
هگنل ود  ره  تسین و  هتسب  هناربمایپ  شناد  هزاوردو  دنیاشگب  ام  يور  رب  ار  رد  میتفوک  ردرب  ارنآ  دوب و  هتسب  نوچ  هک  میهاوخ  یمرد  ندوب 

تسا .  زاب  نایمدآ  يور  رب  هشیمه  يارب  نآ 
دیاب وا  هاگرد  زا  ربمایپ  هاگشیپ  هب  دش  دمآ و  هک  تسین  نیا  اهنت  هدرمش  ردار  یلع  هک  نیا  زا  ربمایپ  تساوخ  هناگیهک  تسا  نشور  هزات  و 
رگم تفرگ  دهاوخن  ماجنا  یئاسر  اب  زین  نیا  دشاب و  وا  يرایهب  دـیاب  يو  شناد  زا  نتفرگرب  يرادرب و  هرهب  دـیوگ  یم  هکلب  دریذـپ  ماجنا 

دشاب .  يو  دزن  رد  دیامنب  هار  نآ  هب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  شنادناخ -  يو و  رب  ادخ  دورد  وا -  هک  ربمایپ  شناد  همه 
رتشیب نخس  نیا  رس  رب  دیامن و  رتراوتسا  هچ  ره  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  تساوخ  ات  هدرمـش  ردنیا  زا  ندرک  رذگ  ار  هار  هناگی  هدمآ و  سپس 

دیآرد .  رد  زا  دیاب  دهن  ماگ  رهش  هب  دهاوخ  هک  ره  هتفگ : هدرشفاپ و 
تسا و وا  دزن  هناربمایپ  شناد  همه  دنرآ ، وا  يوس  هب  يور  دیاب  راچان  هب  مدرم  هک  تسا  يرد  نامه  یلع - ناگدـنورگ -  ياورنامرف  سپ 
ای مدرم  راک  ندنادرگ  ای  اه ، یگنازرف  ای  یئاورنامرفای  اه  يوخ  ای  اهزردنا ، ای  ناشیا  شیک  ياه  نیئآ  زا : دننآ  دـنمزاین  نایمدآ  هچنآ  همه 

نتخادرپ شناد و  نتخاس  راکشآ  يرگنشور و  رد  ینوزفا  تسا ، مدرم  نیرتاناد  وا  ریزگان  سپ  اه .  همانرب  هب  نتـسب  رمک  ای  یـشیدنا  رود 
يوس هب  یناور  ياه  تفایرد  نیرتالاب  هب  ندیسر  ینادان و  ندودز  يارب  نایمدآ  هک  دشاب  ادج  یسک  زادیابن  مه  مدرم  راک  رد  شـشوک  و 

تسین نآ  يارب  اهنت  نیا  دنوشیم و  هدیشک  وا 

هحفص 54 ] ] 

نامرد ار  يدرد  دوخ  هب  دوخ  نخـس  نتخاس  راکـشآ  يرگنـشور و  اریز  تسا -  هتـسیاب  دوخ  هب  دوخ  نخـس ، تخادرپ  يرگنـشور و  هک 
رد هنوگ  نامه  دیدرگ  ناوتان  نآ  خساپ  زا  وا  شناد  هک  داهن  وا  هب  يور  یئاه  يراوشد  نوچ  دوب  نآهب  هتسارآ  هک  مه  یسک  دنک و  یمن 

ودره نیا  دیاب  سپ  دشخب  یهاگآ  ار  نارگید  دناوتب  ات  تسین  وا  نابز  رد  ینادنچ  يرگنشور  يورین  تسا و  رتاناد  هک  یسک  هک  دنام  یم 
كاپ دنوادخ  رب  هک  میسر  یم  ینابرهم "  شنم  نامه "  هباج  نیا  دنسانش و  هناوتشپ  ار  وا  نخس  هدوت ، همه  هک  دشاب  نت  کی  رد  یگژیو 

هب ناربمایپ  نیرت  كاپ  نیـشناج  ود  نارگ و  زیچ  ود  نآرگیدـکی  اب  هک  تسادـخ  دـنمجرا  همان  ياتمه  نامهنت  کـی  نآ  تسا و  هتـسیاب 
زابرـس ندیورگ  زا  دهاوخ  هک  ره  ودورگب  دهاوخ  هک  ره  دنیآرد  وا  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زاو  دـنیآ  یم  رامش 

دنز . 

هحفص 57 ] ] 

رکبوب يریلد 

هراشا

ص)  ) ربمایپ هک  يرایـسب  ياهدربن  رد  هچرگ  دـناسرب و  اروا  يروالد  هک  میرادـن  تسد  رد  يا  هنومن  شا  یناملـسم  زا  شیپ  هفیلخ  نیا  زا 
نادواج خـیرات  هحفـص  رب  هک  یتماقتـسا  ناشن  هن  درک و  ناوت  غارـس  اه  نآ  ردوا  يریلد  زا  يا  هناشن  هن  مه  زاب  تفای  روضح  زین  وا  تشاد 
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رمع شتـسود  نوچمه  زین  وا  يرآ  دشاب ، مهم  عوضوم  نیازا  يا  هشوگ  هدنیامن  هک  نینوخ  ياه  هاگ  دربن  نآ  رد  هاتوک  یماگ  هن  دنامب و 
لوسر دنا : هتفگ  سابع  رـسپ  یلع و  تخیرگ .  يدوهی  بحرم  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  ندـش و  وربور  زا  ربیخ  دادـیور  رد  باطخ  نب 
ودروخ تسکش  زین  وا  داتسرف  مهم  نیمه  هبار  رمع  ادرف  تشگرب  ناهارمه  اب  دروخ و  تسکـش  وا  داتـسرف و  ربیخ  هب  ار  رکبوب  ص )  ) ادخ

ار .  وا  شنارای  مه  دوب و  هتفایوسرت  ار  شنارای  وا  مه  هک  ارچ  تشگرب 
رگم تسا  حیحـص  لاجر  زا  رازب  دانـسا  لاجر  دنا و  هدروآ  رازب  یناربط و  میناوخ  یم   9 دـئاوزلا 124 -  عمجم  رد  هکنانچ  ار  قوفتیاور 

هدروآ و فقاوم  رد  زین  یجیا  دضع  یـضاق  ار  ربیخ  زوررد  درم  ود  نآ  نتفای  تسکـش  هدش ، هدرمـش  قودص  هک  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 
مه يواضیب  یضاق  میناوخ  یم  علاطم  رد ص 483  هچنانچ  3)و  فقاوم 276 : حرـش   ) دنا هتفاین  یهار  نآ  هب  فارتعا  زج  زین  يو  ناحراش 

تسا .  هدروآ  ار  نآ  راونالا  علاوط  رد 
یـسک هب  ار  گـنج  ملع  ادرف  ناـشنتخیرگ : زا  سپ  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  نخـس  دراد  یم  رب  هدرپ  زور  نآ  رد  ودـنآ  نتخیرگ  زا  هچنآ 

یم يزوریپ  هب  ار ) اـم   ) وا تسد  هب  ادـخ  دـنراد  یم  تسود  ار  واشلوسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ 
ار دـمحم  يور  هک  نآ  هب  دـنگوس  رگید : ترابع  رد  تسا و  اپ  ریزگاـن  هدـننک  تخاـت  رگید : تراـبع  رد  تسین و  مه  اـپ  زیرگ  دـناسر و 

هک داد  مهاوخ  يدرم  هب  ار  نآ  یتسار  یترابع : رد  دزیرگن و  هک  داد  مهاوخ  يدرمب  ار  نآ  تشاد  یمارگ 

هحفص 58 ] ] 

ددرگ .  یمن  رب  تشپ  هب  یترابع : رد  دزاس و  حتاف  ار  وا  ادخ  ات  ددرگن  رب 
دیوگ : یم  يو  هب  بوسنم  هیولع  هدیصق  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

تسا  هانگ  نتخیرگ  دنتسناد  یم  هک  نآ  اب  دنتخیرگ  دندوب و  يو  زا  شیپ  هک  ار  ود  نآ  منک  یمن  شومارف  مربب ، دای  زا  ار  هچ  ره  " 
دندوب  هتشادرب  نانآ  هک  ار  گرزب  قریب 

دوب  هتفرگ  رب  رد  يراوخ  زا  یشوپور 
دنار  ار  ود  نآ  یسوم  ناوریپ  زا  کت  زیت  یناوج 
ندرگ زارد  یبسا  تشاد و  دنلب  يریشمش  تماق و  هک 

دنکارپ  یم  يوس  ره  هب  ار  گرم  يو  هزین  ریشمش و 
تخورفا یم  شتآ  شا  هزین  هدنب  دنب  وریشمش  ماین  و 

؟ هدش درز  زبس و  شیاه  قاس  يراهب  هایگ  ندروخ  رپ  زا  هک  یغرم  رتش  ندیود  ای  دوب  ود  نآ  ندیود  نآ  ایآ 
؟ هدرورپ زان  هب  هرهچ  هدرک و  گنر  نخان  نانز  زا  ای  دندوب  نادرم  زا  یناوتان -  یلدمک و  نآ  اب  ود -  نآ  یتسار  ایآ  و 

دنراد یم  نمشد  همه  ار  گرم  هک  مراد  یم  روذعم  ار  امش 
تسا  ینتشاد  تسود  سک  ره  ناج  رد  ناج ، نتشادهاگن  و 

دراد یم  شوخان  ار  گرم  هزم  تسا  وا  يایوج  گرم  هک  سکنآ 
ددرگ .  نآ  يایوج  دوخ  هک  دیآ  شوخگرم  زا  ار  وا  هنوگچ  سپ 

تسا هفیلخ  ندیسرت  ناتساددنک  یم  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  ام  هچنآ  " 

هحفص 59 ] ] 
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زا ار  ربمایپرما  تفلاخم  وا  دشکب و  ار  يو  ات  دومرفب  ار  رکبوب  ص )  ) ادخ لوسر  دوب و  زامن  هب  شرـس  یحالـس  چیه  یب  هک  هیدـثلا  وذ  زا 
دید  یهاوخ  الصفم  هللا  ءاشنا  هک  هدروآ  یئاهرذع  هتشگرب  ص )  ) يو دزن  هب  درمش و  رت  ناسآ  درم  نآ  نتشک 

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  یلع ، یهاوگ  هب 

هراشا

رب مه  یثیدح  هراب  نیا  رد  هدرمش و  رتریلد  هباحـص  همه  زا  ار  وا  شنارکفمه  زین  هباحـصلا " و  نیب  هلـضافملا  باتک "  رد  مزح  نبا  يرآ 
زوریپ وا  رب  رگممدشن  وربور  سکچیه  اب  نم  تفگ  وت  دـنتفگ  تسیک ؟ مدرم  نیرتریلد  دـینک  هاگآ  ارم  تفگ  هک  دـنا  هتـسب  نینموملاریما 

ص)  ) ادـخ لوسر  يارب  ردـب  زور  رد  اـم  اریزرکبوـبا  تفگ : تسیک ؟ میناد ، یمن  دـنتفگ  تسیک ؟ مدرم  نیرتریلد  دـیئوگب  ارم  یلو  مدـش 
راک نیا  يارب  سکچیه  ادخ  هب  دنکن ؟ وا  گنهآ  ناکرـشم  زا  یـسک  ات  دـنامب  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  تسیک  میتفگ  میداهن و  یجدوه 

وا سپ  درک  يو  گنهآ  وا  رگم  درکن  ترضح  گنهآ  سکچیه  داتسیا و  ادخ  لوسر  رس  رب  هدیشک  ریـشمش  ابهک  رکبوب  رگم  دماین  شیپ 
ثیدحلا  تسا .  مدرم  نیرتریلد 

نادنمـشناد هعماـج  هب  ار  نآ  هدـنزاس  اـت  دـندرک  یم  تیاور  شدانـسا  اـب  ار  نآ  هتخادـناین و  ار  یگتخاـس  تیاور  نیا  دنـس  ناـنیا  شاـک 
دنـس رد  هتفگ  هدرمـش و  فیعـض  هدروآ و   - 9 : 461 دـئاوزلا -  عـمجم  رد  ارنآ  دنـس  نودـب  یمثیه  ظـفاح  هک  سب  نیمه  میناسانـشب و 

تسه .  سانشان  کینآ 
نب دعس  دوب و  جدوه  رد  ردب  زور  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدروآ  يو  هچ  دنک  یم  بیذکت  ارنآ  زین  قاحسا  نبا  زا  یحیحـص  تیاور  هزات  و 
ادخ لوسر  زا  يرادساپ  هب  دندوب  هداتسیا  راصنا  زا  یهورگ  اب  دوب  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یجدوه  هناتسآ  رد  تسد  هبریـشمش  ذاعم 

دزاتب يو  رب  نمشد  هکنآ  میب  زا  (ص )
زا یکی  ص )  ) ترـضح ياهراد  ریگ و  زا  کی  ره  رد  هکلب  ردـب  زوررد  اـهنت  هن  هدوب و  رکبوب  هژیو  هن  ص )  ) ربماـیپ زا  یناـبهگن  یهگناو 

ار وا  زا  ینابهگن  شنارای 

هحفص 60 ] ] 

رکبوبا اب  هریس ج 3 ص 353 -  رد  یبلحهتفگ  هب  نآ  زور  رد  دوب و  ذاعم  نب  دعـساب  راک  نیا  ردب  بش  رد  هکنانچ  تفرگ  یم  ندرگ  هب  - 
یکی رد  ترضحهک  یبش  رد  هبعـش و  نب  هریغم  اب  هیبیدح  زور  رد  ماوع و  نب  ریبز  اب  قدنخ  زور  رد  هملـسم و  نب  دمحم  اب  دحا  زور  رد  و 

دبع نب  ناوکذ  صاقو و  یبا  نب  دعـس  لالب و  اب  يرقلا  يداو  رد  يراصنا و  بویا  وبا  اب  تسب  یئوشاـنز  نامیپهیفـص  اـب  ربیخ  ياـه  هار  زا 
يونغ .  دثرم  یبا  نبا  اب  نینح  هثداح  بش  رد  سیق و 

وت دنوادخ  و  سانلا =(  نم  کمصعی  هللا  دش و  لزان  هیآ  نیا  هک  عادولا  هجح  رد  ات  دوب  ياج  رب  نانچمه  يو  زا  يرادساپ  رد  هویش  نیا  و 
میریذپب هدمآ  رکبوب  نداد  ساپ  هرابرد  ار  هچنآ  مه  رگا  سپ  دـش  كورتم  نتفرگ  نابهگن  هک  دـش  نیا  دراد ) یم  هاگن  مدرم  دـنزگ  زا  ار 

دوب .  دهاوخ  نارادساپنیا  زا  یکی  دننام  مه  وا  هزات 
رترب و وا  زور  نآ  رد  سپ  هتـشادیگرزب  تیمها  ناـنچنآ  ردـب  زور  رد  رکبوـب  راـک  دـشاب و  تسرد  دـنا  هتـسب  یلع  هب  هک  نخـس  نآ  رگا 

یف اومـصتخا  نامـصخ  ناذه  دمآ : هیآ  نیا  ناشیاهرابرد  هک  هدیبع  هزمح و  یلع و  ات  دـیآ  دورف  شا  هرابرد  نآرق  هیآ  هک  دوب  رتهتـسیاش 
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 . دنرگیدکی نمشد  تفلاخم و  دنتـساخرب  دربن  هب  مه  اب  ادخ  نید  رد  هک  نارفاک -  زا  يرگید  نانموم و  زا  یکی  هورگ -  ودنیا  مهبر =( 
هیآ 19) جح  هروس 

هللا اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  تفای : یمن  صاصتخا  هدیبع  هزمح و  یلع و  شیاتـس  هب  ریز  هیآ  دوب  تسردرادنپ  نآ  رگا  زین  و 
یتسار هب  دنتسب  نامیپ  دنوادخ  اب  ار  هچنآ  هک  ینا  ینادرم  نانموم  زا  یخرب  هیآ =(  نایاپ  ات  هیلع 

هحفص 61 ] ] 

هیآ 23 ) بازحا  دندرک .  افو 
اب دوخ و  يرای  اب  هک  تسا  يدنوادخ  وا  نینموملاب =(  هرـصنب و  كدـیا  يذـلا  وه  دـش : یمن  لزان  یلع  نینموملا  ریما  هرابرد  هیآ  نیا  زین 
وا هرابرد  ناربمایپ  نیرت  گرزب  نابز  زا  میدروآ  ات 51  مود ص 46  دلج  رد  هچنآزین  و   ) 62 لافنا : هروس  درک .  دییات  ار  وت  نانموم  تسد 

دش .  یمن  دراو 
زا یسک  هللا =(  هاضرم  ءاغتباهسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  هک : دش  یمن  صوصخم  هیآ  نیا  رد  دوجوم  ياه  شیاتـس  هب  یلع  انالوم  مه  و 

دوخ ج 3 ص 21 ریـسفت  رد  یبطرق  هچنآرباـنب  هک   ) هرقب 207 هروس  دـشورف .  یم  ار  شیوخ  ناج  ادـخ  يدونـشخ  يارب  هک  تسه  مدرم 
تسا هدمآ  دورف  یلع  زا  شیاتس  رد  هیآ  نیا  میدنار -  نخس  نآ  هرابرد  الـصفم  مود  پاچ  زا  ات 49  مود ص 47  دلج  رد  زین  ام  هدروآ و 

. 
تفگ : یم  ردب  زور  رد  هک  ناوضر -  دنوادخ -  يدانم  زین  و 

تسین  راقفلا  وذ  زج  يریشمش  " 
 " هن یلع  زجيدرمناوج  و 

گرزب و ربمایپ  ياهدربن  ایآ  یهگناو  درادرب  دوبهتشادهاگن  ص )  ) ادخلوسر رس  رب  هک  وا  ریـشمش  رکبوبا و  مان  هب  هزاوآ  هک  دوب  نآ  قح 
گرزب ربمایپ  جدوه -  دنوادخ  ایآ  و  اه ؟ گنج  رگید  رد  هن  دوب و  ردب  رد  طقف  جدوه  ایآ  ؟و  دوب ردـب  هب  رـصحنم  وا  نینوخ  ياه  گنج 

 " دوخ ینیـشناج  هب "  ار  شتـسود "  داهن و "  یم  نادیم  هب  ياپ  دوخ  ای  دمآ ؟ یمن  رد  نادـیم  هب  هاگچیه  ودوب  دوخ  جدوه  رد  هشیمه  - 
تشاذگ ؟ یم  جدوه  رد 

نیرتروـالد هک  هفیلخ  نآ  رگم  ددرگن ؟ رب  تشپ  هب  هـک  دـیدرگ  اـپ  ریزگاـن  نازاـت و  یئوـجگنج  دـنمزاینربیخ  زور  رد  گرزب  ربماـیپ  ارچ 
يدرم هب  ار  دوخ  مچرپ  ص )  ) ربمایپ دنسیون  یم  ناخروم  هک  دراد  ینعم  هچ  دوب ؟ هدنزاتن  اپ و  زیرگ  رگم  ای  تشادن ؟ روضح  دوب  نامدرم 

نیا ایآ  تشگرب  تخاسن و  يراک  وا  درپس و  نارجاهم  زا 

هحفص 62 ] ] 

ادخب .  هن  دنا ؟ هدوب  سانشان  شتسود  درم و 
هب ات  دنتـسکش  مهرد  ار  راصنا  هدـش و  نوریب  رـس  ای  يرادولج  اـب  دوهی  هاپـس  ياـه  ناـکی  هک  زور  نآ  رد  دوب ؟ اـجک  مدرم  نیرتریلد  نیا 

؟ دیدرگ نیگهودنا  هک  دمآ  نارگ  ص )  ) ادخ لوسر  رب  نادنچ  نیا  دندیسر و  ص )  ) ادخ لوسر  هاگیاج 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیدـم رد  شدرد  مشچ  يارب  هک  داتـسرف  یلع  غارـس  هب  ار  عوکا  نب  هملـس  زور  نآ  ارچ  دوب  ترـضحنآ  اب  مدرم  نیرتریلد  نیا  هکنآ  اـب  و 
: درک رپ  نخـس  نیا  اب  ار  اه  شوگ  ص )  ) ربمایپ ات  دروآ  تفرگ و  اريو  تسد  هدش  وا  دزن  هب  هملـس  دـید و  یمن  ار  شیاپ  يولج  هدـنام و 

داد .  مهاوخ  هدنزیرگان  هدنز و  ات  يدرمهب  ار  ملع 
رد دـیگنجب  رتتخـس  هچ  ره  داـهن و  هاـگدربن  هب  ياـپ  دوخ  ربماـیپ  هک  هاـگ  ناـمه  دوب ؟ جدوه  رد  مه  ربـیخ  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 

هزین و وا  تسد  رد  برظماـن و  هب  دوب  راوسیبـسا  رب  تشاد و  رـس  ربمه  ار  نآ  نیریز  هرز  دوـخ و  هـالک  دوـب و  هدیـشوپ  هرز  ود  هکیلاـح 
( هدمآ  3 یبلح 93 /  هریس  رد  هکنانچ   ) دوب يرپس 

هب دـناسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  تسناوت  نمـشدهک  ناـحتما  ـالب و  زور  ناـمه  دوب ؟ جدوـه  رد  مه  دـحا  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
تسد وا  دوش و  ناور  شیور  رب  نوخ  دنادرگ و  هتـسخ  ار  وابل  دنکـشب و  شیور  رد  دروخب و  شنادند  هب  ات  دنک  باترپ  گنـس  شیوس 
يوسب ار  ناشیا  وا  هکنآ  اـب  دـندرک  نیگنر  نوخ  زا  ار  ناـشربمایپ  هرهچهک  یهورگ  دـنوش  یم  راگتـسر  هنوگچ  دـیوگب  دـشک و  نوخ  رب 

ناشراگدرورپ

هحفص 63 ] ] 

دناوخ .  یم 
رد نم  دنتـشاذگ  اـهنت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دـحا  زور  رد  مدرم  نوچ  یلع  هتفگ  هب  هکيزور  ناـمه  دوـب  جدوـه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 

هچنآ يارب  ادخسپ  منیب  یمن  ار  وا  هک  مه  ناگتشک  نایم  دزیرگ و  یمن  وا  ادخ  هب  متفگ  مدیدنار و  ص )  ) ادخ لوسر  متسیرگن  ناگتشک 
موش هتـشک  ات  منک  دربن  نادـنچ  هک  تسین  يراـک  نیا  زا  رتهب  نم  يارب  نونکا  هدرب و  نامـسآ  هب  ار  شربماـیپ  وهتفرگ  مشخ  اـم  رب  میدرک 
نامه رد  مدید .  ناشیا  نایم  ار  ادخ  لوسر  ناهگان  دـندرک و  زاب  هار  نم  يارب  اتمدرب  هلمح  نمـشد  هب  هتـسکش و  ار  مریـشمش  هتـسد  سپ 
تشادن .  ربار  وا  لیئاربج  زج  سکچیه  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  هک  دوب  تخس  نادنچ  یمخز  ره  هک  دروخ  مخز  یلع 16  هک  دوب  زور 

 "4 هباغلا 20 /  دسا  " 
رد هتـسنادان  ناناملـسم  ات  دوب  هدنک  رماع  وبا  هک  داتفا  یئاه  لادوگ  زا  یکی  رد  ادخ  لوسر  هک  زورنامه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ای 

داتسیا 0 ياپ  رب  ات  تفرگرب  درک و  دنلب  ار  وا  هحلط  وتفرگ  ار  ص )  ) وا تسد  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  دنتفا 0  نآ 
يرگید لوضفلا و  تاذ  مان  هب  یکی  هدیـشوپ  هرز  هد  دـندید  هاگدربن  ردار  ادـخ  لوسر  هک  يزور  نامه  دوب  جوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 

هیدعس .  يرگید  لوضفلا و  تاذ  یکی  دوب  هدیشوپ  هرز  ود  هک  نینح  زور  رد  زین  و  هضف ،
 2 ناقرز 24 /  زا  بهاوم  حرش 

رود وا  زا  ار  همه  دـنزگ  دـنوادخ  هک  دروـخ  ربماـیپ  هرهچ  هب  ریـشمش  مخز  داـتفه  هک  يزور  نآ  رد  دوـب  جدوـه  رد  مدرم  نـیرتریلد  اـیآ 
تشاد ؟

1 هیندللا 124 /  بهاوم 

هحفص 64 ] ] 

، هناجد وبا  هحلط ، ریبز ، یلع ، دـندرک : تعیب  ربمایپ  اب  يزابناج  گرم و  يارب  رفن  تشه  هک  زور  ناـمه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
هب  ) ار ناشیا  دـنتخیرگ ) یم  هک   ) نارگید لابندهب  ادـخ  لوسر  فینح و  نب  لهـس  تباث ، نب  مصاـع  رذـنم ، نب  باـبح  همـص ، نب  ثراـح 
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دناوخ .  یم  يرای )
يزیرقم ص 132 زا  عاتما 

کی زا  هشرخ  نب  کلام  هناجد  وباو  درک  یم  يرادساپ  ادخ  لوسر  زا  يوس  کیزا  یلع  هک  زور  نامه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
یئوگ هک  دـنار  یم  درک و  یم  عمج  ار  ناکرـشم  نانچ  رذـنم  نب  باـبح  درک و  یمعاـفد  یهورگ  ربارب  رد  صاـقو  یبا  نب  دعـس  يوس و 

دنار .  یم  ار  نادنفسوگ 
يزیرقم ص 143 زا  عاتما 

یلع لاـبند  هب  تسـشن و  راـصنا  ملع  ریز  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش و  هتخورفا  گـنج  شتآ  هک  زور  نآ  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
هدننک .  درخ  نکش و  نمشد  درم  منم  تفگ  یم  دمآ و  یم  یلعو  ایب  هک  داتسرف 

مک رتخد  تفگ  داد و  همطاف  شرتخد  هب  ار  شریـشمش  دیـسر و  شا  هداوناخ  هب  ادـخ  لوسر  هک  يزور  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
رپس یلع  هک  زور  نامه  دشن ) دـنک   ) درک راتفر  یتسار  يور  زا  نم  اب  ریـشمش  نیا  زورما  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  يوشب  نیا  يور  زا  ار  نوخ 

شرـس رب  اربآ  تسـشب و  شا  هرهچ  زا  ار  نوخ  سپ  دشونب ، ات  دروآ  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  درک و  رپ  دوب  لادوگ  رد  هک  یبآ  زا  ار  دوخ 
داتسیا  نوخ  ات  داهن  نآ  رب  دنازوسب و  تفرگرب و  ایروب  زا  يا  هراپ  (ع ) همطاف تخیر و 

درک .  رپ  ار  اضف  لیئربج  زاوآ  هک  هاگ  نامه  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 

تسین  راقفلا  وذ  زج  يریشمش  " 
 " هن یلع  زج  يدرمناوج  و 

هحفص 65 ] ] 

دورس : نینچ  تباث  نب  ناسح  هک  يزور  يدوب  جوه  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
دندوب :-  هتفرگ  ار  لسرم  ربمایپنوماریپ  ناناملسم  دوب و  هدشن  رب  رابغ  درگ و  هکیلاح  رد  داد -  زاوآ  اراکشآ  لیئربج  " 

تسین  راقفلا  وذ  زج  يریشمش  )
 " هن یلع  زجيدرمناوجو 

نوریب هتفاکش  نادند  هتسکش و  یناشیپ  یمخز و  هرهچ  اب  ص )  ) ترضحهک دوب ؟ جدوه  رد  مه  دسالا  ءارمح  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  ایآ 
دوب هدش  هدنک  شیوناز  ود  تسوپ  هدـیبوک و  مهرد  هئیمق  نبا  هبرـض  زا  شتـسار  هناش  هتـسخ و  نورد  زا  وا  نیریز  بل  هکیلاح  رد  دـش و 

لسلسم 553) هرامش  دعس  نبا  تاقبط  )
دـنتخیرگ و (ص ) ربمایپ درگ  زا  مدرم  همه  دـش و  هتخورفا  گنج  شتآ  هک  هاـگ  ناـمه  دوب  جدوه  رد  نینح  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
دـندوب و وا  يور  شیپ  رد  ود  نیا  هـک  ساـبع  بلاـطیبا و  نـب  یلع  نارگید : زا  یکی  نایمـشاه و  زا  رفن  هـس  نـت   4 رگم دنامن  وا  اب  یـسک 

رگم درکن  ص )  ) وا گنهآ  ناکرـشم  زا  سکچیه  دوب و  وا  پچ  تمـس  مه  دوعـسم  نبا  هتفرگ و  ار  وا  بکرم  راهم  ثراح  نب  نایفـسوبا 
( 3 یبلح 123 /  هریس   ) دش هتشک 
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درگ و درک و  یم  لـمح  ار  قدـنخ  كاـخ  دوخ  ناراـی  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب ؟ جدوه  رد  مه  بازحا  زور  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
تفگ : یم  دوب و  هدناشوپ  ار  شمکش  يدیفس  كاخ 

میتفای .  یمن  ار  تسار  هار  ام  يدومن  هار  ار  ام  وت  رگا  ایادخ  راب 
میدرازگ  یم  زامن  هن  میداد و  یم  هقدص  هن 

نوچ دنتفرگ و  شیپ  رد  ام  اب  تشز  يراتفر  نانیا  یتسار  هب  راد ، راوتسا  ار  ام  ماگ  میدروخرب  نمشد  هب  نوچ  تسرفورف و  ام  رب  یـشمارآ 
میتفریذپن .  ام  دندرکبوشآ  گنهآ 

ریثک 96/4) نبا  خیرات  لسلسم 575 ، هرامش  دعس  نبا  تاقبط 

هحفص 66 ] ] 

یلعراک یترابع : رد  سنا و  نج و  تدابع  زا  تسا  رتهب  یلع  هبرـض  تفگ : ص )  ) ترـضح هک  يزور  دوب  جدوه  رد  مدرم  نیرتریلد  اـیآ 
زور ات  نم  تما  ياهراک  زا  دوب  رترب  دو  نب  ورمع  اب  یلع  ندـش  وربور  یتراـبع : رد  سنا و  نج و  تداـبع  زا  تسا  رترب  ورمع  نتـشک  رد 

زیخاتسر
رد هک  یناکرـشم  بناج  زا   ) دمآ نادـیم  هب  رکب  یبا  نبا  نمحرلا  دـبع  هک  هاگ  نامه  داد ، دـحا  زور  رد  یـشیامن  رکبوب -  درمنآ -  يرآ 

تفگ : تخادرپ و  یناوخ  زجر  هب  هاگنآ  دگنجب و  نم  اب  تسیک  تفگ  و  دوب ) ناشنایم 
کتزیت راوهر و  بسا  رازفا و  گنج  زج  هب  تسا  هدنامن  چیه  " 

. " دزاس دوبان  ار  هارمگ  ناریپ  هک  يریشمشو 
تفگ : تخادرپ و  یناوخ  زجر  هب  سپس  ریپ  نآ  منم  تفگ  تساخرب و  ضر )  ) رکبوب سپ 

نم رهوگ  شیک و  رگم  تسا  هدنامن  چیه 
مهد .  ماجنا  ار  مدنگوس  نآ  يرای  اب  هک  يریشمش  و 

عاتما ص 144  متشگ .  یمن  رب  يدوبن  مردپ  وت  رگا  تفگ  وا  هب  نمحرلا  دبع 

جدوه هب  لالدتسا 

دلاخ نب  دمحا  يدواد و  رکبوبا  هک  دندوب  وا  دزن  زین  یهورگ  دوب و  ردب  هدنسیون  وا  مدوب و  نودبع  نب  نسحلاوبا  دزن  نم  تفگ : یلماحم 
يدواد سپ  هتـشون -  هک  اجنآ  ات  هدرک  دای  رکبوب  یلع و  يرترب  رد  ار  يدواد  اب  شیوگتفگ  ناتـساد  سپ  دوب -  ناشیا  نایم  زین  یئارداـم 

دـحا و رد  مه  مسانـش و  یم  ردـب  رد  مه  ار  وا  هاگیاج  ادـخبنم  متفگ  مینک  دای  هماع  نیا  اـب  ار  یلعتاـماقم  میناوت  یمن  اـم  ادـخب  تفگ 
نم يارب  ار  دوس  نیا  یسانش  یمرگا  تفگ  ربیخ .  زور  رد  مه  نینح و  زور  رد  مه  قدنخ و 
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تفگ مراد  یم  اوشیپوا  رب  ار  رمع  رکبوب و  هک  تسا  اه  نامه  هب  هجوت  اب  مسانش و  یم  متفگ  يرادب  اوشیپ  رمع  رکبوب و  رب  ار  وا  هک  دراد 
رتهم و رگا  دـش و  یم  هدرمـش  سیئرو  رتهم  ياـج  اـجنآ  دوب و  جدوه  رد  ص )  ) ربماـیپ اـب  ردـب  زور  رد  رکبوب  هک  اـجنآ  زا  متفگ  هنوگچ 

دور .  یمن  نایم  زا  رگشل  وا  نتفر  نایم  زا  اب  هک  تشاد  ار  وجگنج  کی  ماقم  یلع  دروخ و  یم  تسکش  رگشل  دورب  نایم  زا  سیئر 
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راب نیتسخن  هک  یسک  منامگب  دنا و  هدروآ  6 مظتنملا 327 /  رد  يزوج  نبا  زین  و  ج 8 ص 21 -  دوخ -  خیرات  رد  بیطخ  ار  شرازگ  نیا 
هدرـشف رد  هک  دـشابظحاج  هدرمـش  رترب  ار  رکبوب  نآ ، نتفرگ  زیوآ  تسد  جدوه و  هیـضرف  ندیـشک  شیپ  اـب  هدروآ و  ار  نخـس  نیا  ربون 

نایم زا  اه و  گنج  ماک  رد  تسا  وا  نتفر  ورف  دـنا  هدرمـش  رترب  ار  یلع  هک  یناسک  لیلد  رت  گرزب  ص 10 - دسیون -  یم  هینامثع  باتک 
تخـس زا  رگا  نانآ  ندرک  دوبان  ندیود و  ناریلد  رـس  رب  ریـشمش  اب  اریز  تسین  ینادنچ  يرتربزین  راک  نیا  رد  هک  ناریلد ، نانگمهندرب و 
دمحم هناجد و  وبا  ریبز و  هک  دـیآ  یم  مزال  دـیآ  رامـش  هب  یئاوشیپو  تسایر  رب  يا  هناشن  دـشاب و  اه  يرترب  نیرتگرزب  اه و  تنحم  نیرت 

تشکن و ار  درم  کی  زجب  دوخ  وا  اریز  هتشادن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنشاب  هتشاد  یتلیضف  نانچ  کلام  نب  ءارب  ءارفع و  نبا  هملـسم و  نب 
وا اب  مه  رکب  وبا  درب و  یمرس  هب  جدوه  رد  ناشیا  زا  رانک  رب  هکلب  تخیماین  ناگدنزات  فوفـص  اب  داهنن و  نادیم  هب  ياپ  دوخ  ردب  زور  رد 

یمن هک  تسه  مه  یسک  هاپس  رد  وا  زا  رترب  یلو  دنکفا  یم  كاخ  هب  ار  ناناولهپ  دشک و  یم  ار  نانگمه  ریلد ، درم  هک  یناد  یم  وت  دوب و 
یفیاظو ار  اسور  اریز  تفرگ  هرهب  وا  رظن  هشیدـنا و  زا  دـیاب  گنج  راک  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  ای  سیئر  هک  ارچ  دـگنج  یمن  دـشک و 

هب نتخادرپ  تالیکـشت و  رب  تراظن  روما ، هرادا  هناگرزب ، ياه  يراتفرگ  تالکـشم ، لح  اهراک ، هب  یگدیـسر  ) دنرادن نیریاس  هک  تسه 
وا هب  نتـسیرگن  اب  ناـیوجگنج  تسا  وا  تسد  هب  راـک  شدرگ  وا و  یپ  رد  همه  مشچ  هک  تسا  یـسک  سیئر  زین  و  ریطخ ) فیاـظو  رگید 

وا يارب  دنکن  مه  يراک  چیه  رگا  دروخ و  یم  تسکش  وا  مان  اب  نمشد  دنبای و  یم  یئانیب  يرای و 
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همه رگا  تسا و  وا  اب  ینیـشن  بقع  هانگو  درادن  يدوس  چیه  ناشیا  يرادیاپ  دننک  يرادـیاپ  مه  هاپـس  همه  دزیرگب  وا  رگا  هک  سب  نیمه 
زج ار  تسکـش  ويزوریپ  هک  تسا  نیا  تسا  وا  نآ  زا  تلود  دوش و  یم  زوریپ  درادـهاگن  ار  تیعقوم  وا  دـنناشک و  یهابت  هب  ار  راک  هاپس 

دربن شالت و  زا  تسا  هدوب  رتشیب  جدوه  رد  ادخ  لوسر  رانک  نداتسیا  اب  رکبوب  يرترب  ردب  زور  هک  دش  نشور  سپ  دنهد  یمن  دانسا  وا  هب 
نایاپ .  دنکفا .  كاخ  هب  ار  شیرق  ناناولهپ  هک  زور  نآ  رد  یلع 

ظحاج خساپ  رد  یفاکسا  نخس 

رفعجوبا هک  یخـساپ  هب  مینک  یم  افتکا  مینیب و  یمن  مه  ندرک  رت  بل  هب  يزاین  اـم  هتفاـب  مهرد  ياـه  هناـسفا  نیا  خـساپ  رد  دـیوگ : ینیما 
دسیون : یم  وا  در  رد  هداد و  يو  هب  یفوتم 240  يدادغب  یلزتعم  یفاکسا 

يور زا  ار  نانخـس  نیا  رگا  هتبلا  دـیامن ، یم  هرهب  یب  درخ  زا  هک  دـنچ  ره  هتفای  يا  هرهب  يروآ  ناـبز  زا  ظـحاج  ناـمثع  وبا  هک  یتسار  هب 
هدروآ و نابز  رب  اسر  واویـش  نانخـس  روز ، اب  هک  دشاب  هتـساوخنو  هدوبن  ینارپ  هدوهیب  يرگیزاب و  گنهآ  هب  اهنت  هتفگ و  دـج  هب  داقتعا و 

دناد یمن  ناـمثع  وبا  اـیآ  دـهد  شیاـمن  ار  ندرک  وـگم  وـگب  رد  دوـخ  یئاـناوتو  یـشوه  زیت  یئوـگ و  اویـش  يزارد و  ناـبز  يدـنمورین و 
لد دـیرپ و  اه  هلک  زا  درخ  هک  دومن  يرادـیاپ  یعقاوم  رد  تفر و  ورف  اه  گنج  ماک  رد  دوخ  دوب و  مدرم  نیرتریلد  ص )  ) ادـخ لوسرهک 
وبا هحلط ، ریبز ، یلع ، نتراهچ -  زج  دنتخیرگ و  ناناملـسم  همه  هکنآ  زا  سپ  داتـسیاب و  دـحا  زور  رد  هکنانچ  دـمآ ؟ ناکت  هب  تخـس  اه 

تسکشب شنامک  هتشگرب  ياهرـس  دش و  یهن  شناد  ریت  ات  درک  يزادناریت  نادنچ  تخادرمپ و  گنج  هب  وا  دنامن  يو  اب  یـسک  هناجد - 
یم روط  ره  تفگ  دسر  یمن  هز  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  وا  دـنک و  تسرد  ار  نآ  هز  دومرفب  ار  نصحم  نب  هشاکع  سپ  تخیـسگ  نآ  هزو 

نامک هتشگرب  ياهرس  رود  ار  نآ  زا  بجو  کی  دیسرب و  ات  مدیشک  نادنچ  تخیگنارب  قحب  ار  وا  هک  یئادخب  تفگ : هشاکع  ناسرب  دوش 
ار نآ  سپس  مدیچیپ و 
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زا یکی  یهاوخ  رگا  دنتفگ  باحصا  دش  وربور  هک  فلخ  نب  یبا  اب  تسکش ، مهرد  شنامک  مدید  ات  تخادنا  یم  ریت  نانچمه  تفرگب و 
هب ار  رتش  یئوگ  هک  داد  یتخس  ناکت  نانچ  ار  باحصا  سپـس  تفرگ و  تمـس  نب  ثراح  زا  ار  هبرح  تفریذپن و  یلو  دنک ، وا  گنهآ  ام 
واگ لثم  هک  دز  نانچ  هبرح  اب  ار  وا  ترـضح  و  مدیـشک ، رپ  میدش و  هدنکارپ  سگمو  روم  دننام  وا  درگ  زا  ام  سپ  دنتفگ : دنروآ .  ناکت 
یم رود  هک  مدنآ  هیآ : نیا  رگم  دوبن  ار  وا  ناشیا  ندرک  اهر  شنارای و  زیرگ  ماگنه  رد  وا  يرادیاپ  رب  يا  هناشن  چـیه  رگا  داتفا و  دایرف  هب 
يو اریز  هتخیرگن  هدنام و  رادیاپ  وا  دـناسرب  هک  دوب  سب  نیمه  دـناوخ  یم  ار  امـش  ناتلابند  زا  ربمایپ  دـیتشادن و  هجوت  یـسک  هبو  دـیدش 

ناگتـسباو ناگتــسب و  زا  سک  هـن  اـب  نـینح  زور  رد  مـه  دـنتخیرگ و  یم  دـندش و  یم  رود  هجوـت  یب  ناـشیا  هدوـب و  ناـنآ  یپ  رد  (ص)
یلع ودوب  هتفرگ  ار  شرتـسا  هناـهد  ساـبع  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  درگ  نت  هن  نآ  دـنتخیرگ و  نیملـسم  همه  هکنآ  اـب  دـنام  رادـیاپ  شکیدزن 

رجاهم و همه  هکنآ  اب  دندرپس  یم  هار  تسار  پچ و  رد  يورتسا  نوماریپ  مه  نارگید  تشاد و  یم  رب  ماگ  هدیشک  ریـشمش  اب  وا  شیپاشیپ 
ممصم  مه  ندرگ  هنیس و  اب  دمآ و  یم  رد  شیپ  ص )  ) دوخ وادنتخیرگ  یم  نانآ  هاگ  ره  دنتشاد  تمیزه  هب  يور  راصنا 

تفگ : دیشاپ و  ناکرشم  يور  هب  تفرگرب و  ینش  تفربآ  زا  كاختشم  کی  سپس  تفاتش  یم  اهریت  اهریشمش و  زابشیپ  هب 
گنج شتآ  دـش و  یم  تخـس  راکهاگ  ره  هک : تسا  روهـشم  هدیـسر  نامدرمنیرتریلد -  یلع -  زا  هک  يربخ  داب "  تشز  ناتاه  يور  " 

رد هاگچیه  ص )  ) وا دیوگ : یم  ظحاج  هنوگچمیتفرگ  یم  رگنـس  وا  رانک  رد  میتفاتـش و  یم  ص )  ) ادخ لوسر  هانپ  هب  ام  دیدرگ  یم  دـنت 
گنج زا  دوخ  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگب  یـسک  هک  نیا  زا  رت  گرزب  یتمهت  هچ  دماین  رد  ناگدـنزات  فص  رد  تفرن و  ورف  اه  گنج  ماک 

هتفرگیم هرانک 
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دجنسب و يو  اب  ار  وا  یسکات  تهج  نیا  زا  ادخ  لوسر  رکبوب و  نایم  تسا  تبسانم  هچ  هاگنآ  و  هداتسیا ؟ یم  زاب  راکیپ  زا  زرل  سرت و  ابو 
شنانمشد نارای و  همه  و  نید ، ناناملسم و  تسرپرس  دوب و  بتکم  هاپس و  بحاص  دوخ  هک  رامـشب  ادخ  لوسر  راک  فیدر  رد  ار  وا  راک 

ار شیرق  ناـیزات و  ياـه  هنیک  هک  دوب  وا  تشگ و  یم  رب  وايوس  هب  هراـشا  يارب  اـه  تشگنا  اـه و  مشچ  دنتخانـش ، یم  يرورـس  هب  ار  وا 
اب هاگنآ  دنازوس و  ار  ناشاهرگج  ناشناگتـشذگ  ندرمـش  هارمگ  نانآ و  شیک  شهوکن  ناشنایادـخ و  زا  نتـسج  يرازیب  اب  تخیگنارب و 
يا هشوگ  ودتـسیاب  رانک  گنج  زا  دوخ  مه  رگا  هتبلا  دـشاب  وا  ياج  هک  یـسک  يارب  درزاـیب ، ار  ناـنآ  ناشنارـس  ناـگرزب و  نتخاـسدوبان 
هاـگ ره  تسا و  ناـنآ  ندـنام  ياـج  رب  ناـنآ و  هب  هتـسب  هاپـس  یتسه  نوچ  هدوب ، نینچ  نارـس  نارادـمامز و  شور  تسا و  راوازـس  دریگب 

شهاپس هاگ  ره  دنامب و  یقاب  وا  رب  شروشک  هک  تسا  نکمم  دنامب  تسردنت  رادمامزرگا  دش و  دهاوخ  دوبان  هاپس  دورب  نایم  زا  رادمامز 
دنیوگ یم  دهن و  نادیم  هب  ياپ  دوخ  هک  نیا  زا  دنا  هدرک  یهن  اررادمامز  امکح ، هک  تسا  نیا  دـیارایب و  رگید  یهاپـس  هدـش  كاله  مه 

هناشیدنا و رود  هنامیکحشور و  زا  هدرک و  اطخ  درک  مرنهجنپ  تسد و  دش و  وربور  دنه  هاشداپ  روف  اب  دوخ  هک  ردنکسا 
ات هتخانش  یم  ار  وا  مالسا  نانمـشد  زا  سک  مادک  طابترا ؟ هچ  رکبوبا  اب  ار  نایرج  نیا  دیوگب  امب  ظحاج  یلو  تسا  هدیزگهرانک  تسرد 

نافعنب و نامثع  فوع و  نبا  نمحرلا  دـبع  نوچمهنارجاهم  رگید  زا  نت  کی  زا  شیب  وا  رگم  دـشکب و  ناـشن  طـخ و  يو  نتـشک  يارب 
رتشیب نمشد  دندید و  یم  رتشیب  ار  وا  اه  مشچ  تشاد ، رترب  یهاگیاپ  مه  دوب و  رت  فورعم  وا  زا  مه  نامثع  هکلب  تشاد ؟ یتیمها  نارگید 

تخاسیم ناوتان  ار  مالسا  يو  لتق  ایآ  دش  یمهتشک  اهراد  ریگ و  نآ  زا  یکی  رد  رکبوبرگا  دوب و  وا  ندیزگ  يو و  اب  يزوت  نیک  یپ  رد 
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؟ ددرگ شوماخ  نآغارچ  دوش و  هنهک  نید  راثآ  دوش  هتشک  اه  گنج  زا  یکی  رد  رکبوب  رگا  هک  دوب  نآ  میب  ای  دروآ  یم  دیدپ  يروتف  ای 
ار ام  هک  نیا  زا  ادخ  هب  هانپ  هتـشاد -  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دراد  ار  یـشقن  نامه  نادـیم  زا  دوخ  ندیـشک  رانک  رد  رکبوبا  دـیوگب : ظحاج 

همه دراذگ -  ورف 
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دوخلاح هدوب و  هنوگچ  ص )  ) ادخ لوسر  ياه  گنج  هک  دنناد  یم  دنا  هتفای  یگدـیزرو  رابخا  راثآ و  رد  دنیانـشآ و  خـیرات  اب  هک  القع 
ص)  ) وا نداتـسیا  اریز  تسا  مولعم  هتـسشن  جدوه  رد  هک  يزور  هدیگنج و  هک  اجنآ  هداتـسیا و  هک  اجنآ  هدوب و  هنوگچ  اهنآ  رد  ص )  ) وا

نداتسیا اب  ارناشگرزب  درخ و  دسانشب و  ار  نانآ  روما  دشاب ، شنارای  نابیتشپ  هناوتشپ و  هک  نیا  يارب  هدوب و  یئوج  هراچو  يرادرـس  يارب 
تسا ناشرس  تشپ  وا  دنتـسناد  یم  هک  یماگنه  نانآ  اریز  دنک  يرادساپ  نارادولج  رب  نداتفا  شیپ  زا  يراددوخ  اب  ناشیا و  رـس  تشپ  رد 

یمرگتـشپ رگید  دنتـشاد و  یم  لوغـشم  نمـشد  ندیبوک  هب  ار  دوخ  ساوح  همه  دوب  نیا  دندوبن  وا  سپاولد  دش و  یم  مکحم  ناشاه  لد 
تـشپ وا  هک  یتقو  ات  دنتـسناد  یم  دـندرگ و  زاـب  نآ  يوس  هب  دـنرب و  هاـنپ  نآ  هب  زیرگ ) ماـگنه   ) هک دوب  هتفاـی  ناـمزاس  یهورگ  هب  ناـش 

یناسر و دنزگ  ینابیتشپ و  ردار  دوخ  ياج  زین  یسک  ره  هاگ  نآ  دناد و  یم  ار  ناشتیعقوم  دنک و  یم  یگدیسر  ناشراک  هب  تسا  ناشرس 
يرادهگن يارب  و  تسا -  نانآ  حالص  هب  رتشیب  دتـسیا  یم  دوخ  وا  هک  هاگ  نآ  سپ  دهد .  یم  هانپ  موجه  هلمح و  هب  ندوب  راتفرگ  ماگنه 

هک ینیب  یمن  تسا  وا  ناشهورگتسرپرـس  ناشاهراک و  حارط  هک  ارچ  دـنیوج  یم  ار  وا  همه  نایم  زا  اریز  ناشیا -  هاگیاپ  زا  یناـبیتشپ  و 
، دـتفین شیپ  هک  تسا  نآ  رترب  عقاوم  رتشیب  رد  دتـسیاب و  وا  هک  تسا  نآ  ردگنج  تحلـصم  تسا و  كانمهـس  یتمـس  رادـمچرپ  تمس 

ریبدت دشاب ، نانآ  نابیتشپ  شخب و  ورین  هناوتشپ و  ات  دتـسیا  یم  رخآ  رد  همه و  تشپ  هک  اجنآ  یکی  تسا  دنچ  یتالاح  ار  تسرپرـسسپ 
ورین نافیعـض  لد  ات  دریگیم  اج  اه  فص  نایم  رد  دـتفا و  یم  شیپ  هک  اجنآ  مه  یکی  دسانـشب  ار  نمـشد  هنخر  ياج  دـشیدنایب و  گـنج 
دیاب ماگنه  نآ  رد  هک  دنزیوآ ، یم  مه  هباهریشمش  دنزیر و  یم  مه  هب  رگـشل  ود  هکاجنآ  موس  تلاح  دندرگ  ریلد  ناگدنکفارـس  دریگ و 

اریز دگنجب  ودتفیب  شیپ  دوخ  هنرگو  دتـسیاب  رانک  دوخ  مه  زاب  دـناد  یم  حالـص  رگا  ینعی  دـنک  لمع  تسا  تقو  ياضتقم  هچ  نامه  هب 
نیرتـگرزب ماـقم  سپ  دوـش  یمراکـشآ  وـسرت  ياـه  هبنپ  ناوـلهپ  یگیاـمورف  ناریلد و  هناـگی  يریلد  هک  تسا  هلحرم  نـیرخآ  ماـگنه  نآ 

رگنب هتشاد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ار  اه  یتسرپرس 
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دوجو یگنهامه  ود  نآ  تیعقوم  نایم  يربارب و  ود  نیا  هاگیاپ  نایم  ایآ  ینادـب  ات  تسا  اـجک  نیبب  ار  رکبوبا  هاـگیاپ  سپـس  تسا و  اـجک 
ص)  ) دمحم هک  هنوگنامه  برع  شیرقو و  دندوب  هداد  مه  وا  هب  ار  توبن  تلیضف  دوب و  ادخ  لوسر  کیرش  يربمایپ  ردرکبوب  رگا  دراد ؟
هدوب و رت  لدمک  ناناملسم  همه  زا  وا  مینیب  یم  یتقو  یلو  دیوگب  ینخـس  نانچ  تسناوت  یم  ظحاجهتبلا  دندوب  وا  بلط  رد  دندیبلط  یم  ار 

هلاـبند زا  یکی  دوخ  هتخیرینوخ و  هن  هدیـشک و  يریـشمش  هن  هتخادـنا و  يریت  هن  زگره  هدـیناسر و  دـنزگ  اـه  برع  هب  ناـگمه  زا  رتمک 
ماـقم و ناوت  یم  هنوگچ  لاـح  نیا  رد  وا ، بلط  رد  یـسک  هن  هدـمآرب و  یـسک  بلطرد  وا  هن  هک  تسا  روهـشم  ریغ  فورعماـن و  ياـهور 

نوچ دوب  هدـمآ  نوریب  ناکرـشم  اب  دـحا  زور  رد  هک  نمحرلا  دـبع  شرـسپ  داهن ؟ ص )  ) ادـخ لوسر  تلزنم  وماـقم  راـنک  رد  ار  وا  تلزنم 
ص)  ) ادـخ لوسر  درک و  وا  اب  ندـش  وربور  گنهآ  دیـشک و  ار  ریـشمش  تشگنا  کی  هزادـناب  تساخرب و  كانمـشخدید  ار  يو  رکبوبا 

دنم هرهب  شیوخ  دوجو  اب  ار  ام  تفگ  وا  هب  هک  نیا  نادرگ ، دـنمهرهب  شیوخ  دوجو  اـب  ار  اـم  نک و  ماـین  رد  ار  ریـشمش  رکبوبا  يا  تفگ 
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هنوگچ دوش .  یم  هتشک  دهن  نادیم  هب  ياپ  رگا  تسین و  ناناولهپ  اب  دروخ  دز و  گنج و  درم  وا  تسناد  یمهک  دوب  نیا  يارب  اهنت  نادرگ 
اب زج  مالـسا  اـیآ  درادـن ؟ یتلیـضف  ناکرـشم  ناـناولهپ  يدوباـن  ناـنگمه و  اـب  دروـخ  دز و  گـنج و  رد  نداـهن  ماـگ  دـیوگ  یم  ظـحاج 

ادـخ دـیوگ : یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هدینـشن  وا  رگم  دوبراک .  نیا  اب  زج  نید  يرادـیاپ  رارقتـسا و  ایآ  دـش و  هداهن  داینب  اـه  هماـنربنیمه 
نامه نانآ ، اب  یلاعت  يادـخ  یتسود  دنراوتـسا .  يداینب  یئوگ  دـننکیم و  راکیپ  داهج  فص  رد  وا  هار  رد  هک  اریناـسک  دراد  یم  تسود 

ار وا  ادخ  هدرک  يرت  تخـس  رازراک  هتـشاد و  يرتشیب  يرادـیاپ  فص  نیا  رد  هک  ره  سپ  نانآ  هب  ندـناسر  باوث  رد  تسا  يو  تساوخ 
رد وا  اریز  تسا  رت  تسود  ناناملـسم  همه  زا  ع )  ) یلع ادـخ  دزن  سپ  تسا  ندرب  رتشیب  باوث  مه  تلیـضف  ینعم  دراد ، یم  تسود  رتـشیب 

راوتسا فص 

هحفص 73 ] ] 

نیا ظحاج  ینک  یم  نامگ  هتـشک  ار  وا  رگم  هدـشن  وربور  یـسک  اب  زگره  هتخیرگن و  هاگچیهتما  عامجا  هب  هدوب و  رت  مدـق  تباث  همهزا 
، نانموم زا  دیرخ  ادخ  هیآ " : نیا  مه  هدیـشخب و  يرترب  گرزب  یـشاداپاب  دنا  هتـسشن  هک  یناسک  رب  ار  نادهاجم  ادخ  هک : هدینـشن  ار  هیآ 

نیا دنوش  یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دننک ، یم  راکیپ  ادـخ  هار  رد  دـشاب ، نانآ  نآ  زا  تشهب  هک  نیا ) ربارب  رد   ) ار ناشاه  یئاراد  واه  ناج 
هک تسیک  دیوگ : شورف  دیرخ و  نیا  دیکات  رد  دنوادخ  سپـس  تسا "  ققحم  وا  هدهع  هب  نآرق  لیجنا و  وتاروت  رد  هک  تسا  وا  هدـعو 

تفگ ادخ  تسا " و  یگرزب  يراگتـسرو  یتسار  هب  هک  يرگادوس  نیا  رد  ار  دوخ  دیهد  هدژم  سپ  دنک  افو  ادـخ  زا  رتشیب  دوخ  نامیپ  هب 
هب دنهن و  یمن  مدق  درآ  مشخب  ار  نارفاک  هک  یئاج  رد  دسر و  یمن  نانآ  هب  یگنـسرگ  جـنر و  یگنـشت و  ادـخ  هار  رد  اریز  تسا  نینچ  " 
زا تسا و  توافتم  اه  گنج  رد  مدرم  تیعقوم  دوش  یم  هتـشون  ناشیا  رب  هتـسیاش  يراک  نآ  ضوع  هبرگم  دـننز  یمن  يدربتـسد  ینمـشد 
رب يرت  نیگنس  راب  داتـسیا  ناریلد  رباربرد  تفاتـش و  اه  هزین  اهریـشمش و  زاوشیپ  هب  هک  نآ  سپ  دنراد  يرترب  نارگید  رب  یخرب  ظاحل  نیا 

دوخ هدرک و  افتکا  نارگید  هب  کمک  هب  هداتسیا و  دربن  راد  ریگرد و  هک  یسک  تبسن  هب  نوچ .  هداهن  نانمشد  شود 
دوخ هدناسر و  کمک  هداتسیا و  راد  ریگ و  رد  هکیسک  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  هدیناسر  نمشد  هب  يرت  تخس  دنزگ  یلوا -  هدزن  ریشمش 

ناناوتان و رگا  هداتسیايرت و  نما  ياج  رد  هک  تسا  یـسک  زا  رترب  هدرب و  يرتشیب  جنر  وا  هداتـسیا  نمـشد  سر  ریت  رد  یلو  هدزن  ریـشمش 
سپ دنـشاب  هدرک  راتفر  ص )  ) ربمایپ دـننامه  ناشراک  نیا  رد  دـنوشب و  تسایر  هتـسیاش  ندرکن  گنج  تسد و  ندیـشک  بقع  اب  اهوسرت 
نیا هب  هار  داهج  رد  یلع  تلیـضف  رگا  و  دراد .  يرتشیب  هرهب  تباب  نیا  زا  اریز  هدوب  رت  هتـسیاشتسایر  يارب  مدرم  همه  زا  تباث  نب  ناسح 

رد رکبوب  تلیـضف  تروصنآ  رد  ظـحاج -  رادـنپ  هب  هتبلا  هدز -  ریـشمش  رتـمک  همه  زا  دوخ  ص )  ) ربماـیپ هک  میریگب  هدـیدن  زیوآ  تسد 
وت هدوب  رت ) قافنا  مک  نارگید  زا  هجیتن  رد   ) رت و تورث  مک  همه  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دـیامن  یم  زیچان  زین  ادـخ  يارب  شیاه  قافنا 

برع راک  رد  رگا 
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دندوب و وا  بلط  رد  ودنتسج  یم  ار  ص )  ) دمحم نانآ  هک  ینادیم  يرگنب  ار  اه  همان  تشذگرس  یناوخب و  ار  رابخا  یشیدنایب و  شیرق  و 
وا نتـشک  هب  دندمآ و  یم  رب  یلع  بلطرد  دیـسر ، یمن  وا  هب  ناشتـسد  دـندنام و  یم  رد  راک  نیا  رد  نوچ  دنتـشادار و  وا  نتـشک  گنهآ 
وا زا  نارگید  زا  رت  تخـس  مه  تشاد و  وا  اـب  يرتشیب  یکیدزن  مه  دوب  رت  هیبـش  لوسر  هب  نارگید  زا  وا  تیعقوم  مه  اریز  دنتـسب  یم  رمک 

دنتـسکش یم  مهرد  ار  وا  تکوش  وهدـناشک  یناوتان  هب  ار  ص )  ) دـمحم راک  دنتـشک  یم  هتـسج و  ار  یلع  هاگ  ره  ناـنآ  درک و  یم  عاـفد 
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زور رد  هک  ینیب  یمن  دوب  یلع  دـناسر  یم  يرای  ار  وا  دوخ  تمه  يروالد و  يریلد و  ورین و  اب  اه  يراتفرگ  رد  هک  یـسک  نیرتالاب  نوچ 
داتسرف ناشیا  هلباقم  هب  ارراصنا  زا  یهورگ  لوسر  دندش  نوریب  ناکرشم  يوس  زا  دیلو  شرسپ  هبیش و  شردارب  اب  هعیبر  نب  هبتع  نوچ  ردب 
دندیشک دایرف  هاگنآ  نات  هلیبق  غارـس  دیدرگرب  دنیوگ  یم  هک  دندینـش  دنتفگ  زاب  ار  دوخ  بسن  ناکرـشم  شـسرپ  خساپ  رد  نوچ  نانآ  و 

قح دیزیخرب و  نایمشاه  تفگ " : شکیدزن  ناشیوخ  هب  ص )  ) ربمایپ سپ  تسرف  ام  غارس  هب  دننام  دوخ  هلیبق  زا  هک  ار  ام  نانگمه  دمحم 
ار یـشاداپ  ینیب  یمن  زاب  زیخرب " و  هدیبع  زیخرب  هزمح  زیخرب  یلع  دینک ، يرای  نانیا  لطاب  ربارب  رد  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ار  شیوخ 

دندوب کیرـش  شردپ  نتـشک  رد  ردـب  زور  رد  هزمح  يو و  اریز  دـشکب ؟ ار  یلع  هک  داهن  یـسک  يارب  دـحا  زور  رد  هبتع  رتخد  دـنه  هک 
دیوگ : دوخ  موق  ءاثر  رد  دنه  هک  يدینشن 

مرادنربص  هبتع  هودنا  زا  نم  " 
مردارب  میومع و  مردپ ،

دوب دیشروخ  رون  دننام  هک  ردارب  نامه 
 " یتسکش ارمتشپ  نانآ  نتشک  اب  وت  یلع 

هب هزمح  ار  هبیـش  شیومعاـما  دوب ، کیرـش  زین  هبتع  شردـپ  لـتق  رد  تشک و  ار  هبتع  نب  دـیلو  يو  ردارب  یلع  هک  دوب  يور  نآ  زا  نیا  و 
یتشک ار  هزمح  ای  یلع  ای  دمحم  رگا  تفگ  دحا  زور  رد  یشحو  شمالغ  هب  معطم  نب  ریبج  تشک و  یئاهنت 
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مشک یم  ار  هزمح  نم  یلو  درگن  یم  دوخ  رب  رود و  هب  رایـسب  اه  گنجرد  مه  یلع  دنبظاوم  شنارای  هک  ار  دمحم  داد  خساپ  وا  يدازآ و 
تشک .  ار  يو  دنکفا  وا  يوس  هب  هک  يا  هبرح  اب  تسشن و  نیمک  شیارب  دوب  نیا 

اـهربخ و رد  هک  تسا  اـه  ناـمه  شهاوـگ  میتـفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  لاـح  اـبتهج  نـیا  زا  یلع  لاـح  یگنهاـمه  یناـسمه و  زا  هـچنآ 
یتمالس ظفح و  يارب  داد و  یم  زیهرپ  کلاهم  زا  ار  وا  ودنازوس  یم  لد  یلع  رب  رایسب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  میا  هتفای  اه  همان  تشذگرس 
شنارای يور  شیپ  رد  تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  ود  ص )  ) ادخ لوسر  داتـسیا  ورمع  ربارب  رد  یلع  هک  قدنخ  زور  رد  درک .  یم  اعد  وا 

هک راذگم  اهنت  ارم  ایادخ  رادهاگن  نم  يارب  ار  یلع  زورما  ار ، هدیبع  ردب  زور  رد  یتفرگ و  نم  زا  ار  هزمح  دـحا  زور  رد  وت  ایادـخ  تفگ 
ار مدرم  اـهراب  ورمع  هک  نآ  زا  سپ  ودورب  ورمع  هزراـبم  هب  وا  دـمآ  یم  شغیرد  هک  دوب  يور  نیمه  زا  و  یناگدـنامزاب .  همه  زا  رتهب  وت 

ورمع واتفگ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دباتـش  نادـیم  هب  ات  تساوخ  يروتـسد  تساخرب و  یلع  اهنت  هدز  بقع  نانآ  دـناوخ و  شیوخ  هزراـبمهب 
وا لابند  هب  ماگ  دـنچ  داـهن و  يو  رـس  رب  شیوخ  هماـمع  دیـسوبب و  درک و  کـیدزن  شیوخ  هب  ار  وا  سپ  متـسه  یلع  مه  نم  تفگ  تسا 
هب تسد  ص )  ) وا زین  نانچمه  دـیآ و  شیپ  هچ  اـت  تسـشن  هارب  مشچ  ناـشیرپ  یلد  اـب  هاـگنآ  دـیوگ و  یمدوردـب  ار  يو  یئوگ  هک  تفر 
ات هتسشن ، ناشرـس  رب  غرم  یتفگ  هک  دندوب  تکرحیب  شوماخ و  نانچ  يو  نوماریپ  ناناملـسم  تشاد و  نآ  يوس  هبيور  نامـسآ و  يوس 

ادـخ لوسر  هتـشک و  ار  ورمع  یلع  هک  دنتـسناد  ماگنه  نیا  تساخرب و  ربکا "  هللا  گناب "  نآ  يال  هبـال  زا  تفر و  اوه  هب  كاـخ  درگ و 
نب هفیذح  هک  دوب  نیمهو  دندینـش  قدـنخ  تشپ  زا  ناکرـشم  نایهاپـس  هک  دـنتفگ  يریبکت  نانچ  مه  ناناملـسم  تفگ و  ریبکت  زین  (ص )

سابع نبا  تسا و  هدنسب  ار  نانآ  همه  دننک  شخب  ناناملـسم  یمامت  رب  ار  قدنخ  زور  رد  ورمع  نتـشک  رد  یلع  تلیـضف  رگا  تفگ  نامی 
تسد اب  نتخاسزاین  یب  نیا  تفگ  درک "  زاین  یب  راکیپ  زا  ار  نانموم  دنوادخ  هیآ " و  نیاهرابرد 

هحفص 76 ] ] 
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نایاپ  دوببلاطوبا .  رسپ  یلع 

تسا مدرم  نیرتریلد  رکبوب  نآرق ، یهاوگ  هب 

الا رب  هک  یناـکدوک  نوـچمه  اـت  هداد  رارق  گرزب  یهاـگترپ  رد  هتخاـس و  هارمگ  اـه  هار  زا  هدروآ و  هوتـس  هب  ارشناوریپ  هـفیلخ ، يریلد 
دننک تباث  دنتـساوخ  یم  هچنآ  هب  ار  نانآ  ات  دـنا  هتفاین  نشور  یهار  ناشدرب و  یم  الاب  هب  یهاگ  ریز و  هب  یهاگ  دـنوش  یم  راوس  گنلک 

نآ هب  دوخ  لالدتـسا  رد  دنناوتب  هک  دنا  هتفاین  يا  هدولاش  رثا و  چیه  دنا  هدرک  وجتـسج  ار  خیرات  ياه  بیـشن  زارف و  هچ  ره  نوچ  دـناسرب 
توق هدینت و  توبکنع  رات  یتسـسب  یئاهرات  يرگیدو  هدرب  هانپ  جدوه  هفـسلف  هب  یکی  دـنا .  هتخادرپ  هطـسفس  هب  هک  هدوب  نیا  دـننک  هیکت 

یبطرق تسا .  هتفرگ  شا  يریلد  لامک  رب  يا  هناشن  كانمهس  دمآ  شیپ  نآ  رد  ار  وا  ندشن  تسس  و  ص )  ) ادخ لوسر  گرم  رد  وا  بلق 
شیپ هک  تسین  يربمایپ  زج  هب  دمحم  دیوگ : یلاعت  دنوادخ  هک  نیا  دسیون  یم  هیآ 144 نارمع  لآ  هروس  ریسفت   4 : 222  - دوخ ریسفت  رد 

هب ینایز  چیه  دزادرپ  يور  سپ  هب  هک  ره  و  دیزادرپیم ؟ يور  سپ  هب  امش  دش  هتـشک  ای  درم  رگا  ایآ  دنا ، هتـشذگرد  ناگتخیگنارب  نا  زا 
ماگنه رد  شیوخ  نتخابن  زا  تسترابع  یلد  رپ  يریلد و  اریز  وا  یلدرپو  رکبوب  يریلد  رب  تسا  هناشن  نیرتـالاب  هیآ  نیا  دـسر "  یمن  ادـخ 

اریز دش  راکشآ  رکبوب  شناد  يریلد و  هک  دوب  ماگنهنآ  رد  دوبن و  ص )  ) ربمایپ گرم  زا  رت  گزرب  یتبیصم  چیه  اه و  تبیصم  ندادیور 
ات تفر  لزلزت  هب  وراـهراک  دـیدرگ و  یفخم  یلع  دـش و  گـنگ  زینناـمثع  هدرمن  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  دـنتفگ  رمع -  هلمج  زا  مدرم - 

درک .  لح  ار  لکشم  دمایب  حنس  رد  دوخ  نکسم  زا  هکیماگنه  ردهیآ  نیمه  اب  قیدص 
زا یکی  ات  دیرپب  اهدرخ  تشذـگرد  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  هتفگ : هدروآ و   3 ج 35 : دوخ -  هریـس  رد  زین  یبلح  هک  تسایلالدتـسا  نیا 

یگناوید هب  هودنایتخس 

هحفص 77 ] ] 

زا دـیدرگ و  يرتـسب  یکیو  تفگ  تسناوتن  نخـس  هک  دـش  گـنگ  ناـنچ  یکی  تسناوتن و  ندروخ  ناـکت  دـش و  ریگ  نیمزیکی  داـتفا و 
ض)  ) نامثع ناش  یکی  دـندش  گنگ  هکنانآ  دوب و  ض )  ) رمع ناش  یکی  دندیـسر  یگناوید  هب  کیدزن  هودـنا  هک  نانآاما  درم  يراـمیب 
زا زین  سینا  نبهللا  دبع  دوب  ض )  ) یلع ناش  یکی  دروخ  دنتـسناوت  یمن  ناکت  هدش و  ریگنیمز  هکنانآ  تسناوت و  یمن  نتفگ  نخـس  هکدوب 

: دـسیون یم  هک  اجنآ  ات  دوب -  ض )  ) قیدـص رکبوبا  رترادـیاپ  ناشهمه  زا  تشذـگرد و  يرامیب  هودـنا و  زا  دـیدرگ و  يرتسب  يدـنمدرد 
خلا .  قیدص  تعاجش  لامک  رب  تسا  لیلد  رتالاب  نیا  هتفگ  یبطرق 

هچنآ همه  زا  یلو  تسههفیلخ  شناد  تعاجـش و  رب  يا  هناـشن  زیزع  يادـخ  هماـن  رد  هک  دزادـنا  یم  ناـمگ  هبار  اـم  یبطرق  دـیوگ : ینیما 
نیا رخآ  یلو  ص )  ) ادـخ لوسر  گرم  رب  تسا  هدروآ  لیلد  ار  هفیرـش  هیآ  زور  نآ  رد  رکبوب  هک  تفایرد  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  هدروآ 

نیرتهب ار  نآ  میئایب و  هزات  هک  دنک  یم  تلالد  وا  تعاجش  رب  هیآ  نیا  تلالد ، مسق  هس  زا  کی  مادک  اب  و  دراد ؟ وا  تعاجش  هب  یطبر  هچ 
دای دادیور  نامه  رد  هکلب  تسین  هیآ  دوخ  رد  هزات  اجک ؟ یک و  هک  دشاب -  يوعد  نآ  رب  یتلالد  كدـنا  مه  رگا  میرامـشب ؟ هیـضق  لیلد 

همیرک .  هیآ  هب  شکسمت  وا و  لد  ندیزرلن  رد  تسا و  هدش 
زا هک  ار  يرات  نیا  دنا ؟ هدیدن  تسه  یلدتخس -  تعاجـش و  تفـص -  ود  نایم  هک  ار  یتوافت  شناوریپ  هدنـسیون و  نیا  هنوگچ  یهگناو 
لح هتفای  اجنآ  رد  هک  ار  یئاه  يراوشدات  هتفاب  مهرد  تسایس  تسد  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیا  زج  تسارت  تسـس  مه  توبکنع  ياههدینت 
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يو هب  نآ  يارب  ار  نیا  یلو  تسا -  رود  وا  زا  رایـسب  يزیچ  نینچ  هک  دـندومن -  هناوید  هودـنا  رـس  زا  ار  باـطخ  نب  رمع  دوـب  نیا  دـنک ،
يو یناشیرپ  زا  هار  وا  راک  نیا  هک  دنا  هدـیدن  یهار  نیا  زج  وا  راک  هیجوت  يارب  نانآ  درک و  راکنا  ار  (ص ) ادـخ لوسر  گرم  هک  دنتـسب 

دنشارتبيرذع و رکبوباب  تعیب  زا  وا  یچیپرس  يارب  ات  دندومن  ریگ  نیمز  مه  ار  یلع  هاگنآ  تشذگ -  زا ج 7  رد ص 184  هک  دنرمشب - 
درواین . نابز  رب  ینخس  راد  ریگ و  نآ  رد  اریز  دندومن  گنگ  ار  نامثع 

هحفص 78 ] ] 

رد نوچ  دـشاب  رت  عاجـش  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هفیلخ  هک  تسا  نآ  شا  همزال  هداد  تسد  هب  تعاجـش  يارب  یبطرق  هک  یناریم  هزات  و 
ویگدـنز رد  تفگ  تسیرگ و  دیـسوب و  دوشگ و  ار  ربمایپ  هرهچ  وا  هک  دـنا  هتـشونن  رکبوب  هراـبرد  نیا  زا  شیب  گرزب ، ربماـیپ  تبیـصم 

ار دوخ  راب  هس  اریز  درک  رثات  رظن  راهظا  اه  نیا  زا  شیب  یـسبنوعظم  نبا  نامثع  گرم  رد  ص )  ) ربمایپ دوخ  هکنآ  اب  يدوب  هزیکاـپ  گرم 
 . دیشک یم  دایرف  دوب و  ناور  شراسخررب  گشرس  ناراب  تشاد و  رابکـشا  یناگدید  هکیلاح  رد  دیـسوب  ار  وا  نایرگ  دنکفا و  وا  يور  هب 

توافت رایـسب  هچ  نایناهج و  دبـس  رـس  لگ  ناگدیرفآ و  ناج  نایمدآ و  رورـس  نایم  نوعظمنب و  نامثع  نایم  تسا  توافت  رایـسب  هچ  هک 
تبیصم .  ود  نایم  تسا 

رتعاجـش تسیرگ  دش و  نیگمغ  تخـس  بنیز  گرم  رد  هک  مه  سدـقم  ربمایپ  زا  ار  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  نآ  نازیم  نیا  همزال  زین  و 
دز یم  هنایزات  اب  دندرک  یم  هیرگ  يو  متام  رد  هک  مه  ار  ینانز  هکلب  تخوسن  تبیـصم  نآ  رد  شلد  اهنتهن  زور  نآ  رد  رمع  اریز  مینادـب 

تشذگ .  رد ج 6 ص 159 ط 2  هک 
ما ای  هیقر  شرتخد -  ود  زا  یکی  گرم  رد  ص )  ) وا هک  ارچ  دوب  دـهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رتریلد  نافع  نب  نامثع  نازیم ، نیا  اب  زین  و 

تخوس و یم  لد  وا  رب  هن  ار  نامثع  تسیرگ و  یم  وا  رب  دوب و  نیگهودنا  دندمآرد -  نامثع  يرسمه  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  موثلک 
اب شزیمآ  زا  مه  شگرم  بش  رد  سنا ، زا  حیحص  ربخ  ربانب  هکنآ  لیلد  هب  هتخیسگ .  ص )  ) ادخ لوسر  اب  شا  يداماد  دنویپ  هک  نیا  زا  هن 

داتسیان .  زاب  شنانز  زا  رگید  یخرب 

هحفص 79 ] ] 

: تفگ هک  دـنا  هدروآرمع  رـسپ  نابز  زا  رکبوب  گرم  يارب  یبای  تلع  رد  ناشدوخ  ناگرزب  هچنآ  اـب  درک  دـیاب  هچ  اـه  نیا  همه  زا  شیپو 
هودـنا وا  گرم  تلع  تفگ : مه  درم و  ات  دـش  یم  رازن  شندـب  ناـنچمه  يو  زا  سپ  دوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  گرم  رکبوب ، گرم  تلع 

 . درم اـت  دـیهاک  یم  شمـسج  ناـنچمه  یناـمرق : شرازگ  هب  درمب و  اـت  تخادـگ  یم  ار  يو  ناـنچمه  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  دوب  يو 
،2 سیمخلا ج 263 /  خیرات  ، 1 هرضنلا 180 /  ضایرلا  1 هوفصلا 100 /  هفص  ، 3 هباغلا 224 /  دسا  ، 3 مکاح 63 /  كردتسم  هب  دیرگنب 

پاچ لماکلا  رانک  رد  هک  ینامرق  زا  لودـلا  رابخا  یطویـس ص 55 ، زا  افلخلا  خیرات  قعاوصلا ص 53 ،  1 يریمد 49 /  زا  ناویحلا  هوـیح 
2 ینادرج 25 /  زا  مالظلا  حابصم  ، 2 يروفص 197 / زا  سلاجملا  ههزن  ، 1  / 198 هدش

هللا دبع  لثم  مه  وا  میهنب  رکبوب  يریلد  هرابرد  ود  نآ  نخس  رانک  رد  زین  ار  نیا  رگا  سپ  هدیـسرن  یبلح  یبطرق و  رظن  هب  ثیدح  نیا  ایوگ 
زج یـسک  هک  تسا  هدادن  ربخ  ناهاگآ  زا  مادکچیه  هکنآ  اب  دـندرم  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  هودـنا  زا  ود  ره  هک  ارچ  دوب  دـهاوخ  سینا  نب 

رگا داینب  نیا  رب  اه و  تبیصم  اب  ندش  وربور  رد  تسا  ودنآ  یلد  ناوتان  رب  لیلد  نیا  دشاب و  هدرم  ص )  ) ادخ لوسر  گرم  هودنا  ردودنآ 
دشاب هتشاد  يا  همشچ  وزارت  نیا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنتسه -  باحصا  نیرتوسرت  ارچ  نوچ  یب  ودنآ  میجنسب  یبطرق  يوزارت  اب  ار  ودنآ 
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-

دوعسم نبا  یهاوگ 

: دنا هتسب  دوعسم  نبا  هب  هک  تسه  مه  نخس  نیا  باحصا ، همه  زا  وا  ندرمش  رتعاجش  هفیلخ و  تعاجش  رد  اه  یئوگفازگ  نیا  زا  هتشذگ 
هک ار  نخس  نیا  مه  و  ض )  ) ماوع نب  ریبز  رکبوبا و  دوب و  ص )  ) دمحم درک  راکـشآ  ار  مالـسا  هکم  رد  دوخ  ریـشمش  اب  هک  یـسک  نیلوا 
نآ ات  دـندوب  هدیـشک  هدرپ  اه  مشچ  ربارب  رد  هتبلا  دـیوگینیما : تفر  یم  مالـسا  دوبن  قیدـص  رکبوبا  رگا  دـنا : هتـسب  ص )  ) ادـخ لوسرهب 

هک ار  يریشمش 

هحفص 80 ] ] 

زا راوگان  يدادیور  رد  ای  هتـسب  شیوخ  رب  ار  نآ  هدش  مه  زور  کی  يارب  وا  هک  هدیـسرن  يربخ  چـیه  دوب  نیا  دـننیبن  دوب  هفیلخ  تسد  هب 
زا هک  دریگ  رارق  ص )  ) ادـخ لوسر  فیدر  رد  دـناوتب  وا  اـت  دـشاب  هدیـسرتنآ  زا  یـسک  رازراـک ، ماـگنه  رد  اـی  دـشاب  هدیـشک  ردـب  ماـین 

دوب .  یلاعت  يادخ  هنهرب  ریشمش  یگتخیگناربزاغآ 
تساوخ دیاب  یئانشور  نآ  زاهک  تسا  يرون  لوسر ، یتسار  هب  " 
ادخ " ياهریمش  زا  يا  هدمآرد  هب  ماین  زا  يدنه  غیت 

وا راکشآ  ياه  شیامن  هدرازگ و  ساپس  هتخانش و  راد  ریگ و  رپ  ياه  گنج  ار  شریشمش  وا و  هکدریگ  رارق  ریبز  نوچ  یـسک  رانک  رد  ای 
تسا  هتشادهاگن  ار  نآ  ياهدننام  ربیخ و  دادیور  شرازگ  زین  هفیلخ  يارب  هکنانچمه  هتشادهاگن  دوخ  رد  خیرات  ار 

ار نآ  هزادنا  هک  وا  شناد  ای  شیاه ؟ تعاجـش  نیا  هتـشاد ؟ نآ  هب  یگتـسب  مالـسا  يرادـیاپ  هک  هدوب  هفیلخ  یگژیو  مادـک  مناد  یمن  نم 
 " سرپم هدوب  هچنآ  تقیقح  زا  رب و  وکین  نامگ  سپ  زیچ " ؟ هچ  ای  یتسناد ؟

هحفص 81 ] ] 

یتدیقع داینب  رب  هفیلخ  يرادیاپ 

داتفا اج  نالفو  اج  نالفب  مراذگ  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  دش و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  رکبوبا  هک  دنا  هدروآ  يردخ  دیعس  وبا  نابز  زا 
: تفگ يردخ  شکب  ار  وا  وش و  يو  دزن  هب  تفگ  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  درازگ  یم  زامن  ینتورف  اب  هک  مدید  ار  امن  وکین  يدرم  ناهگان 

وت تفگ  رمع  هب  ص )  ) ربمایپ دش  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  دشکب و  ار  وا  تشادن  شوخ  شدیدب  تلاح  نآ  رد  نوچ  دش و  وا  دزنب  رکبوب 
ار وا  هک  تشاد  شوخان  دوب  هدید  رکبوب  هک  دید  یلاح  نامه  ردار  وا  نوچ  تفرب و  زین  رمع  تفگ : يردخ  شکب ، ار  يو  ور و  وا  دزن  هب 
وا ورب و  وت  یلع  تفگ  مشکب  ار  وا  متشادن  شوخ  دراد  ینتورف  رـسارس  یلاح  هک  مدید  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  تشگزاب و  سپ  دشکب 

ار نآرق  شناراـی  سک و  نیا  تفگ  ص )  ) ربماـیپ مدـیدن  ار  وا  نم  ادـخ  لوسر  ياتفگ  تشگرب و  دـیدن و  ار  وا  تفرب و  یلع  شکب ، ار 
یمن رب  نآهب  سپـس  نامک و  هلچ  زا  ریت  هک  دنوش  یم  نوریب  نید  زا  نانچ  درذگ ، یمن  ناشیا  درگادرگ  زا  نآ  ياوآ  هکنآ  اب  دنناوخ  یم 

دنناگدیرفآنیرتدب .  هک  دیشکب  ارنانآ  ددرگ  زاب  دوخ  رافوس  رد  ریت  رگم  دندرگ 
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دمآ و یم  شوخ  ار  ام  وا  شالت  تدابع و  هک  دوب  يدرم  ص )  ) ادـخ لوسر  راگزور  رد  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  نابز  زا  و 
میدرک نایب  ار  يو  تاصخشم  تخانشن ، ار  يو  یلو  میدرب  مه  ار  يو  مان  میتفگ و  زاب  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  ار  نیا 

هحفص 82 ] ] 

هرابرد امش  تفگ "  تسا .  نیمه  میتفگ  دشادیپدرم  هلک  رـس و  ناهگان  میتشاد  یم  وگتفگ  هک  ماگنه  نیمه  رد  تخانـشن  ار  يو  مه  زاب 
مالـس داتـسیا و  ناشیا  رانک  ات  دروآ  يور  وا  سپ  تسه "  ناطیـش  زا  یمخز  مشچ  رثا و  وا  يور  رد  هک  دـیا  هدروآ  ربخ  نم  يارب  يدرم 

موق نایم  رد  هک  یتفگ  يداتـسیا  ام  سلجم  رانک  رد  وت  هک  یماگنه  ایآمهد  یم  دـنگوس  ادـخب  ارت  تفگ  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگن 
ار درمنیا  سک  هچ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  داتسیا  زامنب  دش و  لخاد  سپـس  يرآ  ادخ  هبتفگ  تسین ؟ نم  زا  رتهب  ای  نم  زا  رترب  یـسک 

هکنآ اب  مشکب ؟ ار  ناوخ  زامن  يدرم  ایآ  هللا  ناحبـس  تفگ  سپ  دناوخ  یم  زامن  دـید  دـمآرد و  يورب  سپ  نم  تفگ  رکبوبا  دـشک ؟ یم 
رد هک  ار  يدرم  متـشادن  شوخ  تفگ  يدرک ؟ هچ  تفگ  ادـخ  لوسر  دـش ، نوریب  سپ  هدرک  یهن  نارازگزامن  لتق  زا  ص )  ) ادـخ لوسر 
دش لخاد  نم و  تفگ  رمع  دشکب ؟ اردرم  نآ  تسیک  دیـسرپ  هرابود  يدرک ، عنم  نارازگزامن  لتق  زا  دوخ  وت  اریز  مشکب  تسا  زامن  لاح 

یناشیپ مدید  تفگ  تسیا  زاب  تفرگ  ار  وا  ص )  ) ربمایپ ودش  نوریب  سپ  دوب ، نم  زا  رترب  رکبوب  تفگ  رمع  هداهن  نیمز  رب  یناشیپ  وا  دید 
رگا تفگ  سپ  نم  تفگ  یلع  دـشکب  ار  درم  نآ  تسیک  تفگ  سپ  مشکب  ار  وا  متـشادن  شوـخ  هداـهن  كاـخ  هـب  ادـخ  ربارب  رد  ار  شا 

یناوتب 
مدـید تفگ  تسیا  زاب  تفگ : ار  وا  سپ  تشگرب  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هبسپ  هتفر  نوریب  دـید  دـمآرد و  يو  ياج  هب  سپ  شا .  یباـیب 

دندرک .  یمن  فالتخا  رخآات -  ناشیا  لوا  زا  نم -  تما  نایم  رد  مه  رفن  ود  دش  یم  هتشک  رگا  تفگ  دوب  هتفر  نوریب 
دواد وبا  ننس  ملسم و  حیحـص  رد  هچنآ  ربانب  یلع  نینموملاریما  ماما  هک  ناورهن  شروش  رادرـس  هیدثلا  وذ  هب  تسا  طوبرمتشذگرـس  نیا 

گرزب تسا و  جراوخ  ياوـشیپ  هیدـثلا -  وذ  ص 232 -  دـسیون -  یم  بوـلقلا  راـمث  رد  یبلاـعث  تشک . ار  يو  راد  ریگ و  نآ  رد  هدـمآ 
روتسد ص )  ) ربمایپ هتخومآ ، یم  یهارمگ  ار  نانآ  هک  ناشیا ،
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درک يو  گنهآ  ض )  ) یلع نوچ  دندیـشک و  سپ  اپ  همانرب  نیا  ماجنا  زا  سرت  اب  ض )  ) رکبوبا رمع و  دنـشکب ، زامن  لاح  رد  ار  وا  اـت  داد 
نایم ار  وا  دـش  ناورهن  زور  نوچ  دوب و  اه  بوشآ  نیرخآ  نیتسخن و  یتشک  یم  ار  وا  وت  رگا  تفگ  يو  هب  ص )  ) ربماـیپ سپ  دـیدن  ار  وا 

دنتخیوآ .  ار  نآ  ات  دومرفب  دندروآ  نوچ  دیرایب  ار  وا  صقان  تسد  تفگ  ض )  ) یلع دنتفای و  ناگتشک 
ار نآ  ایآ  تخیر ؟ دیابن  ار  وا  نوخ  دشاب  زامن  رد  سک  ره  هک  دندوب  هدینش  یسک  هچ  زا  میـسرپب  هفیلخ  ود  زا  ات  دیئایب  نم  اب  دیوگ  ینیما 
نآ بحاص  هک  تسین  دـمحم  نوناق  نامه  نیا  رگم  دـننامب ؟ رد  وا  نخـس  ود  نایمات  هدوب  بیاـغ  نآ  یـضاق  هک  دـندوب  هتفرگ  ینوناـق  زا 
ود هلمج  زا  هباحـص -  دـناوخ و  یم  زاـمن  دراد  هکتسناد  یم  تسیرگن و  یم  ار  وا  کـیدزن  زا  دوخ  دوب و  هداد  درم  نآ  لـتق  هب  روتـسد 
وا یتسرپادخ  ششوک و  هکنادنچ  دیامن  یم  رایـسب  عوشخ  ینتورف و  شیوخ  زامن  رد  وا  هک  دندوب  هداد  شرازگ  ترـضح  هب  زین  هفیلخ - 

تـسناددوخ يوبن  عیـسو  ملع  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  همه ، نیا  اب  دوب  نارازگ  ربخ  نیمه  زا  زین  رکبوب  دوخ  هک  تسا  هدـمآ  شوخ  ار  نانآ 
شدـساف يوزرآ  نامه  هب  دـبیرفب و  ار  هدوت  دـهاوخ  یمنآ  يرای  هب  هک  تسا  يزاب  گنرین  يزاـس و  رهاـظ  يور  زا  اـهراک  نآ  همه  هک 

نایم زا  يو  نتـشک  ابار  كاـپان  برکیم  نآ  تساوخ  ص )  ) وا هکدوب  نیا  جراوخ ، راـگزور  رد  رگم  تفاـین  تسد  نآ  هب  هک  دـبای  تسد 
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نآ رانک  رد  نوچ  سپ  دیامنب  ناشیا  هب  هدـش  هتـشرس  نآاب  وا  هریمخ  ار  هچنآ  دناسانـشب و  مدرم  هب  ار  يو  تساوخ  ص )  ) وا مه  درادرب و 
دیسرپب يو  زا  نآ  یتسرد  هرابرد  دروآ و  نابز  رب  دوب  هتشذگ  يو  لد  رد  ار  هچنآ  ربمایپ  داتسیاب  دوب -  ناشنایم  مه  ص )  ) ربمایپ هک   - موق

دراگنا .  یم  رتوکین  ای  رترب  زین -  ص )  ) وا یتح  ناشیا -  همه  زا  ار  دوخ  وا  هک  دنامهفب  ناشیا  هب  ات 
ناطیـش زا  يا  هناشن  مخز و  مشچوا  يور  رد  تفگ  يو  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  صوصخب  تسا  بجاو  وا  لتق  هک  تسا  رفاـک  مادـک  نیا 

هاگنآ هتسشن و  نآ  ردص  رد  گرزب  ربمایپ  هک  دتسیا  یم  یلفحم  رانک  رد  هک  نیا ، تسا  تخبدب  مادک  تسه و 
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ار شتیعقوم  هظحالم  هن  دنار  یم  نابز  رب  اراکشآهتشذگ  يو  رطاخ  رد  هک  ار  يدیلپ  هشیدنا  هک  تسا  مرش  یب  مادک  و  دیوگ ؟ یمن  مالس 
؟ ار شنخس  ياورپ  هن  دنک و  یم 

رب هک  ییحو  رگم  تسین  چیه  يو  راتفگ  دیوگ و  یمن  نخس  سوه  رـس  زا  زین  وا  درک و  وا  لتقب  رما  ص )  ) وا هک  دوب  اه  نیمه  يارب  يرآ 
زامن مارتحا  هدومن و  يرادیاپ  شیوخ  یتدیقع  داینب  رب  ات  دـندرک  محر  وا  رب  تسا  زامن  لاح  رد  دـندید  نوچ  هفیلخ  وداما  دوش .  یم  يو 
لتقب روتـسد  هک  ربمایپ  ایآ  تشکن  ار  وا  دوب و  نم  زا  رتهب  رکبوب  هک  هدوزفا  دوخ  لیالد  هب  مهار  نیا  رمع  دـنرادهاگن و  ار  نآ  هدـنروآ  و 

ار ینخس  شقیفر  رکبوب و  رگم  ای  دوب ؟ هدادن  ار  نآ  مارتحا  هب  روتسد  هدراذگن و  ار  زامن  نوناق  دوخ  وا  ایآ  دوبن ؟ رتهب  ود  ره  زا  داد  ار  وا 
؟ دندرمشن تسار  دندینش  شیاهزار  درم و  نآ  هرابرد  ترضح  زا  هک 

وب هک  دـنرایب  ار  لیلد  نامه  دوخ  راک  يارب  دـننک و  اهرتسا  راکـشآ  شا  یهابت  هک  ار  یئاـه  هناـهب  نیا  هک  دوب  نآ  رتهب  هفیلخ  ود  يارب 
يوس زاهناکانمیب  ودـنآ  میدروآ  یبلاعث  بولقلا  رامث  زا  هچنآ  داینب  رب  اـی  دنـشکب  ار  يو  دندیـسرت  ودـنآ  هتفگ  هدرک و  داـی  هیلح  رد  میعن 

رد یمیب  نانچ  زاـمن -  مرگرـس  مه  دوب و  حالـس  یب  مه  هک  درم -  نآ  زا  دـندومن و  یناوتاـن  دندیـسرت و  ینعی  دندیـشک  سپ  اـپ  كدرم 
ار سکچیه  ادخ  اریز  دندادن  ماجنا  ار  روتسد  هک  دنـشاب  روذعم  دیاش  تروص  نیا  رد  هتبلا  دندرکن .  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  داتفا  ناشلد 

انیب نتـشیوخرب  ناـسنا  و  دنتخانـش -  یم  هنوگ  نیا  هبار  شیوخ  لوا  زا  هک  ود  نآ  یلو  دـنک  یمن  فیلکت  تسا  وا  یئاـناوت  هچنآ  زا  شیب 
نیا هب  ار  رگید  یسک  ص )  ) ربمایپ دنتشاذگن  دندش و  بلطواد  درم  نتـشک  يارب  ارچ  سپ  دنک -  اقلا  مه  ار  دوخ  ياهرذع  هچ  رگا  تسا 

و دننامب ؟ ناما  رد  هدوسآ و  جراوخ  ياه  شروش  زا  نآ  زا  دعب  يراگزور  زا  سپ  ول  وا و  ناوریپ  دورن و  تسد  زا  تصرف  ات  دتـسرف ، راک 
مدرم نیرتریلد  ار  يو  يربط  بحم  یبطرق و  یطویـس و  مزح و  نبا  تشذگ  هفیلخ  يریلد  شخب  رد  هچنآ  ربانب  هک  تسا  نامه  رکبوب  نیا 

دسرت یم  مه  ناشبارحم  رد  نادرم  هیاس  زا  دینیبیم  اجنیا  دنراگنا و  یم 
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درک یم  شخب  ار  نزاوه  ياه  تیمنغ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يزور  اریز  تشاد  هفیلخ  ود  دزن  رد  مه  يدـب  هقباس   - هیدـثلا وذ  درم -  نآ 
يدونـشخ ندرک  تمـسق  هنوگ  نیا  رد  يدومنن ، يرگداد  ای " : ینک "  یمن  راـتفر  هنارگداد  منیب  یم  تفگ "  ص )  ) ربماـیپ هب  هیدـثلا  وذ 

رمع دـیامن ؟ یمسک  هچ  سپ  میاـمنن  يرگداد  نم  رگا  وت  رب  ياو  تفگ  تفرگ و  مشخ  ص )  ) ادـخ لوـسر   " هدـشن هتفرگ  رظن  رد  ادـخ 
هکنانچ دـنور  یم  ردـب  نید  زا  هک  دـنیآ  یم  نوریب  یهورگ  درم  نیا  ياغوغ  روش و  زا  هن ، تفگ  مشکن ؟ ار  وا  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ 

يزیرقم ص 425 زا  عاـتما  ادـفلا ج 1 ص 148  وبا  خـیرات  درذـگ  یمن  ناشندرگ  درگادرگزا  ناشیا  نامیا  دور و  رد  هب  نامک  هلچزا  ریت 
186 لایرس : هرامش 
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یتسرپادخ رد  هفیلخ  يراپسناج 

تـشم کـی  رگمدـشاب  تداـبع  رد  وا  جـنر  هدـنیامن  هک  تسا  هدـماین  يراـبخا  نآ  زا  سپ  هچ  ربماـیپ و  راـگزور  رد  هـچ  هـفیلخ  شور  زا 
رد اه  یفاب  هفـسلف  رایـسبفلکت و  اب  زج  دـناسر  یمن  هجیتن  هب  ار  وا  ینیچ  هنیمز  درادـنپ  تباـث  وا  يارب  اراـهنآ  مه  سک  ره  هک  یئاـهزیچ 

مینادب  تفم  فرح  اب  يواسم  ار  هفسلف  رگا  هتبلا  راتفگ - 
دوب يو  گرم  زا  سپ  نیا  دـش و  رکبوـب  رـسمه  دزن  هب  باـطخ  نب  رمع  هک  تسا  هدروآ  ص 133   / 1 هرـضنلا -  ضایر  رد  يربط  بحم 

ماجنا یئاهراک  تساخ و  یم  رب  اه  بش  رد  يو  يرآ  هک  داد  شرازگ  وا  هدوب و  هنوگچ  شا  هناخ  رد  هک  دیسرپب  رکبوب  ياهراک  زا  سپ ،
وناز ود  رب  رس  تسشن و  یم  هلبق  هب  ورسپ  درازگ  یم  زامن  تفرگ و  یم  وضو  هعمج  بش  ره  رد  هک  نیا  زج  تفگ : نز  سپس  داد و  یم 

نایرب رگج  يوب  هناخ  رد  ام  هاگنآ  دروآ و  یمرب  درد  جـنر و  رـس  زا  زارد  یـسفن  تشادیم و  رب  رـس  دـش  یم  هاگرحـس  نوچ  داهن و  یم 
دناسرب .  هدش  نایرب  رگج  هب  ار  دوخ  دناوت  باطخ  رسپ  اجک  تفگو  تسیرگب  رمع  سپ  میدینش  یم  هدش 

دندینش .  یم  يو  زا  هدشنایرب  رگج  يوب  دیشک  یم  سفن  رکبوب  نوچ  هک  دنا  هدروآ  هدمآ :  1 نانجلا 68 /  هآرم  رد  و 
راثآ دیـسر  وا  ینیـشناج  هب  هک  ض )  ) رمع تشذگ  رد  ض )  ) قیدص رکبوب  نوچ  هدمآ : یکلام ص 135  يدیبع  زا  قیقحتلا  هدـمع  رد  و 

هشیاع و دزن  هب  یکدنا  دنچ  کی  هب  ره  دومن و  یم  وا  دننامه  ار  دوخ  راک  درک و  یم  لابند  ار  (ض ) قیدص
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اهبش هک  میدیدن  دینش : یم  خساپ  و  درک ؟ یم  هچ  دید  یم  یهت  ار  شا  هناخ  رکبوباهک  بش  ره  تفگ  یم  نانآ  هب  دش و  یم  ض )  ) ءامسا
تسـشن و یم  تساخ و  یم  رب  هاگرحـس  دـناشوپ  یم  ار  اج  همه  بش  هدرپ  نوچ  هک  دوب  نیا  اهنت  دزیخرب  تدابع  هب  ای  دـناوخب  دایز  زامن 
جنر و رس  زا  زارد  یسفن  درک و  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  نآ  سپس  داهن و  یم  وناز  ود  رب  شیوخ  رس  تفرگ و  یم  لغب  رد  ار  وناز  ود 

یم يراـک  ره  رمع  تفگ  تسیرگب و  رمع  دـیآ . یم  رد  هب  يو  ناـهد  زا  هک  میدـید  یم  ار  دود  هاـگنآ  هآ .  تفگ  یم  دیـشک و  یم  درد 
دیوگ : يدیبع  مه  و  ناهد .  زا  نداد  نوریب  دود  زج  دنکب  دناوت 

رگج يوب  شنانیـشنمه  هک  يا  هنوگب  دریگب  شتآ  يو  لد  تسا  هدش  بجوم  یلاعت  يادخ  زا  وا  سرت  يرایـسب  هک  هدوب  نآ  هیـضق  لصا 
 . دزاسراومه شیوخ  رب  تسناوتن  دوب  هدش  هدرپس  يو  هب  هک  ار  توبن  ياهزار  قیدـص  هک  دوب  نآ  شتلع  دندینـش و  یم  وا  زا  هدـشنایرب 

لامج لالج و  زا  ار  ناسنا  لماک ، یئاسانش  سپ  مساره  یم  وا  زا  امش  زا  شیب  مسانش و  یم  رتهب  ار  ادخ  امـش  زا  نم  هک  هدمآ  ثیدح  رد 
یم زیچان  دوش و  یم  هدنکارپ  اه  فده  همه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  كانمهـس  سب  يرما  ود  ره  نیا  دزاس و  یم  هاگآ  هتخانـش  هک  یـسک 
ریغ رد  هدینادرگ ، دنمورین  هار ، نیا  رد  ار  وا  دنامب و  هتـشاد  تباث  ار  هکنآ  تسا  هتـساوخ  دوخ  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـیامن و 

هب ود  ره  نیا  یئاسانـش  رد  (ض ) قیدـص دـبای و  یهاـگآ  وا  لاـمج  لـالج و  زا  يا  هرذ  هزادـنا  هب  تسناوـت  یمن  سکچیه  تروـص  نـیا 
رگا متخیر " و  رکبوـب  هنیـس  رد  ار  نآ  رگمدـشن  هتخیر  نم  هنیـس  رد  زیچ  چـیه  هک " : تـسا  هدـمآ  ربـخ  رد  اریز  هدیـسر ، هـلحرمنیرخآ 
ضیف هطـساو  تسا  يو  دننامه  هک  یـسک  دیاب  نوچ  دروآ  یمن  تقاط  هتبلا  تخیر  یم  رکبوب  هنیـس  رد  ار  نآ  دوخ  امیقتـسم  ع )  ) لیئربج

دنناـمه يا  هطـساو  اـب  قیدـص  هب  دـنوادخ  ضیف  سپ  دوـب  رـشب  عوـن  زا  وا  تخیر و  ص )  ) ربماـیپ هنیـس  رد  ار  نآ  نوـچ  یلو  دریگ .  رارق 
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خلا .  تفرگ  شتآ  يو  بلق  همه  نیا  اب  دنک و  لمح  ار  نآ  تسناوت  وا  يرگیجنایم  اب  ات  دیسر  وا  هب  شدوخ 
هللا دبع  نب  رکب  نابز  زا  لوصالا " ص 31 و 261  رداون  رد "  يذمرت  میکح  مه  و 

هحفص 88 ] ] 

رد دوب  يزیچ  رطاخب  ناشیا  رب  وا  يرترب  هکلب  دوبن  زامن  هزور و  یتدایز  هب  تفاـی  يرترب  مدرم  رب  هک  ض )  ) رکبوبا تفگ  هک  هدروآ  ینزم 
رهاوج تیقاوی و  رد  ینارعش  4 و  3 و ج 63 /  2 و ج 98 /  5 و 41 /  . 1 يراخب -  حیحص  رصتخم  حرـش  رد  يدزا  دمحم  وبا  مه  شلد و 
یتدایز هب  رکبوب  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دـنیوگ  سلاجملا 2 ص 183  ههزن  رد  يروفص  1 و  نانجلا 68 /  هآرم  رد  یعفای  2 و   / 221

داهن . ياج  رب  يا  هناشن  شا  هنیس  رد  هک  تفای  يرترب  يزیچب  هکلب  تفاین  يرترب  امش  رب  زامن  هزور و 
ناش همه  زا  شیپ  دنـشاب و  هتـشادیتیصوصخ  نانچ  همه  نیلـسرم  ایبنا و  همه  دیاب  دوب  تسار  هدش  نایرب  رگج  ناتـساد  رگا  دیوگ : ینیما 

یئوب نانچ  دیابسپ  دوب  رت  سرت  ادخ  مه  ناشیا  زا  ایبنا  متاخ  دندوب و  رکبوب  زا  رت  سرت  ادخ  نانآ  اریز  ص )  ) دمحم ناگتخیگنارب  رورس 
تیراهق و تمظع و  هب  یملع  هطاحا  اب  یسک  هک  تسا  نآ  سرت  همزال  اریز  دوش  هدنکارپ  اج  همه  دسر و  اه  ماشم  هب  رت  تخـس  ناشیا  زا 

اهنت تسا : یلاعت  يادخ  نخـس  دزاس  یم  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  ام  هچنآ  دوش .  نیزگیاج  شلد  رد  وا  هوکـش  قح ، يدنمجرا  وتوربج 
توربج و هک  دساره  یم  نم  زا  نم  ناگدیرفآ  زا  یـسک  نآ  هکتسا  نآ  دوصقم  تفگ  سابع  نبا  دنـساره  یم  وا  زا  ادخ  ياناد  ناگدنب 

نارگید زا  رتهب  ار  وا  یتسه  هتـشادگرزب و  ار  وا  هک  دنـسرت  یم  ادخ  زا  یناسک  اهنت  دـنا : هتفگ  مه  دـشاب و  هتخانـش  ارم  تزع  تردـق و 
 3 نزاخ 525 /  ریسفت  دوب .  دهاوخ  رتشیب  وا  ساره  دنسانشب  ار  وا  رتهب  هک  ره  دنشاب و  میب  رد  وا  زا  دیاب  هکنانچ  هتخانش و 

دوب .  دهاوخ  رتشیب  يو  زا  وا  ساره  دسانش  رتهب  ار  ادخ  امش  زا  مادک  ره  هک : تسا  ثیدح  رد  و 
 3 يزج 158 /  نبا  ریسفت 

مسانش یم  رتهب  ار  ادخ  ناشیا  همه  زا  نم  ادخ  هب  هدمآ : ص )  ) ربمایپ هبطخ  رد  و 
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تسا  ناش  همه  زا  شیب  زین  نم  لد  رد  وا  زا  ساره  و 
دنتسیرگ  یم  رایسب  دیدیدنخ و  یم  مک  دینادب  مناد  یم  نم  هچنآ  رگا  هدمآ : ص )  ) وا زا  يرگید  هبطخ  رد  و 

يدمآ ص 62 "  مکحلا  ررغ  تسا "  امش  نیرت  كانساره  امش  نیرتاناد  تفگ : نینموملاریما  انالوم  و 
 "3 نزاخ 525 /  ریسفت  تسا "  نانآ  نیرتاناد  مدرم  نیرت  سرتادخ  تفگ : لتاقم  و 

دسارهب  يادخ  زا  هک  تسنآ  اهنت  اناد  دنا : هتفگدهاجم  یبعش و  و 
تسین  اناد  دسارهن  یلاعت  يادخ  زاهک  ره  تفگ  سنا  نب  عیبر  و 

ینیب یم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  رت و  سرت  ادـخ  امـش  همه  زا  مرت و  سانـشادخ  امـش  همه  زا  نم  دـیوگ  ص )  ) وا هک  تسا  اـج  نـیازا  و 
یم وا  زا  دوخ  ناتـسدریز  زا  شیب  ناروتـسد  ینیب  یم  دـسرت و  یم  يو  زا  تسا  رترود  واب  هک  یـسک  زا  شیب  ورـسخ  هب  مدرم  نیرتکیدزن 

رگید سپـس  اه و  همزگنوچمه  نانآ  نیرت  هداس  نارازگراـک و  هبدـسرب  اـت  ورب  ریگب و  روط  نیمه  دـنراد و  یم  گرزب  ار  يو  دنـسرت و 
تیعر .  دارفا 

هتخاس یناف  ار  دوخ  تدابع  رد  دندرشف و  یم  اپ  تخس  یسرت ، ادخ  رد  هک  میورب  یناسک  نابرقم و  ایلوا و  غارـس  هب  ات  دیئایب  نم  اب  کنیا 
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دوخ هب  هدـیزگ  رام -  نوچمه  تساخ ، یمرب  اه  یکیرات  لد  رد  هک  تسا  ع )  ) یلع نینموملاریما  انالوم  ناشرورـس  ناشیا  ورـشیپ  هک  دـنا 
نابز رب  ینانخس  دیشک و  یمهآ  تسیرگ ، یم  هنانگهودنا  دیچیپ و  یم 
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ربمایپ زا  راکشآ  ینخـس  داینب  رب  تشذگ -  رد ج 3 ص 299 ط2  هچنانچ  هکنآ -  اب  دوب  يو  ساره  میب و  لاـمک  هدـنیامن  هک  دـنار  یم 
زا هن  وا و  زا  هن  یلو  تفر  یم  شوه  زا  راـب  دـنچ  بش  ره  هک  ینیب  یم  ار  وا  تقونآ  تسا ، خزود  تشهب و  هدـننک  شخب  يو  راکتـسرد ،

هدینشن .  هدش  نایرب  رگج  يوب  سکچیه  نارگید 
زا هک  یئوب  نآ  اب  اضف  همه  هفیلخ  راگزور  اـت  مدآ  راـگزور  زا  یتسیاـب  میراـگنیب  اـیلوا  يارب  یناـگمه  یتیـصوصخ  ار  ناـشیا  رادـنپ  رگا 

دشاب هایس  دزیخ  یم  رب  هتخوس  ياهرگج  نآ  زا  هک  يدود  اب  یتیگ  هرهچ  دشاب و  هتفرگ  وب  هدش و  رپ  تسا  هتساخرب  هدش  نایرب  ياهرگج 
. 

مه هک  دنهن  یم  وا  رگجرب  ینازوس  شتآ  دشاب  سرت  ادخ  سک  ره  هک  تسا  هتشادنپ  هدرک  شرازگ  ارروآ  هدنخنخس  نیا  هک  یسک  ایآ 
نیا دزوس و  یمن  شا  همه  تسا  وا  نوردـنا  رد  هچنآ  ارچ  سپ  باسح  نیا  اـب  دـنک ؟ یم  دـیلوت  دود  مه  دزیخ و  یم  رب  هلعـش  نآ  رـس  زا 

ون یئاه  تسوپ  دزوسب  ناشیاه  تسوپ  هاگ  ره  هک  دراد  ار  خزود  نابذـعم  نامه  لاـح  دـبک  اـیآ  تسا ؟ رگج  هب  رـصحنم  طـقفیگتخوس 
دربب .  نیب  زا  ارنآ  دیاب  اتداعهداد  يور  رگج  رد  هک  یپایپ  يزوسشتآ  نآاب  سپ  تسین  نینچ  رگا  دنهد ؟ ار  ناشیا 

نینچ يوار ، زا  رگا  هک  دـیاش  دـنامب و  هدـنز  مه  زاب  شرگج  يدوباـن  زا  سپ  یـسک  ینیبب  هک  تسه  مه  شیاـج  یئآ  یم  بجع  هب  رگا 
تسا . هفیلخ  صاخ  طقف  هک  تسا  یتازجعم  زا  همه  اه  نیا  هک  دهد  خساپ  ینکب  یلاوئس 

هنرگو هدمآ  یم  رامـش  هب  اه  لگنا  زا  نانابز  يزات  ناوخ  ربهک  هدوب  نانآ  زا  هدومن  یجوپ  ياهرادنپ  نینچ  هک  یـسک  دسر  یم  منامگ  هب 
سک نالف  سرت  شتآ  دنتفگ  یتقو  سپ  دراد  دوجو  یتاراعتسا  تایانک و  رایـسب  هچ  يو  نابز  رد  هک  دناد  یم  بوخ  لیـصا ، برع  کی 
اهنت هکلب  دهدب  ار  هدش  نایرب  ياهرگجيوب  ای  دزیخرب  نآ  زا  دود  هک  دشاب  راک  رد  يا  هتخادـگ  شتآ  هک  تسین  نیا  دوصقم  تخوس  ار 

شتآ .  هب  تسا  هیبش  هک  دهد  یم  يونعم  یشزوس  رایسب و  هودنا  ینعم 
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هکلب تسهنآ  رد  زین  راکشآ  يولغ  هک  تسا  يا  هیاپ  یب  ياه  فال  زا  مه  نآ  هفیلخ ، رگجرد  قیرح  نآ  هفـسلف  رد  يدیبع  ياه  هتفاب  اما 
یهاک رپ  نوچمه  دشابن و  رادرب  هشدخ  هک  هدروآ  نآ  يارب  یناهرب  ناوت  یمن  یناسآ  هب  درادن و  یلیلد  هک  تسا  یئاهرادنپ  تفگ  میناوت 

زین هفیلخ  دوخ  همان  تشذگرـس  رانک  رد  ار  نآ  هک  دسر  هچ  ات  دنک  یم  یلاخ  اج  اهلالدتـسا  ربارب  رد  مه  نآ  دـشاب  داب  دـنت  ربارب  رد  هک 
رکبوب هنیـس  ردار  نآ  رگم  تخیرن  نم  هنیـس  رد  يزیچ  ادخ  هدینادرگ "  زیوآ  تسد  هدرک و  تیاور  هک  مه  ار  یفارخ  ثیدـح  نآ  میهنب ،

ناشدوخ نادنمـشناد  میدروآ  ص 316  رد ج 5  هچنآ  داـینب  رب  هک  ارچدراـیب  لـیلد  دـناوت  یمن  شناـفلاخم  ربارب  رد  مـه  ار  نآ  مـتخیر " 
مه يولغ  یئوگفازگ و  نانچ  نآ ، رد  هک  دسر  هچ  دوب  دناوتن  يوعد  تابثا  هلیسوسپ  تسا  یگتخاس  ثیدح  نیا  هک  دنا  هتشون  اراکـشآ 

تفای . دهاوخ  رد  ار  نآ  دسانشب  ار  ناشیا  خیرات  نادرم و  هک  ره  هک  تسا  هدش 
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قالخا رد  هفیلخ  یگدیزرو 

هراشا

باـتک يراـخب -  حیحـص  رد  هک  نآ  زج  میربب  ـالاب  ار  يو  میناوتب  نآ  داـینب  رب  هک  تسا  هدیـسرن  اـم  تسد  هب  يزیچ  هفیلخ  تاـیقالخا  زا 
رکبوب دندمآرد ، ص)  ) ربمایپ رب  هدش و  راوس  نایمیمت  زا  یناسک  هک  تسا  هدـمآ  ریبز -  نب  هللا  دـبع  زا  وا  هکیلم و  یبا  نبا  نابز  زا  ریـسفت 

رمع يرادـن  یتساوخ  نم  اب  يراـگزاسان  زج  وت  تفگ  رکبوب  ار  سباـح  نب  عرقا  تفگ  رمع  هد و  تراـما  ار  دـبعم  نب  عاـقعق  تفگ  وا  هب 
نامیا هکنانآ  يا  دمآ : دورف  هرابنیا  رد  هیآ  نیا  دش و  دـنلب  ناشزاوآ  اتدـندرک  وگم  وگب  سپ  میامن  يراگزاسان  وت  اب  مهاوخن  نم  تفگ 
هیآ 1  تارجح  هروس  تسا  اناد  اونش و  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیتفین و  شیپ  يراک ) ماجنا  رد   ) وا لوسر  ادخ و  زا  دیا  هدروآ 

دزن اریز  ض - )  ) رمع رکبوـب و   - راـکوکین ود  نآ  دـنوش  كـاله  دوـب  کـیدزن  تفگ  هک  هدروآ  هـکیلم  یبا  نـبا  ناـبز  زا  يراـخب  زین  و 
نب عرقا  تفگ  ودنآ  زا  یکی  سپ  دندش  دراو  يورب  نامیمیت  زا  یناراوس  هک  دوب  یماگنهنیا  دندرک و  دـنلب  ار  شیوخ  گناب  (ص ) ربمایپ
وت تفگ  رمع  هب  رکبوب  سپ  منادـیمن ، ار  شمـسا  هتفگ  عفان  هک  درک  داهنـشیپ  ار  رگید  يدرم  يرگیدو  يامرفب  راک  ار  یعـشاجم  سباـح 

دنلب عوضوم  نیا  رـس  رب  ناشاهادـص  سپ  میامن  يراگزاسان  وت  اب  مهاوخ  یمن  نم  تفگ  رمع  يرادـن  يا  هتـساوخ  نماب  يراـگزاسان  زج 
نانموم يا  داتسرف  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دش و 
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ادابم دیئوگ  یم  نخس  رگیدکی  اب  هکنانچنآ  هن  دینک  نخـس  هتـسهآ  وا  اب  شیوخ  راتفگ  رد  دینکن و  رتدنلب  ربمایپ  يادص  زا  ار  ناتاهادص 
 2 تارجح : دهد  رده  هب  ار  ناتاهراک  هویش ، نیا  دینادب  هکنآ  یب 

وا هناراوگرزب  يوخ  هب  لـیام  ص )  ) گرزب ربماـیپ  اـب  شیوـخ  ترـشاعم  همه  نآ  لوـط  رد  هک  يرادـن  بجع  درم  ودنیا  زا  دـیوگ  ینیما 
نینچ ربارب  رد  مه  نآ  دنزومایب  ار  ناشیا  ربارب  رد  ندوب  هنوگچ  ناگرزب و  سلجم  رد  روضح  بدا  ات  دنتفرگن  شیوخ  هب  ار  نآ  دـندشن و 

ات دوش  هتفگ  یگتـسهآ  یمرنهب و  دـیاب  وا  ربارب  رد  نخـس  هک  دنتـسنادن  و  تسا ، گرزب  میکح ، نآرق  حیرـصتب  وا  يوـخ  هک  يدرمگرزب 
خساپدهاوخب رگم  دیوج  یشیپ  وا  رب  راتفگ  ردیسک  دیابن  مه  ددرگ و  راکـشآ  وا  هاگیاج  زا  شتـشادگزرب  يو و  ماقم  زا  هدنیوگ  میظعت 

اهزرم نیا  زا  نوریبرد  ودنآ  یلو  دنک  شسرپ  یمکح  هرابرد  ای  دهد  ار  یمهم  شرازگ  ای  دناسرب  ار  دوخ  يرادربنامرف  ای  دهد  ار  یشسرپ 
الاب هراب  نیا  رد  ناشاهادـص  دـش و  غاد  تخـس  ناش  نایم  لاجنج  راج و  اـت  دـندرک  وگم  وگب  دـنتخادنا و  شیپ  وا  رب  راـتفگ ، رد  ار  دوخ 

دش .  لزان  همیرک  هیآ  هک  دریگ  رارق  نتفر  رده  ضرعم  رد  ناشاهراک  هدش  كاله  درمکین  ود  نآ  هک  دش  کیدزن  تفرگ و 
 )= بابس رکبوبا  دنتساخرب و  رگیدکی  اب  یئوگ  مانشد  هب  رکبوبا  بلاطیبا و  نب  لیقع  هدروآ  مادقم  زا  رکاسع  نبا  هک  یـشرازگ  داینب  رب  و 

بسن هباسن =   ) باسن ای  بابس  هتـشون  هک  هدوب  نیا  هتـشاد ، یمن  شوخ  هک  هتفایرد  يزیچ  هژاو  نیا  زا  رجح  نبا  ایوگ  دوب ، يوگ ) مانـشد 
ار بابـس  هملک  هدـمآ  يو  زا  سپ  هک  یطویـس  یلو  دـیامن  ددرم  هملک  ود  نایم  ار  دوخ  هک  هتـشاد  فاصنا  هزادـنا  نیا  یلو  هدوب  ساـنش )

هک دناد  یم  يرگشواک  ره  هداهن و  نآ  ياج  هب  ار  باسن  هملک  يدیدرت  چیه  یب  هدرک و  فذح 
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رکذ نآ  زا  سپ  هلـصافالب  هک  درادن  رکبوب "  ندوب  يوگ  بسنو  هباسن  اب "  یطابترا  چیه  دنتـساخرب "  رگیدـکی  اب  یئوگ  مانـشدب  لعف " 
واهک دناسرب  هتساوخ  یم  وا  يارب  تفص  نیادیق  اب  يوار  ایوگ  و  هدوب ، يوگ  مانـشد  وا  دوش  هتفگ  هک  تسا  نامه  ماقم  بسانم  هکلب  دوش 

دنیوگب یئاه  ینیچ  هنیمز  اب  یناسک  هک  دـسر  یم  هچ  رگا  دوب و  هدـش  وا  يوخ  راـک ، نیا  اریز  هدوب  شیپ  مه  لـیقع  زا  یئوگ  مانـشد  رد 
عقوم رد  ار  هچنآ  اـه و  نآ  ياـه  فعـض  هطقن  هتـشاد و  یئانـشآ  اـه  بسن  مخ  چـیپ و  اـب  وا  هک  تسا  نآ  وا  ندوـب   " هباـسن زا "  دوـصقم 

ارفرط بسن  ردام و  ردپ و  وربآ و  سومان و  هتخادرپ  یم  مانشدب  نوچ  هک  هدوب  نیا  هتسناد و  یم  داهن  تشگنا  نآ  رب  ناوت  یم  یئوگدب 
هدـنهد ناشن  دوخ  اریز  درادـن  رکبوبا  زا  يرادـفرط  رد  نآ  بحاص  يارب  يدوس  مه  اـهزپ  تخپ و  هنوگ  نیا  یلو  هدرک  یم  داـی  يدـب  هب 

دهد . رشن  ار  يدیلپ  هدروآرد و  ماهتا  ضرعم  رد  ار  نادرم  نانز و  يو ، هک  تسا  نآ  مزلتسم  تسا و  یئوگمانشد  ياه  هنومن  نیرت  تشز 
لوسر ربارب  رد  رکبوب  لـیقع و  ناـیم  یئوگ  مانـشد  دـیآ  یم  رب  مینیب  یم  يربکلا 2ص 86  صیاصخ  رد  هک  شرازگ  تراـبع  زاهچناـنچ 

ص . )  ) يو یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  مه  نآ  هتفرگ و  ماجنا  (ص ) ادخ

رکبوب ياه  ییوگ  مانشد  رگید 

رد هک  یسک  خساپ  رد  هک  میدروآ  جرد 7 ص 153  تسا ) قسف  زین  ناملسم  هب  نتفگ  مانشد  هک   ) ار وا  ندوب  يوگ  مانشد  رب  رگید  هنومن 
تیازعهب تردام  باـطخ  رـسپ  تفگ  رمع  هب  هک  تسا  نیا  رگید  هنومن  و  هدـیدنگ . .  نز  رـسپ  تفگ : درک  يو  زا  یـشسرپ  ریدـقت  هنیمز 

رت هدروخلاس  هماسا  زا  هک  دشاب  ناشیا  هدنامرف  يدرم  دـنلیام  راصنا  دـش  ربخ  هک  تفگ  یماگنه  ار  نیا  دـنامب و  شلد  رب  تغاد  دنیـشن و 
؟ مزاس رانک  رب  اروا  یئوگ  یم  هاگنآ  هتشامگ و  راک  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  تفرگ و  ار  رمع  شیر  سپ  دشاب 
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هفیلخ طقف  درک  رانک  رب  دیابن  ص )  ) ادخ لوسر  ناگتـشامگرب  زا  هک  یـسک  هکنیا : یکی  تسا  هیاپ  یب  ظاحل  ود  زا  يو  نخـسنیا  هزات  و 
تلاخد قح  ار  يرگید  هداهن  ربمایپ  هک  یننـس  ماکحا و  رد  هکنانچمه  تسا  اـج  یب  هقیلـس  رظن و  راـهظا  يو  دروم  رد  هک  سب  تسا و  وا 

همه يارب  یتسرپرـس  يو  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  ار  وا  هک  دوـب  دـنوادخ  روتـسدب  تشاـمگرب  هک  يزور  رد  ار  دوـخ  هفیلخ  ربماـیپ  اریز  تسین 
ناهدنامرف بصن  زا  ریغب  نیا  یلو  تسب  راک  هب  ار  نآ  دـیاب  راگزور  نایاپ  ات  هک  دروایب  یناهج  یئاهروتـسد  هکنانچمه  دـینادرگ  نایناهج 

زا یعمج  رطاخ  زا  سپ  مه  نآو  تشامگ  یم  راک  هب  تقو  تحلـصم  يارب  ارناشیا  ص )  ) وا اریز  تسا  نارازگراک  نارادـنامرف و  هاپس و 
تفای یم  ناـیاپ  دروآ  دـیدپ  ار  تحلـصم  نآ  هک  یطیارـش  نوچ  یلو  يرازگ .  راـک  يرادـنامرف و  یهدـنامرف و  يارب  ناـشیا  یگتـسیاش 

ای درک  یم  لقتنم  رگید  تمس  هب  یمتس  زا  ار  وا  تروصنیا  رد  داد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگتـسیاش  نانآ  زا  یکی  ای  دش  یم  هنوگرگدای 
يا هفیلخ  دز  یم  رانک  ار  وا  دـبای  زاب  ار  شا  یگتـسیاش  نآ  یط  رد  دـناوتب  هک  یتدـم  يارب  ای  تخاس  یم  شرانک  رب  راک  زا  هشیمه  يارب 

ندرکرانک و رب  نتشامگرب و  قح  هتسشن و  ص )  ) وا ياج  رد  زین  يو  اریز  دراد  ار  هویـش  نیمه  دیآ  یم  راک  يور  ص )  ) وازا سپ  هک  مه 
ياـه شخب  یهدـنامرفهب  نادـترم ، اـب  راد  ریگ و  رد  ار  دیعـس  نب  دـلاخ  شدوخ  رکبوب  هک  دوب  تهج  نیمهزا  دراد و  ار  ندرب  ـالاب  ریز و 

هتـشامگ جحذم  تاقدص  راک  هب  ای  نارجنزرم  ات  دـیبز  عمز و  نیب  ام  ینیمزرـس  رد  راک  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هکنآ  اب  داتـسرف  ماش  يرواخ 
دوب .  دوخ  راک  رس  رب  زین  ص )  ) وا گرم  ماگنه  ات  دوب و 
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تفر نمی  یحاون  زا  يا  هراپ  رد  يرازگراک  نب  رمع  هرود  رد  اهدعب  وا  داتـسرف و  ناولح  يرازگراک  هب  ار  هیما  نب  یلعی  رکبوب  دوخ  زاب  و 
ترضح تافو  ماگنه  دوب و  هتشامگ  يرگشل  ياهراک  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نآ  اب  دینادرگ  اعنص  رازگراک  ار  وا  نامثع  سپـس  و 

دوب .  راک  نامه  رس  رب  زین 
تخاس رانک  رب  ار  وا  سپس  داتسرف  نامع  يرازگراک  هب  ار  همرکع  رکبوب  زین  و 
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تافو ماگنه  هک  داتـسرف  نامع  يرازگراک  هب  ار  صاع  نب  ورمع  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ  تشاذـگ و  وا  ياـج  هبار  نصحم  نب  هفیذـح  و 
دینادرگ .  نزاوه  تاقدص  رومام  ار  همرکع  شتافو  لاس  رد  ترضح  هکنانچ  دوب  اجنآ  رادنامرف  وا  زین  ص )  ) ادخ لوسر 

فئاطيرازگراک هب  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هکنآ  اـب  دـینادرگ  نیرحب  ناـمع و  رازگراـک  لاـس 15  رد  ار  صاـعلا  یبا  نـب  ناـمثع  رمع ، زین  و 
درک .  تیبثت  دوخ  تمس  رد  ار  وا  زین  رکبوبا  ص )  ) يو تافو  زا  سپ  هداتسرف و 

هفوک راک  هب  هدرکرانک و  رب  ار  وا  نامثع  سپـس  داتـسرف  هرـصب  يرازگراـک  هب  دـشاب  يرعـشا  یـسوموبا  هکار  سیق  نب  هللا  دـبع  رمع ، مه 
دوب .  هتشامگ  نمی  ياه  كولب  رد  يرازگراک  هب  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هکیلاح  رد  تشادرب  اجنآ  زا  ار  وا  ع )  ) یلع سپس  تشامگ 

رد يوتیـصو  هب  تساوخ  اریز  تشاذگ  دوخ  ياج  ردار  رمع  نارادـنامرف  لاسکی  نامثع  دـسیون  یم   1  / 166 دوخ : خیرات  رد  ءادفلاوبا 
درک و لزع  زین  ار  وا  سپس  درک  بوصنم  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  تشادرب و  هفوک  زا  ار  هبعـش  نب  هریغم  سپـس  دشاب  هدرک  لمع  هراب  نیا 

تشامگ .  هفوک  يرادنامرف  هب  ار  هبقع  نب  دیلودوخ  يردام  ردارب 
ياه باتک  زا  اه  نیا  زج  هباصا و  ریثک و  نبا  خیرات  ادفلا و  وبا  خیرات  هباغلا و  دسا  باعیتسا و  ریثا و  نبالماک  يربط و  خـیرات  هب  دـیرگنب 

هدرتسگ .  ياه  همان  یگدنز  وخیرات 
یکی مهوا  اریز  دوبن  يا  هزات  راک  هماسا  درومرد  دندوب  لوسر  هتشامگرب  هک  یناسک  لزعسپ  دنراد  رایسب  ریاظن  میدروآ  هک  یئاه  هنومن 

دوب .  مه  وا  ياربدوب  همه  يارب  هک  ینایز  دوس و  فیلکت و  قح و  ره  همه و  دننام  دوب 
هداد وا  هب  ار  بصنم  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگب : هک  نیا  هب  هدرک  افتکا  شیوخ  بصنم  رد  وا  نتـشاذگ  یقاب  يارب  هفیلخ  هک  نیا  سپ 

نآ هب  يزاینهن  مه  نیا  تسا و  یقاب  زونه  داد  تراما  ار  هماـسا  نآ ، رطاـخب  ادـخ  لوسر  زور  نآ  هک  یتحلـصم  دـیوگب  رگم  دوبن  تسرد 
دشکب .  گنچ  ار  وا  شیر  هن  دریگ و  مانشد  داب  هب  ار  رمع  هک  تشاد 
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رطاـخ هب  ار  وا  هفیقـس  زور  رد  هک  شقیفر  ود  هفیلخ و  دوـخ  شور  زا  دوـب  يدـیلقت  هماـسا  يراـنک  ربرد  راـصنا  تساوـخرد  هـکنآ  رگید 
دنهاوخب هک  دوب  راـصنا  رب  يداریا  هچ  سپ  تشذـگ -  زا ج 7  رد ص 92 و 91  هک  دـنتخادنا -  ولج  شا  يدیفـسشیر  یگدروخلاس و 

ندـشبوصنم رگا  دوب  هدـش  هضرع  تفالخ  همانرب  زا  دـیلقت  اب  زین  عقوت  نیا  اریز  دـنک  یهدـنامرف  ناشیا  رب  هماسا  زا  رت  هدروخلاس  یـسک 
شیوخ تفـالخيارب  ص )  ) وا هک  ار  یـسک  ارچ  سپ  دـشاب  يو  ندرک  راـنک  رب  زا  عناـم  یئاوشیپ -  يارب  ص - )  ) لوسر تسد  هب  هماـسا 

دننک و یم  رانک  رب  راک  زاار  وا  ارچ  رگید -  ياهاج  يرایسب  رد  ومخ  ریدغ  رد  رتشیب  ای  نت  رازه  دص  روضح  رد  مه  نآ  دوب -  هتشامگرب 
زور رد  سیق  هک  دوبن  رگم  دنونش ، یمن  ار  یفلاخم  چیه  راتفگ  دنهد و  یمن  شوگ  يور  چیه  هب  دیوگ  یم  راکنا  هب  ینخس  مه  سک  ره 

لالدتـسا ع )  ) نینموملاریما يرادفرط  هب  زین  نارگید  تفرگ و  هماسا  هیـضق  رد  رکبوبا  اهدـعب  هک  تفرگ  ار  رمع  شیر  هنوگ  نامه  هفیقس 
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تسین .  يا  هشیدنا  دنربن  نامرف  هک  ار  سک  نآ  یلو  دش  غاد  وگتفگ  رازاب  دندرک و  اه 

رکبوب يرابدرب  رد  غورد  یشرازگ 

هراشا

هدروآ هفیلخ  قالخا  هرابرد  هتـسویپ  هریجنز  نودـب  مه  نآ  و  زاـس -  ثیدـح  يوگغورد  دـمحم -  نب  لیعامـسا  قیرط  زاناـبح  نبا  يرآ 
جرد 5 ص ام  خلا و  دـنمان  یم  شیرق  رابدرب  ار  وا  ناگتـشرف  اریز  نیمز  رد  ات  تسا  رت  فورعم  نامـسآ  رد  رکبوب  تفگ  لیئربج  هکتسا 

میدرک .  راکشآ  ار  نآ  ندوب  یگتخاسو  غورد  میدروآ و  ار  نآ  344 ط 2 

ربمایپ رتخد  اب  وا  یتشرد  يدنت و 

یمن ناج  یلاح  رد  ع )  ) يو نت  كاپ  هراپ  دوب  هدیـسروا  هب  ناربمایپ  نیرت  گرزب  میظع  قالخا  زا  يزیچ  ای  دوب  شیرق  راـبدرب  هفیلخرگا ،
گرم ماگنه  رد  وا  دوخ  هک  شا  هناخ  یـسرزاب  رد  يدـنت  یتشردزا و  دیـشک  وا  زا  هچنآ  رطاـخب  مه  نآ  دـشاب  نیگمـشخ  وا  رب  هک  درپس 
تـشپ یئاوـسر  دـنگنجب و  تـسا  هناـخ  نآ  رد  هـک  ره  اـب  داد  یمن  روتـسد  دوـب  راـبدرب  رگا  دوـب و  هدرکن  ارنآ  یکــشاک  درک  یم  وزرآ 

دنرآ .  راببیئاوسر 
هدروآ هشیاع  نابز  زا  ج 5 ص 5 -  سمخ -  ندیدرگ  بجاو  باب  رد  يراخب 
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ثرالا مهـس  هک  درک  تساوخرد  ض )  ) قیدـص رکبوب  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  گرم  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  ع )  ) همطاف هک  تسا 
ادخ لوسر  تفگ  وا  هب  رکبوب  دهدب  يو  هب  دوب  هدنام  ياج  رب  ص )  ) وا زا  سپ  هدیشخب و  دوخ  لوسر  هب  ادخ  هک  یئاه  تمینغ  زا  ار  يو 

يرود رکبوبا  زا  تفرگ و  مشخ  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  سپتسا  هقدص  دنامب  ام  زا  هچ  ره  میراذـگ و  یمن  ثرا  ام  تفگ  (ص )
تشذگرد .  ات  دوب  هدیزگ  يرود  يو  زانانچمه  دیزگ و 

وا ياه  شنکاو  همطاف و  ندش  هدرزآ 

نیا زا  دز  زابرـس  رکبوب  هتفگ : هک  اجنآ  ات  همطاف . . .  هک  هدروآ  هشیاع  ناـبز  زا  ربیخ ج 6 ص196 -  هوزغ  باـب  تاوزغ  شخب  رد  مه  و 
ات تـفگن  نخـسي  اـب و  دـیزگ و  يرود  وا  زا  تـفرگ و  مـشخ  رکبوـب  رب  تـهج  نـیا  زا  همطاـف  سپ  دـهدهمطاف  هـب  ار  نآ  زا  يزیچ  هـک 

زامن وا  رب  دوخو  درپس  كاخ  هب  هنابـش  ار  وا  یلع  شرهوش  تشذـگرد  نوچ  دـنام و  هدـنز  هام  شـش  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  تشذـگرد و 
درکنربخ .  ار  رکبوب  درازگ و 

زا راثالالکشم  يربط 3 ص 202 و  خیرات  دمحا 1ص 6 و 9 و  دنسم  رد  تفای و  ناوت  ج 2 ص 72  ملسم -  حیحـص  رد  ار  شرازگ  نیا 
یم زین  رد ج 6 ص 333  ریثک 5 ص 285 و  نبا  خیرات  و  بلاطلا ص 226 ، هیافک  یقهیب 6 ص 301 و 300 و  ننس  و  يواحط 1 ص 48 ،

هب ار  شرازگ   - 2  / 193 سیمخلا -  خیرات  رد  زین  يرکب  راید  تشاد ، یم  نمـشد  ار  رکبوب  شا  یگدنز  زا  مد  نیـسپاو  ات  همطاف  دسیون :
تسا .  هدروآ  هدوب  ملسمو  يراخب  حیحص  ود  رد  هک  ترابع  نامه 

دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  دیاب  يا  هزیگنا  هچ  يور  زا 
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دنامن ؟ وا  هاگمارآ  زا  یناشن  دیاب  ارچ  و  هدیزگربربمایپ ؟ هشوگ  رگج 
وا هنابشسپ  دنکن  زامن  يو  رب  رکبوب  دیاین و  رد  وا  رب  سکچیه  دننک و  كاخ  رد  هنابش  ار  وا  درک  شرافس  هک  دیسر  اجنادب  يو  مشخ  " 

داد .  لسغ  ار  وا  شیمع  تنب  ءامسا  اب  هارمه  درازگ و  زامن  وا  رب  دوخ  یلع  تفاین و  یهاگآ  نآ  زا  رکبوبا  دندرپس و  كاخ  هب  ار 
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ار ض )  ) وا شدوخ  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  تساتباث  ام  دزن  دسیون  یم  يدـقاو  هدـمآ  یبلح " ج 3 ص 390  هریـس  رد "  هچنآ  داینب  رب 
دندرکن .  ربخ  ار  رگید  یسک  دندوب و  وا  اب  زین  لضف  سابع و  درازگ و  زامن  يورب  درک و  نفد  هنابش 

رب رکبوب  هک  تسا  هدروآ  یبعـش  قیرط  زا  يدـقاو  دنـسیون  یم   3 بهاوم 207 /  حرـش  رد  یناـقرز  4 و  هباـصا 379 /  رد  رجحنبا  مه  و 
نب رفعجزا  وا  کلام و  زا  ناکورتم  زا  یخرب  زینو  دراد .  یگتخیسگ  شا  هریجنز  مه  تسافیعـض و  مه  ثیدح  نیا  درازگ و  زامن  همطاف 

زا يراخب  دنا و  هدرمـش  هیاپ  یب  ار  نانآ  نخـس  يدع  نبا  ینطقراد و  یلو  دنا  هدرک  تیاور  ار  الاب  ثیدـح  دـننام  شردـپ  زا  وا  دـمحم و 
درازگ .  زامن  يو  رب  دوخ  درکن و  ربخ  ار  رکبوب  درک و  نفد  ار  وا  هنابش  یلع  شرسمه  تشذگرد  همطاف  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هشیاع 
سپ تشذـگرد  همطاف  هک  دوب  بش  میدروآ " : ترابع  نیا  اب  رد ج 5 ص 350 ط 2  ار  دمحم  نب  رفعج  زا  کلام  ثیدـح  دـیوگینیما 

لوسر نیشناج  وت  متفا  یمن  شیپ  نم  ادخب  هن  تفگ  رازگب  زامنو  تفیب  شیپ  تفگ  یلع  هب  رکبوب  دندمایب  رایسب  یهورگ  رمع و  رکبوب و 
ياه هتفاب  زا  تیاور  نیا  هک  میدرک  نشوراجنامه  ام  درازگ "  زامن  وا  رب  هتـشادرب  ریبکت  راهچ  هب  گـناب  داـتفا و  ولج  رکبوب  سپ  یئادـخ 
دناد .  یم  وا  تسد  اب  هدش  هدیرفآ  ياه  يراتفرگ  زا  ار  نآ   - 2  / 7 نازیم -  رد  زین  یبهذ  هک  تسا  یصیصم  یمادق  دمحم  نب  هللا  دبع 

شردپ هب  دسر  هچ  ات  دیآرد -  يو  هناخ  هب  رکبوب -  رتخد  یمارگ  هشیاع -  دادن  هار  زور  نآ  رد  هک  دوب  همطاف  یکانمـشخ  نامه  يارب  و 
ام و نایم  یمعثخ  نز  نیا  تفگ  درب و  رکبوب  هب  تیاکش  وا  وشم  لخاد  تفگ  تفرگ و  اروا  يولج  ءامـسا  دوش  دراو  تساوخ  نوچ  هک  -
ص)  ) ربمایپ نانز  يراذگنهک  هتشاد  نآ  رب  ار  وت  هچ  ءامسا  تفگ : داتسیا و  هناخ  رد  رب  رکبوب  سپ  دوش  یم  عنام  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد 

رد
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ياهدرک ؟ تسرد  ار  ناسورع  جدوه  همطاف  يارب  دنوش و  دراو  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ 
مزاسب .  وا  يارب  يزیچ  نانچ  مهدن و  هار  وا  هناخ  هب  ار  سکچیه  هک  هداد  روتسد  نم  هب  شدوخ  وا  تفگ 

حیحص حرش  ، 7 لامعلا 114 /  زنک  ، 1  / سیمخلا 313 خـیرات  ، 5 هباغلا 524 /  دسا  یبقعلا ص 53 رئاـخذ  ، 2 باعیتساهب 772 /  دیرگنب 
3 ءاسنلا 1221 /  مالعا  ، 6 یبآ 282 /  زا  ملسم  حرش  6 و  یسنونس 281 /  زا  ملسم 

ارهز زا  هفیلخ  یهاوخ  شزوپ 

زا یئاورپ  چیه  یب  هک  یناسک  شرازگ  ندوب  غورد  رب  تسا  یلیالد  مامت  اه ، شرازگ  زا  رگیديا  هراپ  هدـش و  دای  ياه  شرازگ  نیا  همه 
هزاجا دمآ و  يو  دزن  هب  رکبوب  دش  تخـس  همطاف  يرامیب  نوچ  تفگ  هک  دـنا  هتـسب  یبعـش  هب  هدـیرفآ و  تیاور  شیوخ  نخـس  یتسردان 

وت ایآ  تفگ  هد  هزاجا  وا  هب  یهاوخ  رگا  دهاوخ  یم  دورو  هزاجا  هداتسیا و  رد  ناتـسآ  رد  رکبوبا  کنیا  تفگ  يو  هب  یلع  تساوخ  دورو 
دش .  یضار  وا  زا  ات  تفگ  نخس  يو  اب  تساوخ و  رذع  يو  زا  دش و  لخاد  وا  سپ  يرآ .  تفگ  يراد ؟ یم  يرت  تسود  ار  راکنیا 
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مرگ يزور  رکبوب  سپ  تفرگ  مشخ  رکبوب  رب  (ص ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هک  مدش  ربخ  نانچ  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یعازوا  نابز  زا  و 
رب یلع  سپ  دوش  دونـشخ  نم  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  ات  مروخ  یمن  ناکت  میاج  زا  تفگ  داتـسیا و  واهناـخ  هناتـسآ  رد  اـت  دـش  نوریب 

دشیضار .  مه  وا  دوش  یضار  داد  دنگوس  ار  وا  دمآرد و  همطاف 
ثیدح و عماوج  زا  کیچیه  رد  اهنآ  زا  یناشن  چـیه  هک  نیا  هبهجوت  اب  دراد ؟ یـشزرا  هچ  حیحـص  ياهربخ  نآ  ربارب  رد  شرازگ  ود  نیا 

لاس نایم  یفوتم  یبعش  هدیسر و  یفوتم 157  یعازوا  هب  ربخ  نیا  یـسک  هچ  نابز  زا  اجک و  زا  رخآ  دوش .  یمن  تفای  ناظفاح  ياهدنـسم 
يا هتسویپ  هریجنز  نودب  هک  زین  ات 110  ياه 104 

هحفص 101 ] ] 

دیوـم يرآ  هدرک .  ماـهلا  درم  ود  نیا  هب  ار  ربـخ  نیا  هک  تسا  هدوـب  هک  هصـالخ  هتفرگ و  هک  ار  نآ  تسین  هتـسناد  هدرک ، شرازگ  ار  نآ 
ض)  ) رکبوب هب  رمع  دـسیون : یم  یلوا  هک  تسا  ظـحاجو  هبیتق  نبا  ياـه  هتـشون  میدروآ ، تسخنهک  یحیحـص  راکـشآ و  ياـه  شرازگ 

دزن هب  سپ  دادـن  هزاجا  وا  دنتـساوخ  دورو  هزاـجا  همطاـف  زا  دـنتفرب و  ود  ره  سپ  میدروآ  مشخ  هب  ار  وا  اـم  اریز  همطاـف  دزن  میورب  تفگ 
رب سپ  دنادرگربراوید  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  دنتسشن  وا  دزن  نوچ  داد و  هار  همطاف  هناخ  هب  ار  ودنآ  اتدندرک  وگتفگ  وا  اب  دندشیلع و 
دزن ادخ  لوسر  ناشیوخ  ادخب  ادخ  لوسر  هبیبح  يا  تفگ  تخادرپ و  نخس  هب  رکبوبا  سپ  دادن  ناشیا  هب  مالس  باوج  دندرک  مالس  يو 

تردـپ هکيزور  هک  متـشاد  یم  تسود  نم  يرت و  بوـبحم  هشیاـع  مرتـخد  زا  نم  دزن  رد  وـت  دـنرت و  بوـبحم  مدوـخ  ناـشیوخ  زا  نـم 
زا ار  وت  مهاگآ  وت  فرـش  تلیـضف و  زا  مسانـش و  یم  ارت  هکنآ  اب  نم  يراد  نامگ  ایآ  مدنام  یمن  وا  زا  سپ  مدوب و  هدرم  نمتشذـگرد 
یم مدینش  (ص) ادخ لوسر  تردپ  زا  نم  هک  هدوبن  نیا  زج  ؟ منک یم  يریگولج  ادخ  لوسر  زا  تثرالا  مهس  هب  شیوخ و  قح  هب  ندیـسر 

يارب ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  رگا  هک  منیبب  دینک  هاگآ  ارم  تفگ  همطاف  تسا  هقدص  دنام  اجب  ام  زا  هچنآمیراذگ  یمن  ثرا  ام  تفگ 
ص)  ) ادخ لوسرزا  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  تفگ  يرآ  دـنتفگ  دـینک ؟ یم  لمع  نآ  هب  دیـسانش و  یم  ار  نآ  میوگ  زاب  امش 

ارم تشاد  تسود  ار  همطاف  مرتخد  هک  ره  سپ  نممشخ  زا  همطاف  مشخ  تسا و  نم  يدونشخ  زاهمطاف  يدونشخ  دیوگ  یم  هک  دیدینـشن 
نم سپ  تفگ  میدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ار  نیا  ام  يرآ  دـنتفگ  هدروآ ؟ مشخب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاـف  هک  ره  هتـشاد و  تسود 

وا هب  ار  امش  تیاکش  منیبب  ار  ربمایپ  هاگ  ره  نم  دیتشادن و  دونـشخ  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  اروا  ناگتـشرف  ادخ و 
داتفا يراز  هیرگ و  هب  تخس  نانچ  رکبوب  سپ  وت .  مشخو  وا  مشخ  زا  مرب  یم  هانپ  یلاعت  يادخب  نم  همطاف  يا  تفگ  رکبوبا  درک  مهاوخ 

متسرف ، یم  نیرفن  وت  رب  مرازگب  هک  يزامن  ره  رد  ادخ  هب  تفگ  یم  ارهز  دور  رد  هب  شناج  دوب  کیدزن  هک 
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شوغآ رد  ار  بش  شا -  هداوناخ  هبیـشوخلد  اب  يدرم -  ره  تفگ  ار  ناشیاوا  دـنتفرگ و  ار  وا  درگ  مدرم  دـش  نوریب  نایرگ  رکبوب  سپس 
دیریگ هدیدن  نم  اب  ار  دوخ  تعیب  تسین  امش  تعیب  هب  يزاین  ارم  دینک ، یم  اهر  مراد  هک  یئاه  ینارگن  اب  ارم  درب و  یم  رس  هبدوخ  رـسمه 

. 

ظحاج نخس 

ارهز ات  دندروآ  رمع -  رکبوب -  ودنآ -  هک  یـشرازگ  یتسار  ربلیلد  دنا  هتـشادنپ  یهورگ  دسیون  یم  دوخ ص300  لئاسر  رد  ظحاج  و 
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راکنا هب  ودنآ  ربارب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نارای  هک  تسا  نآ  ودـنآ -  ینمادـکاپ  رب  لیلد  مه  و  دـنراد -  زاب  دوخ  ثاریمهب  ندیـسر  زا  ار 
ناهاوخداد و همه  دوجو  یتسار  هب  سپ  دـشاب  ود  نآ  ياعدایتسار  رب  لـیلد  ناـشیا  ندرکن  راـکنا  رگا  میئوگ : یم  خـساپ  رد  دنتـساخنرب 

ناشنخـس یئوکین  ناشیاوعد و  یتسار  رب  یلیلد  دندوب  هداتـسیا  دوخ  قح  هبلاطمهب  ودـنآ  ربارب  رد  هک  همطاف ) هلمج  زا   ) ناگدـننک وگتفگ 
دـش و رایـسب  اـه  شکمـشک  دیـشک و  ازاردـب  یناـهنپ  ياـهوگتفگ  هک  صوـصخب  دـندومنن .  یتفلاـخم  مه  ناـشیا  اـب  هباحـص  اریز  تسا 

هاگنآ درازگن و  زامن  يو  رب  رکبوب  درک  شرافـس  هکدناسر  اجنآ  هب  ار  همطاف  راک  اه  نیا  ودیدرگ  تخـس  اه  مشخ  راکـشآ و  يدنمهلگ ،
تثراو يدرم  وت  رگا  رکبوبا  دیـسرپ : يو  زا  درک  یم  لالدتـسا  دوخ  ناگتـسب  زا  يرادفرطب  تساوخ  یم  وا  زاار  شیوخ  قح  هدـمآ و  هک 

هب ندیـسر  زا  ار  وا  دروآ  وا  يارب  هک  يا  هناهب  اب  نوچ  میربن و  ثرا  ص )  ) ربمایپزا ام  ارچ  سپ  تفگ  منادـنزرف  هداوناـخ و  تفگ  تسیک 
یـشک قح  شیوخ  مشچ  هب  ات  تفرگ  تسدب  ار  راک  مامز  دوخ  هتخاس  شنادرگ  ور  داد و  شهاک  اريو  قح  تشادزاب و  شردـپ  ثاریم 

مه وا  درک و  مهاوخ  نیرفن  ار  وتدنگوس  ادخب  دیوگب  دبایب و  ار  یناوتان  يوب  ناهارمه و  یمک  دوش و  دیمون  وايراکزیهرپ  زا  درگنب و  ار 
هک درک  مهاوخ  اعد  وت  رب  دنگوس  ادخب  تفگ 
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تفلاخم رگا  سپ  دیزگ  مهاوخن  يرود  وت  زا  زگره  دنگوس  ادـخب  تفگ  وا  تفگ و  مهاوخن  نخـسوت  اب  زگره  دـنگوس  ادـخب  تفگ  زاب 
رب لیلد  زین  همطاف  تیاکـش  اب  ناشن  درکن  تفلاخم  هتبلا  دـشاب  همطاف  اب  شراتفر  رد  يو  تیناقح  رب  لیلد  رکبوب  راـک  اـب  باحـصا  ندرکن 

یمن هچنآ  زا  ار  يو  هک  هدوب  نآ  دـنیامنب  همطافربارب  رد  اجنیا  رد  دـیاب  یم  هک  یـشنکاو  نیرتمک  اریز  تسا  رکبوب  ربارب  رد  يو  تیناـقح 
هولآ یئوگ  هدوهیب  هب  وا  هاگیاپ  دنراذگن  دننادرگ و  شزاب  تسردان  هار  زا  دنرآ و  شدای  هب  هدرک  شومارف  ار  هچنآ  دـنزاس و  هاگآ  دـناد 

 . دلسگب دشاب  هتشاد  وا  اب  ینید  دنویپ  دهاوخ  یم  هک  یسک  زا  درامـشب و  راکمتـس  ار  رگداد  يدرم  هدروآ  نابز  رب  ناشیرپ  ینخـسو  دوش 
هب یکی  دوـب و  دـهاوخ  ناـسکی  ود  ره  تازاـیتما  سپ  دـنا  هدرکنتفلاـخم  فرط ، ود  زا  مادـکچیه  اـب  باحـصا  هک  مینیب  یم  نوـچ  سپ 
مه هتسب و  راک  هب  هک  تسا  رت  هتسیاش  امش  يارب  هچ  ام و  يارب  هچ  ثرا ، هنیمز  رد  دنوادخ  نوناق  لصا  ماگنه  نیا  دوش و  یم  رد  يرگید 

دیامنیم .  رتروآ  مازلا  امش  رب  مه  ام و  رب 
ار دوخ  راـتفگ  همطاـف  هچ  ره  هکنآ  اـب  دـشاب  هدومن  دادـیب  هدرک و  متـس  يو  رب  رکبوـب  هک  درب  ناـمگ  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـنیوگ : رگا 

نینچ تفگ ، مهاوخن  نخـس  وت  اب  زگره  ادخب  يو : نخـس  نیا  خـساپ  رد  اج  کی  هک  دوزفا  یم  یمارآ  یمرن و  رب  وا  دومن  یم  رت  تشرد 
درک مهاوخ  اـعد  وـت  رب  ادـخب  داد  خـساپ  منک  یم  نیرفن  وـت  رب  ادـخب  تفگ  هک  سپـس  منیزگ و  یمن  یئادـج  وـت  زا  زگره  ادـخب  تفگ :

تفالخماقم هکنآ  اب  تخاس  راومه  دوخ  رب  دینش  يو  زا  هباحص  نایـشیرق و  روضح  رد  هک  ار  دنت  راتفگ  تشرد و  نخـس  نآ  زین  سپـسو 
ینخس دزادرپ و  یهاوخرذعهب  رکبوب  هک  دوبن  نآ  زا  عنام  اه  يدنت  نآ  زین  سپس  تسا و  مارتحا  تشادگرزب و  لیلجت و  میظعت و  دنمزاین 

، وا يارب  يزوسلد  يو و  يوربآ  نتـشادهگن  هب  وا  هقالع  هناشن  مه  دـشاب و  شماـقملیلجت  وا و  قح  میظعت  هدـنیامن  مه  هک ، درآ  ناـبز  رب 
یلو مراد  یمن  تسود  وت  هزادنا  هب  ار  سکچیه  يزاین  یب  تسین و  راوشد  نم  رب  وت  هزادـنا  هب  سکچیه  یتسدـیهت  ادـخب  تفگ : هک  ارچ 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  نم 
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تسا .  هقدص  دنامب  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  ثراناربمایپ  هورگ  ام  تفگ  یم  مدینش 
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راکمتـس و گنرین  اریز  دادـیب  زا  تسا  وا  يرانک  رب  هناشن  هن  متـس و  زا  وا  يرود  رب  تسا  لیلد  هن  مه  وا  هویـش  نیا  میئوگ : یم  خـساپ  رد 
نخـسناگدیدمتس نوچمه  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  وا  دـنک  هچ  يواعد  رد  هک  دـشاب  هتخومآو  هدوب  هدـیزرو  رگا  زاب  گـنرین  يدنمـشوه 

هولج ینمـشد  فرط  ار  دوخ  نابلط ، قح  نوچمه  دـیامن و  ینابرهم  نارادتـسود  هنوگ  هب  دـهد و  ناشن  يراوخ  ناهاوخداد  دـننام  دـنک و 
رمع دینکیم  نامگ  هکنآ  اب  دیا  هتفرگ  وا  تنیاقح  رب  راکـشآ  يا  هناشن  عطاق و  یلیلد  رکبوب  اب  ار  هباحـص  ندرکن  تفلاخم  هنوگچ  دهد . 
ارنآ هدنهد  ماجنا  مزاس و  یم  عونمم  ار  ودـنآ  نم  هک  ءاسن  هعتمو  جـح  هعتم  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  راگزور  رد  هعتم  ود  تفگ  ربنم  يالاب 

راکتـسردان هنیمز  نیا  رد  ار  وا  درمـشب و  تشز  ار  وا  عنم  ءاشنم  دـنک و  راـکنا  اريو  نخـس  هک  دـیتفاین  مه  ار  یـسک  مناـسر و  یم  رفیکب 
درآ .  نابز  رب  ینخس  یتفگش  ای  ماهفتسا  رس  زا  یتح  دناوخب و 

هب (ص ) ربمایپ زا  نخـس  نیا  اجنامه  دوب و  رـضاح  هفیقـس  زور  رد  دوخ  رمع  هکنآ  اب  دـیرآیم  لیلد  ار  هباحـص  ندرکن  تفلاـخم  هنوگچ 
دنشاب .  دیابشیرق  زا  ناماما  هک  دمآ  نایم 

رد دوخ  هک  نآ  اب  متـشادن  يدـیدرت  چـیه  وا  هب  تفالخ  ندرپس  رد  دوب  هدـنز  ملاـس  رگا  تفگ  لد  درد  ماـگنه  دروخ  مخز  هک  سپـس  و 
يرفن شش  زا  کی  ره  یگتسیاش 
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درک و دازآ  ار  يو  هک  دوب  راصنا  زا  ینز  هدرب  ملاس  هاگنآ  درک و  دـیدرت  راهظا  تفالخ  تمـس  يارب  درک  نییعت  اروش  اـضعا  ار  ناـنآ  هک 
يا هلباقم  فلاخم  هنیمز  ود  نآ  نایم  درکن و  یـضارتعا  رمع  نخـس  نآ  رب  سکچیه  یلو  دیـسر .  نز  نآ  هب  يو  ثاریم  درمب  ملاـس  نوچ 

، يو دنزگ  زا  یسرت  هن  میرادوا و  کمک  هب  يدیما  هن  هک  یسک  اب  تفلاخم  كرت  هک  تفگ  ناوت  دیایب .  تفگشب  ودبایب  يداضت  ات  درکن 
نادنز و یگدنز ، لتق و  یهن ، رما و  ندرب ، الاب  ریز و  هک  یـسک  اب  ندرکن  تفلاخم  امادشاب  شرادرک  یتسرد  وا و  نخـس  یتسار  رب  لیلد 

ظحاج  راتفگ  نایاپ  دراد .  يوعد  نیا  رب  نشور  يا  هناشن  هن  تسا و  وا  نخس  یتسار  رب  ریذپلد  یلیلد  هن  تسا  وا  تسد  هب  يدازآ 

هدنهد رازآ  نخس  کی  رد  یهاگن 

دارفا زا  ینز  هک  اجنآ  زا  همطاـف  هک : میرآ  ناـبز  ربهتفگ   - 5  / 249 دوخ - خـیرات  رد  ریثک  نبا  ار  هچنآ  هفیلخزا  عافد  رد  هک  دـسرن  ار  ام 
رد ص تشذگرد و  ات  تفگن  نخـس  يو  اب  دیهوکن و  ار  وا  دش و  كانمـشخ  رکبوب  راکزا  تشاد  دـیابن  وا  زا  تمـصع  عقوت  دوب و  رـشب 

مزال ندوب  موصعم  هک  ارچ  دش  نیگهودـنا  مه  وا  دـنوش  یم  نیگهودـنا  همه  هچنانچ  دوب و  ناگدازیمدآ  زا  ینز  زین  وا  دـسیون : یم   289
نایاپ  درادن .  عافد  ياج  ص )  ) ادخ لوسر  زا  راکشآ  ینخس  دوجو  اب  ض )  ) رکبوباب يو  تفلاخم  تسین و 

باتک رد  شنارـسپ  ردپ و  رهوش و  وا و  هرابرد  هک  ریهطت  هیآ  ربارب  رد  مه  نآاه  ینارپ  طلغ  اه و  یئوگفازگ  هنوگ  نیاهرابرد  میئوگب  هچ 
هدش ؟ لزان  زیزع  يادخ 

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

هراشا

وا هک  ره  سپ  تسا  نم  نت  زا  يا  هراپ  همطاف  هک : میبای  یم  شیوخ  ربارب  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياوآ  هک  نآ  اب  نیا  هرابرد  میئوگب  هچ 
؟ هدروآ مشخب  ارم  دروآ  مشخب  ار 

یم نیگمشخ  ارم  دزاس  نیگمشخ  ار  وا  هچ  ره  دزاس و  یم  هدرزآ  ارم  تخاس  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 
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دزاس . 
نیگمشخ ارم  دزاس  نیگمشخ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 
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دراد .  یم  شوخلد  ارم  درادشوخلد  ار  وا  هچ  ره  دزاس و  یم 
دراد  یمهتسخ  ارم  دراد  هتسخ  ار  وا  هچ  ره  درازآ و  یم  ارم  درزآ  ار  واهچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 

درازآ .  یم  ارم  درزآ  ار  وا  هچ  ره  دنادرگ و  یم  ناشیرپ  ارم  دنادرگ  ناشیرپ  ار  واهچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 
سورعلا جات  هتفگ  هب  هک  هدرک  يراـی  اور و  تجاـح  ارم  دـنک  يراـی  اور و  تجاـح  ار  وا  هچ  ره  تسا  نمنت  هراـپ  همطاـف  یتراـبع : رد  و 

هدروآ .  مهارف  ارم  رطاخ  درآ  مهارف  ار  وا  رطاخ  هچ  ره  دیسر و  نم  هب  دسر  وا  هب  هچ  ره  ینعی :
نیگمـشخ ار  وا  هچ  ره  دراد و  یم  شوخلد  ارم  دراد  شوخلد  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  یتسهتخرد ) زا   ) يا هخاـش  همطاـف  یتراـبع : رد  و 

دزاس  یم  نیگمشخ  ارم  دزاس 
هدرزآ  ارم  درزآ  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  همطاف  یترابع : ردو 

تخاس شوخلد  ار  وا  هچ  ره  دزاس و  یم  نیگمشخ  ارم  تخاس  نیگمـشخ  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  همطاف  یترابع : ردو 
دزاس .  یم  شوخلد  ارم 

دراد .  یم  نامداش  ارم  دراد  یم  نامداش  ار  وا  هچ  ره  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  همطاف  یترابع : رد  و 

ثیدح هدنهد  شرازگ  ناینس  زا  نت  هن  هاجنپ و  یماسا 

هرابرد دوخ  ياه  هتشون  رد  ثیدح  لاجر  زا  رگید  یهورگ  حیحص و  شـش  ناگدنراگن  نایاوشیپ و  نوگانوگ ، تارابع  اب  ار  الاب  ثیدح 
نآ : نارگشازگ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  دنا و  هدروآ  مجاعم  دیناسم و  ننس و 

نیا نایوار  زا  يو  دـنا  هدروآ  مکاح  دـمحا و  دواد و  نبا  هجام و  نبا  ملـسم و  يراـخب و  هچنآ  داـینب  رب  یفوـتم 117 .  هکیلم  یبا  نبا  - 1
تسا .  ثیدح 

تسا ثیدح  نیا  نایوار  زا  زین  يو  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  زا  کی  ره  هتفگ  هب  انب  ای 126  یفوتم 125  یکم  رانید  نب  رمعوبا  - 2
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تسا . ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  دمحا  هجام و  نبا  دواد و  نباياه  هریجنز  رد  هچنانچ  یفوتم 175  يرصم  دعس  نب  ثیل  - 3
تسا . ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  حیحص  باتک  ود  رد  هچنانچ  یفوتم 198  یفوک  هنییع  نب  دمحم  وبا  - 4
تسا .  ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  دمحا  دنسم  رد  هچنانچ  ای 207  یفوتم 205  يدادغب  مشاه  رضنلا  وبا  - 5

تسا .  ثیدح  نیا  نایوار  زا  هدمآ  دواد  وبا  ننس  ملسم و  حیحص  رد  هچنانچ   227 یفوتم یعوبری  سنوی  نب  دمحا  - 6
تسا . ثیدح  نیا  نارگوگزاب  زا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  هچنانچ  یفوتم 227  یسلایط  دیلو  وبا  ظفاح  - 7

تسا . ثیدح  نیا  نارگوگزاب  زا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  هچنانچ  یفوتم 336  یلذه  رمعم  وبا  - 8
دنا .  هدرک  تیاور  يو  زا  ار  ثیدح  دواد  وبا  ملسم و  هک  یفوتم 240  یفقث  دیعس  نب  هبیتق  - 9
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تسا .  هدرک  تیاور  يو  زا  ار  ثیدح  هجام  نبا  هک  ای 249  یفوتم 248  يرصم  دامح  نب  یسیع  - 10
 4 دوخدنسم 12 328 و 322 /  رد  یفوتم 241  دمحا  نایلبنح  ماما  - 11

بقانم .  شخب  دوخ  حیحص  زا  رد ج 5 ص 274 یفوتم 256  هللا  دبع  وبا  يراخب  ظفاح  - 12
لئاضف . شخب  دوخ  حیحص  زا  رد ج 2 ص 261  یفوتم 261  يریشق  ملسم  ظفاح  - 13

دوخ  ننس  زا  رد ج 1 ص 216  یفوتم 273  هجام  نبا  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 14
دوخ ننس  زا  رد ج 1 ص 324 یفوتم 275  یناتسجس  دواد  وبا  ظفاح  - 15
دوخ عماج  زا  رد ج 2 ص 319  یفوتم 275  يذمرت  یسیع  وبا  ظفاح  - 16
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دوخ . لوصالا  رداون  زا  رد ص 308  یفوتم 285  يذمرتثدحم  هللا  دبع  وبا  میکح  - 17
دوخ  صئاصخ  زا  رد ص 35  یفوتم 303  یئاسن  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  - 18

یناغا زا  رد ج 8 ص 156  یفوتم 303  یناهفصا  جرفلا  وبا  - 19
كردتسم  زا  رد ج 3 ص 154 و 158 و 159  یفوتم 405  يروباشین  هللا  دبع  وبا  مکاح  - 20

ءایلوالا  هیلح  زا  رد ج 2 ص 40  یفوتم 430  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  - 21
يربکلا ننسلا  رد ج 7 ص 307  یفوتم 458  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  - 22

حیباصملا هاکشم  زا  رد ص 560  یفوتم 502  يزیربت  بیطخ  ایرکز  وبا  - 23
هنسلا حیباصم  زا  رد ج 2 ص 278  ای 516  یفوتم 510  يوغب  مساقلا  وبا  ظفاح  - 24

افشلا زا  رد ج 2 ص 19  یفوتم 544  ضایع  لضفلا  وبا  یضاق  - 25
لتقم زا  رد ج 1 ص 53  یفوتم 568  یمزراوخ  ءابطخ  بطخا  - 26

دوخ خیرات  زا  رد ج 1 ص 298  یفوتمرکاسع 571  نبا  مساقلا  وبا  ظفاح  - 27
هک راب  کی  رذـنملا  دـبع  نب  هعافر  هبابل  وبا  دـسیون : یم  هک  فنـالا "  ضورلا  زا "  رد ج2 ص 196  یفوتم 581  یلیهـس  مساقلاوبا  - 28
هک ما  هدروخ  مسق  نم  تفگ  دـیاشگب  ار  وا  تساوخ  همطاف  نوچ  دـش و  لزان  شا  هبوت  یلوبق  ات  درک  دـنب  رد  ار  نتـشیوخ  دوب  هدرک  هبوت 
رب ادخ  دورد  سپ  تسا  نم  تشوگ  زا  يا  هراپ  مه  همطاف  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دنکن  زاب  نم  زا  دـنب  سکچیه  ص )  ) ادـخ لوسر  زج 

شردپ رب  دتـسرف  دورد  يو  رب  هک  ره  تسا و  رفاک  دـیوگ  ازـسان  ار  همطاف  سک  ره  هک  دـنک  یم  تلالد  ثیدـح  نیا  همطاف و  رب  داب و  وا 
هداتسرف .  دورد  (ص )

جهنلا ج 2 ص 458  حرش  رد  یفوتم 586  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 29
2 هوفصلا 5 /  هفص  رد  یفوتم 597  يزوج  نبا  جرفلاوبا  - 30

5 هباغلادسا 521 /  رد  یفوتم 630  يرزج  ریثا  نسحلاوبا  ظفاح  - 31
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لوسلا ص 6 و 7  بلاطم  رد  یفوتم 652  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - 32
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هرکذت ص 175  رد  یفوتم 654  یفنح  يزوجنبا  طبس  - 33
هیافک ص 220 رد  یفوتم 658  یعفاش  یجنک  ظفاح  - 34

یبقعلا ص 37  رئاخذ  رد  یفوتم 694  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  - 35
 3  / يراخب 91 حیحص  رصتخم  حرش  رد  یفوتم 699  یسلدنا  يدزا  دمحم  وبا  ظفاح  - 36

كردتسلا  صیخلت  رد  یفوتم 747 یعفاش  یبهذ  ظفاح  - 37
هدمآ نآ  حرش  موس  زا ج  رد ص 268  هچنانچ  فقاوم  رد  یفوتم 756  یجیا  یضاق  - 38

نیطمسلا ررد  رد  دنا  هاجنپو و  دصتفه  یفوتم  یفنح  يدنرز  دمحم  نیدلا  لامج  - 39
 1 نانجلا " 61 /  هآرم  رد "  یفوتم 768  یعفای  تاداعسلا  وبا  - 40

 1 بیرثتلا " 150 /  حرط  رد "  یفوتم 806  یقارع  نیدلا  نیز  ظفاح  - 41
 9 دئاوزلا 203 /  عمجم  رد  یفوتم 807  یمثیه  نیدلا  رون  ظفاح  - 42

 12 بیذهتلا 441 /  بیذهت  رد  یفوتم 852  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  - 43
ریبکلا ریغصلا و  عماجلا  رد  یفوتمیطویس 911  نیدلا  لالج  ظفاح  - 44

 1 هیندللا 257 /  بهاوملا  رد  یفوتم 923  ینالطسق  سابعلا  وبا  ظفاح  - 45
 1 سیمخلا 464 /  رد  ای 982  یفوتم 966  یکلام  يرکب  راید  یضاق  - 46

قعاوصلا 112 و114 رد  یفوتم 974  یمثیه  رجح  نبا  - 47
هصالخلارد ص 435  یفوتم ؟ یجرزخ  نیدلا  یفص  - 48

قئاقدلا ص96  زنک  رد  ای 1035  یفوتم 1031  يوانم  نیدلا  نیز  - 49
ار ارهز  هک  یـسک  رفک  رب  تسا  هدروآ  لیلد  ارثیدـح  نیا  یلیهـس  دـسیون  یم  ج 4 ص 421 -   - ریغـصلا عماج  رب  دوخ  حرـش  رد  مه  و 

فیرشو تسا  رترب  رمع  رکبوب و  زا  وا  هک  نیا  رب  مه  و  هدروآ -  مشخب  ار  يو  دوخ  راک  نیا  اب  اریز  دیوگب -  ازسان 
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هک دوب  يور  نیا  زا  دنوش و  یم  مه  ربمایپ  نت  هراپ  وا  هطـساوب  سپ  دنتـسه  وا  نت  زا  يا  هراپ  ارهز  دالوا  هک  تسا  مولعم  هتفگ : يدوهمس 
يرـسپ همطاف  هک  درک  ریبعت  نینچ  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  تفرگ  رارق  وا  نماد  رد  ربمایپنت  زا  يا  هراپ  هدـید  باوخ  رد  لضفلا  ما  نوچ 

يا هراپ  مینیب  یم  نونکا  هک  ارهز  ناگداز  همه  سپ  دـش  هداهن  وا  نماد  رد  هداز و  نسح ، سپ  دـنهن  یم  يو  نماد  رد  ار  نآ  هک  درآ  یم 
دریگ و یم  ياج  وا  لد  رد  ناشیا  میظعت  هزیگنا  دـشیدنایب  نیا  رد  هک  ره  و  هدـش -  دایز  اه  یجناـیم  دـنچ  ره  دـناربمایپ -  نت  هراـپ  نت  زا 

دریگ .  یمن  نمشد  دنشاب  هک  یلاح  ره  رد  ار  نانآ 
زا يراتفر  سک  ره  سپ  تسا  مارح  وارازآ  دشاب  ص)  ) ربمایپ رازآ  یسک  رازآ  رگا  هک  درک  لالدتـسا  دیاب  ثیدح  نیا  زا  هتفگ : رجح  نبا 

ندرزآ اب  هک  تسین  نیا  زا  رت  كانمهـس  يزیچ  هداد و  رازآ  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدـح ، نیا  یهاوگ  هب  دـناسر  رازآ  ار  همطاف  هک  دز  رـس  وا 
ایند دوخ  رد  یتدوز  هچ  رهراک  نیا  لماع  تاـفاکم  هک  هدـش  فورعم  تباـث و  ساـسا  نیمه  رب  دـنهد و  دازآ  ار  يو  دوخ  ارهز  نادـنزرف 

تسا .  رت  تخس  ترخآ  رفیک  هتبلا  دش و  دهاوخ  هداد 
هدورـس ص )  ) ادـخ لوسر  شیاتـس  رد  هک  یگرزب  هدیـصق  رد  لاـعتملا ص 385  حـتف  رد   41 یفوتم 1 . یکلام  یبرغم  دـمحا  خیـش  - 50

دیوگ :
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تسین  ادخ  لوسر  طبس  ود  دننام  سک  چیه  " 
درادن يدننامه  نانآ  هب  سک  چیه  راختفا  و 

ارهز  همطاف  ناشردام -  دننام  ایآ 
تسه  يرشب  یفطصم -  دمحم  رتخد 

تسین سک  چیه  تسايو و  نت  هراپ  وا  اریز 
دشاب "  یفطصم  نت  هراپ  دننام  يرگنبهنارگشهوژپ  رگا  هک 

لاملا هلیسو  رد  رد 1047  یفوتم  یعفاش  یکمریثکاب  دمحا  خیش  - 51
رب هدروآ  لـیلد  ار  ثیدـح  نیا  یلیهـس  دـسیون  یم  هـک   3 بهاوملا 205 /  حرـش  رد  رد 1122 یفوتم  یکلاـم  یناـقرز  هللا  دـبع  وـبا  - 52

ازسان ارهز  هب  هک  یسکرفک 

هحفص 111 ] ] 

ندـمآ مشخ  هب  بجوـم  ار  وا  ندـمآ  مشخهب  زین  ربماـیپ  درآ و  یم  مشخ  هب  ار  يو  تـفگ  ازـسان  ار  وا  سک  ره  هـک  حرـش  نیدـب  دـیوگب 
تسا رفاک  درآ  مشخ  هبار  ربمایپ  سک  ره  هک  میناد  یم  هدرمشدوخ و 

 6 5 و 139 /  سورعلا 227 /  جات  رد  یفوتم 1205  یفنح  يدیبز  - 53
هدوملا ص 171 عیبانی  رد  یفوتم 1293  یفنح  يزودنق  - 54

ج 5 ص 274  هدش -  پاچ  يراخب  رانک  رد  هک  يراسلا  رونلا  رد  یفوتم 1303  یکلام  يوازمح  - 55
لوصولا ص 109  هاقرم  رد  یقشمد  یفطصم  خیش  - 56

یلائللا ص 181  رثن  رد  یفوتم 1324  یسولآ  نیدلا  دیمح  دیس  - 57
صمالکلا 105  هرهوج  رد  یفنح  يدادغب  یلوغارف  دومحم  دیس  - 58

 3 ءاسنلا 1216 /  مالعا  رد  هلاحک  ار  رمع  - 59
نم و بلق  همطاف  هک : تساهدرک  رپ  ار  اه  شوگ  ص )  ) ادـخ لوسر  زانخـس  نیا  هکنآ  اب  ریثک  نبا  نخـس  هراـبرد  تفگ  دـیاب  هچ  هاـگنآ 
وا يدونـشخ  اـب  دریگ و  یم  مشخ  همطاـف ، مشخ  اـب  دـنوادخ  وا : نخـس  نیا  هدرزآ و  ارم  درزآ  ار  وا  هک  ره  تـسا  میوـلهپود  ناـیم  حور 

دوش .  یم  دونشخ 
، یناربط مجعم  هب  دـیرگنب  دوش . یم  دونـشخ  وت  يدونـشخ  اب  دریگ و  یم  مشخ  وت  مشخ  يارب  دـنوادخ  تفگ : همطاف  هب  هک  نخـس  نیا  و 

هیافک طبس ص 175 ، هرکذت  ، 1 یمزراوخ 52 /  لتقم  راجنلا ، نبا  دنـسم  هداد ، ثیدح  تحـص  هب  مکح  هک   3 مکاح 154 /  كردتسم 
بیذهتلا 443 بیذهت   9 دئاوزلا 203 /  عمجم   2 لادتعالا 72 /  نازیم  يربط ص 39 ، بحم  زا  یبقعلا  رئاخذ  یجنک ص 219 ، زا  بلاطلا 

یناقرز زا  بهاوم  حرش  يوانم ص 30 ، زا  قیاقدلا  زنک   1 هدش 185 /  پاچ  لماکلا  رانک  رد  هک  لودلا  رابخا   7 لامعلا 111 /  زنک   12 / 
دیق یب  قلطم و  یئاهروتسد  نوچمه  ربمایپ  زا  نانخس  نیا  دبوملا ص 59  فرشلا  هدوملا 174 و 173 ، عیبانی  فاعسالا ص 171  ، 3  / 202

هک یئاهراک  یتح  دریگ  یم  رب  رد  دوشب  ع )  ) همطاف مشخ  يدنماضر و  بجوم  ار  هچ  ره  هک  تساطرش  و 

هحفص 112 ] ] 
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نیا تسا و  شیوخ  كاپ  ردپ  نوچمهدروم  نیا  رد  وا  دنا  هدرک  ساسحا  يراخب  حرش  رد  يوازمح  ینالطـسق و  هچنانچ  اریز  دشاب  حابم 
مشخب ار  ادخ  هچنآ  رطاخب  رگم  دریگ  یمن  مشخو  دشاب  نآ  رد  ادخ  يدونشخ  رگم  دوش  یمن  دونـشخ  يزیچ  زا  ع )  ) ارهز هک  دناسر  یم 

يدونشخ تابجوم  هک  دراد  دوجو  یعرش  یلیلد  زین  هنیمز  نآ  رد  دریگ  مشخ  ای  دوش  دونـشخ  حابم  يراک  رطاخب  وا  رگا  هک  اجنآ  ات  درآ 
وا بضغ  ماگنه  رد  هچ  واضر  ماگنه  رد  هچ  هاگچیه  سپ  تاهورکم .  زا  ار  شا  یگنتلد  تابجوم  دـنادرگ و  یم  تابحتـسم  ءزج  ار  يو 
نبا ندز -  فال  نآ  هک  یتیموصعم  ینعم  تسا  نیا  تفای و  ناوت  یمن  شا  یناسفن  تلاـح  رد  سوه  زا  یگنر  هناـهاوخدوخ و  يا  هزیگنا 
نیا رب  هدش -  لزان  شنادنزرف  رهوش و  ردـپ و  وا و  هرابرد  هک  ار -  ریهطت  هیآ  تلالد  شیوخ ، ندومن  رک  روک و  اب  دریذـپ و  یمن  ریثک - 

دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  هداوناخ  امـش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  قح  دریگ : یم  هدیدن  وا  هاگیاپ 
. 

هحفص 113 ] ] 

یفارخ ياه  هصق  ای  زیمآ  ولغ  ثیداحا 

هراشا

هب هدزباتـش  یبایزرا  نیا  رد  دـنک ، یم  مسجم  ام  ربارب  رد  ار  وا  رتربياـه  شنم  هفیلخ و  تاـیحور  هک  تسا  هاـتوک  یئاـه  ثحب  مه  نیا  و 
هک تسا  يا  هشوت  مه  زاب  دناسر  یمن  درب و  یمن  شهوژپ  زرم  نیرخآ  هب  ار  ام  دنچ  ره  اریز  مینک  یم  افتکا  میروآ  یم  هک  هزادـنا  نیمه 
یم ینمـشد  وا  يارب  هک  ار  یـسک  مه  ناوت  یم  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  ینازیم  دزاس و  یم  هاگآ  هفیلخ  تیـصخش  دودح  زا  ار  نارگـشواک 
يو رب  هک  يرگید  زا  دهن  یم  نوریب  لادتعا  زرم  زا  ياپ  وا  ندناسانـش  ردهک  ار  یـسک  مه  تخانـش و  زاب  شیوگ  هفازگ  تسود  زا  دیامن 

اه يرترب  نآ  زا  یکدنادیاب  سپ  میـسانش  زاب  وا  رب  متـس  رد  يور  هدایز  زا  ار  يو  رب  یناوخانث  رد  یئوگ  هفازگ  میناوتب  ات  دنک .  یم  دادـیب 
زین سپس  تسین ، ناهنپ  سکچیه  مشچ  زاهک  تسه  نآ  رد  راکشآ  یئاه  هغلابم  نانچ  دنا و  هتفاب  مهرد  شیارب  يو  ناوریپ  هکمینک  دای  ار 

دنوش هتخانش  زاب  ناگدننک  ولغ  زا  نیتسار  لئاضف  هب  نادقتعم  ات  میروآ  یم  نآ  لابندب  تسا  هدمآ  نارگید  هرابرد  هچنآ 

هدندرگ خرچ  رب  دیشروخ 

ههزن رد  يروفـص  زین  قئاـقع و  باـتک  زا  لـقن  هب  قیدـصلا  لآ  رئاـشب  یف  قـیقحتلا  هدـمع  دوـخ  باـتک  رد  یکلاـم  يدـیبع  میهاربا  خـیش 
- نویع زا  لقن  هب   2 سلاجملا 184 / 

هحفص 114 ] ] 

دنسیون : یم  سلاجملا 
هک 14. دیرفآ  دیپس  يدیراورم  زا  ار  نآ  دیرفایب  ار  دیـشروخ  یلاعت  يادخ  نوچ  تفگ  ض )  ) هشیاع هب  يزور  ربمایپ و ص ) هک  دنا  هتفگ 
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تـسد ره  رد  هدیرفآ  هریگ  تسد  زین 860  هدـندرگ  خرچ  يارب  داهن و  يا  هدـندرگ  خرچ  رب  ار  نآ  سپ  دوب  رتگرزب  اـم  ياـیند  زا  هبترم 
نانآ هژیو  دـنوادخ  هک  شیوخ  يورین  هب  اـت  دومرفب  ار  برقم  ناگتـشرف  زا  نت  هاگنآ 60000  داهن و  خرـس  توقاـی  زا  يریجنز  نآ  هریگ 
يارب نآ  یئابیزو  دخرچ  یم  زبس  دـبنگ  رد  هک  تسا  هدـندرگخرچ  نآ  رب  رهپـس  دـننام  دیـشروخ  دنـشکب و  اهریجنز  اب  ار  نآ  هدـینادرگ 

ناگتشرف يا  دیوگ  یم  دتـسیا و  یم  تسا -  نیمز  زکرم  هک  هبعک  يالاب  نامه  ءاوتـسا -  طخ  رب  زور  ره  رد  دوش و  یم  راکـشآ  نایکاخ 
همه اب  هکئالم  مرذـگب و  اجنآ  زا  مدیـسر  تسا  نانموم  هلبق  هک  هبعک  ربارب  رد  نوچ  هک  مراد  مرـش  لـج  زع و  يادـخ  زا  نم  مراـگدرورپ 
یحو اب  یلاعت  يادخ  دـنوش و  یم  زجاع  وا  تسد  زا  هکئالم  ات  دریذـپیمن  وا  درذـگب و  هبعک  زارف  زا  ات  دنـشکیم  ار  دیـشروخ  ناشیورین 

درگرب و هدـمآ  هتـشاگن  تناشخرد  هرهچ  رب  وا  ماـن  هک  يدرم  يوربآ  هب  دیـشروخيا  دـنهد  زاوآ  هک  دـنک  یم  ماـهلا  هکئـالم  هب  یماـهلا 
يدرم نآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  ض )  ) هشیاع دیآ .  ناکت  هب  کلام  يادـخ  يورین  هب  دونـشب  ار  نیا  نوچ  هد  همادا  یتشاد  هک  یـشدرگهب 
میدق ملع  ابدـنیرفایب  ار  ناهج  دـنوادخ  هک  نآ  زا  شیپتسا  قیدـص  رکبوب  وا  هشیاع  يا  تفگ  تسیکهدـمآ  هتـشاگن  نآ  رب  يو  مسا  هک 

رب مه  ار  يا  هدندرگ  خرچ  دنیرفآ و  یم  بآ  زا  یئایرد  دنیآرف و  یم  ار  نامـسآ  نیا  اوه  رد  دنیرفآ و  یم  ار  اوه  دوخ  هک  تسنادـب  دوخ 
زا دـسر  اوتـسا  هیحان  هب  نوچ  دیـشروخ  هک  یتسار  هب  دـنک و  یم  نشور  ار  ناهج  هک  دـشاب  يدیـشروخ  بکرم  اـت  دـنیرفآ  یم  نآ  يور 
هب مه  وا  دبای و  يرترب  ناربمایپ  رب  هک  دنیرفایب  يربمایپ  نامزلا  رخآ  رد  هک  درک  ریدقت  نانچ  یلاعتيادـخ  دـچیپ و  رـس  ناگتـشرف  روتـسد 

دشاب یفطـصم -  هدننک  قیدصت  رکبوبا -  هکار  يو  ریزو  مان  دیـشروخ  هرهچ  رب  هاگنآو  هشیاع  يا  تسا  وت  رهوش  نانمـشد ، مشچيروک 
تشاگنب

هحفص 115 ] ] 

هنوگ نیمه  هب  دنک .  یم  لابند  ار  دوخ  شدرگ  دنوادخ  تردقب  دیآ و  یم  ناکت  هب  دنهد  دنگوس  وا  هب  ار  دیشروخ  ناگتـشرف  نوچ  سپ 
وا و لد  رد  دـنوادخ  یتسود  مارتحا  هب  سپدزاتب  نموم  رب  هک  دـهاوخ  شتآ  دـنرذگب و  خزود  شتآ  رب  نم  تما  ناراکهنگ  هک  یماگنه 

دیآ .  یم  رب  يرگید  يوجتسج  رد  ددرگ و  یم  رب  رس  تشپ  هب  كانساره  شتآ  شنابز ، رب  وا  مان  شقن  رطاخب 
فـشک دیدج  میدق و  تئیه  نادنمـشنادارچ  ار  هدندرگ  خرچ  نآ  هک  تسا  نیا  هدربورف  ینادرگرـس  رد  ارم  هک  یئاهزیچ  زا  دیوگ : ینیم 

راک نتفرگ  الاب  شناد و  تفرشیپ  زا  سپ  دنراد و  دیدج  ناسانـش  تئیه  هک  یفاشتکا  ياهرازبا  تاودا و  همه  نیا  اب  صوصخب  دنا  هدرکن 
؟ ددرگ یم  دیشروخ  رود  نیمز  هکتسا  هدش  نیا  رب  همه  هدیقع  ارچ  تایفشک  همه  نآ  زا  سپ  نآ و 

يادخ ات  دوب  هدماین  رد  ناسنا  تمدخ  هب  راخب  يورین  زونه  دیرفایب  ار  هدندرگ  خرچ  نآ  دـنوادخ  یتقو  هک  میهف  یم  نینچ  الاب  تیاور  زا 
دنیبن و ناگتشرف  هدارا  نامرف و  تحت  ار  دوخ  دیشروخ ، هک  دنک  هدافتـسا  راخب  زا  دیـشروخ  رد  تکرح  شـشک و  داجیا  يارب  زین  ناحبس 

یلو دناسرب .  دهن  ماگ  دنهاوخ  یم  هک  اج  نامه  هبار  دوخ  تاقوا  عارـسا  رد  دورب و  هدندر  خرچاب  هارمه  هتـشادن و  مرـش  یماقم  چـیه  زا 
ار راخب  ناگتـشرف ، زا  هدافتـسا  ياج  هب  مه  زاـب  دـش  فشکراـخب  يورین  هک  مه  نآ  زا  سپ  یتح  ناحبـس  يادـخ  ارچ  هک  تسنآ  تفگش 

ناشراک یپ  دنوش و  دازآ  دـنا  هدـش  راتفرگ  هدـندرگ  خرچ  ياهریجنز  دـنب  رد  هتـسد  هتـسد  هک  تادوجوم  نآ  زا  نارازه  ات  تفرگن  راکب 
دنیاسایب .  دوش  یم  رارکت  همانرب  کی  ناونعب  زور  ره  هک  دیشروخ  یشکرس  جنر  زا  ودنورب 

راهم ار  یـشومچ  شکرـس و  يورین  ره  كاپ  يادخ  هدارا  هکنیا  نآ  داد و  دهاوخ  خـساپ  هک  مناد  یمنهک  تسه  مه  یـشسرپ  اج  نیا  و 
دننام دنا  هداتـسیا  دوخ  ياج  رـس  يرادـنپ  یم  هک  ار  اه  هوک  درادـیم و  هگن  دـید  دـیناوت  هک  ینوتـس  نودـب  ار  نامـسآ  نآ  اب  دـنک و  یم 

ادخ شنیرفآ  ارچ  دراد .  یم  او  تکرح  شدرگ و  هب  نارذگياهربا 
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هحفص 116 ] ] 

هن ات  دـنا  هدـش  رخـسم  دیـشروخ  اب  شکاو  شک و  يارب  هک  دریگ  یمن  ار  یناگتـشرف  همه  نآ  ياج  دوخ  دـنک  یم  راوتـساار  زیچ  ره  هک 
يو مان  هک  یسک  قح  هب  ار  نآ  هک  دشاب  مزال  هن  دتفیب و  اهریجنز  اه و  هریگتسد  هب  يزاین  هن  دراد و  زاب  راتفر  زا  ار  نآ  دیشروخ  یشکرس 
همه نیا  دیـشروخ  نداد  تکرح  يارب  هک  تسا  هتـشاد  ریزگاـن  ار  كاـپ  راگدـنوادخ  يا  هزیگنا  هچ  دـهد .  دـنگوس  هدـش  هتـشون  نآ  رب 

رـس رد  ار  ناـنآ  هدـیرفآ و  ار  ناگتـشرف  زا  هوـبنا  سب  هورگ  نآ  و  اـهریجنز ) اـه ، هریگتـسد  هدـندرگ ، خرچ   ) دریگب راـکب  رازبا  لـئاسو و 
دوش .  یم  سپ  ( وشب  ) شاب دیوگ  یم  نآ  هب  درک  هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  وا  هک  نآ  اب  دشک  راکب  لیقثرج 

نیا رگید  سپ  دشاب ؟ شدرگ  رد  نیعم  دصقم  کی  يوس  هب  دیابنآ  هک  هدومرف  هدارا  كاپ  يادخ  هک  دـناد  یمن  دیـشروخ  رگم  یهگناو 
وا زا  رتهب  ار  هبعک  تفارـش  تمظع و  هداد  رارق  وا  ریـس  طخ  رد  ار  هبعک  هک  یلاعت  يادـخ  رگم  دراد .  ینعم  هچ  نداتـسیا  زاـب  یـشکرس و 

اوتسا طخ  مه  دنیوگ  یم  هک  تسین  دیشروخ  نامه  نیا  رگم  دناد ؟ یمن  هاگآ  نآ  تمظع  زا  ار  دنوادخ  دیشروخ ، رگم  ای  دسانـش ؟ یمن 
دسانـش و یم  ار  رکبوب  تاماقم  مهو  دبای  یم  یهاگآ  سدقم  هطقن  نآ  هب  دوخ  ندیـسر  زا  مه  ار و  هبعک  لباقم  هقطنم  مه  دـناد و  یم  ار 

دیامنن ؟ یشومچ  دوش و  مار  دهد  یم  مسق  يو  مانهب  ار  وا  هک  یسک  ربارب  رد  دیاب  تسا و  هدمآ  هتشاگن  يو  رب  وا  مان  هک  دناد  یم 
شیارب هک  یهاگرارق  رد  دیشروخ  هکنآ  اب  دریگ  رس  زا  ار  یـشکرس  زور  ره  دیـشروخ  هک  تسا  نآ  زین  یندشن  لح  ياهیراوشد  زا  یکی 

ره ودریگ  یم  یشیپ  زور  زا  بش  هن  دسر و  هام  هب  هک  دزس  ار  دیشروخ  هن  تسا  اناوت  دنمورین و  يادخ  زا  مظن  نیا  تسا و  ناور  دنا  هداهن 
دننک .  یم  انش  یکلف  رد  مادک 

دنک و ماهلا  هرابود  هدوب  هدرک  ماهلا  ناگتشرف  هب  شزورید  ار  هچنامه  دیاب  ادخ  زور  ره  ایند  رمعنایاپ  ات  هک : تسا  نیا  نآ  زا  رتراوشد  و 
زور ره  زین  نانآ 
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دنهدب .  مسق  هرابوددندوب  هداد  تخس  يدنگوس  شا  هتشاذگ  زور  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  دیشروخ 
تسا و رانک  رب  یفارخ  ياهرادنپ  نیا  همه  زا  هک  دنیامن  یم  تشز  ار  يربمایپ  دنمجرا  تنس  يور  شنک  دب  نارگـشرازگ  هک  تسا  نینچ 

مه يا  هتسویپ  هریجنز  هک  تیاور  نیا  هدننیرفآ  رگا  هتفای و  هار  اه  یناوخ  لئاضف  هب  هک  تسا  یئاوران  ياه  یئوگفازگ  هدیئاز  اه  نیا  همه 
شهوکن یهاگترپ  هب  ار  دوخ  هشیدنا  یب  نینچدوب  هاگآ  میدرک -  دای  زین  ام  و  تسا -  هدادـیور  نآ  نتفاب  رد  هک  یئاه  یئاوسر  زا  درادـن 

دنکفا .  یمن  راب 

رکبوب شیر  هب  لسوت 

روک يدرمناـهگان  هک  میدوـب  هتـسشن  دجـسم  رد  اـم  تفگ  وا  هک  تسا  هدروآ  ض )  ) قیدـص رکبوبناـبز  زا  نیحاـیرلا  ضور  رد  یعفاـی 
یتسود هار  رد  هک  تسیک  تفگ  هک  شمیدناشن  ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  هداد و  خساپ  ار  وا  مالس  ام  داد  مالس  دش و  دراو  ام  نایم  دمآرد و 

هک مرادـن  مه  يزیچ  مراد و  يا  هداوناـخ  نم  تفگ  تـسیچ ؟ تتجاـح  درمریپ  تـفگ  ض )  ) رکبوـب درآرب ؟ ارم  زا  یتجاـح  ص )  ) ربماـیپ
ض)  ) رکبوب سپ  میزاس -  دوخ  توق  ار  نآ  هک  دهد  يزیچ  ص )  ) ادخ لوسر  یتسود  هاررد  یسک  مهاوخ  یم  مینادرگ و  دوخ  كاروخ 

مه يرگید  تجاح  دیـسرپ  سپـس  دراد .  ياپ  رب  ارت  یگدنز  هک  مهد  وتب  يزیچ  ص )  ) ادـخ لوسر  یتسود  هار  رد  نم  تفگ  تساخرب و 
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دمحم یتسود  هار  رد  مهاوخ  یم  هک  مراد  يرتخد  يرآ  تفگ  يراد ؟
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ار وا  تدوخ  یگدـنز  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  یتـسود  هار  رد  نم  تفگ  ض )  ) رکبوب دریگب  يرـسمهب  ار  وا  یـسک  متـسه  هدـنز  اـت  (ص )
رکبوب ياه  شیر  ناـیم  رد  ار  متـسد  ص )  ) دـمحم یتسود  هار  ردمهاوخ  یم  يرآ  تفگ  يراد  مه  يرگید  تجاـح  مریگ  یم  يرـسمهب 

ریگب ص )  ) دـمحم یتسود  هار  رد  ارم  شیر  تفگ  داهن و  روک  تسد  رددوخ  شیر  تساخرب و  ض )  ) رکبوب سپ  مرب  ورف  ض )  ) قیدـص
ادخ سپ  هد  زاب  نمب  ارم  یئانیب  مسق  رکبوب  شیر  تمرح  هب  ارت  اراگدرورپ  تفرگ  تفرگ و  ار  ض )  ) قیدـص رکبوب  شیر  روک ، نآ  سپ 

دناسر یم  مالس  ارت  مالـس  دنوادخ  دمحم  تفگ  دش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  ع )  ) لیئربج سپ  داد  زاب  وا  هب  ار  شا  یئانیب  ماگنه  نامه  رد 
قیدـص رکبوب  شیر  تمرحب  ار  يو  ناروک ، همه  رگا  وا  لالج  تزع و  هب  هک  دـیوگ  یم  دـنادرگ و  یم  هژیو  ار  وت  مارتحا ، دورد و  اـب  و 
يدنلب وت و  تکرب  هب  همه  اهنیا  درک و  یمن  اهر  نیمز  يور  رب  يروک  چیه  دینادرگ و  یم  زاب  ناشیا  هب  ار  ناش  یئانیب  هتبلا  دنداد  یم  مسق 

تراگدرورپ .  دزن  تسا  وت  تبترم  ماقم و 
زا شیپ  انیبان  نآ  هک  یتسارب  تسا و  هدـش  روک  دـنراد  نطاب  رد  هک  ناشلد  هدـید  هکلب  رهاـظ  هدـید  هن  ناـنیا  هک  ار  یتسار  دـیوگ : ینیما 

رکبوبشیر ات  تسا  رتراوازس  ص )  ) شلوسر شیر  هب  ادخ  نداد  دنگوس  هک  تسا  هتـسنادن  هدوب و  روک  شلد  دشاب  روک  شمـشچ  هکنآ 
هچ سپ  رترپ  شا  هرهچ  يوم  مه  دوب و  دوب  رکبوب  زا  رتدنملاس  مه  ص )  ) وا دراد .  يرتشیب  برقت  وتسادق  تفارـش و  دـنوادخ  دزن  رد  و 

هدیدن ار  ربمایپ  درامش  وکینار  شمسق  دنوادخ  نآ  هلیسو  هب  هک  دروخب  مسق  يزیچ  هب  هتـساوخ  یم  نوچ  هک  هدرکروک  ار  كدرم  يزیچ 
دنهد افش  يو  شیر  اب  ار  ناشناروک  هک  ناینس  دنیاجک  یهگناو  میناد .  یمن  ام  هک  هدوب  یتیصوصخ  رکبوب  شیر  رد  وا  يارب  رگم  هتفرگ 

ارچ دـنادرگ و  انیب  ار  ناشیا  نامـشچ  هک  دـنهد  یمن  مسق  نآ  هب  ار  ادـخ  دـنریگ و  یم  هدـیدن  هدـش  لزاـن  نآهراـبرد  هک  ار  ییحو  ارچ  و 
یتاجن هارهاش  نینچ  هدیزرو و  لخب  ارچ  دنا و  هدرک  زاغآ  متشه -  نرق   - یعفای راگزورزا  ار  تیاور  نیا  رشن  ثیدح ، نارادساپو  ناماما 

ناتساد رد  هک  يرادنپ  یحو  نآ  رد  هن  رگمدنا  هدرک  یفخم  تما  ناروک  زا  ار 
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زا سپ  ثیدـح  نیا  ندـش  هدـیئاز  مه  دـیاش  اـی  ناروک . . .  همه  رگا  هک  مدوـخ  لـالج  تزع و  هب  مسق  دـیوگیم : ادـخ  مینیب  یم  هدـمآ 
اوران يولغ  ص )  ) ادـخ لوسر  شیر  رب  رکبوبشیر  دـنتخادنا  شیپ  هک  دـنا  هدـید  ای  دـنا  هدومنن  نآ  زا  يدای  هک  هدوب  نامامانآ  راگزور 
تسا ربمایپ  لیئربج و  وا و  ماهلا  ادخ و  هب  دنخشیر  هیام  هک  دناهتفای  نآ  رد  يزیچ  ای  دناهدش  نادرگورنآ  تیاور  زا  هک  هدوب  نیا  تسا و 

دنا .  هدیشوپ  مشچ  نآ  زا  يور  نیا  زا  و 
هتفیـش نوچ  ص )  ) وا هک : میدروآ  ص 270 رد ج 5  هک  تسا  نآ  اـه  نآ  زا  یکی  تسه و  یتاـیاور  رکبوـب  شیر  نوـماریپ  ارهورگ  نـیا 

نیا رد  هک  تسا  یفورعم  ياـه  هتفاـب  نیرت  هزاوآ  دـنلب  زا  تیاور  نآ  هک  تشذـگ  اـجنامه  و  دیـسوب .  یم  ار  رکبوب  شیر  دـش  یمتشهب 
درامـش یم  یهیدب  سک  ره  لقع  ار  اه  نآ  ندوب  غورد  ینولجع -  يدابآزوریف و  هتفگ  هب  هک -  تسا  یئاهارتفا  زا  دنا و  هتخاس  اه  هنیمز 

. 
رد یشیر  مادک  ره  قیدص  رکبوب  لیلخ و  میهاربا  نآ : ساسا  رب  هدروآ و   1 افخلا 233 /  فشک  رد  ینولجع  هک  تسا  یتیاور  رگید  یکی 

دنراد  تشهب 
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یـشیر رکبوب  يارب  لـیلخ و  يارب  تشهب  رد  هک  تسین  تسرد  دـسیون : یم  رجح  نبا  شداتـسا  زا  لـقن  هب  دـصاقم  رد  دـسیون : یم  سپس 
دوش تباث  هک  ضرف  رب  دیوگ  سپـس  متفاین و  نآ  هدش  هدنکارپ  ياه  شخب  ثیدح و  فورعم  ياه  باتک  زا  مادکچیه  رد  ار  نیا  دشاب و 

( دنشاب هتـشاد  شیر  دیاب  سپ   ) دنناناملـسم ردپ  هلزنمب  درم  ود  رهنیا  اریز  دیآ  یم  نم  رظنب  نآ  هنیمز  رديا  هفـسلف  هدیـسر  یتیاور  نینچ 
رکبوب مه  يو  زا  سپ  دـننک و  يوریپ  وا  تناـید  زا  هک  هدـش  هداد  روتـسد  زین  ناـنآ  هب  هدـیمان و  ناناملـسم  ار  ناـنآ  هک  هدوب  لـیلخ  نوچ 

هدوشگ .  مالسا  يوس  هب  ار  مدرم  يدورو  رد  هک  هدوب  وا  اریز  تسا  ناناملسم  ردپ  نیمود 
رد تسا  هتسیاش  هکنانچ  دینیب : یم  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  تسا  هدوب  كاپ  يادخ  هدیمان  ناناملسم  ار  هموحرم  تما  هک  یـسک  دیوگ : ینیما 

ردپ نیئآ  دادن -  رارق  امش  رب  يراوشد  هنوگچیه  نید  رد  دیزگرب و  ار  امش  هک  تسا  وا  دینک  دربن  شالت و  ادخ  هار 

هحفص 120 ] ] 

زا نیـشیپ  يراذگمان  میئوگب  میناوت  یم  هچرگا  جح 78 )  ) هدـیمان ناناملـسم  ار  امـش  نآرق ، نیا  رد  نیاز و  شیپ ا  وا  تسا -  میهاربا  امش 
تسا نآ  زا  هدمآ  میهاربا  تناید  زا  يدای  هنایم ، رد  هک  مه  نیا  دوب و  دناوتن  يو  زا  میرک  نآرق  رد  ینونک و  يراذگمان  یلو  هدوب  میهاربا 

تسین و نآ  رد  يراوشد  هنوگچیه  هک  هدینادرگ  ناسآ  ینوناق  ار  مالسا  هک  درامشب  تما  رب  ار  دوخ  ياه  تمعن  هتساوخ  كاپ  يادخ  هک 
اذه یف   ) هیآ زا  زارف  نیا  اب  هدیمان  ناملسم  ار  نانآ  میهاربا  میئوگب  هک  نیا  سپ  هدومرفندروآ  مالسا  هب  نارگید  بیغرت  يارب  ارنخس  نیا 
تلم ناگرزب  راتفگ  اب  ینخـس  نانچ  هتفگ  یبطرق  هکنآ  زا  هتـشذگ  تسین  راگزاس  دـهد  یم  نآرق "  نیا "  رد  کـنیا " و  ینعم "  هک  =( 
ماـن ناناملـسم "  ار " ، تما  نیا  نآرق  رد  هک  هدوبن  میهاربا  تسا  مولعم  اریز  تسین  هجوم  نخـس  نیا  هتفگ  یبـطرق  مه  تسا و  راـگزاسان 

تسا .  هداهن 
كاحـض و ءاطع و  دهاجم و  هداهن -  مان  ناناملـسم  ار  امـش  نآرق  نیمه  ردنونکا  هتـشذگ و  ياه  همان  رد  رتشیپ  ادخ  هتفگ : سابع  نبا  و 

دنا -  نیمه  رب  زین  كرابم  نبا  هداتق و  لتاقمو و  يدس 
یبلک يزج  نبا  ریسفت  6و  يزار 210 / ریسفت  2 و  يرشخمز 286 /  فاشک  2 و  يواضیب 112 /  ریسفت  رد  هک  زین  بعک  رـسپ  یبا  تئارق  و 

هدمآ :  3  / 47
هداهن  مان  ناناملسم  ار  امش  ادخ  نیملسملا =  مکامس  هللا 

تسا .  سابع  نبا  نخس  یتسرد  رب  يا  هناشن 
رب یناهاوگ  امش  دشاب و  امش  رب  یهاوگ  ربمایپ ، ات  هتفگ "  یلاعت  يادخ  نوچ  هتفگو  هتسنادن  رود  ار  نآ  یتسرد  دوخ  ریسفترد  مه  يزار 

تسین .  راوازس  ادخ  رب  زج  نیا  هداهن و  یمان  نانچ  ار  ناشیا  فده ، نامه  يارب  هک  تسا  هتخاس  نشور  هنوگ  نیا  هب  مدرم " و 
نید رد  امـش  رب  دـیزگرب و  ارامـش  وا  هتفگ "  یلاـعت  يادـخ  نوـچ  هتفگ  هدرمـش و  تسرد  ار  نآ   3 دوخ 236 /  ریـسفترد  مه  ریثـک  نبا 

هک هنوگ  نیا  هب  هدروآ  ص )  ) ربمایپ هچنآ  نتفریذپ  هب  تسا  هدرک  بیغرت  قیوشت و  ار  نانآ  سپس  داهنن "  یتخس  هنوگچیه 
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نیشیپ و ناراگزور  رد  هک  هدش  روآدای  هنوگ  نیا  هب  تما  نیا  هرابرد  ار  شیوخ  ياه  یکین  هاگنآ  هدرمش و  میهاربا  ناشردپ  نیئآ  ار  نآ 
سپـس و  هدروآدنلب ، يا  هزاوآ  اب  ار  نانآ  شیاتـس  ماندش و  یم  هدـناوخ  نایاسرت  دوهی و  نایاناد  رب  هک  ناربمایپ  ياه  همان  رد  زین  هتـشذگ 

هدیمان ناناملسم  ار  امش  نآرق ، نیا  رد  مه  و   - نآرق نیا  زا  شیپ  ینعی  نیا -  زا  شیپ  هک  تسا  وا  هتفگ :
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 " ناناملـسم هک "  هدوب  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هتـشادنپ  يو  اریز  دوش  یم  مولعم  مه  ینولجع  ياه  یفاب  هفـسلف  شزرا  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
دـشاب شردپ  ياجب  داهن  یمان  ار  يرگید  سک  ره  دیآ  یم  مزال  هنرگو  تسا  هیاپیب  مه  نیا  تسا و  ناشردپ  ياج  سپ  هداهن  مان  نیا  ار 
ناگداز زا  شیرق  وتسا  راکتـسرد  لوسر  ردـپ  وا  اریز  هدـیمان  ناناملـسم  ردـپ  ار  میهاربا  دـنوادخ  هتبلا  تسین ، نینچ  ناملـسم  هک  نیا  اب 
هدشدراو ص )  ) يو دوخ  زا  هچنانچ  دنناشیا  ناردام  مه  يو  نانز  و  وا ، نادنزرف  مکح  رد  تما  تسا و  تما  ردپ  زین  ص)  ) لوسر دنیوا و 

میامش .  يارب  ردپ  نوچمه  ای  میامش  ردپ  نوچمه  نم  هک :
هک ع )  ) مدآ نایمدآ  ردـپ  هاگنآ  ودـشاب  هتـشاد  یـشیر  یتشهب ، رد  دـیاب  تسا  تما  ردـپ "  ياـج  هب  هک "  یـسک  اـهنت  ارچ  مناد  یمن  نم 
مدآ رگم  تسین  یشیر  تشهب  رد  ار  سکچیه  تفگ  هک  هدیسر  رابخالا  بعک  زا  هک  نآ  اب  دشابهتشاد  شیر  دیابن  تسا  اه  تما  همهردپ 

 . 1 هدروآ 97 /  دوخ  خیرات  رد  ریثک  نبا  ار  شرازگ  نیا  دراد و  دوخ  فان  ات  هایس  یشیر  هک 
يا هفسلف  هچ  نارمع  نبیسوم  شیر  سپ  هدرب  نامگ  ینولجع  هک  تسايردپ  تمـس  نامه  رکبوب  میهاربا و  نتـشاد  شیر  هفـسلف  رگا  و 

تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هک  دراد 
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(1 یبلح 425 /  هریس   ) تسا يو  فان  ات  وا  شیر  هک  نارمع  نب  یسوم  زجب  هتبلا  دشاب  يومیب  رگم  دراذگن  اپ  تشهب  رد  سکچیه 
شثیدـح هچنانچ  وا  تسا و  رتراوازـس  ناشیا  يردـپ  هب  ع )  ) میهاربا زا  هک  دـنراد   " یناـحور ردـپ  ياـجب  ار "  یـسک  ناناملـسم  یهگناو 

مه دـنوش  هدـنز  هک  دـناوخ  یم  یهار  هب  ار  ناـنآ  هدوشخب و  ناـنآ  هب  ار  نیتـسار  یناگدـنز  هک  تسا  (ص ) دـمحم مرکا  ربماـیپ  تشذـگ 
شیرب رکبوب  شتـسود  میهاربا و  شردـپ  زا  تسا  رتراوازـس  وا  سپ  ناـش  ینادواـج  يدـنمجرا  مه  تسا و  وا  زا  ناـشریگیاپ  تیدوـجوم 

نتشاد . 
یسک هکنآ  اب  هدوشگ  وا  ار  مالسا  هب  مدرميدورو  رد  هک  نیا  دانتساب  دنرامـشب  تما  ردپ  نیمود  ار  رکبوب  هک  تفگـش  ارازهو  تفگـش  و 

هک دوب  ص )  ) ادخ ربمایپ  نامه  دنیآرد  ادخ  نید  رد  هک  يدـید  ار  هورگ  هورگ  دـنوش و  دراو  اه  تلمات  دوشگ  ار  رد  نیا  هگنل  ود  ره  هک 
نینوخ ياهدربن  هدوتـس و  ياه  يوخ  كاپ و  ياه  نیئآ  راکـشآ و  ياهراک  تفگـش -  نیتسار و  ياه  لیلد  شا و  هناراوگرزب  توعد  اـب 

دشاب .  یشیر  بحاص  تشهب  رد  هک  تسا  رتراوازس  وا  سپ  درب  نایاپ  هب  ار  راکنیا  شیوخ 
ار نآ  اجک  وا  هک  تسنادن  سکچیه  درک و  زاب  مالـسا  يوس  هب  نانآ  يارب  هفیلخ  هک  دوب  رد  مادک  نآ  دندیمهفن  زگره  ناناملـسم  هزات  و 

ياه یکینزا  ار  نانآ  تسب و  ناشیا  رب  ار  يرد  وا  هک  تسین  هدیشوپ  ناناملسم  همه  رب  يرآ  دوب ؟ رد  نیمادک  هچ و  يارب  و  یکو ؟ دوشگ 
رتاوتم صوصن  اب  هک  دوب  نانمومریما  انالوم  ربمایپ  شناد  رهـش  رد  مه  نآ  و  تخاس .  هرهب  یب  يو  يربهرو  یئامنهار  شناد و  نآ و  لـها 

هک دوبن  رگا  سپ  دنراد  نآ  يوس  هب  يور  ادـخ  ناتـسود  دریذـپ و  یم  ماجنا  نآ  زا  قح  هار  كولـس  هک  يرد  نامه  دیـسرهاگیاپ ، نیا  هب 
دیـسر و یم  همه  هب  شیاه  تمکح  تفای و  یم  یگدنـشخرد  وا  ياه  هناشن  دـنکارپ و  یم  رب  اه  شناد  دـندوبر  ردـب  وا  تسد  زا  ار  راـک 

دنا یهورگ  نانآ  زا  دریگ .  یم  ارف  ار  یمدرم  نوماریپ  اه  تمعن  نیمز  نامسآ و  زا  يدید  یم  هاگنآ  دش و  یم  هتسب  راک  هب  شیاهروتـسد 
ینادان راچد  ناگدنب  دنام و  زاب  شیوخ  قح  هب  ندیسر  زا  ع )  ) وا یلو  تسا  دب  دننک  یم  هچنآ  ناش  يرایسب  دنلدتعم و  هک 
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هک تفرگ  ار  ایرد  تشد و  یهابت  دش  ماجنا  مدرم  تسد  هب  هچنآ  يارب  دش و  کشخ  اه  ناتسوب  داتفا و  یلاسکشخ  هب  اهرهش  دندیدرگ و 
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تفگ .  دیاب  ادخب  ار  لد  رد 
رد تسا .  هدـش  یئاـشگ  روـشک  هب  زاـغآ  يو  راـگزور  رد  هک  تسا  نآ  رکبوـب  تسدـبرد  ندـش  هدوـشگ  زا  هدـنیوگ  دوـصقم  مـه  رگا 

دوب . وا  راگزور  رد  اه  یئاشگروشک  رتشیب  نوچ  تسا  رتراوازس  نتشاد  شیر  هب  رتهدنزارب و  یتفص  نینچ  هب  مود  هفیلخ  تروصنیا 
تسا ع )  ) نانمومریما انالوم  نامه  وا  دور  رامشب  ردپ  ياجب  ناناملسم  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  یتسار  هب  هک  دشاب  یسک  رگا  يرآ 

يوس زا  هدش  هتشامگرب  نیشناج  مه  دوب و  ربمایپ  كاپ  ناور  مه  دوب .  وانویدم  اه  گنج  رد  يزوریپ  مالـسا و  توعد  ندیدرگ  اسر  هک 
دنزرف رب  تسا  ردپ  قح  نوچمه  تما  نیا  رب  یلع  قح  تفگ : هک  تسا  هدیسر  ص )  ) ربمایپ زا  کلام  رسپ  سنا  قیرط  زا  يور  نیا  زا  وا و 

شدنزرف .  رب  تسا  ردپ  قح  یناملسم  ره  رب  یلع  قح  تفگ : ص )  ) وا هک  هدش  تیاور  زین  يراصنا  بویا  وبا  رامع و  قیرط  زا  و 

لیئربج رکبوب و  یهاوگ 

زامن يورب  دـمحم  تفگو  دـش  لزان  لیئربج  درازگب و  زامن  يورب  تساوخ  ص )  ) ربمایپ درمب و  هنیدـم  رد  يدرم  هک  تسا  هدروآ  یفـسن 
مرادن غارس  وا  زا  یبوخ  زج  نم  هک  رازگ  زامن  يو  رب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ  دمآ و  رکبوب  سپ  درک  يراددوخ  زامن  زا  زین  ترضح  رازگم 

سلاجملا ههزن   2 مالظلا 25 /  حابـصم  تسا  مدـقم  نم  یهاوگ  رب  رکبوب  یهاوگ  هک  رازگ  زامن  وا  رب  دـمحم  تفگ  دـمایب و  لیئربج  سپ 
 2  / 184

شرازگ نایجنایم  ات  میسانش  یمن  نآيارب  يا  هریجنز  هک  نیا  وگ  میسرب .  اههطلغم  نیا  رگـشرازگ  باسح  هب  ات  دیئایب  نم  اب  دیوگ : ینیما 
میهاوخب و وگتفگ  هب  ار 
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وا و یحو  ندـناسر  رد  تسا  ادـخ  نیما  طقف  يو  اریز  دوش  یمن  مه  نیا  هک  دوب ؟ شدوخ  شیپ  زا  داد  لیئربج  هک  یتداهـش  اـیآ  میـسرپب 
نخس میئوگب  مه  رگا  دشوپب -  مشچ  رکبوب  عفنب  شیوخ  یهاوگ  زا  هاگنآ  درایب و  يروتسد  وا  ربمایپ  يارب  دوخ  شیپ  زا  هک  دزسن  ار  يو 

نآ رد  تشاد -  دـیاب  يداقتعا  نینچ  هداد  یم  راکتـسرد  ربمایپ  هب  هکيروتـسد  ره  هرابرد  مه  هدـعاق  هک  هدوب -  كاـپ  يادـخ  یحو  يو 
تسا و یئوگفازگ  مه  نیا  دشاب و  دیاب  غورد  گرزب ، یحو  نآ  هدمآرد  نآ  فالخ  رب  رکبوب  یهاوگ  هک  نیا  فرص  هب  اهنت  زین  تروص 
هب مه  روتسد  نیا  دنرازگب و  زامن  يو  رب  درادن  یگتسیاش  هدرم  نآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رادومن  ریزگان  یتسار و  هب  وا  روتـسد  رادنپ ، ره  رب 

یسک زامن  هک  دراد  یم  نمشد  كاپ  يادخ  هک  نآ  شلـصاح  تفایرد و  ناوت  یم  نآ  زا  ار  لمع  ندوب  مارح  هک  هدش  رداص  یعنم  هنوگ 
رد هک  لاح -  رهاوظ  هب  لالدتـسا  اب  هک  رکبوب  ای  تروص  نیا  رد  دـنرب .  الاب  يو  ناتـسآ  هب  يا  هدرم  نانچ  رب  ار  شبوبحم  ربمایپ  نوچمه 
رد یکش  هدمآرد  زاسان  ادخ  یحو  اب  يو  تشادربهک  صوصخم  دروم  نیا  رد  هدرب و  یپ  كدرم  یگتـسیاش  هب  تسین -  تسرد  اج  همه 

نک .  يرواد  اشگب و  مشچ  دنک . لاطبا  ار  نیبم  یحو  دناوت  یتشادربنینچ  ایآ  نونکا  تسین  نآ  نالطب 

شقن ربمایپ و  رتشگنا 

داد كاـکح  هب  ار  نآ  رکبوبا  هللاـالا  هلاـال  هک : راـگنب  نیا  رب  تفگ : داد و  رکبوبا  هب  ار  دوـخ  يرتـشگنا  (ص ) ربماـیپ هک  هدـش  تیاور  نآ 
نآ رب  دید  دروآ  ص )  ) ربمایپ دزن  ار  نآ  رکبوب  نوچ  درک و  کح  نینچ  وا  سپ  هللا  لوسر  دـمحمهللاالاهلاال  هک  نک  کح  نیا  رب  تفگو 
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مان وت و  مان  نایم  هک  متشادن  شوخ  نم  تفگ  رکبوبا ؟ تسیچ  اه  ینوزفا  نیا  دیـسرپ  قیدصلا  رکبوبا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الاهلاال  هتـشون 
دیوگیم یلاعت  يادخ  تفگ  دمآدورف و  لیئربج  سپ  دنک  کح  مدوب  هتفگن  نم  ار  یقاب  یلو  مزادنایب  یئادج  ادخ 
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وت مسا  زا  وامسا  هک  متشادن  شوخ  زین  نم  دزادنایبیئادج و  وت  مسا  نم و  مسا  نایم  هک  تشادن  شوخ  وا  نوچ  متشون  نم  ار  رکبوبا  مسا 
ینادرج ص 25 زا  مالظلا  حابصم  يزار ، ریسفت  زا  لقن  هب   2 يروفص 185 /  زاسلاجملا  ههزن  دتفیب  رود 

رگید و ینوزفا  چیه  یب  تسا  هدوب  هللا  لوسر  دمحم  ص )  ) ادخ لوسر  نیگن  شقن  هک  دننآ  ربارچ  نوچ و  یب  نیثدحم  همه  دیوگ : ینیما 
تفگ هللا و  لوسر  دـمحم  درک  کح  نینچ  نآ  رب  هتخاس و  هرقن  زا  يرتشگنا  ص )  ) وا تفگ  هک  هدـش  تیاور  سنا  زا  حیحـص  باتک  رد 

دیامنن .  شقن  شقن ، هنوگ  نیا  رب  سکچیه 
 8 یئاسن 173 /  ننس  ، 2 هجام 385 و 384 / نبا  ننس   1 يذمرت 324 /  حیحص  ، 2 ملسم 215 و 214 /  حیحص   8 يراخب 309 /  حیحص 
رطس کی  لوسر و  رطس  کی  دمحم  رطـس  کی  دوب  رطـس  هس  وا  نیگن  شقن  تفگ  هکتسا  هدمآ  سنا  زا  يذمرت  يراخب و  تیاور  رد  و 

 1 يذمرت 325 / حیحص  ، 8 يراخب 309 /  حیحص  هللا 
هب هللا و  لوسر  دـمحم  هللا  مسب  تسا : هدوب  وا  نیگنشقن  هک  هدروآ  نیریـس  نبا  هتـسسگ  هریجنزشرازگ  زا  دوخ  تاـقبط  رد  دعـس  نبا  و 

. تسا هدرکن  يوریپ  يو  زا  یسک  نآ  ینوزفا  شرازگ  رد  هتفگ  رجحنبا   5 بهاوم 39 /  حرش  رد  یناقرز  لقن 
هتـشون ص )  ) ادخ لوسر  رتشگنا  نیگن  رب  تفگ  هک  تسا  هدروآ  سنا  هتفگ  زا  دنرب  نب  هرعرع  تیاور  زا  هیوبنلا  قالخالا  رد  خیـشلاوبا  و 

ار هرعرع  تسا و  حیحـص  تاـیاور  فـالخرب  یتداـیز  نیا  دـیوگ   . 1 يراـبلا 270 /  حـتف  رد  رجح  نباهللا  لوسر  دـمحم  هللاـالاهلاال  دوب 
ودنآزج نیحیحص و  رد  هکنانچ  دسیون : یم   5 بهاوم 39 / حرش  رد  زین  یناقرز  هدرمـش و  یم  هدیهوکن  ثیداحا ، شرازگ  رد  ینیدمنبا 

يو نیگن  شقندیوگ  یم  هک  یتیاور  هب  هن  تسه و  هرعرع  تیاور  هب  يرابتعا  هن  سپ  هللا  لوسر  دـمحم  دوب  نیا  ربمایپ  نیگن  شقن  هدـمآ 
دمحم افلخ ، سپس  دوب و  تفگ ) تسار  ادخ  هللا =(  قدص  نآ  شقن  هک  هیلاعلا  وبا  زا  دعـس  نبا  تیاور  هب  هن  هدوبتداهـش و  هملک  ود  ره 

 . دندوزفا نآ  رب  زین  ار  هللا  لوسر 
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 - نازادرپ هفازگ  نایوگغورد و  تسد  هدرک و  شقن  نیگن  نآ  رب  ریخا  ياه  هدـس  ناـکاکح  هک  هچنآ  دراد  یـشزرا  هچ  سپ  همه  نیا  اـب 
ياه شراگن  رد  هک  نیا  اب  دنا ؟ هتـشاگن  هتخاس و  هتخیر و  وا -  زایحو  ندش  عطق  گرزب و  ربمایپ  تشذگرد  زا  زارد  يراگزور  زا  سپ 
یمن زین  ار  هللامسب  هللاـالاهلاال و  هملک  یتـح  يرواد  ماـگنهب  ناگتـشذگ  ینیب  یم  هک  نـیا  اـب  تفاـی و  ناوـتن  نآ  زا  يرثا  ربـخ و  ناینیـشیپ 

يوریپ لباق  ریغ  رابتعا و  یب  یـسب  لوبقم و  تایاور  فالخ  ار  هراب  نیا  رد  هدیـسر  ياه  شرازگ  هدوب و  شقن  ربمایپ  نیگن  رب  هک  دـنریذپ 
نف نارگـشهوژپزا  کی  چیه  و  قیدصلا ) رکبوبا   ) درادن هیـضق  هب  یطبر  چیه  هک  یگتخاس  یتدایزنآ  اب  درک  دیاب  هچ  هاگنآ  دنا .  هدرمش 

درادن ؟ وا  یحو  نیما  وا و  یحو  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  دنخشیر  زج  يا  هنیمز  چیه  هکنآ  اب  دنا  هتخادرپن  نآ  نوماریپ  یسررب  هب  مه  ثیدح 
اب درک و  یم  تشگنا  رد  ار  نآ  ص )  ) وا دوب  هدش  کح  هک  ص )  ) ربمایپ هب  صوصخم  رتشگنا  نآ  هک  هتسویپ  تحـصب  نانیا  دزن  یهگناو 

شقن رد  هک  یئاه  شرازگ  نایم  فالتخا  عفر  يارب  سکچیه  زگره  هچنانچ  تشادن  نآ  زجب  مه  يرگید  رتشگنا  چـیه  دز و  یم  رهم  نآ 
تـسد رد  رتشگنا  نآ  مه  ص)  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  تسا ، هدوب  راـک  رد  رتـشگنا  کـی  زا  شیب  هک  تسا  هدادـنلامتحا  هدیـسر  نآ  نیگن 
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یسک تسد  ای  شدوخ  تسد  زا  ما  یس  لاس  رد  نامثع و  تسار  تسدرد  سپس  رمع و  تسد  رد  وا  زا  سپ  تفرگ و  ياج  رکبوب  تسار 
هدمآ  - 8 یئاسن 179 /  ننس  10 و  يرابلا 270 /  حـتف  رد  هچنآ  رباـنب  تفرگ و  رگید  يرتشگنا  نآ  زا  سپ  داـتفا و  سیرا  هاـچ  رد  رگید 

مان دوبتسرد و  هناسفا  نآ  رگا  سپ  هدوب ، وا  تسد  رد  رتشگنا  نامثع  تفالخ  زا  مشش  لاس  ات  هک  تسه  يراصنا  زا  دعـس  نبا  تیاوررد 
رد یگدنز  لوط  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  هدش  کح  يرتشگنا  نیگن  رب  یتسار  هب  رکبوب 
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8 و يراخب 308 /  حیحـص  رد  هچنانچ  دندوب -  هدید  يو  کچوک  تشگنا  رد  ار  نآ  قرب  هتـسیرگن و  کیدزن  زا  هباحـص  هدرک و  تسد 
رب تســشن و  رب  تفـالخ  تـخت  رب  هـک  زور  ناـمه  رد  داـتفا و  هـفیلخ  تسدـب  رتـشگنا  یتـقو  تروـص  نـیا  رد  سپ  تـسا -  هدـمآ   309

رتشگنانآ نوچ  درکن  نینچ  یلو  دراـیب  دوخ  عفنب  یلیلد  ار  ناـمه  هک  دوب  نآ  قح  تفرگرد  داـیرف  وگتفگ و  همه  نآ  شا  یگتـسیاشرس 
نینچ زارد  ياه  هدس  زا  سپ  هک  تسناد  یمن  بیغ  هزادنا  نیامه  وا  دوخ  تشاد و  یـشقن  نانچ  هن  دوب و  هدش  هتخاس  هن  ماگنه  نآ  زونه 
ملاع رد  هک  یـشقن  نامه  هب  دوب  مزال  دندوب  هدناماو  وا  دوس  هب  لالدتـسا  رد  هک  هباحـص  زا  یناسک  رب  مه  دنزاس و  یم  وا  يارب  يرتشگنا 
ياه هدننام  یگدروخلاس و  هب  لالدتـسا  زا  دوب  رتراوازـسیسب  نآ  هب  لالدتـسا  اریز  دننک  لالدتـسا  دوب  هدش  هداهن  رتشگنا  نآ  رب  توکلم 

تلیـضف خرچ  هک  دوب  نآ  زا  سپ  يراگزور  دوبن و  راک  رد  یئاه  هتفاـب  ناـنچ  زونه  اریز  دـندینادرگن  زیوآ  تسد  ار  نآ  ناـشیا  یلو   . نآ
تفاب .  مهرد  ارنآ  نافاب 

دیدـپ بیغ  ملاع  رد  هک  یـشقن  نآ  رد  ار  گرزب  ربمایپ  مسا  یلایخ  لـیئربج  نآ  هکهدوب  راـک  رد  يزار  هچ  دـمهفب  دـناوت  یمن  سکچیه 
تمصع و رد  وا  ياتمه  راوگرزب و  ربمایپ  ناج  گرزب ، نآرق  صقنب  هک  تسا  یـسک  نامه  رکبوب  رگم  دینادرگ ؟ رکبوب  مسا  ياتمه  دمآ 
اب هچنانچ  هدـناسر و  لامک  هبار  دوخ  نید  يو  هلیـسوب  دـنوادخ  ای  هدـمآدورف  يو  هرابرد  يدـیدهت  نانچ  اب  غیلبت  هیآ  رگم  ای  دوب ؟ یکاپ 

مالـسا و ياهزور  نیتسخن  زا  رگم  ای  هدـیناسر ؟ تیاـهن  هب  ار  راـک  نیا  زین  يو  هلیـسوب  درک  یـشخب  تمعن  هب  زاـغآ  كاـپ ، ربماـیپ  تسد 
يربنامرف و رگم  اـی  هدوب ؟ وا  يوس  زا  صوصنم  هفیلخ  یـصو و  توعد ، زاـغآ  زا  رگم  اـی  هدوب ؟ مرکا  ربماـیپ  یمود  زین  يو  ادـخب  توعد 
وا زا  هک  يا  هحیحـص  تایاور  رد  ار  یگژیو  نیمه  هکناـنچ  هدـش -  هتـشاگنا  ص )  ) وازا یناـمرفان  يربناـمرف و  مکح  رد  يو  زا  یناـمرفان 

و رگم . ؟ ای  رگم ؟ ای  ؟ هدوب شتما  نایم  وا  دـننامه  يو  (ص ) وا زا  یـصن  لالدتـسا  هب  رگم  اـی  تخانـش -  ناوت  یم  یلع  يارب  هدـمآ  (ص )
اهرگم ای  نیا  زا  اهدص 
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تیاور .  هدننیرفآ  هن  مناد و  یم  ار  شخساپ  نم  هن  هک  دیسرپ  ناوت  نت  ود  نیا  مان  یهارمه  رد 

رکبوب تشهب  يانهپ 

يا هتشرف  سپ  دندمآ  درگ  یبوط  تخردریز  ناگتـشرف  هک  مدید  نانچ  ثیدح  رد  دسیون : یم   - 2  / 183 سلاجملا -  ههزن  رد  يروفص 
زاورپب تشهب  نوماریپ  ات  دراد  نم  ینازراار  هدـنرپ  رازه  لاـب  رپ و  دـهد و  نمب  ار  هتـشرف  رازه  يورین  یلاـعت  يادـخ  متـشادتسود  تفگ 

تفرب و وا  يوریناـت  دوـب  زاورپ  رد  لاـس  رازه  وا  دیـشخب و  ودـب  تساوـخ  یم  يو  هچنآ  دـنوادخ  سپ  مـسرب .  نآ  ياـهتنم  هـب  مـیآرد و 
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تفرب و وا  يورین  ات  دـنارذگ  زاورپ  رد  ار  رگید  لاس  رازه  ات  دـینادرگ  زاب  يوب  ار  اـه  لاـب  ورین و  یلاـعت  دـنوادخ  یلو  تخیرب  شیاـهرپ 
وا يورین  زاب  اتدـنارذگ  زاورپ  رد  مه  ار  رگید  لاس  رازه  اـت  داد  يوب  ار  اـه  لاـب  ورین و  لاـعتم  يادـخ  راـب  موس  يارب  تخیرب و  شیاـهرپ 
ارت هک  هدـش  هچ  هتـشرف  ياتفگ  دـش و  کیدزن  وا  هب  ناروح  زا  یکی  داتفا و  یخاک  هناتـسآ  رد  نایرگ  هاگنآ  وتخیرب  شیاهرپ  تفرب و 

هـضراعم هب  يو  اب  ادخ  یئاناوت  رد  نمنوچ  نداد  خساپ  تسا  یلدشوخ  يداش و  ياج  تسین  هودـنا  هیرگ و  ياج  اجنیا  منیب ؟ یم  نایرگ 
هار ردقچ  لاس  رازه  هس  نیا  رد  ینادیم  ایآ  يا  هدنکفا  هاگترپ  رد  ار  دوخ  وت  تفگ : وا  داد  یهاگآدوخ  ناتساد  زا  ار  وا  هاگنآ  متساخرب . 

رکبوب يارب  یلاعت  يادخ  هچنآ  زا  مرازه  هد  کی  زا  شیب  مراگدرورپ  تزع  هب  تفگ  هن  تفگ  يا  هدومیپ  زاورپ  اب  ار 
تسا .  هدروآ  2 مالظلا 25 /  حابصم  رد  مه  ینادرج  ارشرازگ  نیا  يا .  هدومیپن  هدرک  هدامآ  ض )  ) قیدص

لاس رازه  یس  زا  رتمک  رد  ار  نآياهتنا  ات  ادتبا  هلـصاف  مهیور  رب  هدرکهدامآ  رکبوب  يارب  تشهب  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ  سپ  دیوگ : ینیما 
دراد ار  هدنرپ  رازه  رب  مه  دـنک و  یم  زاورپ  هتـشرف  يورین 1000  اـب -  مه  هک -  میوش  راوس  یغرم  رب  رگا  هزاـت  مه  نآ  دومیپ  ناوـت  یمن 

ادخ یئاناوت  تسا  گرزب 
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لیـصحتلا غراف  هیلاع  سرادـم  زا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هک  منک  یم  راذـگاو  هزورما  رایـشوه  ناـناوجهب  ار  تیاور  نیا  تساوخزاـب  نم 
یم يرگشهوژپ  چیه  هن  اریز  مناد  یم  بیغلا  لاجر  فیلاکت  زا  مه  ار  نآ  یشرازگ  هریجنز  نایجنایم  رد  نتـسیرگن  هنوگ  نیمهب  دنا ، هدش 
ماگ دوهـش  ملاع  نادرم  تفرعم  رد  هک  یـسانش  لاجر  رگنرود و  سانـش  ثیدح  هتـشک و  راک  ظفاح  چـیه  هن  دـبای و  تسد  نآ  رب  دـناوت 

دشاب هتشادرب  دنلب  یئاه 

دنک یم  ایح  رکبوب  زا  ادخ 

نانچ باوخ  هب  نم  تسا و  ترفاسم  رد  مرسمه  ادخ  لوسر  يا  تفگ  دمایب و  راصنا  زا  ینز  تفگ : هک  دنا  هدروآ  کلام  نبسنا  نابز  زا 
دش و ردـبنایرگ  نز  تفای  یهاوخن  دوخ  رانک  رد  اروا  زگره  رگید  هک  ارچ  یـشاب  ابیکـش  دـیاب  یم  تفگ  داتفیب  ما  هناخ  لخن  هک  مدـید 

ترانک رد  بشما  نیمه  هک  ورب  تفگ  وا  تفگن  زاب  وا  يارب  ار  ص )  ) ربمایپ نخـس  یلو  داد  یهاگآ  دوخ  باوخ  زا  ار  وا  دید و  ار  رکبوب 
اروا دش و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  سپ  دمایب  شرسمه  دش  بش  نوچ  تفر و  هناخب  رکبوب  و  ص )  ) ربمایپ نخس  رد  كانشیدنا  وا  دوب  دهاوخ 
نوچ یلو  دوب  تسار  یتفگ  وت  هچنآ  دـمحم  تفگ  دـمایب و  لیئربج  سپ  دـنکفا  يوب  ینالوطیهاگن  وا  داد  یهاگآ  شرـسمه  ندـمآ  زا 

زا تسا و  قیدص  وا  نوچ  دوش  هتفگ  یغورد  وا  نابز  رب  هک  تشاد  مرـش  وا  زا  ادـخ  دوب  دـهاوخ  وت  رانک  رد  بش  نیمه  وا  تفگ : رکبوب 
درک .  هدنز  دوب  هدرم  هک  ار  درم  نآ  يو  يوربآ  زا  يرادساپ  يارب  هک  دوب  يور  نیمه 

 2 سلاجملا 184 /  ههزن 
هاـنگ زا  ار  رکبوـب  دـنا  هتـساوخ  يدنمــشوه  اـب  هـک  دـننایک  يرادـنپ  شرازگ  نـیا  هریجنز  ناـیجنایممیتسناد  یم  یکــشاک  دـیوگ : ینیما 

وگتسار ربمایپ  نابز  رب  هک  دنک  یمن  اورپ  ادخ  ایوگ  دنا  هتخادنا  ربمایپ  ندرگب  ار  هانگ  نیمه  یلو  دنرامش  كاپ  یئوگغورد 
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ار وا  زگره  رگید  هکداد  شرازگ  وا  نز  هب  هکلب  هدرم و  كدرمهک  دوب  هتفگن  ربمایپ  اریز  دوش .  هتفگ  یغورد  شا  هدش  هدرمش  وگتسار  و 
نیمه هک  نل -  فرح  اـب  نآ  یهارمه  دـناسر و  یم  ار  يدـبا  یفن  هـک  زگره "  ادـبا =  دـیق "  اـب  هـک  نآ  تفاـی  دـهاوخن  دوـخ  راـنک  رد 

یکیراترد يریت  هک  رکبوب  ایآ  هدوب  ربمایپ  نخـس  فـالخ  هداد  يور  هچنآ  سپ  دـنک  یم  رتدـیدش  ار  نآ  هیفاـن  تلاـح  دراد -  اریگژیو 
یم هدنز  ار  درم  نآ  شیوربآ  يرادساپ  هانگ و  نیا  زا  وا  نداد  وشتسش  يارب  دنک و  یم  ایح  يو  زا  ادخهدنارپ  راکـشآ  یغورد  هتخادنا و 

زگره هانگ  نیا  هک  درک  يراک  ناوت  یم  هنوگچ  دمآرد  يو  ناهد  زا  ربمایپ ) شرازگتفلاخم  و   ) غورد ینخس  هکنآ  زا  سپ  یلو  دیامن ؟
مناد .  یمن  نم  دشاب ؟ هتفرگن  ماجنا 

یلو درذگب  یغورد  رکبوب  ناهد  رب  هدشن  یـضار  هنوگچ  شربمایپ ؟ يوربآ  ای  تسا  هدوب  رت  مزال  رکبوب  يوربآ  زا  يرادساپ  ادـخ  رب  ایآ 
ص)  ) ربمایپ نانخس  هب  غورد  نتفای  هار  یلو  دوبن  مالسا  يارب  یتسکش  یلوا  ندمآ  ردوگغورد  هکنآ  اب  هتـسناد ؟ اور  شربمایپ  رب  ار  نیمه 

دمآیم .  رامش  هب  نید  يوزاب  رد  یتسکش 
رگم یلو  دـیایب  رد  وگغورد  دـیابن  تساهدوب  قیدـص  رکبوب ، نوچ  دـنیوگ  دادـیور  نیا  يارب  یـشارت  تلع  رد  هک  اـیب  تفگـش  هب  هاـگنآ 
دزاس راومه  نآ  يارب  ار  هار  مینیب  یم  ناتـساد  نیا  رد  هک  يا  يرادنپ  یحوهک  ریگ  نانچ  هدوبن ؟ ناقیدص  همه  رورـس  ص )  ) ادـخ لوسر 

یلو داد  ربخ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  نامه  هیضق  ادتبا  رد  دیوگب  هتخانـش و  یگدولآ  زا  رانکرب  ار  ربمایپ  ناتـسآ  دناوتب  نآ  هدنزاس  هک 
ص)  ) وا دوش  یم  مولعم  میدروآ  هچناب  هجوت  اب  یلو  تفگن  غورد  ص )  ) وا سپ  درک  هدـنز  میتفگ  هک  یفدـهنامه  يارب  ار  كدرم  ادـخ 

رانک رد  ار  وا  زگره  رگید  دوب  هتفگ  هکلب  دشابن  يو  نخس  ندمآرد  غورد  بجومشا  هرابود  ندش  هدنز  هک  دوب  هدادن  ربخ  درم  ندرم  زا 
ریدغلا ص 266 و یسراپ  نادرگرب  زا  دلج 13  رد  هک  ار  هفیلخ  يار  رگا  يرآ  دمآرد  نخس  نیا  فالخ  رب  هک  نآ  اب  تفای  یهاوخن  دوخ 

ناتساد نینچ  میناوت  یم  میرامشن  بیعار  یقاب  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  ای  میرادب  اور  رترب  رب  ار  رتهک  نتـشاد  مدقم  میریذپب و  میدید   267
مینک .  مهرس  مه  یئاه 
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رکبوبا نفد  تمارک 

لسغ و زا  مدرم و  نم  نوچ  تفگ  نارضاح  هب  دیـسر  گرم  ماگنه  نوچ  ار  ض )  ) رکبوب دنا  هتفگ  هک  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 
دیئوگب دیتسیاب و  رد  کیدزن  سپ  تسا  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ ربق  هک  يا  هرجح  رد  رب  دیـسرب  ات  دیربب  دیرادرب و  ارم  دـیدش  غراف  نم  نفک 

هتسب لفق  اب  هک  رد  دش و  هداد  امـشب  ياهزاجا  رگا  سپ  دهاوخ  یم  هزاجا  دش  لخاد  يارب  هک  تسا  رکبوب  نیا  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
نانآ سپ  دـینک .  كاخ  رد  اجنآ  دـیرب و  عیقب  هب  ارم  هنرگو  دیراپـس  كاخب  اجنامه  دـینک و  لخاد  ارم  سپ  دـیدرگ  هدوشگ  ناتیورب  دوب 

: داد رد  ادن  ربق  نورد  زا  یفتاه  هاگان  دش و  هدوشگ  رد  داتفیبلفق و  دـندنار  نابز  رب  دوب  هتفگ  يو  هچنآ  دنداتـسیا و  رد  هناتـسآ  رد  نوچ 
تسا .  قاتشم  تسود  هب  تسود  هک  دینک  دراو  تسودرب  ار  تسود 

 / سیمخلا 264 خیرات  رد  يرکب  راید  3 و  يوبن 394 /  هریـس  رد  یبلح  زین  تسا و  هدروآ   5 دوخ 378 /  ریسفت  رد  يزار  ار  شرازگ  نیا 
 2 سلاجملا 198 /  ههزنرد  يروفص  و   - 1  / 200 هدش -  پاچ  لماک  هیشاح  رد  هک  لودلا  رابخا  رد  ینامرق  2 و 

ربمایپ هرجح  یکاپ -  هاگیاج  رد  هفیلخنفد  ردار  دوخ  نایاوشیپ  راک  هلیـسو  نیا  هب  دـنا  هتـساوخ  شرازگ  نیا  نارگ  وگزاـب  دـیوگ : ینیما 
ای فیرـش  هرجح  اریز  دـندماین  رب  نآ  باوـج  هدـهع  زا  تخاـس و  هدـنامرد  ار  ناـنآ  راوـشد ، هلئـسم  نیا  هک  ارچ  دـیامنب  تسرد  (ص - )
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رد دوب .  ناناملسم  همه  هب  طوبرم  هدمآرد و  هقدص  تروص  هب  هک  نیاای  دوب  هدنام  یقاب  ص )  ) وا تیکلم  رد  تسا  راکشآ  قح و  هکنانچ 
نینچ هک  دـنریگب  هزاجا  ناـشنارهاوخ -  طبـس و  ماـما  ود  ص - )  ) وا ثراو  اـهنت  ناگدـنامزاب  زا  نآ  رد  نفد  يارب  دـیاب  یم  لوا  تروص 

دریگب هزاجا  ناناملسم  هعماج  زادوب  بجاو  دش  اهراک  راد  هدهع  وا  سپ  زا  هک  یـسک  رب  ای  هفیلخ  رب  مه  مود  تروص  رد  دندرکن .  يراک 
رگا دوب و  دهاوخ  نید  نوناق  اب  فلاخم  يراک  اجنآ  ردوا  نفد  سپ  دندرکن .  يراک  نینچ  کی  چیه  هک 
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ناربمایپ هورگ  ام  هک  درک  تیاور  ردـپ  دوخهکنآ  زا  سپ  میئوگ  دـناهدرک  نفد  هدیـسر  شرتخد  هب  ثرا  هب  هک  ینیمز  رد  اروا  هک  دـنیوگ 
دلج رد  ام  هکنآ  اب  دیـسر  دـناوت  هشیاع  هب  ربمایپ  زا  یثرا  هچ  رگید  نیا  زا  سپ  تسا ، هقدـص  دـنام  اجب  اـم  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  ثرا 

نامه رد  ینعی  دنتـشادن  ناشاه  هرجحرب  یقح  تنوکـس  يارب  زج  ربمایپ  نانز  زا  کیچیه  هک  میدرک  نشور  مود  پاـچ  زا  مشش ص 19 .
دنناوتب هک  دنرادن  نآ  رب  ار  تیکلام  قوقح  زا  مادکجیه  سپ  داد .  شرهوش  هناخ  رب  هدع  مایا  رد  ینز  ره  هک  دنتـشاد  قح  نآ  رد  يدـح 

مهـس دربب و  ثرا  ربمایپ  زا  هشیاع  تنـس ) بهذـم  فـالخ  رب   ) مینک ضرف  رگا  هک  میتفگ  اـجنآ  رد  مه  و  دـننکب .  ناونع  نیا  هب  یفرـصت 
تحاسم  1/8 زا تشاد و 1/9 نز  تشذگرد 9  نوچ  ص )  ) وا اریز  دوب  دـهاوخ  هرجح  زا 1/8  وا 1/9 مهـس  دسر  وا  هب  نیمز  زا  مه  یثرالا 

قح هکنآ  زا  هتـشذگ  درادـن  ار  رفن  کی  نفد  شیاجنگ  نآ   1  / 8 زا  1/9 دـشاب گرزب  هرجح  مه  ردـقچ  ره  مینک  باسحرگا  ار  لحم  نآ 
دنکب .  نآ  رد  یفرصت  دوخ  ءاکرش  هزاجا  یب  تسناوت  یمن  دوب و  عاشم  يو 

یم دیدپ  رگید  لکـشم  سپ  زا  لکـشم  هک  دنا  هدیرفآ  یـشرازگ  سپ  دنناهرب  تالکـشم  نیا  گنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگدنا  هتـساوخ  نانیا 
 - بیغ ملع  شدوخ  هک  نیا  ای  دوب  هتفگ  وا  هب  ص)  ) ربمایپ هک  دوب  ینخس  هب  یمرگتشپ  اب  هفیلخ  نخس  ایآ  میسرپ  یم  اریز  درآ 

دینک و نفد  هرجح  رد  ارم  داتفا  لفق  دش و  اب  رد  گرا  دیوگب "  هداد و  ناشن  دوخ  زا  يدیدرت  دیابن  وا  میریگب ، رگا  مه  ار  نیتسخن  ضرف 
تسین  اور  نآ  رد  يدیردت  شپ  دوش  عقاو  دیاب  ریزگان  هداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هچنآ  اریز  دیرب " . عیقب  هب  ارم  هنرگ 

وا نابز  زا  ارنآ  هتـشادن  نانیمطا  نانآ  نخـس  هب  هفیلخ  هک  یناـسک  هکلب  هتفگن و  رکبوب  هب  ینخـس  نینچ  دوخ  ص )  ) وا تسا  نکمم  يرآ 
زا هدوبن و  تسرد  الصا  تیاور  هک  نیا  ای  هتشاد  اور  دیدرت  هتفگهچنآ  رد  يور  نیا  زا  دنا و  هدرک  وگزاب  يو  يارب 

هحفص 133 ] ] 

یگرزب تمارک  میراگنا  تسرد  ار  نآ  رگا  اریز  هدوبن  نآ  زا  یناشن  دـیناسم  حاحـص و  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  راـگزور  اـت  مه  يور  نیمه 
هناخ نیرخآ  يوس  هبار  وا  ناگمه  هک  يزور  رد  مه  نآ  هداد و  يور  راصنا  رجاهم و  همه  نآ  يور  شیپ  هباحـص و  روضح  رد  هک  تسا 

زا دندینـش  فیرـش  ربق  زا  هکار  یئادـن  نآ  دنـشاب و  ناتـسادمه  نآ  لقنرد  ناگمه  یتسیاب  یم  لاح  نیا  رد  دـناهدرک .  یم  تعیاشم  شا 
، لالاهنابز هن  دوب و  نیگنـس  اه  شوگ  هن  دـندوب  هدیـشک  هدرپ  اه  مشچ  رب  هن  زور  نآ  رد  اریز  دـننک  وگزاب  راگزور  نایاپ  ات  نامز  نامه 
رد هن  دوب ، هدادن  يور  الصا  یتمارک  نانچ  هکنآ  رگم  تشادن  یتلع  مه  نیا  درکن و  رت  بل  نآ  يرگوگزاب  هب  سکچیه  هک  سوسفا  یلو 

 " تسا تسود  قاتـشم  تسود  هک  دـینک  دراو  تسود  رب  ار  تسود  هدوب و "  راک  رد  یئادـن  هن  دوب و  هداتفا  لـفق  هن  دوب و  هدـش  هدوشگ 
يرآ : دهد  یم  ربخ  تیاور  نآ  هدننیرفآ  هنایفوص  حور  زا  هک  یشارت  تلیضف  رد  یئوگفازگ  هدیئاز  تسا  ینخس 

يدمآ "  شوخ  ام  هدننک  رادید  ناه  هک  دوشن  یم  نآ  نانکاس  زا  یئاوآتفاتش  بوبحم  يوک  رادید  هب  هک  ره  هن  " 
هدرمـش و ملـسم  ار  نآ  هدروآ و  نآ -  يارب  تسرد  يا  هریجنز  زا  دای  نودـب  واناگدـنیآ -  يزار و  ار  یگتخاس  هتفاب  مهرد  تمارک  نیا 
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نآ ای  هتشاد و  يربخ  شا  یشرازگ  هریجنز  رد  دوجوم  ياه  فعـض  هطقن  زا  هکنآ  یب  دنا  هدینادرگ  رکبوب  لئاضف  رب  يزیوآ  تسد  ار  نآ 
دبع زا  وا  تسا و  یـسدقم  ياطع  نب  دـمحم  نب  یـسوم  رهاط  وبا  وا  یجنایم  هدروآ  ار  نآ  هریجنز  هک  رکاسع  نبا  یلو  دنرمـش  مهم  ار  اه 

مه لیلجلا  دـبع  لاح  هدوب و  زاسغورد  رهاط  وبا  اریز  تسا  ریذـپراکنایثیدح  نیا  دـیوگ  دوخ  هاـگنآ  ینرع .  هبح  زا  وا  یندـم و  لـیلجلا 
 . هدرمشلطاب ار  ربخ  نیا  زین   3 نازیملا 391 /  ناسل  رد  تسین و  مولعم 

ثیدح لقن  دیوگ : نابحنبا  تسین و  قوثو  دروم  دیوگ : یم  یئاسن  دنا و  هدرمش  زاسغورد  ار  یـسدقم  رهاطوبا  زین  متاح  وبا  هعرز و  وبا 
زا لطاب  یگتخاسثیداحا و  دیوگ : یلیقع  هدوب و  دزد  ثیدح  دیوگ  يدع  نبا  هدوب و  زاس  ثیدح  نوچتسین  اور  يو  زا 

هحفص 134 ] ] 

یم کلام  هبغورد  ياه  شرازگ  وا  دیوگ : لیعامسا  نب  روصنم  و  تسا .  رادرب  راکنا  يو  ثیدح  هتفگ و  زاب  دامتعا  دروم  نایجنایم  نابز 
رد ج 5 ص 231 ط 2  هدش  دای  ذخام  هب  دیرگنب  هتسب ،

دتفا یم  كاخ  هب  رکبوب  تبیه  زا  لیئربج 

يارب اهنت  دوب  وگتفگ  مرگرس  وا  اب  هک  لیئربجدمآ  یم  رد  ص )  ) ربمایپ رب  رکبوب  نوچ  هک  هدروآ  یکلام  یشیف  فسوی  خیـش  تما ، ياناد 
نیتسخن زا  ار  يو  تفگ  لیئربج  دیـسرپ  وا  زا  ار  راک  نیا  زار  ص )  ) ربمایپ تساخ -  یم  اپرب  رگید -  سکچیه  هن  و  رکبوب -  تشادگرزب 

نامه تفگ  نمب  ملد  دـنتفا  كاخب  مدآ  ربارب  رد  ات  دومرفب  ار  ناگتـشرف  یلاـعت  يادـخنوچ  اریز  تسا  يداتـسا  قح  نم  رب  شنیرفآ  زور 
هتـشون نآ  رب  راب  نیدنچ  مدید  گرزب  یهاگرخ  دیتفا  كاخب  تفگ : یلاعت  يادخ  نوچ  دش و  هاگرد  هدـنار  درک و  سیلبا  هک  ینک  دـیاب 

 . دش هچنآ  دش  مداتفا و  كاخب  رکبوب  تبیه  زا  سپ  تفا  كاخب  تفگ  یم  وا  ورکبوب  رکبوب  دوب  هدش 
داتسا ام  خیش  دسیون  یم  هدروآ و  ص 111  هدش -  پاچ  نیحایرلا  ضور  هیـشاح  رد  هک  قیقحتلا  هدمع  رد  یکلام  يدیبع  ار  تیاور  نیا 
 . مدینش زین  رهزا  رد  نامناداتسارتشیب  زا  ارنآ  ریظن  هچنانچ  تفگ  میارب  یشیف  هتفگ  هب  کیدزن  یناتساد  زینيرکب  نیدباعلا  نیز  دمحم 

زور نیتسخن  زا  هکنآ  اـب  هدـنامن و  راـنک  رب  ناـنآ  دـنزگ  زا  مه  لـیئربج -  ادـخ -  یحو  نیما  یتح  هک  هورگ  نیا  زا  اتفگـش  دـیوگ  ینیما 
درآ .  هار  هب  ار  وا  دیاب  رکبوب  هک  دنا  هداهن  هدش  هدنار  هدز و  نیرفن  سیلبا  فیدر  رد  ار  وا  مه  زاب  هدزن  رس  وا  زا  یهانگ  چیه  شنیرفآ 

عفر يارب  تسا .  لد  ود  مه  وا  نامرف  ماجنا  رد  يوهاگنآ  درامـش و  یم  دوخ  نیما  ار  يو  كاپيادـخ  هک  يرادـنپ  هتـشرف  نیا  زا  اـتفگش 
 - نآ زا  شیپ  هن  هدینادرگ -  دوخ  نیما  ار  يو  هک  هدوب  شزغل  نیا  زا  سپ  اهنت  ادخ  هک  دنیوگب  تسین  یفاک  نخس  نیا  یتشز 
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دزادرپ و یئامندوخب  وا  دوجو  رد  هشیدـنا  ناـمه  دـیاش  اریز  درامـش .  یمن  نیما  دـنارذگ  رفک  هشیدـنا  دوخ  لد  رد  هک  ار  یـسک  وا  اریز 
دماجنایب .  اراکشآ  رفک  هب  يو  هشیدنا  هاگنآ  درآ و  تسارهار  هب  ار  وا  هک  دوشن  ادیپ  زین  یسک 

هکیلاح رد  درب  یم  ار  رکبوب  نامرف  دریگیمن ، ار  وا  گرزب ، يادخ  تبیه  یلو  دسرت  یم  رکبوبا  تبیه  زا  هک  برقم  هتشرف  نیا  زا  اتفگش 
لیئربج دننام  زا  مه  نآ  دراد  یشزرا  هچ  تسا و  يا  هدجس  هچ  نیا  دتفا  یم  اوران  رادنپ  هب  ندرک  هدجس  رد  ادخ  روتـسد  زا  يربنامرف  رد 

رد رکبوب  تبیه  رگم  وا ؟ زا  يرادربنامرف  كاپ و  يادـخ  هاـگرد  هب  یکیدزن  برقت و  يارب  هن  دریگ و  ماـجنا  رکبوب  تبیهرطاـخب  اـهنت  هک 
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هدوب ؟ وا -  تمظع  تسا  گرزب  هک  شراگدرورپ -  تبیهزا  رت  هوکشرپ  رت و  گرزب  نیرب  ناهج 
ره ات  دننزب  ار  گرزب  ربمایپ  هاگرخ  اجنآ  هک  دوب  نانچ  رتراوازـس  هدرک ؟ یم  راک  هچ  رکبوب  هاگرخ  نیرب  ناهج  ناتـسآ  دـنلب  رد  یهگناو 

دراپـس ناج  یلاح  رد  یفطـصم  هشوگ  رگج  دنک و  اه  يراکهزب  تسا  نکمم  هک  یئمدآ  هاگرخ  هن  دبای  هار  دوش  کیدزن  هاگترپ  هبسک 
دشاب .  كانمشخ  وا  رب  هک 

زج یئورین  هلیسوب  رگم  ای  هتسناد  یم  بیغ  رگم  ؟ هتـشذگ شزغم  لد و  رد  ياد  هشیدنا  نانچ  لیئربج  هک  دوب  هتـسناد  اجک  زا  رکبوبهزات  و 
دننک يرواد  دیاب  دوخ  اه  هنیمز  نیا  همه  رد  یمارگ  ناگدنناوخ  هدشیم ؟ یحو  وا  هب  ادخ  یحو  نیما 

رد دنرآ و  یم  دوخ  ياه  شراگن  رد  ار  نآ  هدروآ  دورف  رـس  اه  یئاوسر  نیا  ربارب  رد  هک  تشاد  دیاب  ره  زا  ناداتـسا  زا  تفگـش  هاگنآ  و 
عماـجم رد  دـنریگ و  یم  هدرب ، ثاریم  هب  ار  اـه  هتـشاگن  هک  دـنهن  یم  اـج  رب  ار  یناـسک  شیوـخ  زا  سپ  دـننار و  یم  ناـبز  رب  اـه  نمجنا 
دنشارتب رکبوب  يارب  یتلیضف  دنتـساوخ  يرآ  دنیامن ، یم  تشز  ار  مالـسا  كاپ  هرهچ  خیرات و  هحفـص  هلیـسونادب  دننکارپ و  یمناروشناد 

نودـب ناشیا  هکدوب  نآ  يارب  همه  اه  نیا  دـندومن و  تسپ  ار  نیما  لیئربج  هک  تخاس  ناشروک  نانچ  یفاـب  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  سپ 
دننز یم  تخاپ  تخاس و  هب  تسد  مالسا  ياهداینب  رد  يا  هدجینس  هویش  چیه  یب  شیوخ و  نید  رد  یتریصب 
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هدش تیاور  ع )  ) نانمومریما انالوم  يارب  هک  دشارتب  یتلیـضف  يارب  يریظن  تسا  هتـساوخ  هدیرفآ  ار  تیاور  نیا  هک  یـسک  منک  یم  نامگ 
وت متـسیک و  نم  دیـسرپ  تخادرپ و  وگتفگب  يو  اـب  كاـپ  يادـخ  هک  هاـگنامه  یک ؟ تشاد و  راوتـسا  ار  لـیئربج  ماـگ  ترـضح  نآ  هک 

تفایرد ار  وا  نانمومریما  انالوم  غورف  سپ  دنام ) زاب  نخس  زا  هکنادنچ   ) تفرگب ار  وا  كاپ  يادخ  تبیه  دیشیدنایب و  یکدنا  وا  یتسیک ؟
نمضرد ار  تیاور  نیا  یمیمت  حلاص  خیش  نیرفآ  نومضم  رعاش  هک  لیئاربج  وت  هدنب  منم  لیلج و  يادخ  یئوت  دیوگب  هکتخومآ  يوب  و 

هدرک سیمخت  ار  وا  هدیـصق  زین  يرمع  يدنفا  یقابلا  دبع  گرزب  رعاش  هدروآ و  هدورـس  ع )  ) نینموملاریما انالوم  حدـم  رد  هک  ياهدیـصق 
دیوگ : یم  هک  تفای  ناوت  يرمع  ناوید  زا  رد ص 126  ار  سمخم  یمیمت و  ناوید  زا  رد ص 4  ار  نآ  لصا  هک 

یتسه گرزب  یتخرد  رازلگ و  اهدرخ  يارب  وت  " 
دننیچ یم  یئامنهر  یهاوخکین و  هویم  وت  يابوط  هخاش  زا  هک 

دنک رذگ  وت  شوخ  يوب  زا  يداب  هاگ  ره 
دبای یم  شیاسآ  وت  میسن  زا  ناج 

دیآ نآ  يوسبیئادن  شراگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  ماگنه  نامه  نیا  و 
يدوب  ناگتشرف  ربهار  وت  هک  ماگنه  اسب 

یتخادرپ  یئامنهار  هب  ناشیا  نیئآ  ووربآ  زا  يرادساپ  يارب  و 
داد زاوآ  ار  لیئاربج  نامسآ  راگدرورپ  هک  يزور 

دیشیدنایب یکدنا  وا  متسیک  نم  تفگ  و 
تفای تسناوتن  ار  یئوکین  نآ  هب  یخساپ  يدوبن  وت  رگا  و 

تسا ایاضق  هجیتن  هک  تسا  یتروص  ار  وت 
نایناهج  يارب  یئاه  هنیئآ  نوچ  تسا  یلد  ار  وت 

هتفرگ رب  رد  ار  دنلب  ياه  یگتسجرب  هک  تسا  يرادرک  ار  وت 
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هدید ناگدیرفآ  نیرتهب  هک  تسا  یمان  ار  وت 
" دنابسچ نتشیوخب  ار  وا  ءارسا  دش و  رت  کیدزن  هک  ماگنه  نامه  یک ؟ و 

كاـپ يادـخ  ناـمرف  زا  هک  دوب  هدـنارذگ  لد  رد  سیلبا  دـننامه  لـیئاربج  هک  هدـماین  نآرد  اریز  تسین  رکبوـب  هناـسفا  نوـچمه  نیا  یلو 
دمآ و بلاغ  گرزبيادـخ  تبیه  رب  ترـضح  تبیه  هک  هدـماین  نآ  رد  هداد و  ربخ  بیغ  زا  نینموملاریما  هک  هدـماین  نآ  رد  هدـچیپبرس و 
هک هدـماین  یلع و  یلع  دوبهتـشون  نآ  رب  هک  دوب  گرزب  یهاگرخ  اجنآ  هک  هدـماین  دـمآ و  هدجـسب  ترـضح  تبیهزا  لیئربج  هک  هدـماین 
زا هبعـش  اریز  تسین  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  ام  تیاور  رد  دـناسرت  ار  وا  هلیـسو  نیاـب  نک و  هدجـس  تفگ  داد و  زاوآ  ار  لـیئربج  ترـضح 

دراد .  یم  رود  ار  دوخرتشیب  هچ  ره  یناوخ  تلیضف  رد  یئوگفازگ 

رکبوب زا  یتمارک  رب  لمتشم  یناتساد 

نآ هدننک  زارف  رس  رب  زارفرس -  هنیدم  رواجم  نم  تفگ  هک  تسا  هدروآ  یبغز  نب  رمع  راکوکین  خیـش  نابز  زا  دحاولا  دبع  نب  سابعلاوبا 
مدش و نوریب  زین  نم  دنیآ  یم  درگ  ربمایپ -  يومع  سابع -  هبق  رد  یماما  نایعیـش  هک  اروشاع  زور  رد  مدوب  داب  اه  مالـس  دورد و  نیرترب 
هب نانآ  زا  یخیـش  سپ  دـیهد .  نم  هب  يزیچ  رکبوب  یتسود  هار  رد  متفگ  مداتـسیا و  هبق  هناتـسآ  رد  نم  دـنا  هدـمآ  مهارف  اجنآ  هک  مدـید 

نوریب درم  نآ  سپس  دندرب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  ات  متـسشن  سپ  میهد  وتب  يزیچ  دوش و  مامت  نامراک  ات  نیـشنب  تفگ  دمآ و  نم  يوس 
تسد ود  ره  ات  تشامگ  نم  رب  ار  مالغود  تسب و  ار  رد  نم  رس  تشپ  درک و  هناخ  لخاد  درب و  دوخ  هناخب  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  دش و 

دندرک و نینچ  زین  اهنآ  دنربب  ارم  نابز  ات  دومرفب  ار  ودنآ  سپـس  دندروآ  دردب  ارم  ناشاه  کتک  اب  دنتـسب و  رـس  تشپ  هب  نامـسیر  اب  ارم 
دنب ات  دومرف  ار  ودنآ  هاگنآ 
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نوریب وا  دزن  زا  نم  تفگ : دهد  زاب  وتب  ار  تنابز  ات  یتساوخ  یم  يزیچ  وا  تبحم  هار  رد  هک  سک  نامه  دزن  ورب  تفگو  دـندوشگ  نم  زا 
رد هک  یناد  یم  وت  ادخ  لوسر  يا  متفگ  لد  رد  مداهن و  ربمایپ  كاپ  هرجح  هب  ور  متـسیرگ  یم  جنر  درد و  ینخـس  زا  هکیلاح  رد  مدش و 
اب هرجح  نامه  رد  سپ  یهد  زابنم  هب  ار  منابز  مراد  یم  تسود  هدوب  قح  رب  وت  رای  نیا  رگا  نونکا  هدمآ  نم  رسرب  هچ  رکبوب  یتسود  هار 

لاـح هب  نم  ناـبز  هک  مدـید  باوـخ  رد  هـتفر و  ورف  کبـس  یباوـخ  رد  مدـنام و  ار  بـش  دوـب  درد  یتخـس  زا  یـشان  هـک  ناـشیرپ  یلاـح 
رکـش متفک  سپ  تفگ  نخـس  مناوت  یم  تسه و  مناهد  رد  تسرد  هدوب  تسخن  هچنانچ  منابز  مدید  مدش و  رادـیب  سپ  تشگزابتسخن 

اروشاـع زور  رد  ناـنآ  دـمایب  رگید  لاـس  نوـچ  تفاـی و  شیازفا  ملد  رد  ض )  ) رکبوـب یتـسود  دـینادرگرب و  نم  هب  ار  مناـبز  هک  ار  ادـخ 
زا یناوج  سپ  دیهدب  نم  هب  رانید  کی  رکبوب  یتسود  هار  رد  متفگ  متفر و  هبق  نامه  ناتسآ  هب  زین  نم  دندمآ  مهارف  دوب  ناشتداعهکنانچ 
ارم تسد  دمآ و  نم  غارسب  ناوج  نآ  دشمامت  ناشراک  نوچ  متسشن و  سپ  دوش  مامت  نامراک  ات  نیـشنب  تفگ  ارم  تساخرب و  نارـضاح 
نم رب  ار  يرد  تساخرب و  ناوج  میدمآ  غراف  نآ  زا  نوچ  ات  داهن  یئاذـغ  میور  شیپ  درک و  لخاد  درب و  لاسراپ  هناخ  نامه  هب  تفرگ و 

هک مدید  سپ  تسیچ  شا  هیرگتلع  منیبب  ات  متساخرب  نم  درک  نتسیرگب  زاغآ  سپس  دش و  یم  زاب  هناخ  ياهقاطا  زا  یکی  هب  هک  دوشگ 
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ادخب شمتفگ  تفرگ  مارآ  نوچ  مداد  شايرادلد  درک  تدش  شا  هیرگ  مدیسرپ  ار  وا  ناتساد  نم  دندوب  هتسب  ار  يا  هنیزوب  قاطا  نآ  رد 
یهدن یهاگآ  نآ  زا  ار  هنیدـم  مدرم  زا  سکچیه  هک  يروخ  یم  مسق  میارب  رگا  تفگ  یئوگب  میارب  ار  تناتـساد  هک  تمهدیم  دـنگوس 

ام دزن  هب  يدرم  میدوب  سابع  هبق  رد  اروشاع  زور  ام  هک  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  نادـب  تفگ  وا  سپـس  مدروخ و  مسق  شیارب  نم  میوگ  یم 
ات نیـشنب  تفگ  وا  هب  تساخرب و  دوب  یماما  نایعیـش  نیرت  گرزب  زا  هک  مردـپ  تساوخ  اـم  زا  يزیچ  ض )  ) رکبوب یتسود  هار  رد  دـمآ و 

دـندز و کـتک  ار  وا  اـت  تشاـمگ  وا  رب  ار  مـالغ  ود  دروآ و  هناـخ  نـیمه  هـب  اروا  دــش  ماـمت  ناـشراک  نوـچ  سپ  دوـش .  ماـمت  ناـمراک 
وا دندرک و  نینچزین  ودنآ  دنربب و  ار  شنابز  داد  روتسدسپس 
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زا ام  هک  دروآرب  دـنلب  يدایرف  مردـپ  هاگان  میدـیباوخ  دیـسر و  ارف  بش  نوچ  میتفاـینوا و  زا  يربخ  اـم  تفر و  دوخ  هارب  اـت  درک  نوریب  ار 
میتخادنا قاطا  نیا  رد  ار  وا  میدومن و  یبات  یب  سپ  هدینادرگ  هنیزوب  هدرک و  درک  خسم  ار  وا  ادخ  میدید  میدیرپ و  باوخ  زا  نآ  تدـش 

هک یسک  رگا  متفگ  وا  هب  مییرگ .  یم  وا  رب  ماش  حبـص و  ره  هک  تسا ، نیا  وا  کنیا  تسا و  هدرموا  هک  میدومناو  نانچ  مدرمب  میتسب و  و 
زاب وا  يارب  ار  ناتـساد  سپ  دیرببار  منابز  تردپ  هک  نامه  منم .  وا  ادخب  متفگ  ادخب  هن  تفگ  یـسانش  یم  ینیبب  دـیرب  ار  شنابز  تردـپ 

ادـخهنوگچ دیـسرپ  نم  زا  دیـشخب و  نمب  رانید  کی  اب  يا  هماـج  سپـس  دیـسوب  ارم  تسد  رـس و  دـنکفا و  نم  يو  رب  ار  دوخ  وا  متفگ و 
متشگرب .  متفگ و  زاب  وا  يارب  ار  تیاکح  نم  دنادرگرب  وتب  ار  تنابز 

ههزن زین  هتفرگ و  ماـجنا  لاس 1347  رد  رـصم  هینامحر  هناخپاچ  رد  هک  رـصم  رد  نآ  مراهچ  پاـچ  زا  ینادرج ص 23  زا  مالظلا  حابـصم 
چیه هک  دنرادرپ  هتفاب  مهردياه  هناسفا  نیا  ندـیرفآ  هب  هک  هتـشاداو  ار  نانیا  يا  هزیگنا  هچ  دـیوگ : ینیما  2 يروفص 195 /  زا  سلاجملا 

هزادنا ره  ودنک  یمن  رواب  ار  نآ  زاب  دننک  يراشفاپ  نآ  ندرمـش  تسار  رد  اهارـس  هناسفا  مه  ردـقچ  ره  يا  هدـمآ  هوک  تشپ  زا  یتاهد و 
اب یـسک  لد  مه  زاب  دنـشاب  هدرب  راـکب  تراـهم  يداتـسا و  نآ  نداد  شوج  رد  هدومن و  تقد  نآ  نتـسویپ  مهب  رد  نازاـسغورد  تسد  زین 

دریگ .  یمن  مارآ  نآ  ندینش 
اب دندنبب و  شا  هناخ  رد  ار  وا  دوشهنیزوب و  هدوب  دوخ  هورگ  ناگتـسجرب  موق و  ناگرزب  زا  هک  رومان  يدرم  هک  دریذپ  یم  يدنمدرخ  اجک 
وا ناگدـنامزاب  دـنکن و  وگزاب  ار  وا  تشذگرـس  ناهاگآ  لد  زا  کی  چـیه  دوشن و  هتـسناد  شمان  یتح  دـنامب و  سانـشان  وا  اـه  نیا  همه 

ار وا  هنوگچ  درم و  دشهچ  وا  رخآ  هک  دـسرپن  شا  هداوناخ  زا  مه  یـسک  دـنراد و  هدیـشوپ  ار  شنتـشذگ  رـس  يوندرم  ياعدا  اب  دـنناوتب 
رد هک  تسناوت  یم  شرـسپ  هنوگچ  تسا ؟ اجک  شروگ  دش و  ماجنا  هنوگچ  شعییـشت  دیدرپس ؟ كاخ  هب  دیدرک و  نفک  دـیداد و  لسغ 

؟ دوب روک  ناشاه  مشچ  رک و  ناشاه  شوگ  رگم  دشک ؟ وا  راک  رب  ياهدرپ  نینچ  مدرم  ياه  مشچ  اه و  شوگ  ربارب 
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یمن ار  درم  نآ  هکنآ  اب  درب و  شردپ  دزن  ار  دوخ  نامهم  دندوب -  هدشن  دلوتم  زگره  شردـپ  دوخ و  هتبلا  هک  راکتیانج -  نآ  رـسپ  ارچ  و 
یم دومناو  تشاد و  یم  هدیشوپ  مدرم  زا  ار  يو  نایرج  هک  نیا  اب  درک  هاگآ  شردپ  نیگنن  راک  زا  ار  وا  ارچو  دیسرتن  یئاوسر  زا  تخانش 

تسا ؟ هدرميو  هک  درک 
هدنکارپ دراد و  ناهنپ  ار  دوخناتـساد  وا  دـنربب و  ار  شنابز  شا  هفیلخ  یتسود  هدـیقع و  رب  يرادـیاپ  رطاخبيدرم  هک  مینک  رواب  ناس  هچ 

هملک کی  شا  يراتفرگ  هرابرد  دیوگن و  زاب  شیوخ  هورگ  هب  ار  دوخ  تشذگرس  هدربن و  یماقم  چیهدزن  هب  دایرف  تساوخدادو و  دزاسن 
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، يرتسگداد  ) دنراد تیحالص  وا  تیاکـش  رد  رظن  راهظا  يارب  هک  یتلود  تارادا  هب  هن  دور و  مکاح  ویـضاق  غارـسب  هن  دنارن  نابز  رب  مه 
يراتفرگ دنزاتب و  هعیـش  رب  هک  دنا  هناهب  یپ  رد  نانیا  هشیمه  هکنآ  اب  دشاب و  دنلب  شدایرف  درد  یتخـس  زا  هکنآ  اب  دـنزب  رـس  سیلپ ) هرادا 

دندنبب .  نانآرب  ار  هنوگ  نیا  هب  یگرزب  ياه 
هرجحب دـیآ و  نوریب  نوخزا  رپ  ناـهد  هدـیرب و  ناـبز  اـب  تشاد  اور  ار  تیاـنج  نآ  يور  رب  هک  سکنآ  هناـخ  زاوا  هک  مینک  رواـب  هنوگچ 

واتشذگرـس زا  يا  هشوگ  چیه  دوشن و  هاگآ  وا  لاح  زا  سکچیه  زاب  یلو  دـشاب  رارقیب  نایرگ و  درد  یتخـس  زا  دوش و  هدـنهانپ  فیرش 
دنراین ؟ رد  وا  راک  زا  رس  زین  ربمایپ  ناراد  هناتسآ  ددرگن و  هتسناد  زین 

قیدص تمارک  تخاسن و  راکشآ  ار  وا  زار  تفرگن و  رب  هدرپ  تشاد  اور  يو  رب  شا  هفیلخ  نمشد  هک  یتیانج  زا  تقو  نامه  درم  نآ  ارچ 
تشاد و هدیـشوپ  هتخاسن  نآ  ونیا  شوگ  هزیوآ  ار  نآ  تشادن و  رب  كرتس  تمارک  نیا  زا  هدرپ  هدنادرگن  اوسر  ار  وا  نمـشد  دومنن و  ار 

دـشاب شماک  رد  تسرد  ینابز  هک  دوب  هدـیدن  یتسار  هب  دوب و  هدـیرب  مه  نآ  زا  سپ  شنابز  ایوگ  هک  درک  شروگ  رد  يا  هدرم  نوچمه 
تسب .  دنهاوخ  غوردوا  رب  رتشیب  هچ  ره  شموق  ناگرزب  يو  زاسپ  هک  دوب  شوخلد  نیا  هب  مه  دیاش 

هک دوب  هتـشذگن  یمامتبمه  لاـسکی  زونه  دـمآ  شرـس  رب  هچنآ  زا  سپخاتـسگ  هدـندکی  نیا  ینیب  یم  هک  دراد  اـج  یئآ  تفگـش  هب  رگا 
یئادگ هب  هدنیآ  لاس  رد  هرابود 
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راوتسا یلد  اب  داتفا و  هار  یئارچ  نوچ و  چیه  یب  داتـسیاب و  اروشاع  زور  رد  سابع -  هبق  كانرطخ -  هاگیاج  نامه  رد  تفر و  اجنامه  هب 
دوخ زاب  هنوگ  نیا  هب  دوب و  هداد  يور  نآ  رد  وا  يارب  زیگنا  ساره  كانمهـس و  دادـیور  نآ  هک  داهن  اپ  نآ  رد  تفر و  يا  هناخ  ناـمه  هب 

نآ هک  يا  یمرن  یناـبرهمزا و  هن  تسناد و  یم  يزیچ  شندـش  هنیزوب  ویعیـش  نآ  يارجاـم  زا  هن  هکنآ  اـب  دروآردكـاله  ضرعم  رد  ار 
دیزادناین .  هکلهم  رد  ار  دوخ  شیوخ  تسد  اب  تسا  هتفگ  یلاعت  يادخ  هکنآ  اب  دراد و  یم  اور  يو  رب  ناوج 

هب دـنربب  ار  شنابز  مه  راب  دـنچ  ره  دـنام و  دـهاوخن  نابز  یب  زگره  هک  هدرک  نآ  یمرگتـشپ  نانیمطا و  هب  ار  اـهراکنیا  همه  دـیاش  هتبلا 
هدرک اطخ  دـنچ  ره  هدوب و  دـهتجم  هاگترپ  رد  شنداهن  ماـگ  رد  شیوخ و  رادـنپ  نیا  رد  وا  سپددرگ  یم  رب  وا  هب  هراـبود  هفیلخ  زاـجعا 

دندوب .  نینچ  ناشداهتجا  رد  زین  وا  ناگتشذگ  هکنانچتسا  شیاج  رس  وا  شاداپ  مه  زاب  ناینس ) بهذم  ربانب   ) دشاب
هدیئاز زگره  هک  هعیش  ناگرزب  زا  یکی  هب  نآنتسب  هناسفا و  نیا  ندیرفآ  رد  تسا  هدیزرو  یفاصنا  هچ  یندم  راکوکین  خیش  هک  ار  یتسار 

لعج و هار  شیوخ  راتفگ  رد  هدروآ و  غورد  رـسارس  هنانونجم و  يا  هناسفا  هک  تسه  مه  رگید  یکی  داهنن .  وا  رب  یمان  يو  ردام  دـشن و 
پاچ زا  ص 133  قیقحتلا -  هدـمع  رد  یکلام  يدـیبع  میهاربا  خیـش  تسا .  یکلام  ایلع  خیـش  زین  وا  هتفرگ و  شیپ  رد  لـیطابا  هب  راـختفا 

ارف گرم  ماگنه  نوچ  ار  یضفار  تفگ  یم  مدینـش  یکلام  ایلع  خیـش  مدنمـشناد  یئاد  زا  دسیون  یم  نیحایرلا -  ضور  هیـشاح  رد  رـصم 
هتـشگ نوگرگد  كوخ  هرهچ  هب  شا  هرهچ  هک  يا  هنوگ  هب  رگم  دریمن  ات  دنادرگ  یم  كوخ  هرهچ  نوچمه  هار  وا  هرهچ  دـنوادخ  دـسر 
ماگنه هب  وا  هرهچ  رگا  دنوش و  یم  داش  دننیب  ار  نیا  هک  نایعیـش  تسا و  هدرم  عیـشت  بهذم  رب  يو  هک  نآ  رب  تسا  يا  هناشن  نیا  دـشاب و 

نایاپ  هدرم .  ینس  وا  دنیوگ  یم  دنروخ و  یم  هودنا  دوشن  نوگرگید  گرم 
رتغورد یهاوگ  غورد ، نیا  يارب  بلح  خیرات  رد  قوثو  دروم  نادرم  زا  یخرب 
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نانچ تفگ  يرگیدـبناش  یکی  ات  دـندش  نوریب  ناـنک  شدرگ  بلحناـناوج  زا  یهورگ  درمب  ربنم  نبا  نوچ  دـیوگ : هدرک و  اـپ  تسد و 
رد كوخ  هنوگ  هب  دوخ  روگ  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دریمن  دنهد  یم  مانشد  رمع  رکوبب و  هکیناسک  زا  سکچیه  هک  میا  هدینش 

روگ دنتفرب و  دنور ، شروگ  رس  رب  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناش  همه  رظن  سپ  هداد  یم  مانشد  ار  ودنآ  ربنم  نبا  هک  تسین  کش  ودرآ  یم 
نوریب روگ  زا  ار  وا  سپ  هتـشگرب  پچ  تمـس  هب  هلبق  تمـس  زا  شیور  هدـمآرد و  كوـخ  هنوـگ  هب  شا  هرهچ  هک  دـندید  دنتفاکـش و  ار 

رد ار  وا  سپـس  دندرک و  نینچ  دـننازوسب و  شتآ  هب  ار  وا  هک  دـندش  نآ  رب  تشگرب و  ناشیار  سپـس  دـننک  شیاشامت  مدرم  ات  دندیـشک 
دنتشگرب .  دنتخیر و  وا  رب  كاخ  دنداهن و  روگ 

پاچ رصم  رد  لاس 1347  رد  هتفای و  شراگن  لاس 1301  رد  يو  باتک  تسا .  هدروآ  مالظلا  حابـصم  رد  ینادرج  همـالع  ار  تیاور  نیا 
دومحم دیس  نمادکاپ  دنمشناد  زا : دنترابع  دیآ  یم  رب  باتک  نایاپ  زا  هچنانچ  نانآ  هک  دنا  هتشون  ظیرقتنآ  رب  ناگرزب  زا  یهورگ  هدش و 
دومحم هیطع  خیـش  دـنمدرخ  لضاف  بانج  یـصمامح و  دـمحم  خیـش  هناگی  همالع  هدوج و  دـمحم  خیـش  همالع  یطاـیمدیعفاش و  یـسنا 

راشن .  دمحم  خیش  همالع  دنزرف  يدنفا  دمحم  دنمدرخرعاش  ترضح  یضاق و  دمحم  خیش  لماع  ملاعو  هیراطق 
یتسم زا  تسا  يا  هنومن  وگب  یهاوخ  رگا  اه و  ینمـشد  زا  یـشیامن  هنیک و  شـشوج  گناب  رگم  تسین  چیه  دناهدنارپ  هک  یئاه  هوای  نیا 
غورد نینچ  دـنا و  هدـش  روک  ات  هدنناتـس  زاب  ناشیا  زا  ار  هورگ  نیا  یئانیب  اـه  سوه  هک  یتسار  هناـیوگ .  فازگ  ياهيوردـنت  یتسود و 

نآ هب  دنزیهرپب  ناشنخس  هانگ  زا  دننک و  اورپ  نآ  ماجنارس  زا  هکنیا  یب  دنرآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  هتسارآ  ياه  هوای  یئاوسر و  رسارس  ياه 
تاـغیلبت و بدا  ینمادـکاپ و  بدا  شراـگن و  بدا  شناد و  بدا  نید و  بدا  اـب  ناـشراک  ناـیم  تسا  هلـصاف  رایـسب  هـچ  دـنزادرپ و  یم 

دنیوگ یم  غوردو  هوای  نخس  نانآ  یتسار  هب  تاراشتنا ،
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تسا .  ناشیا  اب  دنزاس  یم  وا  ياضر  فالخ  هب  نخس  هک  یماگنه  ادخ  دننک و  یمن  مرش  ادخ  زا 
کی چیه  ات  تسا  هتشاذگن  ياج  رب  ار  نانآ  زا  یـسک  بشو  زور  شدرگ  هک  دننک  یم  وگزاب  ار  هتفرنایم  زا  ینامدرم  ناتـساد  نانیا  ایوگ 

اه تلم  نایم  ناهج و  راـنک  هشوگ و  رد  هک  دنتـسین  یناـمدرم  نیمه  نایعیـش  رگم  دـنیبب .  ارناـنآ  ینونک  ياـه  هورگ  ناـیم  رد  ناـمدرم  زا 
دندید وا  روگ  رد  ار  رینم  نبا  هک  يرادـنپ  ناناوج  نامه  زجسپ  دـنیب ؟ یم  ار  ناش  هدـنز  هدرم و  یلد  انیب  مشچ و  انیب  ره  دـنا و  هدـنکارپ 
فصو هک  هنوگ  نآ  هب  ار  یسک  شدوخ  یکلام  ایلع  خیش  ایآ  دشاب ؟ هدش  كوخ  گرم ، ماگنه  رد  هعیش  زا  یسک  دشاب  هدید  هک  تسیک 

هدرم واای  هتفریذـپ ؟ ار  نآ  هدومن و  يروابـشوخ  يدـیبع  لثم  مه  وا  دـنا و  هدرک  تیاور  ناـشیا  رب  نارگید  ار  غورد  نیا  اـی  هدـید ؟ هدرک 
دنادب ؟ ار  ناگدرم  رتشیب  ای  همه  لاح  دناوتب  هک  هتخادرپ  یم  روبق  شبنراک  هب  ای  هدوب  نکروگ  ای  يوش 

نادرگاش هباحـص و  نایم  زا  هعیـش  ناگتـشذگ  ایآ  سپ  هدوب  ربمایپ  راگزور  زا  نآ  زاـغآ  تسین و  ناراـگزور  نیا  هدـیئاز  هک  عیـشت  هزاـت 
هدشن هتخانش  عیـشت  هب  لیفطلاوبا  دادقم و  رامع و  رذوب و  ناملـس و  نوچمه  یناسک  نانآ  نایم  رد  رگم  دنا ؟ هدرم  یم  هنوگ  نآ  هب  ناشیا 

هب منادن  نیا  اب  هک  اریتسار  دریگ ؟ رب  رد  زین  ار  ناراوگرزب  نآ  هاگـشیپ  هک  دنارتسگب  نادنچ  ار  شرادنپ  هنماد  دناوت  یم  درم  نیا  ایآ  ؟ دنا
دنا .  هدز  ار  همه  هار  اه  يراک 

سانشان یناوج  ربمایپ  سانشرس و  يدرمریپ  رکبوب 

هراشا
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ص)  ) ربمایپ دوب و  سانـشرس  يدرمریپ  رکبوب  ماـگنه  نآ  داـهن ، هنیدـم  هب  يور  هک  ص )  ) ربماـیپ تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کـلام  نبسنا  زا 
هار تفگ "  یم  وا  تسیک و  تسا  وت  زا  رتولج  هک  نیا  رکبوبا  دنتفگ  یم  دندروخ و  یمرب  رکبوب  هب  مدرم  سانشان ، یناوج 
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دوب نآ  اهنت  شدوخ  ضرغ  یلو  تسا  هداج  يامنهار  دلب و  وا  هک  دزادنا  رادـنپ  هب  ار  نارگید  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـهد "  یم  ناشن  نم  هب  ار 
دیامن .  یم  وا  هب  ار  ریخ  هار  ربمایپ  هک 

دندید و یم  ار  يو  هک  مدرم  تخانش  یم  وا  زا  رتهب  ار  هار  نآ  دوب و  هتسشن  بکرم  رب  ص )  ) ربمایپ رـس  تشپ  رکبوبا  رگید : ترابع  رد  و 
رتولج هک  هچب  نیا  رکبوبا  دنتفگ  یم  دمحا  شرازگ  هب  و  تسیک ؟ تسا  وت  زا  رتولج  هک  هچب  نیا  رکبوبادندیـسرپ  یم  شدنتخانـش و  یم 

ار وا  هنوگ  نیا  هب  هک  تسیک  نیا  رکبوبا  دـنتفگ  یم  یترابع : رد  دـهد و  یم  ناـشننمب  ار  هار  نیا ، تفگ  یم  يو  و  تسیچ ؟ تسا  وت  زا 
دسانش .  یم  نم  زا  رتهب  ار  نآ  نوچ  دهد  یم  ناشن  نمب  ار  هار  نیا ، تفگ  یم  وا  يراد ؟ یم  گرزب 

ار رکبوب  رتش  نوچ  هک  هدـمآ  ربلا  دـبع  نبا  زا  دـیهمت  رد  دـش و  شرتـش  راوس  رکبوب  رـس  تشپ  ص )  ) ادـخ لوسر  رگید : یـشرازگ  رد  و 
نم ات  وش  راوس  وتهن  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دنیشنب  وا  كرت  رد  مه  وا  ات  دوش  راوس  درک  تساوخرد  ص)  ) ادخ لوسر  زا  رکبوب  دندروآ 

تسیک نیا  دنتفگ  یم  ار  رکبوب  نوچ  نآ  زا  سپ  دوش و  راوس  شیاپراچ  يولج  هک  تسا  رتراوازـس  سک  ره  اریزموش  راوس  وت  كرت  رد 
دهد .  یم  ناشن  نمب  ار  هار  نیا ، تفگ  یم  ترس ؟ تشپ 

تسشنب شوماخ  ربمایپو  تساخرب  مدرم  يارب  رکبوب  دندروخرب و  وا  اب  ناناملسم  دروآ  هنیدم  هب  يور  ص )  ) وا نوچ  رگید : یترابع  رد  و 
دزن هب  هدرک  ندـمآ  هب  زاغآ  دـندوبهدیدن  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  راـصنا  زا  یناـسک  سپ  ناوج  ربماـیپ  دوب و  درمریپرکبوب  ماـگنه  نآ  و 

زا هدروآ  يور  رکبوب  داتفا و  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  باـتفآ  اـتدوب  نیا  درک و  یم  یفرعم  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  ناـشیا  وا  دـندش و  یم  رکبوب 
دنتخانش .  ار  وا  مدرم  ماگنه  نیا  تخاس و  وا  يارب  یناب  هیاس  شیوخ  شوپالاب 

هبیتق ص نبا  فراعم   3 دمحا 287 /  دنسم  1 دعس 222 /  نبا  تاقبط   2 ماشه 109 /  نبا  هریس   6 ربمایپ 53 /  ترجهشخب  يراخب  حیحص 
 2  / 46 یبلح 61 ، هریس   1 هنیدللا 86 /  بهاوملا   1 هرضنلا 80 و 79 و 78 /  ضایرلا   75

دنیوگب : ات  هتساک  مالسا  ربمایپ  دنلب  هاگیاج  زا  رایسب  هچ  راگزور  دیوگ : ینیما 
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هدش هدنکارپ  مدرم  نایم  اج  همه  شا  هزاوآ  نوچمه  وا  زاوآ  هک  يدرمریپ  هک  هدوب  سانـشان  يا  هچب  وا  ایوگ  هک  هدوب  سانـشان  یناوج  وا 
: دیوگب دننک  هراب  نیا  رد  وا  زا  یـشسرپ  هاگ  ره  دزادـنا و  ولج  ار  يویهاگ  دـناشنب و  دوخ  كرت  رب  یهاگ  هتفرگ  دوخ  هار  دـلب  ار  وا  دوب 

 - ارنتـشیوخ هشیمه  هک  هدوبن  سک  نامه  (ص ) مالـسا ربمایپ  ایوگ  دسانـش  یم  ار  نآ  نم  زا  رتهب  نوچ  دـهد  یم  ناـشن  نمب  ار  هار  نیا ،
زا راصنا  هژیوب  دنتخانـش  ار  وا  همه  نارگید  هچ  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  نانآ  هچ  ات  درک  یم  هضرع  اه  هلیبق  هب  دوخ -  توعد  اـب  هارمه 
زا نز  ود  درم و  زین 73  مود  راب  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  یلوا  هبقع  رد  راـبکی  و  دـندوب - ناـنآ  زا  جرزخ  سوا و  نادرم  هک -  هنیدـم  مدرم 

دنداد .  وا  هب  تعیب  تسد  هبقع  رد  ناشیا 
یئاه هناخ  رد  اه  ندیچوک  نآ  اب  دننک و  چوک  هنیدم  هب  يو  زا  شیپ  ات  دومرف  ار  شنارای  دوخ  هک  دوبن  یـسک  نامه  ص )  ) وا ایوگ  زین  و 

کیدزن نارجاهم  شیپاشیپ  هاگنآ  دندروآ و  هار  هب  يور  نز  درم و  زا  نآ  لها  دیدرگ و  یهت  نانکاس  زا  دنچ  ینامدرم  يارس  دش و  هتسب 
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دوبن راجنلا  ینب  رهش  هنیدم  ایوگ  زین  و  رکبوب .  نانمومریما و  رگم  دنامن  ص )  ) وا اب  ناناملسم  زا  یـسک  همظعم  هکم  رد  ات  دوب ، درم  هب 60 
دندمآ .  یم  رامش  هب  مرکا  ربمایپ  يردام  ناگتسب  اه و  یئاد  همه  هک 

نآ رد  ار  شنادرم  مه  هدیزگرب و  دوخ  شبنج  هاگرکشل  یئاورنامرف و  تختیاپ  روشک و  زکرم  ارهنیدم  هک  دوبن  دوخ  ص )  ) وا ایوگ  زین  و 
نوـچ دنتـشاد و  ار  شفیرـش  مدـقم  راـظتنا  هظحل  ره  رد  هک  نارجاـهم  زا  هچ  اـجنآ و  دوـخ  مدرم  زا  هچ  ار  دوـخ  ناـصاخ  مه  دـنکارپب و 

زین نانآ  شیپاشیپ  دـندوب و  رابود  نآ  ناگدـننک  تعیب  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  دنتفاتـش  وا  زاوشیپ  هب  ناـشنالک  درخ و  دـیآ  یم  هک  شدـندید 
گنرد فوع  نب  ورمعینب  دزن  ءابق  رد  زور  هنابـش  نیدـنچ  ص )  ) وا دنتخانـش و  یم  شیوخ  نادـنزرف  لثمار  وا  همه  هک  دـندوب  نارجاهم 

رتشیپ هک  مه  جرزخ  سوا و  نادرم  زا  یناسک  هلمج  زا  دوب  ءابق  رد  سک  ره  اجنامه  داهن و  داینب  اجنآ  رد  ار  دوخ  فیرـش  دجـسم  ات  درک 
وا هب  زین  دوب  هدمآ  هنیدم  زا  هک  ره  دنتخانش و  ار  وا  همه  دنتخانش  یمن  ار  وا 
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اجنآ هک  یناناملـسم  یمامت  درازگب و  انونار -  نابایب  نابایب -  نایم  رد  ءابق و  رد  ار  هعمج  زامن  دوخ  ودندش  انـشآ  وا  اب  ناگمه  تسویپ و 
دنداتسیا .  زامن  هب  شرس  تشپ  رد  دندوب 

دسانش یمن  هک  ره  دهدب و  ناشن  نارگیدب  دسانش  یمار  وا  هک  ره  دتفا  ص )  ) وا هب  ناشمـشچ  نوچ  مدرم  هک  تسا  یعیبط  يرما  الماک  و 
رد دنیامن  رت  کیدزن  وا  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  دنهد و  یئانشآ  يو  اب  ات  دنتفیب  شیپ  ناگدننک  تعیب  دشابشنتخانش و  یپ  رد  دوخ  شسرپ  اب 

هچب نیا  رکبوبا  دسرپب  ورمع  ینب  نیمزرس  زا  ترـضح  ندیچوک  ماگنه  ات  دنام  یمن  ینادان  رگید  تیعمج  نیا  هوبنا  نایم  رد  ماگنه و  نیا 
تسیک ؟ تساوت  زا  رتولج  هک 

ار يو  هوبنا  هورگ  نآ  زا  سکچیه  هدیـسرن و  اـهرانک  هشوگهمه و  هب  وا  هزاوآ  هک  هدوـب  یلوـمعم  يدرمهدـمآ  یم  هک  يراوـگرزب  اـیوگ 
هب وا  رادـید  يارب  نایگدرپ  هتفاتـشن و  يو  رادـید  هب  هنارـصم  هنهرب  ياـپ  رـس و  همه  هدوبن و  وا  رطاـخب  تیعمج  یهوبنا  همه  نآ  هدـیدن و 

دندوب : هتفگن  دمآ  شوخ  وا  هب  اهدورس  نیا  اب  ناکدوک  اه و  هچب  هدماین و  رب  اه  يدنلب 
هاگدوردب  ياه  هتشپ  زا  دومن  يور  ام  هب  هتفه  ود  ام  " 

دناوخ .  یم  ار  ادخ  ياهدننک  اعد  هک  هاگنآ  ات  یک ؟ ات  تسا و  هتسیاب  ام  رب  يرازگساپس 
دش "  دهاوخ  هتسب  راک  هب  هک  يا  هدمآ  ینامرف  اب  يا  هدش  هتخیگنارب  ام  نایم  رد  هکنآ  يا 

زا لاوساب  دیاب  اهنت  راچان  دسانـش و  یمن  اجنآ  رد  ار  وا  سکچیه  هک  هداهن  اپ  يرهـش  هب  همدقم  چـیه  یب  سانـشان و  یـسابل  ردوا  ایوگ  و 
دوش .  نشور  وا  تیوه  رکبوب 

ار هار  وا  هتفگ : هتشاد و  اور  دوخ  خساپ  رد  رکبوب  هک  یناشوپ  نیا ال  یهگناو 
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یم یلو  دـیامن  یم  نم  هب  ار  یتخبـشوخ  هار  هک  هدوب  نیا  شدوـصقم  دوـخ  لد  رد  وا  میئوـگب  هک  هتـشاد  ياهزیگنا  هچ  دـیامن  یم  نم  هب 
ولهپ ود  نیا  هب  زاین  هک  هدوب  راک  رد  یمیب  سرت و  اجنآ  رد  رگم  دهد .  یم  ناشن  ار  هداج  تسا و  هار  دلب  هک  دنرب  نامگنارگید  هتـساوخ 

یعافد يورین  اب  ناوارف و  ناوریپ  هرامش  یفاک و  هناوتـشپ  اب  رگم  دوب  هداهنن  نیمزرـس  نآ  هب  ياپ  هک  ص )  ) ادخ لوسر  دشاب ؟ ندز  فرح 
دنلب يور  اب  رد  هک  مه  اجنیا  رد  رکبوب  ایآ  دـنزابب ، ناج  يو  هار  رد  هک  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  راـصنا  هکیلاـح  رد  مه  نآ  يدـنمجرا و 
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نارازه تفگـش و  دیـسرپ و  ناهاگآراک  زا  دـیاب  ار  نیا  تشاد ، رگید  یتلع  ای  دیـسرت ؟ یم  شیرق  زا  دوب  نآ  راوتـسا  هرز  هاـنپ  رد  نید و 
هار اصع  هب  تسد  هدوب و  ساره  رد  هنوگ  نیا  هب  راصنا  رجاهم و  ناریلد  ناـیم  مالـسا و  زکرم  رد  ناـشدوخ  هتفگ  هب  هک  يدرم  زا  تفگش 

اب هک  یسک  نیتسخن  هتفگ : هک  دنا  هتسب  دوعـسم  نبا  رب  هدرک و  تیاور  دهاجم  زا  يا  هتـسویپ  هریجنز  چیه  یب  دنا و  هدمآ  هاگنآ  هتفر  یم 
خلا  رکبوبا  دوب و  ادخ  لوسر  درک  راکشآ  ار  مالسا  دوخ  ریشمش 

هب یک  هک  نیا  دننک و  وج  سرپ و  ص )  ) ادخ لوسر  هرابرد  دیآ  هنیدـم  هب  زور  نآ  رد  سک  ره  زا  هک  تشاد  اضتقا  نانچ  تیعقوم  هزات  و 
تسیک .  رکبوب  يور  ولج  هچب  نیا  هک  نیا  هرابرد  هن  دسر  یم  اجنآ 

لد هک  هتفای  هلابند  وا  زا  یناگدننک  زاوشیپ  نایم  نانچمه  ار  ادخ  لوسر  مدرم  نتفرگ  سانـشان  رد  رگـشرازگ  نیا  رادـنپ  هکنآ  تفگـش  و 
هاگنآ دینادرگ و  وا  نابیاس  ار  دوخ  شوپالاب  رکبوب  ات  شرادیدب  نتسج  كربت  وا و  تخانـش  يارب  تسا  هدز  یم  رپ  تخـس  ناگمه  ياه 

دنتخانش .  ار  وا  مدرم 
رت هدروخلاس  يو  زا  مههام  دـنچ  لاس و  ود  دـیایب -  هللا  ءاشنا  هچنانچ  هک -  ص )  ) وا هدوب ؟ نراـقم  ربماـیپ  یناوج  اـب  رکبوب  يدرمریپ  یک 

ناشن ثیدح  نیا  دسیون  یم  فراعملا  زا  رد ص 75  هدرک و  هدش  دای  ثیداحا  نامهرهاظب  مکح  هبیتق  نبا  هدوب . 

هحفص 148 ] ] 

میدرک تیاکح  هک  تسا  نیمه  زین  دراد  ترهش  نارگـشرازگ  دزن  هچنآ  هدوب و  رتدنملاس  یلیخ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رکبوب  هک  دهد  یم 
هدوب .  رتدنملاس  رکبوب  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاکح  زین  نآ  زا  شیپ  نایاپ و 

هب هدوب "  ناوج  ربمایپ  درمریپ و  رکبوب  هک "  ار  نخـس  نیا  هتفایرد و  ثیداحا  نآ  رد  ار  فعـض  هطقن  يراخب  ناـحراش  زا  نارخاـتم  يرآ 
یم ناوج  دوب  هدـشن  دـیپس  ربمایپ  هرهچ  يوم  نوچ  یلو  هدوب  نایامن  رکبوب  شیر  رد  يریپ  ياه  هناـشن  هک  دـنا "  هدرک  لـیوات  هنوگ  نیا 

زا دیاب  هچنآ  تسا و  تساران  تافلکت  افرص  اهریـسفت  هنوگ  نیا  هک  دناد  یم  دشاب  انـشآ  یئوگنخـس  ياه  هویـش  اب  سک  ره  یلو  دومن " 
هدیـسرپ هک  دراد  ینعم  هچ  هنرگو  سب  نیمه و  ناوج ، ادـخ  ربمایپ  هدوب و  درمریپ  رکبوب  هتفایرد : هبیتق  نبا  هک  تسنامه  تفایرد  ثیدـح 

زا شیب  هک  دـنهن  یمن  یـسک  رب  ار  هچب  ناوـنع  هک  تسا  موـلعم  و  تسیچ ؟ تیور  شیپ  هچب  نیا  تسیک و  تیور  شیپ  هـچب  نـیا  دنـشاب 
دشاب .  هدنام  هایس  شا  هرهچ  يوم  مه  دنچ  ره  دراد  رمع  لاس  هاجنپ 

یم سابع  نبا  زا  یحیحص  ربخاب  نآ  نایم  هک  ار  یئاوه  ود  ماب و  کی  ناگدننک ، لیوات  هنوگچ  میرامشب  حیحص  ار  لیوات  نآ  رگا  هزات  و 
زین ار  نآ  ریظن  درک و  ریپ  ارم  هعقاو  دوه و  هروس  ود  دومرفيدـش  ریپ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  رکبوب  تفگ : وا  هک  دـنیامن  یم  تسرد  مینیب 

تفگ يا  هدش  ریپ  مینیب  یم  ادخلوسر  يا  دنتفگ  هک  تسا  هدمآ  هفیحج  یباشرازگ  رد  دنا و  هدرک  شرازگ  دوعسم  نبانابز  زا  ناظفاح 
درک .  ریپ  ارم  شنادننامه  دوه و  هروس 

هدش و راکـشآ  يو  رد  نآ  ياه  یگنوگچ  وهدیـسر  يریپ  هلحرمب  يداع  ریغ  يا  هنوگب  ص )  ) وا هک  دهد  یم  ناشن  حیحـص  شرازگ  نیا 
ماگ نیا  رد  ياپ  عیرس  یلیخ 

هحفص 149 ] ] 

لیوات نآ  اب  ار  نیا  سپ  هتـشاد ؟ رثا  هعقاو  نیا  رد  يزیچ  هچ  دننادب  ات  دندیـسرپ  یم  زاب  ار  نآ  تلع  نارگید  هک  اجنآ  ات  هداهن  یگدـنززا 
مینک ؟ عمج  هنوگچ  کنخ 
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ماش رفس  هار  رد  هنیدمب  شیاهدمآ  تفر و  زا  هک  هدوب  یناگرزاب  رکبوب  دنیوگب  سانشان ) سانـشرس و   ) يراوشد نیا  لح  يارب  اسب  هچ  و 
 - هتفر ماشب  هک  میتفریذپ  میداهن و  ندرگ  مهرگا  هدوب و  ناگرزاب  وا  هک  میتفریذپ  ومیداهن  ندرگ  مه  رگا  یلو  دندوب  هتخانش  ار  وا  مدرم 

يارب هک  مه  ص )  ) ادخ لوسر  بوخ  رایسب  میئوگب  نآ  ربارب  رد  میناوت  یم  هزات  تفریذپ -  ناوتن  يراوشد  هب  زج  مه  ار  ضرف  ود  نیا  هک 
ار ناگرزاب  مدرم  هک  دـشاب  نآ  مزلتـسم  یـسک  هدوب  ناگرزاب  اهنت  رگا  سپ  هدرک  یم  رفـس  هنیدـم  قیرط  زا  هدرپس  یم  ماش  هار  یناگرزاب 

شا یگرزب  يراکتسرد و  هب  شا  يرومان  وا و  ياربلصاح  يراوگرزباریز  هدوب  رت  صخـشم  گرزب  ربمایپ  رد  یگژیو  نیا  سپ  دنـسانشب 
رظن زا  وا  يالاو  يدـنمجرا  زور و  نیتسخن  زا  مدرم  نایم  وا  تمـصع  ینمادـکاپ و  ندوب  راکـشآ  اه و  يرترب  هب  شایگتـسارآ  اهلد و  رد 
نیا زا  کـیچیه  هک  يرگید  ناـگرزاب  فـالخ  رب  دوش  هتخود  وا  يوسب  اـه  هدـید  همه  اـت  دوـمن  یم  رتریگمـشچ  ار  وا  اـه  نیا  همه  داژن ،

تسا .  هتشادن  ار  اه  یگژیو 
وا اب  هک  یناسک  ای  شدوخ  ناراکمه  زا  دنرامش  تشگنا  یهورگ  دنـسانش  یم  اروا  هک  یناسک  دهن  يرهـش  رد  ماگ  رجات  کیرگا  هزات  و 

ثیدح نآ  نارسفم  نارادفرط و  لثم  هک  دراد  یطابترا  هچ  سپ  تسین  شیب  مدرم  زا  یکدناهژیو  یئاسانـش  هنوگ  نیا  دنراد و  دتـس  داد و 
رکبوب هک  تفر  هنیدم  رفس  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور  هک  دنرادن  ربخ  رگم  نارسفم  نیا  دنا .  هتخانـش  یم  ار  وا  مدرم  هدوت  میرب  نامگ  اه 

ناگتسب اه و  یئاد  رادید  يارب  ار  وا  نمیاما  دیسر  لاس  شش  هب  شرمع  نوچ  ص )  ) وا اریز  دروخ ؟ یم  ریش  هتفرگ  ناهد  رد  ردام  ناتـسپ 
داد لزنم  ار  وا  دوب  راجنلا  نب  يدع  ینب  زا  يدرم  هک  هغبان  هناخ  رد  دننیبب .  ار  وا  ناشیا  اتدرب  هنیدمب  راجنلا -  نب  يدع  ینب  يو -  يردام 

رفس : نیا  ثداوح  هلمج  زا  تخاس و  شمیقم  اجنآ  رد  هامکی  و 
نم دزنب  نادوهی  زا  درم  ود  مدوب  هنیدم  رد  هکاهزور  زا  یکی  زورمین  تفگ : نمیاما 

هحفص 150 ] ] 

ناش یکی  سپس  دندومن و  یسراو  اروا  ینامز  تدم  دنتسیرگن و  يوب  مداتسرف  ار  وا  نوچ  تسرف  نوریب  ام  يارب  ار  دمحا  دنتفگ  دندش و 
يراـک يریگ ، هدرب  راتـشک و  اـب  رهـش  نیا  رديدوزب  تسا و  وا  ترجاـهم  يارـس  مه  نیا  تسا و  مدرم  نیا  ربماـیپ  نـیا  تـفگ  يرگیدـب 

متشادهاگن .  لدرد  ود  نآ  نانخس  زا  ار  اه  نیا  همه  تفگنمیاما  داد .  دهاوخ  يور  كانمهس 
دوب و هدرک  رپ  ار  برغم  قرـشم و  نایم  هدـش و  وا  يربمایپ  يارب  شیپ  زا  هک  یئاه  ینیچ  هنیمز  همه  نآ  زا  سپ  واـه  نیا  همه  زا  سپ  اـیآ 
وا مه  زاب  ص )  ) ادـخلوسر كرابم  رمعزا  لاـس  نتـشذگ 50  زا  سپ  داد و  ناـکت  اراـهرانک  هشوگ و  همه  هک  يدـنلب  هزاوآ  نآ  زا  سپ 

تسیک ؟ تیور  ولج  هچب  نیا  دنسرپب  يو  زا  هک  سانشرس ؟ يریپ  رکبوب  تسا و  سانشان  یناوج 
کین هتفرگ و  ینوزف  ناگدنناوخ  یئانیب  ات  میروایب  ار  ص )  ) وا ترجه  یگنوگچ  هک  تسا  نآ  راوازس  دوش  نشورهلمج  نیا  هک  نآ  يارب 

لد رد  هک  درآ  یم  دیدپ  يراب  تلاهج  ياه  غورد  هچ  دیدرگ  هارمه  يرک  يروک و  اب  نوچ  یـشارت  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  هک  دـنرگنب 
میئوگ : سپ  دریگ  یم  اج  ینانچنآ  ياهدنسم  حاحص و 

تعیب ود  رد  راصنا  شقن 

درک و یم  هضرع  نانآ  رب  ادخ  يوس  هب  توعد  اب  هارمه  ار  شیوخ  دندمآ  یم  هبعک  ترایز  هب  فیاوط  هک  یعقاوم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
يا هریت  هک  هللا  دـبع  ینب  رب  مه  تشاد و  هضرع  نایدـنک  رب  مه  ار  دوخ  هچنانچ  تسا .  هتخیگنارب  يربمایپ  وا  هک  داد  یم  شرازگ  ار  نانآ 
لج زع و  يادـخ  نوچ  اـت  لهـشالا .  دـبع  ینب  زا  یهورگ  رب  مه  هعـصعص و  نب  رماـع  ینب  رب  مه  هفینح و  ینب  رب  مه  دـندوب و  ناـیبلک  زا 

یهورگ هک  یعقوم  رد  ص )  ) وا دنکافو  وا  هب  ار  دوخ  هدعو  هداس و  دنمجرا  شیوخ  ص )  ) ربمایپ هتخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  نید  تساوخ 
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یبسانم تیعقوم  ره  رد  هچنانچ  دش و  نوریب  دوب  هدید  نآ  رد  ار  راصنا  زا 

هحفص 151 ] ] 

ناشیا هرابرد  ادخ  هکدـید  ار  جرزخ  زا  یهورگ  دوب  هبقع  کیدزن  هک  یماگنه  رد  درک و  هضرع  نایزات  فیاوط  رب  ار  دوخ  دوب  شاهمانرب 
نبرماع نب  هبطق  کلام و  نب  عفار  ءارفع و  نب  ثرح  نب  فوع  دوب و  يراجن  هرارز  نب  دعـسا  هماما  وبا  ناـنآ  هلمج  زا  دوب و  هتـساوخ  ریخ 

هللا .  دبع  نب  رباج  یبان و  نب  رماع  نب  هبقع  هدیدح و 
ناشیا رب  نآرق  هدرک  هضرع  ناـشیا  رب  ار  مالـسا  دـناوخ و  ادـخ  يوس  هب  ار  ناـشیا  تخادرپ و  نخـس  هب  ناـنآ  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ 
دنداهن .  شیوخ  راید  هب  يور  يو  قیدصت  نامیا و  اب  هتشگزاب و  ص )  ) وا دزن  زا  سپس  هداد و  تبثم  خساپ  ار  يو  توعد  نانآدناوخ 

نیا مان  ات  دندناوخ  مالـسا  هب  ار  ناشیا  دنتفگ و  زاب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تیاکح  نانآ  يارب  دندیـسر  شیوخ  موق  نایم  هنیدـم و  هب  نوچ 
رد دش  هدنیآ  لاس  نوچ  دش  یم  دای  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  رگم  دنامن  راصنا  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  چیه  دنکارپب و  ناشنایمرد  نیئآ 

يربنامرف تسد  وا  اب  ءاسن  تعیب  هب  هدرک و  رادـید  تسخن  هبقع  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمایب و  راصنا  زا  درم  هبعک 12  ترایز  عقوم 
نب ذاعم  ءارفع ، نب  فوع  هرارز ، نب  دعـسا  هماما  وبا  زا : دـنترابع  ناشیا  ددرگ و  بجاوناشیا  رب  گـنج  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  نیا  دـنداد و 

مثیهلا وبا  رماع ، نب  هبطق  رماع ، نب  هبقع  هدابع ، نب  سابع  هبلعث ، نب  دیزی  تماص ، نب  هدابع  سیق ، دـبع  نب  ناوکذ  کلام ، نب  عفار  ءارفع ،
هدعاس .  نب  میدع  ناهیت ، نب 

يدزد مینادن ، ادخ  کیرـش  ار  زیچ  چیه  هک  میداديربنامرف  تسد  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تسخن  هبقع  بش  رد  ام  تفگ  تماص  نب  هدابع 
زا رس  یئوکین  راک  چیه  رد  مینیرفاین و  یغورد  تسانامیاهاپ  اهتسد و  نایم  هک  ناملد  رد  میشکن و  ار  دوخ  نادنزرف  مینکن ، انز  مینکن ،

میچیپم .  وا  نامرف 
نب بعصم  ص )  ) ادخ لوسر  دنتشگزاب  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  زا  هورگ  نیا  نوچ 

هحفص 152 ] ] 

هبنید شناد  دزومایب و  نانآ  هب  ار  مالـسا  دـناوخب و  ناشیا  رب  نآرق  ات  دومرفب  ار  وا  داتـسرف و  ناشیا  اب  ار  فاـنم  دـبع  نب  مشاـه  نب  ریمع 
هناخ رد  دـش ، یم  هدـیمان  زومآ "  نآرق  هنیدـم "  رد  بصعمهک  دوب  نیا  دراد و  ياپ  رب  ناشنایم  رد  تعامج  هعمج و  زامن  هداد  دای  ناشیا 

ود درک و  گنرد  وا  دزن  نانچمه  تشاد و  یم  اپرب  ناشنایم  رد  ار  تعامجو  هعمج  زامن  هدـمآ و  دورف  يراـجن  هرارز  نب  دعـسا  هماـما  وبا 
دنشابن . اجنآ  رد  ناملسم  ینادرم  نانز و  هک  دنامن  راصنا  ياه  هناخ  زا  هناخ  چیه  ات  دندناوخ  یم  مالسا  هب  ار  مدرم  يرفن 

دنتـشاد جـح  گنهآ  هک  ناشتـسرپ  تب  ياه  يا  هلیبق  مه  اب  مه  يراصنا  ناناملـسم  زا  یناسک  تشگرب و  هکم  هب  ریمع  نب  بعـصم  سپس 
 . دنتشاذگ هدعو  هبقع  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نابرق ) دیع  زا  سپ  زور  هس   ) قیرشت مایا  ياه  هنایم  يارب  دندیسر و  هکم  هب  ات  دندش  نوریب 

یگرزب ام و  نارورس  رورس  میتشاد  هدعو  نآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  هک  دیـسر  یبش  نامه  میدش و  غراف  جح  راک  زا  نوچ  تفگ  بعک 
هبقع رد  تفریذپب و  وا  میدناوخ  مالـسا  هب  میتفرگب و  دوخ  اب  ار  وا  دوب  ام  اب  مه  رباج -  ردپ  مارح -  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  نام  ناگرزب  زا 
ناـیم زا  تشذـگ و  بش  موس  کـی  اـت  میتـفخ  ناـمیاهراب  ناـیم  رد  شیوخ  موق  اـب  ار  بش  نآ  دوب  اـم  رتـهم  دوخ  درک و  یهارمه  اـم  اـب 

ود و  میدوب ، درم  ام 73  میدمآ ، مهارف  هبقع  يدزن  يا  هرد  رد  ات  میدش  نوریب  میتشاد  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  يا  هدـعو  يارب  نامیاهراب 
ورمع .  تنب  ءامسا  عینم  ما  بعک و  تنب  هبیسن  هرامع  ما  دندوب : امهارمه  زین  ام  نانز  زا  نز 
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دومرفقیوشت و ندروآ  مالـسا  هب  درک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  ام  دـناوخ و  نآرق  تخادرپ  نخـس  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  هک : تفگ 
نم زا  دینک  یم  يرادـساپ  نآ  ربارب  رد  ار  ناتنانز  نادـنزرف و  هک  يدـنزگ  ره  ربارب  رد  هک  مریگ  یميربنامرف  تسد  امـش  زا  تفگ  سپس 

يدنزگ ره  زا  تخیگنارب  یتسار  هبار  وت  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ  تفگ  سپـس  تفرگب و  ار  وا  تسد  رورعم  نب  ءارب  دینک . ینابیتشپ 
ام هک  ریگ  ام  زا  يربنامرف  تسد  ادخ  لوسر  يا  کنیا  مینک .  یم  ینابیتشپ  زین  ار  وت  مینک  یم  يرادساپ  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  نارسمه  هک 

هشیپ نیا  میتسه و  هرز  گنج و  نادرم  ادخب 

هحفص 153 ] ] 

نوریب نم  يوـس  هب  شیوـخ  ناـیم  زا  رتـهم  نت  هدزاود  تفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  میا  هدرب  ثرا  هـب  نیـشیپ  نادرمگرزب  زا  هـنادرمگرزب  ار 
زا نت  هن  دنداتـسرف  نوریبشیوـخ  ناـیم  زا  رتـهم  ناـشیا 12  سپ  دنـشاب  هدـنیامن )  ) دـنا هتفریذـپ  هچنآ  رد  شیوخ  هورگ  يارب  اـت  دـیتسرف 

حرش : نیدب  نایسوا  زا  نت  هس  نایجرزخ و 
یجرزخ  هرارز  نب  دعسا  هماما  وبا  - 1

یجرزخ ورمع  نب  عیبر  نب  دعس  - 2
یجرزخ سیقلا  ورما  نب  هحاور  نب  هللا  دبع  - 3

یجرزخ نالجع  نب  کلام  نب  عفار  - 4
یجرزخ رخص  نب  رورعم  نب  ءارب  - 5

یجرزخ مارح  نب  ورمع  نب  هللا  دب  - 6
یجرزخ سیق  نب  تماص  نب  هدابع  - 7

یجرزخ میلد  نب  هدابع  نب  دعس  - 8
یجرزخ سینخ  نب  ورمع  نب  ردنم  - 9

یسوا كامس  نبریضح  نب  دیسا  - 10
یسوا ثرح  نب  همثیخ  نب  دعس  - 11

دنا .  هدرک  دای  ار  نایهتنب  مثیهلاوبا  وا  ياجب  یهاگ  هک  یسوا  ربنز  نب  رذنملا  دبع  نب  هعافر  - 12
نماض میرم  نب  یـسیع  يارب  نایراوح  هک  دیتسه  دنا  هتفریذپ  ناتموق  هچنآ  نماض  هنوگنامه  امـش  تفگ  نارتهم  هب  (ص ) ادخ لوسر  سپ 

يرآ .  دنتفگ  ناشیا  ناناملسم -  رب  ینعی  متسه -  نماض  مدوخ  موق  زین  نم  دندش 
دنتفگ دـیا  هداد  درم  نیا  هب  يربنامرف  تسد  يا  همانرب  هچ  يارب  دـیناد  یم  ایآ  جرزخ  هورگ  يا  تفگ  يراصنا  هلـضن  نب  هدابع  نب  ساـبع 

 . دیگنجب تسوپ -  خرـس  هایـس و  زا  ( دندوب وا  فلاخم  هک   ) یمدرم ره  اب  شنید ) دربشیپ  يارب   ) هک دیا  هدرک  تعیب  وا  اب  امـش  تفگ  يرآ 
نات یئاراد  رس  رب  یئالب  وا  هار  رد  نوچ  هک  دینیب  یم  نانچ  رگا 

هحفص 154 ] ] 

ادخب اریزدیئوگب  نونکا  مه  زا  دـیراد  یم  او  یتشآ  هب  ار  يو  وا  لیم  فالخ  رب  هاگنآ  دـندش  هتـشک  ناتناگرزب  داد و  شهاک  ارنآ  دـمآ و 
شهاک يارب  دیا  هدرک  توعد  ار  وا  هک  هنوگنامه  هک  دینیب  یمنانچ  رگا  تسا و  امـش  ریگنابیرگ  ترخآ  وایند  یئاوسر  دـینک  نینچ  رگا 
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يا دنتفگ  دراد  رب  رد  ار  ترخآ  ایند و  یئوکین  همانرب ، نیا  هکادخب  دیا  هدش  وربور  وا  اب  دوخ  ناگرزب  نداد  ینابرق  اه و  یئاراد  رد  نداد 
 . تشهب تفگ  تفای  میهاوخ  هچ  نآ  ربارب  رد  میریگ  ناسآار  شیوخ  ناگرزب  ندش  هتـشک  اه و  یئاراد  شهاک  يالب  ام  رگا  ادـخ  لوسر 

دنداد .  وا  هب  يربنامرف  تسد  همه  دوشگب و  تسد  سپ  نک  زارد  ار  تتسد  دنتفگ 
ینم رد  هک  ناـنآ  رـس  رب  ناماهریـشمش  اـبادرف  یهاوخ  رگا  تخیگنارب  یتسار  هب  ار  وت  هک  يادـخب  دـنگوس  تفگ  وا  هب  هداـبع  نب  ساـبع 

 . ناتاهراب غارـس  هب  دیدرگرب  نونکا  یلو  مرادن  ار  يراک  نینچ  روتـسد  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  هک : تفگ  تخات  میهاوخ  دنا  هدمآدرگ 
زا یناسک  ناشیا  موق  نایم  رد  هتبلا  دنتخاس  راکـشآ  اجنآ  رد  ار  مالـسادندیسر  هنیدـم  هب  نوچ  دنتـشگرب و  ناشاه  هاگباوخ  هب  ناشیا  سپ 
درم دـندرک 73  تعیب  ربمایپ  اب  هبقع  رد  راب  مود  هک  یناسک  اما  دـندوب  هدـنام  دوخ  یتسرپ  تب  نید  ناـمه  رب  هک  دـندوب  ناـگرزب  ناریپ و 

حرش : نیدب  نز ، دندوب و 2 
ریضح نب  دیسا  - 1

يا  ) ناهیت نب  مثیهلاوبا  - 2
یلهشا ۀمالس  نب  ۀملس  -3
یجرزخ عفار  نب  ریهظ  - 4

ورمع نب  راین  نب  هدرب  وبا  - 5
یثراح مثیه  نب  ریهن  - 6

همثیخ نب  دعس  - 7
( دندوب نارتهمزا  زین  ود  نیا   ) رذنملا دبع  نب  هعافر  - 8

نامعن نب  ریبج  نب  هللا  دبع  - 9
دلج نب  يدع  نب  نعم  - 10

یسوا هدعاس  نب  میوع  - 11
يراصنا دلاخ  بویا  وبا  - 12
يراصنا ثراح  نب  ذاعم  - 13

تسا ) نارتهم  زا   ) هرارز نب  دعسا  - 14
يراجن کیتع  نب  لیهس  - 15
یجرزخ تباث  نب  سوا  - 16

لهس نب  دیز  هحلط  وبا  - 17
يراجن هعصعصیبا  نب  سیق  - 18

هحفص 155 ] ] 

یجرزخ هیزغ  نب  ورمع  - 19
( نارتهم زا   ) عیبر نب  دعس  - 20

یجرزخ دیز  نب  هجراخم  - 21
( نارتهم زا   ) هحاور نب  هللا  دبع  - 22

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


یجرزخ دعس  نب  ریشب  - 23
یجرزخ دیوس  نب  دالخ  - 24
یجرزخ ورمع  نب  هبقع  - 25

یجرزخ دیبل  نب  دایز  - 26
یجرزخ ورمع  نب  هورف  - 27

یجرزخسیق نب  دلاخ  - 28
( نارتهم زا   ) کلام نب  عفار  - 29

یجرزخ سیق  دبع  نب  ناوکذ  - 30
یجرزخ سیق  نب  هدابع  - 31

یجرزخسیق نب  ثراح  - 32
نارتهم ) زا   ) رورعم نب  ءارب  - 33

یجرزخ ءارب  نب  رشب  - 34
یجرزخ یفیص  نب  نانس  - 35
یجرزخ نامعن  نب  لیفط  - 36
یجرزخ رذنم  نب  لقعم  - 37
یجرزخ رذنم  نب  دیزی  - 38

یجرزخ دیزی  نب  دوعسم  - 39
یجرزخ هثراح  نب  كاحض  - 40

یجرزخ مازخ  نب  دیزی  - 41
یجرزخ رخص  نب  رابج  - 42

یجرزخ کلام  نب  لیفط  - 43
یجرزخ کلام  نب  بعک  - 44

یجرزخ ورمع  نب  میلس  - 45
یجرزخ رماع  نب  هبطق  - 46
یجرزخ رماع  نب  دیزی  - 47

یجرزخ ورمع  نب  بعک  - 48
یجرزخ داوسنب  یفیص  - 49
یملس همنغ  نب  هبلعث  - 50

یملس همنغ  نب  ورمع  - 51
یملس سینا  نب  هللا  دبع  - 52
یملس رمع و  نب  دلاخ  - 53

( نارتهم زا   ) رمع نب  هللا  دبع  - 54
یملس هللا  دبع  نب  رباج  - 55
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یملس هبلعث  نب  تباث  - 56
یملس ثراح  نب  ریمع  - 57

رفارف نب  همالس  نب  جیدخ  - 58
یجرزخ لبج  نب  ذاعم  - 59
یجرزخ دابع  نب  سوا  - 60

( نارتهم زا   ) تماص نب  هدابع  - 61
یجرزخ فوع  نب  منع  - 62

یجرزخ هدابع  نب  سابع  - 63
یجرزخ نب  نمحرلا  دبع  وبا  -64

یجرزخ ثرح  نب  ورمع  - 65
یجرزخ ورمع  نب  هعافر  - 66

هحفص 156 ] ] 

یمشج بهو  نب  هبقع  - 67
نارتهم ) زا   ) هدابع نب  دعس  - 68
نارتهم ) زا   ) ورمع نب  رذنم  - 69

يراصنا ثراح  نب  فوع  - 70
يراصنا ثراح  نب  ذوعم  - 71
يراصنا مزح  نب  هرامع  - 72

یجرزخ هانم  دیز  نب  هللا  دبع  - 73

ترجه شرازگ 

وا ربمایپ  دـنتفریذپن و  دوب  هتـساوخ  ناـشیا  رب  هک  ار  یئوکین  نآ  دـنتفرگ و  شیپ  رد  یـشکرس  هار  لـج  زع و  يادـخ  ربارب  رد  شیرق  نوچ 
هجنکـش ار  يو  شیک  هب  ناگدـننز  گنچ  شربمایپ و  ناگدـننک  قیدـصت  ناتـسرپاتکی و  زاوا  ناگدنتـسرپ  دندرمـش و  وگغورد  ار  (ص )

هک یناسک  دش : لزان  هیآ  نیا  سپ  دزیخرب  راکیپ  هب  ات  داد  نذا  ص )  ) شلوسر هب  لج  زع و  يادـخ  هکدوب  هاگنآ  دـندرک  هراوآ  دـنداد و 
دنوادخ يارب  نید  هدوبن و  نایم  رد  یبوشآ  ات  دینک  راکیپ  ناشیا  اب  هیآ : نیا  زین  سپـس  دنراد و  هزاجا  دننک  یم  دربندنا  هدـید  متـس  نوچ 

دشاب . 
اب شناوریپ  وا و  يرای  مالـسا و  هار  رد  هک  دندرک  يوریپ  ار  وا  مه  راصنا  زا  هورگ  نیا  داد و  گنج  هزاجا  ار  ص )  ) وا یلاعت  يادخ  نوچ 

ناشناهارمه شدوخ و  موق  زا  ناسک  نآ  ات  دومرفب  ار  شنارای  ص )  ) ادخ لوسر  دنتفاتش  ناشیا  هانپ  هب  زین  نانامـسم  زا  یناسک  دنـشابوا و 
راـصنا زا  ناـشنارداربب  دـننک و  چوک  اجنادـب  دـنور و  هنیدـمب  همه  دـندمآرد  نارجاـهم  هگرج  رد  سپـس  دـندوب و  هکم  ناناملـسم  زا  هک 

هتـسد هتـسد  ناشیا  سپ  دیـشاب  نمیا  اجنآ  رد  هک  دادرارق  يا  هناخ  مه  داـهن و  یناردارب  امـش  يارب  لـج  زع و  يادـخ  تفگ : دـندنویپب و 
 . دنک چوک  هنیدم  هب  ات  دهدب  هکم  زا  جورخ  هزاجا  زین  وا  هب  شراگدرورپ  ات  دنام  هار  هب  مشچ  هکم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دـندش و  نوریب 
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سکچیه دور ، یناریو  هب  يور  اهارس  رد  هک  دنامن  يزیچ  اه  ندرک  چوک  نیا  اب  دشهتـسب و  ناشاه  هناخ  رد  دندیچوک و  ناگداز  شحج 
زا ناشیا  همه  هک  دندوب  ناناملسم  زا  مه  نادود  نب  منغ  ینب  دیدرگ ، یهت  نانکاس  زا  دنامن و  اهنآ  رد 

هحفص 157 ] ] 

نایم : نآ  زا  دنتفریم و  يرگید  یپ  زا  یکی  نانچمه  نارجاهم  ودندیچوک  هنیدم  هب  نادرم  نانز و 
دسالا دبع  نب  هملس  وبا  - 1

یبعک هعیبر  نب  رماع  - 2
شحج نب  هللا  دبع  - 3

شحج نب  دبع  دمحا  وبا  - 4
نصحم نب  هشاکع  - 5
بهو نب  عاجش  - 6

بهو نب  هبقع  - 7
ریمح نب  دبرع  - 8

هتابن نب  ذقنم  - 9
شیقر نب  دیعس  - 10
هلضن نب  زرحم  - 11
شیقر نب  دیزی  - 12

رباخ نب  سیق  - 13
نصحم نب  ورمع  - 14

ورمع نب  کلام  - 15
ورمع نب  ناوفص  - 16

ورمع نب  فقث  - 17
مثکا نب  هعیبر  - 18
هدیبع نب  ریبز  - 19

هدیبع نب  مامت   - 20
هدیبع نب  هربخس  - 21

شحج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  - 22
باطخ نب  رمع  - 23

هعیبر یبا  نب  شایع  - 24
باطخ نب  دیز  - 25

هقارس نب  ورمع  - 26
هقارس نب  هللا  دبع  - 27
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هفاذح نب  سینخ  - 28
ریکب نب  سایا  - 29
ریکب نب  لقاع  - 30
ریکب نب  رماع  - 31
ریکب نب  دلاخ  - 32

هللا دیبع  نب  هحلط  - 33
بلطملا دبع  نب  هزمح  - 34

نانس نب  بیهص  - 35
هثراح نب  دیز  - 36

نیصحنب رانک  - 37
ثراح نب  هدیبع  - 38
ثراح نب  لیفط  - 39

ثرح نب  نیصح  - 40
هثاثا نب  حطسم  - 41
دعس هب  طبیوس  - 42
ریمع نب  بیلط  - 43

هبتع هدرب  بابخ  - 44

هحفص 158 ] ] 

فوع نب  نمحرلا  دبع  - 45
ماوع نب  ریبز  - 46

مهر یبا  نب  هربس  وبا  - 47
ریمع نب  بعصم  - 48

هبتع نب  هفیذح  وبا  - 49
هفیذحوب هدرب  ملاس  - 50

ناوزغ نب  هبتع  - 51
نافع نب  نامثع  - 52

ادخ لوسر  مالغ  هسنا  - 53
ادخ لوسر  مالغ  هشبک  وبا  - 54

دـسرب و شدوخ  ندـیچوک  يارب  يروتـسد  اـت  دوب  هارب  مشچ  هدرک  گـنرد  هکم  رد  دوـخ  شباحـصا  ترجه  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوـسر 
یبا نب  رکبوب  بلاطیبا و  نب  یلع  هتبلا  دنتـشادن .  هار  هشوت  ای  دـندوب  راتفرگ  هک  یناـسک  رگمدـنامن  وا  اـب  هکم  رد  نارجاـهم  زا  سکچیه 

نوریب دـنک و  چوک  هکم  زا  دوخ  موقنایم  زا  داد  هزاجا  ص )  ) دوخ لوسر  هبادـخ  هک  دیـسر  ارف  يزور  اـت  دـندوب  هدـنام  زین  ض )  ) هفاـحق
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هداوناخ قیدـص و  رکبوب  بلاطیبا و  نب  یلع  رگم  تفاین  یهاـگآ  وا  ندـش  نوریب  زا  سکچیه  دـش  نوریب  دوخ  ص )  ) وا هک  هاـگنآ  دوش ،
زا هک  ار  یئاه  تناما  ات  دنامب  هکم  رد  وا  زا  سپ  هک  دومرفب  ار  وا  داد و  ربخ  شیوخ  ندش  نوریب  زا  (ص ) ادـخ لوسر  ار  یلع  اما  رکبوب . 

نیا دنتـشاد  نانیمطا  ص )  ) ادخ لوسر  يراکتـسرد  ویتسار  زا  هکم  مدرم  نوچ  اریز  دنادرگرب  ناشیا  هب  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  مدرم 
دوب . هداهن  ص )  ) وا دزنب  تناما  هب  ار  نآ  دیسرت  یم  نآ  ندش  فلت  زا  هک  تشاد  اهبنارگ  يزیچ  سک  ره  دوب 

دراو سپ  تشاد  رارق  هکم  بونج  رد  یهوک  رد  هک  دیدرگ  روث  راغ  هناور  دمآ و  ردب  رکبوباب  دش  جورخ  هدامآ  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ 
درک .  گنرد  اجنآ  رد  زور  هس  دوخ  تسود  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دندش و  اجنآ 

هب ار  ودـنآ  سپـس  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  نیئاپ  ياه  شخب  هار  هتخادـنا  هار  هب  ار  ناشیا  طقرا -  نب  هللا  دـبع  ودـنآ -  ياـمنهار  سپس 
دیدق زا  ناشیا  نداد  رذگ  زا  سپ  هداد  رذگ  ار  ود  نآ  سپس  جما و  نیئاپ  یحاون  هب  هاگنآ  درب و  نافسع  نیئاپ  هنارک 

هحفص 159 ] ] 

نورد هب  ار  ودنآ  هاگنآ  دیناشک و  فقل  هار  هب  هاگنآ  هرم و  هتشپ  هار  هب  سپس  رارخ و  هار  هب  ار  ناشیا  داتفا و  هار  هب  ود  نآ  شیپاشیپ  دوخ 
 - نیوضغلا نیوضعلا -  وذ  حجرم  لدهب  ار  ودنآ  سپس  تخادنا و  هار  هب  جاجم  یبیشارس  رد  ار  ودنآ  سپـس  دیناشک و  جاجم  راز  شحو 
هک تخادنا  ملس  وذ  هار  رد  ار  ودنآ  هاگنآ  درجا و  هبهاگنآ  دج و  ادج  هب  دناشک  ار  ودنآ  سپس  رـشک و  وذ  ياهدوگ  هب  هاگنآ  دیناشک و 

لوسر سپ  دروآ  دورف  جرع  ردهاگنآ  داد و  رذـگ  هجاف  زا  ار  ودـنآ  دـیبابع  زا  رذـگ  زا  سپ  دوب و  نهعت  راز  شحو  ادـعا و  ياـهدوگ  زا 
هب درک و  راوس  دـنتفگ  یم  ءادرلا  نبا  ارنآ  هک  يو  نآ  زا  يرتـش  رب  دـنتفگ  یم  رجح  نب  سو  وا  هب  هک  ار  نایملـسا  زا  يدرم  ص )  ) ادـخ

تسار تسد  زا  هدرب  نوریب  جرع  زا  ار  ودنآ  امنهار  سپـس  تشاد  لیـسگ  يو  اب  زین  دوب  وا  مالغ  هکار  هدینه  نب  دوعـسم  داتـسرف و  هنیدم 
ار رئاغ  هتشپ  هار  هبوکر 

هحفص 160 ] ] 

هدـمآ و الاب  زور  هک  ماگنه  نیا  تخادـنا و  شیپ  ءاـبق  يوس  هب  ار  ودـنآ  سپـس  دروآ و  دورف  مئر  ياـهدوگ  ردار  ودـنآ  اـت  تفرگ  شیپ 
دروآ .  دورف  فوع  نبورمع  ینب  رب  ار  ود  نآ  دوب  هدیسر  همین  هب  کیدزن 

هب يور  مامت  يروش  اب  ناناملسم  سپ  دنداتسرف  راصنا  زا  وا  نارای  هماما و  وبايوس  هب  ار  نانیشنرداچ  زا  يدرم  دندیسر  ءابق  کیدزن  نوچ 
هب سپـس  هتفرگ  هیاس  یئامرخ  تخرد  ریز  رد  رکبوب  اب  هک  دـندید  ار  وا  دنتفاتـش و  وا  زاوشیپ  هب  راـصنازا  نت  دادـعت 500  هدروآ و  حالس 

فوع نب  ورمع  ینب  هناخ  رد  ءابق  رد  ات  دنادرگربتسار  تمـس  هب  ار  نانآ  سپ  میرادربنامرف  ام  هک  دیوش  راوس  هوسآ  لد  ابدـنتفگ  ودـنآ 
داهن و داینب  ار  دوخ  دجسم  ودنارذگ  فوع  نب  ورمع  ینب  نایم  رد  ءابق  رد  ار  هبنشجنپ  ات  هبنشود  زور  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دندمآ  دورف 

بش هبقع 22  نب  یسوم  درک و  گنرد  ءابق  رد  بش  هدراهچ  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگهدمآ  ص 74 -  ج 1 /  دواد -  وبا  ننس  رد  هچنانچ 
دوب .  ءابق  رد  جرزخ  سوا و  ياهارس  بش .  يدنا  هد و  دیوگ  يراخب  هتفگ و 

يدجـسم رد  ودوب  فوع  نب  ملاس  ینب  نایم  رد  ار  هعمج  ص )  ) ادخ لوسر  دروآ و  ردب  ناشیا  نایم  زا  هعمج  زور  رد  ار  وا  دنوادخسپس 
دناوخهنیدم .  رد  هک  دوب  يا  هعمج  زامن  نیتسخن  نآ  درازگ و  زامن  دوب  ءانون -  ار  يداو  يداو -  نآ  لد  رد  هک 

لوسر میدینـش  نوچ  دنتفگ  دندرک و  تیاکح  ارم  دندوب  ص )  ) ادخلوسر نارای  زا  هک  نم  هلیبق  زا  ینادرم  تفگ : میوع  نب  نمحرلا  دبع 
شیوخ خالگنـس  هنیـس  هب  میدرازگ  یم  دادماب  زامن  نوچ  میدوب و  شندـمآ  هار  هب  مشچ  ربخ ، نتـسناد  اب  هدـش  ردـب  هکم  زا  ص )  ) ادـخ
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نآ هانپ  رد  هک  يا  هیاس  همه  رب  باتفآ  ات  میدروخ  یمن  ناـکت  اـج  زا  دـنگوس  ادـخب  میدـنام و  یم  ص )  ) ادـخلوسر هار  هب  مشچ  هتفاـتش 
دوب .  مرگاهزور  نآ  ياوه  اریز  میتشگ  یم  رب  شیوخياه  يارس  هب  میتفای  یمن  يا  هیاس  رگید  نوچ  دوش و  هریچ  میدوب 

هحفص 161 ] ] 

ملاسینب زا  ینادرم  نایم  رد  هلضن  نب  هدابع  نب  سابع  کلام و  نب  نابتع  درازگب  هعمج  زامن  داهن و  هنیدم  هب  ياپ  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ 
رد رایـسب  یعافد  يورین  ناوارف و  هناوتـشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  ارت  هک  نامب  ام  دزن  ادخ  لوسر  يا  دـنتفگ  دـندش و  وا  دزن  هب  فوع  نب 

تفرب و ات  دندراذگ  زاب  ار  نآ  هار  سپدراد  ار  راک  روتـسد  دوخ  هک  دیراذگ  زاب  دـیوگ -  یم  ار  شرتش  ار -  نآ  هار  تفگ  تسه  ام  دزن 
ام دزن  هب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  دندروخرب و  وا  هب  نایـضایبزا  ینادرم  اب  ورمع  نب  هورف  دیبل و  نب  دایز  دیـسر و  نایـضایب  هناخ  يور  ای  ور 
راک روتسد  دوخ  هک  دیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  تسه  ام  دزن  رایسب  یعافد  يورین  ناوارف و  هناوتـشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  ارت  هک  يآ 

زا ینادرم  نایم  رد  ورمع  نبرذـنم  هدابع و  نب  دعـس  داتفا و  نایدـعاس  هناخ  هب  شراذـگ  تفرب و  ات  دـندراذگ  زاـب  ار  نآ  هار  سپ  دراد  ار 
رایـسبیعافد يورین  ناوارف و  هناوتـشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  ار  وت  هک  يآ  ام  دزن  هب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  دـندروخرب و  وا  هب  نایدـعاس 

نایثرح هناخ  يور  ای  ور  تفرب و  ات  دندراذگ  زاب  ار  نآ  هار  سپ  دراد  ار  راک  روتـسد  دوخ  هک  دـیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  تسه  ام  دزن 
يا دنتفگ  دندروخرب و  وا  هب  یجرزخ  نایثرح  زا  ینادرم  نایم  رد  هحاور  نب  هللا  دبع  دـیز و  نب  هجراخ  عیبر و  نبدعـس  دیـسر و  یجرزخ 

هک دیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  میراد  تیارب  رایسب  یعافد  يورین  ناوارف و  هناوتشپ  یفاک و  ناوریپ  هرامـش  هک  يآ  ام  دزن  هب  ادخ  لوسر 
هریسا طیلس  وبا  سیق و  نب  طیلس  دیـسر و  راجن  نب  يدع  ینب  يارـس  هب  تفرب و  ات  دندراذگ  زاب  ار  نآ  هار  سپ  دراد  ار  راک  روتـسد  دوخ 
هرامش هک  ایب  تا  يردام  ناگتسب  اه و  یئاد  دزن  هب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  دندروخرب و  وا  هب  يدع  ینب  زا  ینادرم  نایم  رد  هجراخ  یبا  نب 

نآ هار  سپدراد  ار  راک  روتسد  دوخ  هک  دیراذگ  زاب  ار  نآ  هار  تفگ  دنراد  تیارب  ناوارف  هناوتـشپ  رایـسب و  یعافد  يورین  یفاکناوریپ و 
زور نآ  تسا و  ص )  ) وا دجـسم  برد  زورما  هک  دـیباوخ  یئاجنیمه  دیـسر و  راجن  نب  کلام  ینب  يارـس  هب  تفرب و  ات  دـندراذگ  زاـب  ار 
ورف رتش  نوچ  تشاد و  قلعت  ورمع  نارـسپ  لیهـس  لهـس و  ماـنب  ناـیراجنزا  میتی  كدوک  ود  هب  هک  اـمرخ  ندرک  کـشخيارب  دوب  یئاـج 

نانچمه نآ  يور  رب  ادخ  لوسر  دیباوخ ،

هحفص 162 ] ] 

يولج دوب و  هدرک  اهر  ار  وا  راسفا  نانچمه  ص )  ) ادخ لوسر  دومیپب  زارد  نادـنچ  هن  یهار  تسجرب و  رتش  هرابود  ات  دـماین  دورف  دـنام و 
هرابود اـجنامه  رد  سپ  دوب  هدـیباوخ  ورف  راـب  نیتسخن  هک  یئاـجنامه  هبتشگرب  دـنادرگ و  ور  شرـس  تشپ  هب  رتش  اـت  تفرگ  یمن  ار  وا 

وبا سپ  دمآریزب  نآ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  داهنب و  ار  دوخ  نارج  دـنام و  نیمز  رب  و  تفرگ -  مارآ  دوخ  ياج  رد  دـیباوخورف و 
ینیمز نیا  دیـسرپ  دش و  دراو  وا  رب  زین  ص )  ) ادخ لوسر  داهن و  دوخ  هناخ  رد  تفرگرب و  ار  وا  ياهراب  دیزنبا -  دـلاخ  يراصنا -  بویا 

ود هک  تسا  رمع  رسپ  ود  لیهـس  لهـس و  زا  ادخ  لوسر  يا  تفگ  ءارفع  نب  ذاعم  تسیکزا  دور  یم  راک  هب  امرخ  ندرک  کشخ  يارب  هک 
ینک .  رایتخايدجسم  ات  دنهدب  ار  نآ  هک  منک  یم  یضار  ار  ود  نآ  نم  مناشتسرپرس  نم  دنمیتی و 

1 رثالا 159 و 152 /  نویع   1  / 201 دعس 224 - نبا  تاقبط  ، 2  / 233 يربط 249 -  خیرات  ، 2  / 31 ماشه 114 -  نبا  هریـس  هب  دیرگنب 
،30 يزیرقم ص 47 -  زا  عاتمالا  124 و 1 ، ج 121 -  ادفلا ، وبا  خیرات  ، 3  / 138 ریثک 205 -  نباخیرات   2  / 38 ریثا 44 -  نبا  زا  لماک 

 2 / 3 یبلح 11 61 -  هریس 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ زا  رت  هدروخلاس  رکبوب 

رت و گرزب  نم  زا  وت  هکلب  تفگ  نم ؟ زا  وـت  اـی  مرتـگرزب  وـت  زانم  تفگ  رکبوـب  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنا  هدروآ  مصا  نب  دـیزی  ناـبز  زا 
مرتدنملاس .  وت  زا  نم  يرتوکین و  رتدنمجرا و 

هدرک دای  ار  نآ  باعیتسا  رد  زین  رمع  وبا  هدروآ و  كاحض  نبا  ار  شرازگ  نیا 

هحفص 163 ] ] 

لبنح و نب  دـمحا  طایخ و  نب  هفیلخ  زا  لقن  هب  ص 72  افخلا ، خیرات  رد  یطویس  1 و  هرـضنلا 127 /  ضایر  رد  يربط  بحم  زین  - 2/226
رکاسع نبا 

هتفاین رد  ار  ص )  ) ربمایپ راگزور  هک  مصا  نب  دیزی  دنا ؟ هتخانـش  رکبوب  تمارک  ار  نآ  هک  یغورد  زا  یئآ  یمن  تفگـش  هب  دـیوگ : ینیما 
يراگزور وا  ندش  هداز  سپ  هدرم ؟ یگلاس  رد 73  ای 101  ای 104  لاس 103  رد  درم  نیا  هن  رگم  تسا ؟ تسرد  يو  زا  وا  تیاور  هنوگچ 

هدوب .  ص )  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  دنچ 
نب دیعس  هک  لیفلا  ماعزا  سپ  لاس  هس  رکبوب  دش و  دلوتم  لیفلاماع  رد  ص )  ) وا هکنآ  اب  هدوب  ربمایپ  زا  رت  هدروخلاس  رکبوب  یک  یهگناو 

هب هک  یگلاس  هس  تصـش و  رد  تفای و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ربارب  يرمع  دنارذگ  ربمایپ  ینیـشناجب  هک  يراگزور  اب  رکبوبا  هتفگ  بیـسم 
هب : دیرگنب  درمب  دیسر  ص )  ) ربمایپ نس 

رکبوب هک  یئاهلاس  دادعتب  ص )  ) ادـخ لوسرسپ  هدوب  لاس  وارمع 63  هک  دنلوقلا  قفتم  همه  دـسیون  یم  هک  هبیتق ص 75 نبا  زا  فراـعم 
هریس هب  هتشذگرد و  یگلاس  رد 65  ص )  ) وا دسیون  یم  هک   2 يذمرت 288 /  حیحـص  هبزین  نایاپ .  هدوب ، وا  زا  رت  لاسگرزب  درک  تفالخ 

رد تسردان ، رابخا  يا  هراپ  زا  هتـشذگ  دسیون : یم  هک   1 باعیتسا 335 /  2 و ج 4 ص 47 و  يربط 125 /  خیرات  1 و  ماشه 205 /  نبا 
دنارذگ ص )  ) ادخ لوسر  ینیشناجب  هک  يراگزور  اب  وا  دوب و  هدیسر  یگلاس  هب 63  تافو  ماگنه  رد  رکبوب  رمع  هک  تسین  یفالتخا  نیا 

نیا هار  زا  زج  شرازگ  نیا  دـسیون  یممـصا  دـیزی  ثیدـح  زا  يداـی  زا  سپ  ص 626  رد ج2  تفاـی و  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  رباربيرمع 
یم دنا  هتخودنااه  تشذگرس  راثآ و  رابخا و  هنیمز  رد  یشناد  هک  یناسک  روهمج  اریز  دشاب  موهوم  منک  یم  نامگ  هدیسرن و  امب  هریجنز 

هب دـیدرگرب  زاب  درمب .  یگلاـس   63 رد تفای و  وا  اـب  ربارب  يرمع  دـنارذگ  ص )  ) ادـخ لوسر  ینیـشناجب  هک  يراـگزور  اـبرکبوب  دـنیوگ 
هباصالا 344 و ، 1 رثالا 43 /  نویع  ، 9 دئاوزلا 60 /  عمجم  ، 1 نانجلا 69 و65 /  هآرم  ، 3 هباغلا 223 /  دسا  ، 2 1 و 176 /  لماکلا 185 / 

3 یبلح 393 /  هریس  ، 2  / 341
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هدنم و نبا  يوغب و  هچنانچ  تسا  هتفرگ  رد  یموزخم  عوبری  نب  دیعـس  هکلب -  رکبوب  هن  و -  ص )  ) وا نایم  هدـش  دای  دونـش  تفگ و  يرآ ،
نوچ یلو  تشذـگرد  رتشیب -  مه  لاس  راهچ  یخرب  هتفگب  اـی  یگلاـس -  رد 120  يرجه  لاـس 54  رد  دیعـسدنا  هدرک  تیاور  عوبری  نبا 

رد هک  یناسک  يور  نیا  زا  هدوب  شنافلاخم  هیلع  رب  دوخ و  دوس  هب  هفیقس  زور  رد  وا  لیلد  هناگی  وا  یگدروخلاس  رکبوب و  يدیفـس  شیر 
ياه غوردنیا  ياه  هدـننام  اـب  نآ و  عیاـقو  ندرک  اـجباج  خـیراتب و  ندز  دربتـسد  اـب  دـنا  هداـتفا  يور  دـنت  هدـندب  وا  يارب  یفاـب  تلیـضف 
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دنیوگ .  یم  غورد  یتسارب  نانآ  هک  دناد  یم  ادخ  دنا و  هدیشخب  يرتشیب  ماکحتسا  ار  روبزم  لیلد  یگتخاس ،

یلع دلوت  زا  شیپ  رکبوب  ندش  ناملسم 

نب یلع  ای  دروآ  نامیا  ص )  ) ربمایپ هب  لوا  قیدص  رکبوبا  متفگ  ار  نارهم  نب  نومیم  تفگ  بئاس  نب  تارف  هک  دـنا  هدروآ  هبابـش  نابز  زا 
ات دوب  دمآ  تفر و  رد  هجیدخ  وا و  نایم  یمهو  دیورگ  ص )  ) ربمایپ هب  بهار  ياریحب  راگزور  رد  رکبوب  دـنگوس  ادـخب  تفگ  بلاطیبا ؟

دوش .  دلوتمبلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  همه  اه  نیا  دروآرد و  وا  يرسمه  هب  ار  يو 
سپ درک  یم  تراجت  ماشرد  يو  اریز  هدوب  ینامـسآ  یحو  نوچمه  يا  همانرب  اب  رکبوب  مالـسا  هک  دـنا  هدروآ  بعک  نب  هعیبر  ناـبز  زا  و 
تفگ هلیبق  مادـک  زا  دیـسرپ  هکم  تفگ  یتسه  اجک  مدرم  زا  وت  دیـسرپ  وا  تفگ  زاـب  بهار  ياریحب  يارب  ار  نآ  ناتـساد  هک  دـید  یباوخ 

تا هلیبق  ناـیم  زا  يربماـیپ  دـیآرد ، تسارهک  دراذـگب  ار  وت  باوخ  دـنوادخ  رگا  تفگ  يرگادوس  تفگ  تسیچ  تا  هشیپ  تفگ  شیرق 
زار نیا  رکبوبا  شنیشناج ، وا  گرم  زا  سپ  یتسه و  شرایتسد  يو  یگدنز  رد  وت  هک  دش  دهاوخ  هتخیگنارب 

هحفص 165 ] ] 

هک یباوخ  نامه  تفگ  يراددوخ  ياعدم  رب  یلیلد  هچ  دمحمتفگ  دمآ و  يو  دزنب  وا  دـش و  هتخیگنارب  ص )  ) ربمایپ ات  تفهنب  لد  رد  ار 
هناگی يادـخ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  ره  نایم  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  يو  سپ  يدـید  ماش  رد 

یئادخ  هتخیگنارب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و 
 - یگلاـس رد 15  دـنا  هتفگ  یخرب  و  یگلاـس -  تـسیب  رد  اریز  دوـب  رت  ماگـشیپ  یناملـسم  رد  مدرم  هـمه  زا  رکبوـب  هـتفگ  يووـن  ماـما  و 

دروآمالسا . 
یطویس ص زا  افلخلا  خیرات  هقرحم ص 45  قعاوص   9 ریثک 319 /  نبا  خیرات  ، 1 هباغلا 168 /  دسا  ، 1 هرضنلا 54 و51 /  ضایر  هب  دیرگنب 

 2 سلاجملا 182 /  ههزن   1 يربکلا 29 /  صئاصخلا   24
کنیا دوش ؟ یم  هدینـش  اه  نآ  زا  یتسار  زا  یئوب  ایآ  مینادـب  ات  میرگنب  هتـسسگ  هریجنز  ياـه  شرازگ  نیا  رد  دـیئایب  نم  اـب  دـیوگ  ینیما 

مینیبب : ار  نارهم  نبا  شرازگهریجنز  نایجنایم 
هدش یم  هدرمش  نآ  غلبم  هدوب و  هئجرم  هقرف  زا  نوچ  متشونن  وا  ياه  شرازگ  زا  يزیچ  هتفگ  دمحا  ینئادم .  راوس  نب  هبابـش  ورمعوبا  - 1

یلجع و دعس و  نبا  وهلا  دبع  نبا  یجاس و  هدوب و  یمن  دونـشخيو  زا  تسا  وگتـسار  ثیداحا  شرازگ  رد  هک  دمحا  دیوگ  شارخ  نبا  و 
ربمایپ نادناخ  وا  هک  دـیآ  یم  رب  هدرکتیاور  ینئادـم  یلع  وبا  هچنآ  زا  اه  نیا  همه  زا  شیپ  هدوب و  هئجرم  نیئآ  رب  وادـنا  هتفگ  يدـع  نبا 

ار وا  نونکا  مه  دراد  یم  نمـشد  ار  تربمایپ  نادناخ  هبابـش  رگا  ایادـخ  هتفگ  هدرک و  نیرفن  يو  رب  یـسک  هتـشاد و  یم  نمـشد  ار  (ص )
بیذهت  1 لادتعالا 440 /  نازیم  درمب .  زور  نامه  ات  تخاس  جلف  راتفرگ  ار  يو  نیرفن ، نیا  یپ  رد  زور و  نامه  زین  ادـخ  نک  جـلف  راچد 

 4  / 302 بیذهتلا
هدیهوکن و يو  ثیدح  وتسا  شزرا  یب  هتفگ  نیعم  نی  ییحی  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  دـیوگ  يراخب  يرزج .  بئاس  نب  تارف  - 3

دنا : هتفگ  وا  زج  ینطق و  راد 
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هب هک  یماهتا  ره  ناحط و  دایز  نب  دمحم  هب  تسا  کیدزن  نومیم -  زا  تیاور  رد  وا -  تیعقوم  هتفگ  لبنح  نب  دـمحا  تسا و  كورتم  وا 
جرد 5 ص هک  تسا  نازاسربخ  نازادرپغورد و  زا  یکی  يرکـشی و  نامه  دایز  نب  دمحم  و  درک . دراو  ناوت  یم  مه  نیا  هب  تسا  دراو  وا 
فیعض و يو  ثیداحا  هتفگ  متاح  وبا  تسازاسربخ و  ووگغورد  نایلبنح ، ياوشیپ  دزن  تارف  سپ  تشذگ .  يو  هرابرد  نخـس  258 ط 2 
رس زا  هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  تسا و  كورتم  يو  ثیدح  هتفگ  یئاسن  دنا و  هدرک  اهر  ار  وا  ياه  شرازگ  هتفگ  یجاس  تسا و  هدیهوکن 

هدیهوکن یئاه  شرازگ  نومیم  نابز  زا  دنا و  هدرمـشن  يرادهگن  روخ  رد  هک  تسا  یثیداحا  ار  وا  هتفگ  يدع  نبا  تفگدـیاب و  شثیداحا 
دراد . 

 4 نازیملا 430 /  ناسل   2 لادتعالا 325 /  نازیم 
 / 391 بیذهت -  رد  رجح  نبا  هتفگ  هب  هکنآ  زا  هتشذگ  تسا  سب  شیارب  تشذگ  وا  زا  تارف  تیاور  رد  هچنامه  نارهم 0  نب  نومیم  - 3
زا سپ  یلو  دنشاب  هدرمش  قوثو  دروم  ار  وا  یناسک  میریگ  مه  رگا  هتـشاد و  یئاهزات  تخات و  یلع  رب  يو  دیوگ : وا  هرابرد  یلجع   - 10

دراد .  شزرا  هچ  شثیدح  دوخ و  ع )  ) نانمومریما رب  شیاهزات  تخات و 
ادخ لوسر  یئوشانز  رد  يو  دمآ  تفر و  اریحب و  راگزور  رد  رکبوب  ندش  ناملـسم  هدناجنگ : ار  هلئـسم  ود  دوخ  ثیدـح  رد  نومیم  هزات 

دیامن یمن  مه  تسرد  دنا و  هدرکن  دزـشوگ  ناهگآراک  زا  کیچیه  ار  هجیدخ  و  ص )  ) وا نایم  يو  دـمآ  تفر و  اما  هجیدـخ -  اب  (ص )
دمحم و نوچمه  گرزب  يدرم  يرـسمه  يارب  دوشب  هطـساو  هدراذگن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  زا  راهب  زا 22  شیب  هک  لاـسمک  یناوج  هک 

نامدرم نیرتدنمجرا  نیرتگرزب و  زا  یئاهومع  داماد : هک  یئاج  رد  مه  نآ  هجیدخ  نوچمهتسایر  يرورـس و  یگرزب و  نادناخ  زا  ینز 
بلاطوبا شیومع  دیایب  هچنانچ  ناشیا و  هناخ  رد  تسا و  نانآ  نایم  وا  هک  بلاطوبا  هزمح و  سابع و  نوچمه  دراد 
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ره هتفخ و  یمن  وا  رانک  رد  زج  هک  یئاج  ات  هتشادن ، تسود  هزادنا  نآ  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  هک  هتـشاد  یم  تسود  تخـس  نادنچ  ار  وا 
ات هتخادرپ  وگتفگ  هب  هجیدخ  اب  هک  تسا  هدوبومه  عاتمالا ص 8  رد  يزیرقم  هتفگ  هب  هتفر و  یم  نوریب  رد و  هب  وا  اب  هدش  یم  نوریب  هاگ 

دتسرف .  تراجت  هب  شیوخ  یگدنیامن  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  يو 
يارب داتـسرف و  ص )  ) ادخ لوسر  غارـس  هب  سک  هجیدخ  هک  تسا  نیا  هدـمآ  یئوشانز  نیا  هرابرد  اه  همان  تشذگرـس  خـیرات و  ردهچنآ 

ص)  ) وا ینز  يارب  ار  دوخ  دومن و  وا  اـب  يرـسمه  تساوـخرد  يو  اـب  دوـخ  يدـنواشیوخ  وا و  يراکتـسرد  یئوخـشوخ و  یئوگتـسار و 
وبا وا و  اب  هزمح  شیومع  ریثا  نبا  هتفگ  هب  و  وا -  اب  هزمح  شیومع  ات  داهن  نایم  رد  شیاهومع  اـب  ار  نیا  ص)  ) ادـخ لوسر  درک  داهنـشیپ 

زا ار  هجیدـخ  دـمآرد و  هجیدـخ -  يوـمع  دـسا  نـب  ورمع  رب  اـی  دـسا -  نـب  دـلیوخ  رب  اـت  دــش  نوریب  یگمه -  اـهومع  رگید  بلاـط و 
تفگ : دناوخ و  حاکن  هبطخ  ع )  ) بلاط وبا  تفرگ و  دوخ  يرسمه  هب  ار  يو  زین  ص )  ) وا درک و  يراگتساوخيو 

هناخ ناراتسرپ  ار  ام  رضم و  رهوگ  زا  دعم و  ناک  ندعم و  زا  لیعمسا و  دنزرف  دینادرگ و  میهاربا  ناگداز  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس  " 
ار ام  و  دـشاب ، ناما  نمامرح و  ناگمه ، يارب  دـننک و  نآ  گـنهآ  همه  هک  داد  رارق  يا  هناـخ  اـميارب  شمرح و  ناریدـم  دـینادرگ و  شا 
يرترب و درخ و  هـکنآ  رگم  دنجنــسن  سکچیه  اـب  ار  هللادـبع  نـب  دـمحم  ما  هدازردارب  نـیا  اـه  نـیا  زا  سپ  دـینادرگ ، مدرم  ناـیاورنامرف 
هک تسا  يزیچ  درپیم و  هک  تسا  هیاس  نوچمه  یئاراد  یلو  تساكدنا  شا  یئاراد  دنچ  ره  دبرچب و  وا  ربيو  یـشوه  زیت  يدنمجرا و 

ینیباک هدرک و  يراگتـساوخار  دـلیوخ  تنب  هجیدـخ  وا  کنیا  دـیهاگآ و  دوخ  اـب  دـمحم  يدـنواشیوخ  زا  امـش  دریذـپ .  یم  ینوگرگد 
وا يارب  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخب  دش و  دهاوخ  هتخادرپ  رادقم  نالف  هب  نآ  راد  تدم  هچ  دـقن و  هچ  نم  دوخ  لام  زا  هکهداهن  شیارب 
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دروآرد .  يو  يرسمه  هب  ار  وا  سپ  دنمجرا " .  یتفارش  دوب و  دهاوخ  كرتس  يربخ 

هحفص 168 ] ] 

ریثا نبا  زا  لماک   1 يزوج 25 /  نبا  زا  هوفصلا  يدرو ص 114  ام  زا  مالعا   2 يربط 127 /  خیرات   1 دعـس 113 /  نبا  تاقبط  هب  دیرگنب 
نبا خیرات  ، 1 فنالا 122 /  ضورلا   5 هباغلا 435 /  دسا   1 رثالا 49 /  نویع   1 سیمخلا 299 /  خیرات   2 ریثک 294 /  نبا  خـیرات   2  / 15

رد هک  نالحد  ینیز  هریـس   1  / یناقرز 200 زا  بهاوم  حرـش  1 و 150  یبلح 149 /  هریـس  1 و  هیندللا 50 /  بهاوملا  ، 2 نودلخ 172 / 
 . 1 هدش 114 /  پاچ  یبلح  شراگن  هیشاح 

میئامن .  راگزاس  هنوگچ  رتاوتم  حیحص و  خیرات  نیا  اب  ار  نارهم  نبا  رادنپ  نونکا 
هدش هتفرگ  رگید  یـشرازگ  زا  تسا  هدروآ  مالـسلا  نینموملاریما  یلع  دلوت  زا  شیپ  بهار و  ياریحب  نامز  رد  رکبوب  هک  شرازگ  نیا  اما 

ناراـی زا  یگلاـس  هدـجیه  رد  قیدـص  رکبوـب  تفگ  ساـبع  نـبا  هـک  هدرک  تـیاور  یفقث  دیعـس  نـب  ینغلا  دـبع  قـیرط  زا  هدـنم  نـبا  هـک 
رد هار  ياه  هنایم  رد  نوچ  دـنزادرپ و  یناگرزاب  هبات  دنتـشاد  ماشب  رفـس  گنهآ  ناشیا  دوب و  هلاس  تسیب  ربمایپ  ماگنه  نآ  دـیدرگربمایپ ،
یم اریحب  ار  وا  هک  تفریبـهار  غارـس  هب  رکبوب  تسـشنب و  نآ  هیاـس  رد  ص )  ) وا دوب  نآ  رد  راـنک  تخرد  کـی  هک  دـندش  هداـیپ  یلزنم 

خلا درک  شسرپ  وا  زا  يزیچ  هرابرد  دنتفگ و 
ار ینغلا  دبع  ثیداحا  دسیون  یم   2  / 243 لادتعالا -  نازیم -  رد  یبهذ  دنا  هدرمش  فیعـض  ناظفاح ، زا  رایـسب  یهورگ  ار  شرازگ  نیا 
وا دسیون : یم   1 هباصا 177 /  رد  هدرک و  فارتعا  ار  نآ  ندوب  فیعض   - 4  / 45 ناسل -  رد  زین  رجح  نبا  هدرمشیم .  فیعض  سنوی  نبا 

دنا .  هدرمش  كورتمو  فیعض  ار  يو  ثیداحا  هک  تسا  یناسک  زا  یکی 
. / بهاوملا 5 رد  ینالطسق  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  فیعض  نآ  دنس  هتفگو : هدروآ   1 يربکلا 86 /  صیاصخلا  رد  ار  شرازگ  زین  یطویس 

هیوبنلا هریسلا  رد  یبلح  1 و 
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دنا .  هدرمش  فیعض  ار  نآ  1/130
یـسوموب نب  رکبوبا  زا  وا  شردپ و  زا  وا  قحـسا و  یبانبا  سنوی  زا  وا  و   ) دارق حون  وبا  هار  زا  ناظفاح  هک  تسا  یـشرازگ  نیا ، زا  رتاوسر 

دندـش نوریب  ماش  گنهآ  هب  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هارمه  بلاط  وبا  تفگ  یـسوموب  هک  دـنا  هدروآ  يرعـشا )
اب دش  نوریب  ناشیا  يوس  هب  بهار  سپ  دندوشگ  ارناشاهراب  دندمآ و  دورف  داتفا  اریحب -  بهار -  نآ  هب  ناشمشچ  نارتش  يالاب  زا  نوچ 

تفگ : یسوموب  دومن  یمن  ناشیا  هب  یئانتعا  دمآ و  یمن  نوریب  دنتشذگ  یم  وا  رب  یتقو  اهرتشیپ  هک  نیا 
ار ص )  ) ربماـیپ تسد  دـمایب و  اـت  دروخ  ناـشنایم  یخرچ  دـمآ و  دورف  وا  دـندوب  مرگرـس  ناـشاهراب  ندوشگ  هب  ناـنآ  هک  یماـگنه  سپ 

دتسرف یم  نایناهج  رب  ینابرهم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  ربمایپ  نیا  تسا  نایناهج  رورس  نیا  تفگ  تفرگب و 
هک دـیئوگب  ادـخ  هب  دـنگوس  ار  امـش  تفگ  بهار  دـندنام و  وا  دزن  دـندرک و  تعیب  لوـسر  اـب  همه  سپ  تـفگ : یـسوموب  هـک  اـجنآ  اـت 
وا اب  ار  لالب  زین  رکبوبو  دـنادرگرب  دوخ  نهیم  هب  ار  وا  اـت  داد  دـنگوس  نادـنچ  ار  يو  سپ  بلاـطوبا  دـنتفگ  دـیئوا  تسرپرـس  کیمادـک 

داد . وا  هب  نوتیز  نغور  ینیریش و  نان  زا  يا  هشوت  زین  بهار  داتسرف و 
زین میا ، هتفاین  هار  نیا  زج  ار  نآ  هک  دیوگ  هتخانش و  زیگنا  تفگش  وکین و  ارنآ  هدروآ و  2 دوخ 284 /  حیحص  رد  يذمرتار  شرازگ  نیا 
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خیرات رد  رکاسع  نباو   2 دوخ 195 /  خـیرات  رد  يربط  لـئالد و  رد  یقهیب  1 و  لـئالد 53 /  رد  میعن  وب  2 و  كردتسم 616 /  رد  مکاح 
رثالا نویع  رد  سانلا  دیـس  نبا  و  هدربمان -  ناظفاح  یطئارخ و  رکبوبا  ظفاح  زا  لقن  هب   2 دوخ 284 /  خیرات  رد  ریثک  نبا  1 و  دوخ 267 / 

دنا .  هدروآ  ار  نآ  همه   1 بهاوم 49 / رد  ینالطسق  1 و   / 42
دننانیا : زین  شرازگ  هریجنز  نایجنایم 

ار ثیدـح  نیا  هک  تسین  ناهج  همه  رد  سکچیه  دارق  حون  وبا  زج  هب  هتفگ  يرود  ساـبع  هک  ناوزغ ، نب  نمحرلا  دـبع  دارق  حون  وبا  - 1
یثیدح نوچ  دنک و  وگزاب 
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 . 2 ریثک "285 /  نبا  خیرات  دنا "  هدونش  وا  زا  ارنآ  زین  ییحی  دمحا و  هدرک  تیاور  وا  اهنت  هک  هدوب  زیگنا  تفگش 
سنوی نابز  زا  وا  هک  ار  یثیدح  زین  سپس  تسا ، هدیهوکن  وا  نانخس  دنوش و  ظفاح  هتساوخ  یم  وا  دسیون  یم   2 نازیم 113 /  رد  یبهذ  و 

: هدمآ نآ  رد  هک  تسا  نیا  شا  یتسردان  ياه  هناشن  زا  یکی  دیوگ و  ثیدح  زا  یـشخب  ندروآ  زا  سپ  دوخ  هدرمـش و  هدـیهوکن  هدروآ 
هدوب .  هچب  مه  رکبوب  دوب و  هدشن  هدیرفآ  لالب  الصا  ماگنه  نآ  هکنآ  اب  داتسرف  وا  اب  ار  لالب  رکبوب 

منک یم  ناـمگ  نم  دـیوگ  هتـشونثیدح  نیا  تحـص  هراـبرد  مکاـح  لوـق  لـیذ  هک  يا  هیـشاح  رد  كردتـسملا ، صیخلت  رد  يو  مـه  و 
تسا .  تسردان  دص  رد  دص  نآ  زا  زارف  ود  یکی  اریز  دشاب  یگتخاس 

هدرک و یم  اطخ  وا  دیوگ : یم  دوخ  یلو  هدرمـش "  قوثو  دروم  نادرم  زا  ار  وا  نابح  نبا  دسیون "  یم   6 بیذهت 248 /  رد  زین  رجح  نبا 
زا کیلامم -  ناتـساد  ینعی  نیا -  هتفگ  دـمحا  و  دریگ .  یمن  مارآ  وا  شرازگ  هب  اـم  لد  هدرک  تیاور  ثیل  زا  ار  کـیلامم  ناتـساد  نوچ 

تسا .  راکاطخنآ  تیاور  رد  دارق  هتفگ  رکبوبا  دیوگ : ینطق  راد  دنا و  هتفاب  مه  هب  مدرم  هک  تسا  یلیطابا 
مهرب مهرد  شردپ  زا  واتایاور  دـیوگ  هدرمـش و  فیعـض  هدرک  وگزاب  شردـپ  زا  وا  هک  ار  یتایاور  دـمحا  قاحـسا .  یبا  نب  سنوی  - 2
مکاح دـمحا  وبا  تسین و  لالدتـسا  يارب  نتفرگ  رارق  هنیمز  روخ  رد  يو  ثیدـح  یلو  هدوب  وگتـسار  يو  دـنچ  ره  هتفگمتاح : وبا  تسا و 

 . 11 بیذهتلا 434 /  بیذهت  تسا  هداتفا  تاموهوم  ماد  رد  رایسب  هچ  دوخ  ياه  شرازگ  رد  وا  هتفگ 
هتـشاد یم  ناـهنپ  ار  اـه  نآ  ياـه  یتساـک  هدومن و  یم  هنوـگ  رگید  ار  اـه  شرازگ  هریجنز  وا  هتفگ  ناـبح  نبا  یعیبـس .  قاحـسا  وـبا  - 3

هابت ار  نایفوک  ثیداحا  هدربمان  هویش  اب  قاحـسا  وبا  شمعا و  هتفگ : نعم  هدرمـش و  تسا  نانچ  ناشراک  هک  یمدرم  زا  ار  وا  زین  یـسیبارک 
یلو تسا  وگتسار  هتفگ  متاح  وبا  8 " و  بیذهتلا 66 /  بیذهت  دنتخاس " 
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ییحی دمحا و  دسیون  یم  یلحملا  رد  مزحنبا  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  دیوگ  شارخ  نبا  دوب و  دناوتن  لالدتسا  هدولاش  يو  ثیداحا 
 "3 لادتعالا 339 /  نازیم  تسا "  مهرب  مهرد  شثیداحا  دیوگ  دمحا  دنا و  هدرمش  یم  فیعض  رایسب  ار  يو  ثیداحا 

بیذهت هدینشن  شردپ  زا  يزیچ  وا  دیوگ  دمحا  هدرمش و  یم  فیعض  ار  يو  ثیداحا  دعس  نبا   106 لاس یفوتم  یسوم  وبا  نب  رکبوبا  - 4
12  / 41 بیذهتلا

یـسک زا  یتفلاخم  چیه  هنیمز  نیا  ردو  هدوب  لاس  وا 63  رمع  تدـم  هک  يرجه  ای 53  ای 51  ای 50  لاس 42  یفوتم  يرعشا  یـسوم  وبا  - 5
ای 22 لاس 17  رد  هک   ) یسوموب دلوت  زا  شیپ  لاس  ای 12  لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس  دنا 9  هدروآ  يو  نابز  زا  هک  يا  هعقاو  هاگنآ  ما .  هدیدن 
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رگا وا و  رب  نیرفآ  هک  هدـید  ار  ارجام  نیا  شدوخ  دوش  هداز  هکنآ  زا  شیپ  یـسوموب  رگا  سپ  هداد  يور  هدوب ) لیفلا  ماـعزا  ای 25  ای 23 
راهظا وا  شرازگ  يو و  دوخ  هرابرد  میناوتب  ات  میـسانشبار  يرگید  نآ  دـیاب  هک  هدرک  تیاور  هدـید  دوخ  مشچب  هک  يرگید  زا  ار  نآ  مه 

مینک .  رظن 
نآ هک  هدوـب  هدیـشوپ  يو  زا  سپ  ناـظفاح  يذـمرت و  نوـچمه  یـسک  رب  اـه  نیا  همهاـیآ  و  شرازگ ، ناـیجنایم  هریجنز و  لاـح  دوـب  نیا 

ار یمدآ  یتسود ، هک  تسه  مه  نیا  یلو  منادیمن  نم  دنا . هدـناوخ  حیحـص  ارنآ  یبلح  رجح و  نبا  دـننام  ای  دـنا  هدرمـش  وکین  ار  شرازگ 
دیامن .  یم  رک  روک و 

ص)  ) ادخ لوسر  نتفر  ماش و  هب  ع )  ) بلاطوبا رفس  اریز  دزاس  راکـشآ  ار  نآ  ندوب  غورد  هک  تسا  یفاک  یئاهنت  هب  مه  تیاور  نتم  هزات 
هتشاد لاس  زین 12  نارگید  هتفگ  هب  هدوب و  هلاس  ربمایپ 9  ودنآ ، زج  یلیهس و  ويربط  رفعجوبا  هتفگ  هب  هک  هدوب  یماگنه  رد  يو  هارمه  هب 

هتـشاد و شیرق  ناگرزب  نایم  یـشقن  هچ  هدرک و  یم  هچ  ماشرد  هدوب و  اجک  ماـگنه  نآ  سپ  هدوب  هلاـس  ای 9  هلاس  رکبوب 6  ماگنه  نآ  و 
عقوم نآ  هزات 
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هچ هتشذگرد و  ترجه  لاس 25  رد  یگلاس  دنا  تصش و  ردوا  دنـسیون  یم  هک  میریگب  ار  یناسک  لوقهچ  دوب  هدشن  هتـسب  مه  لالب  هفطن 
نوماریپ رد  سپ  تشذـگرد  ترجه  زا  لاس 20  رد  یگلاـس  دـنا  تصـش و  رد  وا  هک  میریگب   1 هوفـصلا 174 /  رد  ار  يزوـج  نبا  نخس 

ناداز زور  نیتسخن  نامه  زا  هک  دـنا  هتـشادنپ  نانچ  اهزاس  ربخ  نیا  یلو  هدوبهدـش .  دـلوتم  هزات  وا  ماش  هب  ربمایپ  رفـس  ياـه  لاـس  ناـمه 
وا دوخ  هدوب و  وا  هارمه  زور  نیتسخن  زا  هتفر و  رامش  هب  يو  هدرک  دازآ  هاگ  نامه  زا  لالب  مه  هدوب و  ناریپ  ناگرزب و  زا  يو  مه  رکبوب ،
دنزادرپ  یم  اه  يراوشد  هرگ  ندوشگ  اه و  هتسسگ  ندز  هرگ  راک  هب  هک  هتفر  یم  رامش  هب  یمدرم  زا  هدمآرد  ردام  مکش  زا  هکیزور  زا 

دندرک تعیب  لوسر  اب  هتفگ  هک  دراد  ینعمهچ  يرعشا  یسوموب  نخسنیا  هدوب و  يا  هغیص  هچ  هدش  هتفرگ  زور  نآ  رد  هک  یتعیب  یهگناو 
نآ رد  لاـس -  يوون 17  رادـنپ  هب  ای   22 ای لاس  ای 28  دوب - ؟ هدـنامن  تثعب  هب  لاـسکی  یـس و  زور  نآ  رگم  دـندرک ؟ گـنرد  يو  دزن  و 

یتوعد ص )  ) ربمایپ هک  زور  نآ  دننک ؟ تعیب  نآ  رس  رب  هک  هدوب  اجک  دنا  هتشادنپ  اه  هتفاب  نیا  نارگشرازگ  هک  یمالسا  نامیا و  تروص 
دبایرد ار  نآ  هب  طوبرم  تاراشبو  توبن  یتامدقم  ياه  هنیمز  زا  يزیچ  هکمه  یسک  هدرکن و  فیلکت  هدروآ  نامیا  هب  ار  یسک  هتـشادن و 

دیاب هنورگو  هدروآ ، مالـسا  تاراشب ، زا  یهاگآ  زور  ناـمه  رد  دـنیوگب  هک  دوش  یمن  هتخانـش  ناناملـسم  زا  شناد ، نیا  فرـص  هب  اـهنت 
ینامدرم رایـسب  هچ  ماگنه  نآ  اریز  دـنا  هدروآ  مالـسا  رکبوبا  زا  شیپ  ناـشیا  دـننام  یناـنهاک  ناـبهار و  وروطـسن  بهار و  ياریحب  تفگ 

دـسح دندومن و  یتخـسرس  يزوت و  هنیک  تثعب  زا  سپ  یلو  دندوب  نآ  هدنهد  دـیون  دوخ  هتفایرد و  ار  تلاسر  نایرج  رتشیپ  زا  هک  دـندوب 
سپ تفگ -  میهاوخ  رابحالا  بعک  هرابرد  اه  یکیدزن  نیمه  هچنانچ  زین -  یخرب  دنمدرم و  ناتـسرپ  تب  نید  رب  ناش  یخرب  ات  دندیزرو 

اب  هدومن و  زور  نامه  زا  رکبوب  ندش  ناملسم  هب  مکح  دادیور ، نآ  اب  هنوگچ  دنتفای .  تیاده  دنچ  یتدم  زا 
ار مکح  نیمه  یلودنرامش  یم  مالسا  هار  رد  ار  مدرم  نیرتماگشیپ  ار  يو  نآ  زیوآ  تسد 

هحفص 173 ] ] 

اب زورنآ  هک  یناسک  زا  ار  بلاطوبا  دوخ  تیاوررد  یسوم  وبا  هکنآ  اب  دنراد .  یمن  اور  دنا  هدوب  اجنآ  زین  هک  نارگید  بلاط و  وبا  هرابرد 
هدرمش يرادنپ  لالب  رکبوب و  دننام  تهج  نیا  زا  ار  وا  هدرکن و  ینثتسم  دنا  هدرک  تعیب  ربمایپ 
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رگید دـندناموا  دزن  دـندرک و  تعیب  ربمایپ  اب  همه  نآ ، داینب  رب  هکنیا  یکی  تسه  شرازگ  نیا  رد  هیاپ  یب  رادـنپ  ود  هتفگ : یطایمد  ظفاح 
نآ هن  دوب و  هدروآ  مالـسا  هن  مهلالب  دـندوبن و  ص )  ) لوسر اب  ودـنآ  زا  کیچیه  هکنآ  اب  داتـسرف  وا  اب  ار  لالب  رکبوبا  دـیوگ : یم  هکنآ 

تـشذگ اب  رگم  دـماین  رد  رکبوب  یمالغ  هب  زین  لالب  دوب و  هدیـسرن  مه  یگلاس  هد  هب  رکبوب  ماـگنه  نآ  رد  هکلب  دوب  رکبوب  مـالغ  ماـگنه 
هدرمش  فیعض  ار  شرازگ  زین  یبهذ  هک  تسا  نیا  رگید .  لاس  یس  زا  شیب 

زا سپ  رکبوب  ارلـالب  هک  هدوبن  نیا  زج  اریز  تسا  راکـشآ  شندوـب  يرادـنپ  شرازگ ، نیا  دـسیون  یم  هباجالا ص 5 . رد  یـشکرز  زاب  و 
شندـش ناملـسم  رطاـخب  ار  يو  لـالب  ناـگجاوخ  هک  دوب  نآ  زین  شا  هزیگنا  لـالب و  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  دـیرخ و  ص )  ) ربماـیپ ثعبم 

ناوت هتـشاد و  زور  دنچ  هام و  ود  لاس و  هدزاود  تفر  ماش  هب  بلاطوبا  شیومع  اب  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  مه  یفرط  زا  دنداد ، یم  هجنکش 
هدوب هدشن  مه  دلوتم  زونه  لالب  عقوم  نآ  هک  تفگ 

ص)  ) يو رمع  هک  میریذپب  رگا  داتـسرف  ربمایپ  اب  ار  لالب  رکبوبا  هدمآ : شرازگ  رد  هک  نیا  دسیون : یم   2 دوخ 285 /  خیرات  رد  ریثک  نبا 
اجکاجنآ رکبوب  عقوم  نآ  سپ  رتمک -  مه  نیا  زا  لالب  و  دوب -  دـهاوخ  هلاس  ایهلاس 10  عقوم 9  نآ  زینرکبوب  هدوب  لاس   12 ماگنه نآ  رد 

ادخ لوسر  ماگنه  نآیلو  هداد  خر  يدادـیور  نینچ  میئوگب  رگم  دـیامن  یم  زیگنا  تفگـش  ود  ره  هرابرد  اعد  نیا  دوب ؟ اجک  لالب  دوب و 
يور دعب  اهلاس  ماشب  يو  رفس  ای  هک  تروص  نیا  هب  هدوب  لاسگرزب  (ص )
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یلیهس تسا و  هتشون  يدقاو  اهنت  ار  ماگنه  نآ  رد  يو  ندوب  هلاس  اریز 12  تسا  هدوبن  تسرد  شرازگ  نآ  ربانب  وا  هدوب  هلاس  ای 12  هداد 
تسا  رتاناد  ادخ  هدوب و  لاس  هن  ماگنه  نآ  رد  ع )  ) وا رمعهک  تسا  هدرک  تیاکح  رگید  یخرب  زا 

دوبن زگره  زرمارف  یئوگ  هک  هتفرگ "  هدیدن  هرـسکی  نانچ  هدوب  شرازگ  رد  هک  ار  تعیب  روآ  هدنخ  هناسفا  تسخن  ریثک  نبا  دـیوگ : ینیم 
دوخ هک  یتاهیجوت  اب  مه  نآ  دـنک و  دومناو  تسرد  یـشرازگار  رکبوب  هلیـسوب  لالب  ندـش  هداتـسرف  هک  نیا  هب  تسا  هتخادرپ  هاگنآ   "و 

نآ رد  ار  ص )  ) يو ندوـب  هلاـس  هدوبن و 12  رابکی  زا  شیب  ع )  ) بلاطوبا اب  ماـش  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  رفـس  اریزتسا  هیاـپ  یب  دـناد  یم 
اهنت نآ  لقن  هتشادنپ  وا  هچنانچ  تفایرد و  ناوت  یم  یتسردب  يزوج  نبا  رکاسع و  نبا  ریرج و  نبا  دعس و  نبا  ياه  شرازگ  زا  زین  ماگنه 
یلو تفر  ماش  هب  ع )  ) هجیدخ ترضح  مالغ  هرسیم  اب  لیفلا  ماع  لاس 25  رد  مه  رگید  رابکی  ص )  ) ادخ لوسر  هتبلا  هدوبن ، يدقاو  هار  زا 

تسا .  بهار  روطسن  هیضق  زا  نخس  اهنت  هکلب  تسیناریحب  زا  یمان  چیه  رگید  اجنآ 
میدروآ یطایمد  زا  هک  ار  ینخس  ریظن   1 رثالا 43 /  نویع  رد  زین  سانلا  دیس  نبا 
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ای رکبوـبا -  زا  یماـن  هکنآ  یب  ار  شرازگ  نیمه  زین  يزوـج  نبا  هتبلا   1  / 129 يوبن .  هریـس  رد  یبـلح  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  هدرک  داـی 
تسا .  هدرک  شرازگ   1 هوفصلا 21 /  هفص  رد  نیصح  نب  دواد  قیرط  زا  دشاب  نآ  رد  روکذم -  هطقن  ود  زا  يا  هناشن 

هریجنز زگره  متفاـین و  ثیداـحا  نوماریپ  رد  هدـش  هتـشاگن  ياـهلصا  زا  کـیچیه  رد  نم  زین  ار  بعک  تیاور  بعک : ثیدـح  هب  یهاـگن 
نامیارب میروخ  یم  رب  تسا -  رابحالا  بعک  ناـمه  بعک -  ماـن  هب  نآ  نارگـشرازگ  ناـیم  رد  هک  نیمه  متخانـشن و  ار  نآ  نارگـشرازگ 

دینـش نمحرلا  دبع  نب  دیمح  هک  هدرک  شرازگ  يرهز  زا  يراخب  میئوگب  هک  میناد  یم  سب  ار  رکذت  نیمه  زین  بعک  هرابرد  تسا و  سب 
تـسا یناسک  نیرتوگتـسار  زا  وا  هچرگا  دیوگ  یم  رابحالا  بعک  زادای  نمـض  دیوگ و  یم  نخـس  شیرق  زا  یهورگ  اب  هنیدم  رد  هیواعم 
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میا .  هدومزآ  ار  وا  یئوگغورد  ام  مه  زاب  دنیوگ  یم  ناتساد  ام  ياربباتک  لها  زا  هک 
تفرگ یم  رابحالا  بعک  هرابرد  یلع  هکدنا  هدروآ  ناراگن  تشذگرس  زا  یهورگ  دسیون  یم   1 دوخ 362 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

دوب .  نادرگ  ور  ع )  ) یلعهار زا  بعک  تسا و  زادرپ  غورد  وا 
هک دیـسر  ربخ  ار  هفیذح  هک  هدرک  شرازگ  هداتق  زا  هدرمـش  یم  وکین  ار  نآ  رجح  نبا  هک  نایجنایم  زا  يا  هریجنز  اب  همثیخ  یبا  نبا  مه  و 

دیوگ یم  ادخ  اریز  دیوگ  یم  غورد  بعک  تفگ : وا  سپ  دخرچ  یم  نینهآ  هنوتـس  کی  رود  رب  ایـسآ  نوچمه  نامـسآ  دیوگ  یم  بعک 
دنتفین ات  دراد  یم  هاگن  ارنیمز  اه و  نامسآ  دوخ  ادخ 

درمـش یم  تسار  تشاد و  رواب  شدوخرگا  دراد  تلالد  رکبوب  تفالخ  ربمایپروهظ و  رب  تفگ  یم  بعک  هک  ار  یئاه  تراشبنآ  هزاـت  و 
ریخات هب  باطخ  نب  رمع  راگزور  ات  ار  دوخ  مالسا  دنامن و  یمن  دوهی  شیک  رب  ص )  ) ربمایپ یناگدنز  زا  مد  نیسپزاب  ات 

هحفص 176 ] ] 

نم يارب  مردـپ  دـیوگب " : هک  دروآ  یمن  ار  هناهب  نیا  يدشنناملـسم  ربمایپ  راـگزور  رد  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  هک  اهدـعب  تخادـنا و  یمن 
رهم هک  داد  دنگوس  يدنزرف  ردـپ و  قح  هب  ارم  درک و  رهم  ار  شرگید  ياه  باتک  نک و  لمع  نیا  هب  تفگ : تشاگن و  تاروت  زا  یباتک 
دوب نیا  دشاب  هتفهن  نم  زا  ار  یئاه  ینتـسناد  مردپ  دیاش  متفگ  دوخب  مدید  ار  مالـسا  ندش  راکـشآ  اریخا  نوچ  نم  یلو  مرادن  رب  نآزا  ار 

ماـگنه يو  هک  نیا  اـب  موـش "  ناملـسم  ماهدـمآ  نوـنکا  تسا و  نآ  رديو  ناوریپ  دـمحم و  تفـص  مدـید  متفرگرب و  اـه  نآ  رـس  زا  رهم 
هک سب  نیمه  شیارب  تسا و  راکشآ  هدرک  شرازگ  بعک  هچنآ  رتشیب  رب  ندوب  غورد  هناشن  دوب و  هلاس   82 ص )  ) ادخ لوسر  تشذگرد 
زین وتسا  تسردان  دـنیوگ  یم  ناظفاح  همه  هدرک  وگزاـب   5 دوخ 260 /  خـیرات  رد  يو  نابز  زا  رکاـسع  نبا  هک  ار  تاـبرق  يذ  ثیدـح 

نانیـشناج ناونعب  ناـمثع  رمع و  ماـن  مه  تاروت ، رد  واشرازگ ، هب  هک  هدروآ  يو  ناـبز  زا   1 يربکلا 31 /  صئاصخلا  رد  یطویـس  هچنآ 
لقن شا  یناملـسم  راگزور  رد  ار  تراشب  نیا  هک  میرادن  نیقی  اه  نیا  همه  اب  دوش و  یم  هتـشک  متـس  هب  نامثع  هک  نیا  مه  هدمآ و  ربمایپ 

یندرک قیدصت  ینتفریذپ و  مه  شزور  نا  ثیدح  نخـس و  هک  هدرک  شرازگ  ینخـس  نینچ  هک  هدوب  نآ  زا  شیپ  مه  دیاش  دشاب و  هدرک 
تسین .

تخاسن و هاگآ  نآ  ناتـساد  زا  ار  هباحـص  زا  کیچیه  وا  ارچ  سپ  دوب  تسار  تسرد و  دـنا  هتـسب  رکبوب  رب  هکاه  باوخ  نیا  رگا  هزاـت  و 
دیون يوب  اریحب  هک  تفگن 

هحفص 177 ] ] 

يروآدای اب  دتفا و  ناشاه  نابز  رـس  رب  ص )  ) ربمایپ راگزور  رد  نآ  ناتـساد  ات  دش  دـهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هفیلخ  ریزو و  يو  هک  هداد 
هدیدن ار  نآ  هباحص  یلو  هتفگ  ناشیا  رب  ار  ناتـساد  وا  هکمه  دیاش  دریگ .  یگدنـشخرد  ناشاه  نمجنا  دبای و  شمارآ  همه  ياه  لد  نآ 

ات اه . دنسم "  اه و "  حیحص "  ناگدنراگن "  زا  سکچیه  هب  هن  دیـسر و  ناثدحم  هب  هن  نآ  شرازگ  هجیتن  رد  دندرکن و  وگزاب  دنتفرگ و 
هنوگ هب  راوتسا  قیاقح  ربارب  رد  ار  نآ  هک  دوب  نیا  دنتفر  یم  دنت  تخس  یـشارت  تلیـضف  رد  هک  دیـسر  نارخاتم  زا  یناسک  هب  تبون  نوچ 

دنداد .  هولج  یهیدب  ملسم و  روما 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  هدوب  اجک  تثعب  زا  متفه  لاس  نایاپ  رد  وا  سپ  هدروآ  مالـسا  هک  دـشاب  یـسک  نیتسخن  اه  هضیرف  نآ  اب  رکبوب  رگا 
هک دوبن  ام  هارمه  رگید  سکچیه  میدرازگ و  یم  زامن  ام  نوچ  دنداتـسرف  دورد  یلع  نم و  ربلاس  تفه  ناگتـشرف  هتفگ : یم  نآ  هراـبرد 
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دناوخب .  زامن 
هدیسر تسردیئاه  شرازگ  ع )  ) نانمومریما ام  رورس  زا  و  ص )  ) ربمایپ زا  هدروآ  مالسا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نانمومریما  هک  نیا  هرابرد 

سک نیتسخن  یلع  هک  نیا  هرابرد  میتشاگن  ار  ناشیا  نادرگاش  هباحص و  زا  ثیدح  هب 60  کیدزن  اجنامه  میدروآ و  موس  دلج  رد  ام  هک 
يربط زا  یحیحـص  شرازگ  اجنامه  تسا و  هدـیورگ  ربمایپ  هب  هدرازگ و  زامنهک  هدوب  یـسک  نیتسخن  هدروآ و  مالـسا  هک  هدوب  نادرم  زا 

یلع تدالو  زا  شیپ  هدروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  رکبوب  رگا  هدروآ و  مالـسا  درم  زا 50  رتشیب  زا  سپ  رکبوب  هک  میدرک  لـقن 
ادخ هک  تسین  سکچیه  نیمز  يور  رب  تفگ : دوعـسم  نب  هللا  دبع  هب  سابع  هک  زور  نآ  رد  درک  یم  هچ  سپ  دوب  هدـیورگ  ربمایپ  هب  (ع )

( 1  / رکاسع 318 نبا  خیرات  ( ؟ هجیدخ یلع و  دمحم و  نت : هس  نیا  رگم  دتسرپ  نید  نیا  هار  زا  ار 
وا و كاـپ  یـصو  گرزب و  ربماـیپ  زا  حیحـص  ياـهشرازگ  همه  نآ  هـک  دـسرن  ار  یناوـخ  تلیـضف  رد  ناـیوگ  هـفازگ  زا  سکچیه  سپ 

نادرگاش يو و  نارای  نیتسخن 

هحفص 178 ] ] 

هتفگ اب  ار  يزیچو  هداد  یـشرازگ  نینچ  هک  هدوب  بعک  اهنت  نوچ  دبـسچب  بعک  شرازگ  هب  نآ  رباربرد  دـنک و  اـهر  ار  ناـشیا  راـکوکین 
زیهرپب ناشیا  زا  نکم و  يوریپ  نانآ  ياه  سوه  زا  باتک  لها  ياهوزرآ  هن  تسا و  كالم  امش  ياهوزرآ  هن  درک و  تباث  ناوتن  اه  بعک 

دننادرگ .  هتفیرف  ار  وت  ادابم  هک 

ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  رکبوب 

نب لیهس  ودوب  قیدص  رکبوب  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  نیرت  هدروخلاس  تفگ  هک  دنا  هدروآ  سنانابز  زا  وکین  يدنـس  اب  رازب  دعـس و  نبا 
ءاضیب  نب  ورمع 

رد ج 9 ص زین  یمثیه  ظفاح  هچنانچ   . 2  / 370 هباغلا دسا  رد  ریثا  نبا  مه  و   - 1  / 576 هدروآ -  باعیتسا  رد  زین  رمع  وبا  ار  شرازگ  نیا 
هباصا رد  رجح  نبا  هنوگ  نیمهب  تسا و  وکین  وا  هریجنز  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  رازب  دـسیون  یم  هدرک و  داـی  ار  نآ  دـئاوزلا  عمجم  زا   60

ءافلخلا ص خیرات  رد  یطویس  تسا ، شدوخ  نامه  ای  تسا  وا  ردارب  هک  هتـشون  لهـس  لیهـس ، ياجب  و   - 2  / 85 هدرک -  شرازگ  ار  نآ 
تسا .  هدرک  شرازگ  دعس  نبا  رازب و  هار  زا  ارنآ   73

نوچمه یمدآ -  تایناسفن  هب  طوبرم  هک  دـیایب  شیپ  دراد  ناکما  یلئاضف  دروم  رد  اـهنت  یئوگفازگ  میدرک  یم  ناـمگ  اـم  دـیوگ : ینیما 
زاب یقطنم  چـیه  ار  روهـشم  روما  هرابرد  یئوگفازگ  هار  اما  دوشن  كرد  يرهاظ  ساوح  اب  هک  دـشاب  ودـنآ -  ياـه  هدـننام  يوقت و  ملع و 

هتفاب نانچ  ناسیون ، تشذگرس  هک  دعب  یلو  ددرگیم  اوسر  وگغورد  دوش و  یم  راکـشآ  زادرپ  هفازگ  یئوگغورد  دوز  یلیخ  هدراذگن و 
تـسا هدوب  ص )  ) ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  رکبوب  هک  دنـشک  یم  دایرف  ورین  مامت  اب  ناـنیا  هک  میدـید  دـنداهن  اـم  يور  شیپ  ار  یئاـه 

ياه مانمه  نیا  دـنا و  هدوب  رت  هدروخلاس  وا  زارایـسب  هک  دـنبای  یم  ار  ناسک  یـسب  هباحـصهدرتسگ  ياه  همانیگدـنز  رد  ناشدوخ  هکنآاب 
ناشیا : زا  یهورگ 

هحفص 179 ] ] 
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لاس وا 320  هک  دنیوگ  هدمآ   1 هباصا 63 /  رد  هچنانچ  تسیزب و  زارد  يراگزور  دش و  ناملـسم  هک  يدنک  نابیـش  نب  سیق  نب  هاناما  -1
تسیزب 

لاس هیواعم 300  راگزور  رد  هکدـنیوگ  تفایرد و  ار  سمـشلا  دـبع  نب  هیما  فانم و  دـبع  نب  مشاه  راـگزور  یمرـضح  دـبا  نب  دـما  - 2
 1 تشاد ص 63 / 

 / دش ص 73 هتشک  یلع  باکر  رد  تسیزب و  لاس  دوب و 154  نایمعثخ  رورس  مالسا  زا  شیپ  هک  یمعثخ  كردم  نب  سنا  نایفـس  وبا  - 3
 1

مالـسا روهظ  زا  شیپ  مه  ار  شا  یگدـنز  رتشیب  هک  تسیزب  لاـس   200 ص )  ) ادـخ لوسر  نارای  زا  مارخ  ردـپ  یئاط  هثراـح  نب  سوا  - 4
1 بص 82 /  دوب  هدرک 

دورس : نینچ  وا  يارب  یبلک  هک  هدلت  نب  بوث -  روث -  - 5
لاس  زا 90  ار  دوخ  هک  مه  يدرمیتسار  هب  " 

تسا "  ینتفر  زاب  دیناسر  تسیود  هب 
1 بص 205 /  تشاد  لاس  ردب 120  زور  رد  وا  دنیوگ  یخرب  تسیزب و  لاس  دنچ  هیواعمرب  رعش  نیا  ندناوخ  رب  زا  سپ  مناد  یمن  هتفگ :

 1 دش ص 235 /  ناملسم  هک  دوب  هدیسر  یگلاس  دص  هب  يدارم  سیق  نب  دعج  - 6
 1 بص 326 /  مالسا  رد  لاس  تسیزب و 60  تیلهاج  رد  لاس  يراصنا 60  تباث  نب  ناسح  - 7

تشذگرد یگلاس  ( 120) ردو دـمآ  ایندـب  لیفلا  ماع  زا  شیپ  لاس   23 ص )  ) ربمایپ رـسمه  هجیدخ  هدازردارب  يدـسا  مارح  نب  میکح  - 8
 1  / 349 بص

 1 بص 353 /  دش  هدیئاز  ص )  ) وا زا  شیپ  لاس  راهچ  ای  ود  هک  گرزب  ربمایپ  يومع  بلطملا  دبع  نب  هزمح  - 9
هباصا 359 ردهچنانچ  دندمآ و  رامشب  ص )  ) وا هباحص  زا  هتفایرد و  ار  ربمایپ  راگزور  زین  وا  ياه  هداون  یمیم  رکب  نب  ریبج  نبهفینح  - 10

دوب هدنزنانچمه  وا  دوخ  هدمآ   1 / 

هحفص 180 ] ] 

 1 تشذگرد ص 364 /  ترجه  زا  لاس 54  هبیگلاس  رد 120  يرماع  سیق  یبا  نب  يزعلا  دبع  نب  بطیوح  - 11
ربمایپ دـج  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  راـگزور  دوخ  تشاد و  درم -  نز و  هدازردارب -  رازه  درم  هک  يزور  يرماـع  هیواـعم  نب  هدـیح  - 12

 1 بص 365 /  دمآ  یم  رامش  هب  نادرم  زا  هک  تفای  یلاح  رد  ار  (ص )
تسا : هدروآ   1 هباصا 463 /  رد  وا  نابز  زا  ار  رعش  نیا  تشاد و  لاس  نایفسوبا 140  نب  هیواعم  راگزور  رد  یسبع  بعک  نب  هبانخ  - 13

مدید لاس  دون  متشاد  هک  یئاه  هتساوخ  زا  " 
" تسا .  هدنامن  قرفتم  يوم  رات  دنچ  زج  ترس  رب  وت  دنتفگ  هک  اجنآ  ات  رگید  لاس  هاجنپ  مهو 

 1 بص 465 /  دش  ناملسمهک  دوب  هدروخلاس  يدرمریپ  یلذه  هرم  نب  دلیوخ  شارخ  وبا  - 14
دوـب رت  هدروخلاـس  دـیایب  وا  داـی  هک  زین  ساـبع  شیوـمع  زا  یتـح  یمـشاهمشاه ، نب  بلطملا  دـبع  نب  ثراـح  نب  هـعیبر  يورا  وـبا  - 15

 1 / 506 بص
 2 بص 52 /  یگلاس  ای 124  رد 120  يرجه  لاس 54  رد  یفوتم  یموزخم  یشرق  عوبری  نب  دیعس  - 16

دش  ناملسم  دروآ و  ص )  ) ربمایپ هب  يزور  هک  دوب  هدروخلاس  يدرمریپ  یملس  هملس  - 17
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ناروشناد تفگ  وا  هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  سابع  زاخیشلا  وبا  يرجه ، ای 36  ای 33  لاس 32  رد  یفوتم  یسراف  ناملـس  هللا  دبع  وبا  - 18
 3 بص 62 /  دنا  هدرکن  يدیدرت  هک  وا  هلاس  رمع 250  رد  یلو  تسیزب  لاس  ناملس 350  دنیوگ  یم 

 2 بص 179 /  دوب  رت  هدروخلاس  رکبوبازا  هام  دنچ  لاس و  يوما 12  یشرق  نایفسوبا  - 19
يدرمریپ تفایرد و  ار  مالسا  راگزور  یسوا  سنا  نب  همرص  سیق  وبا  - 20

هحفص 181 ] ] 

دیوگ : هک  تسوا  هدمآ   2 هباصا 183 /  رد  هچنانچ  تسیزب و  لاس  کیدزن 120  مهیور  رب  دروآ و  مالسا  هک  دوب  هدروخلاس 
متسیزب  لاس  دون  نم  هک  دش  راکشآ  نانچ  نم  يارب  " 

رگید لاس  نآ 8  زا  سپو  لاس  زین 10  و 
مدرک هرامش  تساک  مک و  یب  ار  نآو  تشذگب  نوچ  یلو 

متفاین " 21 دنچ  یبش  زا  شیب  راگزور  رمع  ربارب  ردار  نآ 
 2 دش ص 183 /  ناملسمدوب  هدروخلاس  يریپ  هکیلاح  رد  تفایرد و  ار  مالسا  راگزور  يراصنا  کلام  نب  همرص  - 21

 2 دوب ص 221 /  هدروخلاس  يدرمریپ  عادولا  هجح  رد  ینانک  عقرم  نب  قراط  - 22
لاس ماگنه 160  نآ  دومن و  هاگآ  مالـسا  زا  شیپ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  لاح  زا  ار  رمع  هک  دوب  سکنامه  وا  یثراح  دایز  نب  لیفط  - 23

 2 دوب ص224 / هتشذگ  يو  رب 
 2/224 بص درم  یگلاس  رد 120  ترجه  لاس 45  رد  ینالجع  يدع  نب  مصاع  - 24

 2 بص 271 /  دش  هداز  ادخ  ربمایپ  زا  شیپ  لاس  هس  ای  ود  گرزبربمایپ ، يومع  بلطملا  دبع  نب  سابع  - 25
 2/291 بص تفرگ  یناملسم  هک  دوب  دنملاس  يریپ  هیما  نب  ثراح  نب  هللا  دبع  - 26

هفیلخ هتفگ  هـب  لاـس و  یناتـسجس 180  متاـح  وـبا  هتفگ  هب  ماـگنه  نآ  تشذـگرد و  يرجه  لاس 60  زا  سپ  یئاـط  متاـح  هب  يدـع  -27
 2 بص 468 /  تشاد  لاس  120

دصیس رد  درک و  راهج  تفرگ و  یناملـسم  تفایرد و  ار  مالـسا  راگزور  هک  دوب  تیلهاج  راگزور  نادرم  زا  یـسود  عادو  نب  يدع  - 28
2 بص 472 /  تشذگرد  یگلاس 

هحفص 182 ] ] 

3 بص 16 /  نآ  زاسپ  ای  درم  ربمایپ  تشذگرد  زا  شیپ  مناد  یمن  هتفگ  هبیتق  نبا  درمب و  یگلاس   ) 150 رد ) یئاط  حبسم  نب  ورمع  - 29
 3  / بص 214 لاس  تفگ 120  تشذگ  وت  رب  لاس  دنچ  هلاضف  دیسرپ  ار  وا  هیواعم  یناودع .  دیز  نب  هلاضف  - 30

زا رتدنملاس  نم  تسا و  نم  زا  رتگرزب  ادخ  لوسر  تفگ  وا  ادخلوسر  ای  يرتگرزب  وت  دیسرپ  وا  زا  نافع  نب  نامثع  میـشا ، نب  ثابق  - 31
 3 بص 221 /  وا 

هدمآ  3 هباصا 231 /  رد  هچنانچ  تسیزب و  لاـس  مهیور 150  رب  تفرگ و  یناملـسم  هک  دوب  دنملاس  يدرمریپ  یلولـس  هثافن  نب  هدرق  - 32
هلمج : نآ  زا  ودراد  مه  یئاهدورس 

مدادن نآ  هب  یتیمها  دوخ  رد  نم  دش و  راکشآ  یناوج  " 
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دنا " هدش  روآ  يور  مه  اب  يریپ  مالسا و  نونکا  و 
 / بص 326 تشذگرد  یگلاس  ای 160  یگلاس  ای 157  یگلاس  رد 140  يرجه  لاس 41  رد  يرفعج  یبالک  رماع  نب  هعیبر  نب  دـیبل  - 33

 - 3
 3 بص 328 /  تسیزب  لاس  مهیورو 120  دمآرد  ص )  ) ربمایپ رب  یگلاس  رد 70  ینافطغ  جاجل  - 34

یگدنز لاس  ای 330  تسیزب و 320  هیواعم  راگزور  ات  هک  دوب  تیلهاج  راگزور  رد  برعناراکراوس  زا  بعک  نب  هعیبر  نب  زعوتسم  - 35
 3 بص 492 /  درک 

 1  / بص 156 دش  ناملسم  ربمایپ  تسدب  هکدوب  دنملاس  يریپ  یئاکب  روث  نب  هیواعم  - 36
تشاد  لاس  زور 100  نآ  هک  هدمآ  هدرتسگ  ياه  همانیگدنز  زا  يا  هراپ  رد  و 

دیسر یگلاس  هب 130  ص )  ) ادخلوسر یگدنز  رد  يو  هدمآ  هباغلا  دسا  رد  هچنانچ  يراصنا ، ورمع  نب  ذقنم   - 37

هحفص 183 ] ] 

هباصا رد  هچنانچ  تشذگ و  رد  یگلاس  ای 230  رد 225  درب و  رـسب  تیلهاج  راگزور  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  تسیود  يدعج  هغبان  - 38
تسا : وا  زا  اه  هدورس  نیا   3 هدمآ 538 / 

دنرادنپ یمن  نایدسا  ایآ  " 
؟ مایندش دوبان  هدروخلاسیسب و  نادنزرف و  ردپ  نم  هک 

؟ دسرپب نم  لاح  زا  تسیک 
ماهدوب نادرمناوج  زا  ما  یکدوکراگزور  نامه  زا  نم  هک 

درذگ یم  نم  دلوت  زا  لاس  دص 
رگید لاس  ود  لاس و  هد  مه  نآ  زا  سپ  و 

دهن 0"  اجب  ینامیریشمش  زا  هک  هداهن  اجب  ار  نامه  نم  زاراگزور  شدرگ 
تسا : وا  هتفگ  زا  اه  هدورس  نیا  تسیزب و  لاس  تسیود  يو  هک  هتفگ  متاح  وبا  و 

یتسیزب راگزور  رد  لاس  دنچ  وت  تفگ  هماما  " 
؟ يدرک نابرق  ناتب  ياپ  رد  زب  هدام  و 

يدید نآ  ندوشگ  زا  شیپ  ار  ظاکع  رازاب  یتسار  هب 
يدمآ .  یم  رامشب  نادرمناوج  زا  و 

درک یم  یهاشداپ  قرحم  نب  رذنم  هک  هاگنامه 
يدید ار  نامعنلا  نئاجه  زور  مه  و 

دمآیئامنهارب دمحا  ات  یتسیز  نادنچ  و 
دش .  هدناوخ  نایرپ  ناوید و  عفد  رد  نآرق  زا  یئاه  هیآ  و 

يدیشوپ خارف  ياهماج  یناملسم  رد  و 
تنم "  هن  تشاد و  یمورحم  هن  دوب ، شهد  اطع و  زا  هک 

هزمح شیومعود  زا  یتح  دندش -  ناملسم  هک  ینایمشاه  همه  زا  هک  كاپ  ربمایپ  هدازومع  یمـشاه  بلطملا  دبع  نب  ثرح  نب  لفون  - 39
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 - میدربمان هک  سابع  و 

هحفص 184 ] ] 

 3 بص 577 /  دوب  رتدنملاس 
 3 بص 578 /  تسیزب  مالسا  رد  لاس  تیلهاج و 60  رد  لاس  تصش  هک  دوب  نانآ  زازین  وا  یلئد  هورمع  نب  هیواعم  نب  لفون  - 40

ار وا  اهزاس  هزجعمرگا  هتبلا  تسا 0  هدوب  رت  گرزب  يو  دوخزا  هاوخان  هاوخ  هک  درب  مان  رکبوب  ردـپ  هفاحقوب  زا  دـیاب  نانیا  همه  زا  شیپ  و 
شیپ هک  دنتفرگ  سانـشان  یناوج  هچب و  نوچمه  ار  وا  دندومن و  لاسدرخار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنانچ  دنیامنن  رت  کچوک  شرـسپ  زا  زین 

درپس .  یم  هار  دوب -  رت  گرزب  يو  زا  هک  رکبوب -  يور 
خیرات ریثا ، نبا  زا  هباغلا  دسا  رمع ، وبا  زا  باعیتسا  ینابزرم ، زا  ءارعشلا  مجعم  هبیتق ، نبا  زا  فراعم  رد : ناگدربمان  همان  یگدنز  هب  دیرگنب 

مان ره  لیذ  رد  اهنت  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هک  یلبنح  دامع  نبا  زا  بهذـلا  تارذـش  یعفای ، زا  نانجلا  هآرمرجح  نبا  زا  هباصا  ریثک ، نبا 
میدینادرگ .  نآ  يراصتخا  همالع  ار  بص  میداد و  تشگزاب  هباصا  هب 

نیا همه  زا  میدمآ و  لاح  رکبوب .  زارت  هدروخلاس  مه  دـندوب و  نیتسخن  هباحـص  زا  مه  میناد  یم  هک  یناسک  زا  دوب  یهورگ  ياه  مان  نیا 
، ماوقا اه و  تلم  نایم  رد  رگم  دوش ؟ یم  یسک  تلیضف  رب  لیلد  هچ  یئاهنت  هب  یگدروخلاس  میسرپب  دیابن  ایآ  یلو  میدیـشوپ  مشچ  مه  اه 
و اه ؟ نآ  زا  يراع  یخرب  دنیاه و  يرترب  هب  هتسارآ  ناشیا  زا  یخرب  تقونآ  دنا و  هتفای  زارد  يرمع  هدش و  هدروخلاس  هک  دنتـسین  یناسک 

هتشذگ هک  مههچ  ره  هفیلخ  رمع  زا  يو  ندوب  نسم  يارب  هن  مینک  یم  شیاتس  شتاراختفا  رطاخب  ار  وا  میئاتس  یم  ار  نانآ  زا  یـسک  نوچ 
ص 22. رد ج 3  تـشاد و  لاـس  هفیلخ 38  دـش  هتخیگنارب  هک  ص )  ) ربماـیپ دوب .  هدرک  يرپـس  تیلهاـج  راـگزور  رد  ار  نآ  رتـشیب  دوـب 

مالـساماگنه رد  رکبوب  نیاربانب  درازگب  زاـمن  وا  اـب  هک  دوبن  سکچیه  یلع  ناـنمومریما  زج  درازگ و  زاـمن  لاـس   7 ص )  ) وا هک  تشذـگ 
همه زا  هدـنارذگ و  یناملـسم  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس  مهیور 18  سپ  هدوب  هلاـس  گرم 63  عقومنوچ  دوب و  دـهاوخ  هلاـس  ندروآ 45 

ددرگ و هتسارآیئاهرترب  اب  هتسناوت  یم  هک  تسا  رادقم  نیمه  اهنت  شرمع 

هحفص 185 ] ] 

هن ؟ ای  هدیدرگ  هتسارآ  ایآ  نونکا 
دنا هدمآ  هکنیا  رگم  دنزادرپ  نآ  هب  ات  دشابراوتسا  یگدروخلاس  ساسا  رب  هکدنرادن  یصخشم  فده  نانیا  هک  مراد  نامگنینچ  نایاپ  رد 
دوب هدید  اینديدرمریپ  اریز  داتفا  شیپ  نانمومریما  رب  رکبوب  دنیوگ  هک  نیا  یکی  دنا  هداد  رارق  دـنچ  يزیچ  ار  هناربهار  تفالخ  داینب  ریز  و 

ربمایپ زا  رت  هدروخلاس  ار  وا  دـناهدمآ و  یهاگ  هک  هدوب  اهداینب  نیمه  رب  و  دـنراد .  نمـشد  ار  وا  اـت  تشادـن  ندرگ  رب  سک  زا  ینوخ  هک 
هک دندرمش  سانشان  یناوج  ار  ربمایپ  سانشرس و  يریپ  ار  وا  یهاگ  میدز و  ات 164  رد ص 162  ار  يوعد  نیا  هبنپ  هک  دنا  هدرمـش  (ص )
هک دنامن  شسرپ  نیا  ياج  رگید  ات  هدوب  هباحـص  نیرتدنملاس  وا  دنا  هتفگ  مه  یهاگ  میدز و  ات 162  رد ص 143  مه  ار  يوعد  نیا  هبنپ 

چیه و  دـنتفین .  شیپ  رکبوبرب  نانآ  ارچ  دـنا  هدوب  رت  لاسگرزب  ع )  ) نانمومریما ماما  زا  همه  هک  هباحـص  ناریپ  نارـس و  ناگرزب و  زا  یـسب 
دناهدوب و مه  رکبوب  زا  رت  لاس  گرزب  نامدرم  یسب  هباحص  نایم  رد  هک  تخاس  دهاوخ  هاگآ  ار  نارگشواک  رگنشور ، هدنیآ  هکدنتسنادن 

مالسا .  هار  رد  رتشیب  یماگشیپ  رتراد و  هنیشیپ  يدنمجرا  رتاسر و  یگدیدناهج  رت و  ناوارف  شناد  اب  مه  نآ 
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وزارت هفک  رد  رکبوب 

رحز و نب  هللا  دیبع  زا  وا  دیزی و  نب  حرطم  زا  واو  لیذه  زا  وا  لبنح و  نب  دـمحا  نب  هللا  دـبع  قیرط  زا   ) 14  / 78 دوخ -  خیرات  رد  بیطخ 
رد مدـمآرد  تشهب  هب  نوچ  تفگ  ص)  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  هماما ) وبا  زا  وا  نمحرلا و  دـبع  نبمساـق  زاوا  دـیز و  نب  یلع  زا  وا 

ناگداز نارجاهم و  ناتـسدیهت  نامه  نایتشهب ، رتشیب  مدید  متفرب و  سپ  تسا  لالب  دـنتفگ  تسیچ  نیا  مدیـسرپ  مدینـش  يزاوآدوخ  ربارب 
سپس تفگ : هک  اجنآ  ات  و  مدیدن -  نانز  نارگناوت و  زا  رتمک  ار  سکچیه  اجنآ  رد  دنناناملسم و 

هحفص 186 ] ] 

شرگید هفک  رد  ار  متما  نآ و  هفک  کی  رد  ارمو  دندروآ  یئوزارت  مدیـسر  رد  کیدزن  نوچ  میدش  نوریب  مود  تشهب  ياهرد  زا  یکی  زا 
رکبوب هفک  دـنداهن ، شرگید  هفک  رد  ار  متما  همه  هفک و  کی  رد  ار  وا  دـندروآ و  ار  رکبوب  سپـس  دـیبرچب ، ناگمه  رب  نم  هفک  دـنداهن ،
يوـسب ار  وزارت  سپـس  دـیبرچب .  رمع  هفک  دـنداهن  شرگید  هفک  رد  ار  متما  همه  هفک و  کـی  رد  ار  وا  دـندروآ و  ار  رمعسپـس  دـیبرچب 

تسا .  هدروآ  لوصالا ص 288  رداون  رد  مه  يذمرتمیکح  ار  الاب  شرازگ  دنتشادرب .  نامسآ 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  مه  نیا 

وبا هدرمـش و  یم  فیعـض  ار  وا  ثیدح  زین  هعرز  وبا  تسا و  شزرا  یب  يو  هک  هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  يرود  یفوک : دـیزی  نب  حرطم  - 1
تفآ مناد  یمن  هک  هدرک  تیاور  دیزی -  نب  یلع  رحز -  نبا  نابز  زا  یئاه  ثیدح  تسا  تسـس  تسین و  راوتـسا  يو  ثیدـح  هتفگ  متاح 

هدوب و دـیزی  نب  یلع  يوس  زا  تفآ  هک  تسا  نآ  رب  نامگ  هتفگ  دواد  وبا  دـیوگ : يرجآ  دـیزی و  نب  یلع  تفآ  ای  هدروخ  اهنآهب  شدوخ 
دنناد و یم  زیهرپ  هتسیاش  ار  رحز  نبا  زا  وا  ياه  شرازگ  دیوگ : يدع  نبا  تسا و  شزرا  یب  شدوخ  تسـس و  يو  ثیدح  دیوگ  یئاسن 

تسا .  راکشآ  يو  شرازگ  رد  یتسس  ياه  هناشن 
 10 بیذهتلا 2 171 /  بیذهت   3  / 174 لادتعالا نازیم 

هدرمش یم  تسس  ار  يو  ثیداحا  دمحا  دنناتسادمه .  يو  ثیداحا  یتسـس  رد  همه  هدمآ  نازیمرد  هچنانچ  یقیرفا .  رحز  نب  هللا  دیبع  - 2
تسا هدیهوکن  وا  ياه  ثیدح  دیوگ : ینیدم  نبا  تسافیعـض و  نم  هدید  رد  شیاه  ثیدح  همه  تساشزرا و  یب  وا  هتفگ  نیعم  نبا  و 

وبا تسین و  يوریپ  هتـسیاش  هک  میروخ  یم  رب  یئاهزیچ  هب  يو  ياه  ثیدح  رد  هتفگ  يدع  نبا  تسا و  هدیهوکن  شثیدح  هتفگ  مکاح  و 
یگتخاس ياه  شرازگ  يو  هتفگ : نابح  نبا  تسا و  تسـس  شثیداحا  هتفگینطق  راد  تسا و  وا  لضعم  ثیدـح  ره  بحاص  هتفگ  رهـسم 

يارب اه  يراتفرگ  نیرتگرزب  هک  هتفاب  یم  اهزیچ  هتخادرپ  یم  دـیزی  نب  یلع  نابز  زاشرازگ  هب  نوچ  هدرک و  یم  تیاور  ناگرزب  نابز  زا 
رامشب نید 

هحفص 187 ] ] 

نتم تفگ  دیاب  نمحرلا  دبع  نب  مساق  مه  دیزی و  نب  یلع  مان  مه  دـشاب و  رحز  نبهللا  دـیبع  مان  مه  شرازگ  کی  هریجنز  ردنوچ  تسا و 
ناشیا هتخاـسار  نآ  دـیاب  مینیب  یم  ار  هس  ره  ماـن  هکمه  شرازگ  نیا  رد  سپ  دـیوگ  ینیما  دـنا .  هدـیرفآ  نت  هس  همه  زا  یکی  مه  ار  ربخ 

مینادب
يو ثیداحا  هتفگ  بوقعی  تسا و  تسـس  شا  همه  هماما  وبا  زا  مساق  زا  دیزی  نب  یلع  تایاور  هتفگ  نیعم  نبا  یناهلا .  دـیزی  نب  یلع  - 3
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زا رحز  نب  هللا  دیبع  هکار  یثیداحا  مدید  ار  ناماما  زا  يدادعت  هتفگ : یناجزوج  رایسب و  اه  نآ  رد  هدیهوکن  ياه  شرازگ  تسا و  هیاپ  یب 
تسا و فیعض  يو  ثیدح  هتفگ  متاح  وبا  تسین و  راوتسا  يو  ثیدح  هتفگ : هعرز  وبا  دنرامـش و  یم  هدیهوکن  هدرک  شرازگ  يو  نابز 

يو ياه  شرازگ  تسین و  قوثو  دروم  هتفگ : یئاسن  تسا و  هدـیهوکن  تسـس و  يو  ثیدـح  هتفگ  يراـخب  هدـیهوکن و  شیاـه  شرازگ 
یجاس تشذگ و  دـیاب  شثیداحا  رـس  زا  هتفگ  مکاح  دـمحا  وبا  تسا و  كورتم  وا  دـنا  هتفگ  یقرب  ینطق و  راد  يدزا و  و  تسا ، كورتم 
ثیدح هب  مهتم  يو  هتفگ  رجح  نبا  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  هتفگ  میعن  وب  دنناتـسادمه و  شثیداحا  یتسـس  رد  ناروشناد  همه  هتفگ 

تسا .  يزاس 
7 و 4 396  بیذهتلا 13 /  بیذهت   2 لادتعالا 240 /  نازیم 

دنا هدرک  وگزاـب  وا  ناـبز  زا  حرطم  رـشب و  رفعج و  هک  يا  هدـیهوکن  ياـه  شرازگ  نیا  هتفگ  دـمحا  یماـش : نمحرلا  دـبع  نـب  مساـق  - 4
مـساق ندرگ  هب  ار  نآ  دـمحا  هتفگ  مرثا  دـنا و  هتخادـنا  مساـق  ندرگ  هب  ار  نآ  نتخاـس  قثوم ، ناـیوار  هک  تسا  يدنـسپان  ياـه  شرازگ 
مزادنا یمن  مساق  ندرگ  هب  زج  ار  هانگ  نیا  نم  دیوگ  دـمحا  هتفگ : ینارح  منیب و  یمن  مساق  مشچ  زا  زج  ار  راک  نیا  نم  هتفگ  هتخادـنا و 

هباحص نابز  زا  لضعم  ياه  شرازگ  وا  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هدیهوکن  وا  ثیدح  هتفگ  یبالغ  و 

هحفص 188 ] ] 

 8  / 323 بیذهتلا بیذهت   2 لادتعالا 34 /  نازیم  هدرک .  وگزاب 
هریجنز رد  دـنا و  هدرک  شرازگ  ار  نآ  یناربـط  دـمحا و  دـسیون  یم  هدروآ و   - 9  / 59 دئاوزلا -  عمجم  رد  یمثیه  ار  هدـش  دای  ثیدـح 
تـسا تسـس  ود  نـیا  ياـه  شرازگ  دـنیوگ  یم  هـمه  هـک  مـینیب  یم  ار  یناـهلا  دـیزی  نـب  یلع  داـیز و  نـب  حرطم  ماـنشرازگ  ناـیجنایم 
دیرگنب تساهدروآ  نآ  یتسـس  رب  لیلد  ار  نآ  نتم  زین  یمثیه  و  يدید .  هک  شرازگ  نایجنایم  هریجنز و  زور  لاح و  دوب  نیا  دیوگینیما :

دئاوزلا ج 9 ص 59  عمجم  هب 

رکبوب هب  دیشروخ  لسوت 

، مدیسرپ ار  نآ  فوسک  تلع  مداد و  مالسنآ  هب  نم  دندرک  هضرع  نم  رب  ار  دیـشروخ  یتح  زیچ  همه  جارعم  بش  رد  تفگ  ص )  ) ربمایپ
نم درب و  یم  ارم  دهاوخب  ادخ  اج  ره  هک  هداهن  ینادرگ  خرچ  يور  رب  ارم  یلاعت  يادخ  تفگ : ات  دروآرد  نخـس  هب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ 
نم هاگنآ  دنک  یم  نوگنرـس  ایرد  رد  دزادنا و  یم  ریزب  ارم  هدندرگ  خرچ -  ماگنه  نآ  مرگن و  یم  شیوخ  رد  ینیبدوخ  مشچ  اب  هاگهگ 

هب لسوت  اب  نم -  سپ  تفگ  تسار  تفگ  تسار  دیوگ  يرگید  هناگی و  يادخ  هناگی  يادخ  دیوگ  ناش  یکی  هک  منیب  یم  ار  سک  ود 
هکنآ دیوگ : یم  دنتـسیک  ودنآ  اراگدرورپ  میوگ  یم  هاگنآ  دناهر و  یم  فوسک  زا  ارم  ات  مرآ  یم  یلاعت  يادخ  هاگردـب  يور  ود -  نآ 
تسا .  ض )  ) قیدص رکبوبا  وا  تفگ  تسار  تفگ  تسار  دیوگ  هکنآ  تسا و  ص )  ) دمحم متسود  اتکی  يادخ  اتکی  يادخ  دیوگ  یم 

 2 سلاجملا 184 /  ههزن 
هرابرد ات 117 رد ص 113  ام  نایرگون -  هچ  اهنآ و  ناینیـشیپ  هچ  مناوخ -  یم  يروادـب  ارناسانـش  رهپـس  اهنت  شرازگ ، نیا  هرابرد  نم 

میتخادرپ . یسررب  هب  نآ  هرابرد  یگدرتسگ  هب  هدرک و  وگتفگ  دراد  دوخ  تشپ  هب  ار  دیشروخ  هک  يا  هدندرگ  خرچ 

هحفص 189 ] ] 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رطاخب  دیـشروخ  نتفرگ  هک  دنبایرد  دنریگب و  نآ  زا  راشرـس  یـشناد  دـنهن و  شهوژپ  هب  ار  شرازگ  نیا  زین  ناسانـش  رهپـس  شاک  يا 
نمادب ندز  گنچ  اب  سپـس  دننکفایم و  ایردب  ار  وا  شنداد  رفیک  يارب  درگن  یم  شیوخ  رد  ینیبدوخ  هدـید  اب  دیـشروخ  نوچ  هک  تسا 

یگتفرگهام فوسخ و  زار  هک  درایب  ار  رگید  یـسک  رگنـشور ، هدنیآ  هک  دیاش  و  دوش .  یمنایامن  هرابود  دبای و  یم  نایاپ  شرفیکرکبوب 
ياه لاوس  هوبنا  اجنیا  هزاتو  درآ .  مهارف  يرگید  یپ  زا  یکی  حـیرفت  تهزن و  هلیـسو  سلاجم  اه و  نمجنا  يارب  دزومایب و  مدرم  هب  زین  ار 

تسه  مه  يرگید 
هدوب هک  رکبوبدلوت  زا  شیپ  نیاربانب  تسا  اهنت  رکبوب  یگدنز  نارود  صاخ  هن  سب و  تسا و  تمانیا  صوصخم  هن  یگتفرگ  باتفآ  - 1
باتفآ يو  زا  سپ  وازا و  شیپ  تخادرپ و  دهاوخ  مهم  نیا  هب  هکوا  ندرم  زا  سپ  و  هدرک ؟ یم  تفگ "  تسار  تفگ  تسار  هک "  تسا 

هدشیم ؟ هک  نمادب  تسد 
رد مشچشیپ و  دوـخ و  ياـج  ناـمه  رد  اـیآ  هداد ؟ یمماـجنا  اـجک  ار  راـک  نیا  تفگ "  تسار  تفگ  تسار  هتفگ "  یم  هک  رکبوـب  - 2

هبترم کی  وا  ای  هدینـش  یم  ار  وا  يادص  هتـشاد  هک  يزاجعا  هب  يو  زا  شايرود  همه  اب  باتفآ  هدرکیم و  نینچ  مدرم  ياه  شوگ  لباقم 
نآ دوخ  تداع  قراخ  اب  هدـش و  یم  رـضاح  تفای  ناوتن  ار  نآ  زرم  ياهنارک  چـیه  رد  هک  ایرد  نامه  رد  هدز و  یم  شبیغ  مدرم  ناـیم  زا 
یم دوخ  واهک  مه  دیاش  دـننک ؟ لقن  وا  زا  یئاهراکنینچ  هک  دـشن  مه  رابکی  یتح  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  هدومیپ ؟ یم  ار  تفاسم  همه 
یم ار  یلاثم  یبلاک  هدنامیم و  شیاج  رـس  دوخ  دیاش  ای  تسا ؟ وا  دوخ  هک  درادنپ  ات  هداهن  یم  مدرم  نایم  ار  دوخ  یلاثم  دبلاک  یلو  هتفر 

؟ هتفرگ یم  یضوع  يو  دوخ  اب  ار  نآ  دیشروخ  یهتنم  هداتسرف 
راچد ات  تسه  نآ  رد  زین  اه  يدـب  هب  هدـنهدنامرف  ناور  ایآ  یلو  تسا  رادروخرب  یناحور  یگدـنز  يا  هنوگ  زا  دیـشروخ  هک  میتفرگ  - 3

رفیکنامه راچان  دنک  یهانگ  نانچ  هک  راب  ره  دنیب  یم  هک  نیا  اب  دشاب  هتشاد  یناور  نینچ  هک  ضرف  رب  مناد و  یمن  نم  ددرگ ؟ ینیبدوخ 
ینعی درآ ؟ یم  اجب  ار  هانگ  نامه  مه  زاب  ارچ  سپ  دنیبب  دیاب  ار 

هحفص 190 ] ] 

؟ دریگ یم  رـس  زا  ار  هانگ  دوش و  یم  هریچ  وا  رب  سوه  درب و  یمداـی  زا  ار  رفیک  هراـبود  دـنک و  یم  هبوت  ندرک  هاـنگ  راـب  ره  زا  سپ  اـیآ 
، دوش یم  رارکت  یمه  ناهج  نایاپات  هک  درمـش  یئاه  هدـیدپ  زا  دـیاب  ار  نآ  تفرن و  ناـیم  زا  جارعم  بش  زا  سپ  فوسکهک  تسا  ملـسم 

ردهکنآ اب  دـنک و  رارکت  یپ  رد  یپ  ار  دوخ  هانگدراد  میمـصت  هک  تسا  هدرک  ربخ  ار  ص)  ) ادـخ لوسر  بش  نآ  رد  دیـشروخ  ایوگ  سپ 
مناد یمن  نم  دنک  یم  هبوت  یتسارب  یک  راکهنگ  هدیمهف و  دوجوم  نیا  نونکا  دریگ .  رـس  زا  ار  نآ  زاب  دـنیب  یم  رفیک  راب  ره  فوسک  ره 

مه نیا  لاح  رهب  مناد و  یمن  نم  دناوت ؟ یم  ایآ  دهد .  خـساپ  ار  اه  شـسرپ  نیا  هک  تسا  سلاجملا  ههزن  هدنـسیون  يروفـص  ندرگ  رب  و 
هدننک .  رک  روک و  یتسود  یشارت و  تلیضف  رد  یئوگفازگ  زا  دوب  رگید  يا  هنومن 

ناوید نایم  زا  رومام  یگس  هدام 

شیاپ ياه  قاس  زا  دمایب و  يو  نارای  زا  يدرم  هک  میدوب  هتـسشن  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ام  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  نابز  زا 
وا دیزگب  ارم  داتفا و  قفانم  نالف  گس  هدام  هب  مراذـگ  نم  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  تفگ  تسیچ  نیا  دیـسرپ  ص )  ) ربمایپ تخیر  یم  نوخ 
زا یلوا  نآ  دـننام  هکیلاح  رد  دـمایب  يو  نارای  زا  رگید  يدرم  نآ  زا  سپ  یتعاس  تسـشنب  ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  يو  نیـشنب  تفگ  (ص )
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ارم داتفا و  قفانم  نالف  گس  هدام  هب  مراذگ  نم  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  تفگ  تسیچ  نیا  تفگ  (ص ) ربمایپ تخیر  یم  نوخ  شیاه  قاس 
ره دنتساخرب و  همه  سپ  میشکب  ارنآ  میورب و  گس  هدام  نآ  غارس  هب  مه  ابات  دیزیخرب  تفگ  شنارای  هب  تساخرب و  ص )  ) ربمایپ دیزگب 

رارق ص )  ) ادخ لوسر  ربارب  رد  گس  هدام  شدننزب  اهریـشمش  اب  دنتـساوخ  دندیـسر و  نآ  کیدزن  نوچ  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  کی 
ار درم  ود  نیاارچ  سپ  تفگ  مراد  نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  نم  هک  شکم  ارم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  زیت  دـنت و  اویـش و  نابزب  تفرگ و 

روتسد مناوید و  زا  یگس  هدام  نمادخ  لوسر  يا  تفگ  يدیزگ 

هحفص 191 ] ] 

یم هچ  گس  هدام  هک  دیونـش  یمن  درم  ود  يا  ناه  تفگ  ص )  ) ربمایپ مزگب  ار  وا  دـهد  مانـشد  ار  ض )  ) رمع رکبوب و  سک  ره  هک  مراد 
یکلام ص 150  يدیبع  زا  قیقحتلا  هدمع  مینک .  یم  هبوت  راک  نیا  زا  لج  زع و  يادخ  هاگرد  هب  ام  ادخ  لوسر  يا  يرآ  دنتفگ  دیوگ 

نآ عفد  يارب  هک  اجنآ  ات  هدومن  یـشنم  گرزب  يدرمیاپ و  يروالد و  رایـسب  هچ  دربن  نادیم  رد  گس  هدام  نیا  هک  ار  یتسار  دیوگ  ینیما 
ای ؟ هدنرد ریش  ای  هدوب  گس  نآ  یتسار  ایآ  دنزاتب .  نآ  رس  رب  هدیشک  ياهریـشمش  اب  وا  نارای  دوش و  گنج  هدامآ  ص )  ) ادخ لوسر  دیاب 

هنرو دندوب  هباحص  ياهوسرت  زا  دیزگ  ار  ناشیا  گس  هک  نت  ود  نآ  منک  یم  نامگ  نارواگنج ؟ زا  كانمهس  يرگشل  ای  ریلد ؟ ریش  هدام 
ناگس .  هب  دسر  هچ  دنتشادن  مه  ار  ناریش  ياورپ  ناشاریلد 

داب هب  ار  رکبوباه  هدـنیآ  رد  ربمایپ و  راگزور  زا  سپ  وراگزور  نامه  رد  هک  مه  ار  يرگید  نادرم  اـت  گـس  هداـم  نیا  دوب  اـجک  یهگناو 
دـشاب هدامآ  قیقحتلا  هدمع  هدنراگن  کنیا  دنک ؟ سراپ  ناشارب  یتح  ای  دزگب  ار  نانآ  یگـس  هک  دـشن  هدـید  ارچ  دـنیبب و  دـنتفرگ  مانـشد 

تسج .  دیاب  هیاپ  یب  ياهرادنپ  نایم  رد  اهنت  ار  يو  شرازگ  هریجنز  هکنآ  زا  هتشذگ  اه ، شسرپ  نیا  یسررب  يارب 
ار ناشیا  يا  هزیگنا  هچ  دروآ  نخس  هب  يزیت  يدنت و  یئاویش و  اب  ار  گس  نآ  ادخ  دندید  دندوب و  رضاح  زور  نآ  هک  يا  هباحـص  هزات  و 
و تساناوارف -  تیاور  لقن و  يارب  هزیگنا  ار  یثداوح  نینچ  هکنآ  اب  دـننامب -  زاب  گرزب  تبقنم  نیا  رـشن  ويرگ  وگزاب  زا  اـت  درک  لـال 
رد ار  نآ  دنتـسناوت  هن  نارگـشهوژپ  هک  دننک  شومارف  ار  نآ  لقن  ناراگن  تشذگرـس  ثیدـح و  نایاوشیپ  ناظفاح و  هک  دـش  بجوم  هچ 

يرگوگزاب هب  هک  یئاه  باتک  رد  هن  دـنبایب و  هدرتسگ  ياـه  هماـن  تشذگرـس  اـه " و  هماـن  تبقنم  اـه " و "  حیحـص  اـه و "  دنـسم "  "

دزـشوگ يدیون  نوچمه  ار  نآ  دمایب و  يدـیبع  تشذـگ  هک  زارديراگزور  زا  سپ  ات  دزادرپ ؟ یم  ربمایپياه  هناشن  لئالد و  تازجعم و 
تسب .  کلام  نب  سنا  رب  ار  غورد  نیا  درک و  رکبوب  رابت 

هحفص 192 ] ] 

دیاش تسا . . . ؟ هنوگ  نیمههب  یفاب  تلیضف  رد  یئوگفازگ  ایآ 
رب ص )  ) وا يوگتسار  نادنزرف  زا  یـسک  ای  گرزب  ربمایپ  ياعدب  ار  اه  نآ  ادخهک  تسه  هدنرد  ناریـش  رگراکـش و  ناگـس  ار  ادخ  يرآ 

رد ج 1 ص 26 شناتساد  هک  دینادرگ  هریچ  بهل  یبانب  بهل  رب  مرکا  ربمایپ  نیرفنب  ادخ  هکدوب  یگس  هلمج  زا  دزاس  یم  هریچ  نانمـشد 
هریس رد  یبلح  تفرگرب و  ار  هبتع  رس  ص )  ) ادخ لوسر  نیرفن  هب  تشذگ  اجنامه  رد  هچنانچ  زین  هکدوب  یگـس  هلمج  زا  تشذگ و  ط 2 

رد یئاه  هدورـس  هفوک  رد  سک  نـالف  نیا  دـنتفگ  ار  يو  هک  داد  يور  قداـص  رفعج  يارب  زین  نآ  ریظن  و   -: 1  / 310 دسیون -  یم  هیوبن 
ناوخب تفگ  يرآ  تفگ  يراد  رطاخ  رد  ار  اه  نآ  زا  يزیچ  ایآ  دیسرپ  هدنیوگ  زا  دناوخ .  یم  مدرم  يارب  تیب -  لها  ینعی  امـش -  وجه 

دناوخ : نینچ  وا 
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میدرک رادرب  امرخ  تخرد  هنت  رب  ار  دیز  امش  يارب  "

دوش . رادرب  امرخ  تخرد  هنت  رب  يدهمچیه  هک  میدیدن 
دیدرک سایق  نامثع  هب  ار  یلع  يدرخیب ، زا  امش 

 . " تسا رت  كاپ  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  اب 
درم نآ  نوچ  سپ  نک ، هریچ  وا  ربار  دوخ  ناگس  زا  یگس  دیوگ  یم  غورد  رگا  ایادخ  تفگ  تشادرب و  دوخ  تسد  ود  رفعج  ماگنه  نیا 

دنک .  یم  دنلب  ار  دوخ  ياپ  ندرک  لوب  ماگنه  گس  نوچمه  هک  دیمان  گس  ارریش  يور  نیا  زا  دیردب و  ار  وا  ریش  دشنوریب 
قشمد و هب  يور  اهنت  هدـیرب و  همه  زا  هک  تسا  یناگدنیارـس  زا  یکی  مشچ و  کـی  میکح  ناـمه  دـش  هدـیرد  هک  يرعاـش  دـیوگینیما :
زا رد ج2 ص 197 ط 2  هچنانچ  هکنیا -  رگم  دنا  هتفریذـپ  ار  نآ  یتسرد  همه ، هک  تسا  یئایاضقزا  وا  ناتـساد  نیا  دوب و  هدروآ  نایوما 

نیا منک  یم  نامگ  نم  هدوب و  رفعج  نب  هللا  دبع  هدرک  نیرفن  درم  نآ  رب  هک  یـسک  دسیون ، یم  ءابدالا  مجعم  رد  تشذـگ .  باتک  نیمه 
هللا دبع  وبا  هملک  هدروختسد  مان 

هحفص 193 ] ] 

هدوب . نآ  راوازس  هک  هدروخ  یسک  ناجب  هدمآ و  ردب  يدرم  هتسیاش  نابز  زا  نیرفن  هک  تروص  رهب  دشاب و  رفعج 

شنارادتسود يارب  رکبوب  ناغمرا 

ام اب  رگیدیـسک  مدوب و  هتـسشن  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نم  تفگ  ض )  ) یلع تفگ  هک  دـنا  هدروآ  سابع -  نبا  زا  وا  و  همرکع -  نابز  زا 
ماقم ادخ  دزن  نانآ  همه  زا  تمایق  زور  هک  مناسانشب  وتب  ار  یتشهب  ناریپ  رورـس  یهاوخ  یم  یلع  تفگ  واسپ  لج  زع و  يادخ  رگم  دوبن 

دناهدنیآ .  درم  ود  نیا  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  يا  وت  ناجب  يرآ  متفگ  دنراد ؟ رتدنلب  یتلزنم  و 
ياپ ات  دنکفا  یناشیپ  رب  نیچ  هاگنآ  دز و  يدنخبل  (ص ) ادخ لوسر  مدید  سپـس  مدید  ار  ض )  ) رمع رکبوب و  مدرک  هاگن  نم  تفگ  یلع 

یناشیپ رب  نیچ  سپـس  يدز و  دنخبل  ام  يور  رب  میدش  کیدزن  هفینحوب  يارـس  هب  ام  نوچ  ادخلوسر  يا  تفگ  رکبوب  دـنداهن  دجـسم  هب 
دروخرب امش  هب  سیلبا  دیدیسر  هفینحوب  يارس  رانکهب  امش  نوچ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دوب ؟ ببـس  هچ  ار  نیا  ادخ  لوسريا  يدنکفا ،

مه نم  یلو  دندینش  یمن  ار  شنخس  دیدید و  یمن  ار  وا  امش  تشادرب ، نامسآ  رب  ار  دوختسد  ود  ره  سپس  تسیرگن و  امش  يور  رد  و 
ود نیا  يوربآهب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادـخ  راب  تفگ  یم  درک و  یم  اـعد  هک  مدینـشیم  ار  شنخـس  مه  مدـید و  یم  ار  وا 

نمـشد ار  ام  هک  تسیک  ادخ  لوسر  يا  تفگ  رکبوب  نکن  هجنکـش  يا  هدرک  هدامآ  ناشنانمـشد  يارب  هک  ياهجنکـش  هب  ارم  دنگوس  درم 
رکبوبا يا  يرآ  تفگ  میدرک  فارتعا  نآ  هب  يدروآ  نایناهج  يادـخ  دزن  زا  هچنآ  میدرک و  يرای  وت  هب  میدـیورگ و  وتب  ام  هکنآ  اب  دراد 

تـسردان يا  هنوگ  هب  ار  نآرق  دـننک و  یم  ضفر  درط و  ار  قح  دـنیوگ ، نایـضفار  ار ، ناشیا  هک  دـنوش  راکـشآ  یهورگ  نامزلا  رخآ  رد 
یمارگ باتک  رد  ار  نانآ  لج  وزع  يادخ  دنیامن ، یم  لیوات 

هحفص 194 ] ] 

ار وا  ادخ  درادنمشد  ار  ام  هکیـسک  ادخ  لوسر  يا  تفگ  وا  دننادرگ  یم  نآ  یناعم  زا  ار  اه  هملک  دیوگ : یم  هک  هدرک  دای  اجنامه  دوخ 
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هب ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  ناما  ادـخ  زا  دـنک -  شتنعل  یلاعت  يادـخ  هک  سیلبا -  هک  سب  نیمه  تیارب  رکبوبا  تفگ  دـهد  یم  يرفیک  هچ 
یلو دراد  نمـشد  ار  اـم  هک  تسا  یـسکرفیک  نیا  ادـخ  لوـسر  يا  تفگ  دـنکن  رفیک  هدرک  هداـمآ  امـش  نانمـشد  يارب  هک  تسا  يرفیک 

ض)  ) رکبوب دـیهدب  نانآ  هب  ناتاهراک  زا  یناغمرا  امـش  دوخ  دـیاب  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  تسیچ  دراد  تسود  ار  ام  هک  یـسک  شاداپ 
هب رمع  نایاپ  اتما  یناملـسم  زاغآ  زا  ار  میاهراک  همه  شاداـپ  زا  هک 1/4 مریگ  یم  هاوگ  ار  وا  ناگتـشرف  ادخ و  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ 

یلع دیـسیونب .  ناتدوخ  طخب  ار  نیا  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  روط ، نیمه  زین  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  ض )  ) رمع منک  یم  ادـها  ناـنآ 
تشون : وا  سیونب  تفگ  وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تفرگبيا و  هشیش  یتاود  رکبوب  تفگ : ههجو  هللا  مرک 

هک متفرگ  هاوگ  ار  رـضاح  ناناملـسمهمه  وا و  لوسر  ادخ و  نم  هک  هفاحق  یبانب  قیتع  ادخ -  هدنب  دـیوگ  نینچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
و دـنراد .  تسود  ناهج  نیا  یناگدـنز  رد  ارم  هک  یناسک  هب  مدیـشخب  رمع  نایاپ  ات  ما  یناملـسم  زاغآ  زا  ار  میاهراک  همه  شاداـپزا   1/4

متشاگن . نیمه  يارب  زین  ار  طختسد  نیا 
لوسر يا  تفگ  دمآ و  دومرف  ع )  ) لیئربج تفای  تغارف  شراگن  زا  ملقنوچ  تشاگنب و  ار  نآ  دننام  تفرگب و  ارهمان  رمع  سپـس  تفگ :

ادخ لوسر  هدب .  دـنا  هتـشون  تتـسود  ود  هچنآ  دـیوگ : یم  دراد و  یم  هژیو  ارت  مارتحا ، ودورد  اب  دـناسر و  یم  مالـس  ارت  راگدورپ  ادـخ 
ار وا  ص )  ) ادخ لوسر  تشگرب و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  سپسو  درب  نامسآ  هب  تفرگب و  ار  نآ  لیئربج  تسا  نیمه  نآ  تفگ : (ص )
شرع و نالماح  درک و  یهاوگ  ار  نآهنیمز  زین  ادخ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  دزن  نآ  تفگ  تسا ؟ اجک  نم  زا  یتفرگ  هچنآ  لیئربج  تفگ 

رکبوب و ات  دوب  دهاوخ  نم  دزن  نآ  تفگ : یلاعت  يادخ  تفرگ و  یهاوگب  زین  ار  لیفارسا  لیئاکیمو و  نم 
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دننک .  افو  دنداد  هک  يا  هدعو  هب  تمایق  زوررد  رمع 
 105 یکلام ص 107 -  يدیبع  زا  قیقحتلا  هدمع 

اریز منک  زارد  نخـس  دنام  یم  يرادنپ  ياه  هصق  نایارـسناتساد و  ياه  هناسفا  هب  هک  تیاور  نیا  هئطخت  رد  مهاوخ  یمن  نم  دیوگ : ینیما 
شا .  یتسردان  رب  تسا  نیتسار  یهاوگ  نآ  زا  یشخبره 

ادخ لوسر  هب  هک  منک - یم  ارچ  نوچ و  تشذگ  جرد 5 ص 313 ط 2  هچنآ  رب  نداهن  تشگنا  اب  درمریپ  ود  نآ  یگدروخلاس  رد  هن  نم 
هک تشذگ -  دـلج  نیمه  زا  ات 121  رد 119  هچنآ  ندیـشک  شیپ  اـب  هن  و  يراد -؟ یم  تسود  ار  درمریپ  ود  نیا  یلع  هـتفگ : دـنا  هتـسب 

هچنآ ندـینادرگ  زیوآ  تسد  اب  هن  و  لیلخ -  میهاربا  وا و  رگم  تسین  شیر  بحاـص  سکچیه  اـجنآ  تسه و  یـشیر  تشهب  ردار  رکبوبا 
هک تشذگ -  ات 162  رد ص 143  هچنآ  رب  نتـشاذگ  تشگنا  اب  هن  دیـسوب و  یمار  رکبوب  شیر  ادخ  لوسر  هک  تشذـگ -  رد ص 119 
هک تشذگ  ات 164  رد ص 162  هچنآ  ندیـشک  شیپ  اب  هن  و  ناوج -  ربمایپ  دوب و  درمریپ  رکبوب  هنیدـمب  ص )  ) ربماـیپ ندـیچوک  زور  رد 

ربمایپ نارای  نیرت  هدروخلاس  وا  هک  تشذگ  هرامـش 13  لیذ  رد  هچنآندـینادرگ  زیوآ  تسد  اب  هن  و  هدوب -  رتگرزب  مه  ربمایپ  زا  رکبوب 
هدوب . 

يادـخ ربارب  رد  هک  دـشاب  یـسک  باذـع  زا  شیب  یتحدـیاب  ارچ  هکنیا  رمع و  رکبوب و  نانمـشدرفیک  نوماریپ  رد  وگتفگ  هب  مزادرپ  یمنو 
هتفای و تلهم  نیعم  تقو  زور  ات  هک  تسا  یناسک  زا  هتفات و  رـس  يو  نامرف  زا  هدـیزرو و  هنیک  وا  اب  هدومن  ییچپرـس  یـشکندرگ و  كاـپ 

درب .  یم  ردب  تسار  هار  زا  دزاس و  یم  هارمگ  ار  ادخ  ناگدنب 
یم هانپ  ادخب  هدش  هدامآ  ودنآ  نانمـشد  يارب  هک  یباذع  زا  سیلبا  هک  دـیامن  یم  تسرد  هنوگچ  هک  منک  یمن  ارچ  نوچ و  مه  نیا  رد  و 

ناگدروآ نامیا  همه  هک  يا  هنوگب  رگم  ای  هچ ؟ يارب  يرآ  رگا  دراد ؟ یم  تسود  ار  ودنآ  دوخ ، رگم  درب ؟
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هحفص 196 ] ] 

نانمشد رفیک  زا  دوخ  هک  نیا  اب  دراد  وا  يارب  يا  هدیاف  هچ  و  هچ ؟ يارب  اعد  سپ  دراد ؟ یم  نمشد  زین  ار  ودنآ  دراد  یم  نمـشد  ار  ادخب 
دیامن .  یم  قیوشت  ود  نآ  اب  ینمشدب  ار  مدرم  هشیمه  دراد و  یم  نمشد  ار  ودنآ  دوخ  تسا و  هاگآ  ودنآ 

زا ناملسم  تما  ودنکشب  ادابم  دوش  یمن  زارد  هدش  هتشاگن  نآ  هب  يرادنپ  ناغمرا  نآ  دنـس  هک  يا  هشیـش  تاود  نآ  يوس  هب  زین  ما  هماخ 
دنامب .  هرهب  یب  نارگ  هشوت  نآ 

نالماح لیفارـسا و  لیئاکیم و  وا و  یحو  نیما  ادخ و  هک  یئاه  یهاوگ  همه  نآ  هک  مسرپ  یمن  روآ  هدنخ  نانخـس  نآ  نارگـشرازگ  زا  و 
یتیمها هچ  دیامن و  طایتحا  اه و  يراک  مکحم  نانچ  دنـس  نآ  نتـشون  رد  هک  زاین  هچ  ار  كاپ  يادـخ  هدوب و  هچ  يارب  دـنا  هدومن  ضرع 

دننک .  افو  دنا  هتفگ  هچنآ  هب  تمایق  زور  رد  رمع  رکبوب و  ات  درادهگن  دوخ  شیپ  ارنآ  ادخ  هک  تسا  هتشاد 
اب دندرک  یمن  دای  نرق 11 -  یکلام -  يدـیبع  راگزور  ات  ار  رکبوب  گرزب  تبقنم  نیا  ثیدـح  ناظفاح  نایاوشیپ و  ارچ  هک  میوگ  یمنو 

يراگتـسر و یئاهر و  هچنآ  هب  تسا  تما  یئاـمنهار  مه  درمریپود و  نآ  نارادتـسود  يارب  تسا  یگرزب  دـیونمه  نآ ، يـالبال  رد  هکنآ 
غیرد مدرم  هـب  تاریخ  هـمه  نـیا  ندـناسر  زا  نارادـساپ  هـمه  نآ  ارچ  تـسا و  نآ  رد  ودــنآ -  ياـهراک  زا  هب 1/4  ناشیا  نتفاـی  شاداـپ 

داد ؟ ول  ار  همه  يدیبع  دندیرزو و 
رد نآرق  دوخ  زا  هدرمـش  نایـضفار  هرابرد  ناتـساد  نیا  رد  هک  ار  همیرک  هیآ  ینعم  اـت  دـیئایب  نم  اـب  نونکا  یلو  مسرپ  یمن  ار  اـه  نیا  نم 

دراد : دوجو  نآ  ياج  ود  رد  هک  میرایب 
هیآ 46 ءاسن  هروس  میدرک  ینامرفان  میدینش و  دنیوگ  یم  دننادرگ  یم  نآ  یناعم  زا  ار  اه  هملک  دنراد  دوهی  نید  هک  اه  نآ  زا  یضعب  - 1

تاکز دیتشاد و  اپب  زامن  رگا  میامـش  اب  نم  تفگ  ادـخ  میتخیگنارب و  بقارم  هدزاود  اهنآ  زا  تفرگ و  نامیپ  لیئارـسا  نارـسپ  زا  ادـخ  - 2
نم ناگداتسرفب  دیداد و 
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تـسا ناور  نآ  رداه  يوج  هک  اه  تشهب  رد  مناشوپ و  یم  ار  امـش  ناـهانگ  دـیداد  وکین  یماو  ار  ادـخو  دـیدرک  ناـشتیوقت  دـیدیورگ و 
ناشیاه لد  میدرک و  ناشتنعل  ناش  ینکـش  ناـمیپ  يازـسب  تسا و  هدرک  مگ  هار  ناـیم  دوش  رفاـک  نیا  زا  سپ  هک  ره  منک و  یم  ناـتلخاد 

هیآ 12 و هدئام  هروس  دنا  هدرب  دای  زا  ار  یتمـسق  دنا  هداد  ناشدنپ  نادب  هچنآ  زا  دننادرگ و  یم  نآ  یناعم  زا  ار  اه  هملک  ات  میدرک  تخس 
 13

ادخ مالک  رد  لیئارسا  ینب  نایدوهی و  فیرحت  ناونعب  میکح  نآرق  صن  ردار  هچنآ  هک  یئآ  یمن  تفگش  هب  دربتسد  فیرحت و  نیا  زا  ایآ 
رود ص)  ) ادخ لوسر  زا  دیازب .  ار  نانآ  اهدعب  دـیاب  راگزور  ردام  دـندوب و  هدـماین  دوجوب  زونه  هک  هداد  تبـسن  یناسک  هب  تسا  هدرمش 

اه هاوخبلد  اه و  سوه  يزوت و  نیک  ياه  هاـگترپ  رد  هک  دـنا  هدروآ  ناـبز  رب  یناـسک  ار  اـه  نیا  دـشاب و  هتفگ  ینانخـس  ناـنچ  هک  تسا 
هداتفا تسار  هار  هب  وهدرک  يوریپ  راکتسرد  ربمایپ  زا  هک  دنا  هتسب  نانموم  زا  یهورگ  هب  ار  اه  یتشز  نیا  دنا  هدمآ  دندوب و  هدش  نوگنرس 

 . تسا هتفای  هار  تسار  هار  هب  هک  یتسار  دنز  گنچادخ  نیدب  هکنآ  دنا و  هتفای  هار  هدوتس  يادخ  هار  هب  هتفای و  هار  هزیکاپنانخس  هب  دنا و 

نیسوق باق  رد  رکبوبا 
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وا یساره  دوب  رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  یلاعت  يادخ  برق  هاگراب  ات  هک  دیسر  یئاج  هب  نوچ  ص)  ) ربمایپ هک  دیـسر  نانچ  امب  شرازگ 
درک .  ادیپ  یسنا  شتسود  ياوآ  هب  وتفرگ  مارآ  شلد  دینش و  ار  ض )  ) رکبوب ياوآ  هک  تفرگ  ار 

ض)  ) وا هژیو  هک  تسا  قیدص  رکبوب  تامارک  زا  یکی  نیا  هتفگ  هدروآ و  قیقحتلا  هدـمع  زا  رد ص 154  یکلام  يدیبع  ار  الاب  شرازگ 
دشاب .  یم 

هب اهنت  واهک  هدوب  نیا  زج  رگم  هدوبن و  راگدرورپ  هاگراب  رد  ص )  ) وا رگم  هچ ؟ زا  یمرگلد  نآ  هدوب و  هچ  يارب  ساره  نآ  دیوگ : ینیما 
یتقو هنوگچ  سپ  تشاد ؟ يو  هب  شیارگ  اه  هظحل  همه  رد  وا  كاپ  ناور  تفرگ و  یم  سنا  ادخ 

هحفص 198 ] ] 

اجنآ هب  ار  ص )  ) وا زج  یـسک  هک  كاپ  يادخ  هاگـشیپ  هب  تسا  هدوب  هاگیاج  نیرت  کیدزن  اجنآ  هن  رگم  دوش .  كانمیب  دبای  راب  اجنآ  هب 
نوچ تخوس  مهاوخ  شتآ  هب  میآ  رتارف  رگا  هتفگ  هدرک و  يراددوخ  زرم  نآ  هب  نداهن  ماـگ  زا  مه  نیما  لـیئربج  هک  اـجنآ  اـت  هدوبن  هار 

ایآ دریذپب .  ار  سدقا  ضیف  هک  دبای  یگدامآ  اتدز  وا  رب  یئادـخ  تسادـق  یکاپ و  زا  یگنر  دیـشکرب و  اجنادـب  ار  ص )  ) وا یلاعت  يادـخ 
شیوخ زا  ندمآرد  هب  هاگیاج  رد  ص )  ) وا ایآ  دناشن و  ورف  ار  نآرکبوب  ياوآ  هک  دوب  دـناوت  یـساره  ص )  ) وانوچمه یـسک  يارب  اجنآ 

ربمایپ لد  ادـخب  هن  دوش ؟ سونام  نارگید  زاوآ  هب  اـت  تسا  هتـشاد  تسا -  گرزبوا  هوکـش  هک  ادـخ -  يوس  هب  زج  مه  یهاـگن  مین  یتح 
هار نآ  هب  ار  رگید  شکچیه  سپ  هتفای  یم  شمارآ  شلد  يو  ياه  تمعن  هب  هتشاد و  سنا  وا  هب  هداد  یمن  هار  شیوخب  ار  ادخ  زج  (ص )
قفا رد  ار  وا  هک  یتسار  هب  هداهنن ، لد  ود  يو  نورد  رد  يدرم  چیه  يارب  دنوادخ  دشاب و  هتـشاد  یئاپ  ياج  نآ  شمارآ  رد  ات  تسا  هدوبن 

هرابرد ربماـیپ  اـب  ارچ  درکن  بیذـکت  دـیدب  ار  هچنآيو  بلق  هدرک و  یحو  هچنآ  هدرک  یحو  دوخهدـنب  هب  هدـید و  گرزب  زادـنا  مشچ  و 
دـش و فرحنم  هن  تشگ و  هریخوا  هدـید  هن  رانک  تخرد  نیرخآ  هب  کیدزن  دـید  ار  وا  زین  رگید  رابکی  دـینک  یم  هلداجم  دـنیب  یم  هچنآ 
اب هک  اجنآ  ات  تفرگ  یم  شراگدرورپ  زا  ار  دوخ  شمارآ  هشیمه  وا  دـنمجرا  ناور  دـیدب و  ار  شراگدرورپ  گرزب  ياـه  هیآ  زا  ياهمش 
وت زا  وا  هک  درگرب  يا  هنوگ  هب  تراـگدرورپ  يوس  هب  هتفاـی  شمارآ  ناور  يا  دـنداد .  رد  ادـن  ار  يو  كاـپ  يادـخ  يوـس  زا  نخـس  نیا 

دنسرخ . يو  زا  وت  تسا و  دونشخ 
لئاضف زا  هدیرب -  شا  هریجنز  دنچ  ره  ار -  نآ  هک  دنا  هتـشاد  شوخ  یناوخرترب ، رد  نایوگفازگ  اما  تیعقاو  ملاع  رد  تیاور  جرا  زا  نیا 

دنرامشب .  هفیلخ 

نآ مشچ  شوگ و  نید و 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : هک  دنا  هدرک  شرازگ  ض )  ) نامی نبهفیذح  نابز  زا 

هحفص 199 ] ] 

هکنانچمه دنزومآ  مدرمب  ار  هتـسیاب  هتـسیاش و  ياهراک  ات  متـسرف  يوس  نآ  يوس و  نیاهب  ار  ینادرم  هک  ما  هدش  نآ  رب  تفگ  یم  مدینش 
متسین زاین  یب  ودنآ  زا  نم  تفگ  يا ؟ هنوگچ  رکبوب  رمع و  اب  شدنتفگ  داتسرف .  یم  اه  همانرب  نیمه  يارب  ار  نایراوح  میرم  رـسپ  یـسیع 
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دننید .  شوگ  مشچ و  نوچمه  ودنآ  اریز 
وگزاب رعسم  نابز  زا  یندع  رمع  نب  صفح  اهنت  هک  تسا  یثیدح  نیا  هتفگ "  هدروآ و  كردتسم  رد ج 3 ص 74  مکاح  ار  شرازگ  نیا 

هدرمش .  هیاپ  یب  ارنآ  باتک  نیمه  هدرشف  رد  یبهذ  یلو  هدرک " 
تسا راگزاسان  روهـشم  حجار و  رابخا  اب  شثیداحا  رتشیب  هتفگ : يدع  نبا  تسین و  قوثودروم  رمع  نب  صفح  هتفگ : یئاسن  دیوگ : ینیما 
داـینب هدروآ  وا  اـهنت  هک  اریثیداـحا  تسین  اور  هدوـمن و  یم  نوـگرگید  ار  اـه  شرازگ  هریجنز  هک  هدوـب  اـه  نآ  زا  وا  هتفگ  ناـبح  نـبا  و 

: هتفگ یلیقع  تسا و  شزرا  یب  هتفگ  یـسیع  نب  کلام  تسین و  قوثو  دروم  هک  هدوبشنک  دب  يدرم  هتفگ : ینعم  نبا  میریگ و  لالدتـسا 
يوثیدـح هتفگ  دواد  وبا  تسا و  تسدـمه  دروآثیدـح  رـس  رب  هک  یئاهالب  رد  دامح  اب  وا  هتفگ  دـمحا  تسا و  لیطابا  شیاه  ثیدـح 

تسین .  دنمورین  كورتم ، تسا و  تسس  يو  ثیدح  هتفگ : ینطق  راد  تسا و  هدیهوکن 
هتفگ هب  هک  دشاب  وا  رگا  هدوبن و  یلیا  رانید  نب  رمع  نبا  صفح  وا  دنیوگ  هک  میریذپب  ار  یناسک  نخـس  هک  تسا  یتروص  رد  هزات  اه  نیا 
زادرپ غورد  يریپ  هتفگ : متاح  وبا  وتسا  رتهب  اه  نآ  ندرمش  فیعض  هدیهوکننتم و  رظن  زا  هچ  دنس  رظن  زا  هچ  شثیداحا  همه  يدع  نبا 

هتفگ یم  غوردوا  دیوگ : یجاس  هدرک و  لقن  هوای  یئاه  شرازگ  ناماما  لوغم و  نب  کلام  رعسمو و  هبعـش  نابز  زا  وا  هتفگ  یلیقع  هدوب و 
تشذگ .  دیاب  شثیداحا  رس  زا  هتفگ  مکاح  دمحا  وبا  و 

هحفص 200 ] ] 

یم ار  درم  ود  نآ  ربمایپ  ضرفب  رگا  هک  هدوب  هتـسیاش  هتـسیاب و  راـک  مادـک  متـسناد  یم  شاـک  يا  و  تیاور .  دنـس  زور  لاـح و  دوب  نیا 
يرگید لئاسم  زامن و  تایکش  ممیت و  هدج و  دج و  ثراو  هلالک  هرابرد  دنداد  یم  یئاوتف  هچ  و  دنزومایب ؟ مدرمب  دنتـسناوت  یم  هداتـسرف 

رد دنتشاد  یخساپ  هچ  میدرک و  حرطم  یسراف  همجرت  زا  هدزیس  دلج  رد  ار  رگید  يا  هراپ  یبرع و  مشش  دلج  رد  ار  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک 
دندنام یم  رد  نآ  ياه  هژاو  ظافلا و  زا  يا  هراپ  مهف  زا  یتح  ودنآهکنآ  اب  دـندومن  یم  نآرق  تایآ  نوماریپ  مدرم  هک  یئاه  شـسرپ  ربارب 

هدیچیپ ؟ راوشد و  یناعم  هب  دسر  هچ 
هدمآ یم  رامـشب  نید  مشچ  شوگ و  ودنآ  یئانبم  هچ  رب  هدـش و  یم  هدروآربودـنآ  يرای  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  ياهزاین  هنوگچ  یهگناو 

هب ای  اهراکرد ؟ ناش  یلد  انیب  هب  ای  يداصتقا ؟ ياه  نارحب  رد  ناشاه  يزاب  لد  تسد و  نآ  اب  ای  اهدربن ؟ رد  ناشاه  يروالد  نآ  ابایآ  دـنا 
هب ماکحا  يارجا  یگتسباو  هب  ای  ودنآ ؟ هب  نآ  زکرم  رد  مالسا  توعدندوب  فوقوم  هب  ای  تنس ؟ نآرق و  هنیمز  رد  ناشدنمدوس  شناد  نآ 

هدب .  خساپ  سپس  ناوخب و  ار  اه  همان  تشذگرس  ود ؟ نآ 
نب دیلو  ياه  هتخاس  زا  دنتـسه  مالـسا  مشچ  شوگ و  نوچمه  رمع  رکبوب و  تیاور : نیا  هک  میدروآ  یـسدقم  نابز  زا  رد ج 5 ص 325 

تسا .  زاسربخ  لضف 
نم هب  تبسن  ود  نیا  تفگ "  ربمایپ  هک  هدروآ  رمع  رکبوب و  هرابرد  تسرد  يا  هریجنز  یب  یشرازگ   - 1  / 146 باعیتسا -  رد  رمع  وبا  و 
داد ربخ  ار  ام  دیعس  نب  شیعی  هللا  دبع  وبا  اریز  تسا ، فیعض  نآ  دانسا  دسیون  یم  هاگنآ  رس "  هب  تبـسن  دنتـسه  شوگ  مشچ و  نوچمه 

کیدفیبا نبا  هک  تفگ  ینارح  دمحم  نب  مالسلا  دبع  هک  تفگ  یبایرف  دمحم  نب  رفعج  هک  تفگ  ار  ام  هیواعم  نب  دمحم  نب  رکبوبا  هک 
و تفگ " . . . ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شدج  زا  شردـپنابز  زا  بطنح  نب  هللا  دـبع  نب  بلطم  هکتفگ  نمحرلا  دـبع  نب  هریغم  هک  تفگ 
اب تسا و  تسـس  شیاـهشرازگ  هک  تسا  یمازح  ناـمه  زین  هدربماـن  نمحرلا  دـبع  نب  هریغم  درادـن و  يرگیددانـسا  نیا ، زج  هب  ربخ  نیا 

دسیونیم رد ج 1 ص 348  رمع  وبا  زاب  و  خلا )  ) تسا ات  ود  هدوب  يار  بحاص  ناهیقف  زا  هک  یموزخم  هریغم 
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هحفص 201 ] ] 

شوگ مشچ و  ود ، نیا  رمعو " : رکبوب  هرابرد  ثیدح  نیا  هک  هدمآ   2 هباصا 299 /  رد  تسین و  راوتسا  تساهتفشآ و  ثیدح  نیا  هریجنز 
تسین .  راوتسا  وتسا  مهرب  مهرد  یثیدح  رمع  وبا  هتفگ  هب  دنتسه " 

دنـس یتسـس  تسا و  تسـس  ناشثیدح  ای  دنا  هتخانـشان  ای  هک  مینیب  یم  مهار  رگید  یجنایم  نیدنچ  مان  نآ  هدش  دای  دانـسا  رد  میوگ : یم 
بیذهتلا بیذهت  هدرمش  یمن  دنمورین  ار  نآ  مه  یئاسن  تسا و  شزرا  یب  دیوگ  نآ  هرابردنیعم  نبا  هکلب  تسین  هریغم  دوجو  رطاخب  اهنت 

 10  / 266

ادخ دزن  وا  هاگیاپ  رکبوب و 

ص)  ) ربمایپ دزن  هب  لد  درد  دـش  شا  هنـشت  یتخـس  هب  هک  دوب  روث  راغ  رد  ص )  ) ربمایپ اب  رکبوب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  سابع  نبا  نابز  زا 
نیبگنا و زا  رتنیریش  مدیماشآ  یبآ  اجنآ  راغ و  ياهتنا  متفر  سپ  تفگ  رکبوب  وش  باریـس  راغ و  ياهتنا  ورب  تفگ  وا  هب  ص )  ) ربمایپ درب 

متفگ مهدن ؟ يدیون  ارت  رکبوباتفگ  يرآ  متفگ  يدیشون  دیسرپ  متشگزاب  ص )  ) ربمایپ دزن  سپس  گشم .  زا  رتوبشوخ  ریش و  زا  رتدیپس 
ات دومرفب  دوب  هتـشامگ  تشهب  ياه  يوج  يراذـگ  راک  هب  هک  ار  يا  هتـشرف  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یتسار  هب  تفگ  ادـخ  لوسريا  ارچ 

یهاگیاپ نینچ  ادخ  دزن  ارم  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  دـشونب  نآ  زا  رکبوب  ات  دـشکب  راغ  نیاياهتنا  هب  سودرف  تشهب  يوج  زا  يا  هتـشر 
کین راک  ربمایپ  هزادنا 70  هب  یسکرگا  تخیگنارب  ربمایپ  هب  یتسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  نآ .  زا  رترب  يرآ و  تفگ  ص )  ) ربمایپ تسه 

دیسر  دهاوخن  تشهب  هب  شیاپ  دریگ  نمشد  ارت  یلو  دشاب  هتشاد 
لوصولا ص 114 هاقرم   1 هرضنلا 71 /  ضایرلا 

رد دنا  هدیدن  ار  نآ  ناراگن ، تشذگرـسو  خیرات  نایاوشیپ  ثیدح و  ناظفاح  هکنآ  اب  دوب  دناوت  تسرد  تیاور  نیا  هنوگچ  دـیوگ  ینیما 
دنا هتفای  یم  دوخ  يور  شیپار  نآ  ربخ  رگا  سپ  هدوب ؟ نآ  رد  یگرزب  هزجعم  كرتس و  شرازگ  نانچ  هکیلاح 

هحفص 202 ] ] 

 " زا کیچیه  رد  هن  ات  دنا  هدیـشوپ  مشچ  نآ  زا  ارچ  دـنا  هتـشاد  وا  ياه  هزجعم  دـمحم و  توبن  رب  لیالد  يروآدرگ  هب  هک  یمامتها  نآاب 
دراـیب و  - 1  / 187 صیاصخلا -  رد  ار  نآ  یطویـس  اهنت  اه و  هماـن  تشذگرـس  زا  کـیچیه  رد  هن  دوش و  تفاـی  ثیدـح "  ياـه  لـصا 

تسا .  هدرک  شرازگ  ار  نآ  هیاپ  یب  يا  هریجنزاب  رکاسع  نبا  دسیونب :
ربمایپ ندرب  هانپ  ماگنه  دش و  هدیئاز  بلاطوبا  هرد  رد  ترجه  زاشیپ  یکدنا  هک  تسا  هدمآ  سابع  نبا  نابز  زا  اهنت  نآ  شرازگ  ارچ  هزات 

تـسود و  ص )  ) ربمایپ زج  مه  راغ  نآ  رد  هتفگ و  هک  زا  هک  هدرکن  مولعم  مه  ار  دوخ  شرازگ  تشادـن و  لاـس  ود  کـی  زا  شیب  راـغ  هب 
دندوب اجک  رگید  هباحص  همه  نآ  هتفر و  اجک  دنا  هداد  دادیور  نآ  هرابرد  نت  ودنآ  دوخ  هک  یشرازگ  سپ  هدوبن  رگید  یـسک  شهارمه 

دای بقانم  فیدر  رد  دراگنا و  ملـسم  ار  يا  هیاپ  یب  شرازگ  نینچ  دیایب و  ظفاح  ای  دنمدرخ  کی  هک  تسا  هدنزارب  ایآ  دنونـشب .  ارنآ  هک 
؟ دنک

تلیـضف ردهک  یناسک  تسد  اب  دـنام و  یم  یلایخ  ياه  ناتـسادب  هک  دـنراد  یئاـه  شرازگ  شقیفر  رکبوب و  یتسود  هراـبرد  ناـنیا  يرآ 
هک دنا  هدروآ  رمع  نب  هللا  دبع  نابززا  تسرد  يا  هریجنز  یب   - 1 هنومن : مه  نیا  هدش و  هتفاب  مهرد  دندوب  هداتفا  یئوگفازگ  هدندب  یشارت 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  تفگ  دنکفا و  ندـع  تشهب  هب  زارف ، زا  یهاگن  دـنوادخبشنامه  دـش  هداز  رکبوب  نوچ  تفگ  ربمایپ 
هتخاس زا  تشذگ  ط 2  رد ج 5 ص 300  هچناـنچ  شرازگ  نیا  دراد .  تسود  ار  دولوم  نیا  رگم  دـهن  وت  رد  ماـگ  مراذـگن  ار  سکچیه 
نیرت نیتاـپ  رد  تـفگ : ربماـیپهک  دــنا  هدرک  شرازگ  هریره  وـبا  زا  تـسرد  يا  هریجنز  یب  تسا 2 - .  يروباشین  همـصع  نب  دـمحا  ياه 

هک دنا  هتشرف  مود 80000  نامـسآ  رد  دنهاوخ و  یم  شزرمآ  رمع  رکبوب و  ناتـسود  يارب  دنوادخ  زا  هک  دـنا  هتـشرف   80000 اه نامسآ 
دنتسرف .  یم  نیرفن  ار  رمع  رکبوب و  نانمشد 

هحفص 203 ] ] 

ناج هب  يرـصب  یلع  نب  نسح  دیعـس  وبا  هک  تسا  یتاـفآ  نیرت  گزب  زا  میدروآ  ط 2  رد ج 5 ص 300  هچنآ  داـینب  رب  زین  شرازگ  نـیا 
هتخادنا  ثیداحا 

تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  سنا  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 3
یم رد  نم  تما  هـگرج  رد  دـنچ  ره  هـک  ار  سک  ود  رگم  دـناهر  یم  خزود  شتآ  زا  ار  سک   100/000 یلاعت يادـخ  هعمج  بش  ره  رد 

دنک و یمن  دازآ  دنناشیاهقبط -  رد  هک  هریبک  ناهانگ  ناگدنرآ  اجب  زا  یناسک  اب  هارمه  ار -  ودنآ  دنوادخ  دنتـسین و  ناشیا  زا  یلو  دـنیآ 
دنتـسین ناناملـسم  هگرج  رد  دنرمع و  رکبوب و  نانمـشد  ودنآ  دننامب .  نینهآ  راوتـسا و  ياهدنب  رد  ناتـسرپ  تب  نایم  رد  هک  دراذـگ  یم 

خلا  دنیآ .  یم  رامش  هب  تما  نیا  نادوهج  زا  اهنت  هکلب 
تسا .  لکوتم  هدرب  رکاشوبا  ياه  هتخاس  زا  الاب  شرازگ  تشذگ ، رد ج 5 ص 303 ط 2  هچنانچ  - 

تخادرپ نخس  هب  يو  اب  تخیگنارب و  ار  یسوم  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ  دش و  رکبوب  دزن  هب  يدوهی  کی  هک  دنا  هدرک  شازگ  سنا  زا  - 4
دمحم يا  تفگ  دـمآ و  دورف  ص )  ) ربمایپ رب  لـیئربج  سپ  تشادـن  ربرـس  يدوهی  نتـشاگن  اراوخ  زا  رکبوب  مراد  یم  تسود  ارت  نم  هتبلا 

ناوخب و ار  شرازگ  ثیدحلا .  دینادرگب .  شتآ  زا  ار  وا  يور  ادخ  هک  وگب  يدوهیهب  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ارت  یلعا  یلع  يادخ 
دیعـس وبا  ياه  هتخاـس  زا  شرازگ  ياـمن .  يرواد  هدـمآ  دورف  نارفاـک  رفیک  هراـبرد  هک  یتاـیآرد  هشیدـنا  نآرق و  رد  نتـسیرگن  زا  سپ 

هب ج 5 ص 301 ط 2  دیدرگرب  تسا .  يرصب 
، رمع رکبوبا ، مراد  تسود  ار  سک  ات 4  دومرفب  ارم  ادخ  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  رمع  نب  هللا  دبع  زاتسرد  يا  هریجنز  یب  - 5

هتخادنا .  نید  ناجب  يرجنس  تشذگ  رد ج 5ص 310 ط 2  هچنآ  داینب  رب  هک  تسا  یئاهالب  زا  زین  شرازگ  نیا  یلع ، نامثع ،
يا يرآ  تفگ  يراد  تسود  ار  درمریپ  ود  نیا  اـیآ  دیـسرپ  یلع  زا  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  هریرهوـبا  زا  تـسرد  يا  هریجنز  یب  - 6

ناشتسود تفگ  ادخ  لوسر 

هحفص 204 ] ] 

تشذگ .  رد ج 5 ص 313 ط 2  هکنانچ  تسا  ینانشا  ياه  هتخاس  زا  مه  نیا  یئآرد  تشهبب  ات  رادب 
ار ودنآ  قفانم  چـیه  درادـن و  نمـشد  ار  رمع  رکبوب و  نموم  چـیه  تفگ : ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  رباج  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 7

دریگن .  تسود 
هب ج 5 ص 323 ط 2  دیدرگرب  تسا  ناحط  یلعم  ياه  هتخاس  زا  مه  نیا 

زج سک  چیه  هک  دهد  یم  ربخ  ارم  ادخ  يوس  زا  لیئربج  کنیا  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  هریرهوب  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 8
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درادن .  نمشد  ار  وا  تخب  نوگن  قفانم  زج  سک  چیه  دریگن و  تسود  ار  رمع  رکبوب و  راکزیهرپ  نموم 
تسا  يراصنامیهاربا  ياه  هتخاس  زا  تشذگ  رد ج 5 ص 326 ط 2  هچنانچ  زین  نیا 

هب 329 دیدرگرب  هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  رمع  هک  ره  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  دیعـس  وبا  زا  تسرد  يا  هریجنز  یب  - 9
5 ط 2  / 

ار یلع  نامثع ، رمع ، رکبوب ، امـش -  يارب  ظوفحم  حول  رد  دنوادخ  تفگ : ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  تسرد  يا  هریجنز  یب  یلع  نابز  زا  - 10
نمـشد ار  امـش  تخب  نوگن -  قفانم  زج  سکچیه  درادن و  تسود  ار  امـش  راگزیهرپ  نموم  زج  سک  چیه  هک  هتفرگ  نامیپ  دیوگ -  یم 

تسا .  يراصنا  میهاربا  ياه  هتخاس  زا  مه  شرازگ  نیا  تشذگ  رد ج 5 ص 326 ط 2  هچنانچ  دریگن . 
دریگ و تسود  ار  وا  دـیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  تفگ  رکبوب  هراـبرد  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  یلع  زا  تسرد  ياهریجنز  یب  - 11

تشذگ . رد ج 5 ص 355 ط 2  مه  شرازگ  نیا  تایصوصخ  دراد .  گرزب  ار  وا  دیاب  دهاوخ  ارم  تشادگرزب  هکره 
تسا ناهج  ربارب  نآ 60/000  هیاپ  ره  دراد و  هیاپ  ادخ 360  شرع  تفگ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  سنا  زا  تسرد  ياهریجنز  یب  - 12

ملاع 60000 ره  تسا و  ملاـع  گنـس 60000  رهرد  تسا و  ایند  ربارب  نآ 60000  گنس  ره  هک  تسا  گنـس  هیاپ 60000  ود  ره  ناـیم  و 
ناشیا یلاعت  يادخ  تسا و  ناوید  نایمدآ و  همه  ربارب 

هحفص 205 ] ] 

دنتسرف .  نیرفن  ار  ودنآ  نانمشد  دنهاوخب و  شزرمآ  رمع  رکبوب و  ناتسود  يارب  تمایق  زور  ات  هک  هدرکماهلا  ار 
ددع نآ  داینب  رب  ار  يرادنپ  تادوجومهک  هتـسیرگن  یم  هژیو  يدـید  اب  ار  ددع 60000  هتفاب  مهرد  ار  یفارخ  تیاور  نیا  هک  یـسک  ایوگ 

باطخ تسرد و  ياورپ  هک  ناسک  نامه  نایک ؟ دنا و  هتخادـنا  نید  ناج  هب  هک  یئاه  تفآ  رگم  تسین  چـیه  اه  نیا  هک  لاح  رهب  هداهن و 
نآ هنیمز  طسب  حرش و  هب  نتخادرپ  اب  ام  همه ، نیا  اب  دنزادرپ ، یم  اه  یناوخرترب  رد  یئوگفازگ  هب  راوتسا  قیاقح  ربارب  رد  دنرادن و  نخس 

میراذگ .  یم  رایشوه  هدازآ و  نارگشهوژپ  زغم  هب  ارنآ  نوماریپ  رد  يرواد  مینک و  یمن  تاساسحا  کیرحت 

دریگ یم  يرای  رمع  رکبوب و  زا  ربمایپ 

تفگ ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمایب  ض )  ) رمع رکبوـب و  هک  مدوـب  هتـسشن  ص )  ) ربماـیپ دزن  نم  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یـسود  يورا  وـبا  زا 
درک .  يرای  امش  تسدب  ارم  هک  ار  نآ  شیاتس 

دروم ار  وا  نیعم  نبا  دـنچ  ره  هک  هدروآ   - کیدـف یبا  نبا  یـسک -  قـیرط  زا  3 كردتـسم 74 /  رد  مکاح  ار  الاب  شرازگ  دـیوگ : ینیما 
زا : ار  شرازگ  وا  هزات  درامش و  یمن  تجح  ار  وا  نخس  دعس  نبا  یلو  درامش  یم  قوثو 

ار يو  ثیداـحا  يدـع ، نبا  متاـح و  وـبا  نیعم و  نبا  دـمحا و  هک  تسا  هتفرگ  باـطخ  نب  رمع  نب  مصاـع  نب  صفح  نب  رمع  نب  مصاـع 
تسا و هدیهوکن  شثیدح  هتفگ : يراخب  تسا و  تسـس  شثیدـح  هتفگ  یناجزوج  تسین و  دـنمورین  هتفگ : يورف  دنرمـش و  یم  فیعض 

رایـسب شثیداحا  دیوگ  مه  دنفلاخم و  يو  اب  هدرک و  هئطخت  ار  وا  هتفگ  نابح  نبا  تسین و  قوثو  دروم  و  تساكورتم ، وا  هتفگ : يذـمرت 
زا تسا و  هدیهوکن 
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اب هک  یئاج  رد  رگم  میریگ  وگتفگ  هنیمز  ار  اهنآ  هک  تسین  اور  تسین و  هدننام  راوتـسا  ثیداحا  هب  هک  دنک  یم  لقن  یثیداحاقثوم  نادرم 
نیا زا  هدرمش  قوثو  دروم  ار  وا  هک  حلاص  نب  دمحا  و  تسین ، تجح  وا  ثیدح  هتفگ : دوراج  نبا  و  دشابراگزاس .  قثوم  نادرم  ثیداحا 

زا : ار  شرازگ  وا  هزات  هدش و  عقاو  یئاسن  ضارتعا  دروم  ظاحل 
نبا و  دیاشن .  ار  لالدتسا  هیامرس  يو  ثیدح  هتفگ  متاح  وبا  تسین و  تجح  وا  ثیدح  نیعم  نبا  هتفگ  هب  هک  هتفرگ  حلاص  یبا  نب  لیهس 

یلیقع و  دنزیهرپ .  یم  يو  ثیداحا  زا  ثیدح  لها  هشیمه  هدروآ : ییحی  نابز  زا  همثیخ  یبا  نباو  دنرامش  یم  راک  اطخ  ار  وا  هتفگ  نابح 
نب میهاربا  نب  دـمحم  نابز  زاار  شثیدـح  وا  هزات  تسا و  شهوکن  ياج  يو  ثیداحا  رد  تسا و  کـحلاص  وا  هک  هدروآ  ییحی  ناـبز  زا 

تسه دنسپان  يزیچ  وا  ثیدح  رد  دیوگ : دمحا  نایلبنح  ماما  یلو  دنرامش  یم  قوثو  دروم  ار  وا  يدادعت  هچرگ  هک  هدروآ  یندم  ثراح 
هدرمش .  تسس  هدرک و  دای  ص 5  هباصا ج 4 /  رد  زین  رجح  نبا  ار  هدش  دای  ثیدح  دنک  یم  تیاور  يدنسپان  ای  هدیهوکن  ثیداحا  و 

تسا .  یئوگفازگ  هنومن  نیرترب  مه  نآ  نتم  دینیب ، یم  هچنانچ  ثیدح و  هریجنز  نایجنایم  هرابرد  دوب  ینخس  هاتوک  نیا 

مدآ ناگداز  زا  هناگجنپ  حابشا 

ار مدآ  یلاعت  يادخ  نوچ  هک  درک  ربخ  ارم  لیئربج  تفگ  یم  ص )  ) ادخ لوسر  مدینـش  تفگ : هک  دـنا  هدرک  شرازگ  کلام  نب  سنا  زا 
مدرـشف يو  ناهد  رد  ار  نآ  زین  نم  مراشفب  يو  يولگ  رد  ار  نآ  مریگرب و  تشهب  زا  یبیـس  ات  دومرفبارم  دیمد  وا  ندب  رد  حور  دـیرفایب و 

تسخن هکچ  نامه  زا  دمحم -  يا  ار -  وت  دنوادخ  سپ 
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ناش یمارگ  هکدنتـسیک  نانیا  تفگ  مدآ  مجنپ  زا  ار  یلعو  مراهچ  زا  ار  نامثع  موس و  هکچ  زا  اررمع  مود و  هکچ  زا  ار  رکبوب  دـیرفایب و 
لیئربج دنرت . یمارگ  نم  دزن  مناگدیرفآ  همه  زا  نانیا  تفگ  مه  وت و  ناگداز  زا  دنتـسه  حبـش  جـنپ  نانیا  تفگ  یلاعت  يادـخ  يا  هتـشاد 

هداد يرترب  ار  ناشیا  هک  يا  هناگجنپ  ياه  حبش  نیا  يوربآ  هب  ار  وت  اراگدرورپتفگ  دیچیپ  رـس  شراگدرورپ  نامرف  زا  مدآ  نوچ  تفگ 
تفریذپب زین  ادخ  ریذپب و  ار  ما  هبوت  يا 

يربط بحم  ضاـیر  زا  ارنآ  ص 50 -  قـعاوص -  رد  زین  رجحنبا  هدروآ و   1 هرـضنلا 30 /  ضایرلا  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  ار  نیا 
تسا .  يو  ندرگ  هب  نآ  یتسرد  هتفگ : هدرک و  لقن 

ياهلیـسو شاهبوت  شریذپ  يارب  دهاوخ  نوچ   - ناربمایپ نیتسخن  مدآ -  دراد  یم  اورهک  سکنآ  نایم  تسا  یتفاسم  رود  هچ  دـیوگ  ینیما 
نایم دوش و  لسوتم  یلومعم  ینامدرم  هب  ع )  ) ناشیا نایـشناجرورس  ناربمایپ و  نیرترب  هب  لسوت  رانک  رد  دزیگنارب  یلاـعت  يادـخ  هاگردـب 

ار ص )  ) مظعا یبن  هب  مدآ  لـسوتیتح  و  دـشاب -  هک  سک  رهب  دـشاب و  هک  سک  ره  يارب  تسا -  رکنم  لـصا  زا  ار  لـسوت  هک  سک  نآ 
غورد و ار  نآ  دوخ  يرواد  رد  یطویـس  هک  دراـگنا  یم  حیحـص  ار  یتیاور  نینچ  سک  نیتـسخن  نآ  دـهن ، یمن  یـشزرا  جرا و  هنوگچیه 

نآ دوخ  قعاوص  رد  هک  دنچ  ره  هداد  يدنسرخ  نآ  هب  وا  يرواد  لقن  اب  زین  رجح  نبا  هدمآ  ءافخلافشک  رد  هچنانچ  هدرمـش و  یگتخاس 
، دـشک باـسح  ياـپب  ار  وا  هـک  دزیگنا  یمن  رب  ار  یـسک  يو  زا  سپ  راـگزور  تـسد  هـک  تـسا  هتـشادنپ  هدرک و  داـیافلخ  لـیاضف  رد  ار 
زا یمثیه  رجح  نبا  دـسیون : یم  هدـش و  ناتـسادمه  ناـشیا  اـب  نآ  نودـب  یگتخاـس  غورد و  رد   1 اـفخلا 233 /  فشک  رد  زین  ینوـلجع 

تسا .  یگتخاس  غورد و  ثیدح ، نیا  هک  هدرک  لقن  یطویس 
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ار نآ  دـنا  هداـتفا  یناوخ  تلیـضف  رد  یئوگفازگ  هب  هک  یناـسک  هک  نیا  زج  يرواد  نیا  رب  تسا  هاوـگ  نیرت  نشور  مه  تیاور  نتم  هزاـت 
ربارب رد  ات  دنا  هدیرفآ 

هحفص 208 ] ] 

هرقب  هروس  هیلع  باتف  تاملک  هبرنم  مدآ  یقلتف  هدیسر : هیآ  نیا  هرابرد  هک  دنراداو  هلباقم  هب  یتیاور 
ربمایپ تفگ  هک  هدرک  تیاور  یلع  زا  دوخ  هریجنز  اب  سودرفلا  دنـسم  رد  یملید   - 1  / 60 روثنملا -  ردلا  شرازگ  هب  هک  تسا  نینچ  نآ 

شا هبوت  نآ  نتفگ  اب  هک  درک  تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  يوس  زا  مدآ  سپ  هیلع =  یقلتف . . .  : ) دیوگ ادخ  هک  نیا  مدیـسرپ  ار  (ص )
ار لیئربج  ادخ  ات  تفگ -  هک  اجنآ  ات  هدـج -  رد  ار  ءاوح  دروآ و  دورف  دـنه  رد  ار  مدآ  دـنوادخ  تفگ  دراد .  ینعم  هچ  دـمآ ) هتفریذـپ 

هدجـسب وت  ربارب  رد  ار  مناگتـشرف  ایآ  مدـیمون  وت  رد  دوخ  حور  زا  ایآ  مدـیرفاین  دوخ  تسدـب  ار  وت  ایآ  مدآ  يا  تفگ  داتـسرف و  وا  يوسب 
اب دراد ؟ یم  زاب  هیرگ  زا  ارم  هچ  تفگ  تسیچ  هیرگ  نیاسپ  تفگ  يرآ  تفگ  مدرواین  رد  وت  يرـسمهب  ار  اوح  دوخ  زینک  ایآ  مدـنکفاین 
یم ار  تهانگ  دریذپ و  یم  ار  وت  هبوت  ادخ  هک  وگب  ار  تاملک  نیا  سپ  تفگ  دـندنکفا .  منوریب  نامحر  يادـخ  هاگرد  یکیدزن  زا  هکنآ 

مدرک و دب  نم  هک  تسین  یئادخ  وت  زج  هک  كاپ  يادخ  يا  دمحم -  لآ  دمحم و  قحب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  راب  وگب : دزرمآ 
تفرگ ارف  مدآ  هک  یتاملک  دوب  نیا  ینابرهم .  هدنزرمآ  وت  اریز  زرمایب  ارم  هک  متشاد -  اور  متس  شیوخ  رب 

تفرگ ارف  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  دوب  هچ  تاملک  نآ  مدیسرپ  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  هدرک  شرازگ  سابع  نبا  زا  راجنلا  نبا  و 
وا ریذپب  ارم  هبوت  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  يو  تفگ  دـش .  هدـیزرمآ  اهنآ  نتفگ  اب  و 

تفریذپب  مه 
 1 روثنملا 60 /  ردلا 

تسا .  هدروآ  دوخ  بقانم  رد  زین  یلزاغم  نبا  هیقف  ار  شرازگ  نیا  هدمآ  هدوملاعیبانی ص 239  رد  هچنآ  ربانب 
ار مدآ  ادـخ  نوچ  تفگ  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  صیاـصخلا  دوخ  باـتک  رد  رد 480  دلوتم  يزنطن  یلع  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  مه  و 

دیمد وا  رددوخ  حور  زا  دیرفایب و 
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كاخب وا  ربارب  رد  ار  ناگتشرف  نوچ  دزرمایب و  ارت  تراگدرورپ  تفگ : ار  وا  شراگدرورپ  شیاتـس .  ار  يادخ  تفگ  داتفا و  هسطع  هب  وا 
یمن ار  وت  دندوبن  نانآ  رگا  يرآ و  تفگ  دنـشاب ؟ رت  تسود  وت  دزن  نم  زا  هک  يا  هدـیرفآ  مهیناگدـیرفآ  ایآ  اراگدرورپ  دیـسرپ  دـنکفا 

دنتـشادرب نوچ  دنرادرب  ار  اه  هدرپ  هک  درک  یحو  راد ، هدرپ  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  يامنب  نم  هب  ار  ناشیا  سپ  اراگدرورپ  تفگ  مدـیرفآ 
نانمومریما نیا  تسا و  دمحم  نم  ربمایپ  نیا  مدآ  يا  تفگ  دننایکنانیا ؟ اراگدرورپ  تفگ  دید  شرع  شیپاشیپ  رد  ار  حبـش  مدآ 5  هاگان 

دنزرف ود  یلع و  رسپ  ود  نیـسح  نسح و  زین  ود  نیا  تسا و  نم  ربمایپ  رتخد  همطاف  نیا  تسا و  وا  نیـشناج  نم و  ربمایپ  يومع  رـسپ  یلع 
وت زا  اراگدرورپ  تفگ  دز  رـس  يو  زا  شزغل  نآ  نوچ  دش و  داش  نخـس  نیا  زا  وا  دناوت  نادنزرف  نانآ  مدآ  يا  تفگ  سپـس  دـننم  ربمایپ 

یلاعت يادخ  هک  تسا  نیمه  ودـیزرمایب  ار  وا  ادـخ  يزرمایب .  ارم  هکمنک  یم  تساوخرد  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قحب 
دـمحم و قحب  ایادـخ  دوب "  نیا  تفرگارف  شراـگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاـملک  اریز  تفرگ "  ارف  یتاـملک  شراـگدرورپ  زا  مدآ  هتفگ " و 

دیزرمایب .  ار  وا  زین  ادخ  "و  يزرمایب ارم  هک  نیسح  نسح و  همطاف و  ویلع 
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یکی رمع -  لسوت  هرابرد  حیحص  دنس  اب  هک  درگنب  ار  یفورعم  شرازگ  دیاب  هدرب  عیفش  ادخ  هاگردب  ار  افلخ  مدآ ، درادنپ  یم  هک  یـسک 
ار مدرم  نابیرگ  یلاسکشخ  هک  یماگنه  اریز  ناراب ، بلط  زامن  رد  یک ؟ تسا و  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع -  هب  افلخ -  نامه  زا 
یگنـسرگ و یتخـس و  هک  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  تربمایپ  يومع  يوربآ  هب  امایادـخ  راب  تفگ  دـش و  نوریب  ناراب  زامن  هب  وا  تفرگ 

رطاخب رگم  دیآ  یمن  دورف  نامسآ  زا  یئالب  چیه  راگدرورپ  تفگ  سابع  ینک  باریـس  ناراب  اب  ار  ام  ینک و  رود  امرـس  زا  ار  یلاسکـشخ 
کنیاو دنا  هدروآ  وت  هاگردب  يور  نم  هلیسوب  تربمایپ  اب  نم  يدنواشیوخ  رطاخب  هورگ  نیا  هبوت ، اب  رگم  دور  یمن  زیننایم  زا  و  یهانگ ،

ار اه  هدـشمگ  یئامتسرپرـس و  نابـش و  وت  میا  هداهن  وت  ناتـسآ  هب  هبوت  يارب  ار  یناشیپ  هتـشادرب و  وت  يوسب  ار  نامراکهنگ  ياـه  تسد 
اهر دوخ  لاحب 
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كدنا لاحدب و  نارتگرزب  دندیدرگ و  ناوتان  تسس و  نادرخ  ینک ، یمن  اهر  هناخ  رد  هابت  لاح  اب  ار  مادنا  هتـسکش  ياپراچ  ینک و  یمن 
ناشیا دنتفا  تکالهب  وت  هاگرد  زا  يدیمون  اب  هکنآ  زا  شیپ  ایادخ  راب  یهاگآ  ناهنپو  راکـشآ  زا  وت  تفرگ و  الاب  اه  لد  درد  دـندش ، لام 

دنوشیمن .  دیمون  وت  تمحر  زا  نارفاک  هورگ  زج  اریز  هد  هانپ  تدوخ  هانپ  رد  ار 
تشرد و ياه  هرطق  نامسآ  زا  دمآ و  دیدپ  يربا  دش ، تسس  مرن و  اه  نامسیر  نوچمه  نامـسآ  هک  دوب  هدماین  نایاپ  هب  يو  نخـس  زونه 

مرح ود  یقاس  يا  ار  وت  داب  اراوگ  دـنتفگ : یم  وا و  ندرک  حـسم  سابع و  هب  نتـسج  كربت  هب  دـندرک  زاغآ  مدرمو  تفرگ  ندـیراب  یپایپ 
تفگ : تباث  نب  ناسح  سپ  هنیدم ) هکم و  )

درک اعد  رمع )  ) اوشیپ هک  دوب  هدش  ینالوط  ام  یلاسکشخ 
درک .  باریس  ار  ام  اهربا  دوب  موق  گرزب  هک  سابع  ناشخرد  هرهچ  يوربآ  هب  و 

شردپ  ردارب  ربمایپ و  يومع  نامه 
دوب .  هدرب  ثاریم  هب  يو  زا  ار  وربآ  نیا  مدرمرگید -  هن  و  وا -  اهنت  هک 

درک هدنزار  اهرهش  وا  يوربآ  هب  ادخ 
دیدرگ .  باداش  زبسرس و  نارک  ات  نارک  اه ، يدیمون  همه  زا  سپ  ات 

تفگ : يرصن  فیفع  نبا  مه  و 
فدـه و يوس  هب  تسا  یئاـمنهار  شفرد  نوچمه  دوش  نوگرگید  تخـس و  مدرم  رب  راـگزور  هک  یعقاوم  رد  هبیـش  رـسپ  ساـبع  هشیمه 

دوصقم . 
 - دناوخب ار  يادخ  یناملسم ، ياعد  اب  هک  هاگنآ  و  وا -  زاوآ  خساپ  رد  هک  تسا  يدرم 

دیاشگ یم  ار  دوخ  ياهرد  نامسآ 
دنراد ، دوخرب  زین  ار  نایرگشل  ناشن  هک  دناوخب  راوگرزب  ینایهاپس  اب  هارمه  ار  ادخ  نو 
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دوش .  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  نآ  ياهرد 
تسا وا  هدازردارب  دننام  سکچیه  هن  تسا .  ربمایپ  يومع 
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تسج .  ناوت  شدوخ  نوچ  یئومع  اه  هورگ  نایم  رد  هن  و 
هک : تسنادب  شیرق  داتسیا  شیاج  رد  وا  هک  يزور 

دراد .  يرترب  لئابق  همه  رب  دوخ  نایم  رد  يدرف  نینچ  نتشاد  اب 
هتفگ : نامیشاه  رعاش  مه  و 

ناهاوگ نادیهش و  مه  تسا و  ام  زا  ادخ  لوسر  مه 
تشاداو .  نتخیر  هب  ربا  لد  زا  ار  ناراب  دوخ  يوربآ  اب  هک  سابع  مه  و 

تفگ : بهل  یبا  نبهبتع  نب  سابع  مه  و 
درک .  باریس  ربا  اب  ار  نآ  لها  زاجح و  ادخ  هک  دوب  نم  يومع  يوربآ  هب 

تفرگ ناراب  تساوخرد  هلیسو  ار  وا  دیپس  يوم  رمع  هک  هاگ  نامه 
تشاد سابع  هب  يور  اه  یلاسکشخ  رد  هشیمه 

تفرگ دیراب ن  ناراب  هک  تشذگن  یسب  ات  تشادیاپ  راک  نیا  رس  رب  نادنچ  و 
ام .  نایم  رد  وا  ثاریم  تسا و  ام  زا  ادخ  لوسر 

تسه ؟ ناگدننک  راختفا  يارب  يراختفا  زین  نیا  زا  رتالاب  ایآ 
تلاسر و بحاص  رانک  رد  حابشا  یگتخاس  ثیدح  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  دنادرگ  یم  دوخ  عیفـش  ار  سابع  هک  يدرم  نیا  ایآ  نونکا 

مزعلاولوا نالوسر  ناربمایپ و  كاپ ، يادخ  ناگدیرفآ  نایم  رد  هکنآ  ابایآ  و  هدش ؟ لسوتم  وا  هب  مدآ  هتشاد و  رارق  ص )  ) نانیـشناج رورس 
ناگدـیرفآ نیرت  یمارگ  ناـش  هدـننیرفآ  فارتـعا  هب  ربماـیپ -  زا  سپ  شقیفر -  ود  وا و  مهزاـب  دنتـسه  ناـبرقم  ناگتـشرف و  ءایـصوا و  و 

؟ دنیادخ
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دزن ایبو . . .  ریگب  وا و  نادنزرف  همه  زا  مدآ و  وا  ردپ  زا  سابع و  زا  شدوخ  هکنیا  اب  و  هدادن ؟ مسق  دوخ  قحب  ار  ادـخ  درم ، نیا  ارچ  سپ 
ادخ دزن  ار -  وا  هدرمـش و  یم  ینثتـسم  ظاحل  نیا  زا  ار  سب -  وا و  اهنتو  سابع -  وا  رگم  دش ؟ وا  نماد  هب  تسد  ارچ  دوب  رت  یمارگ  ادخ 

تسا ؟ رت  یمارگ  ناشیا  زا  ادخ  دزن  دوخ  هک  یناسک  همه  زا  مه  هتسناد و  یم  رت  یمارگ  دوخ  زا  مه  - 
دیاـمن یم  هار  نآ  هب  ار  وت  تا  هدازآ  نادـجو  هچنآ  یئوگب و  ار  قح  نخـس  اـتيراد  رواـنهپ  يا  هنیمز  دوخ  وت  میوگبهچ و  مناد  یمن  نم 

رد میتفگ  هکنانچ  هکنآ  اب  دنا  هدرمش  رت  یمارگ  وا  ناگدیرفآ  همه  زا  ادخ  دزن  ار  هفیلخ  هس  حابـشا ، ثیدح  رد  هنوگچ  یئوگب  يریذپب و 
ود رکبوب و  نوچمه  یناسکب  موصعم  ربمایپ  نایمدآ و  ردپ  هنوگچ  و  ناگتشرف ؟ ایلوا و  ایصوا و  دنتـسه و  نالوسر  ناربمایپ و  ناشیا  نایم 

نانیا هنوگچ  و  مینیب .  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  ناشاه  همان  تشذگرـس  ناشمیـسانش و  یم  هک  دـنیاه  نامه  ناشیا  دوش و  یم  لسوتم  وا  قیفر 
ره زا  ادـخ  دـنمجرا  هماـن  صن  هب  تساوا و  كاـپ  ناـج  مکح  رد  میرک  نآرق  هتفگ  هبهک  دـنریگیم  رارق  وا  داـماد  مظعا و  یبن  فیدر  رد 
رد زین  ار  نانآ  يوربآ  دیایب و  یسک  ات  دنشاب  ناسکی  ود  نآ  اب  دوخ  شنیرفآ  ياه  يرترب  رد  دنناوت  یم  نانآ  هنوگچ  هدوب ؟ كاپ  یهانگ 

ياهرادنپ رد  غورد  نآ  نارگشرازگ  اب  دیایب و  هتسد  راد و  نیا  ناوریپ  زا  یسک  مرادن  نامگ  نم  دنادرگ .  دوخ  عیفش  هلیسو و  ودنآ  رانک 
نآ لابند  هب  اهتنم  تسین  رود  یئادصمه  نیا  تسا  تیاهن  یب  یـشارت  تلیـضف  رد  ناش  یئوگفازگ  نوچ  يرآ  دوش  ادـصمه  ناشداینب  یب 

شنارگشرازگ  ندرگب  نآ  دب  بوخ و  دنسیون : یم  رجح  نبا  دننام 
لگ و رد  ار  وا  هار ، نیمه  هتفرگ و  شیپ  طیرفت  هار  طارفا ، نآ  ربارب  رد  تسا و  رکنم  لصا  زا  ار  لسوت  هک  میورب  یکی  نآ  غارـسب  کنیا 
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نب رمع  قیرط  زا  هک  هدش  حیحـص  یتیاور  رکنم  تسا و  هدمآ  یمیـصق  دننام  هدنکفا و  نوگنرـس  ینادان  هاگترپ  رد  هتخاس و  هدناماو  يال 
منک یم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ  تفگ  دز  رـس  شزغل  نآ  مدآ  زا  نوچ  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  وا  هک  هدیـسر  ض )  ) باطخ

دمحم قحب  هک 
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اب ارم  نوچ  هک  يور  نیا  زا  اراگدرورپ  تفگ  ما  هدیرفاین  ار  وا  زونه  هکنآ  اب  یتخانـش  ار  دمحم  هنوگچ  مدآ  يا  تفگ  ادـخ  يرزمایب  ارم 
دمحم هللاالاهلاال  دوب  هدش  هتشون  شرع  ياه  هیاپ  يور  رب  مدید  متشادرب و  رس  يدیمد  نم  رد  دوخ  حور  زا  يدیرفایب و  شیوخ  تسد  ود 

مدآ يا  تفگ  ادخ  وت .  دزن  هب  دـشاب  تناگدـیرفآ  نیرت  تسود  رگم  یئازفا  یمن  دوخ  مان  هب  ار  سکچیه  مان  وت  هک  متـسناد  هللا و  لوسر 
یمن ار  وت  دوبن  دمحم  رگا  مدیزرمآ و  ار  وت  هک  ناوخب  وا  قحب  ارم  نمدزن ، هب  تسا  نم  ناگدـیرفآ  نیرت  تسود  وا  یتسارب  یتفگ  تسار 

مدیرفآ . 
ار نآ  ندوـب  تسرد  زین  هناگادـج  هـک   - 2 كردتـسمرد 615 /  مکاـح  مه  تسا و  هدروآ  هوـبنلا  لـئالد  رد  یقهیب  مـه  ار  شرازگ  نـیا 
رد زین  یکبس  رکاسع و  نبا  هدمآ - صیاصخلا  رد  هچنانچ  مه -  لئالدرد و  میعن  وب  مه  ریغـص و  مجعم  رد  یناربط  مه  و  هدرک -  فارتعا 
مه 1 و  بهاوـم 16 /  رد  ینالطـسق  مـه  هدروآ 0 و  ناـبز  رب  نآ  ندوـب  تـسردهب  ار  دوـخ  يرواد  هناگادـج  ماقـسلا  ءافـش  زا  ص 120 

رد ج1 زین  یطویس  نآرقلا ص 117 و  ناـقرف  رد  یمازع  مه  1 و  بهاوم 62 /  حرـش  رد  یناقرز  مه  2 و  ءافولا 419 /  ءافو  رديدوهمس 
تسا .  هدرک  وگزاب  ناظفاح  زا  يدادعت  نابز  زا  ارنآ  يربکلا  صیاصخلا  زا  ص 6 

زا تساوخرد  دسیون : یم   2 عارـصلا 593 /  رد  هدیـسر  ربمایپ  زا  هک  یحیحـص  ثیدح  نیا  در  رد  هداهنهیمیت  نبا  ياپ  ياج  اپ  هک  یمیص 
یلمع شزرا  نادـنچ  نید  رظن  زا  دـشاب  هارمه  ناکین  ناربمایپ و  زا  رگید  یـسکيوربآ  هب  ای  ربمایپ  يوربآ  هب  وا  نداددـنگوس  اب  رگا  ادـخ 

لماک و شزرمآ  يارب  ددرگ  يا  هلیـسو  دوخ  هک  دـسر  هچ  دوش  هدرمـش  کین  هتـسیاش و  يراک  تساوخرد ، نیا  دوش  بجوم  هک  درادـن 
تسه نآ  رد  يا  هتـسیاش  راک  هچ  نز "  ای  درم  نالف  يوربآهب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  دیوگب "  یـسکهک  نیا  ناهانگ .  زا  ادخ  نتـشذگ 

اهنت شزرمآ  ددرگ ؟ ناگدیزرمآزا  نآ  هدنیوگ  هک 
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تسا .  هدنهاوخ  شزرمآ  يارب 
يراک ار  اه  نآ  هک  دـسر  هچ  درگن  یمناه  نآ  هب  مه  زگره  درادـن و  ادـخ  هاگـشیپرد  یـشزرا  چـیه  یلاخ  تاملک  اما  دـسیون : یم  مه  و 

هک منک  یم  تساوخرد  دمحم  قحب  وت  زا  دیوگب "  یسک  هک  دراد  یـشزرا  جرا و  هچ  دهاکبار  نارگ  ياه  شزغل  ناهانگ و  هک  درامـشب 
نانخـس نیا  دنراد و  ارهدیقع  نیا  یناسک  مدیزرمآ .  ارت  هتبلا  يداد  دنگوس  وا  قحب  ارم  نوچ  دیوگب  يو  خساپ  رد  ادـخ  ات  يزرمایب "  ارم 

زا ناگمه  زا  رترود  همه و  زا  رتمک  يرترب  يراگزیهرپ و  اـب  رت و  ناـمیا  تسـس  ودنـشاب  رت  ناداـن  مدرم  همه  زا  هک  دـننار  یم  ناـبز  رب  ار 
نآ زا  یشوپمشچ  ناهانگ و  زا  تشذگ  شزرمآ و  هتسیاش  زگره  نانخـس  نیا  اب  ناشلیم  فالخ  ربناشیا  وا و  يدونـشخ  زا  ادخ و  هاگرد 

رفیک روآ  جنر  كاندرد و  یباذع  اب  دنارب و  ار  همه  دشک و  هنیک  نانآ  زا  ادخ  هک  دننآ  هتـسیاش  هکلب  دنتـسین  ادـخ  يدونـشخب  ندیـسر  و 
ندش هدیزرمآ  هک  میرادن  کش  ام  درادـن و  ناشیا  لاحب  يا  هدـیاف  چـیه  دایز -  ای  دـشاب  مک  اه -  لسوت  هنوگ  نیا  نانخـس و  نیا  دـنک ،

شزرمآ شزوپ و  دیشک و  تسد  شیوخ  هانگ  زا  هک  نیا  رطاخب  هدوبشراگدرورپ و  يوسب  يو  نتشگزاب  وا و  هبوت  رطاخب  اهنت  مدآ  هانگ 
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ادـخ دزن  راک  نیا  دـشاب  هدرک  شزرمآتساوخرد  یـسک  قح  هب  ادـخ  زا  هک  نیا  اما  تفای  ناوت  يو  ناور  درخ و  لد و  همهزا  ار  یهاوخ 
نایاپ  دزادرپ . نادب  يو  ات  درادن  یشزرا  جراچیه و 

تـسا هتخانـش  نانآ  خساپ  نآرق  هک  مینار  یم  نابز  رب  ار  دوردب  هملکنامه  اهنت  نابز  دب  دنمزآ و  گنن  مان و  یب  هاگآان  نیا  خـساپ  رد  ام 
ثیدـح ناـظفاح  ناـیاوشیپ و  زا  یهورگ  زا  ار  دوخخـساپ  زین  وا  هک  تسا  هیمیت  نبا  شداتـسا  ور  هلاـبند  اـه  یئوگ  هواـی  نیا  رد  يو  اریز 

یم ماقسلا  ءافش  زا  صرد 121  مینک .  یم  هدنسب  یکبس  نخس  يروآدایهب  اه  نآ  همه  زا  ام  هک  هدرتسگ  ینانخـس  اب  مه  نآ  تسا  هتفرگ 
ص)  ) يو زا  ارنآ  سکچیه  درادن و  يا  هیاپ  هدش  لسوتم  ربمایپ  قح  هب  يو  هک  تسا  هدمآ  مدآ  ناتساد  رد  هچنآ  دیوگ : هیمیتنبا  دسیون :

دامتعا نآ  رب  ناوتب  هک  تسا  هدرکن  لقن  یئاه  هریجنز  اب 

هحفص 215 ] ] 

هدرک زارد  رایـسب  ار  نخـس  هنیمز  نیا  رد  تسا و  غورد  نآ  هک  دوش  یم  یعدم  هیمیت  نبا  سپـس  دروآ .  هاوگ  درمـش و  ربتعم  ارنآ  درک و 
حیحـص ار  نآ  دوخ  ياه  يروادرد  مکاح  هک  تسناد  یم  رگا  تسج و  ناوتن  يزیچ  غورد  هیاپ و  یب  رادـنپ  زج  نآ  يالبال  رد  هکنادـنچ 

دـسر وا  هب  مه  نآ  هریجنز  اـب  ثیدـح  نیا  رگا  مناـمگب  نم  تخادرپ و  یموا  خـساپ  هب  مـک  تـسد  اـی  تـفگ  یمن  ینانخـسنینچ  هدرمش 
نخـس هب  یکتم  ثیدـح ، ندرمـش  حیحـص  رد  هک  میئوگ  ام  دریگ و  یم  شهوکن  داـب  هب  ار  دـیزی  نب  نمحرلا  دـبع  نآ  شرازگ  یجناـیم 

اریناملـسم هنوگچ  دسر و  یمن  دنک  یم  اعدا  يو  هک  يدح  نآ  هب  ندوب  لوقلا  فیعـض  رد  دـیزی  نب  نمحرلا  دـبع  هزات  میتسه و  مکاح 
دراو مه  یثیدح  نینچ  نآ  هرابرد  و  نید .  هن  درامش و  یم  دودرم  ار  نآ  درخ  هن  هک  دیامن  یخاتسگ  گرزب ، راک  نیا  زا  یهن  رب  هک  دزس 
یکی نیا  هب  اه  نآ  همه  زا  ام  دنا و  هدروآ  نارسفم  هدیسر  زین  ناشیا  زجب  رگید  ناربمایپ  حون و  میهاربا و  نتسج  لسوت  هرابرد  هچنآ  هدش 
لسوت ار  لامعاهنوگ  نیا  هک  تسین  یقرف  چیه  زین  هنیمز  نیا  رد  هدرمش و  حیحص  ار  نآ  مکاح  مه  تسا و  وکین  مه  نوچ  میدرک  هدنـسب 

یمن يزیچ  ص )  ) ربمایپ زا  تقیقح  رد  دـنک  یم  اعد  هنوگ  نیا  هب  هک  یـسک  و  تشادـگرزب .  ای  ندروآ  عیفـش  ای  یهاوخ  يرای  ای  میماـنب 
زاوا يوس  هب  ندروآ  يور  اب  دنک و  باجتـسم  ار  شیاعد  ادخ  هکنآ  يارب  دهد  یم  رارقيا  هلیـسو  ار  وا  هکلب  درب  یمن  هانپ  واهب  دهاوخ و 

خلا .  دهاوخ  یم  هانپ  ادخ 
دینک .  هعجارم  میدروآ .  ینانخس  ات 156  رد ج 5 ص 143  عوضوم  نیا  نوماریپ  رد  زین  دوخ  ا 

نیمز اه و  نامسآ  همه  رد  تسا  ناسک  نیرتهب  رکبوب 

همه زا  نیمز و  اه و  نامـسآ  لها  همه  زا  میرذـگب  هک  نیلـسرم  ایبنا و  زا  رمعو  رکبوب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدروآهریرهوب  ناـبز  زا 
دنرتهب .  نیرخآ  نیلوا و 
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ارنآ دوخ ج 5 ص 253  خـیرات  رد  زین  بیطخ  هدروآ و  يدـع  نبا  مکاـح و  زا  لـقن  هب  قعاوص  زا  رد ص 45  رجح  نـبا  ار  شرازگ  نـیا 
هک نآ  اب  هتفگن  ینخس  نیرتمک  هدوب  نآ  دنس  رد  هک  یئاه  فعـض  هطقن  زا  هفیلخ ، ود  بقانم  لقنرد  دوخ  تداع  قباطم  هدرک و  شرازگ 
یم نازیم  رد  یبهذ  هدرک  وگزابيو  ناـبز  زا  ار  نآ  يرطنق  دواد  نب  دـمحمهک  تسا  یقیرفا  دـقاو  نب  نوربج  شرازگ : ناـیجنایم  زا  یکی 
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دمحم زین  يو  نابز  زا  ثیدح  يوار  هدرک ، شرازگ  نایفس  زا  یمرزآ  مک  اب  هک  هدوبوا  اریز  تسا  يزاس  ثیدح  هب  مهتم  نوربج  دسیون :
 . دنتـسه نیلوا  نیرتـهبرمع  رکبوب و  تفگ  ربماـیپ  هک  دـنا  هدروآ  تسرد -  يا  هریجنز  یب  هریره -  وبا  لوـق  زا  هک  تسا  يرطنق  دواد  نب 
زا رد ج 2 ص 94  زین  رجحنبا  تسا و  یگتخاس  ود  ره  هدرک و  تیاورار  نآ  زا  شیپ  ثیدح  ثیدـح و  نیا  هک  تسایـسک  اهنت  نوربج 
ما هدیدن  زین  ار  ود  نیا  مسانش و  یمن  يرگید  ثیدح  ثیدح ، ود  نیمه  زج  نوربج  يارب  تفگ  هک  هدیسر  يدع  نبا  زا  دیازفا : یم  ناسل 

تسا .  هدیهوکن  زین  ود  ره  دشاب و  هدرک  تیاور  وا  زا  یسک  دواد  نب  دمحم  زج  هک 
یگدنز رد  ار  نآ  يدع  نبا  هک  هدروآ  لطاب  ثیدح  ود  یقیرفا  نوربج  نابز  زا  وا  دـسیون  یم  دواد  نب  دـمحم  همان  یگدـنز  رد  یبهذ  و 

هدروآ .  وا  نابز  زا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  اهنت  دمحم  هتفگ  هدرک و  دای  نوربج  همان 
ود ره  باتک ، نآ  فلوم  دـشاب و  هدروخثیدـح  هب  نوربج  يوس  زا  تفآ  نیا  منک  یم  نامگ   - 5 ناسل 161 /  دسیون -  یم  رجح  نبا  و 

نوربج ودنآ  هدـنزاس  هک  تسا  فورعم  دـیوگ  یم  درامـش و  یم  یگتخاس  ار  ود  ره  اراکـشآ  هدروآ و  يو  همان  یگدـنز  رد  ار  ثیدـح 
تسا . 

دقتعم نآ  هدنزاس  هک  دنک  تیاور  ار  لطاب  یشرازگ  نینچ  ثیداحاهدننک ، لاطبا  ود  نیا  نوچمه  یسک  هک  تساهتسیاش  ایآ  دیوگ : ینیم 
یحونیما ناشیا  رورس  هکنآ  اب  داد -  يرترب  دنتسه  اه  نامـسآ  رد  هک  موصعم  برقم و  ناگتـشرف  رب  مه  دیاب  ار  رمع  رکبوب و  تسا  هدوب 

یکیدزن هک  یناسک  رب  مهو  تسا -  نانآ  نایم  رد  لیئربج -  - 

هحفص 217 ] ] 

هچ اب  ودنآ  هک  مناد  یمن  نم  ناربمایپ -  نانیـشناج  وا و  ناگدیزگرب  ات  ریگب  ادخ  ناتـسود  زا  تسا ، تباث  ادـخ  ناتـسآ  هب  ناشیا  برقت  و 
يارب ای  يا -  هتفایرد  ار  نآ  دـنچ  ونوچ  هک  هدـیهج - ؟ یم  ناشیا  ياپارـس  زا  هک  یـشناد  اـب  اـیآ  دـنا ؟ هتفاـی  يرترب  ناـنیا  همه  رب  يزیچ 

دهد یم  هار  هدمآ  خیرات  رد  هک  ودنآ  همان  تشذگرس  هنو  يراد  ناشیا  هرابرد  يداقتعا  نینچ  وتهن  هک  ناهانگ - ؟ زا  ودنآ  ندوب  موصعم 
اب مه  ناربمایپ  نانیشناج  ندوب  موصعمو  تسا  ارچ  نوچ و  یب  نشور و  ناگتشرف ، ندوب  موصعم  هاگنآ  یشاب و  هتـشاد  يداقتعا  نینچ  هک 

تسا یبلاطم  زا  نینرقلاذ -  رضخ و  نامقل و  نوچمه  دنوادخ -  هاگرد  ناکیدزن  زا  یناسکبرقت  هدش و  هتخانـش  بجاو  حیحـص ، لئالد 
هدوب یجنر  يارب  دندنکفایم و  نانمـشد  ياه  لد  رد  ادخ  نیئآ  دربشیپ  رد  هک  هدوب  یـساره  يارب  ای  درادن -  هناگادـج  لیلدـب  يزاین  هک 

تسین هدیشوپ  سکچیه  رب  اه  هنیمز  نیا  همه  رد  تسرد  نخس  دنتخاس ؟ راومه  دوخ  رب  هک  يرایسب  ياه  ششوک  هدرب و  نید  هار  رد  هک 
زا يرایـسب  زا  شیب  يزیچ  نت  ودنآ  لیاضف ، نآ  زا  مادـکچیه  رد  دـید  یهاوخ  هک  راذـگب  یهاوخیم  هک  یتلیـضف  ره  رب  ار  دوخ  تسد  وت 

هک  درک  دیاب  هچ  یلو  میدرک .  دای  هک  یناگرزب  هب  دسر  هچ  دنرادن  نارگید  وناشنادرگاش  هباحص و 
، راکـشآ قیاقح  اریز  دـیوگب  ات  شراذـگب  مه  وت  دـیوگب .  ینانخـس  ناـنچ  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  یمدآ  یـشارت ، تلیـضف  رد  یئوگفازگ 

تسا . يراوتسا  هناوتشپ  هشیمه  هدش  هداهنياهداینب  تسین و  ریذپ  يدوبان 

رکبوب ربمایپ و  شاداپ 

اب ربارب  یـشاداپ  نم  هب  دـنوادخ  رکبوبا  تفگ  یم  رکبوـبا  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  مدینـش  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـبز  زا 
همه شاداپ  اب  ربارب  یشاداپ  وت  هب  دنوادخ  دنا و  هدیورگ  واب  نم  تثعب  ماگنه  ات  مدآ  تقلخ  زاغآ  زا  هکتسا  هداد  ناسک  نآ  همه  شاداپ 

دنا .  هدیورگ  وا  هب  زیخاتسر  زور  ات  نم  تثعب  زاغآ  زا  هک  تسا  هداد  یناسک  نآ 
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 - 5  / 53 دوخ -  خیرات  رد  زین  يدادـغب  بیطخ  دـنا .  هدروآ  الم  یلعخ و  ار  شرازگ  نیا  هدـمآ   - 1  / 129 هرـضنلا -  ضایر  رد  هچنانچ 
لطاـب یثیداـحا  تسین و  قوثو  دروم  يو  دـسیون : یم  هدروآ و  يرقم  راـمت  نسحلاوبا  م  هللا ، دـیبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  قـیرط  زا  ار  نآ 

ياـه شرازگ  نوچ  مناد  یم  لوـقلا  فیعـض  ار  وا  نم  متفگ  مدرک  یم  هرکاذـم  وا  هراـبرد  هک  يرهزا  مساـقلا  وـبا  اـب  نم  وهدرک  تیاور 
تسا .  يودع  دیعسوبا  دننام  مه  وا  يرآ  تفگيو  تسه  شیاه  ثیدح  نایم  رد  يا  هدیهوکن 

ام هتخاـس و  یم  ثیدـح  هک  تسا  زادرپ  غورد  مرزآ  مـک  خیـش  يرـصب  يودـع  یلع  نـب  نـسح  ناـمه  يودـع  دیعـس  وـبا  دـیوگ : ینیما 
لثم مه  وا  دیوگرامت  نسحلاوبا  هرابرد  يرهزا  هکنیا  سپ  میدروآاهزاسربخ  هلـسلس  نمـض  رد  رد ج 5 ص 224 ط 2  ار  وا  تشذـگرس 

هدوب .  زاسربخ  زادرپ و  غورد  زین  وا  هک  دنک  هراشا  دهاوخ  یم  تسا  دیعس  وبا 
هبیش نب  بوقعی  هدش و  هتخانش  يرگیعیـش -  رد  يوردنت  يوردنت  هب  هک  تسا  ریرـض  هیواعم  وبا  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  زا  رگید  یکی 

يرتخبلاوبا رگید  یکی  3 و  لادتعالا 382 /  نازیم  هتشاد -  یم  ناهنپ  ار  اه  ثیدح  ياه  یتساک  یهاگ  یلو  تسا  قوثو  دروم  يو  دیوگ :
یلع ناـبز  زا  هچنآ  رگم  تسا  وکین  يرتـخبلا  وـبا  ثیداـحا  همه  دـیوگلیهک  نب  هملـس  هدرک و  شرازگ  یلع  زا  ارثیدـح  نیا  هک  تسا 

. 3 لادتعالا 344 /  نازیم  تسا -  فیعض  هک  هدروآ 
تسا .  رواد  نیرتهب  تا  هدازآ  نادجو  مه  نآ  نتم  هرابرد  اما  دوب  شرازگ  هریجنز  زور  لاح و  نیا 

ناملسم هدوت  رب  بجاو  يرازگساپس  یتسود و 

تساهتسیاب .  مناوریپ  رب  يو  زا  يرازگساپس  ورکبوب  نتشاد  تسود  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  دنا  هدروآ  دعس  نب  لهس  نابز  زا 
نب رمع  قیرط  زا   5 دوخ 453 /  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  ار  الاب  شرازگ 
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2 لادتعالا 249 /  نازیم  رد  مه  یبهذ  تشذگ و  دیاب  شثیداحا  رـس  زا  هک  هدروآ  رمع  اهنت  ار  ثیدحنیا  دـیوگ  هدروآ و  يدرک  میهاربا 
 . تسا هدیهوکن  رایسب  ثیدح  نیا  دیوگ  هدروآ و  ار  نآ 

اب هک  یـسک  مدرم  همه  نایم  زا  یتسار  هب  هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  نآ  يدرک  رمع  قیرط  زا   5 دوخ 73 /  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  زاب  و 
رب وا  يرادهگن  يرازگساپس و  نتشاد و  تسود  سپ  تسا  قیدص  رکبوب  درک  یئوکین  نم  هب  تشاد  تسد  رد  هچنآ  اب  دوخ و  ياه  يرای 

تسا .  مزال  مناوریپ 
تسین و قثوم  هتفگ : بیطخ  هدوب و  دـیلپ  وـگغورد و  يو  دـیوگ  ینطق  راد  تسا ، يدرک  رمع  ياـه  هتخاـس  زا  تیاور  نیا  دـیوگ : ینیما 

نایوگغورد زا  يا  هلـسلس  هراـبرد  ط 2  ص 246  رد ج 5  هچنآ  هب  دـیدرگرب  دـنک  یم  لـقن  ناـگرزب  ناـبز  زا  هدـیهوکن  ياـه  شرازگ 
تشذگ . 

لقن ماگنه  هب  دوخ  خیرات  نامه  ردینیب  یم  هتفگ  وا  هرابرد  ینخـس  نینچ  يدرک  تشذـگ  رـس  رد  هکنآ  اب  بیطخ  دوخ  هکنآ  تفگـش  و 
نابز رب  هملک  کی  هتفگن و  ینخس  هدوب  نآ  رد  هک  یفعض  هطقن  زا  هدروآ و  ار  نآ  رابکی  هک  دیآ ، یم  دنب  شنابز  رگید  ایوگ  الاب  تیاور 
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رمع هار  زا  اهنت  نآ  شرازگ  دـسیونب : هک  دـنک  یم  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  زینرگید  راب  دـناسرب و  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  هک  تسا  هدرواـین 
ار هچنآ  هک  هدـیچ  نآ  يارب  اهنت  ار  اـه  هنیمز  نیا  همه  و  تسا .  رت  قثوم  وا  زا  رمع  ریغ  دـسیون -  یم  مود  ياـج  رد  هچناـنچ  هدیـسر و - 

يدنچ زا  سپ  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دـیامن و  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  راوتـسا  قیاقح  دراد و  هدیـشوپ  ناگدـنناوخ  هدـید  زا  تسا  راکـشآ 
دنک .  یم  دای  هملسم  رابخا  دننامه  ار  تیاور  سلاجملا ، ههزن  رد ج 2 ص 186  دیآ و  یميروفص 

وزارت هفک  رد  رکبوب 

هک تسا  هدروآ  يذمرت  میکح  هدمآ  لوصولا ص 112  هاقرم  رد  هچنانچ 
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نابز زاوا  هملـس و  نب  دامح  نابز  زا  وا  يرـصب و  يودع  لیعامـسا  هب  لموم  نابز  زا  درک  شرازگ  ار  ام  يرـصب  یجاب  یـسوم  نب  هللاقزر 
یم شنارای  هب  يور  درازگ  یم  ار  دادماب  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  تفگ : هک  هملـس  ما  هدرب  هنیفـس  زا  وا  يرـصب و  ناهمج  نب  دـیعس 

زا کیمادک  دیـسرپ  درک و  نارایب  يور  درازگب  ار  دادماب  زامن  هک  زورکی  ات  ؟ دیا هدید  یباوخ  بشید  امـش  زا  کیمادکتفگ  یم  درک و 
دنداهننآ هفک  کی  رد  ارت  دنتخیوآ و  نامـسآ  زایئوزارت  ایوگ  هک  مدید  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  يدرم  دیا .  هدید  یباوخ  بشید  امش 

هفک رد  دندروآار و  رمع  سپـس  دـنداهن  دوخ  ياجب  ار  رکبوبو  دـنتفرگرب  ار  وت  سپ  يدـیبرچ  رکبوب  ربوت  سپ  رگید  هفک  رد  ار  رکبوب  و 
ار نامثع  دنتفرگرب و  ار  رکبوبا  هدرک  اهر  دوخ  ياجب  ار  رمع  هاگنآ  دـیبرچب  رمع  رب  رکبوب  سپ  دندیجنـس  رکبوبا  هبار  وا  دـنداهن و  رگید 
دـندرک و اهر  دوخ  ياجب  ار  نامثع  هتفرگربار و  رمع  سپـس  دـیبرچب و  ناـمثع  رب  رمع  سپ  دنتـشاذگ  رگید  هفک  رد  يو  ياـجب  هدروآ و 

باوخ نیا  ندینـش  زا  (ص ) ادخ لوسر  دنتـشاد ، رب  ار  وزارت  هاگنآ  دیبرچب و  یلع  رب  نامثع  سپ  دـنداهنرگید  هفک  رد  دـندروآ و  ار  یلع 
یهاشداپ  سپس  تسا و  هناربمایپ  تفالخ  لاس  یس  تفگ  سپس  دش و  نوگرگد  شا  هرهچ 

شرازگ : هریجنز  نایجنایم 
هدرک تیاور  هدـیهوکن  یثیداحا  یلو  تسا  بیع  یب  يدرمکین  دوخ  وا  دـنچ  ره  هتفگیـسلدنا  ای 260 .  یفوتم 256  يرـصب  هللا  قزر  - 1

 3 بیذهتلا 2273 /  بیذهت 
هتفگ يراخب  هدیزغل و  اهاج  رایسب  یلو  هتشاد  یتخسرس  تنـس  رد  هدوب و  وگتـسار  هتفگ  متاح  وباو   . 206 یفوتم يرصبيودع  لموم  - 2

وا زا  یئوکین  ياه  شیاتس  برح  نب  نامیلس  مدینش  هک  تسا  ینس  لیلج و  یخیش  هتفگ  نایفـس  نب  بوقعی  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح 
نتفریذپ زا  دیاب  شناد  لها  دنام و  یمن  شنارای  ثیدح  هب  وا  ثیدح  هک  نیا  رگم  دندرک  یم  رایسب  ار  وا  شرافس  ام  ناداتسا  و  درک ، یم 

هدرک و لقن  هدیهوکن  یثیداحاشقثوم  ناداتسا  زا  وا  اریز  دنتسیا  زاب  شثیدح 
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ره هتفگ  یجاس  میتشاد و  یم  روذعم  ار  وا  درک  یم  لقن  لوقلا  فیعض  نادرم  زا  ار  هدیهوکن  نانخس  نیا  وا  رگا  اریز  تسا  رت  تخس  نیا 
دنا هتفگ  ینطق  راد  دعـس و  نبا  و  دشک ، یم  ازاردب  نآ  حرـش  هک  دراد  هیاپ  یب  یئاهرادنپ  هدیزغل و  اهاج  رایـسب  یلو  تسا  وگتـسار  دنچ 

وا اریز  داتسیا  زاب  دش و  فقوتم  نآ  نتفریذپ  رد  دیاب  دشاب  هدرک  تیاور  وا  اهنت  ار  یثیدح  هاگ  ره  هتفگ  يزورم  هدیزغل و  یم  رایـسب  يو 
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هدرک ناوارف  ياه  شزغل  هتشاد و  يدب  رایسبهظفاح 
10 بیذهتلابیذهت 3 381 /  ، 2 لادتعالا 221 /  نازیم 

یجاس و  تفرگ .  يرگنـشور  هناوتـشپ  دیاشن  یلو  تشون  دیاب  ار  يو  ثیدح  هتفگ : متاح  وبا   136 یفوتم .  يرصب  ناهمج  نب  دیعـس  - 3
 4 بیذهتلا 14 /  بیذهت   1 لادتعالانازیم 377 /  تسین .  يوریپ  هتسیاش  يو  ثیدح  هتفگ :

ناشیا يارب  دوخ  لام  زا  نوچ  دنریگ و  یم  مامت  ار  هنامیپ  دنرادرب  دوخ  يارب  مدرم  لام  زا  نوچ  هکنانآ  ناشورف  مک  رب  ياو  دیوگ : ینیما 
مدرم هکزور  نامه  دش ؟ دنهاوخ  هتخیگنارب  گرزب  يزور  رد  هک  دنرب  یمن  نامگ  نانیا  ایآ  دننز  یم  نایز  نانآ  هب  دننک  هنامیپ  دنشکب و 

نآ مجنم  رد  يا  همشچ  هدش ، هتخیوآ  هرصب  نامسآ  زا  دنا و  هدروآاه  يرـصب  هک  یئوزارت  نیا  دنتـسیا .  یم  نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد 
نانآ دـنناد و  یم  هک  یناـسک  دـنرباربایآ  وگب  دراد ، یجک  مه  نآ  هناـبز  دـشاب  گـنهامه  شا  هفک  ود  اـت  تسین  نازیم  مهالـصا  تسا و 

؟ تسا ربارب  رگیدکی  اب  یکیرات  ینشور و  ایآ  ای  دنربارب  انیب  روک و  ایآ  وگب  دنناد ؟ یمنهک 
هک ار -  هفاحقوب  رـسپ  دـنهن و  یم  هفک  کی  رد  اههاگیاپ -  نیرترب  نآ  اب  ار -  ص )  ) ادـخ لوسر  هنوگچ  فاـصنا  ويرگداد  يوزارت  رد 

مادـک رترب و  ياـه  شنم  مادــک  كاـپ و  تاـیحور  مادــک  هناراوـگرزب و  ياـه  يوـخ  مادــک  رگید ؟ هـفک  رد  تـسین  يزیچ  رکبوـب  زج 
دـشاب رکبوب  هک  يا  هفک  رد  مادک . . .  مادکو و  ذفان  یئانیب  مادـک  ورـشیپ و  اه  یهاگآ  اه و  شناد  مادـک  یلمع و  ای  یملع  ياهتمکح 

ات دریذپ  یم  قطنم  نادجو و  الصا  ار  شجنس  نیا  ایآ  و  دنهن ؟ ربمایپ  ربارب  رد  ار  وا  ات  تسه 
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دنبای . یمن  رد  ار  ینخس  چیه  هک  تسا  هدش  هچ  ار  هورگ  نیا  تسا ؟ هدیبرچ  يرگید  رب  وزارت  هفک  ود  زا  یکی  میئوگب 
رگم دنرگیدمهریظن  دـنا  هتـشاد  یناگدـنز  ياهزور  رد  هکیلئاضف  همه  رد  ود  نیا  هکنآ  اب  هدـیبرچ  رمع  رب  رکبوب  هک  هدـش  هچ  یهگناو 

رد هشیمه  يارب  تسین و  یندـش  شومارف  هتـشاد  ناـهج  راـنک  هشوـگ و  رد  مالـسا  ورملق  ندرتـسگ  رد  هک  یتـسد  رمع و  تاـحوتف  هکنیا 
 - تسوا نآ  زا  ناحجر  تلیـضف  میزادرپ  شجنـسب  بویعم  ریغ  یئوزارت  اب  رگا  رظن  نیا  زا  سپ ، تفر  دـهاوخ  نآ  داـی  خـیرات  تاـحفص 

 - رکبوبهن
تسا و ص )  ) يو ناور  وا  میرک  نآرق  صنب  هکنآ  اب  هداتفا  یئادج  شجنـس ، وزارت و  نیا  رد  نانمومریماو  مظعا  یبن  نایم  هک  هدـش  هچ  و 

نیـشناج تسا و  نآرق  ياتمه  شتمکح ، رهـش  هزاورد  تسا و  وا  شناد  ثراو  تسا  رودـب  ناهانگ  همه  زا  ادـخ  دـنمجرا  هماـن  يروادـب 
تلیضف مادک  مدوخ  تیب -  لها  ترتع -  ادخ و  همان  مراذگ  یم  امش  نایم  نیشناج  ود  نم  دومرف : ص )  ) ربمایپ هکنآ  لیلدب  مالـسا  ربمایپ 
تـسوا ياه  يرترب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  یمود  هک  یلع  زا  ار  يو  نآ ، يرای  هب  دـنهن و  وزارت  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  نامثع  رد  گرزب 

مناد  یمن  نم  دنراگنا ؟ رترب 
، یلاعت يادخ  يوس  زا  تسا  ریذپان  زیرگ  یتشونرس  هدنیامن  دشاب  تسرد  دنا  هتسب  ص )  ) ادخ لوسر  هب  اجنیا  رد  هک  ینخس  رگا  یهگناو 
هتـساوخ و هدرک و  ریدـقت  كاپ  يادـخ  هچنآ  رطاخب  ارچ  سپ  لاح  نیا  رد  اه ، ماـظن  نیرتهتـسیاش  تیاـعر  رد  وا  تساوخرب  يا  هناـشن  و 

تسا نآ  رد  يو  يدونشوخ  هچنآ  هب  نتفای  تسد  ای  رگم  تشادن  یفده  چیه  دوخ  هکنآ  اب  دوش  نوگرگد  ص )  ) وا هرهچ  هتـشاد  تسود 
شرترب هاگیاپ  اب  تسین و  زاسان  يو  تیموصعم  اب  اـه  نیا  اـیآ  نآ .  هنیمز  رد  ناـشیا  هب  نداد  یهاـگآ  نآ و  يوس  هب  مدرم  ندـناوخ  اـی  و 

یم زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  ام  درامش ، یم  تسرد  ار  اهراک  نیا  ریاظن  یـشارت  تلیـضف  رد  يوردنت  هک  مینک  هچ  یلو  درادن ؟ ضقانت 
میدرگ . 
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دشن ناملسمرکبوب  زج  نارجاهم  زا  مادک  چیه  ردپ 

هراشا

سکچیه ردپ  تفگ  هک  دنا  هدروآ  ض )  ) هشیاع نابز  زا  رکاسع  نبا  هدنم و  نبا 

هحفص 223 ] ] 

یطویس ص 73  زا  افلخلا  خیرات  رکبوب  رگم  دشن  ناملسم  نارجاهم ، زا 
بلاطیبا نب  یلع  نابز  زا  هتـسویپ -  تسرد و  يا  هریجنز  نودـب  هتبلا  و  يدـحاو -  ناـبز  زا  دوخ ج 1 ص 47  ضاـیر  رد  يربـط  بحم  و 
هکدادن تسد  تلیضف  نیا  ار  هباحص  نارجاهم  زا  کیچیه  وا  زج  دندروآ و  مالـسايو  ردام  ردپ و  تفگ : رکبوب  هرابرد  هک  تسا  هدروآ 

یجنلبـش و دننام  نارخاتم -  زا  یهورگ  تسا .  هدروآ   16  / 194 دوخ -  ریـسفت  رد  یبطرق  ار  شرازگ  نیا  دنرآ .  مالـسا  شردام  ردپ و 
دنا .  هدرمش  تسا  قافتا  دروم  هک  رکبوب  بقانم  هلمج  زا  نآ  هتفرگ و  ار  ثیدح  نیا  زین  وا -  لاثما 

نآ فالخ  رب  خـیرات  هک  دوش  زاب  راکـشآ  یغورد  نینچ  نتفگب  هک  میرامـش  یم  نآ  زا  رت  كاپار  هشیاـع  یلع و  ناـبز  اـم  دـیوگ : ینیما 
غورد نیا  نارگشرازگهک  هدوب  اه  لد  رد  ناهنپ  یتسود  اهنت  دیامن و  یم  بیذکت  ار  نآ  رجاهم ، هباحـص  تشذگرـس  دهد و  یم  یهاوگ 

زا یئاورپ  هکنآ  یب  دنتفا و  رودـب  يور  هنایم  زا  دوخ  راتفگ  رد  دـنوشن ، هدـمآ  اه  باتک  يال  هب  رد ال  هک  ار  ینخـس  ات  درک  رک  روک و  ار 
رب هناهاگآ  هتـسناد و  ای  تسا  هزادنا  نیمه  هب  ناشیا  شناد  ایآدنتفا  یئوگفازگ  هدند  هب  اه  یناوخرترب  رد  دـنرادب  شیوخ  نخـس  ماجنارس 

دندنب ؟ یم  غورد  ادخ 
نایوما نانامیپ  مه  هک  هداز  باثر  نایـشحج  دـندوب و  نایحمج  زايا  هریت  هک  ناینوعظم  هدـمآ :  2 ماشه 117 و 79 / نبا  هریـس  رد  هچنانچ 

هنیدم هبدوخ  ناسک  اه و  یئاراد  اب  ناگمه  دندوب  بعک -  نب  يدع  ینب  نانامیپ  مه  ثیل -  نب  دعـس  ینب  زا  يا  هریت  هک  نایریکب  دندوب و 
 . دـنامن ناشاه  هناخ  رد  سکچیه  هک  دـناسر  اجنآ  هب  ار  راکناشیا  ندـیچوک  دـش و  هتـسب  هکم  رد  ناشاه  هناـخ  رد  دـندرک و  ترجاـهم 

يردام ردپ و  رـسمه و  ناشنادنزرف  زا  کیچیه  ای  دـندوب ؟ ازان  هویب و  ناشنانز  همه  تیعمج ، رپ  گرزب و  ياه  نادـناخهمه  نیا  ای  نونکا 
دزاس .  یمرک  روک و  ار  یمدآ  هنوگچ  هک  دربب  نایم  زا  ار  یتسود  ادخ  دندوب ؟ دنزرف  یبینادرم  ناردپ  همه  ای  دنتشادن ؟

نیا میناوخب : ار  نارجاهم  همان  یگدنز  زا  دنچیگرب  ات  دیئایب  نم  اب  کنیا 
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ناج هجنکـش  ریز  مالـسا  هار  رد  هک  دـنا  یناسک  نیتسخن  ءهگرج  رد  شردام  ردـپ و  هک  تسا  نارجاـهم  نیرت  گرزب  زا  رـسای  نب  راـمع 
ناملـسم ود  ره  شردام  ردپ و  هک  دوبن  سکچیه  نارجاهم  نایم  رد  دیوگ : ددسم  هدمآ  بیذهتلا 7/408  بیذهت  رد  هچنآ  ربانب  دندرپس .

یفن زین  اررکبوب  ردام  ردپ و  ندش  ناملـسم  هکلب  دـنک  یم  بیذـکت  ار  یگتخاس  شرازگ  نآ  اهنت  هن  شرازگ  نیا  نبرامع و  رگم  دنـشاب 
دیامن . یم 

وا اب  سیمع  تنب  ءامـسا  ناشردام  اب  هارمه  زین  نوع  دمحم و  وا  ردارب  ود  هللادبع و  دـیچوک و  يو  ردـپ  هک  تسا  رفعج  نب  هللادـبع  نیا  و 
زین ناوفـص  تنب  همطاف  شردام  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ربیخ  رد  شردپ  هک  تسا  نیرجاهم  زا  يوما  دیعـس  نابا  نب  ورمع  نیا  دـندوب .

اب هک  تسا  یمیمت  دلاخ  نب  ثراح  نب  میهاربا  مه  نیا  و  تسا . هدربمان  نابا  نب  ورمع  ردارب  يوما  نابا  نب  دـلاخ  مه  نیا  و  دـش . ناملـسم 
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تخادرپ . ترجه  هب  هلبج  نب  ثراح  تنب  هطیر  شردام  شردپ و 
دنتخادرپ . ترجه  هب  وا  اب  للجم -  تنب  همطاف  شردام -  مه  شردپ و  هک  تسا  نارجاهمز  یحمج ا  ثراح  نب  بطاح  مهت  نیا  و 

تسد ترجاهم  هب  راسی -  تنب  ههیکف  دوخ  رـسمه  و  بطاح -  شردارب -  ردام و  ردپ و  اب  هک  تسا  یحمج  ثراح  نب  باطح  مه  نیا  و 
دز .

يو اب  دـندوب  ناملـسم  زین  ودره  هک  وا  رداـم  ردـپ و  درک و  ترجه  شنادـنزرف  شنز و  اـب  هک  تسا  یفئاـط  ثراـح  نب  میکح  مه  نیا  و 
دندرک . ترجه 

تـسد ترجه  هب  دوسالادبع  تنب  ۀلمرح  ما  ناشردام  و  ورمع - شردارب -  شردپ و  اب  هک  تسا  يردـبع  سیق  نب  مهج  نب  همیزخ  نیا  و 
دز .

دندیچوک . هنسح  شردام  ردپ و  دوخ و  هکت  تسا  یحمج  رمعم  نب  نایفس  نبرباج  مه  نیا  و 
دندیچوک .  هدربمان  رباج  شردارب  اب  شردام  ردپ و  دوخ و  هک  تسا  یحمج  رمعم  نب  نایفس  نب  هدانج  مه  نیا  و 
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ربمایپ رسمه  اهدعب  هک  هملس  ما   - شردام مه  وا  زا  سپ  درک و  ترجه  شردپ  هک  تسا  یموزخم  دسالا  دبع  نب  هملسیبا  نب  هملس  نبا  و 
درک .  ترجه  هملس  دوخ  رسپ  اب  دش -  (ص )

درک .  ترجه  هنیدمب  دوخ  هدش  ناملسم  شردپ  هک  تسا  يرذع  رخص  نب  هثراح  نب  بانج  مه  نیا  و 
ثراح ناشردپ  دنتارجاهم و  زا  نانآ  سپ  درک .  ترجه  رمعم  رشب و  ثراح و  شنارسپ -  اب  هک  تسا  یمهـس  سیق  نب  ثراح  مه  نیا  و 

تسا .  نارجاهم  ناناملسم و  زا  زین 
هدوب  نارجاهم  ناگرزب  زا  زین  شردپ  هک  تسا  نارجاهم  زا  یحمج  نوعظم  نب  نامثع  نب  بئاس  مه  نیا  و 

دنشاب نارجاهم  زا  شردپ  دوخ و  هک  دیئامنب  نمب  ار  يدرمناوج  تفگ : رمع  نوچ  هک  تسا ، يرماع  ورمع  نب  طیلـس  نب  طیلـس  مه  نیا  و 
دندومن .  يوب  ار  وا 

دننارجاهمزا شردپ  دوخ و  هک  تسا  همادق  نب  ناوفص  نب  نمحرلا  دبع  مه  نیا  و 
دننارجاهمزا شردپ  دوخ و  هک  تسا  همادق  نب  ناوفص  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 

دوب .  ناملسم  زین  شردپ  هدیچوک و  ادخ  لوسر  يوس  هب  شدوخ  هک  تسا  یفقث  هملسنب  نالیغ  نب  رماع  مه  نیا  و 
هدوب .  هباحص  ناگرزب  زا  زین  وا  ردپ  هک  تسا  نارجاهم  زا  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدب  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 

 - ریخلا ما  شا -  هدـج  شدـج و  دوـب و  نارجاـهم  زا  زین  شردـپ  هـک  تـسا  نارجاـهم  زا  هفاـحق  یبا  نـب  رکب  یبا  نـب  هللادـبع  مـه  نـیا  و 
دنار میهاوخ  نخس  ادعب  هدج  دج و  نیا  یناملسم  هرابرد  یلو  نانیا  دوخ  رادنپ  هب  هتبلا  دندش - .  ناملسمزین 

دندوب .  رجاهم  ناناملسم  زا  ود  ره  شردپ  دوخ و  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 
شردام ردپ و  دوخ و  هک  تسا  یناسک  زا  شحج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  مه  نیا  و 

هحفص 226 ] ] 

دندوب .  نارجاهم  زا 
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دندوب  نارجاهم  زا  شردپ  دوخ و  هک  تسا  رهزا  نب  بلطم  نب  هللا  دبع  مه  نیا  و 
دندوب  نارجاهم  زا  شردپ  دوخ و  هک  تسا  هلضن  نب  هللا  دبع  نب  رمعم  مه  نیا  و 

دیآ .  یم  رامش  هب  هباحص  زا  مه  يو  ردپ  هک  تسانارجاهم  مالسا و  رد  ناماگشیپ  زا  یمیت  یشرق  ریمع  نب  ذفنق  نب  رجاهم  مه  نیا  و 
دندوب .  نارجاهم  زا  ودره  شردپ  دوخ و  هک  تسا  یمیت  یشرق  دلاخ  نب  ثرح  نب  یسوم  مه  نیا  و 
دندوب .  نارجاهم  زا  ود  ره  شردپ  دوخ و  هک  تسا  یمیت  یشرق  هلضن  نب  يدع  نب  نامعن  مه  نیا  و 

نویع ریثک ، نبا  خیرات  ریثا ، نبا  زا  لماک  هباغلا ، دـسا  باعیتسا ، يربط ، خـیرات  دعـس ، نبا  تاقبط  ماشه ج 1 و 2 ، نبا  هریـس  هب  دیدرگرب 
یبلح .  هریس  بیذهتلا ، بیذهت  هباصالا ، سانلا ، دیس  نبا  زا  رثالا 

دوخ هک  دنبایب  ار  نانیا  دننامه  يرایسب  هدرتسگ ، ياه  همان  یگدنز  خیرات و  ياهباتکو  اه  همان  تشذگرس  يالبال  رد  نارگـشواک  دیاش  و 
دنا هدروآ  ودنآ  ياهور  هلابند  یطویـس و  يربط و  بحم  هچنآ  سپ  دندوب  ناملـسم  مه  ناشردام  ردپ و  ای  ناشردپ  دـندوب و  نارجاهم  زا 

هتـسب نانمومریما  انالوم  هب  هچنآ  مه  دنا و  هتفای  یناملـسم  راختفا  شردام  ردپ و  ای  شردـپ  هک  هدوب  رکبوبا  اهنت  هباحـص ، همه  نایم  زا  هک 
دریگ .  یم  همشچرس  یقاب  تلیضف  رد  ناشراکشآ  ياه  يوردنت  زا  مه  نآ  هک  تسین  ینادان  هشیر  زا  هتساخربیغورد  زج  دنا 

رکبوب ردام  ردپ و  ندش  ناملسم 

هراشا

زا هتشذگ   ) دندروآ مالسا  ودنآ  یتسار  هب  ایآ  هک  میبایرد  ات  میراذگ  یسررب  هب  ار  رکبوب  ردام  ردپ و  ندش  ناملـسم  اتدیئایب  نم  اب  نونکا 
ای دوب ) نارجاهم  زا  ناشدنزرف  دندروآ و  مالسا  دوخ  هک  دندوبن  يردام  ردپ و  اهنت  نت ، ودنآ  میتفگ  هکنآ 

هحفص 227 ] ] 

زا رگید  یخرب  ردام  ردپ و  ندش  ناملسم  دننامه  زین  شرازگ  نیا  هدرکن و  شرازگ  ناهگآ  زا  مادکچیه  زین  ار  ناش  یناملسم  الصا  هکنآ 
دنا .  هتفاب  مهرد  دناهتفر  یم  دنت  یشارت  تلیضف  رد  هک  یناسک  ار  نآ  هب  داقتعا  هک  تسا  ریذپ  ارچ  نوچ و  نارجاهم ،

رکبوب ردپ  یناملسم 

مامت رد  دروآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزنهب  ار  وا  رکبوب  شرسپ  دش و  ناملـسم  هکم  حتف  زور  رد  وا  هک  دنیوگ  یم  هفاحقوبیناملـسم  هرابرد 
ار هچنآ  همه  ام  نونکا  درایب و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ار  وا  دوب  هتـسناوتن  زور  نیمه  لاس و  نیمه  رد  راـبکی  زج  زین  يو  یگدـنز  لوط 

هچنآ تسخن  مینک ، یم  شخب  ود  هب  زین  ار  هراب  نیا  رد  هدیـسر  ياه  شرازگ  مینک و  یم  دای  هدیـسر  لوسر  دزن  هب  وا  ندروآ  هراـبرد  هک 
دراد .  وا  ندوب  ناملسم  هب  هراشا  ار  هچنآ  سپس  میرآ و  یم  درادن  هفاحقوب  ندش  ناملسم  هب  يا  هراشاهک  ار 

تسخن  شخب 
نب دمحم  نابز  زا  وا  شردپ و  نابز  زا  یـضاق  نبیـضاق  دمحا ، نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  هک  تسا  هدروآ   3 كردتسم 245 /  رد  مکاح  - 1
ایوگ تفگ  ض )  ) سنا هک  تسا  هدرک  شرازگ  دلاخ  یبا  نب  دیزی  نابززا  وا  هفینح و  وبا  نابز  زا  وا  دایز و  نب  نیسح  نابز  زا  وا  عاجش و 

ار درمریپ  رگا  تفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  سپ  دـنام  یم  جـفرع  تخرد  هزیر  مزیه  هب  یخرـس  تدـش  زا  هک  منیب  یم  ار  هفاـحقوب  شیر  نم 
میدش .  یم  وا  دزن  هب  رکبوب  مارتحا  هب  دوخ  مدیدرک  یم  اهر  شا  هناخرد 

اه شرازگنتشاگن  ماگنه  باتک ، نیا  رد  شتداع  ربانب  هکنآ  اب  هتفگن و  ینخس  هدوب  تیاورنیا  دنـس  رد  هک  یئاه  فعـض  هطقن  زا  مکاح 
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هار هب  وا  باتک  هدرـشف  رد  زین  یبهذ  هدرکن و  يراک  نانچ  اج  نیا  یلو  درآ  یم  اـه  نآ  ندوب  طـلغ  حیحـص و  هراـبرد  زین  ار  دوخ  يرواد 
کنیا دوش و  متـس  تقیقح  قح و  رب  دـنچ  ره  دـنامب  ظوفحم  رکبوب "  مارتحا  هک "  تسنآ  يارب  زین  اـه  یناـشوپ  ـال  نیا  همه  هتفر و  يو 

شنایجنایم : رد  نآ  هریجنز  زور  لاح و 

هحفص 228 ] ] 

نب هللا  دبع  هدوب و  تسرپاوه  راذـگ و  تعدـب  وا  دـیوگ : دـمحا  نایلبنح  ماما  هیقف .  یجلث  نبا  هللا  دـبعوبا  يدادـغب  عاجـش  نب  دـمحم  - 1
نیا دـیوگ  مه  تسا و  رفاک  وا  تفگ  یم  یجلث  نبا  زا  دای  ماـگنه  هک  مدینـش  يو  زا  دریمب  يریراوق  هکنآ  زا  شیپ  زور  هد  دـیوگ  دـمحا 

وا هداد  يو  هب  هدینش  يو  زاهک  ینخس  رطاخب  ار  تبسن  نیا  دبال  متفگ  زاب  نم  دنام و  شوماخ  وا  متفگ  زاب  یضاق  لیعامسا  يارب  ار  نخس 
يرآ .  تفگ 

، نآ در  اب  ات  هتـشگ  یم  یهار  یپ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  ثیدـح  ندرک  لطاب  يارب  هدوب و  زادرپ  غورد  یجلث  نبا  دـیوگ : یجاس  ایرکز  و 
دهد .  يرای  ار  يو  هدیقع  هفینحوب و  ات  هدمآ . . . : مظتنم  رد  دهد و  يرای  ار  شیوخ  بهذم 

تسا .  هدومزآ  یم  ار  نانآ  هنوگ  نیا  هب  هتسب و  یم  ثیدح  باحصا  هب  هتفاب و  یم  ناسنا  هب  ادخ  هیبشت  رد  یثیداحا  هتفگ  يدع  نبا  و 
نادرگ .  يور  نید  زا  هدوب و  شیک  دب  نوچ  تسین  اور  يو  نابز  زا  تیاور  تسا و  زادرپ  غورد  وا  هتفگ : يدزا  و 

هدوب  دیلپ  يوگغورد و  يو  هتفگ  بیشا  مساق  نب  یسوم  هتفگ : یناجزوج  و 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  رگید  یکی 

تشون  دیابن  ار  وا  ثیدح  دیوگ : ینیدم  نبا  هدوب و  زادرپ  غورد  وا  دیوگ  نیعم  نب  ییحی  هک  تسا  یفوک  يولول  نب  نیسح  - 2
هتسب یم  غورد  حیرج  نبا  رب  يو  دیوگ  ریمن  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  و 

تسا .  قثوم  ریغ  وگغورد و  وا  دیوگ : دواد  وبا  و 
تسا  كورتم  فیعض و  وا  ثیداحا  هتفگ  ینطق  راد  تسین و  قثوم  هتفگ : متاح  وباو 

يا .  هدناشک  ار  يرش  شیوخ  رهش  يوس  هب  تشون : دوب  هتشون  ار  نسح  ياه  باتک  هک  يدرم  هب  لیمش  نب  رضن  و 

هحفص 229 ] ] 

هک . . .  ءاطع  زا  وا  مدینش و  حیرج  نبا  زا  نم  هک  دوب  نیا  شنابز  هغلغل  مدیدن  يولول  زا  رتوگغورد  هتفگ : روث  وبا  و 
تسد تفر  هدجسب  نوچ  تشاد و  ياج  فص  رد  وا  رانک  زین  يومیب  یناوجون  دوب و  زامن  رد  شمدید  يزور  هتفگ : نامیلـس  نب  دمحا  و 

منک .  یمن  تیاور  وا  زا  مدنکفا و  رودب  ار  شثیداحا  زین  نم  تفرگ  نوگشین  ار  وا  هنوگ  درک و  زارد  کناوج  يوس  هب  ار  دوخ 
هدیمان .  یم  ثیبخ  ار  وا  هماسا  وبا  هتفگ : هبیش  یبا  نبا  و 

هدوب  زادرپ  غورد  يو  دنا  هتفگ  یجاسو  یلیقع  نایفس و  نب  بوقعی  و 
درمش نیما  ثیدح  لقن  رد  ار  يو  ناوت  یم  هن  تسا و  قثوم  هن  وا  هتفگ  یئاسن  و 

یبهذ مکاح و  نوچمه  یناسک  رب  هدـش  داـی  ثیدـح  هریجنز  رد  اـه  فعـض  هطقن  نینچ  اـیآ  وگب  نک و  يرواد  دوخ  ناوخب و  ار  اـه  نیا 
ادخب  هن  هدوب ؟ هدیشوپ 

نب نیـسح  نابز  زا  وا  یناغـص و  قاحـسا  نبدمحم  نابز  زا  وا  بوقعی و  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  نابز  زا   3 كردتـسم 244 /  رد  مکاح  - 2
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تـسا هدروآ  شردپ  نابز  زا  وا  يرکب و  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  نابز  زا  وا  يرهف و  کلملا  دـبع  نب  هللادـبع  نابز  زا  وا  يزورم و  دـمحم 
وا غارـس  هب  ام  ات  يدرکن  اهر  ار  درمریپ  ارچ  تفگ  وا  مدرب  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ار  هفاحقوب  مردـپ  نم  تفگ  ض )  ) رکبوب شردـپ  هک 
 . میراد یم  هاگن  وا  هرابرد  میا  هدید  شرسپ  تسد  زا  هک  ار  یئاه  یکین  ام  تفگ : تسا  رتراوازس  وتدزن  ندمآ  هب  وا  هکلب  متفگ  نم  میور 
هللا دبع  نآ  هریجنز  نایجنایم  نایم  رد  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  رازب  هتفگ : هدروآ و   9 دئاوزلا 50 /  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  ار  شرازگ  نیا 

تساهدیهوکن .  هللا  دبع  ياه  شرازگ  دسیون  یمكردتسملا  صیخلت  رد  یبهذ  شمسانش و  یمن  هک  تسا  يرهف  کلملا  دبع  نب 
نابح نبا  دنسیون  یم   2 ناسل 311 /  رد  رجح  نبا  2 و  نازیم 55 /  رد  یبهذ  و 
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يو ثیدح  هتفگ : یلیقع  دـنک و  یم  تیاور  زیگنا  تفگـش  یئاهزیچ  اریز  تسین  دـننامه  قثوم  نادرم  ثیدـح  هب  هللا  دـبع  ثیدـح  هتفگ 
هرابرد نسحلاوبا  زا  هتفگ  یناقرب  و  دز .  راویدب  دیاب  تسا و  تسس  يو  ثیدح  هتفگ : هعرز  وبا  تسین و  يوریپ  هتسیاش  تسا و  هدیهوکن 

نایاپ .  درادن .  مه  یشزرا  چیه  هن  تفگ  تسا  قثوم  ایآ  متفگ  مدیسرپبوا و 
شرازگ : نیا  هریجنز  نایجنایم  زا  رگید  یکی 

يزوج نبا  زاهوفـصلا  هفـص  رد  هچنانچ  هکنآ -  اب  هدرک  وگزاب  ار  نآ  رکبوب  شردپ  زا  زین  وا  شردـپ و  زا  ارنآ  هک  تسا  دـمحم  نب  مساق 
سپ هتشذگرد  لاس 38  رد  زین  دمحم  شردپ  هتـشذگ و  رد  یگلاس  ای 72  رد 70  لاس 109 و 108  رد  دمحم  نب  مساق  هدـمآ -   2  / 50

رد 70 ترجه  زا  لاس 112  رد  مساق  هک  میریذپب  ار  دعـس  نبا  نخـس  مه  رگا  هدمآ و  ایندب  هدرم  دمحم  شردـپ  هک  لاس  نامه  رد  مساق 
؟ دنک تیاور  شردپ  زا  هتسناوت  یم  هنوگچ  تیفیک  نیا  اب  وهدوب  هلاس  شردپ 4  گرم  ماگنه  سپ  هتشذگ  رد  یگلاس 

يرجه لاس 10  عادولا -  هجح  رد  دمحم  اریز  هدرک  تیاور  يزیچ  شردپ  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  میئوگب  هک  تسینحیحص  مه  نیا  هزات  و 
ار نآ  دناوت  یم  اجک  هتـسب  يو  رب  ار  تیاور  نیا  هک  یـسک  سپ  تشذـگرد  يرجه  لاس 13  زا  رخالا  يدامج  رد  شردپ  ودش  دـلوتم  - 
زا شردـپ  هن  تسا و  هتفای  شردـپ  زا  یتیاور  مساق  هن  دـسیون : یم  تیاور  نیا  هلابند  رد  كردتـسملا  صیخلت  رد  یبهذ  دـیامنب ؟ تسرد 

رکبوب
نسح نب  هللا  دبع  بیعـش  وبا  نابز  زا  وا  ظفاح و  یباعج  ملاس  نبرمع  نب  دمحم  رکبوبا  یـضاق  نابز  زا   3 كردتسم 244 /  رد  مکاح  - 3
هدروآ ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  هکم  حـتف  زور  رد  ار  هفاـحقوب  شردـپ  (ض ) رکبوب تفگ : هک  تسا  هدروآ  سنا  زا  دوـخ  دانـساب  ینارح 

 . میدش یم  وا  دزنب  دوخ  ام  يدرک  یم  اهر  شا  هناخرد  ار  درمریپ  رگا  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر 
هکنآ اب  دـیوگن  ار  نآنآ  فعـض  هطقن  دوش و  میلـست  یباعج  شرازگنیا  ربارب  رد  ات  هتـشاد  نآ  رب  ار  یبهذ  هزیگنا  هچ  متـسناد  یم  شاک 

3  / نازیم 113 رد  شدوخ 

هحفص 231 ] ] 

یثیداحا بیطخ ، هتفگ  هب  و  هدوب ، شیک  تسـس  ورادرک  تشز  يدرم  دریگ : یممانـشد  داب  هب  ار  وا  هنوگنیدب  هدروآ و  ار  وا  همان  یگدنز 
زا تسا و  يرب  نآ  زا  هک  هتسب  وا  هب  يزیچ  يزوج  نبا  تسا و  روهشم  يرگیعیش  رد  وا  هویـش  هدرک و  تیاور  رایـسب  دیامن  یم  بیرغ  هک 

ینوگرگد هچ  تفگ : هتفای  ینوگرگد  ام  زا  سپ  یباعج  نبا  هک  ما  هتفای  ربخ  نانچ  متفگ : ینطق  راد  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاـکح  مکاـح 
هدرک شرازگ  ضورع  شناد  بحاص  دمحا  نب  لیلخ  نابز  زا  ثیدح  ادخهب 20  يرآ  تفگ  ثیدح ؟ رد  وا  مهف  تسا  نیا  متفگ  مه  يا 
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خیرات هب  دیدرگرب  دـنا -  هدروآ  وا  تشذگرـسرد  تارـضح  هچنآ  رخآ  ات  درادـن -  يداینب  اهنآ  زا  کیچیه  هک  یئاه  هریجنز  اب  مه  نآ  و 
، ناخروم قافتا  هب  هک  هدنام  هدیـشوپ  مکاح  یبهذ و  رب  رگم  یهگناو   5 نازیملا 322 /  ناسل   7 يزوج 38 /  نبا  زا  مظتنم   3 بیطخ 26 / 

نب هللا  دـبع  بیعـش  وبا  زا  وا  میئوگب  هک  تسا  تسرد  هنوگچ  ماگنه  نیا  رد  هتـشذگرد  لاس 355  رد  هدـش و  هداز  لاس 285  رد  یباعج 
ار ثیدح  هریجنز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هزات  تیاور و  یثیدح  هتشذگرد ) لاس 292  رد  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هتفگ  هب  هک   ) نسح

وبا نابز  زا  ظفاح و " و "   " هملک ود  نایم  رد  وا "  ظفل "  مکاحترابع ، ربانب  هنورگو  میریذـپب  كردتـسملا  صیخلت  رد  یبهذ  ترابع  اب 
یفوـتم بیعــش  وـبا  ناـبز  زا  هدــش  هداز  لاـس 321  رد  هـک  مکاــح  تـفگ  دــیاب  نآ  داــینب  رب  تـسا و  دــئاز  دنــس  زاــغآ  رد  بـیعش " 

تسا  هدرک  تیاوریثیدح  292
یم لوپ  ثیدح  تیاور  يارب  وا  یلو  میراد  یمن  مهتم  اه  شرازگ  لقن  رد  ار  بیعش  وبا  ام   - 2  / 30 دسیون - : یمنازیم  رد  یبهذ  هزات  و 

 . تسا رورپ  رادنپ  راک و  شزغل  وا  هک : تسا  هدروآ   3 نازیملا 271 /  ناسل  ردنابح  نبا  هتفگ  زا  رجح  نبا  هتفرگ و 
نابز زا  وا  بهو و  نب  هللا  دبع  زا  وا  رصن و  نب  رجح  نابز  زا  وا  بوقعی و  نب  دمحم  سابعلا  وبا  نابز  زا   3 كردتسم 244 /  رد  مکاح  - 4

ربمایپ دزن  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  هفاحقوب  تسد  باطخ  نب  رمع  هک  هدیـسر  رباج  نابز  زا  هک  تسا  هدروآ  ریبزلا  وبا  نابز  زا  وا  حـیرج و  نبا 
ياپ رب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  ار  وا  نوچ  دروآ و  (ص )

هحفص 232 ] ] 

دینکن .  کیدزن  هایس  شیر  اب  ار  وا  دیزاسشنوگ و  رگید  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  تشاد 
هدمآ اه  نآ  همه  رد  اریز  دنک  یم  بیذکت  ار  تیاور  نیا  نتم  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ رـضحم  هب  هفاحقوب  نتـشاد  هناور  رد  هک  يرابخا  همه 

یخرس تدش  زا  دید  تسیرگن  هفاحقوب  شیر  هب  نوچ  يو  هک  تشذگ  سنا  ثیدح  رد  هزات  و  رمع -  هن  هدروآ -  ار  يورکبوب  هک  تسا 
رگید تفگ : ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هدیـسر  تیاور  نیا  رد  هـک  دراد  ینعم  هـچ  سپ  دـنام  یم  جـفرع  تـخرد  ياـه  مزیه  هزیر  هـب 

دینکن ؟ کیدزن  هایس  شیر  اب  ار  وا  دیزاس و  شنوگ 
یم هدرمش  درخ  جیرج  نبا  رصع  رد  تسین و  وا  بهو  نبا  هتفگ : ینعم  نبا  هک  تسا  بهو  نب  هللا  دبع  یکی  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  اما 

2 لادتعالا 86 /  نازیم  هدش 
زا کـی  ره  رد  هـتفگ  یم  مزح  نـبا  دـسیون : یم   3 ناـیزم 125 /  رد  هک  تسا  یکم  يدـسا  ملـسم  نب  دـمحم  ریبزلا  وـبا  مـه  رگید  یکی 
زا یمان  هک  تسا  یناسک  زا  ناثدـحم  دزن  وا  اریز  تسا  دودرم  نیا -  دـننام  اـی   " هدیـسررباج -  ناـبز  زا  دـیوگب " : ریبزلاوبا  هک  ثیداـحا 
ای مدینـش  وا  زا  مدوخ  دیوگب : نوچ  یلو  هتـشاد  یم  ناهنپ  ار  ثیدح  ياه  یتساک  هنوگ  نیا  هب  هدرب و  یمن  رباج  دوخ و  نایم  طبار  يوار 

تـسادودرم مزح  نبا  هتفگ  هب  ثیدح  نیا  سپ  دـیوگ : ینیما  تفرگ .  يرگنـشور  داینب  ریز  ار  يو  نخـس  ناوت  یم  داد ، شرازگ  ار  ام  وا 
 " هدیسر .  رباج  نابز  زا  دیوگ " : یم  ریبزلا  وبا  مینیب  یم  نآ  هریجنز  رد  نوچ 

دزن يدرم  هتفگ : یلعـالا  دـبع  نب  سنوی  تخاـس و  ناوتن  يرگنـشور  داـینبریبز  ار  ریبزلا  وبا  شرازگ  دـنا : هتفگ  متاـح  وـبا  هعرز و  وـبا  و 
نابززا تسا و  هناوتـشپ  دـنمزاین  دوخ  ریبزلاوبا  تفگ : هک  مدینـش  مدوخ  دـش و  نیگمـشخ  وا  درک و  لالدتـسا  ریبزلا  وبا  ثیدـحهب  یعفاش 

دوخ نازیم  رد  ودیجنـس  یم  هک  شمدـید  تفگ  يا ؟ هدرک  اهر  ار  ریبزلا  وبا  ثیدـح  ارچ  وت  متفگ  ار  هبعـش  تفگ : هک  دـنا  هدروآ  ءاـقرو 
يراکتسرد

هحفص 233 ] ] 
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دش وا  دزن  هب  يدرم  يزور  مدوب  هتسشن  يو  دزن  هک  ماگنه  نامه  مدینـش و  ثیدح  ریبزلا  وبازا  مدمآرد و  هکمب  هتفگ  هبعـش  و  دومنیمن . 
شمتفگ دروآ ، مشخب  ارم  وا  تفگ  يدنب ؟ یم  تمهت  ناملـسم  يدرم  رب  ریبزلا  وبا  يا  شمتفگ  درک  در  ار  يو  وا  درک  يو  زا  یـشسرپ  و 

9 بیذهتلا 440 /  بیذهت  رد  زین  رجح  نبا  درک .  مهاوخن  تیاور  وت  زا  یثیدـح  زگره  يدـنب ؟ یم  ارتفا  يو  رب  درآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  ره 
دنا .  هدرمش  یم  تسس  ار  يو  ثیدح  ودنآ  زج  دمحا و  بویا و  هک  دسیون  یم  هدرک و  دای  ار  وا 

هفاحق وبا  هکم  حتف  زور  تفگ  وا  هک  هدیـسر  رباج  نابز  زا  هک  هدروآ   - 3  / 245 كردتـسم -  رد  مکاح  هک  تسا  ریبزلاوبا  نیمه  نابز  زا 
دیزاس . نیگنر  ار  ششیر  تفگ  ص )  ) ادخ لوسرو  دوب  دیفس  هنمرد  هایگ  نوچمه  وا  شیر  رس و  دندروآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  ار 

نابز زا  وا  یبلک و  نابز  زا  وا  یلذـه و  رکبوبا  نابز  زا  وا  راکب و  نب  ساـبع  ناـبز  زا  وا  یئـالع و  اـیرکزنب  دـمحم  قیرط  زا  رجح  نبا  - 5
وا دروآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ار  يو  رکبوب  هک  دوب  روک  يدرمریپ  هفاحقوب  تفگ : هک  تسا  هدروآسابع  نبا  نابز  زا  واو  حـلاصوبا 

ار وت  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  دهد ، هانپ  ار  وا  ادخ  هک  متساوخ  تفگ  میور  وا  دزن  هب  دوخ  ام  ات  يدرکن  اهر  ار  اهدرمریپ  ارچ  تفگ  (ص )
وت مشچ  هلیـسو  نآ  هب  متـساوخ  یم  مدش و  یم  نامداش  بلاطوبا  ندش  ناملـسم  هب  مردـپ  ندـش  ناملـسم  زا  شیب  نم  تخیگنارب  یتسارب 

 . 4 هباصا 116 /  دوشنشور 
شرازگ : هریجنز  نایجنایم  زا  مه  نیا  و 

نادرم زا  هک  دراد  شزرا  یتروص  رد  ثیدح  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  تسس  يو  ثیدح  دیوگ : یبهذ  يرصب  یبالغ  ایرکزنب  دمحم  - 1
هدرک و لقن  یثیدح  دوخ  دانسا  اب  یلوصو  هدوب  زاسثیدح  هتفگ : ینطق  راد  تسا و  فرح  وا  نوماریپ  رد  هتفگ  هدنم  نبا  دنک و  لقن  قثوم 

یبالغ زا  تسا  یغورد  نیا  دیوگ  هاگنآ 
3  / لادتعالا 58 نازیم 

هحفص 234 ] ] 

 . تسا هیاپ  یب  ياهرادـنپ  هدـیهوکن و  يو  ثیداحا  رتشیب  هتفگ  یلیقع  تسا و  زادرپ  غورد  هتفگ : ینطق  راد  يرـصب : راکب  نب  ساـبع  - 2
 2 لادتعالا 18 /  نازیم 

ردنغ تسا و  شزرا  یب  وا  دیوگ : نیعم  نبا  تسا و  قثوم  ریغ  وا  دـیوگ : مه  تسا و  شزرا  یب  وا  هتفگ  يرود  يرـصب . یلذـه  رکبوب  - 3
میریگ یمن  لالدتسا  هیامرس  یلو  میسیونیم  ار  شثیدح  هتفگ  متاح  وبا  تسا و  تسـسشثیدح  هتفگ : هعرز  وبا  هتفگ و  یم  غورد  هتفگ :

تسـس و شثیدح  هتفگ ، ینیدم  نبا  تسا و  كورتم  شثیدح  هتفگ : دینج  نبا  میـسیون و  یمن  ار  شثیدح  تسین و  قثوم  هتفگ : یئاسن  و 
شثیدـح هتفگ  ینطق  راد  تسا و  تسـس  شثیدـح  هتفگ : یناـجزوج  تسا و  تسـس  تسـس  تـسا  تسـس  مـه  رایـسب  تـسا ، شزرا  یب 

رد ار  وا  راـک  هللا  دـبع  وـبا  هتفگ  يزورم  تسا و  شزرا  یب  تسـس و  شثیدـح  هتفگ : نایفـس  نـب  بوـقعی  تـسا و  كورتـم  هدـیهوکن و 
دناوتن هناوتشپ  وا  ثیدح  هتفگ : قاحسا  وبا  تسا و  ثیدح  تسس  ياه  يرـصب  زا  هتفگ  رامع  نبا  هدرمـش و  یم  تسـس  ثیدح ، شرازگ 

 . تسین يوریپ  هتسیاش  هدرک  شرازگ  هچنآ  رتشیب  هتفگ  يدع  نبا  تسین و  دنمورین  وا  شرازگ ، ناثدحم  دزن  هتفگ  مکاح  دمحا  وبا  دوب و 
عیرز نب  دزی  تسا و  قثوم  ریغ  وا  دـنا  هتفگ  ردـنغ  نیعم و  نبا  ودنرامـش  یم  تسـس  ار  وا  ياه  شرازگ  نارگید  دـمحا و  هتفگ : یبهذ  و 

هدماین .  رامش  هب  ظافح  ناثدحم ، دزن  وا  هفگ  يراخب  تسا و  قثوم  ریغ  وا  هتفگ  یئاسن  مدنادرگ و  ور  شیاه  شرازگزا  هناهاگآ  هتفگ :
هریجنز هتفگ : روکذم  ثیدـح  زا  يدای  زا  سپ  هباصا  رد  رجح  نبا  مه  12 و  بیذهتلا 46 /  بیذهت   3 لادتعالا 345 /  نازیم  هب  دیدرگرب 

تسا  هیاپ  یب  نآ  ياه 
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تسا هدروآ  رانید  نب  هللا  دبع  نابز  زا  وا  هدیبع و  نبا  یسوم  نابز  زا  قراط  نب  یسوم  هرق  وبا  دسیون  یم   4 هباصا 117 /  رد  رجح  نبا  - 6
ام ات  يدرکن  اهر  ار  درمریپ  ارچ  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  دروآ ، تفرگ و  ار  هفاحقوبا  تسد  رکبوب  هکم  حـتف  زور  رد  تفگ  رمع  نبا  هک 

دهد هانپ  ار  وا  ادخ  ات  متساوخ  تفگ  رکبوب  میوش  وا  دزن  هب  دوخ 

هحفص 235 ] ] 

مردـپ یناملـسم  زا  رتـشیب  بلاـطوبا  ندـش  ناملـسم  زا  نم  دـش  یم  ناملـسم  بلاـطوبا  رگا  تخیگنارب  یتـسارب  ار  وـت  هک  نآ  هب  دـنگوس 
مدش .  یم  لاحشوخ 

ناملـسم وت  نوچ  سابع : هب  تسا  رمع  راتفگ  نوچمه  دنک و  یمن  هفاحقوب  ندش  ناملـسم  رب  تلالد  يرتشیپ  نآ  نوچمه  زین  ثیدـح  نیا 
نایجنایم اما  دروایم -  مالـسا  هک  یتروص  رد  ینعی  باطخمردپ -  یناملـسم  زا  ات  مدش  لاحـشوخ  رتشیب  وت  ندـش  ناملـسم  زا  نم  يدـش 

دنرارقنیا : زا  شرازگ  هریجنز 
دنریگ یمن  لیلد  ار  نآ  یلو  دنسیون  یم  ار  وا  ثیدح  هتفگ : متاح  وبا   3 نازیم 211 /  رد  یبهذ  هتشون  هب  قراط .  نب  یسوم  - 1

نبا تسا و  تسـس  شثیداحا  دنا : هتفگ  وا  زج  یئاسن و  تشون و  دیابن  ار  وا  ثیدح  هتفگ : دـمحا  یبهذ : هتـشون  هب  هدـیبع  نب  یـسوم  - 2
يو ثیدح  هتفگ : مه  رابکی  تسا و  شزرا  یب  وا  هتفگ : نیعم  نبا  تسا و  راکشآ  شیاه  شرازگ  رب  ندوب  تسس  ياه  هناشن  هتفگ  يدع 
یلو تسا  وگتـسار  وا  دـنچ  ره  هتفگ  هبیـش  نب  بوـقعی  میزیهرپ و  یميو  ثیدـح  زا  اـم  هتفگ : دیعـس  نب  ییحی  و  دروآ .  دـیابن  لـیلد  ار 

تسا .  تسسرایسب  شثیداحا 
 3 لادتعالا 214 /  نازیم 

ناشیا ندرگ  هب  هانگ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  يو  زا  هدیهوکنیثیداحا  وا  نادننامه  هدیبع و  نب  یسوم  دیوگ : یلیقع  رانید .  نب  هللا  دبع  - 3
 202/5  . بیذهت تسا 

مود  شخب 
هک یـشرازگ  رگم  دشاب  هفاحقوب  ندـش  ناملـسم  رب  يا  هناشن  هک  تفای  ناوتن  يزیچ  هدرتسگ  ياه  همان  یگدـنز  ثیدـحياه و  باتک  رد 

نوچ تفگ  هک  هدروآرکبوب  رتخد  ءامسا  نابز  زا  وا  قاحسا و  رسپ  قیرط  زا  دوخ ج 6 ص 349  دنسم  رددمحا 

هحفص 236 ] ] 

 - رب سیبق  وبا  زارف  رب  ارم  مکرتخد  تفگ : دوب  شنادنزرف  نیرتکچوک  زا  هک  يرتخدـب  هفاحق  وبا  داتـسیاب  يوط  يدزد  ص )  ) ادـخ لوسر 
یم ياهدمآ  مهارف  یهایس  تفگ  ینیب  یم  هچ  مکرتخد  تفگ  وا  درب  نآ  زارف  رب  ار  يو  سپ  دوب -  روک  شدوخ  ءامـسا ، هفتگ  هب  هک  ارچ 

رـالاس زین  نآ  مکرتخد  تفگ  دود  یم  سپ  شیپ و  هب  یهایـس  نآ  ناـیم  هک  منیب  یم  ار  يدرم  تفگ و  دوب  دهاوخیهاپـس  نآ  متفگ  منیب 
شیپ هب  هاپس  ماگنه  نیا  رد  هک  ادخب  تفگ  دیشاپب  مه  زا  یهایس  ادخ  هب  تفگ  وا  تسا  هاپس  ورشیپ و  هدنامرف و  هک  تسایـسک  ای  رگـشل 

كرتـخد ندرگ  رد  دـندروخرب و  وا  هب  هاپـس  دـسر  شا  هناـخب  هکنآ  زا  شیپ  دروآ و  ریز  هـب  ار  وا  سپ  رب  ما  هناـخب  ارم  دوز  هدـش  هدـنار 
دش دراو  دجسم  هب  دمآرد  هکم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  تفگ  ءامسا  دروآ  ردب  ار  نآ  دید  ار  وا  يدرم  نوچ  هک  دوب  هرقن  زا  يدنبولگ 
هب دوخ  نم  ات  يدرکن  اهر  شا  هناخ  رد  ار  درمریپ  ارچ  تفگ  دید  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  دروآ  تفرگ و  ار  شردپ  تسد  رکبوبا  و 

ربارب رد  ار  وا  سپ  تفگ  ءامسا  يور .  وا  غارس  هب  وت  ات  دیآ  وت  دزن  هک  تسا  رتراوازس  وا  يارب  ادخ  لوسريا  تفگ  رکبوبا  مور  وا  غارس 
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لوسر  رب  ض )  ) رکبوب دروآ و  مالسا  وا  وش  ناملسم  تفگ : ار  وا  هاگنآ  دیشک و  تسد  شا  هنیس  رب  سپس  دناشنب  شیوخ 
دیزاـس نوـگرگید  ار  وا  يوـم  گـنر  تفگ  ص )  ) ادـخ لوـسر  دوـب  دـیپس  هـنمرد  تـخرد  نوـچمه  شردـپ  رـس  دـمآرد و  ص )  ) ادـخ

ار مرهاوخ  دنب  ندرگ  سک  ره  هک  مهدیم  دنگوس  مالسا  ادخ و  قحب  ار  همه  تفگو  تفرگ  ار  شرهاوخ  تسد  تساخرب و  رکبوبسپس 
راذگ .  ادخ  باسحب  ار  تدنب  ندرگ  مکرهاوخ  تفگ  واو  دادن  یخساپ  ار  وا  یسک  دهدب  هتشادرب 

زورما مدرم  نایم  رد  يراکتـسرد  دنگوس  ادخب  هک  راذگ  ادـخ  باسح  هب  ار  تدـنب  ندرگ  : 1 ضایر 45 /  رد  يربط  بحم  تداـبع  هب  و 
تسا .  كدنا 

قارع میقم  یندم  رایخ  نب  راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  نا  شرازگ  هریجنز  نایجنایمزا  یکی  نوچ  تسین  تسرد  تیاور  نیا  دـیوگ  ینیما 
نب ماشه  تسا و  زادرپ  غورد  قاحسا  نبا  هتفگ : یمیت  نامیلس  تسین و  وا  ياههتخاس  زا  زج  مه  تیاور  نیا  تسا و 
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تسا .  زادرپ  غورد  وا  هتفگ : هورع 
تسا .  نالاجد  زا  یلاجد  هتفگ  کلام  و 

تسا . زادرپ  غورد  قاحسا  نب  دمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  هتفگ : ناطق  ییحی  و 
دوب .  مهتم  اه  تعدب  زا  عون  کی  زا  شیب  هب  دوخ  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  ثیدح  مدرم  هتفگ : یناجزوج  و 

درک .  یم  لقن  هوای  یثیداحا  سانشان  نارگشرازگ  نابز  زا  هتفگ : ریمن  نباو 
یم وا  زا  دشاب  قاحـسا  نبا  یثیدح  رگـشرازگ  اهنت  رگا  هللا : دبع  وبا  وا  شمتفگ  مدیـسرپب و  واهرابرد  ار  دـمحا  هتفگ : قاحـسا  نب  بویاو 

 . تخاس یمن  ادج  يرگید  زاار  یکی  راتفگ  درک و  یم  وگزاب  ار  دحاو  یثیدح  یهورگ ، نابز  زا  وا  هک  مدید  نم  ادخب ، هن  تفگ  يریذپ 
باتک تشاد و  یم  تسود  ار  ثیدحهک  دوب  يدرم  وا  تفگ  درک  دای  ار  قاحـسا  نب  دمحم  نوچ  هک  مدینـش  دـمحا  زا  تفگ : دواد  وبا  و 

هک تشادـن  اورپ  درک و  یم  ناهنپ  ار  اه  نآ  هریجنز  یتساک  داد و  یم  اج  شیاه  باتک  نایم  ار  نآ  بلاطم  تفرگ و  یم  ار  ثیدـح  ياه 
نارگیدزا .  ای  یبلک  زا  دنک  تیاکح  سک  هچ  زا 

ثیداحا ای  دانـسالا  لصتم  هطـساولا و  لیلق  ثیدح  ره  رد  درامـش و  راوتـسا  ار  وا  ثیدح  مردپ  مدیدن  زگره  هتفگ : دـمحا  نب  هللا  دـبع  و 
هن .  ننس  هب  طوبرم  ياه  هنیمز  رد  تفگ  تفرگ  لیلد  ناوت  یم  ار  وا  ثیدح  ایآ  دنتفگ  ار  يو  نوچ  دوب و  وا  يوج  یپ  نآ ، اب  فلاخم 

تسین .  دنمورین  وا  شرازگ  تسا و  ثیدحلا  فیعض  تسین ، نانچ  وا  هتفگ : نیعم  نبا  و 
هدرمش یم  وگغورد  ار  وا  دلاخ  نب  بیهو  ناطق و  ییحی  یمیمت و  نامیلس  هتفگ  ینیدم  نبا  و  تسین .  دنمورین  وا  شرازگ  هتفگ : یئاسن  و 

دنا . 
اهنت اروا  تسین و  تجح  وا  نخـس  دـنراد و  فالتخاوا  هرابرد  ناـیاوشیپ  هتفگ : مه  تفرگ و  دـیابن  لـیلد  ار  وا  ثیدـح  هتفگ : ینطقراد  و 

داهن .  ناوت  یم  شزرا 
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دوب .  هدیدن  ار  وا  زگره  دنگوس  ادخب  هکنآ  ابدرکیم  شرازگ  رذنم  تنب  همطاف  منز  نابز  زا  قاحسا  نبا  هتفگ  هورع  نب  ماشه  و 
درک .  يزاسثیدح  هب  مهتم  ار  وا  مدیسرپبوا و  هرابرد  کلام  زا  هتفگ  بیهو  و 
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تشاد  یم  هدیشوپ  اراه  ثیدح  هریجنز  رددوجوم  ياه  یتساک  زارایسب  وا  هک  یتسار  هتفگ  دمحا  و 
ملـسا نب  دیز  زا  وا  دمحم و  نب  رمع  زا  وا  بهو و  نب  هللا  دبع  نابز  زا  دشدای  هک  یثیدح  نیمراهچ  قیرط  زا  كردتـسم  رد ج 3  مکاح  و 

تفگ : شاب  داش  شردپ  یناملسم  هب  ار  رکبوب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدروآ  (ض )
لاس رد  ملـسا  نب  دیز  هک  تسه  مه  بیع  نیا  میدرمـش  مراهچ  ثیدـح  يارب  هک  یفعـض  هطقن  زا  هتـشذگ  زین  ثیدـح  نیا  هریجنز  رد  و 

ص)  ) يربماـیپ زا  يزیچ  اصخـش  وا  هک  تسین  تسردسپ  دـنا  هدرک  رادـید  ار  رمع  نبا  هـک  هدـش  هدرمـش  یناـسک  زا  هتـشذگرد و   136
تسا .  هدش  دلوتم  ربمایپ  زاسپ  یسب  اریز  دنک  تیاور 

دوجوم یتساک  وا  دناسر  یم  هک  هتفگ  ینخـس  دیهمتلا  همدقم  رد  ربلا  دبع  نبا  دسیونیم :  3 بیذهتلا 397 /  بیذهت  رد  رجح  نبا  هزات  و 
تیاکح هنییع  نبا  زا  هدینـشن و  يزیچ  دیبل  نب  دومحم  زا  وا  دـسیون : یم  رگید  یئاج  رد  هدرک و  یم  ناهنپ  ار  اه  ثیدـح  ياه  هریجنز  رد 

یمن وا  رد  یبـیع  دـنا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  زیننارگید  زا  هتفاـی و  هار  یللخ  وا  هظفاـح  رد  یلو  هدوـب  هتـسیاش  يدرم  دـیز  تفگهک  هدرک 
وا دسیون : یم   1 لادـتعالا 361 /  نازیم  رد  هدومن و  یم  يور  هدایز  هار  نیا  رد  هدرک و  یم  يار  هب  ریـسفت  ار  نآرق  هک  نآ  رگم  میـسانش 

یلاخ وت  یئاهاعدا  رگم  تسین  چیه  ینیب ، یم  هچنانچ  هک  نآ  ناتساد  هفاحقوب و  ندش  ناملسم  دوب  نیا  هدرک .  یم  يار  هب  ریـسفت  ارنآرق 
هب وا  ندمآ  هک  دیآ  یم  رب  زین  دـمحا  تیاور  نامه  زا  هزات  درک و  تباث  نآ  اب  ناوتن  ار  سکچیه  مالـسا  هک  هیاپ  یب  ینانخـس  رب  یکتم  و 

دزن

هحفص 239 ] ] 

دنا هدناتس  شرتخد  زا  ناناملسم  هک  ار  يدنب  ندرگ  هک  هدوب  نآ  رطاخب  طقف  طقف و  هتشاد -  تیعقاو  میتفرگمه  رگا  ص - )  ) ادخ لوسر 
یم ص )  ) يو رادید  هب  مهرـس  تشپ  مه  زاب  دوب  هدمآ  يو  دزن  هب  ندش  ناملـسم  يارب  یتسار  دوب و  تباث  وا  یناملـسم  رگا  دریگب و  سپ 

تفرگ و یم  هرهب  وا  شناد  نیریش  یفاص و  همشچ  زا  هدرمش و  تینغار  تصرف  رفـس ، نآ  رد  هکم  رد  ص )  ) يو تماقا  مایا  رد  تفاتش و 
هک دیاب  یم  دوب  هدش  ناملـسم  رگا  زین  و  دـیآ ، وا  رادـیدب  عادولا  هجح  رد  هک  دوبراوازـس  دناتـس و  یم  وا  زا  ار  شیوخ  شیک  ياه  هناشن 
ای دوب  هدـش  ناملـسم  رگا  دـنک و  لقن  یـشرازگ  ص )  ) وا نارای  زا  یکی  زا  مک  تسد  ای  دـنکتیاور  ص )  ) وا زا  ثیدـح  کی  مک  تسد 
زا يدای  لقاال  ای  نآ .  يوس  هب  نارگید  توعد  رد  فرح  کی  ای  نآ  زا  عافد  رد  ینخـس  ای  دـش  یم  لقن  وا  زا  مالـسا  هراـبرد  هملک  کـی 

شندش ناملسم  ناتساد  مک  تسد  دمآ و  یم  خیرات  رد  يو  لوسر  هب  ادخ و  هب  وا  نامیا  ياه  هناشن  زا  یشرازگ  شا و  یناملسم  راگزور 
درک .  یم  تیاور  دوخ  ار 

شا هناخ  رد  ار  درمریپ  ارچ  تفگ : وا  هرابرد  هک  دوب  هدرک  مارتحا  هزادناب  ار  وا  ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب و  حیحـص  هدـش  دای  ربخ  رگا  هزات  و 
نیا هب  يدرم  شهاوخو  تطاسو  هباحـص  ارچ  سپ  دناسر  ماجنا  هب  رکبوب  هب  مارتحا  رطاخب  تشذگ  هچنانچزین  ار  نیا  خـلا و  دـیدرکن  اهر 

هراـبرد هک  تشادـگرزب  ار  وا  يو  هراـبرد  یئاـهبنارگ  هملک  ناـنچ  نتفگ  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يدرم  ناـمه  دـندرک ؟ در  ار  یگرزب 
وا يوربآ  هب  هک  دوب  ناشیا  نایم  رد  سابع  نوچمه  یـسک  هکنآ  اب  دوب  هتفگن  ص )  ) شدوخ ياهومع  هرابرد  یتح  هباحـص و  زا  کـچیه 

ار وا  شهاوخ  تطاسو و  مه  زاب  دندید  رکبوب  هرابرد  ربمایپ  زا  ار  تشادگرزب  همه  نیا  هباحص  هکنآ  اب  ارچ  و  دنتساوخ ، یم  ناراب  ادخزا 
ار وا  دـیاب  یم  دوـب و  ناملــسم  وـن  لاـسنهک و  يدرمریپ  هـکنآ  اـب  دــندنادرگن  رب  يوـب  ار  دــنب  ندرگ  نآ  دــنتفریذپن و  شردــپ  هراـبرد 

نایم هب  دریگب و  ار  شرهاوخ  تسد  دیاب  داد  ص )  ) ادخ لوسر  هار  رد  ار  شا  یئاراد  رتشیب  نانیا  رادنپ  هب  هک  رکبوب  ارچ  و  دـنرادیمارگ ؟
ار نارضاح  دناشکب و  هدنکارپ  ياه  نادناخ  زا  مدرم  هورگ  هوبنا 
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هباحـص هک  تشاد  یـشزرا  هچ  دوبهچ و  هرقن  دـنب  ندرگ  نآ  دـنهد ؟ سپ  يوـب  ار  وا  دـنب  ندرگ  هک  دـهد  دـنگوس  مالـسا  ادـخ و  قـحب 
ندرگ ناـیرج  رکبوب  هنوگچ  و  ناـنآ ؟ هفیلخ  شیادرف  دوب و  ناشدیفـس  شیروریپ  زور  نآ  هک  دـنتفریذپن  نآ  هراـبرد  ار  یـسک  تطاـسو 

رد زور  نآ  رد  هک  دور  یم  نآ  رب  اراکشآ  هاگنآ  دراذگب و  ادخ  باسحب  ار  نآ  هک  دهد  یم  روتـسد  شرهاوخب  درامـش و  یم  مهم  اردنب 
زور نآ  زا  هک  لاس  هسزا  سپ  وا  هتفگ  داینب  رب  و  تسا ؟ كدـنا  يراکتـسرد  تفـص  تسه ) ناشیا  نایم  مه  ربمایپ  هکنآ  اب   ) هباحـص نایم 

تـشذگرد زا  سپ  هنوگچ  و  دنـشاب ؟ هدیـسر  يراکتـسرد  زا  يا  هیاپ  هچب  دیاب  نانآ  تسبرب ، تخر  نانآ  نایم  زا  ص )  ) ربمایپ تشذگ و 
مناد .  یمن  نم  دندمآرد ؟ راک  زا  لداع  همه  ناشربمایپ 

رکبوب ردام  یناملسم 

رب ار  نآ  یناهرب  هن  وتسا  راوتـسا  یلیلد  رب  هن  تسین ، مولعم  هفاحق -  وبا  شردپ -  مالـسا  زا  شیب  مه  ریخلا -  ما  رکبوب -  ردام  یناملـسم 
دراد .  یم  ياپ 

دبع رکبوبا  نابز  زا  وا  هصیصم و  یضاق  يرمع  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  نابز  زا  یـسلبارطا  نامیلـس  نب  همثیخ  نسحلا  وبا  ظفاح 
نب هللا  دبع  نابز  زا  وا  هللا و  دیبع  شردپ  نابز  زا  وا  هللا و  دیبع  نب  هحلط  نب  یـسوم  نب  نارمع  نب  دـمحم  نب  قاحـسا  نب  هللا  دـیبع  نب  هللا 

هدروآ رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  نابز  زا  وا  نارمع و  نب  دمحم  شردپ  نابز  زا  وا  هحلط و  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  نارمع  نب  دـمحم 
دوخ توعد  هک  درک  رارصا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  رکبوبا  دندمآ  مهارف  دندوب  درم  هک 38  ربمایپ  نارای  نوچ  تفگ  ض )  ) هشیاع هک  تسا 

ار ادـخ  توعد  ص )  ) ادـخ لوسر  ات  درک  یم  يراشفاپ  نانچمه  رکبوبا  یلو  میتسه  كدـنا  یهورگ  ام  رکبوبا  تفگ  وا  دـنک  راکـشآ  ار 
ردرکبوبا تخادرپ و  توعدب  دوخ  هورگ  نایم  اه  نآ  زا  کی  ره  هدش  هدنکارپ  مارحلا  دجسم  رانک  هشوگ و  رد  ناناملسم  درک و  راکـشآ 

لوسر تساخرب و  ینارنخس  هب  مدرم  نایم 
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ناناملـسم رب  رکبوبا و  ربناکرـشم  دـناوخ .  شلوسر  ادـخب و  ار  مدرم  هک  دوب  یئوگنخـس  نیتـسخن  رکبوـب  دوـب و  هتـسشن  زین  ص )  ) ادـخ
نب هبتع  دندز و  کتک  یتخس  هب  هدرک  بوک  دگل  ار  رکبوبا  دنتخادنا و  هارب  یتخـس  يراک  کتک  دجـسم  رانک  هشوگ و  رد  دندیروشب و 

يراک نادنچ  اه  هبرـض  نیا  دز و  یم  وا  هرهچ  هب  ارنآ  درک و  وا  ندزب  زاغآ  هدـش  هتخود  شفک  ود  اب  دـش و  کیدزن  وا  هب  راکدـب  هعیبر 
ار رکبوب  دندرک و  رود  رکبوبرس  زا  ار  ناکرشم  ات  دنتساخرب  یشک  نیک  هب  زین  نایمیت  دوبن و  صیخشت  لباق  وا  هرهچ  رد  شا  ینیب  هک  دوب 

دندـمآرد دجـسم  هب  دنتـشگزاب و  نایمیت  سپ  درم  دـهاوخ  وا  هک  دنتـشادن  کش  ودـندناسر  شدوخ  هناـخ  هب  اـت  دنتـشادرب  يا  هماـج  رد 
دندرک نخس  زاغآ  رکبوب  اب  هفاحقوب  نایمیت و  دنتـشگزاب .  رکبوب  دزن  سپ  تشک  میهاوخ  ار  هبتع  دریمب  رکبوب  رگا  دنگوس  ادخب  دنتفگو 

دنتفگ و دب  ار  وا  نابز ، اب  ناشیا  درک  هچ  ص)  ) ادخ لوسر  دیـسرپ : دمآ و  نخـس  هبهک  دوب  زور  رخآ  رد  وا  تخادرپ و  ناشیا  خساپ  هب  ات 
دش و اهنت  وا  اب  يو  یلو  یناشونب .  یناروخب و  وا  هب  يزیچهک  رگنب  دـنتفگ  رخـص  تنب  ریخلا  ما  هب  دنتـساخرب و  سپـس  دـندرک ، شهوکن 

سپ تفگ  دش  هچ  تتـسود  مناد  یمن  ادخب  داد  خساپ  وا  درک  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  یم  شا  همه  وا  درـشف  اپ  وا  هب  ندناروخ  يارب 
هدش هچ  هللا  دبع  نب  دمحم  هک  دسرپ  یم  رکبوب  تفگ  دیسر و  لیمج  ما  دزن  هب  ات  تفربيو  سرپب .  وا  زا  باطخ و  رتخد  لیمج  مادزن  ورب 

اب سپ  ایب  تفگ  وا  دمآ  مهاوخ  میایب  ترـسپ  دزن  وت  اب  یهاوخ  رگا  ار و  رکبوب  هن  مسانـش و  یم  ار  هللا  دبع  نب  دمحم  هن  نم  داد  خـساپ  وا 
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نینچ وت  اب  هک  یناسک  تفگ  دروآرب و  دایرف  اراکـشآ  دش و  وا  کیدزن  لیمج  ما  سپ  هدنکفا  نیمز  رب  ار  رکبوب  يرامیب ، دید  ات  تفرب  وا 
تسا و اج  نیا  تردام  داد  خساپدرک  هچ  ص)  ) ادخ لوسر  دیـسرپ  وا  دریگب  ار  وت  ماقتنا  ادخ  هک  مراودیما  نمو  دـنناراکهبت  زا  دـنا  هدرک 

يارب سپ  تفگ  مقرا  هناخ  رد  تفگ  تسا  اجک  دیـسرپ  تسا  وکین  تسردنت و  سپ  تفگ  رادنپم  دوخ  رب  سوساج  ار  وا  تفگدونـش  یم 
تفرگ و مارآ  مدرم  ات  دندرک  یمرن  يو  اب  ودنآ  موش  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ات  مشونن  مروخن و  يزیچ  هک  تسا  نم  ربدنگوس  نیا  ادخ 

مارآ مدرم 
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دنکفا و ص )  ) وايورب ار  دوخ  سپ  دندمآرد  ص )  ) ربمایپ رب  ات  دنتـشادب  ياپ  رب  هتفرگ  ار  شیاهوزاب  ریز  هدرب  ردب  ار  يو  هاگنآ  دندش و 
مردام ردپ و  تفگ  رکبوب  تخوسب و  وا  رب  لدیتخـس  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دندنکفا و  وا  يو  رب  ار  دوخ  زین  ناناملـسم  دیـسوبب و  ار  وا 

تسا و نابرهم  شنادنزرف  هب  هک  تسا  نم  ردام  نیا  هدناسر  متروص  هب  قساف  نآ  هک  يدنزگ  نامهرگم  مرادن  يدرد  چـیه  نم  وت  يادـف 
سپ دـناهرب  خزود  زا  وت  يرای  هب  ار  وا  هک  اسب  نک  اعد  لـج  زع و  يادـخ  هاگردـبوا  يارب  ناوخب و  ادـخ  يوسب  ار  وا  یتسه  هدـنخرف  وت 

ناملسم  وا  ودناوخ  مالسا  هب  ار  يو  ص )  ) ادخ لوسر 
هدرمـش و یم  وگغورد  ار  وا  یئاسن  رجح  نبا  یبهذ و  لقنب  هک  هدرک  تیاور  يرمع  دمحم  نب  هللا  دیبع  اهنت  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ  ینیما 

ياه شرازگ  تسا و  يرمع  نآ  يوار  اهنت  اریز  تسین  حیحـص  دیوگ : هدوب  يرمع  نآ  يوار  اهنت  زین  هک  رگید  یثیدـح  هرابرد  ینطق  راد 
تسا .  تسس  وا 

دالوا زا  هللا -  دیبع  هللا و  دـبع  نایم  نآ  زاو  دنتـسه  رکبوب ) ناگدـنامزاب  ناشیوخ و   ) نایمیت زا  یمامت  مه  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  رگید 
نب نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  هحلط  دالوا  زا  نارمع  رسپ  ود  دمحم  هللا و  دبع  دنا و  هدشن  هتخانـش  لاحلا و  لوهجم  هللا -  دیبع  نب  هحلط 

دنلاحلا .  لوهجم  قباس  نت  ود  دننام  ود  ره  زین  هللا  دیبع  نب  هحلط  دالوا  وا  زا  ای  رکب  یبا 
اپ ياج  نانچ  مه  وا  تخس  زور  نآ  رد  یتسارب  رگا  هدماین و  رامش  هب  دنا  هدید  هجنکش  مالسا  هار  رد  هک  یناسک  زاهاگچیه  رکبوب  هزات  و 

چیه دـش و  یم  يروآدای  یخیرات  ره  تاحفـص  رد  هتبلا  دوب  یتسار  زا  يا  هناشن  نیرتمک  ـالاب  شرازگ  رد  رگا  تشاد و  يزور  لاـح و  و 
مالـسا هار  رد  ناگدرب  هک  یئاه  هجنکـش  زا  دوخ  تاحفـص  يالبال  رد  خیرات  هک  تسا  هنادـنمدرخ  ایآ  دیـشوپ  یمن  مشچ  نآ  زا  یخروم 

رکبوب نوچمه  یسک  هک  یجنر  راد و  ریگ و  نینچ  زا  نآ  هحفص  چیه  رد  یلو  دنک  دای  دنا  هدوب 
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دورن ؟ يدای  هدید  هتشاد و 
ینانیمطا نیرتمک  نآ  شرازگ  نایجنایم  هبرگا  دندرمـش و  یمن  يرمع  هللا  دـیبع  ياه  هتخاـس  زا  ار  شرازگ  نیا  ناـظفاح ، مهرگا  هزاـت  و 

همه نآ  رد  تروص ، نآ  رد  دنـشیدنایب  شیارب  يا  هراچ  هدش  روط  ره  لوهجم  يوار  کی  هب  نآ  نتـسب  ابدنچ  ره  دنتـسناوت  یم  هتـشاد و 
شازگ دنتفرگ و  یم  ارف  ار  نآ  يرگید -  زا  یکی  نآ -  نایاوشیپ  وثیدح  ناظفاح  هکلب  دندیـشوپ  یمن  مشچ  نآ  زا  هتـشذگ  ياه  هدـس 

یگتخاـس و ثیداـحا  رکذ  رد  دـنا  صــصختم  ود  نـیا  اریز  دـش  یمن  ود  نآ  ياـهور  هلاـبند  ریثـک و  نـبا  يربـط و  بـحم  هژیو  اـهنت  نآ 
تفای : ناوت  نآ  بذک  رب  یئاه  هناشن  فلتخمتاهج  زا  تیاور  دوخ  رد  هزات  هک  دروآردنم 

سپ هداد  يور  تثعب  لاس 6  رد  دـشاب -  ینتفریذـپ  میتفرگ  مه  رگا  الاب -  ناتـساد  هدـش و  هداز  تثعب  زا  سپ  ای 5  لاس 4  رد  هشیاـع  - 1
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ود کی  هک  یکرتخد  هک  یلاح  نامه  ردار  شردپ  راد  ریگ و  ایآ  دهدب ؟ ار  راد  ریگ و  شرازگ  اهدـعب  هک  هدوب  اجک  عقوم  نآ  رد  هشیاع 
ار رگید -  سک  ره  ای  لیمج  ما  ای  شرداـم  اـی  شردـپ   - یلـصا يوار  ارچ  سپ  هن  هک  رگا  هدـید ؟ هدوب  رداـم  ناتـسپ  هب  هدـیبسچ  هلاـس و 
مه نآ  تسا و  هدیـشارت  ار  نآ  ناشارت  تلیـضف  تسد  هک  هدوب ؟ نانآ  زا  سپ  یئاه  هدس  هدئاز  شرازگ ، نیا  دـیاش  نوچ  هدرکن ؟ یفرعم 

هدیدرون .  مهرد  هدش  هدیشارت  شیارب  تلیضف  نیا  رد  هک  ار  یسک  یگدنز  همان  راگزور ، هکنآ  زا  سپ 
ماگنه نآ  داـینب  نیا  رب  دـندمآ " . . .  مهارف  دـندوب -  درم  هک 38  ص - )  ) ربمایپ ناراـی  همه  نوچ  هک " : هدـمآ  شرازگ  تراـبع  رد  - 2

یم زامن  ام  اه  لاس  نآ  نوچ  دنداتسرف  دورد  یلع  نم و  رب  لاس  تفه  ناگتـشرف  دیوگ : ص )  ) ربمایپ اریز  دوب  هدشن  ناملـسم  رکبوب  زونه 
نم هک  تشذـگ  ع )  ) نانمومریما زا  یحیحـص  تیاور  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  زاـب  درازگب و  زاـمن  هک  دوبن  اـم  اـب  رگید  سکچیه  میدرازگ و 

شیپلاس تفه 
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مالسا درم  زا 5 . رتشیبزا  سپ  رکبوب  هک  مدـید  يربـط  حیحـص  تیاوررد  هک  لـیلد  نیا  هب  مدرازگ و  زاـمن  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  اـب  مدرم  زا 
هدروآ

ناـمهورگ اـم  رکبوبا  تفگ  یم  وا  دـنک و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  هک  درک  یم  رارـصا  ادـخ  لوسر  هب  رکبوـبا  هدـمآ " : شرازگ  رد  - 3
هک يرابخا  زین  ار  زارف  نیا  درک " . . .  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ص )  ) ادخ لوسر  ات  دومن  یم  يراشفاپ  نانچمه  رکبوب  یلو  تسا  كدـنا 

توعد ص )  ) ادخ لوسر  یئاعدا ، زو  نیا  ندیسر  ارف  زا  شیپ  لاس  هس  اه  نآ  داینب  رب  اریز  دنک  یم  بیذکت  هدمآ  اه  همان  تشذگرـس  رد 
دوب  هدرک  راکشآار  دوخ 

ندش هتخیگنارب  زا  سپ  لاس  هس  ار  ص )  ) دمحم شربمایپ  لج  زع و  يادخهک  دنا  هدروآ  ناشیا  زج  يربط و  ماشهنبا و  دعس و  نبا  مه  و 
سپ دناوخب  وايوسب  ار  ناشیا  دـنریذپب و  ار  وا  نامرف  هک  دـهد  زاوآ  ار  مدرم  دـنک و  راکـشآ  تسا  هدروآ  وا  يوس  زا  ار  هچنآ  ات  دومرفب 
نیا لوزن  ات  وا  تثعب  زا  هک  یلاس  هس  رد  نادرگب  يور  ناتسرپ  تب  زا  ونک  راکشآ  دوش  یم  هداد  روتسد  وت  هب  ارهچنآ  دش : لزان  هیآ  نیا 
لزان يو  رب  هیآ  نیا  اریز  تشاد ، یم  ناهنپ  هدیشوپ و  ار  دوخ  راک  ترضح  تشذگ  توعد  ندرک  راکشآ  هب  ادخ  روتـسد  ندیـسر  هیآ و 

روآ و دورف  رـس  ینتورف  هبدـناوت  وریپ  هک  نانموم  زا  یناسک  ربارب  رد  هد و  زیهرپ  اه ) يراک  دـب  رفیک  زا   ) ار تکیدزن  ناشیوخ  دوب : هدـش 
(214 ءارعش 217 - هروس   . ) مرازیب دینک  یمامش  هچنآ  زا  نم  وگب  دنچیپرس  وت  نامرف  زا  رگا 

كاپ يادخ  روتسد  هب  هدرک  راکشآ  ار  دوخ  توعد  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  سپ 
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رد زور  نآ  رد  ار  رکبوبهکنآ  یب  دشاب و  هتفرگ  یـشیپ  ادـخ  نامرف  رب  همانرب  نیا  رد  نارگید -  اب  رکبوب  یـسک -  يراشفاپ  هکنآ  یب  هدوب 
هن . -  ای  مینیببناناملسم  هگرج 

، ناناملسم يوس  زا  توعد  ندشراکشآ  زا  سپ  اه  تدم  زین  یئاعدا و  زور  نآ  زا  سپ  اه  تدم  هک  هدش  هدرمـش  یناسک  زا  رکبوب  هزات  و 
اراکشآ ادخ  لوسر  هتشاد  رارـصا  زین  ماگنه  نآ  زا  رتولج  وا  هک " : تسا  هتـسب  يو  رب  هک  یـسک  سپ  هدوب  یناهنپ  توعد  وریپ  مه  زاب  وا 
یناهنپ يا  هشوگ  رد  رکبوب  دـسیون : یم   1 دوخ 185 /  تاقبط  رد  دعـس  نبا  هدیـشیدناین ؟ نخـس  نیا  یتسردان  زا  هنوگچ  دنک "  توعد 

یم توعد  اراکـشآ  بلطملا  دـبع  نب  هزمح  باـطخ و  نب  رمع  یلو  وا  دـننام  زین  ناـمثع  وا و  دـننام  زین  دـیز  نبدعـس  درک و  یم  توـعد 
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توعد اراکـشآ  رمع  هک  نآ  زا  سپ  یتح  یئاعدا و  زور  نآ  زا  سپ  یـسب  ات  مالـساهب  مدرم  توعد  رد  رکبوب  يراک  ناهنپ  سپ  دـندرک ،
تیاور نآ  هکنآ  لاح  دروآ  مالـسا  هزات  هک  دوب  هشبح  نیمزرـس  هب  درم  ترجاـهم 40  جورخ و  زا  سپ  رمع  اریز  هدیـشک  لوط  هدرک  یم 

دندوب .  نت  اهنت 38  ناناملسم  همه  هک  داد  يور  یتقو  راد  ریگ و  نآ  هک  دیوگ  یم  یگتخاس 
رکبوب و ردام  هتفگ  هک  سابع  نبا  نابز  زا  یکی  هدروآ  رکبوب  ردام  ندش  ناملسم  رد  ثیدح  ود   9 دئاوزلا 259 /  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 

دیوگ : یمثیه  یلو  دندروآ  مالسا  رامع  ردام  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ردام  ریبز و  ردام  هحلط و  ردام  نامثع و  ردام 
نبا دسیون : یم   1 نازیم 315 /  رد  یبهذ  تسا و  تسس  وا  ياه  شرازگ  هک  تسا  نیسح  نب  مزاخ  شرازگ  نیا  هریجنز  نایجنایم  زا  یکی 

ار وا  ياـه  شرازگ  مومع  هتفگ : يدـع  نبا  هدروآ و  هدـیهوکن  یئاـه  شرازگ  يو  هتفگ  دواد  وـبا  تسا و  شزرا  یب  مزاـخ  دـیوگ  نیعم 
دنا .  هتسنادن  هتسیاش 

دندرب ثرا  يو  زادندوب  ناملسم  ود  ره  هک  شردام  ردپ و  ودرمب  رکبوب  نآ  داینب  رب  هک  هدیسر  يدع  نب  مثیه  قیرط  زا  زین  مود  ثیدح  و 
هریجنز دیوگ  یمثیه  و 
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تسا .  هتسسگ  نآ  شرازگ 
نآ هریجنز  يگتـسسگ  رد  اهنت  ثیدح ، فعـض  هطقن  هک  دناسرب  دهاوخ  یم  دوخ  يرواد  هنوگ  نیا  اب  یمثیه  ظفاح  ایوگ  دیوگ : ینیما 

هزادنا نیمه  یلو  دوشرجنم  یئاسانشب  دتفا و  نآ  هب  نارگـشواک  ياه  هاگن  ادابم  هدربن  مان  ار  شرازگ  هریجنز  نایجنایم  رگید  دوخ  تسا و 
وا هتفگ  دواد  وـبا  هتفگ و  یم  غورد  تسا و  قـثوم  ریغ  وا  يراـخب  هتفگ  هب  اریز  تسا  سب  هدرک  داـی  ار  زادرپ  غورد  يدـع  نـب  مـثیه  هـک 

داتـسیا و یم  زامن  هب  ار  بش  همه  نم  بابرا  هتفگ : مثیه  زینک  تسا و  كورتم  يو  ثیدـح  دـناهتفگ  وا  زج  یئاسن و  تسا و  زادرپ  غورد 
هلمج زا  ارنآ  هدرک و  دای  ار  یثیدح  مه  تسا و  هدیهوکن  يو  ثیدح  هتفگ  یئاسن  زاب  تسـشن و  یم  یفاب  غورد  هب  دـش  یم  دادـماب  نوچ 
یلجع تسا و  زیچان  وا  هتفگ  هعرز  وباو  تسا  كورتم  وا  ثیدـح  هتفگ  متاح  وبا  هدرمـش و  هتـسب  هورع  نب  ماشه  رب  مثیه  هک  یئاه  غورد 
بحاـص وا  دـیوگ  دـمحا  ناـیلبنح  ماـما  تفگ و  یم  غورد  دـش و  نکاـس  هکم  رد  يو  هتفگ  یجاـس  دوـب و  زارپ  غورد  مدـید  ار  وا  هتفگ 

یثیداحا قثوم  نادرمنابز  زا  وا  هتفگ  شاقن  مکاح  تشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  نآ  ياه  هریجنز  رد  دوجوم  ياه  یتساـک  دوب و  اـه  شرازگ 
دوجو مثیه  نآ  نایجنایم  هریجنز  رد  نوچ  دنا  هدرمش  یگتخاس  ار  هدش  دای  ثیدح  یناجزوج  شاقن و  یقهیب و  مه  دروآ و  یم  هدیهوکن 

میبای .  یم  هدیهوکن  نانخس  يو  ثیداحا  رد  هتفگ  میعن  وباو  دراد 
 - زین ناخروم  زا  یناسک  دـش و  دـهاوخن  تباث  زگره  هک  تسا  هفاـحقوب  شردـپ  یناملـسم  نوچمه  زین  رکبوب  رداـم  ندـش  ناملـسم  سپ 
هک تسا  يرابخا  نامه  ناشنانخس  كردم  دنا  هدرک  دای  ار  ودنآ  ندش  ناملسم  هک   - نانآ زج  یبلح و  يرکب و  راید  ریثک و  نبا  نوچمه 

داهن .  شزرا  دیابن  ار  لیلد  یب  راتفگ  یلاخ و  وت  ياعدا  چیه  تسین و  يدامتعا  ناشیا  هتفگ  رب  سپ  یتخانش  ارنآ  هنوگچ 
 - رکبوب ردام  ریخلا -  ما  هک  تسا  نآ  ام  راکشآ  يریگ  هجیتن  رب  هناشن  کی 

هحفص 247 ] ] 

هفاحقوب هاگنآ  هدش و  ناملسم  تثعب  لاس 6  رد  يو  نایعدم -  هتفگ  داینب  رب  هکنآ -  اب  دنام  هکم  رهش  رد  هفاحقوب و  يرسمه  رد  نانچمه 
رهوش نز و  نیا  ندروآ  مالسا  نایم  هدروآ و  مالسا  دش  حتف  هکم  هک  ترجه  متشه  لاس  رد   - يدینـش هک  نایعدم  هتفگ  داینب  رب  زاب  زین - 
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ياه لاس  نیا  رد  رکبوب - نوچمه  یـسک  ردام  مه  نآ  ناملـسم -  ینز  هک  هدوب  تنـس  نآرق و  نامرف  مادـک  اب  سپ  هدوب  هلـصاف  لاس   13
یئادج هکنآ  اب  تشادهگن  مه  رانک  رد  ار  ودنآ  يرذع  هچ  دوب ؟ هدشن  ناملسمزونه  هک  هدنام  یقاب  يا  هفاحقوب  يرـسمه  رد  زارد  رود و 

دیرامش ؟ یم  ناملسم  ار  يو  هنوگچ  وا  همانرب  نیا  اب  دوب و  هدروآ  مالسا  اجک  سپ  دوب .  ناملسم  راعش  نیتسخن  ودنآ  نایم 

نآرق رد  شردام  ردپ و  رکبوب و 

هراشا

هک ناراگنریـسفت  زا  یناسک  هک  اجنآ  ات  دـننادرگ  یم  نآ  یناعمزا  ار  اه  هملک  هتفرگ و  يزاب  هب  مه  ار  ادـخ  همان  ناتـسرپاوه ، ياه  تسد 
يروآ عمج  هب  بش  رد  هک  یـسک  نوچمه  دـنزادرپ و  یم  راک  هب  یتریـصب  چـیه  یب  دـنا  هدـمآ  هتخاس  رک  روک و  ار  ناـنآهفیلخ  یتسود 

ار یگنرد  ویـسررب  هنوگ  چـیه  هکنیا  یب  هدرک و  تیاور  ار  نیتسخن  ناگتـشذگ  زا  نازاسربخ  ياه  هناـسفا  دوخ  باـتک  رد  دزیخربمزیه ،
یمارگ نآرق  شناد  رد  ار  دوخ  اه  نیا  همه  اب  دـنا و  هتخادرپ  وکین  يراک  هب  هک  دـنرادنپ  یم  هتـشاگنا و  ناملـسم  زا  ار  اه  نآ  دـنراد  اور 
رکبوب هرابرد  تسا  فاـقحا  هروس  زا  هیآ 15  هک  نآرق  زا  زارف  نیا  دـنیوگ  یم  هک  هدیـسریئاج  هب  ناشراک  دـنراگنا و  یم  ربهار  اوشیپ و 

راب تشاذگب ، یتخسب  ار  وا  دش و  وا  رادراب  یتخـس  هب  شردام  میا  هدرک  شرافـس  شردام  ردپ و  اب  ندرکیکین  هب  ار  ناسنا  و  هدش : لزان 
نم و هب  هک  ارت  تمعن  ات  نک  بیغرت  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دیسر  لاس  لهچب  دیسرب و  توقب  نوچ  دوب و  هام  یس  شنتفرگ  ریش  نتـشاد و 
مروآ و یم  وتهب  هبوت  نم  هک  نک  هتسیاش  ارم  نادنزرف  دشاب و  وت  دنسپ  هک  منک  هتسیاش  یلمع  مراد و  ساپـس  يا  هدرک  ماعنا  مردام  وردپ 

مناعیطم .  زا 
هدوب هام  یـس  وا  نتفرگ  ریـش  نتـشادراب و  هک  هدـش  لزان  قیدـص  رکبوب  هرابرد  هیآ  هک  دـنا  هتـسب  زین  ساـبع  نبا  یلع و  ناـنمومریما  رب  و 

هدش و وا  رادراب  هام  شردام 9 

هحفص 248 ] ] 

ناملسم شردام  ردپ و  هکدوبن  تلیـضف  نیا  وا  زجب  ار  نارجاهم  زا  کیچیه  دندش و  ناملـسم  ود  ره  شردام  وردپ  هداد  ریـش  ار  وا  هام  21
یگلاس لهچ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  ودش  هتخانـش  هتـسیاب  نآ  زا  سپ  روتـسد  نیا  درک و  ار  ودنآ  شرافـس  وا  هب  دنوادخ  سپ  دنوش 
بیغرت ارم  اراگدرورپ  تفگ  دیـسر  یگلاس  هب 4 . نوچ  درک و  قیدـصت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دوب  هلاس  هک 38  ض )  ) رکبوب تفای  ربماـیپ 

همه رداـم و  ردـپ و  اـت  درک  باجتـسم  ار  وا  ياـعد  زین  ادـخ  مراد  ساپـس  يا  هدرک  ماـعنا  مرداـم  ردـپ و  ربو  نم  رب  هک  ارت  تمعن  اـت  نک 
دندشناملسم .  شنادنزرف 

هک یفسن  ریسفت  ، 4 نزاخ 132 / ریسفت  لوصولا ص 121 ، هاقرم   1 هرضنلا 47 /  ضایرلا  ، 15 یبطرق 194 و 193 / ریسفت   3 فاشک 99 / 
 . 5 یناکوش 18 /  ریسفت   4 هدش 132 /  پاچ  نزاخ  هیشاح  رد 

ات تسا  رکبوب  صوصخم  اهنت  هام  یس  رد  نتفرگ  ریشو  نتشادزاب  تدم  ندوب  دودحم  رگم  دسرپبربخ  یب  ناگرزب  نیا  زا  تسین  یسک  ایآ 
كدوک نتشادراب  تدم  ای  هک  تسین ؟ يراج  ادخ  ناگدیرفآ  همه  نایم  رد  نوناق  نیا  رگم  دبای ؟ صاصتخا  ادخ  همان  رد  نآ  يروآدای  هب 

رکذ هتسیاش  هچنآ  هک  هام ؟ نتفرگ 21  ریش  تدم  تسا و  هام  نتـشاد 9  راب  تدمهک  نیا  ای  مامت  لاس  ود  نتفرگ  ریـش  تدمو  تسا  هام   6
دیآ .  یم  شیپ  رتمک  تسا  لومعم  هچنآ  اب  تبسن  هب  هک  تسا  یلوا  تسا 

ار هیآ  نانمومریما  انالوم  هک  هدوب  تسرد  هنوگچ  تسا  وا  نتفرگ  ریش  نتـشادراب و  رگـشرازگ  ورکبوب  هژیو  اهنت  هدش ، دای  نوناق  رگا  هزات 
93 ط 2 رد ج 6 ص 95 -  هک  ( ؟ تسا هام  نتشادراب 6  يارب  تدم  نیرتمک  هک  نآ  رب  دریگب  لیلد  هدمآ  نامقل  هروس  رد  هچنآ  همیمـضب 
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ناـیم روکذـم  تروـص  ود  زا  یکی  اـب  هکدـشاب  یتعیـضو  هدـنهدناشن  دـیاب  اـهنت  زین  همیرک  هیآ  یکی  نـیا  سپ  مـیدروآ ) ار  نآ  شرازگ 
ریـسفت رد  زین  ریثک  نبا  دریگ و  رارق  یلع  يارب  لالدتـسا  هنیمز  تسناوت  یم  ماگنه  نیا  رد  طقف  اریز  تسا  لومعم  جـیار و  اـه  ناـسناهمه 

ض)  ) هباحص زا  یهورگ  نامثع و  تسا و  نیمه  دنمورین  تسرد و  تشادرب  دسیون : یم  هراب  نیا  رد   - 4  / 157 دوخ - 

هحفص 249 ] ] 

هرابرد هیآ  لوزن  هب  يا  هراشا  رگید  اج  نیا  رد  یگتخاس  ثیداـحا  لـقن  رد  شیاـه  يورهداـیز  همه  اـب  ریثک  نبا  دـنا .  هتفریذـپ  ار  نآ  زین 
دنک . یم  اوسر  ار  شدوخ  لقن ، نیا  اب  هک  هتسناد  یم  اریز  هدرکن  رکبوب 

نیملهچ هب  ماگ  هدیسر و  توقب  هک  هدوب  نآ  زا  سپ  هتفگ  ار  هچنآ  ناسنا ، نآ  هک  مینیب  یم  دیآ  یم  رب  هیآ  زا  اراکـشآ  هچنآ  رد  یهگناو 
یتسرد هک  یئاه  شرازگ  داینب  رب  شدوخ  اریز  شردام ، ردپ و  هن  هدوب و  ناملـسم  ماگنه  نآ  رد  رکبوب  هن  هکنآ  اب  هداهن  یگدـنز  زا  لاس 

هدروآ .  مالسا  تثعب  زا  متفه  لاس  رد  تشذگ  مود  پاچ  زا   220 رد ج 3 ص 223 -  تسا و  راکشآ  اه  نآ 
هتشاد رتشیب  ای  لاس  رکبوب 56  ماگنه  نآ  هدروآ و  مالسا  هکم  حتف  زور  رد  يرجه  متشه  لاس  رد   - دشاب هدروآمالسا  رگا  مه -  شردپ  و 

. 
تسا . هتشاد  رتشیب  ای  لاس  رکبوب 44  زورنآ  رد  هک  هدش  ناملسم  تثعب  مشش  لاس  رد  هزات  دشاب -  هدروآ  مالسا  رگا  زینردام -

نم و هب  هک  ارت  تمعن  ات  نک  بیغرت  ارم  اراگدرورپ  تفگ  زور  نآ  هک  دوب  هدرک  ماعنا  شردام  ردپ و  يور و  رب  زیچ  هچ  اب  دـنوادخ  سپ 
هدنیوگ هک  تسا  یئاعد  اب  زین  هلمجنیا  دندوبن و  ناملسم  هس  نیا  زا  کیچیه  زور  نآ  هن  رگم  مراد ؟ ساپـس  يا  هدرک  ماعنا  مردام  ردپ و 

هک تسا  يربخ  ای  دنک  ماهلا  هداد  شردام  ردپ و  ووا  هب  اهنت  هک  یتمعن  ربارب  رد  ار  دوخ  زا  يرازگساپس  دنوادخ  دنک  یم  تساوخرد  نآ 
، نابز رب  اعد  نیا  نتـشذگ  زاشیپ  روبزم  تمعن  یتسیاب  نآ  داینب  رب  هدـش و  ماعنا  ناشیا  هب  هک  دـنا  یناسک  زاروبزم  نت  هس  ره  دـناسر  یم 

دندش ناملـسم  شنادنزرف  همه  ردام و  وردـپ  ات  هدرک  باجتـسم  ار  اعد  نیا  اهدـعب  كاپ  يادـخ  میئوگب  هک  نیا  یلو  دـشاب .  هدـش  هداد 
درادن .  دوخ  هناوتشپ  ار  یهاوگ  چیه  هک  تسا  روآ  هدنخ  ینخس 

میریگب هدیدن  ار  شیاه  فعض  هطقن  میریذپب و  ار  اه  نآ  مه  رگا  هدیسر -  شردام  ردپ و  ندش  ناملسم  هرابرد  هک  یئاه  شرازگ  هزات  و 
تسا هدرک  اعد  وا  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدوب  نآ  هجیتن  رد  شردام  ندشناملسم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  - 
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رد یشقن  هچ  رکبوب  ياعد  رگید  سپ  هدوب .  يو  هنیس  رب  ص )  ) وا ندیشک  تسد  تکرب  زا  مه  شردپ  ندش  ناملسم  دوش و  ناملـسم  هک 
هتشاد ؟ نایم  نیا 

ردـپ و هک  دادـن  تسد  يرترب  نیا  ار  نارجاهم  زا  کی  چـیه  رکبوبا  زج  هدومرف  هک  دـنا  هتـسب  (ع ) نانمومریما هب  تیاور  لیذ  رد  زین  هچنآ 
یئاه هورگ  ناشن  مان و  زا  ارت  ات 226  ردام ص 224  اریز  درآ  نابز  ربینخس  نینچ  هک  تسا  رود  یسب  نانمومریما  زا  دنرآ  مالسا  شردام 

يرترب و ناـشیا  همه  رب  زین  ظاـحل  نیا  زا  (ع ) ریما دوخ  هک  میدرک  هاـگآ  دـندوب  ناملـسم  همه  ناـشردام  ردـپ و  دوـخ و  هک  نارجاـهم  زا 
تشاد .  یماگشیپ 

شردپ رکبوب و  هرابرد  رگید  يا  هیآ 
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لوسر وادخ  نافلاخم  اب  هک  ینیبن  دنراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یهورگ  تسا : هلداجم  هروس  زا  هیآ 22  هک  نآرق  زازارف  نیا  هرابرد 
هب تسا و  هدز  مقر  ناشیاه  لد  رد  ار  نامیا  ادـخ  اهنآ ، دـننک  یتسود  دنـشاب  نادـنواشیوخ  ای  ناردارب  اـی  نارـسپ  اـی  ناردـپ  هچرگ  يو و 

دنـشاب دـیواج  نآ  رد  تسا  ناور  نآ  ریز  زا  اه  يوج  هک  درآرد  ناـشیاه  تشهب  هب  تسا و  هدرک  ناشدـنمورین  شیوخ  بناـج  زا  یحور 
نانچ جیرج  رسپ  هار  زا  دنناراگتسر .  ادخ  هورگ  هک  دینادب  دنیادخ  هورگ  نانآ  دنشاب ، دونـشخوا  زا  زین  اهنآ  دشاب و  دونـشخ  نانآ  زا  ادخ 

سپـس داتفا و  نیمز  رب  ور  هب  هک  دزکتک  یتخـس  هب  ناـنچ  ار  وا  رکبوب ، شرـسپو  داد  مانـشد  ار  ص )  ) ربماـیپ هفاـحقوب  هک  تسا  هدیـسر 
هب دـنگوس  داد  خـساپ  درگم  زاب  شدزن  هب  رگید  يدرک ؟ نینچ  ایآ  تفگ  وا  تفگ  زاب  وا  يارب  ار  ناتـساد  دـش و  ص )  ) ربماـیپ دزن  هبدوخ 

ادخ و . . .  هک  یهورگ  دش : لزان  هیآ  نیا  سپ  مدوب  هتشک  ار  وا  دوب  متسد  کیدزن  غیت  رگا  داتسرف  يربمایپ  هب  یتسارب  ار  وت  هکنآ 
یسولآ 36 ریسفت  هدش ص 121 ، پاچ  لوصالا  رداون  هیشاح  رد  هک  لوصولا  هاقرم  ، 3 يرشخمز 172 /  ریسفت  ، 17 یبطرق 307 /  ریسفت 

نیتسخن دیدید  هک  فاقحا  هروس  هک  دننآرب  ناراگن  ریسفت  همه  دیوگ : ینیما   28 / 

هحفص 251 ] ] 

زا سپ  هیآ  نیا  هک  دـننآ  رب  زین  هنیدـمرد و  مه  هلداـجم  هروـس  هدـش و  لزاـن  هکم  رد  تسا  نآ  رد  دـنا  هتـسب  رکبوـب  هب  هک  يا  هیآ  ود  زا 
ردب زا  سپ  نآ  لوزن  هک  دیآ  یم  رب  يزار  ریثک و  نبا  یبطرق و  ریـسفت  زا  هدش و  لزان  تشذگ  فاقحا  ندش  لزان  زا  هک  دنچ  يراگزور 

رکبوب هرابرد  روکذم  هیآ  ود  ره  هک  مینک  ضرف  رگا  سپ  دشاب ، هدش  لزان  ترجه  مراهچ  لاس  رد  ابیرقت  یتسیابداینب  نیا  رب  هدوب  دحا  و 
هلاس رکبوب 40  یتقو  هک  دناسر  یمن  اراکشآتسخن  هیآ  رگم  مینک ؟ فرطرب  تسه  هنایمرد  هک  ار  يداضت  میناوت  یم  هنوگچ  هدمآ  دورف 

یگلاس لهچب  اپ  هدیـسر و  توقب  رکبوب  نوچ  هک  اجنآ  ات  هدومرف  ماعنا  ناشیا  رب  دـنوادخ  هک  هتفر  یم  رامـش  هب  یناسک  زا  هفاـحقوب  هدوب 
مودهیآ نیا  یلو  مرادـب .  ساپـس  يدرک  ماعنا  مرداـم  ردـپ و  نم و  رب  هک  ار  یتمعن  اـت  نک  بیغرت  ارم ، اراـگدرورپ  تسا : هتفگ  هتـشاذگ 
یناسک زا  هفاحقوب  هدوب  هلاس  ابیرقت 53  ماگنه  نآ  رد  رکبوب  هک  نآ  ندش  لزان  زور  رد  هک  دـنک  یم  تلالد  ینـشور  هب  ینیب  یم  هچنانچ 

دننک .  یم  تفلاخم  وا  لوسر  ادخ و  اب  هک  هتفر  یم  رامش  هب 
غورد دوب -  هدیسر  هیآ  نیتسخن  ریسفت  رد  هک  قباس  شرازگ  نوچمه  روکذم -  شرازگ  نتم  هک  تسا  نیا  دنک  یم  لح  ار  لکشم  هچنآ 
نامه رد  روبزم  ناتـساد  هک  دیایمرب  زین  تیاور  زا  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  يدینـش  هچنانچ  ریخا  هیآ  اریز  دزاس  یم  راکـشآ  ار  دوخ  ندوب 
يراک کتک  وا  اب  هک  هدوب  شردـپ  رانک  ماگنهنآ  رد  رکبوب  اجک  یک و  سپ  هدوب  هکم  رد  زور  نآ  رد  هفاحقوب  هکنآ  اـب  هداد  يور  رهش 

دنکب ؟
طرش ای  دشاب ؟ هدنونش  تسد  ولج  ریشمش  هک  تسا  نآ  وا  نتشک  بوجو  طرش  ایآ  دهد  یم  مانـشد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یـسک  هزات 
دیاب یـسک  زا  ار  اه  نیا  دنا ؟ هتفای  هفاحقوب  دروم  رد  نآ  ندوب  طرـش  رب  یلیلداصاصتخا  ای  هدـیدرگ ؟ ررقم  دادـیور  نیازا  سپ  نآ  ندوبن 

یم دنیوگ ، یم  هدوهیب  غورد و  هدـیهوکن و  نخـس  نانآ  هک  ار  یتسار  هتخاس ، رک  روک و  ار  وا  یـشارتتلیضف  رد  یئوگفازگ  هک  دیـسرپ 
دنناد یم  زین  دوخ  دندنب و  یم  غورد  ادخ  رب  تسین  ادخ  دزن  زا  یلو  تسا  ادخ  دزن  زا  نآ  دنیوگ 
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وگم وگب  زا  فده 
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دنـشاب و هتفاب  نامدرم  ياه  همان  یگدنز  زا  يربخ  یب  یگدنفاب  هاگراک  رد  اهنت  ار  روبزم  غورد  هتـسد ، راد و  نیا  هک  منک  یمن  نامگ  نم 
هکلب دنشاب  هتشاد  رکبوب  ردام  ردپ و  ندرمش  ناملسم  زا  يدوصقم  هتـشاد و  نارجاهم  ناردپ  نتـشاگناین  نتـشاگنا و  ناملـسم  هب  يزاین  هن 

هب ع )  ) نانمومریما ردـپ  بلاط  وبا  ناماما ، ناـمدود  رـس  وهکم  رورـس  ندرمـش  رفاـک  رد  هشیمه  هک  دـنا  هدرک  زاـس  ور  نآ  زا  ار  همغن  نیا 
نیا زا  دنزادرپ و  دنزرف  نوماریپ  رد  یئوگ  تشز  هب  دنتـسناوتن  هک  هدوب  نآزا  سپ  نیا  دنـشاب و  مرگرـس  یـشک  هدـبرع -  يرگ و  یچوه 
داـب هب  ار  ود  رهرداـم  ردـپ و   " یتـفلا -  نیز  رد "  یمـصاع  ظـفاح  دـننام  هکلب -  هدرک و  هناور  ردـپ  يوس  هب  ار  شهوکن  ياـهریت  يور 

ار ص )  ) گرزب ربمایپ  ردام  ردـپ و  هب  يزارد  ناـبز  هک  هدوب  نآ  زین  هارنیا  ندرک  راومه  يارب  ناـشاهراکهاش  زا  یکی  دـنتفرگ و  تمهت 
، هتخادرپ ع )  ) یـضترم ربمایپ و  نایم  يدـننامه  هوجو  يرگنـشور  هب  یتفلا "  نیز  رد "  هکیمـصاع  ظفاح  هک  یئاـج  اـت  دندرمـش  اورزین 

تشاد وا  ینازرا  یلاعت  يادخ  هک  یئاه  تمعن  همه  اب  ربمایپ  هک  تفگ  دیاب  يراذگمان -  رد  مکحرد و  ردام -  ردپ و  تهج  زا  دسیونیم :
هدیقع نیمه  رب  ناناملـسم  هدوت  هک  دنوش ، ناملـسم  شردام  ردپ و  هک  درکن  وا  تمـسق  مهزاب  وا -  هرابرد  شیاه  یئوکین  یناوارف  اب  و  - 

اب زین  یضترم  هنوگ  نیمه  هب  دنتسین .  هجوت  لباق  هک  زیچان  یهورگ  رگم  دنا 
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 . دنوش ناملسم  شردام  ردپ و  هک  درکن  يو  تمـسق  تشاد  وا  ینازرا  ادخ  هکاه  يرترب  اه و  تمعن  عاونا  اه و  شنم  اه و  يوخ  همه  نآ 
نایاپ 

تسا نشور  یسب  هک  ار  هکم  رورس  همان  تشذگرـس  مه  هنوگ ، نیاب  هدشن و  شوماخ  هنیمز  نیارد  ناشدایرف  گناب و  هاگچیه  نانیا  يرآ 
رد وا  دنلب  ياوآ  مه  ارهنیک و  ره  ربارب  رد  بیـسآ و  ره  رد  يو  زا  وا  يرادـساپ  ربمایپ و  زا  وا  یتسرپرـس  مه  دـنریگ و  یم  یجک  نهد  هب 
زا يرادساپ  مه  ار و  شیوخ  رثن  رعـش و  رادرک و  راتفگ و  اب  ادخ  نیئآ  ربارب  رد  وا  ندروآ  دورف  رـس  مه  ار و  شراوتـسا  شیک  ندناسانش 

تسا .  هتشاد  هک  یتاناکما  رین و  مامت  اب  ار  نآ 
دندوبن شرسپ  بلاطوبا و  رگا  " 

داتسیا یمن  اپرب  دش و  یمن  رادومن  يروانت  اب  ام  شیک 
درک ینابیتشپ  داد و  هانپ  ار  يو  هکم  رد  وا 

دمآرب .  گرم  يوجتسج  رد  ینیبزیت  اب  وارطاخ  هب  هنیدم  رد  نیا  و 
تساخرب يراک  یتسرپرس  هب  بلاطوبا ) یلصا  مان  فانم =(  دبع 

درب نایاپب  ار  وا  هار  یلع  درپس  ناج  نوچ  و 
دروآ اجب  هچنآ  دروآ  اج  هب  هک  تشذگرد  ینآ  زا  سپ  وا  وگب 

داهن راگدای  هب  یهوک ) مان   ) ریبث رد  ار  دوخ  شوخ  يوب  و 
دوب يراکوکین  تسار و  هار  هدنیاشگ  یکیهک  ار  ادخ 

اه يدنلبرس  هارهدنرب  نایاپ  هب  مه  يرگید  هک  ار  ادخ  و 
دیوگ هدوهیب  نخس  ینادان  هک  نایز  هچ  ار  بلاطوبا  يراوگرزب 

دنز يروک  هب  ار  دوخ  یئانیبو ،
درادنپ یکیرات  رد  ار  زور  وترپ  یسک  رگا  هکنانچمه 

 " دناسر یمن  ینایز  دادماب  ندمآ  هب 
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هدوب ناملسم  بلاطوبا  دنک  یم  نشور  هچنآ 

هراشا

ردرگم میرادن  يا  هلیسو  چیه  میبای  یهاگآ  یسک  تایحور  زا  هکنآ  يارب 
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میهن : ماگ  هار  راهچ  نیا  زا  یکی 
هدنار نابز  رب  هک  ینانخس  زا  يریگ  هجیتن  - 1

هدومن  ششوک  نآ  ماجنا  رد  هک  یئاهراک  زا  ای  - 2
دنا .  نارگید  زا  رت  هاگآ  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  هناخ  ره  لها  اریز  دنا  هدرک  شرازگ  وا  هرابرد  شناسک  نادناخ و  هچنآ  زا  ای  - 3

دنا . هدنار  نابز  رب  شا  هرابرد  وا  ناینوماریپ  زا  یناسک  هک  یئاه  تبسن  زا  ای  - 4

وا زا  يرایسب  ياه  هدورس 

همان تشذگرس  ثیدح و  ياه  باتک  رد  هک  ار  وا  نشور  ياهدورس  زاهدیشک  هتـشر  رد  رادبآ و  یئاهرهوگ  کنیا  ع :)  ) بلاطوبا نانخس 
میروآ .  یم  هدمآ  خیراوت  اه و 

ار وا  دورس و  یـشاجن  هب  باطخ  یتایبا  بلاط  وبا  تفگ : وا  هک  هدروآ  قاحـسا  نبا  زا  دوخ  ياه  هریجنز  اب   2 كردتسم 623 /  رد  مکاح 
رارق : نیا  هب  دنک .  يرادساپ  نانآ  زا  دشاب و  وکین  یناگیاسمه  ار  هشبح -  هب  ناملسم  نارجاهم  ینعی  نانآ -  هک  درک  قیوشت 

تسا  میرم  نب  حیسم  یسوم و  رایتسد  دمحم ، هک  دننادب  مدرم  ناکین  "

دندروآ ناشیا  هچنآ  دننام  دروآ  ینید  ام  يارب  زینوا 
دنراد یم  زاب  اهيدب  زا  دننک و  یم  یئامنهار  ادخ  نامرف  هب  ار  ام  ناشیا  همه  سپ 

تسین ینادان  رس  زا  وا  نخس  دراد و  نیتسار  يراتفگ  وا  هک  دیناوخ  یم  دوخباتک  رد  امش  هتبلا 
یم زاب  دـنا  هدـید  وت  زا  هک  یئاه  يراوگرزب  يدرمناوج و  اب  رگم  دـنهن  یمن  هار  رد  ياپ  وتگنهآ  هب  ام  زا  یهورگ  چـیه  هک  یتسار  هب  و 

 . " دندرگ
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دورس : نینچ  يا  هماکچ  ع )  ) وا مهو 
ار  میت  يول و  لثم  بلاغ  هریت  ناگدنامزاب  " 

نک .  هاگآ  ینمشد  زا  ناراوگرزب  يرای  ماگنه 
یک ؟ میتسه و  يزارف  ندرگ  رسارس ، ادخ و  ياهریشمش  ام  اریز 

درآ .  یم  دای  هب  ار  ریخ  یبياهربا  هورگ ، نآ  ياوآ  هک  ماگنه  نامه 
تسا  هانگ  دنواشیوخ  زا  ندیرب  هک  دیناد  یمن  رگم 
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؟ یشیدنا رود  زا  رود  هب  هایس و  يراتفرگ و  رپ  يراک  و 
دش دهاوخ  هتسناد  ادرف  تیاده  هار  و 

تسین ینادواج  راگزور ، تمعن  و 
دیزیگناین رب  دمحم  هرابرد  ار  دوخ  ياهوزرآ  هنادرخ  یب 

دینکن يوریپ  ار  ناورجک  ناهرامگ و  نامرف  و 
دیشکب ار  وا  دیتساوخ 

دننیبب باوخ  رد  هک  تسا  یئاهایور  نوچمه  امش  ياهوزرآ  هک  تسین  نیا  زج  و 
تشک دیهاوخن  اروا  امش  ادخب  و 

دینیب یمن  ار  اهولگو  اه  شیر  ندش  هدیرب  و 
دید دنهاوخن  ار  گرزب  یئاهدادیور  امش  ناگدنز  و 

دنرآ .  موجه  ناگتشک  ندیرد  يارب  روخ  هشال  ناغرم  اهنآ  نایاپ  زا  سپ  هک 
درک دیهاوخ  ناشیوخ  ناکیدزن و  هرابرد  يراکوکین  هب  توعد  ام  نایم  هتبلا  و 

هدیرب .  ار  اه  یگتسب  هدمآردهب  ماین  زا  هک  یئاهریشمش  یتسار  هب  هک 
میراپس یم  امش  تسد  هب  ار  دمحم  ام  هک  دیا  هتشادنپ 

میزادرپ یمن  يزادنا  گنس  هب  مینک و  یمن  گنت  امش  رب  ار  هنیمز  دوخ  یهوبنا  اب  وا  زا  يرادساپ  يارب  و 
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دنور یمن  ینمشد  راب  ریز  هک  دنتسه  ینادرم  هتسجرب  ورگ ، نیا  نایم  رد 
دنا هتفرگ  ياج  مشاه  نادناخ  زا  هخاش  ود  نایم  و 

دنراد تسود  ار  يو  ناگدنب ، تسا ، راکتسرد  وا  هاگ  نآ  و 
هدروخ رهم  هدش و  ناشن  تسا  هتفای  یگریچ  اهرهم  همه  نایم  رد  هک  يراگدرورپ  رهم  اب  و 

دننیب یم  وا  رد  یهوکش  مه  راوتسا و  یلیلد  نامدرم ،
تسین .  روشناد  نوچمه  دوخ  هدوت  نایم  رد  ینادان  چیه  و 
دوش یم  یحو  وا  هب  شراگرورپ  يوس  زا  هک  تسا  ربمایپ  وا 

دیزگ دهاوخ  نادند  هب  بل  ینامیشپ ، زا  تفریذپن  ار  ینخس  نینچ  هک  ره  و 
دنخرچ یم  وا  نوماریپ  نایمشاهزا  يا  هدوت 

دنزاس .  یم  رود  وا  زا  ار  شکندرگ  راکمتس و  ره  دنزگ  و 
3 دیدحلا 313 /  یبا  نباحرش  بلاط ص 32 ، وبا  ناوید 

دیوگ : هک  تسا  نامه  یکی  دروآ  میهاوخ  نیا  زا  سپ  ار  نآ  ناتساد  هک  هفیحص  دادیور  نوماریپ  رد  وا  ياه  هدورس  زا  و 
میا هتشاد  دوخ  نایم  هک  یئاهراد  ریگ و  يارب  ناه  "

ناسرب : ار  مایپ  نیا  ناشیا -  نایبعک  هب  هژیو  يول -  هریت  هب  نم  نابز  زا 
میا هتخانش  یسوم  نوچمهيربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  رگم 
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تسا .  هتفر  وا  دای  اه  همان  نیتسخن  رد  هک 
دنراد يرایسب  یتسود  وا  اب  ناگدنب  هک  ار  نیا  و 

تسین یمتس  دادیب و  تسا  هتفرگ  یسود  هژیو  ار  يو  ادخ  هک  سک  نآ  رد  و 
دیا ، هتشاگن  شیوخ  همان  رد  امش  هک  ار  هچ  نآ  یتسار  هب  و 

تسج یمار  ردام  هک  دوب  دهاوخ  حلاص  رتش  دازون  نوچمه  امش  ياربزور  کی 

هحفص 257 ] ] 

 . ( دروآ ورف  مدرم  نآ  رب  ار  ادخ  باذع  هنوگ  نیا  هب   ) تفای یمن  درک و  یم  نویش  و 
دوش هدنک  امشندرک  كاخ  يارب  اه  لادوگ  هک  نآ  زا  شیپ  دیئآ  شوه  هب  دیئآ  شوه  هب 

دیربن ار  ناهارمگ  نامرف  دنتفا  رسدرد  هب  ناراکهزب  نوچمه  هدزن  رس  ناشیازا  یهانگ  هک  مه  یناسک  و 
دیلسگم . ار  شیوخ  ياه  یگتسب  اه و  نامیپام  اب  نات  يدنواشیوخ  یتسود و  زا  سپ  و 

یهن یم  داینبار  راد  هلابند  نیگمهس و  یگنج  هنرگو 
تفای .  دهاوخ  اهراکیپ  نیرترابگرم  نیرت و  خلت  زا  ار  شا  هزم  دشچبار ، نآ  سک  ره  اسب  هچ  هک 

درپس میهاوخن  امش  تسد  هب  ار  دمحا  ام  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 
دشاب .  هتشاد  رب  رد  نامیارب  تخسيراگزور  جنر و  زا  رپ  راوشد و  سب  یئاه  لاس  دنچ  ره 

ام و  ياه  تسد  اه و  ندرگ  و 
دوش ادج  دربب و  زیت  یئاهریشمش  اه و  هزینيورین  هب 
دنکشب اه  هزین  ینیب ، یم  هک  گنت  یهانگ  دروخرب  رد 

( دنزاس دوخ  كاروخار  ناگتشک  نت  ) ات دنیآ  مهارف  دنوش -  درگ  يا  همشچ  رس  رب  هک  یهورگ  دننام  گنل -  ياهراتفک  و 
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دشاب نابسا  رگشل و  هاگنالوج  هک  نآ  نارک  ات  نارک  رد 
هاگدروان .  رد  ناریلد  شورخ  و 

تسبب تخس  ار  شیوخ  رمک  مشاه  ام  ردپ  هن  رگم 
؟ دنهنن رانک  ار  ینکفا  هزین  ینزریشمش و  هک  درک  شرافس  ار  شنادنزرف  و 

دیآ هوتس  هب  ام  تسد  زا  راکیپ  ات  میئآ  یمن  هوتس  هب  راکیپ  زا  ام 
میئاشگ .  یمن  هلگ  هب  نابز  دنک  راومه  ام  رب  شیاه  يراتفرگ  اب  هک  یتخس  ياه  جنر  زا  زین  زگره  و 

دیآرد زاورپ  هب  اه  ساره  اهدیدهت و  رثا  رب  ناریلد  ياه  ناج  هک  هاگنآ  و 
 . " میراد یم  هاگن  ار  دوخ  يدنمدرخو  يراد  نتشیوخ  ام  مه  زاب 

 / فنالا 220 ضورلا  ، 1 يدادغب 261 /  زا  بدالا  هنازخ  ، 1 برالا 325 /  غولب  ، 3 دیدحلایبا 313 /  نبا  حرش  ، 1 ماشه 373 /  نبا  هریس 
بلاطلا ص 10 هبلط  بلاطملا ص 6 و 13 ، ینسا  ، 3 ریثک 87 /  نبا  خیرات  ، 1
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دیوگ : هک  تسا  وا  ياه  هدورس  زا  مه  و 
دیچیپ رد  ارم  بش  نایاپ  ياه  یکیرات  رد  راب  کی  هک  یهودنا  هچ  ناه  " 

دوب .  نشور  اه  هراتس  هک  هاگ  نآ  مه  راب  کی  و 
دوب هدوبر  باوخ  ار  يرایسب  ياه  مشچ  هک  یماگنه  راب  کی 

دنتشاد .  نایوگ  هناسفا  هب  شوگ  هتسشن و  رادیب  همه  هک  هاگ  نآ  راب  رگید  و 
دننک متس  دمحم  رب  دنتساوخ  هک  یهورگ  ياه  باوخ 

دنیب یم  متس  دوخ  هتبلا  دزیهرپن  دادیب  زا  هکنآ  و 
دنتساخرب ششوک  هب  يدرخ  یب  رس  زا 

دیناشک دوب  راوتساان  يرادنپ و  هک  ناشراک  يوس  هب  ار  نانآ  ناشاه  يراکدب  و 
داد دنناوتن  ناماس  ار  نآ  زگره  هک  دنا  هتسب  دیما  یئاهراک  هب  نانآ 

دننک  دای  دنگوس  نآماجنا ، هب  تشد  ره  رد  ماگنه و  ره  رد  هکدنچ  ره 

هحفص 259 ] ] 

نآنتفریذپن ، يارب  ام  هک  دنراد  يراک  دیما  ام  زا 
مینک یم  راومه  دوخ  رب  ار  تسار  هزین  اب  دروخ  دز و 
میهد يدنسرخ  دمحم  نتشک  هب  هک  دنراد  دیما  ام  زا 

میزاسن نیگنر  نوخ  اب  ار  دنلبياه  هزین  و 
دوخ يوزرآ  هب  دیتشادنپ و  غورد  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

دیفاکشب دینیب  یم  هبعک  هناخ  ومزمز  نوماریپ  رد  هک  ار  یناسک  ياه  هلک  ات  دیسرن 
دور یشومارف  داب  هب  یئوشانز  ياه  نامیپ  دوش و  هدیرب  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  و 

دیآ .  هدرک  يرگید  سپ  زا  یکی  تسیاشان ، ياهراک  و 
هتساخ ياپ  هب  نینهآ  ياهرازفا  گنج  اب  امش  ربارب  رد  یهورگ  و 

دنراد .  زاب  شیوخ  تیصخش  زا  ار  ناراکهزب  همه  دنزگ  و 
هشیب ود  ناریش  ناریش ، دنا  نانآ 

دنساره .  یمن  يرطخ  چیه  ياه  هناشن  زا  دنیآمشخ  مهب  نوچ  و 
دنا هتساخنرب  ناگتشک  يارب  یئارس  كوس  هبنابز  هک  هاگنآ  ات  نایرهف  يا 

دیئآ .  شیوخ  هب  دنا  هدرواین  ناکت  هب  اراه  هودنا  مشخ و  دوخ  راک  نیا  اب  و 
نات هتشذگ  ياه  يرگدادیب  متس و  زا 

دیتسیا .  زاب  دیتشاد  اور  ام  هرابرد  هک  یئاه  يراک  هزب  همه  نآ  زاو 
دناوخ یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  تسا و  هدمآ  هک  يربمایپ  رب  متس  زا  مه  و 

تسا هدمآ  شرع  راگدرورپ  دزن  زا  هک  اهبنارگ  ینامرف  زا  يوریپ  هب  و 
میراپسب امش  هب  ار  وا  امهک  دیربم  نامگ 
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دنراپسن نمشد  هبار  وا  دشاب  هورگ  کی  نایم  رد  رگا  یئوا  دننام  هک 

هحفص 260 ] ] 

میدیشک شیپ  امش  يارب  هک  ام  ياهرذع  دوب  اه  نیا 
 " دهدن يور  يراکیپ  اهنآ  ندیشک  شیپ  زا  شیپ  ات 

3 دیدحلا 312 /  یبا  نبا  حرش  بلاطوبا ص 29  ناوید 
دیوگ " : یم  ص )  ) گرزب ربمایپ  هب  باطخ  هک  تسوا  زا  مه  و 

دسرن وت  هب  زگره  همه  نانیا  تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
مبسخب رتسب  نآ  رد  موش و  هدرپس  كاخ  هب  روگ  نایم  رد  نم  ات 

نک لابندار  دوخ  راک  راکشآ  يراوخ ، هنوگچیه  یب 
داب .  نشور  تا  هدید  راد و  شوخ  لد  و 

ینم هاوکین  وت  هک  متنسادو  يدناوخ  تسار  هار  هب  ارم 
يا  هدوب  يراکتسرد  نیما و  دوخ  یتساخرب و  توعد  هب  وت  هک  هتبلا  و 

تسا " .  ناگدیرفآ  ياه  شیک  نیرتهب  زا  دمحم  شیک  ما  هتسناد  نم  یتسار  هب  و 
نب هللا  دبع  لتاقم و  تسا ، بلاطوبا  زا  یتسار  هب  اه  هدورس  نیا  هک  نیا  رد  هتفگ  هدرک و  شرازگ  دوخ  ریسفت  رد  یبلعث  ار  اه  هدورـس  نیا 
نبا حرش   3 ریثک 42 /  نبا  خیرات  ، 1 يدادغب 261 /  زا  بدالا  هنازخ  هب  دیرگنب  دنا  ناتسادمه  رانید  نب  ءاطع  هرـضحم و  نب  مسق  سابع و 

 / هیبلحلا 305 هریسلا   1 هیندللا 61 / بهاوملا   4 هباصالا 116 /   7 يرابلا 155 و 153 /  حتف   1 ادفلاوبا 120 /  خیرات   3 دیدحلا 306 /  یبا 
پاچ یبلح  شراگن  هیـشاح  رد  هک  نـالحد  ینیز  زا  هیوبنلا  هریـسلا   1 برالا 325 /  غولب  بلاـطلا ص 5  هبلط  بلاـطوبا ص 12  ناوید   1

روهشم ياه  هتفگ  زا  یجنزرب  ار  نیا  دیوگ : هتـشاگن و  زین  بلاطملا  ینـسا  زا  رد ص 6  ار  نآ  تیب  نیرخآ  دوـخ  هک  1 و 211  هدش 91 / 
هدرمش .  یم  بلاطوبا 

لابندهب زین  ار  تیب  نیا  یبطرق ، زین  دوخ و  خیرات  رد  ریثک  نبا  هجوت : نایاش 

هحفص 261 ] ] 

دنا : هدروآ  الاب  ياه  هدورس 
دوبن مانشد  زا  زیهرپ  ای  شنزرس  زا  میب  رگا  " 

میامن " .  یم  تشذگ  نید ، هار  رد  اراکشآنم  هک  يدید  یم  هتبلا 
بلاـطوباراتفگ ناـیم  رد  هک  تسا  یگتخاـس  تیب  نیا  دـنا  هـتفگ  دـسیون : یم  بلاـطملا  ینـسا  زا  رد ص 14  نـالحد  ینیز  دـمحا  دـیس 

تسین .  وا  دوخ  نخس  دنا و  هدناجنگ 
گنن و دناسر  یم  هک  ار  يزیچ  نیرتشیب  هزات  یلو  دشاب ، ع )  ) بلاطوبا ياه  هدورـس  زا  یتسار  هب  مه  تیبنیا  هک  ریگ  نانچ  دیوگ : ینیما 
دوش و نوگنرس  هتشاد  شیرق  دزن  هک  یهاگیاپ  زا  نآ  هبندش  راچد  اب  هدیسرت  یم  هتـشاد و  زیهرپ  نآ  زا  ع )  ) بلاطوبا هک  تسا  یمانـشد 

نیا ناوریپ  فیدر  رد  ار  دوخ  اراکـشآ  دـناوتب  هک  هدـش  نآ  زا  عناـم  میب  نیايرآ  دزیخرب ، ص )  ) هتخیگنارب ربماـیپ  يراـی  هب  دـناوتن  رگید 
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هتبلا ماگنه  نآ  رد  : " دیوگ . . .  یم  ینشور  هب  ار  نخس  نیمه  هکنانچ  دورگب  انلع  تسا  هدروآ  راکتسرد  ربمایپ  هچنآ  هب  درآرد و  شیک 
هک دـناسر  یمن  نیا  یلو  میاـمن  یم  راکـشآ  ار  نآ  زا  دوـخ  يوریپ  ینعی   . " میاـمن یم  تشذـگ  نید  هار  رد  اراکـشآ  نم  هک  يدـید  یم 

نیا زا  شدوصقم  رگا  مهد و  یم  ماجنا  ینابیتشپ -  يرای و  زا  ار -  نآ  هتـسیاب  ياهراکو  مرآ  یم  نامیا  نم  عقومنآ  هزات  دیوگب  هتـساوخ 
یـضقانت هتفگ  تسخن  ياه  هدورـس  رد  هچنآ  اب  وا  نخـس  نیا  ما  هدرواین  دورف  رـس  نید  ربارب  رد  يور  چیه  هب  نونکا  نم  هک  دوب  نآ  تیب 

رد ص )  ) وا تـسا و  ناگدـیرفآ  ياـه  شیک  نیرتـهب  زا  ص )  ) دـمحم شیک  دــیوگ  یم  ینــشور  هـب  اـجنآ  رد  اریز  تـشاد  یمراکــشآ 
تسا .  راکتسرد  شیوخ  ناوریپ  يربهار  رد  وگتسار و  دوختوعد 

اور نوعظم  رـسپ  نامثع  رب  ناشیا  هک  يا  هجنکـش  مانـشد و  يارب   ) تفرگ مشخ  شیرق  رب  هک  یماـگنه  رد  تسا  وا  ياـه  هدورـس  زا  مه  و 
دندوب :) هتشاد 

يدش نیگهودنا  هک  دوب  راکتسردان  يراگزور  يروآدای  زا  ایآ 
؟ یتسشن هیرگ  هبناکانمغ  نوچمه  و 
درخ ، یب  یئاه  هورگ  يروآدای  زا  ای 

هحفص 262 ] ] 

دنراد ؟ یماور  دادیب  دناوخب  نید  يوس  هب  ار  مدرم  سک  ره  رب  هک 
دزاس راوخ  ار  امشهورگ  ادخ  دینیب -  یمن  ایآ 

؟ میا هدمآ  مشخ  هب  نوعظم  رسپنامثع  يارب  ام  هک 
میراد  یم  زاب  دادیب  زا  ار  وا  مینیبب  متس  ام  دهاوخ  هک  یسک 

مینک یم  زارد  شیوس  هب  هک  يا  هدش  زیت  هنایزات  ره  اب  مه  نآ  و 
هتخیمآ نآ  اب  کمن  یئوگ  هک  کنت  یئاهریشمش  اب  و 

تفای .  دهاوخ  دوبهب  هاگناوید  يرامیب  درد  نآ  يرای  هب  و 
تسین ناشیارد  يرابدرب  درخ و  هک  ینادرم  هک  هاگنآ  ات 

دنریذپب .  ار  یگداس  یمرن و  اه  يراوشد  همه  زا  سپ 
دیورگب تفگش  یباتک  هب  ای 

تسا "  هدمآ  دورف  سنوی  ای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  رب  هک 
دیوگ : هک  تسا  اه  نیا  ص )  ) گرزب ربمایپ  شیاتس  رد  وا  ياه  هدورس  زا  و 

تشاد یمارگ  ار  دمحم -  ربمایپ -  دنوادخ  هک  یتسار  هب  " 
تسا .  دمحا  مدرم  نایم  رد  ادخ  ناگدیرفآ  نیرت  یمارگ  سپ 

تفرگ دوخ  مان  زا  ار  شمان  وا  تشاذگرزب  يارب 
 . " دمحم زین  نیا  تسا و  دومحم  شرع ، بحاص  دنوادخ  اریز 

رد رکاسعنبا  مه  1 و  هوبنلا 6 /  لئالد  رد  میعنوبا  مه  تسا و  هدروآ  دیزی  نب  یلع  قیرط  زا  دوخ  ریغص  خیرات  رد  يراخب  ار  الاب  شرازگ 
خیرات رد  ریثک  نبا  زین  هدرک -  دای  يو  راعـشا  نایم  رد  ارنآ   - 3 / 315 دوخ -  حرـش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ   1 دوخ 275 /  خیرات 

رد يرکب  راید  و  يراخب -  خـیرات  زا  لقن  هب   - 1 هیندللا 518 /  بهاوملا  رد  ینالطسق  4 و  هباصالا 115 /  رد  رجح  نبا  1 و  دوخ 266 / 
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تسا : نیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  هدورس  یتایبا  ربمایپ  شیاتس  رد  بلاطوبا  دسیون : یم  هک   1 سیمخلا 254 /  خیرات 

هحفص 263 ] ] 

 . . . " تفرگ دوخ  زا  ار  يو  مان  وا  تشادگرزب  يارب  " 
تفگ : دناجنگ و  دوخ  ياه  هدورسنایم  رد  ار  رعش  نیا  زین  تباث  نب  ناسح  و 

داتسرفب شا  یئاناوت  ياه  هناشن  اب  ار  شیوخ  هدنب  دنوادخ  هک  ینیب  یمن 
تسا رترب  رت و  گرزب  يزیچ  ره  زا  ادخ  و 

تفرگ . . .  دوخ  زا  ار  يو  مان  وا  تشادگرزب  يارب 
نیمـضت ار  بلاطوبا  رعـش  وا  هک  مه  دیاش  هدمآ و  زین  ناسح  نهذ  هب  ینعم  نیمه   - 3  / 156 دسیون -  یم  بهاوملا  حرـش  رد  زین  یناقرز 

هدش  هتسناد  بلاطوبا  زا  الاب  رعش  زین  بلاطملا ص 14  ینسا  رد  هتفرگ .  ار  ریخا  لوق  نیمه  سیمخلا  رد  هچنانچ  دشاب  هدرک 
تسا : نیا  دسیون  یم   3 دوخ 315 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  وا  فورعمراعشا  زا  مه  و 

هتفای يرتهم  هدوت و  رالاس  گرزب و  يرورس  يربمایپ ، دمحم  وت  " 
دازکاپ ناکاپ  یمارگ ، ینارورس  يارب 

ار نآ  داینب  هک  تسا  نآ  نامدودنیرتهب 
داهن هناگی  هدنشخب  رابدرب و  نآ  مشاه ) ورمع =(- 
دش راوشد  هکم  مدرم  رب  یگدنز  هک  یماگنه  و 

ندرک دیدرت  رد  دش  هداهن  داینب  يا  هویش  راک ، نیا  اب  تخیریم و  ناشیا  رب  تسام ، نغور و  امرخ و  زا  یکاروخ  گرزب ، ياه  هساک  رد  وا 
تسا  ام  اب  نایجاح  ندرک  باریس  نایاونیب "  يارب  نان " 

هتخاس  اراوگ  نیریش و  ار  نآ  هدش و  هدیئاس  نآ  ردهایس  زیوم  هک  یبآ  اب  مه  نآ 
تسام  زا  نامزام  مه 

هحفص 264 ] ] 

مارحلا دجسم  مه  درادرب و  رد  اجنآ  تافرع  هچنآ  مه  و 
ما هدرمن  زونه  نم  هکنآ  اب  دور  متس  وت  رب  هنوگچ 

متسه يوجمزر  يریلد  دوخ  و 
هکم  خالگنس  ردزونه  هک  نآ  اب  و 

دنا هشیب  ریش  نوچمه  تیاه  هدازومع  دیآ و  یمن  مشچ  هب  دشاب  هتخیر  نوریب  اه  مکش  ندیردزا  هک  یهایس  ياه  نوخ 
دنا هدش  هتخورفارب  مشخ  زا  هک 

یتسه يوگتسار  نخس  رد  هک  مراد  ار  وت  هنیشیپ 
ییالآ یمن  غورد  هب  نابز  و 

يدوب  يوم  یب  یکدوک  هک  زین  هاگنامه  زا 
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یتفگ "  یم  تسرد  نخس  هراومه 
يو يوس  هب  ار  نآ  تساوخ  یم  تشاد و  تسد  رد  یگنـس  تسا ، هدجـس  رد  دید  دمآ و  ادـخ " ص " لوسر  دزن  هب  ماشه  رـسپ  لهجوبا 
سپ درآ  ياـج  هب  تسناوتن  تساوخ  یم  ار  هچنآ  دـیبسچ و  شتـسد  هب  گنـس  یئوگ  درک  دـنلب  ار  دوـخ  تسد  نوـچ  سپ  دـنک  باـترپ 

تفگ : بلاطوبا 
دیئآ شوه  هب  بلاغ  نادنزرف  يا  " 

كانمهس  یئاه  يدب  هک  مراد  نآمیب  نم  هنرگو  دیتسیا  زاب  یهارمگ  زا  راتفگ ، نیا  زا  يا  هراپ  هب  و 
دنروخب رب  رگیدکی  هب  امش  هناخ  نایم  رد 

نارتخاب نارواخ و  يادخ  هب  دنگوس  هاگنآ -  و 
دش دهاوخ  یتربع  سرد  نارگید  يارب  نیا  هک 

دندیشچ ار  دوخ  يازس  دندوب  امش  زا  شیپهک  یناسک  هک  ناس  نامه 
" ؟  - دنام ياج  رب  هچ  دومث  داع و  زا  رگم 

هحفص 265 ] ] 

تفر ، ناشیا  رس  رب  تخس  يداب  دادماب ، زور  کی 
دوبمرگرس ندروخ  بآ  هب  شرع  راگدنوادخ  رتش  هک  هاگنامه 

دز نآ  رب  مشچ  دوبک  درم  نآ  هک  یمخز  زا  ات 
دمآ دورف  ناشیا  رب  دنوادخ ، زا  یمشخ 

هدادبآ ، يدنه و  يریشمش  دادماب ، زور  کی 
دیزگ .  ار  رتش  هنشاپ  تشپ  تفلک  هچیهام 

امش راک  رد  نیا  زا  رت  تفگش  و 
تساخ ياپ  رب  یشنکدب  زا  هک  یسک  یتسد  فک  هب  گنس  نآ  ندیبسچ  رد  تسا  یئاه  یتفگش 

دناسر يدنزگ  راگزیهرپ  يوگتسار  يابیکش  نآ  هب  ات 
رگمتس درخ  یب  نآ  لیم  فالخ  رب  دنوادخ -  و 

تشادهاگن .  يو  تسد  فک  ار  گنس 
لهجوبا "  امش "  یموزخم  هچقمحا  نامه 

درمشن .  تسار  ار  ادخ  شیک  داتفا و  ههاریب  هاگترپ و  هب  ناهارمگ  یهارمگ  زا  هک 
3 دیدحلا 314 /  یبا  نبا  حرش  بلاطوبا ص 13  ناوید  " 

ادخ هب  تفگ  یم  هک  هدش  فورعم  نانچ  دزرمایب -  شادخ  هک  نومام -  هللا  دبع  زا  دـسیون : یم   3 دوخ 314 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دوب : هدروآ  مالسا  اهدورس  نیا  نتخاس  اب  بلاطوبا  هک  دنگوس 

اورنامرف يادخ  ربمایپ  نامه  ربمایپ -  نم ، " 
دیشخرد یم  اه  شخرزآ  نوچمه  هک  مداد  يرای  يریشمش  اب  ار 

زوسلد يرادساپ  دننام 
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منک  یم  يرادساپ  ینابیتشپ و  ادخ  هتخیگنارب  زا 
منک  راتفر  شمرنو  شمارآ  هب  وا  نانمشد  ربارب  رد  نم  هکتسین  نانچ 

میامنب دنسرت  یم  رتش  هرن  زا  هک  لاسدرخنارتش  نوچمه  ار  دوخ  و 
تخرد ، رپ  گنت و  يا  هشیب  رد  ریش  دننام  هکلب 

مهد یم  رس  دنلب  یشرغ  ناشربارب  رد 
تفای .  ناوت  مه  بلاط  وبا  ناوید  زا  رد ص 24  رتنوزفا -  تیب  کی  اب  ار -  الاب  ياه  هدورس  " 

هـشبح روشک  يوس  هب  صاع  نب  ورمع  هکدوب  نآ  زا  سپ  نیا  تشاگن و  یـشاجن  يارب  هک  تسه  مه  یئاه  هدورـس  ار  بلاطوبا  اـم  رورس 
رفعج هک  درادیم  نآ  رب  ار  یشاجن  اههدورـس  نیا  رد  دشیدنایب و  یگنرین  شنارای  بلاطیبا و  نب  رفعج  يارب  یـشاجن  دزن  رد  ات  دش  نوریب 

تسا : هلمج  نآ  زا  ریز  تایبا  دنادرگب و  يور  دیوگ  یم  ورمع  هچنآ  زا  دراد و  یمارگ  ار 
تسا ؟ هنوگچ  مدرم  نایم  رد  رفعج  هک  متسناد  یم  شاک  " 

؟ هنوگچ ربمایپ  کیدزن  نانمشد  ورمع و  زین  و 
دنتفای يا  هرهب  یشاجن  يراکوکین  زا  وا  نارای  رفعج و  ایآ  و 

تفرگولج ؟ راک  نیا  زا  اه  يدب  هدنزیگنارب  ای 
یتسه راوگرزب  گرزب و  يدرم  دنسپان ، رادرک  زا  تزیهرپ  اب  یتسار  هب  وت  هک  نادب 

دش و دهاوخن  دیمون  دیوجب  یهانپ  وت  رانک  رد  سک  ره  هک 
نآ هب  هتفگ و  دـمحم  هب  باطخ  هک  تسااه  نیا  وا  روهـشم  ياـه  هدورـس  زا  مه  و  دـسیون : یم   3 دوخ 315 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هدناشن و ورف  ار  وا  ینارگن  هلیسو ،
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دزاس : راکشآ  ار  شیوخ  توعد  ات  تسا  هداد  روتسد 
ینیب یم  تخس  ياهدایرف  زا  هک  یئاهرازآ  درآ و  یم  تخات  هک  یئاه  تسد  " 

دراد زاب  ادابم  يا  هدرک  مایق  شراهظا  يارب  هکیقح  هب  نتخادرپ  زا  ار  وت 
تسا  نم  تسد  وت  تسد  يوش  رگناوت  ناشیا  يرای  هب  وت  نوچ  اریز 

منادرگ " .  یم  رپس  وت  ناج  شیپ  رد  ار  دوخ  ناج  نم  زین  اه  یتخس  رد  و 
هکم و مرحهب  نآ  رد  هک  ار  شا  هدیصق  دنزاس  هناور  يو  هورگ  اب  زین  ار  وا  نایزات ، هوبنا  ادابم  هک  دیـسرتب  بلاط  وبا  نوچ  هتفگ : ماشه  نبا 
اه هدورـس  نیا  رد  ار  نارگید  مه  ناشیا و  همه ، نیا  اب  دومن و  یتسود  شا  هلیبق  ناگرزب  اب  تفگیم و  هتـسج  هاـنپ  نآ  رد  دوخ  هاـگیاج  هب 
ات درک  دـهاوخن  راذـگ  ورف  وا  ینابیتشپ  رد  يزیچ  زگره  درپس و  دـهاوخن  ناـشیا  تسد  هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  زگره  هک  تخاـس  هاـگآ 

دیوگ : هک  تسا  نیا  و  دراپس .  ناج  وا  هار  رد  يو  زا  شیپ  دوخ 
تسین  یشنزرس  نیتسخن  نیا  نم  تسد  ود  يا 
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دروخ یم  نم  شوگ  هب  تسردان -  ای  تسرد  هک 
تسین  یتسود  وینابرهم  هورگ ، نیا  رد  هک  مدید  نوچ  و 

دنا .  هدیرب  ار  اه  هریگ  تسد  اهرازفا و  تسد  همه  و 
دنا هتساخرب  ام  هب  یناسر  دنزگ  يزوت و  نیک  هباراکشآ  و 

دنا هدرب  ار  هدنوش  ادج  نمشد  نامرف  و 
دنراد یم  مهتم  ار  ام  هک  دنا  هدش  دنگوس  مه  یهورگ  اب 

دنزگ .  یم  نادند  هب  تشگنا  مشخ ، رس  زا  امرس  تشپ  و 
متخاس  یم  ابیکش  تسار  يا  هزینهب  ار  شیوخ  لد  ناشیا  ربارب  رد 

نارورس  گیر  هدرم  زا  نارب  يریشمش  هب  مه  درآ و  دورف  رس  دنشکب  ار  نآ  نوچ  هک 
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دزیخرب شهوکن  ام  هرابرد  يدب  هب  هک  سک  ره  زا  مرب  یم  هانپ  مدرم  يادخ  هب 
دیامن يراشفاپ  هدوهیب  ای 

دشوکب ام  یئوجبیع  رد  هتشاد و  ناهنپ  ار  دوخ  هنیک  هک  ینمشدزا  و 
ملاهتساوخن  ام  هک  دیازفایب  نید  هب  يزیچ  هک  سک  نآ  زا  و 

تشاد هداتسیا  نآ  ياج  رد  ار  ریبث  هوک  هک  یسک  هب  روث و  هوک  هب  دنگوس 
دمآ دورف  نآ  زا  تفر و  الاب  ارح  هوک  رب  هک  یسک  هب  و 

تسا هناخ  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  تسا -  هکم  لد  رد  هک  يا  هناخ  هب  دنگوس  و 
تسین لفاغ  زگره  ادخهک  ادخ -  هب  دنگوس  و 

دنریگ ارف  ار  نآنوماریپ  ماش  دادماب و  ره  رد  هک  هاگنآ  هایس -  گنس  هب  و 
میئامن  یم  چوک  مینک و  یم  اهر  ار  هکم  ام  هک  دیتفگ ، غورد  امش  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

مینادرگبارطضا شزرل و  راچد  ار  امش  راک  هک  نآ  زا  سپ  رگم 
میناشک یم  تسکشهب  ار  دمحم  راک  ام  هک " : دیتفگ  غورد  امش  ادخ ، هناخ  هب  دنگوس 

هب وا  نوماریپ  رد  دوخ  هک  هاگنآ  ات  درپس "  میهاوخ  امـش  هب  ار  وا  تخادرپ و  میهاوخن  يزادناریت  ینارپ و  هزین  هب  وا  زا  يرادساپ  هار  رد  و 
میراپس یشومارف  هب  ار  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  میتفا و  كاخ 

هار رد  نوچ  هک  ناد  تسدـبآ  ریز  رد  دـنا  شکبآ  نارتش  یئوگ  هک  دـنزیخرب  نانچ  امـش  ربارب  رد  نینهآ  ياـهرازفا  گـنج  اـب  یهورگ  و 
دزیخرب .  اه  نآ  زا  يزاوآ  دنشاب 

دنتفا رد  يور  رب  هزین ، برض  زا  نازرو  هنیک  میرگنب  هک  هاگنآ  ات  و 
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دزیخ یم  رب  راک  هب  يراوشد  اب  هک  دندرگ  رامیب  گنل و  ینارتش  دننام  و 
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دریگ دوخ  هب  يدج  گنر  منیب  یم  هچنآ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ام  و 
دش دهاوخ  انشآ  ناشناگرزب  ریکپ  اب  ام  ياهریشمش  هتبلا 

تقیقح نابیتشپ  يروالد  دوخ  تسا و  نم  دامتعا  درومو  ردارب  هک  رورس  کت و  زیت  باهش  نوچمه  یناوج  يوزاب  ود  اب  مه  نآ  و 
تشذگ ام  رب  لماک  لاسکی  اهزور و  اه و  هام 

تسا .  شیپ  رد  هدنیآ  لاس  مه  شیپ  لاس  زا  سپ  و 
زا هتفرگ و  ار  نآ  نوماریپ  تسا  هتسیاب  هچنآ  زا  يرادساپ  يارب  هک  دنا  هدیـشک  اپ  يرورـسزا  ار -  وت  دابم  ردپ  یهورگ -  هک  تسیچ  نیا 

دزادنا .  نارگید  ندرگ  هب  تسا  وا  ندرگ  رب  ار  هچنآ  دشک و  یهابتهب  شراک  هک  تسین  مه  یناسک 
دنهاوخ یم  ناراب  ربا  زا  وا  يوربآ  هبهک  یئوردیپس 

نانز هویب  نابهگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  راک  تسرپرس 
دنباتش یموا  هانپ  هب  یمشاه  نادنمتسم 

دنرب یم  رس  هب  تمعن  تمحر و  هیاس  رد  يو  دزن  رد  و 
دراذگ یمن  مک  زین  وج  کی  هزادنا  هب  هک  هنارگدادینازیم  اب  تسه -  شیوخ  يوس  زا  رگداد ، یهاوگ  ار  وا 

هک : یهورگ  ياهرادنپتسا  هنادرخ  یب  هچ  ار  یتسار 
دناهتریذپ ار  نایلطیغ  نایفلخ و  یگتسب  اماب ، دنویپ  ياج  هب 

متسه  یصق  لآ  یمشاه و  راد  هشیر  ياه  نادناخ  نیرترب  زا  ام 
میاهدوب ماگشیپ  كانمهس  ياهراک  نیتسخن  رد  و 

راکهبت  درخ و  یب  تسپ و  اورپ و  یب  نامانمگ  همه 
دنا هدش  ناتسادمه  هدمآ و  درگ  ام  اب  ندیزرو  هنیک  يارب  نایموزخم  نایمهس و  زا 
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دیتسه ، شیوخ  هورگ  نیرتهب  امش  فانم  دبع  رابت  يا 
دیزاسن کیرش  شیوخ  راک  رد  دنا  هدینابسچ  امش  هب  تساران  هب  هک  ار  يا  هشیر  گر و  یب  ره  سپ 

میرادن یئاورپ  هوای  نانخس  زا  ام  دوش و  هدرمش  وگغورد  ام  دزن  هک  تسین  یسک  ام ، دنزرف  دیناد  یمن  رگم 
دنا هدروآ  مهارف  شیوخ  رد  ار  اه  یئوکین  همه  هک  نارتهم  نآ  زا  يرورس  دنمجرا 

دسر .  یماه  يزارفارس  موب  زرم و  رد  رترب  یتیصخشو  رهوگ  هب  وا  تبسن  و 
ماهدروآ .  هوتسهب  ار  ینامداش  هک  منامداش  دمحا  یتسود  رد  نادنچ  مدوخ  ناج  هب 

مدیزرو  رهم  وا  هب  یگشیمه  يرادتسود  دننامه  و 
تسا . یئابیز  نآ  مدرم  يارب  مه  ناهج  رد  هتسویپ ، وا 

اه  هرگ  هدنیاشگ  كانمهس و  یئاهراک  دنوادخ  شنارادتسود و  هیاریپ  مه  و 
هتساخرب يداینب  هشیر و  زا  ام  نایم  رد  دمحا 

دنزود مشچ  نآ  هب  هک  دسر  یمن  اجنآ  هب  ناشهاگیاپ  مه  زاب  دننک  زارد  ندرگ  نآ  هب  نتسیرگن  يارب  هچ  ره  هک 
مدوب شرادساپ  متخاس ، رود  هب  يو  زا  اهدنزگ  مدومن ، ینابرهم  وا  رب 
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مدرکینابیتشپ يو  زا  دوخ  یئاناوت  اهورین و  همه  اب  و 
دشاب نابیتشپ  ار  وا  شیوخ  يرای  اب  ناگدنب  راگدرورپ  سپ 

تسین .  هار  نآ ، تقیقح  موب  زرم و  رد  ار  لطاب  هک  دزاس  راکشآ  ار  یشیک  و 
، نمهک تسا  هدیـصق  زا  رادـقمنآ  نیا  دـسیون : یم  هدروآ و  تیب  راهچ  دون و  ات 298 ،  1 دوخ 286 /  هریـس  رد  ماشه  نبا  هماـکچ ، نیا  زا 
ماشه 3 نبا  شرازگ  رد  هدروآ و  ات 57   3 دوخ 53 /  خیرات  رد  ار  نآ  تیب  زین 92  ریثک  نبا  مرامش ، یم  تسار  بلاط ، وبا  زا  ار  نآ  ندوب 

اویش كرتس و  رایسب  يا  هدیصق  نیا  میوگ  یم  دسیون " : یم  رد ص 57  ریخا  خروم  دوش و  یمن  تفای  ریثک  نبا  خیراترد  هک  تسه  تیب 
سکچیه هک  تسا 
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بلاط . ) وبا   ) دنا هدادتبسن  وا  هب  هک  سک  نامه  رگم  دشاب  هتفگ  ار  نآ  دناوت  یمن 
دوخو تسج  میناوت  اج  نیا  رد  میبایب  دـندوب  هتخیوآ  هبعک  هناخ  رب  هک  يا  هدیـصق  تفه  رد  هچنآ  زا  شیب  یلیخ  ار  یگنادرم  ياـه  هناـشن 

یئاه ینوزفا  اـب  رت  ینـالوط  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دوخ  يزاـغم  باـتک  رد  زین  يوما  تسا .  نخـس  رتاویـش  ینعم ، نیا  ندـیناسر  رد  نآ  همه 
هن " .  ای  دراد  تلاصا  اه  ینوزفا  دناد  یم  رتهبادخ  هک  هدروآ  رگید 

دشاب .  نامه  شا  همه  دیاش  هک  هدروآ  تیب  رد 111  ار  هدیصق  ات 12  بلاطوبا ص 2  ناوید  رد  يدبع  نافه  وبا 
بلاط وبا  زا  راعشا  نیا  همه  ندوب  دسیون : یم  بلاط  وبا  ياهدورـس  زا  یـشخب  ندروآ  زا  سپ   2 دوخ 315 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

رد هک  دـنک  یم  دـحاو  يرما  رب  تلالد  اه  نآ  عومجم  دـشابن  رتاوتم  رظن  نیا  زا  زین  اه  نآ  کی  کـی  رگا  نوچ  تسا  تارتاوتم  مکح  رد 
زا دـیآ  یم  رب  اهرعـش  زا  هک  ياهتفر  مـهیور  نـیا  و  تـسا .  ص )  ) دـمحم توـعد  ندرمـش  تـسار  زین  نآ  تـسا و  كرتشماـه  نآ  هـمه 

دـحاو و ربخ  هدیـسر  ع )  ) یلع ریـشمش  هب  شکندرگ  ناریلد  نداـتفا  كاـخ  هبرد  هک  یئاـه  شرازگ  زا  کـی  ره  هچناـنچ  تسا  تارتاوتم 
تـسا هنوگ  نیمه  هب  هدوب و  ریلد  وا  هک  دزاس  یم  هاگآ  ارام  یهیدب  يا  هنوگ  هب  تسا و  رتاوتم  اهنآ  هتفرمهیور  هجیتن  یلو  تسا  رتاوتمان 

اـه و نیا  زج  ساون و  وبا  یگزره  يرد و  هدرپ  ساـیا و  يدنمـشوه  هیواـعم و  فنحا و  يراـبدرب  متاـح و  یگدنـشخب  نوماریپ  رد  نخس 
هدیـصق تیفورعم  نوچمه  نآ  تیفورعم  هک  وا  هیمالهدیـصق  هراـبرد  دـیئوگ  یم  هچ  یلو  دـینکفا  يوـس  هب  مه  ار  اـه  نیا  همه  دـنا : هتفگ 

ندوب رد  هک  دوب  دـهاوخ  اور  میئامن  ارچ  نوچ و  يو  زا  نآ  تایبا  زا  يا  هراپ  ندوب  رد  ای  بلاـط  وبا  زا  نآ  ندوب  رد  رگا  تسا و  کـبنافق 
میئامن .  ارچ  نوچ و  شا  هدنیارس  زا  نآ  تایبا  زا  يا  هراپ  ندوب  رد  ای  کبنافق  هدیصق 

هب 110 نآ  ياه  تیب  هرامش  هک  تسا  لیوط  رحب  رد  اوشیپ  گرزب و  يا  هدیـصق  نیا  دسیون  یم   2 يراسلا 227 /  داشرا  رد  مه  ینالطسق 
تساوخ یم  هک  ره  دندش و  تسدمهرگیدکی  اب  ص )  ) ربمایپ دض  رب  نایشرق  هک  هدورس  یماگنه  ار  نآ  دسر و  یم  تیب 
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دندینامر .  یم  راک  نیا  زا  ار  وا  درآ  مالسا 
ياهرعـش هتفگ : نیتلا  نبا  تسا و  تیب  زا 80  شیب  دـیوگ : هدروآار و  نآ  ياه  تیب  زا  يا  هراـپ  ج 1 ص 48 -   - زین هیندـللا  بهاوملا  رد 

شرازگ ص )  ) وا تاماقم  هرابرد  نارگید  واریحب  هک  هاگ  ناـمه  زا  و  ص )  ) ربماـیپ ندـش  هتخیگنارب  زا  شیپ  وا  هک  تسا  لـیلد  بلاـطوبا 
تیب رد 110  تسا  يا  هزاوآ  دنلب  هدیصق  نآ  دسیون : یم   3  / 434 يراقلا هدمع  رد  ینیع  دوب و  هتخانش  ار  شايربمایپ  دنداد  يو  هب  یئاه 
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نآ : زاغآ  و 
دروخیم " نم  شوگ  هب  تسردان  ای  تسرد  هک  تسین  یشنزرس  نیتسخن  نیا  نم  تسود  ود  يا  " 

تسا : نینچ  نآ  زاغآ  دیوگ  هدروآ و  ریسفت  حرش و  اب  ار  نآ  تیب  ود  لهچ و  ات 261 ،  1 بدالاهنازخ 252 /  رد  يدادغب  هنوگ  نیمه  هب 
دروخ یم  نم  شوگ  هب  تسردان  ای  تسرد  هک  تسین  یشنزرس  نیتسخن  نیا  نم  تسود  ود  يا  " 

يزگرب ار  نآ  دیاب  اهنت  دوخ  تسین  هار  ار  تکرش  هدیقع ، رد  نمتسود  ود  يا 
دیاین راک  هب  تفاب  گنت  نهاریپ  دهد  يور  زیگنا  مغ  تخس  یئاهراک  نوچ  و 

تسین یتسود  ینابرهم و  هورگ ، نیا  رد  هک  مدید  نوچ  و 
 . . . " دنا هدیرب  ار  اه  هریگتسد  اهرازفا و  تسد  همه  و 

: دـیوگ هاـگنآ  هتـشاگن و  میدرک  لـقن  زین  اـم  هک  ار  ریثـک  نبا  نخـس  هدروآ و  ار  اـه  تیب  زا  يا  هراـپ   1 برـالا 237 /  غولب  رد  یـسولآ 
هدش .  دای  برعلا  ناسل  بابل  بل  باتک  رد  نآ  حرش  اب  هدیصقنیا 
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هدروآ و رد ج 1 ص 88 هدش  پاچ  یبلح  هریس  هیشاح  رد  هک  هیوبنلا "  هریسلا  رد "  ار  نآ  ياه  تیب  زا  يا  هراپ  نالحد  ینیز  دمحا  دیس 
ندش هتخیگنارب  زا  شیپ  وا  هکتسا  لیلد  بلاط  وبا  ياهرعش  نیا  دسیون : یم  يراخب  باتک  رب  حرش  رد  یسقافس  دحاولا  دبع  ماما  دیوگ :

دوب هتخانش  ار  شا  يربمایپ  دنداد  يو  هب  یئاهشرازگ  ص )  ) وا تاماقم  هرابرد  نارگید  بهار و  ياریحب  هک  هاگ  نامه  زا  و  ص )  ) ربمایپ
راوتـسا شا -  یکدوـک  رد  وا  تکرب  هب  نتـساوخ  ناراـب  هلمج  زاو  دـید -  مشچ  هب  وا  لاوـحا  زا  دوـخ  هچنآ  اـب  ار  شیوـخ  تفرعم  نیا  و 

تسا هدیسر  هنیمز  نیا  رد  زین  یناوارفياه  شرازگ  تسا  ص )  ) وا توبن  هب  بلاط  وبا  تفرعم  هدنیامن  هک  یئاهرعش  زا  هتـشذگ  دینادرگ و 
. 

يارب سپ  هک  مناد  یمن  نم  دـشابن  هتفریذـپ  هتفر  راـک  هب  روکذـم  راعـشا  نیا  رد  هک  ینوگاـنوگياه  هویـش  هـمه  نـیا  رگا  دـیوگ : ینیما 
وا یناملـسم  رب  ناـگمه  دوـش  تفاـی  سک  ره  رثـن  اـی  مظن  رد  نانخـس  نیا  زا  یکی  رگا  درک ؟ دـیاب  هچ  رگید  توـبن ، هـب  رارقا  یهاوـگ و 

ریگب تربع  يآ و  تفگشب  دزاس  دقتعم  بلاط  وبا  یناملسم  هب  ار  نایاقآ  تسا  هتسناوتن  اه  نیا  همه  یلو  دنوش  یم  ناتسادمه 
رهـشنبا هناگی  دنمـشناد  تسا .  نایامن  تسرد  مالـسا  صلاخ و  نامیا  نآ  زارف  ره  زا  هک  ع )  ) بلاط وبا  ياـه  هدورـس  زا  یـشخب  دوب  نیا 

هتبلا زین  ادخ  دناسر  يرای  ار  ادخ  سک  ره   ) جـح هروس  زا  هیآ  نیا  هرابرد  هک  اجنآ  نآرقلا  تاهباشتم  دوخ  باتک  رد  یناردـنزام  بوشآ 
یم رد  تیب  ( 3000) زا تسا  وا  نامیا  هدنیامن  هک  بلاط  وبا  راعشا  یتسار  هب  هتـشون " : دیوگ  یم  نخـس  دنک ) یم  کمک  ار  وا  یتسار  هب 

تسرد ار  وا  يربمایپ  هدید و  یم  ینشور  هب  ار  ص )  ) ربمایپ راسخر  هک  دید  ناوت  یم  اراکشآ  ار  یسک  هرهچ  اه  نآ  يال  هبال  زا  درذگ و 
شگرم زا  سپ  يارب  شرافـس  ياج  هبهک  ار  اه  هدورـس  نیا  هلمجنآ  زا  هدرک و  دای  ار  اـه  نآ  زا  هدرتسگ  یـشخب  هاـگنآ  هدرمـش " و  یم 

هدورس :
منک یم  شرافس  وکین  ربمایپ  يرای  هب  ار  سک  راهچ 
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سابع  نادناخ ، گرزب  یلع و  مرسپ 
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تسا وا  تقیقح  رادساپ  هک  ار  يریش  نآ  هزمح  و 
 . دنراد رود  هب  وا  زا  ار  مدرم  دنزگ  ات  اررفعج -  مه  و 

شناگداز همه  مردام و  داب  امش  يادف  يا 
دیشاب . اهرپس  نوچمه  نامدرم  ربارب  رد  دمحا  يرای  رد  امش 

هتساخرب نآ  هب  هک  يرازگساپس  هتسیاش  نانخس  وکین و  ياهراک 

هراشا

مه دش و  هدید  ص )  ) ربمایپ يرای  رد  ع )  ) بلاط وبا  نایکم  رورس  زا  هک  يرازگساپس  هتسیاش  ياه  ششوک  وکین و  ياهراک  زا  مه  نیا  و 
بلاط وبا  یگدنز  زا  مد  نیسپزاب  ات  تثعب  زاغآ  زا  يو  یتسرپ  هناگی  شیک  هب  يو و  هب  مدرم  ندناوخ  يو و  زا  وا  ینابیتشپو  يرادساپ 

وا میلست  رب  مه  وا و  هرس  نامیا  تسرد و  مالسا  رب  مه  تسا ، راکـشآ  یلیلد  نآ  هلمج  ره  هک  تسایئاه  هتفگ  زا  هتـشابنا  اهنآ  يالبال  هک 
دنا : هدروآ  هچ  ناینس  ینیبب  ات  ایب  نونکا  يدنوادخ و  مایپ  ربارب  رد 

رفـس هار  رد  ياپ  دـش و  نتفر  نوریب  هدامآ  نوچ  تشاد و  ماش  گنهآ  یناگرزاب  يارب  یناوراک  نایم  رد  بلاـط  وبا  دـیوگ : قاحـسا  نبا  1
وبا يراپـس ؟ یم  هک  هب  يرداـم  هن  مراد و  يردـپ  هن  هک  ارم  ومع  تفگ  تفرگ و  ار  شرتشراـهم  دـمآ و  وا  دزن  هب  ص )  ) ادـخ لوسرداـهن 

دوخ اب  زین  ار  وا  هک  دنگوس  ادخ  هبتفگ  تخوس و  وا  رب  لد  رد  ار  بلاط 

هحفص 275 ] ] 

ماش موب  زرم و  زا  يرـصب  نیمزرـس  هب  نایناوراک  نوچ  درب و  زین  ار  وا  سپ  دـش ، میهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  وا  نم و  درب و  مهاوخ 
نآ رد  هتـسویپ  دوب و  ناـیاسرت  نیرتاـناد  تشاد و  نمیـشن  ياهعموص  رد  وا  دـنتفگیم و  اریحب  ار  وا  هک  دـنتفای  یبهار  اـجنآ  رد  دندیـسر 
یم ثاریم  هب  يرگید  زا  یکی  ار  نآ  دیسر و  یم  وا  هب  ناش  ینامـسآ  همان  هرابرد  نانآ  شناد  دنرادنپ  یم  هچنانچ  هک  دوب  یبهار  هعموص 

دوبهتفگن و نخس  ناشیا  اب  وا  دندوب و  هتشذگ  وا  رب  رایسب  ياهراب  مه  نآ  زا  شیپ  هکنآ  اب  دندمآ  دورف  اریحب  رب  لاس  نآ  رد  نوچ  دندرب 
دوب نآ  يارب  نیاو  تخاسب  ناشیا  رب  رایـسب  یکاروخ  دـندمآ  دورف  وا  هعموص  کیدزن  نوچ  لاس  نآرد  یلو  تشادـن  نانآ  راک  هب  يراک 

هک دوب  يربا  زین  نآ  دوب و  هدید  ناوراک  نایم  رد  يزیچ  ناشیا  ندروآ  يور  ماگنه  هب  دوب  شا  هعموص  رد  یتقو  دـنرادنپ  یم  هچنانچ  هک 
ربا هب  وا  دـندمآ  دورف  دوب  وا  کـیدزن  هک  یتخرد  هیاـس  رد  اـت  دـندروآ  يور  نوچ  سپ  دوب  هدـنکفاهیاس  ص )  ) وا رـس  رب  هورگ  ناـیم  رد 

نازیوآ ینعی  تشه  ورف  ص )  ) ادـخ لوسر  رـس  رب  ار  دوخ  ياه  هخاشو  دـنکفا  وا  رـس  رب  ار  دوخ  هیاـس  تخرد  نآ ، زا  سپ  هک  تسیرگن 
دنتخاسب و ار  كاروخ  نآ  ات  دومرفب  دمآ و  دورف  شا  هعموص  زا  دـید  ار  نیااریحب  نوچ  تسـشن و  هیاس  رد  نآ ، ریز  رد  ترـضح  ات  درک 
زا امـش  همه  هک  مراد  یم  تسود  ما و  هتخاـس  یکاروـخ  امـش  يارب  نم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  داتـسرف و  ناـشیا  دزن  هب  دـش  هداـمآنوچ 
هچ اهرتشیپ  ام  هنرگ  تسا و  يربخ  زورما  اریحب  يا  تفگ  ناشیا  زا  يدرم  دـیوش  رـضاح  ندروخ  يارب  دازآ  هدـنب و  گرزب و  کچوک و 

دیئوگ یم  هک  دوب  هنوگنامه  هب  یتفگ و  تسار  تفگ  اریحب  دوش ؟ یم  هچ  ار  وت  زورما  يدرک  یمن  نینچ  وت  میتشذـگ و  یم  وت  رب  رایـسب 
سپ دیروخب  نآ  زا  نات  همه  ات  مزاسب  یکاروخ  ناتیارب  مراد و  یمارگ  ار  امش  هک  مراد  تسود  منک و  یم  نامهم  ار  امـش  نم  کنیا  یلو 
هورگ نآ  هب  اریحب  نوچ  دنامب و  هورگ  نآ  ياهارب  رانک  تخرد  ریز  رد  دوب  لاسدرخ  نوچ  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندمآ و  درگ  وا  دزن  همه 

سکچیه شیرق  هورگ  يا  تفگ  تفاین و  ناشیا  دزن  رد  دوب  دوجوم  وا  شناد  رد  نآ  یگنوگچ  تخانـش و  یم  هک  ار  ياهناـشن  تسیرگن 
ندمآ زا  امش  زا 
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هک یکدوک  رگم  دیآ  وت  دزن  هب  تساراوازس  هک  تسا  هدنامن  زاب  وت  هرفس  زا  سکچیه  اریحب  يا  دنتفگ  دنامن  زاب  نم  كاروخ  نیا  رس  رب 
نیا ندروخ  رد  امش  اب  ات  دیناوخب  زین  ار  وا  دینکن  نینچ  تفگ  تسا  هدنام  ياج  هب  ناشیاهرابنایم  رد  تسا و  رتلاسدرخ  هورگ  نیا  همه  زا 

كاروخ زا  هللا  دبع  رـسپ  هک  تسا  رتاوازـس  ایآ  تسا  يربخ  زورما  هک  يزع  تال و  تب  ود  هب  دـنگوس  تفگشیرق  زا  يدرم  دـشاب  ماعط 
دناشنب هنایم  رد  ار  وا  هدروآ  ناشیا  هب  يور  وا  اب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  تساخرب و  ترـضح  يوس  هب  سپـس  دـنامب  زاب  ام  نایم  رد  ندروخ 

دای شایندـبیگنوگچ  هرابرد  يو  روهظ  هب  ءاـیبنا  ياـه  هدژم  رد  هک  ار  یئاـه  هناـشن  تسیرگنوا و  هب  هریخ  هریخ  دـید  ار  وا  اریحب  نوچو 
هدـنکارپ دـندرب و  نایاپ  هب  ار  یکاروخ  ندروخ  هورگ  نآ  نوچ  ات  تفاـیب  تسجب و  يو  رد  مشچ  اـب  ناـکیناکی  تسناد  یم  دوب و  هدـش 

ادـخ لوسر  يزاس  هاگآ  ارم  مسرپیم  ار  وت  هچنآ  زا  هک  دـنگوس  يزع  تـالهب و  ار  وت  كدوک  يا  تفگ  ار  وا  تساـخرب و  اریحب  دـندش 
مـسرپ یم  هچنآ  زا  ارم  هک  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  سپ  تفگ  اریحب  سرپم  نم  زا  يزیچ  يزع  تال و  ماـن  هب  دـنگوس  اـب  زگره  تفگ  (ص )

دیسرپب  اهزیچ  وا  تیفیک  لاح و  اهراک و  باوخ و  دروم  رد  هدرک  عورش  ار  وا  سرپب و  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  یهد .  یهاگآ 
هب سپ  تسا  گنهامه  دـناد  یم  دوعوم  ربمایپ  زا  هک  یئاه  هناشن  اب  اه  خـساپ  هک  دـید  یم  اریحب  داد و  یم  یهاـگآ  ار  وا  زین  ادـخ  لوسر 

بلاطوبا ثیدح و  نایاپ  ات  دـیدب .  دوب  هدـش  هتفگ  اه  تراشب  رد  هک  ياج  نامه  رد  شفتک و  ود  نایم  ار  توبن  رهم  تسیرگن و  وا  تشپ 
تفگ : هراب  نیا  رد 

هنمآ -  رسپ  دمحم  ربمایپ - هک  یتسار  هب  " 
تسا  رتالاو  زین  منادنزرفزا  شهاگیاج  نم  دزن 

تخوسب  وا  رب  ملد  تخیوآ  نم  رتش  راسفا  هب  نوچ 
دنتفرگ شیپ  رد  زارد  یهار  دنتشاد  تشپ  رب  هک  یئاه  هشوت  ابيوم  خرس  نارتش  هک  دوب  هاگ  نامه  نیا  و 

دش ریزارس  نم  هدید  ود  زا  ناور  یکشا  سپ 
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دنکارپ .  یم  ار  دارفا  تسنام و  یم  اهدیراورم  هب  هک 
مدرک تیاعر  ارهتسویپ  يدنواشیوخ  وا  هرابرد 

متسب راک  هبار  ناکاین  ياه  شرافس  و 
دزادرپ شدرگ  هب  دوخ  ياهومع  نایم  ات  شدومرفب  و 

دنتسه دننام  یب  یناریلد  اه و  يدنمزاین  يارب  هتسب  رمک  ینایور  دیپس  هک 
نداتفا هارهب  دنتخانش  یم  هک  يدصقم  نیرترود  گنهآ  هب  ناشیا  سپ 

دوب رود  دندوب ، هدرک  دصق  هک  یئاج  یتسارب  و 
دندید ار  يرصب  نایناوراک ، هک  نآ  ات 

هب : دندروخرب  دنتشاد  هاگن  ریز  هک  اجنامه  زا  هارهاش و  هنایم  رد  و 
داد یهاگآ  وا  هرابرد  نیتسار  ینخس  زا  ار  ناشیا  هک  يدنمشناد 
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دینادرگ زاب  ار  هدنرب  گشر  ياه  هورگ  و 
هدنکفا هیاس  ربمایپ  رس  رب  دندید  ار  ربا  دیشوج  یم  ناشاه  لد  رد  هک  یئاه  هنیک  ابنوچ  نایدوهی  زا  یهورگ 

تشادزاب وا  هرابرد  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  وا  دنشکب و  ار  دمحم  ات  دندیروش 
درک .  راکیپ  دیشوک و  هار  نیا  رد  يا  هنوگ  نیرتوکین  هب  و 

دش هدنادرگ  زاب  اریحب  يوس  زا  ریبز 
تسگزاب .  هورگ  نایم  هب  اه  يرود  اهدروخ و  دز و  زا  سپ  و 

دیشک سپاپ  يو  نخس  زا  وا  تشاد و  زاب  ار  سپ  رد  هنوگ ، نیمه  هب 
تفگ : مه  تشاد " و  یگنهامه  تسار  هار  اب  يوروتسد  هک  دوب  يروشناد  اریز 

هک یسک  زا  یئادج  رب  میمصت  اوران  هب  تسخن  هک  ینیب  یمن  ارم  " 
تشاد  هدازآ  يردام  ردپ و 
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متسبب  تخس  رفس ، يارب  نآ  ياهراب  اب  ار  ما  يراوس  ياپراچ  هک  سپس  متفرگ و   - دمحا - 
متفگ دوردب  ار  وا  رادید  نیسپزاب  يارب  و 

درک یم  ادجرگیدکی  زا  ار  ام  وم  خرس  نارتش  هک  دوب  یماگنه  نیا  تسیرگب و  هودنا  رس  زا  وا 
دیشک یم  هتفرگ و  تسد  ود  ره  اب  ار  راسفا  هلابند  و 

متخیرورف  ناگدید  زا  کشا  مداتفا و  شردپ  دای  هب  نم  سپ 
دش .  ریزارس  مکشرس  ناراب  ات 

نک چوک  یئاهومع  نایم  رد  یئامن  هار  اب  متفگسپ 
دنناسر يرای  اه  یتخس  رد  دنتسین و  هیامورف  هک 

دمایب دنتفرب  نآ  ناراوس  رتش  هک  یناوراک  نایم  رد  وا  سپ 
دومن .  یم  هدنخرفان  شیاه  هشیدنا  یلو  دوبن  هتسجخان  نآ  لصا  دنچ  ره  هک  ناوراک  نامه 

دندیشک اه  هناخ  ماب  هب  ار  دوخ  یناسک  میدمآ  دورف  نیمزرس  رد  نوچ  سپ 
دنتخادرپ ام  ردنتسیرگن  هب  الاب  زا  و 

دمایب اریحب  ماگنه  نیا  و 
دوب .  هدروآ  مهارف  ام  يارب  یکاروخ  مه  وکین و  يا  هباشون  هک  یلاح  رد 

دیرآ درگ  كاروخندروخ  يارب  ار  شیوخ  نارای  همه  تفگ  سپ 
میدروآ  مهارف  ار  همه  هک  میتفگ  و 

تسا رایسب  ام  كاروخ  نوچ  دیناوخب  زین  ار  واتفگ  میتی ، كدوک  کی  رگم 
تسین اوران  يو  رب  نآ  ندروخ  زورما  و 
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دوب یمن  دیداد  یهاگآ  دمحم  هرابرد  امش  هچنآ  رگا  و 
دیدوبیم راوگرزبان  ام  دزن  امش  زورما  هتبلا 

دیآ یم  شا  هناخيوس  هب  يور  هک  دید  ار  وا  نوچ  و 
دراد .  یم  رود  هب  باتفآ  يامرگ  دنزگ  زا  ار  وا  ربا  زا  يا  هیاس  و 

درک  مخ  ار  شرس  ناگدننک  هدجس  دننامه 
یندینابسچ هچدنابسچ  هنیس  ولگ و  هب  ار  نآ  و 

دندروآ يور  یهورگ 
دوب هدید  اهرداچ  نایم  رد  اریحب  هک  دندش  يدرمربا  نامه  يوجتسج  رد  و 

دیروش ناشیا  رب  وا  هب  ناشیا  دنزگمیب  زا  سپ ،
دندوب .  ناسر  بیسآ  هشیپ و  متس  ام  ربارب  رد  نانآ  اریز 

مامت دوب و  سیرد 
دندوب .  رادیب  موق  همه  ودوب  ناشیا  نایم  رد  ریبز  هنوگ  نیمه  هب  و 

دندوب هتسب  دمحم  نتشک  هب  رمک  هکیلاح  رد  دندمآ 
دینادرگ .  زاب  یشکمشک  نیرتوکین  اب  ار  ناشیا  وا  یلو 

دندرک نیقی  شنخس  یتسرد  هب  ات  درک  ریسفت  ار  تاروت  ناشیا  رب  اریز 
دیا .  هتساوخ  ار  اه  هتساوخ  نیرت  تخس  امش  تفگ  ناشیا  هب 

دیشکب ؟ ار  ربمایپ  دمحم  دیهاوخ  یم  ایآ 
دیا هدش  صوصخم  یگدنخرفان -  رد  دوخ -  ياهرفیک  يزارد  ینوزف و  اب  امش 

دراد یم  زاب  وا  زا  ار  اه  هدنزگمیا  هدیزگرب  ار  وا  ام  هک  سک  نآ  یتسارهب  و 
دهد .  یم  خساپ  ار  يا  هیام  ورف  ره  گنرین  تسا و  سب  شیارب  ومه  امش  ربارب  رد  و 

تسا وا  يرگنشور  اه و  هناشن  زا  زین  نآ 
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 " تسین .  اه  یکیراتدننام  نشور  زور  زگره  و 
1 فنالا 120 /  ضورلا  ات 272   1 رکاسع 269 /  نبا  خیرات  ات 35 -  بلاطوبا ص 33  ناوید 

هنیمز نیا  رد  بلاطوبا  دـسیون : یم  رد ص 85  هدروآ و  یقهیب  قـیرط  زا   1 يربکلا 84 /  صیاصخلا  رد  ار  هدـش  داـی  شرازگزین  یطویس 
دندید .  یئاه  ناتساد  دمحم  زا  ات  دنتشگن  زاب  هلمج : نآ  زا  هدورس و  يراعشا 

دیادز . یم  یلد  ره  زا  ار  ار  هودنا  هک 
یگمه کت و  کت  رهش -  ره  ناروشناد  هک  دندید  ات  و 

دنداتفا .  هدجس  هب  وا  ربارب  رد 
دندوب هاوگ  کی  ره  هک  مامت  ریبز و  زا 
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دنتشاد .  يراکهبتگنهآ  همه  هک  سیردا  مه  و 
تفگ ناشیا  هب  ینخس  اریحب  سپ 

دندرک . نیقی  نآ  هب  اه  نتفر  رود  همه  نآ  نآ و  ندرمش  غورد  زا  سپ  هک 
تفگ  دندوب  يدوهی  هک  یهورگ  هب  هنوگنامه 

دز -  تسد  ناشیا  اب  يراکیپ  ششوک و  هنوگ  ره  هب  ادخ  هار  رد  و  - 
تفگ : دوب  هدرکن  راذگ  ورف  ار  وا  یهاوخکین  هکیلاح  رد  سپ 
دنا .  هتسشن  وا  نیمک  رد  نایچراکش  همه  هک  نادرگ  زاب  ار  وا 

دنناسر واب  يدنزگ  ناربگشر  مسرت  یم  نم  یتسارب  و 
هدش .  هتشون  ینامسآ  ياه  همان  رد  شمان  یئوگب  هک  یبکرم  ره  اب  یتسارب  وا  اریز 

هحفص 281 ] ] 

ربمایپ تکرب  زا  بلاطوبا  نتساوخ  ناراب 

اه هرد  بلاطوبا  يا  دنتفگ  شیرق  مدمآرد و  هکم  هب  یلاسکـشخ  رد  تفگ  هطفرع  نب  همهلجهک  تسا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  رکاسع  نبا 
يدیـشروخ یئوگ  هک  تشاد  هارمه  هب  ار  یکدوک  دمایب و  بلاطوبا  ایب  ناراب  زامن  هب  ام  اب  دنا  هداتفا  انگنت  هب  ام  ناروخنان  دش و  رازکـشخ 

ار وا  بلاطوبا  سپ  دـندوب  یئاه  هچب  زین  وا  نوماریپ  دـشخردب و  دوخ  ات  دور  راـنک  شا  هرهچ  زا  هایـس  يربا  هدرپ  اـه  یکیراـت  رد  هک  دوب 
نیا زا  ناهگان  یلو  دوبن  نامـسآ  رد  يربا  هراپ  چیه  ماگنه  نآ  تفرگ ، ار  وا  تشگنا  كدوک  دینابـسچ و  هبعک  هب  ار  يو  تشپ  تفرگب و 

تفرگ و ندـیکرت  نآ  ياه  هکچ  ریز  رد  هکیتفگ  هرد  راب و  دور  هرابکی  ات  دـندش  دـندش و  بآ  رپ  دـندروآ و  يور  اهربا  اـج  نآ  اـج و 
دیوگ : بلاطوب  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  دیسر و  شیاسآ  هب  ناراب  زا  اه  نابایب  اه و  نمجنا 

دنهاوخ یم  ناراب  ربا ، زا  وا  يوربآ  هب  هک  تسا  یئور  دیپس  "

نانز .  هویب  نابهگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  راک  تسرپرس 
دنباتش یم  زا  هانپ  هبیمشاه  نادنمتسم 

دنرب یم  رس  هب  تمعن  تمحر و  هیاس  رد  يو  دزن  و 
دراذگ یمن  مک  زین  وج  کی  هزادنا  هب  هک  دنام  یم  هنارگداد  یئوزارت  هب 

 . " تسین كانمهس  نآ  ندیجنس  هک  وگتسار  یشجنس  رازفا  هب  و 
هریس ، 1 لفاحملا 119 /  هجهب  حرـش  ، 1 يربکلا 124 و 86 /  صیاصخلا  ، 1  / هیندـللا 48 بهاوملا  ، 2 ینالطـسق 227 /  زا  يراخب  حرش 

بلاطلا ص 42  هبلط  ، 1  / 87 هدش پاچ  یبلح  هیشاح  رد  هک  نالحد  ینیز  زا  هیوبنلا  هریسلا  ، 1 یبلح 125 / 
زا دسیون  یم  هدرک و  دای  ار  بلطملا  دـبع  ام  رورـس  هدیـسر  پاچ  هب  لصفلا  هیـشاح  رد  هک  زا ج 3  لحن ص 225  للم و  رد  یناتـسرهش 

لاح هب  ار  وا  تفرعم  هک  یلیالد 
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ار ناراب  نامسآ  لاس ، ود  دندش و  كانمهس  یلاسگنت  نآ  راچد  هکم  مدرم  نوچ  هک  تسا  نآ  دنک  یمتباث  یگتخیگنارب  جرا  يربمایپ و 
ود رب  ار  وا  سپ  درایب  دوب  هدیچیپ  قادنق  رد  يا  هراوخریش  هک  ار  ص )  ) یفطصم ات  دومرفب  ار  بلاطوبا  شدنزرف  وا  تشاد  غیرد  ناشیا  زا 
راب نیموس  ونیمود  يارب  كدوک " و  نیا  قحب  ایادخ  تفگ " دنکفا و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  وا  سپـس  درک و  هبعکب  يور  داهن و  تسد 

یتعاـس سپ  بآ " .  رپ  یگتـسویپ و  هدـنهدهانپ و  یناراـبزا  مه  نآ  نک و  باریـس  ار  اـم  كدوـک  نـیا  قـحب  تـفگ "  درک و  نـینچ  زین 
مارحلا دجـسم  هب  یبیـسآ  دـندش  میب  رد  هک  تفرگ  یناراب  نانچ  دـندناشوپ و  ار  نامـسآ  هرهچ  يرگید  يور  رب  یکی  اهربا  هک  تشذـگن 

تسا : نآ  زا  تیب  نیا  هک  هدورسار  دوخ  هیمال  هدیصق  هنیمز  نیا  رد  زین  بلاطوبا  دسر و 
دنهاوخیم ناراب  ربا  زا  وا  يوربآ  هب  هک  یئوردیپس  " 

 . " نانز هویب  نابهگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  راک  تسرپرس 
رد هک  یئاهزور  رد  ع )  ) بلاطوبا ار  هدیصق  میتفگ  هچنانچ  هک  دنامن  هدیـشوپ  نارگـشهوژپ  رب  هدروآ و  ار  هدیـصق  زا  دنچ  یتایبا  هاگنآ  و 

تسا .  هدورس  دندوب  هرصاحم  رد  هرد  نآ 
ار وا  يوربآ  هدوب  غولب  زا  شیپ  یکدنا  وراوخریش  ص )  ) مظعا ربمایپ  هک  یماگنه  رابود  نایکم  رورس  شرسپ  بلطملا و  دبع  هک  نیا  سپ 

نیرخآ هب  ناـشتفرعم  وا و  هب  تسا  ودـنآ  ندـیورگ  صلاـخ و  یتسرپ  هناـگی  هدـنیامن  دـندرک  ادـخ  زا  ناراـب  تساوخرد  يارب  يا  هلیـسو 
دوب سب  ناـشیا  ربمیتشادـن  تسد  رد  ار  شرازگ  ود  نیمه  زجب  ودـنآ  زا  رگا  زور و  نیتسخن  ناـمه  زايو  يداـهن  كاـپ  ناـگتخیگنارب و 

دیامنب .  ار  نیتسار  نامیا  زا  نانآ  يوریپ  هک  دوب  سب  ود  نیمه  زین  نارگشهوژپ  يارب  هچنانچ 
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نانمومریما ندش  هداز  رد  بلاطوبا 

نیرتهب زا  ارم  تفگ  مدیسرپب  بلاطیبا  نبیلع  ندش  هداز  یگنوگچ  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  دنا  هدروآ  هللا  دبع  نب  رباج  نابز  زا 
ار یلع  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوب  ع )  ) حیسم ندش  هدازاب  دننامه  يرادیور  رد  شندش  هدیئاز  هک  يدرک  شـسرپ  دش  هداز  هک  یکدوک 

كاپ ياه  بلـص  زا  ع )  ) مدآ بلـص  زا  ار  ام  لج  زع و  يادخ  سپـس  میرون  کی  زا  ود  رهام  دیرفآ و  یلع  رون  زا  ارم  دیرفآ و  نم  رون  زا 
رد ارم  ات  میدوب  هنوگ  نیمه  هب  اـم  دوب و  نم  اـب  مه  یلع  رگم  متفاـین  لاـقتنا  سک  چـیه  بلـص  زا  نم  درک و  لـقتنم  هزیکاـپ  ياـهمحر  هب 

راـگزیهرپ و يدرم  اـمراگزور  رد  دوب و  دـسا  تنب  همطاـف  زا  هک  اـه  محر  نیرتهب  رد  زین  ار  یلع  درپسدوب و  هنمآ  زا  هک  اـه  محر  نیرتـهب 
سپ دوب  هتـساوخن  وا  زا  يزیچ  هدـیتسرپ و  ار  یلاـعت  يادـخ  لاـس  هک 270  دـنتفگ  نابقـش  نب  بیعد  نب  مربـم  ار  وا  هک  دوـب  تسرپادـخ 

دیناشن دوخ  يور  شیپ  ار  وا  دیـسوبب و  ار  شرـس  تساخرب و  وا  يوس  هب  دید  ار  وا  مربم  نوچ  داتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  بلاطوبا  دـنوادخ 
وا رس  تسجرب و  اسراپنآ  سپ  نایمشاه  زا  تفگ  یماهت ؟ نادناخ  مادک  زا  دیـسرپ  نایماهت  زا  يدرم  تفگ  یتسیک  وت  تفگ  ار  وا  سپس 

وت  تشپ  زا  تفگ  تسیچ  تفگ  بلاطوبا  هدرک  ماهلا  نم  لد  هبيزیچ  یلعا  یلع  يادخ  یتسار  هب  مدرم  ياتفگ  دیسوبب و  ار 
تفای و یگدنـشخرد  نیمز  دیـسر  ارف  دش  هداز  نآ  رد  یلع  هک  یبش  نوچ  سپ  تسا .  لج  زع و  يادخ  تسود  هک  دوش  هدیئاز  يدنزرف 

تفگ : یم  دمآرد و  هبعک  هناخ  هب  دش  دادماب  نوچ  سپ  دش  هداز  هبعک  هناخ  ردادخ  تسود  نامدرم  يا  تفگ  یم  هدش  نوریب  بلاطوبا 
بش زاغآ  یکیرات  نیا  راگدرورپ  يا  " 

نشور ناشخرد  هام  و 
 " ینیب .  یم  هچ  كدوک  نیا  مان  هرابرد  هک  نک  راکشآ  ام  يارب  شیوخ  یناهنپ  راک  زا 
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دیوگ : یم  هک  دینش  ار  یشورسزاوآ  سپ 
هدیزگرب ربمایپ  نادناخ  يا  " 

میدیشخب  یگژیو  كاپ  يدنزرف  نداد  اب  ار  امش 
 " هدش هتفرگ  یلع  دنوادخ  مان  زا  یلع  نیا  میداهن و  یلع  یئالاو ، زا  ار  شمان  هک  یتسار  هب 

دیوگ : هدروآ و  بلاطلا  هیافک  زا  رد ص 260  یعفاشیجنک  ظفاح  ار  الاب  شرازگ 
هک تسا  دمصلا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  زین  یجنز  نابز  زا  نآ  رگوگزاب  اهنتو  تسا  یعفاش  داتسا  یجنز  دلاخ  نب  ملـسم  نآ ، رگـشرازگ  اهنت 

تسا .  روهشم  ام  دزن 

بلاطوبا اب  ربمایپ  راک  زاغآ 

سواط زا  دوخ  دانسا  هب  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوسلا  هیاغ  بلطلا و  هیاهن  دوخ  باتک  رد  يرونید  دمحم  نبیلع  نب  میهاربا  نایلبنح  هیقف 
راک ات  تسا  هداد  ناـمرف  ارم  ادـخ  یتسارب  تفگ : ار  ض )  ) ساـبع ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدروآ  زارد  یـشرازگ  نمـض  رد  ساـبع  نبا  زا 

هک یناد  یم  ما  هدازردارب  تفگ  ض )  ) سابع دوش  تفای  هچ  وت  دزن  ات  يوجب  ار  اه  یهاگآ  نک و  هاگآ  ارم  کنیا  مزاـس  راکـشآ  شیوخ 
تخس و يرسدرد  اه و  يراتفرگ  نیرتالاب  هاگنآ  ینک  راتفر  یئوگ  هک  نانچ  رگا  دننامدرم و  نیرتدوسح  وت  يردپ  رابت  هب  تبـسن  شیرق 
هب یلو  دـنزاسیم  نک  هشیر  ار  ام  نارب  رادـبآ و  ریـشمش  اب  نارگید  میزادـنا و  یم  ریت  نامک  کی  اب  اـم  هک  داد  دـهاوخ  يور  كاـنمهس 

دهدن يرای  ار  وت  رگا  تسا و  تیاهومع  نیرت  گرزب  هکوش  کیدزن  بلاطوبا  تیومع 
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ار یتسار  تفگ  دید  ار  ودنآ  بلاطوبانوچ  دندش و  وا  دزن  هب  ود  ره  سپ  درپس  دـهاوخن  نمـشد  تسد  هب  تشاذـگ و  دـهاوخن  ورف  ار  وت 
وا هب  ص )  ) ربمایپ ار  هچنآ  مه  سابع  دـیئآ ؟ نم  دزن  هک  تشاداو  ار  امـش  ماگنه  نیا  رد  يا  هزیگنا  هچ  دور  یم  يربخ  نامگ  امـش  دزنهک 
وت هک  ورب  مردپ  دنزرف  تفگ  تسیرگن و  ربمایپ  رد  بلاطوبا  سپ  دوب  هداد  يو  هب  دوخ  هک  ار  یخساپ  مه  درک و  وگزاب  شیارب  دوب  هتفگ 

دنت و یئاه  نابز  رگم  دیوگن  تخـس  نخـس  وت  اب  ینابز  چیه  دنگوس  ادخب  تسا و  رترب  همه  زا  تردپ  الاو ، یهورگ  يراد و  دـنلب  يرظن 
ینایاپراچ ناـگچب  یئوگ  هک  دـنوش  وت  مار  ناـیزات  ناـنچ  دـنگوس  ادـخب  دوبر  دـهاوخرد  ار  وا  نارب  یئاـه  غیت  درزآ و  دـهاوخ  ار  وا  زیت 

دمآ دهاوخ  يربمایپ  نم  تشپ  زا  یتسار  هب  تفگ  ارم  دناوخ و  یم  ار  اه  باتک  همهمردپ  هک  یتسار  هب  دوخ و  تسرپرس  ربارب  رد  دنتسه 
درآ .  نامیا  يوب  دبایب  ار  وا  راگزور  نم  نادنزرف  زا  هک  ره  سپ  مورگب  يو  هب  منک و  كرد  ار  وا  راگزور  مراد  یم  تسود  هک 

ادـخ لوسر  زور  نیتسخن  ناـمه  زا  درآ و  یم  شردـپ  ناـبز  زا  ار  شرازگ  نیا  يا  یمرگتـشپ  هچ  اـب  بلاـطوباهک  ینیب  یم  دـیوگ : ینیما 
نیا ربارب  رد  دوخ  دزاس و  راکـشآ  ار  ادـخ  دای  شیوخ و  راـک  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  وا  دزاـس و  یم  مرگتـشپ  دـهد و  یم  لد  ار  (ص )

هدـش و هداد  نامـسآ  هتـشذگ  ياـه  هماـن  وا و  ردـپ  ناـبز  زا  شروـهظ  هدـعو  هک  تسا  يربماـیپ  ناـمه  يو  هـک  هدروآ  دورف  رـستقیقح 
هاگنآ دنک و  یم  راهظا  ار  اه  نیا  همه  ع )  ) وا هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  نونکا  دنرآ  دورف  رس  وا  ربارب  رد  نایزات  هک  دنک  یم  زین  یئوگـشیپ 

تسین یگتخاس  نخس  کی  زجب  نیا  درادن ؟ نامیا  نآ  هب  دوخ 
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دنک یم  مگ  ار  ربمایپ  بلاطوبا 

ربمایپ راک  هرابرد  ار  بلاطوبا  دزن  هب  شیرق  ندمآ  ناتساد  ندیل ) رصم و ص 135 ط  1 ط   / 186 يربکلا ) تاقبطلا  رد  يدقاو  دعس  نبا 
دنتساخرب و دنتفرگمشخ و  و  دمحم ) نانخس  زا  ینعی   ) دندیمر دندش و  رازیب  نانآ  دیوگ  هاگنآ  هدروآ و 
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مه ودوب  طیعم  یبا  نب  هبقع  نخس  نیا  هدنیوگ  هک  دنیوگ  ینتساوخ و  تسا  يزیچ  نیا  هکدیئامن  یئابیکش  شیوخ  نایادخ  رب  دنتفگ  یم 
ارف بش  نامه  هاگماش  نوچ  سپ  میـشکب  ار  دـمحم  ناهگان  هب  هک  تسن  نآ  زا  رتهب  چـیه  میدرگن و  رب  وا  دزن  هب  زگره  رگید  هک  دـنتفگ 

ار نایبلطم  نایمـشاه و  زا  یناناوج  وا  سپ  دـنتفاین  ار  يو  دـندمآ و  شاهناـخ  هب  اـهومع  بلاـطوبا و  دـش و  مگ  ص )  ) ادـخ لوسر  دیـسر 
مادک ره  مداهن  مارحلا  دجسم  هب  ياپ  نم  نوچ  دیئایب و  نم  یپ  زا  دیریگرب و  هدنرب  ینهآ  هراپ  امش  زا  مادک  ره  تفگ  سپس  دروآدرگ و 

ناشنایم رد  مه  لهجوبا -  ینعی  هیلظنح -  نبا  نآ  هک  دشکب ) ار  وا  و   ) ناشیا ناگرزب  زا  یگرزب  رانک  دنیشنب  دنک و  هاگن  ناناوج  امـش  زا 
دـمایب و هثراـح  نب  دـیز  سپ  مینک  نینچ  دـنتفگ  ناـناوج  تسا  هدوب  رـضاح  هئطوـت  رد  وا  هتبلا  دـشاب  هدـش  هتـشک  دـمحم  رگا  اریز  تسا 
هب زگره  تفگ  بلاطوبا  مدوب  وا  اب  رتشیپنم  يرآ  تفگ  یتفاین ؟ ار  ما  هدازردارب  دیز  يا  دیـسرپ  يو  زا  وا  دـیدهنوگ و  نآ  هب  ار  بلاطوبا 

دوب و افـص  هوک  کیدزن  يا  هناخ  رد  هک  دیـسر  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ات  دش  نوریب  هدزباتـش  دـیز  سپ  منیبب  ار  وا  ات  مدرگن  رب  ما  هناخ 
تفگ وا  دـمآ  بلاطوبا  دزن  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تخاـس و  هاـگآ  شرازگ  زا  ار  وا  سپ  دـندرک ، یم  وگتفگ  دـندوب و  وا  اـب  زین  شناراـی 

دش دادماب  نوچ  دمآرد و  ص )  ) ادخ لوسرسپ  يآرد  تا  هناخ  هب  سپ  تفگ  يرآ  تفگ  دوب ؟ ریخ  تدمآ  شیپ  يدوب  اجک  هدازردارب 
یمـشاهناناوج و تشاد  ياپ  رب  نایـشرق  ياه  نمجنا  کیدزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپـس  دروخ و  ص)  ) ربمایپ دزن  ار  تشاـچ  بلاـطوبا 

هاگآ شا  يزورید  میمـصت  زا  ار  ناشیا  سپ  هن  دنتفگ  متـشادیمیمصت ؟ هچ  دیناد  یم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  سپ  دـندوب  وا  اب  زین  یبلطم 
ینهآ هراپ  ناشمادـک  ره  تسدرد  هک  دـندید  همه  دـندروآ  رد  هب  نوچ  سپ  دـیرآ  ردـب  دـیراد  تسد  رد  هچنآ  تفگ  ار  ناـناوج  درک و 
میوش دوبان  همه  امـش  ام و  ات  متـشاذگ  یمن  ياج  رب  ار  امـش  زا  نت  کی  دیدوبهتـشک  ار  وا  رگا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  سپ  تسا  هدـنرب 

دوب .  لهجوب  زین  همه  زا  رت  هتسکشرس  رت و  هدنامردو  دندش  هتسکشرس  هدنامرد و  هورگ  نآ  سپ 
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رگید : یترابع  هب 
هدروآ بقعم  نب  هریغم  نب  هللا  دـبع  نابز  زا  شیوخ  دانـسا  هب  بلطلا  هیاهن  دوخ  باتک  رد  يرونیددـمحم  نب  یلع  نب  میهاربا  یلبنح  هیقف 

رد سپ  دنا  هتشک  ار  وا  ناهگان  هب  نایشرق ، زا  یخرب  هک  دیـسر  شنامگ  هبسپ  درک  مگ  ار  ص )  ) ادخ لوسر  بلاطوبا  تفگ  وا  هک  تسا 
ینهآ هراپ  امش  زا  کی  ره  سپ  دنا  هتـشک  ناهگانهب  ار  دمحم  نایـشرق  زا  یخرب  هک  منامگب  نایمـشاه  يا  تفگ  داتـسرف و  نایمـشاه  یپ 
هتسشن شرانک  هک  ار  يدرم  امش  زا  مادک  ره  مهاوخ  یم  ار  دمحم  متفگ  نم  نوچ  شیرق و  ناگرزب  زا  یکی  رانک  دنیشنب  دریگرب و  هدنرب 

بلاطوبا دزن  هب  سپ  تفای  یهاگآ  دوب  هتخاس  بلاطوبا  هک  ینمجنا  زا  دوب  افـص  کیدزن  يا  هناخ  رد  ماـگنه  نآ  هک  ادـخ  لوسر  دـشکب 
هک متـشادنپ  مدرک و  مگ  ار  دـمحم  نم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  تفرگ و  ار  شتـسد  دـید  ار  وا  بلاـطوبا  نوچ  دـش و  دوب  دجـسم  رد  هک 
رد مادک  ره  دریگرب و  هدنرب  ینهآ  هراپ  ات  مدومرفب  دوب  رـضاح  هک  ار  نایمـشاه  زا  کی  ره  سپ  دـیا  هتـشک  ار  وا  ناهگان  امـش  زا  یـسک 
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سپ دـشکب ، تسا  شراـنک  هک  ار  يدرم  ناـشیا ، زا  کـی  ره  مهاوـخ  یم  ار  دـمحم  مـتفگ  نوـچ  دنیـشنب و  امـش  ناـگرزب  زا  یکی  راـنک 
دندش میبرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دـندید  ار  نآ  هکنایـشرق  دـندرک و  نینچ  ناشیا  دـنیامنبدنراد و  تسد  رد  هچنآ  ات  تفگ  ار  نایمـشاه 

دورسب : ار  راعشا  نیا  بلاطوبا  سپس 
ناسرب : مایپ  نیا  نم  نابز  زا  دنیآدورف -  هک  اج  ره  ار -  نایشرق  " 

 - تسا يراکبیرف  زا  زیربل  ناشنورد  هک  ار  نانامه  - 
هدننک گناب  هدنود و  ياه  بسا  هب  مروخیم  دنگوس  یتسار  هب  هک 

ناروشناد اه و  همان  ناگدنراد  دنناوخ  یم  هچنآ  هب  و 
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تسه ینابهگن  تسرپرس و  اردمحم  نادناخ  هک 
تسا نانآ  هژیو  نم  ینورد  یبلق و  رهم  و 

مربب . دوخ  ناشیوخ  نادنزرف و  زا  هک  متسین  یسک  نم 
راتشک .  هب  ار  راک  اه  يرگدادیب  دنچ  ره 

دنهد ؟ یم  دمحم  نتشک  هب  روتسد  نایرهف -  ناشیا -  هدوت  ایآ 
تسا  هدوهیب  يروتسد  نینچ 

دندش زوریپ  هن  شیرق  هک  تردپ  هبدنگوس  هن 
دنتفرگ وکین  يراک  هب  میمصت  دنتسشن  تروشم  هب  هک  یماگنه  هن  و 

ملد هویم  ياو  مردارب  كرسپ 
تسا  تمحر  ناراب  زا  رپ  هکيا  هدنشخب  ربا  دیپس  يا  و 

هتفرگرب رد  روگ  ار  دمحا  هک  یماگنه  وا  زا  سپ  و 
دنوش باریس  اتدنشونب  نادنچ  شا  همشچرس  زا  نادنزرف 

یصق نادناخ  رورس  يا  رورس  يا 
تسا "  نازورف  هام  تا  یناشیپ  هک  ایوگ 

الاب شرازگ  دننام  زین  بلاطوبا -  ناوید  ینعی  ناوید -  هدنرآ  درگ  دسیون " : یم   9 راحب 31 /  رد  یسلجم  ام  خیش  يوس : رگید  هب  یهاگن 
میدروآ و اـم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تیب  هک 20  هدرک  دای  ار  راعشا  سپ  هدروآ "  نینچ  ار  راعـشا  هاگنآو  هدروآ  هتـسویپ  يا  هریجنز  اب  ار 

میبای .  یمن  ار  اه  ینوزفا  زین  بلاطوبا  ام  رورسیپاچ  ناوید  رد 
موس ترابع  هب 

يدادغب ثدحم  يزوج  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  ظفاح  خیـش  دـسیون : یم  هجحلا ص 61  دوخ  باتک  رد  دعم  نب  راخف  دـیس 
: تفگ هک  يدقاو  زا  دوخ  دانـسا  هب  تخاس  هاگآ  قارع  ياهرهـش  زا  طساو  رد  ارم  لاس 591  ردهتـشاد  هدیقع  بلاطوبا  ندوب  رفاک  هب  هک 

ربمایپ زا  يدادماب  هاگماش و  چیه  رد  بلطملا  دبع  نب  بلاطوبا 
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هاگماش دیدن و  درک و  مگ  ار  وا  زور  کی  سپ  دنشکب  ار  وا  هاگان  هک  دیـسرت  یم  دوب و  وا  رادساپ  يو  نانمـشد  ربارب  رد  دش و  یمن  رود 
شلد سپ  تفاین  ار  وامه  زاب  تخادرپ و  شیوجتسج  هب  دشاب  وا  درک  یم  نامگ  هک  یئاهاج  رد  نادادماب  دیدن  ار  وا  زاب  دیسر  ارف  هک  زین 

: تفگ ناشیا  هب  دروآ و  مهارف  تشاد  يدـنویپ  ناشیا  اـب  لد  رد  هک  ار  یناـسک  دوخ و  ناـمالغ  هاـگنآ  مدـنزرف  هآ  تفگ : دـمآ و  درد  هب 
اهنت نونکا  ودـنا  هتـشک  هاگان  هب  ار  يو  هدز و  گنرین  وا  رب  شیرق  هک  مرب  یمن  یناـمگ  نیا  زج  ما و  هدرک  مگ  ار  دـمحم  زورما  زورید و 

دیزگرب شیوخ  ناگدنب  زا  درم  سپ 20  مبایب .  ار  وا  مناد  یم  دیعب  زین  اجنآ  ما و  هتخادرپن  وجتسج  هب  نآ  رد  هک  هدنام  تمـس  کی  نیمه 
هارمه ار  دمحم  مدمآ و  نم  رگا  سپ  دینیشنب  شیرق  ناگرزب  زا  یکی  رانک  رد  دیوربکی و  ره  دینک و  هدامآ  یئاهدراک  دیورب و  تفگ  و 

زا درم  نامه  امـش ، زا  مادک  ره  دوبن  نم  هارمه  دمحم  مدمآ و  رگا  متـسیاب و  امـش  رانک  رد  ات  دـینکهشیپ  شمارآ  دـینکن و  يراک  متـشاد 
دـندش و دونـشخ  نآ  یگدـنرب  زا  ات  دـندرک  زیت  ار  ناشیاهدراک  دـنتفرب و  ناشیا  سپ  دـنزب  دراک  اـب  تسا  وا  راـنک  هکار  شیرق  ناـگرزب 

ياه نیئاپ  رد  هک  تفای  ار  دـمحم  سپ  دـندوب  يو  اب  زین  شرابت  زا  وا  ناگتـسباو  داتفا و  هار  هب  تساوخ  یم  هک  تمـس  نامه  رد  بلاطوبا 
هدازردارب تفگ  تفرگ و  ارشتسد  دیسوبب و  ار  وا  دنکفا و  وا  يوربر  ار  دوخ  سپ  دناوخ  یم  زامن  هداتـسیا و  یگنـس  هتخت  رانک  رد  هکم 

شیوخ نمجنا  رد  شیرق  دـمآ .  دجـسمب  تفرگب و  ار  وا  تسد  سپ  میورب  نم  اـب  زیخرب  یهد  یتـسین  داـب  هب  ار  تناـمدود  دوـب  کـیدزن 
دزن ار  دـمحم  بلاطوبا  کنیا  دـنتفگ  دـیآ  یم  هتفرتسد و  رد  ار  ص )  ) ربمایپ تسد  هک  دـندید  ار  وا  نوچ  دـندوب  هتـسشن  هبعک  کیدزن 
هچنآ تفگ  دوخ  نامالغ  هب  دوب  نایامن  شا  هرهچ  زا  مشخ  هک  یلاح  رد  داتسیا  ناشیا  رانک  رد  نوچ  سپ  تسا  يربخ  دبال  هدروآ و  امش 
تفگ تسیچ  اه  نیا  بلاطوبا  يا  دنتفگ  داتفا و  اهدراک  هب  ناشمشچ  همه  هاگان  دندرک و  نینچ  ناشیا  دیزاس  راکشآ  دیراد  تسد  رد  ار 

وا يارب  یگنرین  اهراک  يا  هراپ  اب  امش  هک  مدیسرت  سپ  مدید  یمن  متسج و  یم  ار  دمحم  هک  تسا  زور  ود  نم  دینیب .  یم  هک  تسا  نامه 
امش زا  مادک  ره  دوبن  نم  اب  دمحم  ومدمآ  نم  رگا  متفگ  ناشیا  هب  دننیشنبدینیب و  یم  هک  اهاج  نیمه  ات  مدومرفب  ار  نانیا  سپ  دیـشاب  هدز 

دنزب هتسشن  شیولهپ  هک  ار  یسک  دیاب 
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ینکب یتساوخ  یم  يراک  نینچ  ایآ  بلاطوبا  يا  دـنتفگ  دـیریگن .  نم  زا  مه  يرگید  هزاجا  چـیه  هراب  نیا  رد  دـشاب و  یمـشاه  دـنچ  ره 
يزیچ تفگ  دوب  شنانامیپمه  زا  هک  فاـنم  دـبع  نب  لـفون  نب  يدـع  نبمعطم  دـنگوس  داد -  ناـشن  ار  هبعک  نیايادـخ -  هب  يرآ  تفگ 

( ربمایپ هب  باطخ   ) تفگ یم  تفربسپ و  تسا  نینچ  تفگ  یهد  داب  رب  ار  ترابت  دوب  هدنامن 
تسین وت  ربینوبز  يراوخ و  هنوگچیه  هک  مکرسپ  ورب 

راد نشور  ار  تا  هدید  هنوگ  نیا  هب  ورب 
نم ات  دسرن  وتب  زگره  همه  نانیا  تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب 

مبسخب  رتسب  نآ  رد  موش و  هدرپس  كاخ  هب  روگ  نایم  رد 
ینم هاوخکین  وت  هک  متسنادو  يدناوخ  تسار  هار  هب  ارم 

يا  هدوب  راکتسرد  اه  هتشذگ  نامه  زا  یتفگ و  تسار  وتهک  هتبلا  و 
تسا ناگدیرفآياه  شیک  نیرتهب  زا  ریزگان  هک  يروآدای  هب  ار  یشیک  و 

رب یهاگن  دماین و  رد  ناشیا  نمجنا  هب  وا  یلو  دنتخادرپ  وا  ندرک  مرن  يراذـگ و  هلگ  هب  دـندنادرگ و  بلاطوبا  يوس  هب  يور  شیرق  سپ 
دنکفین .  نانآ 
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ياهدـنویپ همه  اـت  تسا  هداـمآ  دـهد و  داـبرب  مالـسا  ربماـیپ  هار  رد  ار  شراـبت  همه  هک  دـیآ  یم  شوخ  ار  هکمدرم  گرزب  دـیوگ : ینیما 
نیا یئادخ و  شیارگ  نیا  درادـب  هدـنز  دـنوادخ  سپ  دـنک  بوکدـگل  نید  رطاخ  هب  دراد  شیرق  دوخ و  نایم  هک  یئاه  نامیپ  یهورگ و 

تسا . هدوب  رترب  زین  يدنواشیوخياهدنویپ  زا  هک  ار  یشیکمه  دنویپ 

ربمایپ توعد  زاغآ  رد  بلاطوبا 

 . هد میب  اه ) يدب  زا   ) ار ترتکیدزن  نادنواشیوخ  دمآ : دورف  هیآ  نیانوچ 
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نیا اب  نم  ایآ  تفگ  وا  دندمآ  مهارف  وا  نوماریپ  همه  سپ  هاحابـص  ای  دز : گناب  تفر و  الاب  افـص  هوک  زا  دش و  نوریب  ص )  ) ادـخ لوسر 
ار منخـس  امـش  ایآ  دنندز ) نوخیبش  هدامآ   ) هوک نیئاپ  رد  دنا و  هدـش  نوریب  یهاپـس  هک  مزاس  هاگآ  ار  امـش  رگا  هک  مرگنب  امـش  هب  مشچ 

ربارب رد  هک  مهد  یم  میب  ار  امـش  نم  سپ  تفگ  میا  هدینـشن  وت  زا  یغورد  میا  هدوـمزآ  ار  وـت  هک  اـم  يرآ  دـنتفگ  دیرامـش ؟ یم  تسار 
، ترضح سپـس  يرآ ؟ درگ  ارام  یتساوخ  یمن  نخـس  نیا  يارب  زج  داب .  وت  رب  گرم  تفگ  بهلوبا  سپ  دیا  هتفرگ  رارق  تخـس  يرفیک 
ار يرگ  یباص  وگب و  نخـس  دـناوت  ناگدازومع  اهومع و  نانیا  تفگ  درک و  یتسدـشیپ  بهلوبا  دروآ و  مهارف  شا  هناخ  ردار  دوخ  هدوت 

دنتسه تیردپ  رابتوت  ندرکدنب  رد  نتفرگ و  يارب  ناسک  نیرتراوازس  تسین و  نایزات  همه  اب  يرباربناوت  ار  وت  هورگ  هک  نادب  نک و  اهر 
زین نایزات  دـنروشب و  وت  رب  شیرق  ياه  هریتات  تسا  رت  ناـسآ  ناـشیا  رب  وت  ندرکدـنبرد  ینک  يراـشفاپ  ییوگ  یمهچنآ  رـس  رب  رگا  و 

ص)  ) ادـخ لوـسر  سپ  دـشاب .  هدروآ  ياهدروآ  تايردـپ  راـبت  يارب  وـت  هچنآ  زا  رتدـب  سکچیه  هک  مدـیدن  نم  دـنهد  يراـی  ار  ناـنآ 
تفگن .  نخس  دش و  شوماخ 

مراد و یم  یمرگتـشپ  وا  هب  مهاوخ و  یم  راهنیز  يرای و  وا  زا  میاتـس و  یم  ار  وا  شیاتـس ، ار  ادـخ  تفگ : دـناوخب و  ار  ناشیا  رگید  راـب 
غورد دوخ  ناسک  هب  رگ  وجتـسج  گنهآ و  شیپ  تفگ : سپـس  درادن و  کیرـش  تسین ، هناگی  يادـخ  زج  یئادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

هنوگنامه ادخب  مدرم .  همه  يارب  زین  امـش و  يوس  هب  هژیوب  متـسه -  دنوادخ  کیپ  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دـیوگ و  یمن 
هب دیـسر و  دنهاوخ  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  باسحو  دش  دیهاوخ  هتخیگنارب  دیوش  یم  رادیبهک  ناس  نامه  دـیریم و  یم  دـیباوخ  یم  هک 

ینادواج .  مه  خزود  شتآ  تسا و  ینادواج  تشهب  یتسار 
يردـپ رابت  نانیا  میرامـش و  تسار  ار  تراتفگ  میریذـپب و  ار  تدـنپ  مینک و  يرای  وت  اب  هک  میراد  یم  تسود  رایـسب  هچ  تفگ  بلاطوبا 

نم دنا  هدمآ  مهارف  هک  دنتسه  تا 
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هشیمه دنگوس  ادخ  هب  هک  دنب  راکب  يا  هتفرگ  هک  ار  يروتسد  مهد .  یم  ار  تهاوخلد  خساپ  همه ، زا  رتدوز  هکنآ  زج  مناشیا  زا  یکی  زین 
منادرگب  يور  بلطملا  دبع  شیک  زا  هک  دهد  یمن  هار  ملد  هک  نیااهنت  منک  یم  يرادساپ  وت  زا  متسه و  وت  نوماریپ 

یب وا .  ياه  همان  نالوسر و  ادخ و  هب  ندیورگ  یتسرپ و  هناگی  نید  نامه  زج  تسا  هدوبن  يزیچ  مه  ع )  ) بلطملا دبع  نید  دیوگ : ینیما 
يرگدادیب چیه  یتسار  هب  دـیوگ : یم  دوخ  ياه  تیـصو  ردهک  تسا  سک  نامه  وا  نوچ  دوشب  اه  یتسرپ  تب  زا  يزیچ  هب  هتخیمآ  هکنآ 

دیسرن وا  هب  يرفیک  درم و  يراکمتـسرگا  دندیـسرپ  وا  زا  نوچ  دنناشچب و  يو  هب  ار  وا  رفیک  دنریگ و  ماقتنا  وا  زا  ات  دوشن  نوریب  ناهج  زا 
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ناش يراکوکین  يارب  ار  ناراکوکین  اجنآ  رد  هک  تسا  یناهج  ناهج  نیا  سپ  رد  هک  ادخ  هب  دـنگوس  تفگ " : دـش و  هشیدـنا  رد  وا  ؟ هچ
تـسه يراگدرورپ  ارهناخ  نیا  تفگ : ههربا  هب  هک  تسا  نامهوا  و  دننیب " .  یم  رفیک  ناشاه  يراکدب  يارب  ناراکدب  دنهد و  یم  شاداپ 

یم يرادساپ  دوخ  ناسک  هناخزا و  یمدآ  دنوادخ  : ) تفگ " دـش و  سیبقوبا  زارف  رب  دوخ  سپ  دـنک ، یم  يرادـساپو  ینابهگن  ار  نآ  هک 
دنک . 

نک .  يرادساپ  شیوخ  هورگ  یئاراد و  يارس و  زا  مهوت 
دوش . هریچ  وترب  گنرین  يزرو و  روز  يزوت و  نیک  هنحص  رد  ناشیا  بیلص  هک  دابم 

ناتسرپ جاخ  نایبلص و  ربارب  رد  سپ 
هد  يرای  ار  دوخ  رابت  زورما 

ینک  اهرناشیا  ربارب  رد  ار  ام  هبعک  وت  رگا 
يا "  هتفرگ  هراب  نیا  رد  دوخ  هک  تسا  یمیمصت 
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دوخ دنویپ  نینح ، زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نآ  نیتسار ، یتسرپ  هناگی  صلاخ و  نامیا  رد  وا  یگنهاشیپ  زا  مه  هدـنیامن  کی  و 
تفگ : یم  يزارف  ندرگ  اب  ناس  نیاهب  دومن و  یم  زاب  وا  هب  ار 

بلطملا "  دبعدنزرف  منم  دیوگن  غورد  هک  يربمایپ  منم  " 
دیوگ : هک  اجنآ  رد  یقشمد  نب  رصان  نی  نیدلا  سمش  ظفاح  هدورس  وکین  هچ  ار  یتسار  و 

دش . یم  اج  هب  اج  رگید ) تشپ  هب  تشپ  کی  زا   ) هک دوب  كرتس  یغورف  دمحا  " 
دیشخرد یم  راک  هدجس  ینادرم  هرهچ  رد  دوخ  و 

تشگ . یم  ناشیا  نایم  رد  هدس  هب  هدس 
دمآ "  ناگتخیگنارب  نیرتهب  ات 

راکـشآ زارف ، نیا  اریز  منک  اـهر  ار  بلطملا  دـبع  نید  هک  دـهد  یمن  هار  ملد  هتفگ : هک  دـیوگب  هتـساوخ  ع )  ) بلاـطوبا هک  هدوب  نیمه  و 
نیک یپ  رد  ناشیا ، زا  ندومن  يرود  اب  ات  دناشوپب  نارضاح  رب  ار  نخـس  ینعم  تسا  هتـساوخ  شور  نیا  اب  تسا و  وا  نانخـس  رگید  هدننک 

ار ینعم  دـنهاوخ  یم  یهاـگ  هلیـسو ، نآ  هب  هک  شیاـهوگتفگ  رد  تسا  ناـیزات  ياـه  هویـش  زا  راـتفگ  شور  نیا  دـنیاین و  رب  وا  اـب  يزوت 
ناشاهریشمش هک  نآ  رگم  تسین  ناشیا  رد  یبیع  چیه  : ) هتفگ " رعاش  هکنانچ  دنزاس  یم  دکوم  ار  نآ  مه  یهاگ  دنرادب و  هدیشوپ 

 . " هتشادرب شارخ  نانمشد  هاپس  ياه  نامزاس  ندیبوک  زا 
دوب و اجرب  اپ  یناملـسم  راوتـسا و  نامیا  هک  دوب  یفاک  یئاـهنت  هب  تشادـن  ار  راـتفر  زاهنومن  کـی  نیمه  زج  هب  بلاـطوبا  اـم  رورـس  رگاو 

هکنآ زا  شیپ  دـیریگب  ار  شتـسدود  تسا ، دـب  نیا  ادـخ  هب  تفگ : بهلوـبا  دـسیون : یم  ریثا  نـبا  دزاـس .  نشورزاـغآ  رد  ار  وا  يرادـیاپ 
ام هک  هاگنآ  ات  ادخبتفگ  بلاطوبا  سپ  دنزیخرب .  راک  نیا  هب  نارگید 
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هدوب بلاطوبا  هناخ  رد  توعد  نیا  هک  تسا  هدمآ   1 یبلح 304 /  هریس  رد  درک و  میهاوخ  ینابیتشپ  وا  زا  مینامب  ياج  رب 
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دهد و یم  رازآ  ام  رهـش  ام و  هبعک  رد  ام  نمجنا  رد  ار  ام  تا  هدازردارب  دنتفگ  دـندش و  بلاطوبا  دزن  هب  شیرق  تفگ : بلاطیبا  نب  لیقع 
تا هداز  ومع  لیقع  يا  تفگ  ارموا  سپ  نک .  نانچ  تسا  رتهب  راک  نیا  زا  وا  نتـشاد  زاب  هک  ینیبب  رگا  دـناوخ  یمام  رب  شوخان  یناـنخس 
يا هیاس  يوجتسج  رد  دمایب و  نم  اب  هداتفا  هار  وا  مدرک و  ردب  دوب  بلاطوبا  نآ  زا  هک  نیلگيا  هناخ  زا  ار  وا  نم  سپ  هاوخب  نم  دزن  هب  ار 

وت هدوت  نونکا  يدرب  یم  ارم  نامرفرتشیپ  وت  ادخ  هب  ما  هدازردارب  تفگ  واو  دیـسر  بلاطوبا  دزن  هب  ات  تفای  یمن  ودـهن  ماگ  نآ  رد  ات  دوب 
یئوگ یم  ناشیا  رب  شوخان  ینانخـس  یهد و  یم  ناشرازآ  یئآ و  یم  ناشدزن  هب  ناشیا  نمجنا  وهبعک  رد  وت  هک  دنرادنپ  یم  دنا و  هدمآ 
مناوـت یمن  نم  ادـخ  هب  تفگ  تشادرب و  نامـسآ  يوـس  هب  ار  هدـید  وانک  ناـنچ  تسا  رتـهب  راـک  نیا  زا  نداتـسیا  زاـب  هـک  ینیب  یم  رگا 

بلاطوبا درآ .  رد  هب  شتآ  دیـشروخ ، نیا  لد  زا  نانیا ، زا  یـسک  دنچ  ره  مهدن  ماجنا  دتـسرف  یم  نم  يارب  مراگدرورپ  هک  ار  يروتـسد 
دیشاب .  ناگتفای  هر  زا  دیدرگرب و  هتفگن  غورد  زگره  وا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ 

بحم هدروآ  دنا  قثوم  یگمه  هک  یئاجنایم  نابز  زا  میدرک  دای  ام  هک  هنوگنامه  هب  دوخ  خـیرات  رد  يراخب  ار  الاب  شرازگ  دـیوگ : ینیما 
رد دیـشاب " ناـگتفای  هار  زا  هملک "  هک  هدـید  نوـچ  ریثـک  نبا  یلو  هدروآ  هنوگناـمه  هـب  ار  نآ  یبـقعلا  رئاـخذ  زا  صرد 223  زین  يربـط 

درادب هدنز  ار  يراکتسرد  ادخ  هک  هتخادناار  نآ  دوخ  خیرات  زا ج 3  رد ص 42  دراد  یشزرا  بلاطوبا  نامیا  ندادناشن 
: تفگ ار  ناشیا  ص )  ) ربمایپ سپـس  میناوخ : یم  نآ  رد  هدروآ و  یلع  ناـبز  زا  ار  توعد  ثیدـح   1 يربکلا 171 / تاقبطلا  رد  دعـس  نبا 
: متفگ نم  دشاب  نم  ردارب  دوخ  وا و  نآ  زا  تشهب  ات  دهد  تبثم  خساپ  ارم  دشاب و  نم  رایتسد  ما  هتـساخرب  نآ  هبهک  يراک  رد  هک  تسیک 

ناش همه  زا  هک  دنچ  ره  ادخ  هتخیگنارب  يا  نم ،
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تفگ ینیب  یمنار  ترـسپ  بلاـطوبا  يا  دـنتفگ  سپـس  دـندش و  شوماـخ  هورگ  نآ  تسا .  رت  کـیراب  همهزا  میاـه  قاـس  مرتلاـسدرخ و 
درک .  دهاوخن  یهاتوک  وا  هب  يراکوکین  رد  زگرهشیومع  رسپ  هک  شدیراذگاو 

مه يزیچ و  ره  تسپ  زاتستراـبع  نآ  هک  تفگ : روع  هژاو  هراـبرد  یبارعا  نبا  هک  تسا  هدروآ  بلغت  ناـبز  زا  يربـط  دـهاز  ورمع  وبا  و 
هتفگ هکاجنآ  ات  هدرک  دای  هدیسر  ع )  ) یلع نابز  زا  هک  ار  یثیدح  همه  هاگنآ  هدیـسر  سابع  نبا  تیاور  رد  هچنآ  تساهشیر  نیا  زا  تفگ 

رب دنتـساخرب و  سپ  دـیزیخرب  تفگ  هاگنآ  تفگ و  ینانخـس  دـیود و  شنخـس  ناـیم  بهلوبا  دـیوگب  نخـس  تساوخ  ص )  ) ربماـیپ نوچ 
هب دنداتفا و  هار  هب  نانآ  مدناوخ  ار  ناشیا  متخاسب و  ار  اه  یندیشون  اه و  یندروخ  نآ  دننامه  ات  دومرفب  ارم  دیسر  ادرف  نوچ  سپ  دنتـشگ 

بلاطوبا یلو  تفرگ  هدرخ  وا  رب  بهلوبا  سپ  دزادرپ  راتفگ  هب  ات  تساخرب  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دندیـشون  دـندروخ و  دـندمآ و  نورد 
دنتـسشن سپ  دزیخن  رب  شیاج  زا  سکچیه  تفگ  هاگنآ  هراب ؟ نیارد  نخـس  هب  هچ  ار  وت  روعا )  ) هیامورف يا  شاـب  شوماـخ  تفگ  ار  يو 

هدرمش وگتسار  یئوگتـسار و  وت  هک  ناسرب  ار  تراگدرورپ  مایپ  يوگب و  یهاوخ  هچ  ره  زیخرب و  نم  رورـس  تفگ  ص )  ) ربمایپ هب  هاگنآ 
يوش .  یم 

 / ریثا 156 نبا  زا  هیاهن  رد  مهيا  هراشا  هراب "  نیا  رد  نخس  هب  هچ  اروت  هیامورف  يا  شاب  شوماخ  بلاطوبا " : نخـس  هب  ناتـساد و  نیا  هب 
 - 3 سورعلا 428 /  جات  رد  6 و  برعلا 294 /  ناسل  رد  زین  یبارعا و  نبا  زا  لقن  هب   2 يرشخمز 98 /  زا  قئافلا  رد  زین  و  هدش -  3

هب ینابز  اب  دـنک و  یم  ینابیتشپ  كاپ  مالـسا  زا  دوخ  تاناکما  ورین و  همه  اب  هک  تسا  داهن  كاپ  رفاک  مادـک  ع )  ) سک نیا  دـیوگ : ینیم 
زا هـک  یماـیپ  ندـناسر  ادـخ و  هـب  مدرم  ندــناوخ  هـب  دــنک  یم  قـیوشت  ار  مرکا  ربماـیپ  درازآ و  یم  ار  شا  هداوناـخ  نادرم  نـهآ ، يزیت 

؟ دناوخ یم  هدش  هدرمش  وگتسار  مه  درامش و  یم  وگتسار  مه  ار  وا  دراد و  شراگدرورپ 
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نک یهارمه  تیومع  رسپ  اب  یلع : هب  بلاطوبا  راتفگ 

دش یم  نوریب  هکم  ياه  هرد  يوس  هب  دیسر  یم  زامن  ماگنه  نوچ  ص)  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هتفگ  ناروشناد  زا  یخرب  دیوگ : قاحـسا  نبا 
دندرازگ و یم  ار  ناشاهزامن  سپ  دـش  یم  نوریب  وا  اب  شنادـنواشیوخ  رگید  اهومع و  همه  زا  شردـپ و  زا  ناهنپ  مه  بلاطیبا  نب  یلع  و 

تفای زامن  لاح  رد  ار  ودنآ  يزور  بلاطوبا  سپـس  دیئاپب  تساوخیم  ادخ  هک  دنچ  يراگزور  ات  همانرب  نیا  دنتـشگ و  یم  زاب  ناهاگماش 
شیک ادـخ و  شیک  نیا  ومع  تفگ  يا ؟ هدـش  نآ  دـنب  ياپ  منیب  یم  هکتسا  یـشیک  هچ  نیا  هدازردارب  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  سپ 

تسا .  میهاربا  نامردپ  شیک  وا و  ناگتخیگنارب  شیک  وا و  ناگتشرف 
هچنآ مدیورگ و  ادخ  لوسر  هب  ادخ و  هب  نم  ردپ  تفگ " : ینآرب  وت  هک  تسا  یـشیک  هچ  نیا  مکرـسپ  تفگ : یلع  هب  وا  هک  دـنا  هتفگ  و 
زجار وت  وا  اما  تفگ " : يو  هک  دنا  هدربنامگ  سپ  مدرک "  يوریپ  وا  زا  مدرازگ و  زامن  وا  اب  ادخ  يارب  مدرمـش و  تسارتسا  هدروآ  ار 

وا هب  بلاطوبا  دروآ  مالسا  يو  نوچ  هدیسر  یلع  زا  هکیـشرازگ  داینب  رب  نک " و  یهارمه  وا  اب  سپ  دنک  یمن  یئامنهار  یبوخ  يوس  هب 
نک .  یهارمه  تیومع  رسپ  اب  تفگ 

بلاطملا ص 10 ینسا  ، 4 هباصالا 116 /  ، 1 رثالا 94 /  نویع  یبلعث ، ریسفت  ، 2 يربط 214 /  خیرات  ، 1 ماشه 265 /  نبا  هریس 
هب وت  اریز  نک  یهارمه  ار  تیومع  رـسپ  مکرـسپ  تفگ : مردپ  هک  هدش  تیاور  یلع  زا  دـسیون : یم   3 دیدحلا 314 /  یبا  نبا  حرـش  رد  و 

تفگارم : سپس  دنام  یهاوخ  رانک  رب  هدنیآ  نونکا و  رد  يدنزگ  ره  زا  وا  يرای 
تسا دمحم  اب  یهارمه  تخاس  ناوت  راوتسا  نآ  هب  ار  يراک  ره  هچنآ  هتبلا  " 

 " راشف رگیدکی  هب  تخس  وا  یهارمه  رد  ار  دوخ  تسد  ود  ره  وت  یلع  يا  سپ 
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دیوگ : هک  تسنامه  تسا  بسانم  هراب  نیا  رد  هک  وا  ياه  هدورس  زا  دسیون : یم  مه  و 
دننم هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب  " 

رس درد  يراتفرگ و  ياهزور  رد 
دیرادم وا  زا  تسد  دینک و  يرای  ار  نات  هدازومع 

تسا نم  ردام  ردپ و  ردارب  اهنت  وا  ردپنم  ناردارب  نایم  رد 
دشاب هتشاد  کین  رهوگ  هک  نم  نادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادخ  هب 

 . " تشاد دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد 
ربمایپ هب  بلاطوبا  دسیون  یم  هدروآ و  لیاوالا  باتک  رد  ار  نآ  مه  يرکسع  دوش و  یم  تفای  زین  بلاطوبا ص 36  ناوید  رد  تیب  هس  نیا 

مکرـسپ تفگ  رفعج  هب  سپ  دنک  یم  یهارمه  زین  یلع  درازگ و  یم  زامن  ص)  ) ادخ لوسر  دـید  سپ  دوب  وا  اب  زین  رفعج  تشذـگب  (ص )
راک هب  يور  هس  ره  داتفا و  شیپ  ودـنآ  رب  تفایرد و  ار  نیا  ربمایپ  داتـسیا و  یلع  راـنکرد  مه  وا  رازگب  زاـمن  تا  هدازومع  راـنکرد  زین  وت 

تفگ : ار  اه  هدورس  نیا  وتشگرب  نامداش  بلاطوبا  دندرب  نایاپ  هبار  نآ  نوچ  ات  دندروآ  شیوخ 
دننم هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب  " 
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يراتفرگ " . . .  یتخس و  راگزور  رد 
نایم : نآ  زا  هدرواین و  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هدرک  دای  ار  یئاه  تیب  و 

مینک یم  يرای  ار  وا  ربمایپ ، نیا  میئام و  " 
 . . . " مینز یم  وا  درگ  زا  اه  هزین  رس  اب  ار  نانمشد  و 

هک (ع ) یلع داتسیا ، زامن  هب  دمآرد و  مارحلا  دجسم  هب  هدش  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  یحو  نوچ  هک  هدروآ  دوخ  ریسفت  رد  يزاریش  رکبوبا  و 
تفگ وا  هب  ربمایپ  سپدروآ  يو  هب  يور  درک و  تباجا  وا  يآ  نم  دزن  هب  یلع  داد  زاوآ  ار  يو  سپ  تشذگب  وا  رب  دوب  هلاس  ماگنه 9  نآ 

سپ مدرم  زا  ناگمه  رب  وت و  يوس  هب  هژیوب  میادخ  لوسر  نم 
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وا هک  ورب  داد  خساپ  يو  مریگب  يروتسد  بلاط  وبا  مردپ  زا  مورب و  ادخ  لوسر  يا  تفگ  وا  رازگب  زامن  نم  اب  تسیاب و  نم  تسار  تسد 
زا دـمحم  هک  میناد  یم  مدـنزرف  تفگ  وا  تساوـخ  يروتـسد  يو  زا  يوریپ  يارب  دـش و  وا  دزن  هـب  سپ  داد  دـهاوخ  وـت  هـب  ار  شروتـسد 

ص)  ) ادخ لوسر  دـمایب و  ع )  ) یلع سپ  يوش  راگتـسر  یبای و  هار  ات  نک  يوریپ  وا  زا  ور و  وايوس  هب  هدوب  ادـخ  نیما  هدوب  هک  یماگنه 
یم زامن  دید  تشذگ و  ودنآ  رب  بلاطوبا  سپ  درازگ  زامن  وا  اب  داتسیاب و  وا  تسار  تمس  رد  سپ  هداتـسیا  زامنهب  دجـسم  رد  هک  دید  ار 

متسرپ یمنم  ار  هچنآ  تسا  نم  اب  زین  یلع  مردارب  متسرپ و  یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  يادخ  تفگ  ینک  یم  هچ  دمحم  يا  تفگ  دنرازگ 
دش و نایامن  وا  ياه  نادند  هکنانچ  دیدنخب  يداش  زا  بلاطوبا  مناوخ  یم  راهق و  هناگی و  ادـخ  شتـسرپ  هب  ار  وت  نم  دتـسرپ و  یم  مه  وا 

تفگ : دورس و  نینچ 
دسرن وت  هب  زگره  همهنانیا  تسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  " 

 . " موش مدرپس  روگ  تسد  هب  ناهنپ و  اه  كاخ  نایم  رد  نم  ات 
میدروآ .   . . . " بلاطوبا ياه  هدورس  شخب "  رد  هک  یئاهرعش  رخآ  ات 

نز دنویپ  تا  هداز  ومع  يولهپ  هب  ار  دوخ  بلاطوبا : نخس 

ص)  ) رفعج هب  سپ  تسا  وا  تسار  تمـس  رد  یلع  دنرازگ و  یم  زامن  هک  دید  ار  یلع  و  ص )  ) ربمایپ بلاطوبا ، هک  تسا  هدروآ  ریثا  نبا 
ناملـسم زا  سپ  یکدنا  رفعج  ندش  ناملـسم  تسیاب " .  زامن  هب  وا  پچ  تمـس  رد  نز و  دنویپ  تا  هدازومع  يولهپ  هب  ار  دوخ  تفگ " :

تفگ : بلاطوبا  دوب و  یلع  شردارب  ندش 
شاب ابیکش  دمحا  شیک  رب  هزمح ) هینک   ) یلعیوبا يا  " 

هدروآ ار  قح  شراگدرورپ ، دزن  زا  هک  ار  سکنآ  یـسر  يزوریپ  هب  یئابیکـش  اب  ات  شاب  نآ ) هدـننک  راکـشآ  اـی   ) شیک يارب  يا  هنومن  و 
تسا

شابم  رفاک  هزمح  شاب و  نابیتشپ  رادساپ و  هدارا ، اب  یتسار و  هب 
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موش یم  نامداش  نم  یتسار  هب  هک 
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يا هدروآ  نامیا  وت  یئوگب  هک 
نک يرای  ار  ادخ  لوسر  ادخ  هار  رد  سپ 

هد  زاوآ  شیرق  نایم  رد  اراکشآ  يا  هدروآ  ار  هچن 
تسین .  رگوداج  دمحا  وگب  و 

: دسیون یم  هک  بلاطملا ص 6  ینـسا   1 یبلح 286 /  هریس  ، 4 هباصالا 116 /  ، 3 دیدحلا 315 /  یبا  نبا  حرـش  ، 1 هباغلا 287 /  دـسا  " 
رد داد و  یم  يرای  ار  يو  درک و  یم  ینابیتشپ  وا  زا  تشاد و  یم  تسود  ار  ص )  ) ربمایپ بلاطوبا  هک  میراد  رتاوتم  راـبخا  هتفگ : یجنزرب 

يوریپ و هب  ار  رفعج  یلع و  نوـچمه  دوـخ  نادـنزرف  درمـش و  یم  تسارتفگ  یم  ار  هچنآ  درک و  یم  یهارمه  شنید  غـیلبت  ندـناسر و 
داد .  یم  نامرف  وا  يرای 

تسا ا هدوب  ربمایپ  هب  نامیا  زا  زیربل  راشرس و  وا  لد  هک  دناسر  یماراکشآ  یگمه  رابخا  نیا  هتفگ : یجنزرب  دسیون : یم  رد ص 10  و 

ربمایپ يارب  شا  يزوسلد  بلاطوب و 

وا نوچ  تفگیم  تسیرگ و  یم  دید و  یم  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  یهاگ  بلاطوبا  دـیوگ : دوخ  یلاما  رد  هر )  ) بیبح نب  دـمحم  رفعجوبا 
نیمه هب  دینازوس .  یم  لد  يو  ربو  تشاد  یم  تسود  ار  يو  رایـسب  دوب و  واینت  ردارب  هللا  دـبع  نوچ  مرآ -  یم  دای  هب  ار  مردارب  منیبب  ار 

ص)  ) ادخ لوسر  ندیباوخ  ياج  نمـشد ، ادابمهک  دوب  ساره  رد  رایـسب  بلاطوبا  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  رایـسب  زین  بلطملا  دبع  هنوگ 
وا ياج  هب  درک و  یم  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  بش  همین  هک  دوب  نیا  دزاتب  وا  رب  هنابش  دسانشب و  ار 
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تفگ : وا  دنشک  یم  ارم  ردپ ، تفگ  ار  وا  یلع  بش  کی  دیناباوخ  یم  ار  یلع  شرسپ 
تسا رتاروازس  یئابیکش  هک  شاب  ابیکش  مکرسپ  " 

دراد شیپ  رد  گرم  هار  يا  هدنز  ره 
میدرک  راومه  دوخ  رب  ار  یتخس  يراتفرگ  میداد و  ار  وت  ام 

يوش تسود  رسپ  تسود و  يادف  ات 
بیحن راوگرزب و  یگدنشخب و  اب  نابات و  رهوگ  اب  يدرم  کین  يادف 
دوش یم  باترپ  هدیشارت و  هک  يریت  سپ  دبایرد  ار  وت  گرم  رگا 

هن مهیهاگ  دروخ و  یم  هناشن  هب  یهاگ 
دبایب  زارد  يرمع  هچرگا  يا  هدنز  ره 

 " دریگ .  یم  ار  نآ  ياه  یندیشچ  زا  يا  هرهب 
داد : خساپ  راتفگ  نیا  اب  ار  وا  یلع  سپ 

؟ یهد یم  روتسد  یئابیکش  هب  دمحا  يرای  رد  ارم  ایآ  " 
مدروایننابز . رب  یبات  یب  رس  زا  متفگ  هچنآ  ادخ  هب 

ینیبب ارم  يرای  وت  متشاد  تسود  یلو 
ماوت ربنامرف  هرامه  نم  هک  ینادب  و 
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دمحا  امنهار  ربمایپيرای  رد  ادخ و  هار  رد  و 
 . " دیشوک مهاوخهدوب  هدیدنسپ  غولب ، زا  شیپ  یکدنا  هچو  یکدوک  رد  هچ  هک 

مود و تیب  رد  یئاه  یگدروختـسد  يو  باتک  هدـش  پاچ  رد  هدروآ و  یلامازا  لقن  هب   4 رد 310 /  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  الاب  ياه  هدورس 
یطخ هخسن  کی  يور  زا  ار  راعشا  هک  ناخ  یلع  دیـس  هماخ  هب  تاقبط  يور  زا  ار  نآام  هک  دوش  یم  هدید  بلاطوبا  ياه  هدورـس  زا  موس 

نینچمه ار  هدش  دای  شرازگ  میدرک . حیحصت  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
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مینیب .  یم  هجحلا ص 69  يو  باتک  رد  هچنانچ  هدرک  دای  يولع  يرمع  حضوم  یلع  وبا 
هب راک  رگا  یلو  تسا  ینیعم  زرم  ات  شدربراک  دراداو  يرگید  ینابیتشپ  هب  ار  یـسک  مه  رگا  اـهنت  يدـنواشیوخ  یکیدزن و  دـیوگ : ینیما 
زا دـشاب  مه  سک  ره  ماـگنه  نیا  رد  دراد  زیچ  همه  زا  رت  تسود  ار  وا  شردـپ  هک  دـماجنایب  نینموملاریما  نوـچمه  يدـنزرف  ندرک  ادـف 

نکمم هک  یسک  رتسب  رد  ار  وا  درآرد و  گرم  ضرعم  رد  ار  شدنزرف  بش  ره  هک  دناوت  یمن  یگداس  هب  ردپ  دتـسیا و  یم  زاب  يراکادف 
ینعمنامه تسا  نیا  دـنک و  راک  نیا  هب  راداو  ار  وا  ینید  يا  هزیگنا  هک  نیا  رگمدـناهرب  ار  هدازردارب  ناج  ات  دـناباوخب  دوش  هتـشک  تسا 

یم هک  دـناسریم  ار  نیمه  تفرگرد  رـسپ  ردـپ و  نایم  رد  رعـش  اب  هک  مه  یئاهوگتفگ  هک  نیتسار  یتسرپ  هناگی  شیک  زا  بلاطوبا  يوریپ 
تریغ هزیگنا  هب  اهنت  يراکادف  نیا  هک  دیوگ  یمن  دنک و  یمن  راکنا  زین  ردپ  درآ و  یم  نایم  هب  يربمایپ  زا  نخـس  اراکـشآ  دـنزرف ، ینیب ،
درـسلد نآ  هب  نتـساخرب  زا  دیامن و  قیوشت  دـنک  یم  هک  یکمک  رد  ار  شرـسپ  هک  دوش  یمن  زین  نیا  زا  لفاغ  دوخ  تسا و  يدـنواشیوخ 

شناگداز ) ردپنیا و  رب  ادخ  دورد   ) دنکن

يرعبز رسپ  بلاطوبا و 

تـساوخ دشنوریب و  هبعک  يوس  هب  ص )  ) ربمایپ يزور  هک  دنا  هدروآ  ناراگن  تشذگرـس  دـسیون : یم  دوخ ص 406  ریـسفت  رد  یبطرق 
يرعبز نبا  سپ  دزاـس  هاـبت  ار  وا  زاـمن  دزیخرب و  درم  نیا  يوس  هب  هک  تسیک  تفگ  عل )  ) لـهجوبا دـش  زاـمن  لـخاد  نوـچ  درازگب  زاـمن 

دوخ زامن  زا  هک  ص )  ) ربمایپ سپ  دولایب  ار  ص )  ) ربماپی يور  نآ ، اب  دروآ و  رد  هب  نیگرـس  نوخ و  هجنکـش ، کی  نورد  زا  تساـخرب و 
ربمایپ درک ؟ نینچ  وت  اب  سک  هچ  دیـسرپ  بلاطوبا  دـناهدرک  هچ  نم  اب  ینیب  یمن  ومع  تفگ  دـشبلاطوبا و  شیومع  دزن  هب  تفاترب  يور 

دیسر هورگ  نآ  کیدزن  ات  دش  ناور  وا  اب  داهن و  شا  هناش  يور  ربار  شریشمش  تساخرب و  بلاطوبا  يرعبز  نب  هللا  دبع  تفگ : (ص )
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سپ دز  مهاوخ  ار  وا  مریـشمش  اب  دزیخربیـسک  رگا  ادـخب  تفگ  بلاطوبا  سپ  دـنزیخرب  دنتـساوخ  دـیآ  یم  بلاطوبا  دـندید  نوچ  نانآ 
نوخ نیگرس و  بلاطوبا  سپ  يرعبز  نب  هللا  دبع  داد  خساپ  وا  درک ، نینچ  وت  اب  یسک  هچ  مکرسپ  تفگ  دیسر و  ناشکیدزن  وا  ات  دنتسشن 
باتک زا  يرایـسب  رد  ار  بلاطوبا  شنکاونیا  ناتـساد  تفگ .  دب  نانآ  هب  دولایب و  ار  ناشیا  هماج  شیر و  هرهچ و  تفرگ و  رب  ار  هجنکش 
نآرق رد  بلاطوبا   ) یناشن ریز  دـهاوخ  ادـخ  رگا  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  نآ  ناتـسرپاوه  ياه  تسد  هک  نیا  زج  تفای  ناوت  یم  ناینـس  ياـه 

تخاس .  میهاوخ  هاگآ  راتفگتقیقح  زا  ارت  میکح )

شیرق بلاطوبا و  ام  رورس 
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راک نیا  هب  اراکـشآ  دوب  هداد  روتـسد  دنوادخ  هچنانچ  دناوخ و  مالـساهب  ار  دوخ  موق  اراکـشآ  ص )  ) ادخ لوسرنوچ  هتفگ : قاحـسا  نبا 
درکدای و ار  ناشنایادخ  ات  دندرکن  در  ار  وا  نخـس  دنتـسجن و  يرود  يو  زا  ما -  هتفای  ربخ  مناد و  یم  نم  هکنادـنچ  يو -  موق  تخادرپ ،
وا اب  ینمـشد  يراگزاسان و  رد  همه  ات  دـمآ  دنـسپان  نیگمهـس و  ناشیا  هدـید  رد  راک  نیا  درک  نینچنوچ  تخادرپ و  نآ  زا  یئوجبیع  هب 

دوب و هتـشاد  رانک  رب  اهراک  نیا  زا  ارنانآ  یلاعت  يادخ  هنوگ  نیا  هب  دـندوب و  هدـش  ناملـسم  هک  ناشیا  زا  یناسک  رگم  دـندش  ناتـسادمه 
رد درک و  یناـبیتشپ  وا  زا  تخوسب و  وا  رب  لد  ار  بلاـطوبا  ص )  ) ادـخ لوـسر  يوـمع  دـندوب .  هدـنوش  ناـهنپ  یهورگ  كدـنا  زین  ناـنآ 

درادن .  زاب  يو  هار  زا  ار  وا  زیچ  چیه  دزاس و  راکشآ  ار  وا  راک  ات  تفر  ادخ  روتسدب  ص )  ) ادخ لوسر  داتسیا و  نارگیدربارب 
هب وت  هورگ  هک  ار  یتسار  نم  هدازردارب  تفگ  اروا  داتـسرف و  ص )  ) ادخ لوسر  یپ  رد  وادـنتفگ  بلاطوبا  هب  ینخـس  نانچ  شیرق  نوچ  و 

دیآ یمن  رب  متسد  زا  هک  يراکب  ارم  نک و  محر  شیوخ  رب  نم و  رب  دنا  هتفگ  نانچو  نینچ  دنا و  هدمآ  نم  دزن 
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یم نمـشد  هب  ار  وا  دراد و  یم  رب  تسد  وا  زا  هتـشگرب و  وا  هرابرد  شیومع  هدیقع  هویـش و  هک  تشادنپ  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  رادـماو 
تسد رد  ار  دیـشروخ  رگا  ادخ  هب  ومع  ياتفگ  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  هتشگ 0  ناوتان  شا  یهارمه  هب  نتـساخرب  وا و  يرای  زا  دراپس و 

مهد ناج  نآ  رـس  رب  دوخ  ای  دزاس  راکـشآ  ار  نآ  ادـخات  درک  مهاوخن  منک  اهر  ار  راک  نیا  هک  مپچ ، تسد  رد  ار  هام  دـنهن و  نم  تسار 
داد و زاوآ  ار  وا  بلاطوبا  دورب  هک  درک  تشپ  نوچ  تساـخرب و  سپـس  تسیرگب  دـینادرگب و  هدـید  رد  کـشا  ص )  ) ادـخ لوسر  سپس 

ادـخب هکيوگب  یهاوخ  هچ  ره  ورب و  ما  هدازردارب  تفگ  دروآ  وا  هب  يور  ص )  ) ادـخ لوسر  نوـچ  رآ و  نم  هب  يور  ما  هدازردارب  تفگ 
درپس .  مهاوخن  نمشد  هب  اروت  يراک  چیه  ربارب  رد  زگره و 

هتـسب رمک  هدرپسن و  ناشیا  تسد  هب  اروا  دریذپ و  یمن  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ندیـشک  تسد  بلاطوبا  هک  دـنتفایرد  شیرق  نوچ  سپس 
دنتشاد ناور  وا  دزن  هب  ارهریغم  نب  دیلو  نب  هرامع  دوب  نیا  دزرو  هنیک  نانآ  اب  دریگ و  شیپ  رد  نانآ  زا  ادج  یهار  راک  نیا  رـس  رب  ات  تسا 
دـشاب وت  نآ  زا  وا  يدنمدرخ  يرای و  ریگب و  ار  وا  تسا  شیرق  ناناوج  نیرتابیز  نیرت و  دنمورین  دیلو  نب  هرامع  نیا  بلاطوبايا  دنتفگ  و 

هدومن و يراگزاسان  تناردپ  وت و  شیک  اب  وا  اریز  راپـس  ام  هب  ار  تا  هدازردارب  ربارب ، رد  دشاب و  وت  زا  ات  ریذـپب  ار  وا  شیوخ  يدـنزرف  هب 
هب يرگید  درم  درم ، نیاربارب  رد  میشک و  یم  ار  وا  ام  هتـشاگنا  هنادرخ  یب  ار  ناش  هنادنمدرخ  ياهراک  هتخاس و  هدنکارپ  ار  تاهدوت  هوبنا 
نم منارورپب و  مهد و  كاروخ  ات  دیهد  یم  نم  هب  ار  ناتدنزرف  ایآ  دینک .  یم  نییعت  نميارب  يا  هفیظو  دب  هک  ادخ  هب  تفگ  میهد  یم  وت 
وت هدوت  هک  ادخب  بلاطوبا  تفگ  لفون  نب  يدع  نب  معطم  سپ  تسینیندش  زگره  نیا  ادـخب  دیـشکب ؟ ار  وا  هک  مهد  امـش  هب  ار  مدـنزرف 

یبای یئاهر  يراد  یم  شوخان  هچنآ  زا  ات  دندیشوک  دنداهن و  تیاپ  شیپ  هنارگداد  یهار 
دندراذگن میاپ  شیپ  هنارگداد  یهار  ادخ  هب  تفگ  معطمهب  بلاطوبا  يریذپب  ناشیا  زا  يزیچ  چیه  یهاوخ  یمن  وت  منیب  یم  نم  هکنانچ  و 

ناتسادمه هورگ  نآ  اب  نم  دض  رب  يراذگاو و  ارم  هک  يا  هدش  نآ  رب  وت  یلو 
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نکب  یهاوخ  هچ  ره  سپ  يوش 
یخرب اب  اراکشآ  یخرب  هتساخرب و  رگیدکی  اب  يراگزاسان  هب  ینمشد  رس  زا  هورگ  نآ  تخورفاربگنج و  شتآ  دش و  تخـس  راک ، سپ 
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دبع زا  یناسک  همه  هب  مه  دز و  هشوگ  يدع  نب  معطم  هب  مه  نآ  رد  هک  تخاس  یئاهدورس  بلاطوبا  ماگنه  نیا  دندومن و  ینمشد  رگید 
ناشیا و هتـساوخ  اجنامه  رد  و  دندوب .  هدومن  ینمـشد  وا  اب  هک  شیرق  لئابق  زا  هرامـش  نآ  زین  دـندوب و  هدیـشک  يو  زا  تسد  هک  نایفانم 

هتفگ : هدرک و  دای  دوب  هدیزگ  يرود  ناشراک  زا  ار  هچنآ 
وگب  معطم  دیلو و  هب  ورمع و  هب  ناه  " 

دوب يا  هچب  رتش  يرادساپ  هزادنا  هب  امش  ياه  ینابیتشپ  زا  نم  هرهبشاک  يا 
دکچ یم  شقاس  ود  ره  رب  نآ  شاش  زا  هکچهکچ  هک  ادص  رس و  رپ  هاتوک و  ناوتان ،

دناسرب بآ  هب  ار  دوخ  دناوتن  دنز و  یم  ماگ  همه  بقع  رد 
رتش هن  تسا -  کند  نیا -  دنیوگ  دیآرب  ینابایب  هب  نوچ  و 

دوش ناشیا  زا  یتساوخرد  نوچ  هکمنیب  یم  ار  نام  يردام  ردپ و  ردارب  ود 
تسا نارگید  تسد  هب  راک  دنیوگ 

دنا هدش  نوگنرس  نانآ  یلو  تسا  ودنامه  تسد  رد  راک  يرآ 
ددرگ یم  نوگژاو  قلع  وذ  رس  زا  گنس  هتخت  کی  هک  هنوگنامه 

تسا لفون  سمشلا و  دبع  هریت  هژیو  هب  نم  دوصقم 
دننکفا یم  رود  ار  گیر  هک  دنا  هدنکفا  رود  ار  ام  نانچ  ودنآ  و 

دنتخادرپشیوخ ردارب  ود  نوماریپ  رد  یئوجبیع  هب  هدوت  يارب  ودنآ 
دیدرگ  یهت  ناشیا  دنزگ  زا  ودنآ  تسد  ود  راک  نیا  رس  رب  ات 

دندرک کیرش  ار  يردپ  یب  نامدرم  ياه  يزارف  ندرگ  رد  هک  دندوب  ودنآ 
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تسا يراگنا  راوخ  اب  دور  ناشیا  زا  يدای  مه  رگا  هک 
دنناشیا زا  هرهزو  موزخم  میت و  ياه  هریت 

دندوب .  ام  ناگدنب  دش  هتساوخ  يرای  هک ، یماگنه  دوخ  و 
ناشیا ام و  نایم  ینمشد  هک  ادخهب 

دنام دهاوخ  اج  رب  ياپ  دشاب  هدنز  زین  نامدود  ود  زا  نت  کی  هک  یماگنه  ات 
هدیئارگ يدرخ  یب  هب  ناشیا  ياه  هشیدنا  اهدرخ و  یتسار  هب 

تسا " .  دب  دنک  هلاغزب  کی  زین  هچنآ  هک  دنتسه  يا  هلاغزب  نوچمه  و 
هناگی هک  هتخادنا  ار  هدیـصق  تیب  هس  ماشه  نبا  دیوگ : ینیما  مدرواین .  تشاد  رب  رد  یمانـشد  هک  مه  ارنآ  تیب  ود  دـسیون  یم  ماشه  نبا 

ودـنکفیب دوخ  رب  یئاه  هناهب  دـنچ  ره  تساانیب  دوخ  سفن  رب  ناسنا  هک  یتسار  هب  تسین و  ناهنپ  سکچیه  رب  زین  راک  نیا  ردار  وا  فدـه 
روبزم : تیب  هس  مه  نیا 

تسا هتخاس  ام  هژیو  ناگدنب  دنوادخ  هک  يا  يرورس  رگم  تسین  نیا   "و 
تسا  نامه  زا  يزارفرس  هک  دیزگرب  ار  ام  و 

دندش تسدمه  رگیدکی  اب  ام  هب  تداسح  زا  هک  ینادرم 
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تسا  اج  رب  اپ  ینمشد  ناشیا  نام  هشیمه  دندیزرو و  هنیک  هتسجرب  نادرم  اب  و 
مشچ دوبک  يا  هناگیب  يو  ردام  دوب و  ام  ياین  هدنب  دیلو  ردپ 

دوب " .  هتسب  رهوش  هب  هدروآرد و  شخرچ  هبار  وا  وداج  هک 
وگتفگ يارب  هک  دوب  یناسکزا  مه  درک و  یم  هرخـسم  ار  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دـنز و  یم  هشوگ  هریغم  نب  دـیلو  هب  ریخا  تیب 

نایم رد  دیلو  اریز  مدـیرفآ  اهنت  هک  سکنآ  اب  ارم  راذـگاو  دـمآ : دورف  وا  هرابرد  زین  هیآ  نیا  دـندش و  بلاطوبا  دزن  هب  ص )  ) ربمایپ هرابرد 
دش .  یم  هدیمان  اهنت )  ) دیحو دوخ  رابت 

هحفص 306 ] ] 

زا اتدناوخ  دوخ  یهارمه  هب  ار  ناشیا  تساخ و  اپب  نایبلطم  نایمـشاه و  نایم  رد  دننکیم  هچنآ  دننک  یم  شیرق  هک  دـید  بلاطوبانوچ  و 
وا اب  یگداتـسیا  رد  ودـندمآ  مهارف  وا  نوماریپ  رد  زین  ناشیا  دـنیامن  یگداتـسیا  شنانمـشد  ربارب  رد  دـننک و  ینابیتشپ  ص )  ) ادـخ لوسر 

دنتفریذپب .  ار  وا  تساوخرد  نوعلم  بهلوبا  ادخ  نمشد  زج  هب  یگمهو  دندومن  یهارمه 
شیاتـس هبزاغآ  تسیرگن  شیوخ  اب  ار  نانآ  ینابرهم  شـشوک و  تخاس و  نامداش  ار  وا  هک  دید  ار  اه  نیا  دوخ  هریت  زا  بلاطوبا  نوچ  و 

رد ات  درک  وگزاب  ار  نانآ  دزن  وا  هاگیاپ  ناشیا و  نایم  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  ياه  يرترب  دروآ و  اهدای  هبار  ناشاه  هنیـشیپ  درک و  نانآ 
تفگ : سپ  دنیامن  يزوسلد  يو  راک  رد  وا  اب  دنوش و  رت  تخس  رس  شیوخ  هشیدنا 

دنیآ درگ  اه  يزارفارس  یئوگزاب  يارب  شیرق  يزور  رگا  " 
تسا نانآ  نیرتراوگرزب  نیرت و  هدیزگرب  نیرتهب و  زا  فانم  دبع 

دنیآ مهارف  یفانم  دبع  ناگرزب  نوچ  و 
تسا نایمشاه  نایم  رد  نآ  ناگرزب  هنیشیپ و 

یتسار  هب  سپ  دنیامن  يزارف  ندرگ  زور  کی  رگا  و 
تسا  ناشیا  نیرتراوگرزب  نیرت و  هدیزگرب  نیرتهب و  زا  یفطصم  دمحم 

دنا هدمآ  مهارف  امینمشد  هب  ناشمان  اب  مانمگ و  نایشرقرغال و  هبرف و 
هدیرپ ناش  هلک  زا  شوه  دنا و  هتفاین  يزوریپ 

میتفریذپ یمن  ار  یمتس  هنوگ  چیه  هتشذگ  رد  ام 
میتشاد یم  ياپ  رب  میدنادرگ و  یم  رب  تسخن  هنوگ  هب  ار  نآ  دش  یم  جک  يرگدادیب  يدنسپدوخ و  زا  اه ، هرهچ  نوچ  و 

میتساخ یم  رب  اه  نآ  میرح  زرم و  ینابیتشپ  هب  يراوگان  ياهزور  رد  و 
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میدرک  یم  رود  میدز و  یم  اه  نآ  ياه  هنالیکیدزن  زا  دنک  يزارد  تسد  نآ  هب  تساوخ  یم  هک  ار  سک  ره  و 
دش نایامن  رد  يزبس  هک  دوب  ام  یگدنخرف  هب  کشخ  نوچ 

 . " تفرگ ینوزف  تفای و  دشر  هک  دوب  ام  ياه  هنارک  رد  نآ ، ياه  هشیر  هک  تسین  نیا  زج  و 
فنالا 172 و ضورلا  بلاط ص 24  یبا  ناوید  ، 2  / 218 يربط 221 -  خیرات   1 دعس 186 /  نبا  تاقبط   1  / 275 ماشه 283 -  نبا  هریس 
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ادفلاوبا خیرات   1 رثالانویع 100 و 99 /  ، 3 2 و 49 و 48 و 42 /  ریثک 258 و 126 / نبا  خیرات  دیدحلا 306 و 3 ، یبا  نبا  حرش   1  / 171
بلاطوبا هک  تسا  یئاه  شیاتس  نیرت  ناشخرد  زا  اه  هدورـس  نیا  دسیون : یم  هک  بلاطملا ص 15  ینسا  ، 1 یبلح 306 /  هریس  ، 1  / 117

5 بلاطلا ص 9 - هبلط  هدرمش ، یم  وگتسار  ار  ترضح  هک  تسا  نآ  هدنیامن  هدورس و  ص )  ) ربمایپ هرابرد 

شیرق همان  نایکم و  رورس 

نانآ اب  هک  دنوش  نامیپ  مه  نایبلطم  نامیشاه و  دض  رب  نآ  رد  دنـسیونب و  يا  همان  هک  دندش  نآ  رب  تروشم  زا  سپ  دندمآ و  درگ  شیرق 
لوسر ات  دننازوسب  لد  نانآ  ربهن  دنریذپب و  ناشیا  زا  زگره  ار  یـشزاس  هنوگچیه  هن  دنیامن و  شورف  دیرخهن و  دندنب و  یئوشانز  دنویپ  هن 
طخب دنتـشون  يا  همان  رد  ار  اه  نیا  سپ  دنـشکب  اروا  هک  دنراذگ  زاب  وا  يور  هب  ار  ناشیا  تسد  دنراپـس و  ناشیا  تسد  هب  ار  ص )  ) ادـخ

هخـسن نامیپ ، نیا  زا  ودـبع  نب  روصنم  ای  هحلط  یبا  نب  هحلط  ای  ورمع  نب  ماشه  ای  ثرح  نب  رـضن  ای  رماعنب  ضیغ  اـی  همرکع  نب  روصنم 
رد هدش  دای  نمجنا  هچنانچ  دوب .  ربمایپ  ندش  هتخیگنارب  زا  متفه  لاس  مرحم  زا  بش  نیتسخن  رد  دمآ  شیپ  نیا  دنتخیوآهبعک و  رد  ار  يا 

نایبلطم نایمشاه و  سپ  دش  اپرب  دوب  زادنا  گنس  هک  هنانک  ینب  فیخ 
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رد لاس  هس  یخرب  هتفگ  هب  ای  ود -  ناشیا  سپ  دنامب  شیرق  اب  هک  بهلوبا  رگم  دندمآرد  هرد  هب  وا  اب  دندش و  هدنار  بلاطوبا  يوس  هب  زین 
دنداتفا .  ناتخرد  گرب  ندروخ  هب  هکاجنآ  ات  دندرب  رایسب  جنر  هرد  نآ  رد  ودندرک  گنرد  اجنآ 

یم دوخ  رتسب  هب  بش  ره  ات  داد  یم  روتـسد  ار  ص )  ) وا دـندرب  یم  رـس  هب  هرد  رد  ناشیا  هک  يراگزور  رد  بلاطوبا  دـسیون  یم  ریثک  نبا 
نارـسپ زا  یکی  دنتفر  یم  باوخ  هب  مدرم  نوچ  هاگنآ  شدننیبب و  دنتخادرپ  یم  وا  هرابرد  يرگبوشآ  یـشیدنا و  دب  هب  هک  یناسک  ات  تفر 

اجنآ دور و  رگید  يرتسب  هب  ات  دومرف  یم  ار  ص )  ) وا دـمارایب و  ص )  ) یفطـصم رتسب  رب  ات  دومرف  یم  ار  دوخ  ناگدازومع  اـی  ناردارب  اـی 
دباوخب . 

دوب نایمـشاه  زا  ندـیرب  يرگدادـیب و  هرابرد  هک  ار  همان  نآ  ياه  هتـشون  همه  هنایروم  هک  درک  یحو  ص )  ) ربمایپ هب  یلاـعت  يادـخ  سپ 
وا تفگ و  زاـب  بلاـطوبا  شیوـمع  يارب  ار  شرازگ  نیا  ص )  ) ربماـیپ سپ  سب .  ادـخ و  ماـن  رگم  تسا  هتـشاذگن  نآ  زا  چـیه  هدروـخ و 
نم هب  زگره  وت  هک  ناـشخرد  ناگراتـس  هبدـنگوس  تفگ  يرآ  تفگ  هداد  وت  هب  یـشرازگ  نینچ  وـت  راـگدرورپ  اـیآ  ماهدازردارب  دیـسرپ 

دنتشادنپ دندمآ و  تفگش  هب  راک  نیا  زا  شیرق  دیسر  دجـسم  هب  ات  داتفا  هار  هب  نایبلطم  نایمـشاه و  زا  یهورگ  نایم  سپ  ياهتفگن  غورد 
وام نایم  شیرق  هورگ  يا  تفگ  بلاطوبا  سپ  دنراپـس  ناشیا  هب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ات  دـنا  هدـش  نوریب  اه  يراتفرگ  یتخـس  زا  نانآ  هک 

تفگ تهج  نآزا  ار  نیا  دیآ و  دیدپ  یـشزاس  امـش  ام و  نایم  دیاش  دیرایب  ار  نآ  سپ  هدشن  دای  امـش  همان  رد  هک  هتـشذگ  یئاهراک  امش 
دهاوخ ناشیا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ بلاـطوبا ، هک  دنتـشادن  کـشو  دـندروآ  ار  نآ  سپ  دـنرگنب  نآ  رد  هماـنندروآ  زا  شیپ  دیـسرت  یم  هک 

درد رـس  زا  امـش  یتسار  هب  هک  تسا  هدـش  نآ  ماگنه  ایآ  دـنتفگ  بلاطوبا  هب  نآ ، نداشگ  زا  شیپ  دـنداهن و  دوخ  نایمار  هماـن  سپ  درپس 
يارب مهتسا  هنارگداد  ام  يارب  مه  هک  ما  هدروآ  امـش  يارب  يداهنـشیپ  نم  تفگ  وادیدرگرب  دیدروآ  دیدپ  ناتدوخ  ام و  يارب  هک  يرس 

یتسارب هک  هتفگن  مه  غورد  هداد و  شرازگ  نم  هب  ما  هدازردارب  امش 
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نانچ رگا  سپ  سب ، ار و  ادخ  مان  رگم  تشاذگن  ياج  رب  نآ  ياه  هتـشون  زا  يا  هژاو  چیه  ات  داتـسرف  امـش  همان  رـس  رب  يروناج  دنوادخ ،
نیرخآ ات  درک  میهاوخن  میلـست  ار  وا  ام  ادخ  هب  هک  دیئآ  شوه  هب  دیدرگرب و  دیا  هتفرگشیپ  رد  هک  یهار  زا  امـش  دیوگ  یم  وا  هک  دشاب 

هب ام  دنتفگ  دیراذگ  یم  هدنز  هنرگو  دیشک  یم  ار  وا  دیتساوخ  میهد ، یم  امش  تسد  هب  ار  وا  ام  دوب  غوردوا  نخس  رگا  میریمب و  نامرفن 
تسا تا  هدازردارب  يوداج  نیا  دنتفگ  سپ  هتفگ  ص )  ) وا هک  تسا  هنوگنامه  هب  دندید  دندوشگ و  ار  نآ  سپ  میهد  یم  يدنـسرخ  نیا 

دندوزفایب .  شیوخ  ینمشد  متسرب و  مه  نآ  زا  سپ  و 
نیااب میـشاب  راتفرگ  دنب و  رد  ام  هچ  يارب  تفگ  ناشیا  هب  بلاطوبا  هداد  ربخ  ص )  ) وا هک  تسا  هنوگنامه  نایرج  دندید  هک  نآ  زا  سپ  و 

ياه هدرپ  يال  هبال  شناهارمه  وا و  سپ  دیرتراوازـس  ندیرب  یگدیدمتـس و  هب  امـش  هک  هدـیدرگ  راکـشآ  هدـش و  نشور  نایرج  هک  هک 
هچنآ دـندیرب و  ام  اب  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـندرک و  متـس  ام  رب  هک  یناسک  ربارب  رد  هد  يراـی  ار  اـم  ایادـخ  تفگ  وا  دـندمآرد و  هبعک 

دندرمش . دوب  اوران  ام  هرابرد  نآ  ماجناار 
تفگ : بلاطوباو  دننکشب  ار  همان  ياه  نامیپ  ات  دنتفر  شیرق  زا  یهورگ  هک  دوب  اج  نیا  و 

دیسر ؟ ام  ياه  یئایرد  هب  ششرازگ  رود  هار  نیا  زا  ام  راگدرورپ  راک  ایآ  ناه  " 
تسا رت  نابرهم  مدرم  رب  دنوادخ  و 

دش هدیرد  مه  زا  همان  هک  دنوشربخ  نانآ  ات 
تسا  یندش  هابت  ددنسپن  ادخ  ار  هچ  ره  و 

اج  کی  نیااج و  کی  اوداج -  غورد و  یتشم  زج  هک  ارچ 
دوب  هدماین  مهارف  نآ  رد  يزیچ 

دیاپب راگزور  نایاپ  ات  هک  دشن  تفای  یئوداج  چیه  و 
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دندوب . هدمآ  درگ  نآ  رطاخ  هب  ینمشد  يارب  یناسک 
دندوبن زیچان  راوخ و  هک 

دوب . دمآ  تفر و  رد  شرس  يور  رب  نآ  هدنخرفان  دغج  و 
دش رپ  نآ  يارب  هانگ  رپ  دیلپ و  همان  نیا 

دوش . هدز  اه  ندرگ  هدیرب و  اه  تسد  ات 
دنزیرگب . ات  دنارب  ار  ( فئاط هکم و  ای  هنیدم  هکم و   ) نیتکم مدرم  و 

دیآرد . هزرل  هب  دنزگ  میب  زا  ناشدنب  دنب  و 
درگنب . ار  دوخ  راک  يور  ریز و  ات  دوش  هدرک  اهر  رو  هشیپ  و 

دجن ؟ موب  وزرم  هب  ای  دهن  ياپ  هماهت  نیمزرس  هب  هپت و  ای  دزیرگ  تشد  يوس  هب  ماگنه  نآ  رد  ایآ  هک ، دشیدنایب  و 
دور ، الاب  هکم -  رد  هوک  ود  مان  نیبشخا -  نایم  رد  یهاپس  و 

تسدشوخ .  هزین  نامک و  ریت و  شراب  هک 
دریگ . الاب  يو  يدنمجرا  هک  ار  هکم  نانکاس  زا  سک  ره  سپ 

تسا . رتراد  هنیشیپ  هکم  لد  رد  ام  يدنمجرا 
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دندوب . كدنا  اجنآ  رد  نامدرم  هک  میدش  هدرورپ  اجنآ  رد  یماگنه  ام 
دبای . یم  ینوزف  ناماه  یگدوتس  اه و  یئوکین  و  میدومیپن ، یئادج  هار 

دزرل . یم  دننز  ار  تخاب  درب و  ياه  هریت  هک  یناسک  ياه  تسد  هک  هاگنآ 
دننک اهر  ار  ناشاه  يرترب  مدرم  رگید  ات  میهد  یم  كاروخ  ناگنسرگ  هب  ام 
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يا هتـسد  رـس  رب  دوب -  اجنآ  رد  مدرم  ياهروگ  هک  هکم  رد  یهوک  مان  نوجح -  رد  يرگید  یپ  زا  یکی  هک  ار  یهرگ  دهد  شاداپ  ادـخ 
دندمآ مهارف 

دنزادرپ . یم  يربهار  یئامنهار و  هب  هناشیدنا  رود  يراک  رد  ناشیا  هک 
رت یمارگ  دنمجرا و  زین  ناشیا  زا  دنناهاش و  یتفگ  هک  دنا  هتسشن  نوجح  هلک  ياه  کیدزن  نانچ 

یم هتخیوآ  ياه  هرانک  اب  نیگنـس  یهرز  رد  هک  تسا  یـسک  یئوگ  هک  دـهد  یم  يرای  يا  هنوگ  هب  يراکـش  غرم  ره  راـک  نیا  رـس  رب  و 
دمارخ .

دیامیپ . یم  هار  يدنک  هب  یسب  يور  نیا  زا  و 
دنرآ . رامش  هب  ار  ناگدیرفآ  نارورس  رگا  ناه 

تسا . دمحا  شردپ -  دوخ و  تیصخش  ظاحل  زا  مدرم -  نیرتهب 
راوگرزب ، ینوخ  هشیر و  گر و  اب  تسا  دنوادخ  ربمایپ 

هدنوش يرای  واسر  يدرخ  اب 
یئوگ هک  تسا  لد  رپ  نانچ  كانمهسو ، كرتس  ياهراک  ربارب  رد 

دشخرد یم  هک  تسا  نازورف  شتآ  يا  هراپ  نم  تسد  ود  رد  وا 
هتساخرب . بلاغ -  نب  يول  نادناخ  نامدرم -  نیرت  یمارگ  نایم  زا 

دیارگیم . یهایس  هب  مشخ  زا  شا  هرهچ  دنرادب  ینوبز  يراوخ و  رب  ار  وا  نوچ  و 
دنام . یم  نوریب  هرز  زا  شقاس  زا  یمین  هک  تسالاب  دنلب  نادنچ  زین  دوخو  زارد  شریشمش  لیامح 

دنسر یم  يراگتسر  هب  دنهاوخ  یم  ناراب  ربا  زا  شیوربآ  هب 
رورس دنزرف  يرورس  دوخ  و  تسا ، رایسب  شا  هناخ  رتسکاخ 

درآ  یم  درگ  دوخ  نوماریپ  ار  نانآ  دنک و  یم  قیوشت  ار  نانامهم  هب  نداد  كاروخ 
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میزادرپ اهرهش  رد  شدرگ  هب  ام  نوچ  و 
دیامن یم  هدامآ  دهن و  یم  داینب  ار  يزارفرس  يارس  هلیبق ، نادنزرف  يارب 

دنتساوخ یم  يراشفاپ  اب  ار  یتشآ  نیا  ینانمادکاپ ، همه 
دنا هدوتسدوخ  گرزب و  یشفرد  نوچمه  ناشیا  راک  هک 
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دندراذگ هک  دندراذگ  دنتشاد و  ناور  ناشهاگنابش  رد  ار  هچنآ 
دندوب باوخ  رد  نامدرم  رگید  هک  دندمآ  ردب  یلاح  رد  شمارآ و  اب  نادادماب  و 

دندنادرگرب دونشخ  ار  ءاضیب  نب  لهس  هک  دندوب  نانآ 
رکبوب مه  دش و  نامداش  دمحم  مه  راک ، نیا  زا  هک 

دندرک یم  تکرش  ام  ياهراک  رتشیب  رد  اه  هورگ  یک 
میدومن یم  یتسوداه  هتشذگ  رد  نیا  زا  شیپ  ام  و 

میدومن یمن  یتخس  میتفای و  یم  میتساوخ  یم  هچ  ره  میداهن و  یمن  ندرگ  ار  یمتس  چیه  هتشذگ  رد  ام  و 
دیسرب . دایرف  هب  یصق  رابت  يا 

دیراد ؟ يا  هرهب  درآ  یم  ادرف  هچنآ  نایم  شیوخ و  ياه  ناج  دارفا و  نایم  رد  امش  ایآ 
هتفگ : يا  هدنیوگ  هک  مینانچمه  امش  نم و  هک  ار  یتسار 

تخادرپ "  یهاوخ  يرگنشور  هب  یئآ  نخس  هبوت  رگا  دوسا  هوک  يا 
باعیتسا ، 2 یبوقعی 22 /  خیرات  ، 2 هبیتق 151 /  نبا  زا  رابخالا  نویع  ، 1  / 399 ماشه 404 -  نبا  هریس  ، 1 دعس 192 و 173 /  نبا  تاقبط 

نب لهس  همانیگدنز 
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،3 ریثک 97 و 96 و 84 /  نبا  خیرات   1 يدادـغب 252 /  زا  بدالا  هنازخ  ، 1 فنالا 231 /  ضورلا  ، 1 هوفصلا 35 /  هفص  ، 2 ءاضیب 570 / 
رد هک  نالحد  ینیز  هریـس  ، 1  / 357 یبلح 367 -  هریس  بلاـط ص 13 ، یبا  ناوید  ، 1 يربکلاصیاصخلا 151 /  ، 1 رثالا 127 /  نویع 

 11 بلاطملا ص13 -  ینسا  بلاطلا ص 44 و 15 و 9  هبلط  ، 1 هدش 290 و 286 /  پاچ  یبلح  رثا  هیشاح 
رد مه  هنایروم و  هلیـسوب  نآ  ندش  ندروخ  همان و  نیا  هرابرد  دسیون : یم  هدرک و  دای   2 لماک 36 /  رد  ار  همان  نامیپ  ناتـساد  زین  ریثا  نبا 

تسا : اه  نآ  زا  هک  هتفگ  یئاه  هدورس  بلاطوبا  داهن ، داینب  هک  یئاه  ندیرب  نادنواشیوخ  زا  اه و  متس  نوماریپ 
دوب یتربع  دنپ و  همان  نیا  راک  رد  یتسار  هب  "

درتسب نآ  يور  زا  ار  دنزگ  رازآ و  رفک و  ياه  هناشن  دنوادخ ،
دنیامن یشهوکن  دنتسناوتن  هنوگ  چیه  هب  تقیقح  هدنیوگ  هرابرد  و 

دمآرد تسردان  هدوهیب و  دنتفگ ، یم  هک  یئاهراک 
. " تسا وگغورد  درآرد  دوخ  زا  تسردان  يزیچ  هک  سکنآ  و 

گرم ماگنه  رد  بلاطوبا  ياه  شرافس 

هورگ يا  تفگ  وا  دـندمآ و  درگ  وا  دزن  شیرق  ناـگرزب  دیـسر  ارف  گرم  ماـگنه  ار  بلاـطوبا  نوچ  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  یبلک  ناـبز  زا 
درمریلد مه  تسا و  امـش  نایم  اورنامرف  رورـس  مه  دـینایزات ، بلق  مه  شناگدـیرفآ و  نایم  رد  دـیتسه  ادـخناگدیزگرب  مه  امـش ، شیرق 

ارنآ دوخ ، رگم  دیداهنن  ياج  رب  يزارفارـسو  يدـنمجرا  زا  يا  هرهب  چـیه  نابرع  يارب  هک  دـینادب  گرزب و  شخب و  رایـسب  مه  ماگـشیپ و 
هدرک و زارحا 
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مدرمتسا يرازفا  تسد  امـش  يوس  هب  نیمه  يرای  هب  زین  ار  ناـشیا  تسا و  اـه  يرترب  مدرم  رب  ار  امـش  هوگ  نیا  هب  سپ  دـیا  هتفاـی  ار  نآ 
یم ار  هبعک   ) نامتخاس نیا  تشادگرزب  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  نم  دنا و  هدمآ  درگ  ینمشد  هب  امش  راکیپ  رب  دنا و  گنج  امـش  يارب 

زا دینک و  دنویپ  دوخ  ناشیوخ  اب  ماگ . يراوتسا  مه  یگدنز و  نتـشاد  ياپ  رب  مه  تسا و  راگدورپ  يدونـشخ  مه  راک  نیا  رد  هک  دیوگ )
، دیازفا یم  ناسک  هرامش  رب  و  دیآ ) یمدآ  غارسب  رترید  ات   ) دزاس یم  راکشومارف  ار  گرم  ناشیوخ  هب  یکین  نتـسویپ و  اریز  دیربم  ناشیا 

توعد دنکفا  یتسین  هاگترپ  هب  دنا  هدوب  امش  زا  شیپ  ياه  هدس  رد  هک  ار  یمدرم  شور  ود  نیا  هک  دینک  اهر  ار  يرازآ  مدرم  يرگمتس و 
هب داب  امـش  رب  دراد  رب  رد  گرم  یگدنز و  رد  ار  امـش  يدنموربآ  زین  هویـش  ود  نیا  هک  دیئاشخبب  ناگدنهاوخ  رب  دـیریذپب و  ار  ناگدـننک 

دهن  یم  هیاپ  ار  هدوت  نایم  رد  امشيراوگرزب  درآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  صاوخ  یتسود  هویش ، ود  نیا  هک  يراد  تناماو  یئوگتسار 
ار یئاهشرافس  همه  دوس  نابرع و  ور  تسار  تسانایـشرق و  نیما  وا  اریز  دینک  راتفر  وکین  دمحم  اب  هک  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  نم  و 

ینمـشد میب  زا  ناـبز  تفریذـپ و  ارنآ  لد ، هک  دروآ  اـم  يارب  يزیچ  وا  هک  ار  یتـسار  هدـمآ و  درگ  وا  تشادـگرزب  رد  مدرک  امـش  هب  هک 
هک مرگن  یم  ار  امـش  ناتـسدریز  ورب  رود و  نامدرم  نایزات و  ياهاپ  رـس و  یب  اـیوگ  هک  مسق  ادـخب  دز و  زابرـس  نآ  شریذـپ  زا  نارگید 

شیرق و نارس  دور و  ورف  گرم  ماک  رد  ناشیا  يرای  هب  وا  دنراد و  گرزب  ار  وا  راک  دنرمش و  تسار  ار  وا  نخس  دنریذپب و  ار  وا  توعد 
وا ربارب  رد  هک  یناسک  دینیبیم  ناهگان  دندرگ و  نادنوادخ  زا  ناشیا  ناناوتان  دـتفا و  یناریو  هب  ناشاهارـس  دـنوش ، تسدریز  نآ  ناگرزب 

همه زا  رتدـنم  هرهب  يو  دزن  رد  دـنا  هدوب  همه  زا  رترود  وا  زا  هک  یناسک  دـندرگ و  رتدـنمزاین  يوب  ناگمه  زا  دـنا  هدوب  رت  گرزب  همه  زا 
دنراپـس وا  هب  ار  شیوخ  راک  راسفا  دـننادرگ و  یفاص  يو  يارب  ار  شیوخ  لد  دـنراذگ و  وا  يارب  ار  دوخ  صلاخ  یتسود  ناـبرع  دـنوش ،

رد وا  هار  سک  چـیه  ادـخب  دیـشاب  شهورگ  نانابیتشپ  وا و  نارازگراک  دـیریگب ، ار  ناتيردـپ  دـنواشیوخ  نیا  نوماریپ  شیرق  هورگ  ناه 
سکچیه دتفاتسار و  هار  هب  رگم  دریگن  شیپ 
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یئوگ خساپ  يارب  هتبلا  داد  یم  يور  رتید  مگرم  دـیئاپ و  یم  نیا  زا  شیب  يراگزورنم  ناج  رگا  ددرگ ، راگتـسر  رگم  دناتـسن  ار  وا  نید 
متخاس یم  رود  هب  يو  زا  ار  اه  يراتفرگ  متساخ و  یم  رب  وا  ياه  یتخس  هب 

غولب ، 2 هدش 9 /  پاچ  فرطتسملا  هیـشاح  رد  هک  قاروالا  تارمث  ، 1 سیمخلا 339 /  خیرات  ، 1 بهاوملا 72 /  ، 1 فنالا 259 /  ضورلا 
بلاطملا ص 5  ینسا   - 1 هدش 93 /  پاچ  یبلح  باتک  هیشاح  رد  هک  نالحد  ینیز  هریس  ، 1 یبلح 375 /  هریس  ، 1  / 327 برالا ،

دوب هدراذگ  ار  شا  ینابز  ع )  ) وا هک  نیا  رب  تسا  راکشآ  يا  هناشن  یگتفای ، هار  هب  نامیا  زا  تسا  بلابل  هک  اه  شرافـس  نیا  دیوگ : ینیما 
هک دـنزیخرب  يو  اـب  يا  ینمـشد  ناـنچ  هب  وا  هدوت  دیـسرت  یم  رتشیپ  هک  ارچ  دوب  هدـش  هدـیمون  یگدـنز  زارگید  هک  یتاـظحل  نیمه  يارب 

یناوتان هب  یئاناوت  دـشاپب و  مه  زا  اهورین  هک  دـشک  اجنآ  هب  ار  راک  اه  نیا  دـشاب و  هتـشاد  سپ  رد  زین  ار  يو  رب  فرط  ره  زا  ناشیا  موجه 
هتخاس راوتسا  دوخ  لد  رد  زور  نیتسخن  نامه  زا  ار  وا  هب  نامیا  هک  دنچ  ره   - دنک عافد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دناوتن  رگید  هاگنآ  دیارگ و 

ار هچنآ  دوب  نیا  دنک  تمدخ  هنوگنادب  دناوت  یمن  شا  هدیقع  نتشاد  ناهنپ  اب  رگید  هک  تسناد  دید و  کیدزن  ار  گرم  نوچ  یلو  دوب - 
دروآ  نابز  رب  ربمایپ  هرابرد  ار  شا  ینادواج  ياه  شرافس  نآ  تخاس و  راکشآ  دوب  هداد  ياج  شا  یتسه  دوپ  رات و  رد 

شردپ ناگداز  هب  بلاطوبا  ياه  شرافس 
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نآ ات  امش  تفگ  دناوخب و  ار  بلطملا  دبع  ناگداز  دیسر  ارف  گرم  ماگنه  ار  بلاطوبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  يربک  تاقبط  رد  دعس  نبا 
دیهد شا  يرای  دینک  يوریپ  وا  زا  سپ ، دیتسه .  یئوکین  رد  هشیمه  دیدنب  یم  راک  هب  ار  وا  نامرف  دیراد و  يونش  نخس  دمحم  زا  هک  هاگ 

ار  تسار  هار  ات 
نخس دیرب و  نامرف  دمحم  زا  نامیشاه  هورگ  يا  زین : تیاور  کی  داینب  رب  و 
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دیبایب  ار  تسار  هار  دیوش و  راگتسر  ات  دیرامش  تسار  ار  وا 
1و 375 و یبلح 372 /  هریس  رد  1 و   / 87 يربکلا صیاصخلا  رد  مه  و  ص 5 -  تفای -  ناوت  یم  طبس  هرکذت  رد  مه  ار ، اهشرافـس  نیا 
ار ثیدـح  نیازین  یجنزرب  بلاطملا ص 10 و  ینـسارد  مه  1 و  هدش 293 و 92 /  پاچ  یبلح  هیـشاحرد  هک  نالحد  ینیز  هریـس  رد  مه 
رد ار  نتفاـی  تسار  هار  وا ، هکتسا  دـیعب  یلیخ  میوگ  یم  دـیوگ : مه و  يا  هناـشن  وـکین  هچ  و  بلاـطوبا ، ناـمیارب  درامـش  یم  يا  هناـشن 

دباترب .  نآ  زا  يور  دوخ  یلو  دهد  روتسدراک  نیا  هب  ار  نارگید  دنادب و  ربمایپ  يوریپ 
وا میلـست  زا  ياهناشن  هن  مادکچیه  بلاطوباياه  شنکاو  نانخـس و  همه  نیا  دیوگب  دناوتب  هک  دبای  یمن  یهار  تسرد  درخ  دـیوگ : ینیما 

هتـشاد نآ  رب  ار  وا  يزیچ  هچ  سپ  هنرگو  ص )  ) هدوب نآ  یعاد  هک  یـسک  ندرمـش  تسار  رب  لیلد  هن  تسا و  یتسرپ  هناـگی  نید  ربارب  رد 
ياه يراوگان  اب  ار  شیوخ  هغدغد  یب  یگدنز  دنیبب و  ناشیا  زا  اهرازآ  همه  نآ  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  شیرق  ياه  يریگ  تخـس  هک 

هن دنتـشاد و  يا  هدوسآ  یگدـنز  هن  دـندوب  راـتفرگ  هرد  نآ  رد  شنادـناخ  ناگدـیزگرب  دوخ و  هکار  يراـگزور  نآ  هژیو  هب  دـیامن  خـلت 
تسد زا  وا  دش  یم  رود  ناشیا  زا  اهدنزگ  تارطخ و  هن  دنشاب و  نآهب  مرگ  تشپ  هک  دنتشاد  یتینما  هن  تشذگ  یم  یگداس  هب  ناشتشیعم 

هچ دوبن  ناملـسم  رگا  سپ  تخاس  یم  راومه  دوخ  رب  ار  كاندرد  ياه  یلدتخـس  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  ندـیرب  اهرازآ و  شیوخ ، هدوت 
زا يرادفرط  دوب ؟ هتخاس  دـنباپ  راتفرگ و  هرد  رد  ار  يو  لاس  نیدـنچ  يا  هزیگنا  هچ  تشاداو و  اه  يراکادـف  همه  نیا  هب  ار  وا  يا  هزیگنا 

راوتـسا و ینامیا  رـس  زا  رگم  دوبن  همه  اه  نیا  ادـخب  هن  تشاد ؟ یمن  رواب  ار  نآ  ندوب  قح  درمـش و  یمن  تسارار  نآ  شدوخ  هک  يراک 
نیا زا  مادک  ره  تایئزج  رد  یفاکـشوم  اب  ناگدنناوخ  هک  دوب  هدروآ  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  نتفریذـپ  ندروآ و  دورف  رـس  ندرمـش و  تسار 

نتخاس راومه  هب  ار  وا  تسناوت  یمن  یئاهنت  هب  یکیدزن  و  يدنواشیوخ .  هنرگو  دنـسرب  هجیتن  نیمه  هب  اراکـشآ  دنناوت  یم  اه  تشذگرس 
او ار  بهلوبا  شردارب  هکنانچ  دراداو  شیوخ  رب  اه  یتخسهمه  نیا 
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ار وا  نخـس  اراکـشآ  هک  تشاد  یمن  او  نآ  هب  رگید  یلو  دـناوخ  یم  ص )  ) يو زا  عافد  هب  ار  وا  يدـنواشیوخ ، هک  متفرگ  هزاتو  تشادـن 
نیتسخن ياه  هماـن  رد  يو  ماـن  هک  یـسوم  نوچمه  تسا  يربماـیپ  وا  یتسار  هب  تسا و  قح  هدروآ  وا  هچنآ  هک  دـیوگب  درامـش و  تسود 

یتاحیرـصت نیا  لاثما  دـنک و  تشپ  نآ  هب  ددرگب و  وا  هار  زا  هک  تسا  یـسک  هارمگ  هتفای و  هار  دـنک  يوریپ  وا  زا  هک  ره  هتفای و  شراگن 
هدناوخ .  ص )  ) وا يوس  هب  ار  مدرم  شیوخ ، زاوآ  نیرتدنلب  اب  وهدومن  زاب  ار  اه  نآ  اراکشآ  دوخ  يورین  همه  اب  هک 

بلاطوبا زا  یثیدح 

زا تفگ : یم  بلاطوبا  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدروآ  عفار  وبا  زا  وا  یمـشاه و  یـسیع  نب  قاحـسا  قیرطزا   4 هباـصا 116 /  رد  رجح  نبا 
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يارب ناشیوخ و  نایم  دنویپ  نتخاس  راوتـسا  يارب  تسا  هداتـسرف  ار  وا  شراگدرورپ  تفگ  یم  هک  مدینـش  هللا  دبع  نب  دمحم  ما  هدازردارب 
تسا .  راکتسرد  وگتسارزین و  دمحم  و  دنتسرپن ، ار  يرگید  وا  اب  دنتسرپب و  ار  ادخ  اهنت  هک  نیا 

رد زین  دعم  نب  راخف  دیس  هدروآ ، ار  نآ  بیطخ  دسیون : یم  هدرک و  دای  بلاطملا  ینسا  زا  رد ص 6  زین  نالحد  ینیز  دیسار  شرازگ  نیا 
هدروآ یناهفـصا  جرفلاوبا  هار  زا  ار  نآ  زین  رگید  يدانـسا  اب  هدروآ و  ار  نآ  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  قیرط  زا  هجحلا  باـتک  زا  ص 26 

هک ما  هدازردارب  دـیوگ  یم  ض )  ) بلاطوبا مدینـش  تفگ  هک  هدروآ  یفقث  هورع  نابززا  زین  بلطلا  هیاـهن  رد  یلبنح  میهاربا  خیـش  تسا و 
نتخاس راوتسا  هب  تسا  هداتـسرف  ار  وا  شراگدرورپ  هک  داد  ربخ  ارم  تسا  وگتـسار  رایـسب  هک  دنگوس  ادخب  تسا و  راکتـسرد  وگتـسار و 

ینیبن باذع  ات  زرومرفک  يرب  يزور  ات  شاب  رازگساپس  هتفگ : مه  تاکز و  نداد  زامن و  نتشاد  اپرب  و  ناشیوخ ، نایم  دنویپ 
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دنا هدرک  شرازگ  وا  زا  شناسک  نادناخ و  هچنآ 

هراشا

ناینس نابز  زا  طقف 
هب تسا  دنلب  یئاوآ  هدیـسر  ناشیا  زاهنیمز  نیا  رد  هک  ینخـس  ره  میرگنب و  ار  بلاطوبا  ناگداز  بلطملا و  دبع  نادـنزرف  نایمـشاه و  رگا 
زا تسا ، هدوب  ص )  ) وا توعد  هب  نداهن  ندرگ  شا  هزیگنا  هدروآ  ماجنا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  يرایرد  وا  هچنآ  هک  نیا  وا و  راوتـسا  نامیا 

هدیقع هب  دسیون  یم  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  دنـسانش  یم  نارگید  زا  رتهب  هتـشذگ  نآ  رد  هک  ار  یئاهدادیور  هناخ  کی  لها  مه  یئوس 
نایاپ .  بلاطوبا  سابع و  وهزمح  رگم  تفرگن  یناملسم  ص )  ) ربمایپياهومع زا  سک  چیه  ع )  ) تیبلها

، رتراکشآ هچ  ره  هتشادرب و  داقتعا  نیا  یئوگزاب  هب  زاوآ  ناشاه  لسن  همه  نایم  وناراگزور  همه  رد  شیوخ و  يورین  همه  اب  ناشیا  يرآ 
رعش : دنا .  هدرمش  دودرم  دنا  هدومن  تفلاخم  ناشیا  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یناسک  نخس 

دیرامش تسار  ار  نآ  دیوگ  ینخس  ماذح  نوچ  " 
 " هتفگ .  ماذح  هک  تسا  نامه  نخس  هک 

یخربسار رد  بلطملا و  دبع  نب  سابع  اهنآ  زایخرب  سار  رد  هک  رایـسب  دانـسا  اب  دـسیون  یم   3 دوخ 312 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبانبا   1
نیا هللا و  لوـسر  دـمحم  هللاـالاهلاال  تفگ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  درمن  بلاـطوبا  هـک  هدـش  شرازگ  دراد  رارق  هفاـحق  یبا  نـب  رکبوـبا  رگید 

ع)  ) یلع زا  مه  دینـشب و  ار  نآ  ساـبع  شردارب  هک  دـنار  ناـبز  رب  هتـسهآ  ینخـس  گرم  ماـگنه  رد  بلاـطوبا  هک  تسا  فورعم  شرازگ 
تفگ هک  هدشتیاور 

هحفص 319 ] ] 

تخاس .  دونشخ  نتشیوخ  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هکنآ  زا  سپ  رگم  درمن  بلاطوبا  یتسار  هب 
هملک نآ -  ومع  تفگ  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  دش  تخـس  بلاطوبا  يرامیب  نوچ  هکدـنا  هدروآ  سابع  نبا  نابز  زا  ینارعـش  وادـفلاوبا  و 

میب رگا  ما  هدازردارب  تفگ  وا  هب  بلاطوبا  مرامشب  اور  ار  وت  زا  تعافش  تمایق ، زور  رد  ات  وگب  ار  ربمایپ -  تلاسر  هب  دیحوت و  هب  یهاوگ 
کیدزن بلاطوبا  گرم  نوچ  یلو  متفگ  یم  ار  نآ  هتبلا  ما  هتفگ  ار  نآ  گرم  سرت  زا  نم  دنرب  نامگ  شیرق  هک  دوبن  نیا  زا  مانـشد و  زا 
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هب هک  يا  هملک  دنگوس  ادخ  هب  ما  هدازردارب  تفگ  دینش و  ار  وا  نخس  داد و  ار  دوخ  شوگ  سابع  شنابل و  نداد  ناکت  هب  درک  زاغآ  دش 
دومن  هار  ار  وت  هک  ار  يادخ  شیاتس  ومع  يا  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  ار  نآ  یتسار  هب  دیوگب  يداد  روتسد  وا 

ماما لوق  زا  دـیحوتلا  هرهوج  حرـش  رب  دوخ  حرـش  رد  یمیحـس  خیـش  دـسیون : یم   - 1 یبلح 94 /  هریـس  رد  نالحد  ینیز  دـمحا  دیـس  و 
هدش تباث  تافشاکم  نابحاصزا  یخرب  دزن  سابع -  ثیدح  ینعی  الاب -  ثیدح  یتسرد  هک  تسا  هدرک  لقن  یتعامجو  یکبس  ینارعش و 

تسا . تسرد  يا  هدیقع  ناشیا  دزن  وا  ندوب  ناملسم  و 
، گرم ماگنه  رد  هکتشاد  يا  هتـسیاب  زاین  هچ  بلاطوبا  هنرگو  میدروآ  هورگ  نیا  اب  يزاسمه  يارب  اهنت  ار  ثیدـح  نیا  ام  دـیوگ : ینیما 
و شیوخ -  رثن  رعش و  رد  نآ -  موهفمهب  نداد  زاوآ  اب  دوب  هتخاس  راوتـسا  اردوخ  ياهبنارگ  یگدنز  هک  دنارب  نابز  رب  ار  يا  هملک  ود  نآ 

یگدنز زا  مد  نیرخآ  ات  شیوخ  رب  اه  میب  ساره و  نتخاسراومه  اب  و  نآ ، هدننک  راکـشآ  زا  عافد  اب  و  نآ ، نتفریذـپ  هب  مدرم  ندـناوخهب 
نابز رب  هزات  ون و  زیچ  ود  نوچمه  ار  هملک  ود  نیا  هک  تشاد  ياهتـسیاب  زاـین  هچ  بلاـطوبا  رگید  اـه  نیا  همه  اـب  نآ ؟ زا  يرادـساپ  يارب 

نتفگ اب  ات  دوب  هارمگ  یک  دوب و  رفاک  یک  وا  دنارب ؟
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هاوخلد یهاوگ  نیمه  زا  يا  هنوگ  دوخ  میدروآ  وا  ناـبز  زا  رد ص 254  هک  ار  ینخـس  رگم  دـتفا ؟ نید  هار  هب  درآ و  نامیا  هملک  ود  نآ 
دیوگ : یم  هک  تسین 

دمحم ، هک  دننادب  مدرم  ناکین 
تسا  میرم  نبحیسم  یسوم و  رایتسد 

دندروآ ناشیا  هچنآ  دننام  دروآ  یشیک  ام  يارب  زین  وا 
دنراد یم  زاب  اه  يدب  زا  دننک و  یم  یئامنهار  ادخ  نامرف  هب  ار  ام  ناشیا  همه  سپ 

وا هک  دیناوخ  یم  دوخ  باتک  رد  امش  هتبلا 
تسین .  ینادان  رس  زا  وا  نخس  دراد و  نیتسار  يراتفگ 

تشذگ : رد ص256  هک  وا  نخس  زین  و 
دنا هتفرگ  شیوخ  یتسه  ياورنامرف  دنراد و  تسود  ار  واناگدنب  تسا  راکتسرد 

دراد یگریچ  اهرهم  همه  رب  هک  يراگدرورپ  رهم  اب  مه  نآ  و 
یم  یحو  وا  هب  شراگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  يربمایپ  وا 

دیزگ دهاوخ  نادندب  بل  ینامیشپ ، زا  تفریذپن  ار  ینخس  نینچ  هک  ره  و 
تشذگ : رد ص 256 هک  وا  نخس  زین  و 

میاهتخانش  یسوم  نوچمه  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  رگم 
تسا  هتفر  وا  دای  اه  همان  نیتسخنرد  هک 
تشذگ : رد ص 259  هک  وا  نخس  زین  و 

دناوخ یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هدمآ  هک  يربمایپ  رب  متس  زا  مه  و 
تسا  هدمآ  شرع  راگدرورپ  دزن  زا  هک  اهبنارگ  ینامرف  زا  يوریپ  هب  و 

تشذگ : رد ص260  هک  وا  نخس  زین  و 
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نک لابند  ار  دوخ  راک  اراکشآ  يراوخ ، هنوگچیه  یب 
داب نشور  تا  هدید  رادشوخ و  لد  و 

ینم هاوکین  وت  هک  متسناد  نیدناوخ و  تسارهار  هب  ارم 

هحفص 321 ] ] 

يا  هدوب  راکتسرد  نیما و  دوخ  یتساخرب و  توعد  هب  وت  هک  هتبلا  و 
شیک  ما  هتسناد  نم  یتسار  هب  و 

تسا  ناگدیرفآ  ياه  شیک  نیرتهب  زا 
تشذگ : رد ص 262  هک  وا  نخس  زین  و 

دیورگب تفگش  یباتکهب  ای 
تسا هدمآ  دورف  سنوی  ای  یسوم  نوچمه  يربمایپ  رب  هک 

تشذگ : رد ص 265  هک  وا  نخس  زین  و 
مداد  يرای  يریشمش  اب  ار  اورنامرف -  يادخ  ربمایپ  نامه  ربمایپ -  نم ،

دیشخرد یم  اه  شخرذآ  نوچمه  هک 
زوسلد يرادساپ  دننام 

منک یم  يرادساپ  ینابیتشپ و  ادخ  هتخیگنارب  زا 
تشذگ : رد ص 270  هک  وانخس  زین  و 

دشاب نابیتشپ  ار  وا  شیوخ  يرای  اب  ناگدنب  راگدرورپ  سپ 
تسین . هار  نآ ، تقیقح  موب  زرم و  رد  ار  لطاب  هک  دزاس  راکشآ  ار  یشیک  و 

تشذگ : رد ص 297  هک  وا  نخس  زین  و 
دشاب ، هتشاد  کین  رهوگ  هک  منادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادخ  هب 

دیشک دهاوخن  هدیشکن و  ربمایپ  زا  تسد 
مینک یم  يرای  ار  وا  ربمایپ ، نیاو  میئام 

مینز  یم  وا  درگ  زا  اه  هزین  رس  اب  ار  نانمشد  و 
تشذگ : رد ص 279  هک  وا  نخس  زین  و 
دیشکبار ؟ ربمایپ  دمحم  دیهاوخ  یم  ایآ 

دیا هدش  صوصخم  یگدنخرفان  رد  دوخ  ياهرفیک  يزارد  ینوزف و  اب  امش 
تشذگ : رد ص 298  هک  وا  نخس  زین  و 
شاب  ابیکش  دمحا  شیک  رب  یلعیوبا  يا 

هحفص 322 ] ] 
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یسر يزوریپ  هب  یئابیکش  اب  ات  شاب  نآ ) هدننک  راکشآ  ای   ) شیک يارب  يا  هنومن  و 
تسا هدروآ  ار  قح  شراگدرورپ ، دزن  زا  هک  ار  سکنآ 

شابم رفاک  هزمح  شاب ، نابیتشپ  رادساپ و  هدارا ، اب  یتسار و  هب 
ياهدروآ نامیا  وت  یئوگب  هک  موش  یم  نامداش  نم  یتسار  هب  هک 

نک يرای  ار  ادخ  لوسر  ادخ ، هار  رد  سپ 
تسا : هدرک  شرازگ  یناهفصاجرفلاوبا  هک  وا  نخس  زین  و 

تسا .  رگوداج  دمحا  هک  دنرادنپ  یم  شیرق 
دنزات ، یم  هبعک  يوس  هب  يور  نابوک  ياپ  هک  ینارتش  راگدرورپ  هب  دنگوس 

دنیوگ یم  غورد  نانیا 
متخانش یمیئوگتسار  هب  ار  وا  هشیمه  نم 

تسا  نیما  ظوفحم ، ياه  ياج  اه و  تمح  رح  رب  مه  اه ، یئاراد  همه  اه و  تمینغ  اه و  هعیدو  رب  مه  وا ، و 
حوتفلاوباریسفت 212 رد  هچنانچ  هدش و  شرازگ  یناهفصا  جرفلاوبا  قیرط  زا  هدمآ  هجحلا  باتک  زا  رد ص 72  هچنانچ  هک  وا  نخس  زین  و 

ریرج : نب  دمحم  نب  نسح  قیرط  زا  هدمآ   4 / 
دنرب ، یم  رس  هب  يدنمجرا  رد  هک  ناینانک  زا  یناسک  هب 

يوگبناراکشهد : اه و  يدنلب  رس  ناگدنراد  هب  مه  و 
دمآ . امش  دزن  هب  يا  هتخیگنارب  اورنامرف ، دنوادخ  دزن  زا  یتسار  هب 

دیدرگ . اریذپ  هتسیاش  ياهراک  اب  ار  وا  سپ 
تسا وانت  رب  يا  هماج  دنوادخ  دزن  زا  هک  دیهديرای  ار  دمحا  و 

دوش هریچ  نآ  رب  دناوت  یمن  سک  چیه  هک 
تسا : هدمآ   3 دیدحلا 315 / یبا  نبا  حرش  رد  هک  شراعشا  نایم  رد  وا  نخس  زین  و 

هحفص 323 ] ] 

تسا دمحا  نایمشاه  نیرتهب  سپ  " 
ترتف "  نارودرد  تسا  ادخ  لوسر  هک 

رد هک  یناسک  دـندیناسر و  یم  همه  شوگ  هب  لهد  زاس و  اب  دیـسر  یم  زین  اه  شرازگ  نیا  کـی  دـص  هباحـص ، زا  یکی  هراـبرد  رگا  هک 
يدـیلپ كرچ و  زا  رپ  بآ  ره  نماد  نب  تسد  دوخ  گشم  ندرک  رپ  يارب  دـندافتا و  یئوگفازگ  هب  هباحـص  زا  یخرب  هرابرد  بقانم  نتفاب 

تخـس ناشیا  رب  اه  نیمه  هک  مینیب  یم  یلو  دـندرکیم  رک  انرک  قوب و  زا  ار  اـه  شوگ  هتبلا  اـهرازفا ، تسد  نینچ  نتـشاد  اـب  دـنوش ، یم 
نم ارچ ؟ دشاب و  هدناسر  همه  شوگب  دنلب  زاوآ  گناب و  هب  ار  نانخس  نیا  زا  هنوگ  نارازه  دنچ  ره  دنبایردار  بلاطوبا  یناملسم  هک  تسا 

مناد . یمن 
زا ار  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  تفگ  هک  تسا  هدروآ  یلع  نابز  زا  وا  عفار و  یبا  نب  هللا  دیبع  نابززا   1 دوخ 105 /  تاقبط  رد  دعس  نبا   2

يامن ناهنپ  كاخ  رد  نک و  نفک  هد و  لسغ  ار  وا  ورب  تفگ  سپس  تسیرگب و  متخاس  هاگآ  بلاطوبا  گرم 
درآ .  تمحر  يو  رب  دزرمایب و  ار  وا  ادخ 
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خلا هد  لسغ  ار  وا  ورب  تفگ  سپس  تسیرگب و  یتخسهب  سپ  تسا : هدمآ  يدقاو  ترابع  رد  و 
 - هوبنلا طبـس  هوبنلالئالد -  رد  یقهیب  هنوگ  نیمه  هب  هدروآ -  رکاسع  نبا  تسا  هدمآ  بلاطملاینسا ص 21  رد  هچنانچ  ار  الاب  شرازگ 

ینیز دیس  1 و  هریس 373 /  رد  یبلح  3و  دوخ 314 /  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هدرک و  دای  ار  نآ  هرکذت  زا  رد ص 6  زین  يزوج  نبا  طبس 
يو بلاطملا ص 35 ینـسا  لقن  هب  هک  بلاـطوبا  هاـجن  رد  یجنزرب  مه  1 و  هدـش 90 /  پاچ  یبلح  هیـشاح  رد  هک  دوخ  هریـس  رد  نالحد 

يرواد زین  هناگادج 

هحفص 324 ] ] 

دـنا و هدرک  شرازگ  ار  نآ  زین  همیزخ  نبا  دوراج و  نبا  دواد و  وبا  هک  تسا  ریخا  باتک  نیمه  رد  هدروآ و  نآ  ندوب  حیحـص  ردار  دوخ 
زا زین  وا  رب  شندرکن  زامن  داتفین و  هار  شا  هزانج  یپ  رد  هک  دوب  شیرقنادرخیب  دـنزگ  زا  زیهرپ  يارب  اهنت  ص )  ) ربمایپ هک : تسا  اـجنامه 

دوب .  هدشن  بجاو  تیم  زامن  اهزور  نآ  هک  دوب  نیا 
دیـسر و يربمایپ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تشذگرد  ینآ  زا  سپ  لاس  هد  لاوش و  همین  رد  بلاطوبا  هک  تسا  هدیـسر  وا  زج  یملـسا و  زا 

تخـس یهودنا  زا  هتـشابنا  شیوخ  يومع  يو و  متام  رد  ص )  ) ادخ لوسر  لد  تشذگرد و  وا  زا  سپ  زور  جـنپ  هام و  کی  زین  هجیدـخ 
دندیمان . هودنا  لاس  ار  لاس  نآ  هک  یئاج  ات  دش 

یبلح هیشاح  رد  نالحد  ینیز  هریـس  ، 1 یبلح 373 /  هریس  ، 3 ریثک 134 /  نبا  خـیرات  يزیرقم 27 ، زا  عاـتما  ، 1 دعـس 106 /  نبا  تاقبط 
بلاطملا ص 11  ینسا  ، 1  / 291

وا دسیون  یم   - 1  / 120 دوخ -  خیرات  رد  ادفلاوبا  هتسناد و  لاوش  همین  رد  يدید  هکنانچ  ار  بلاطوبا  تشذگرد  دعـس  نبا  هجوت : نایاش 
رد يزیرقم  وهدادتبـسن  هدربن  مان  هک  یخرب  هب  لاوش ، رد  ار  وا  تافو  هب  داـقتعا   1 بهاوم 71 /  رد  ینالطـسق  تشذگرد و  لاوش  هام  رد 
یم  1 بهاوم 291 /  حرـش  رد  یناـقرز  تشذـگرد و  لاوش -  همین  رد  یخرب  هتفگ  هب  و  هدـعقیذ -  زاـغآ  رد  وادـسیون  یم  ص 27  عاتما 

ربمایپ یگلاس  زاغآ 50  رد  دسیون : یم  باعیتسا  رد  تشذگرد و  تثعب  زا   10 لاس ناضمر  رد 18  هرد  زا  نایمشاه  جورخ  زا  سپ  دسیون :
سپ ا هام  شش  دندش و  جراخ  هرد  زا 

 . دوش یم  هدید  زین  هعیش  ياه  شراگن  رد  ینخس  دنچ  نیا  و  نایاپ .  تسا .  هدوب  بجر  هام  رد  وا  تافو  سپ  تشذگ  رد  بلاطوبا  نآ ، ز 
دنوـیپ اـب  تشاداـپ  وـمع  يا  تفگ : تشگرب  بلاـطوبا  هزاـنج  رـس  زا  ص )  ) ربماـیپ نوـچ  هک  تسا  هدرک  شرازگ  ساـبع  نبا  زا  یقهیب   3

تشگ یم  رب  بلاطوبا  هزانج  رس  زا  ربمایپ  نوچ  بیطخشرازگ : ترابع  هب  و  يریگب .  وکین  یئازس  داب و  يدنواشیوخ 

هحفص 325 ] ] 

دهد .  وکین  يازس  ار  وت  ادخ  داب و  يدنواشیوخ  دنویپ  نامه  اب  تشاداپ  ومع  يا  تفگ :
میهاربا خیـش  زا  بلطلا  هیاهن  طبـس ص 6 ، هرکذت  ، 3 ریثک 125 /  نبا  خـیرات  ، 13 يدادـغب 196 /  بیطخ  خـیرات  یقهیب ، زا  هوبنلا  لئالد 

ینغم ص136 .  دهاوش  حرش  ، 4 هباصا 116 /  مینک -  یم  لقن  اجنآ  زا  فئارط ص 86  تطاسو  هب  هتبلا  یفنح - 
دمآ و نارگ  یسب  وا  لد  رب  شرازگ  نیا  تشذگرد  بلاطوبا  هک  دنتفگ  ار  ادخ  لوسر  نوچ   2 دسیون 26 /  یم  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  و 

ومع تفگ "  دیـشک و  تسد  ار  وا  یناشیپ  زا  پچ  تمـس  راب  تسار و 3  تمس  راب  راهچ  دمآ و  نورد  هب  سپـس  دش  تخـس  وا  یبات  یب 
يولج رد  سپ  دهد "  وکین  شاداپ  ار  وت  نم  يوس  زا  ادـخ  داد  يرای  ار  یلاسگرزب  يدومن و  یتسرپرـس  ار  یمیتی  يدرورپبار و  یکدوک 
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يریگب .  وکین  یئازس  داب و  يدنواشیوخ  دنویپ  نامه  اب  تشاداپ  تفگ  یم  دروخ و  یمخرچ  نآ  نوماریپ  هداتفا  هار  هب  شتوبات 
نم تفگ  دبایب  يا  هرهب  بلاطوبا  هک  يراد  دیما  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ  سابع  هک  دنا  هدروآ  ثراح  نبهللا  دـبع  نب  قاحـسا  نابز  زا   4

مراد  دیما  وا ) يارب   ) ار یئوکین  ره  مراگدرورپ  زا 
حاحص رد  هدربمان  نارگ  وگزاب  زا  قثوم و  نآ  نایجنایم  همه  هک  هدروآ  حیحـص  يدنـس  اب   1 تاقبط 106 /  رد  دعـس  نبا  ار  الاب  شرازگ 

هللا .  دبع  نب  قاحسا  یئانب و  تباث  هملس و  نب  دامح  ملسم ، نب  نافع  زا  دنا  ترابع  دنا و 
يرونید میهاربا  خیش  یفنح  هیقف  فئارط ص 68 ، هتـشون  هب  هدرک و  شرازگ  ار  نآ  زین  رکاـسع  نبا   1 يربکلا 87 /  صیاصخلا  هتشون  هب 

نبا زا  لقن  هب  هنملا ص 7  میظعتلا و  رد  یطویـس  3 و  دوخ 311 /  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زین  هدرک و  شرازگبلطلا  هیاـهن  رد  ار  نآ 
دنا .  هدروآار  نآ  دعس 

هحفص 326 ] ] 

هن هک  میدمآ  وت  دزن  هب  یلاح  رد  ادخلوسر  يا  تفگ  دش و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ییبارعا  تفگ  هک  دـنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا   5
دنار : نابز  رب  ار  اه  هدورس  نیا  سپس  دشاب  هدروخ  تشاچ  هک  یکدوک  چیه  هن  دلانب و  ات  میراد  ياهدنام  رتش  چیه  یتح 

دمآ یم  نوخ  شا  هنیس  زا  مرتخد  هک  میدمآ  وت  دزن  یلاح  رد  " 
تخادرپ یمن  وا  هب  شیوخ  یناشیرپ  زا  راوخریش  كدوک  ردام  و 

دنکفیب دوخ  تسد  ود  اب  یناوتان  یگنسرگ و  يراوخ و  زا  ار  كدوک  و 
دیسر یمن  يدیفس  هایس و  چیه  هب  شتسد  هک  ارچ 

تسین  ام  دزن  زیچ  چیه  دنروخ  یم  مدرم  هچنآ  زا 
تسپ زهلع  لظنح و  رگم 

يوس ت هب  نتخیرگ  رگم  تسا  هدنامن  یهار  چیه  ار  ام 
"؟ دنزیرگب دنناوت  یم  اجک  هب  ناربمایپ  ناتسآ  زج  مدرم  رگم  و 

ار یلاعت  يادـخ  دـش و  ربنم  زارف  رب  اـت  تساـخرب  دیـشک  یم  نیمز  رب  شا  هماـج  نماد  ینارگن ، زا  هک  یلاـح  رد  ادـخ و ص ) لوسر  سپ 
زاب درابب و  ناگمه  رب  هک  نک  باریـس  هدـنر  اب  هتـسویپ  هدـنهد و  هانپ  یناراب  اب  ار  ام  ایادـخ  راـب  تفگ : هاـگنآ  وتفگ  اـنث  وا  رب  دوتـسب و 
نیا هب  هک  يزاس ، هدـنز  نآ  ندوب  هدرم  زا  سپ  ار  نیمز  وینادرگ  ریـش  زا  رپ  ار  ناروناج  ناتـسپ  ینایورب و  نآ  اب  ار  اـه  هتـشک  اـت  دتـسیان 

یم  نوریب  هنوگ 
لوسر يا  دنتفگ  دـندمآ و  نانک  نویـش  ماوع  مدرم  دـندروخرب و  رگیدـکی  هب  نامـسآ  رد  اه  شخرذآ  هک  دوب  هدـیمان  نایاپ  هب  اعد  زونه 

زا ياهدرپ  نوچمه  ربا  سپ  ام  دوخ  رب  هن  رابب  ام  رهـش  نوماریپ  رب  ار  نآ  ایادخ ) ) تفگ دنک  قرغ  ار  ام  ناراب ، يرایـسب  هکمیراد  میب  ادـخ 
داب بلاطوبا  رب  دنوادخ  زا  رایسب  یئوکین  تفگ  دش و  نایامنشیاه  نادند  ات  دیدنخب  ص )  ) ادخ لوسر  دیدرگ و  فرطرب  هنیدم  نامـسآ 

هک

هحفص 327 ] ] 

تفگ دراد  یمارگ  ار  شیور  ادخ  هک  بلاطیبا  نب  یلع  دناوخب  ام  يارب  ار  وا  رعـش  تسیک  دش  یم  نشور  شمـشچ  دوب  هدنز  نونکا  رگا 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ : هک  تسا  رعش  نامه  تدوصقم  ایوگ  ادخ  لوسر  يا 
دنهاوخ یم  ناراب  ربا  زا  شیوربآ  یگدنخرف  هب  هک  یئور  دیپس  " 

" نانز هویب  نابهاگن  تسا و  ناگدرم  ردپ  هانپ 
يدرم سپس  تساوخ  یم  شزرمآ  بلاطوبا  يارب  ربنم  رـس  رب  نانچمه  ادخ  لوسر  دناوخرب و  ار  يو  هدیـصق  زا  یتایباوا  سپ  يرآ  تفگ 

دورس : نینچ  تساخرب و  ناینانک  زا 
نارازگساپس نابز  زا  تسا  وت  يارب  ار و  وت  شیاتس  " 

میدش باریس  ناراب  زا  ربمایپ ، يوربآ  هب  هک 
درک یئاعد  ار  دوخراگدرورپ  دنوادخ  وا 

وا  تمحر  هب  ار  دوخ  هدیداعد  نآ  اب  هارمه  هک 
دشاب مزال  رداچ  ندنکفا  يارب  هک  یتاظحل  تشذگ  زا  رتدوز  هاگنآ  و 

دیرابورف دیراورم  نوچمهناباتش  هک  میدید  ارناراب  ياه  هکچ 
دندمآ ششوج  هب  اه  لیسم  دندیراب و  رت  تخس  هچ  ره  اهربا 

دیناهرب یبآ  یب  زا  ار  نایرضم  دنلب  قطانم  ( ) اه نآ  هلیسوب  دنوادخ  و 
دیوگ بلاطوبا  شیومع  هک  نانچ  ربمایپ ، سپ 

تسا هرهچ  ناشخرد  یئور  دیپس 
دراد یم  شزیر  هب  ار  اهربا  دنوادخ  وا  يوربآ  هب  هک 

 . " تسا شرازگ  نامه  ینورب  هرهچ  یندینش و  نامه  یندید  نیا  و 

هحفص 328 ] ] 

ینامه .  وت  دنکنخس  وکین  يا ، هدنیارس  رگا  تفگ  (ص ) ادخ لوسر 
دهاوش حرش  ، 3 يراقلا 435 /  هدمع  یبلح ، هریس   3 دیدحلا 316 /  یبا  نبا  حرش   1 عیانصلا 283 /  عیادب  يدروام ص 77  زا  هوبنلا  مالعا 

بلاطلاهبلط ص 43 بلاطملا ص 15  ینسا   1 نالحد 87 /  ینیز  هریس  یطویس ص 136  زا  ینغم 
رگا هک  تسا  نآ  هاوگ  داب  بلاطوبا  رب  ادخ  زا  رایسب  یئوکین  هتفگ : ص )  ) ربمایپ هک  نیا  دیوگ : یجنزرب  هدمآ  بلاطملا  ینسا  رد  هچنانچ 

هب هک  تسا  ص )  ) ربمایپ یهاوگ  نیا  دیدرگ و  یم  نشور  شمشچ  دش و  یم  داش  دهاوخ  یم  ناراب  ادخ  زا  ربنم  رـس  رب  ربمایپ  دید  یم  وا 
نیا دیدرگ و  یم  نشور  شمـشچ  دش و  یم  داش  ص )  ) ربمایپ ياه  هتفگ  زا  وا  هک  دـناسر  یم  هداد و  يو  گرم  زا  سپ  بلاطوبا و  دوس 

 . تشاد شتالامک  هب  هک  یتفرعم  وا و  توبن  ندرمـش  تسار  زا  دوب  تراـبع  نآ  ودرک  یم  ینیگنـس  يو  لد  رد  هک  يزار  يارب  رگم  دوبن 
نایاپ

ار داب ] بلاطوبا  رب  ادخ  زارایسب  یئوکین   ] زارف هدروآ و  تسا  ص )  ) ربمایپ نتـساوخ  ناراب  هرابرد  هک  ار  ثیدح  نیا  یهورگ  دیوگ : ینیما 
لفاغ دیابن  نآ  نتفایرد  زا  هک  دنا  هتـشاد  یتساوخ  فده و  هچ  دـنا  هدز  هک  يدربتـسد  نیا  رد  هک  یناد  یم  نم  زا  رتهب  وت  دـنا و  هتخادـنا 

میشاب . 
ياپ ردـب ، زور  رد  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  اه  همان  راکیپ  اـه و  هماـن  تشذگرـس  رد  دـسیون : یم   3 دوخ 316 /  حرـش  رددـیدحلا  یبا  نبا   6

ار يو  هتفاتـش و  يو  کمک  هب  هزمح  یلع و  دش ، عطق  دروخ  هبیـش  ای  هعیبر  نب  هبتع  تسد  هبهک  یمخز  اب  بلطم  نب  ثراح  نب  هدـیبعوبا 
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دندرب و جدوه  يوس  هب  هتـشادرب  هاگدربن  زا  ار  شیوخ  هارمه  رای  دش و  هتـشک  ات  دندز  ار  هبتع  شیوخ  ریـشمش  ابو  دندیناهر  وا  گنچ  زا 
ص)  ) ادخ لوسر  ربارب  رد 

هحفص 329 ] ] 

اجنآ هتفگ  تسار  هک  تفای  یم  رد  دوب  هدـنز  بلاـطوبا  رگا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  دوب و  ناور  شیاـپ  ناوختـسا  زغم  هکیلاـح  رد  دـنداهن 
هتفگهک :

مینک ، یم  اهر  ار  دمحم  ام  هک  دیا  هتشادنپ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  " 
تخادرپ میهاوخن  يزادناریت  ینارپ و  هزین  هب  وا  زا  يرادساپ  هار  رد  و 

میتفا كاخ  هب  وا  نوماریپ  رد  دوخ  هک  هاگنآات  میئامن  یم  يرای  ار  وا  هکلب 
 " میراپس یشومارف  هب  ار  دوخ  نادنزرف  نارسمه و  و 

تساوخ .  شزرمآ  ادخ  زا  بلاطوبا  وا و  رب  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نآ  هک  دنا  هتفگ 
يدنواشیوخ يارب  یکی  مراد  تسود  ار  وت  تهج  ود  زا  نم  دیزی  وبا  يا  تفگ : بلاطیبا  نب  لیقع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا  هدروآ   7

هدروآ  2 باعیتسا 509 /  رد  رمع  وبا  ار  الاب  شرازگ  تشاد  تسود  ار  وت  بلاطوبا  میومع  مناد  یم  هک  نیا  رطاخ  هب  يرگید  نم و  اـب  تا 
هجهب و   1 سیمخلا 163 /  خــیرات  رد  نـینچمه  دــنا ، هدروآ  ار  نآ  ص 222 -  یبـقعلا -  رئاـخذ  لـقن  هب  زین  یناربـط  يوـغب و  تـسا و 

یم هدروآار و  نآ   3 دوخ 312 /  حرـش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  تفای .  ار  نآ  ناوت  یم  زین  يرماع  ییحی  نیدلا  دامع  زا   1  / 327 لفاحملا
هدروآ و ار  نآ   9 دیاوزلا 273 /  عمجم  رد  زین  یمثیه  دیسر .  ضیفتسم  روهشم و  هبترمب  هتشذگ و  دحاو  ربخ  هبترم  زا  ثیدح  نیا  دسیون 

دنناقثوم .  زا  نآ  شرازگ  نایجنایم  دیوگ 
کی هدـید  رد  یـسک  ندوب  بوبحم  هنرگو  هتـشاد  داـقتعا  شیومع  ندوب  نموم  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  رب  تسا  نیتـسار  یهاوگ  زین  نیا 

هب ص )  ) ادـخ لوسر  هک  مه  ار  نخـس  نیا  و  درادـب ؟ تسود  اربوبحم  دـنزرف  نآ  ص )  ) وا هک  دوش  بجوم  اـت  دراد  یـشزرا  هچ  رفاـک ،
لفاحملا هجهب  رد  يرماع  ماما  هچنانچ  هدوب  يو  ندش  ناملسم  زا  سپ  هتفگ  لیقع 

هحفص 330 ] ] 

ربمایپ دروآ  مالسا  نوچ  دش و  ناملـسم  یمـشاه  بلاطیبانب  لیقع  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دسیون : یم  هدرک و  نایب  ار  بلطم  نیا  اراکـشآ 
نارادتسود دسیون  یم  دسر  یم  هک  ثیدح  نیا  ریسفت  هب  هجهب  حرـش  رد  ینمی  رخـشا  نیدلا  لامجو  دیزی . . .  وبا  يا  تفگ : وا  هب  (ص )

دنرادب .  تسودزین  ار  تسود  تسود  هک  تسا  نانچ  هتسیاش  ار 
مه زاب  هاگنآ  و  میرب -  یم  هانپ  ادخب  يرادنپ  نینچ  زا  هک  دشاب -  هداهننندرگ  ار  ص )  ) ربمایپ نید  بلاطوبا  هک  یئآ  یمن  تفگش  هب  ایآ 

تـسود ار  وا  شردپ  نوچ  درادب  تسود  مه  ار  لیقع  دزاس و  راکـشآ  ار  دوخ  یتسود  زین  شگرم  زا  سپ  درادـب و  تسود  ار  وا  لوسر ،
؟ تسا هتشاد 

هک تشاد  یم  تسود  تخـس  نادـنچ  ار  (ص ) ربماـیپ بلاـطوبا  دـنتفگ : هک  دـنا  هدروآ  نارگید  ساـبع و  نبا  ناـبز  زا  هریغ  میعن و  وبا   8
نوچ دیمرآ و  یمن  وا  رانکرد  زج  يور  نیا  زا  درمـش و  یم  مدقم  دوخ  نادنزرف  رب  ار  وا  تشاد و  یمن  تسود  وا  دننام  ار  دوخ  نادـنزرف 

درب .  یم  نوریب  دوخ  اب  زین  ار  وا  تفر  یم  نوریب 
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دنناسر يو  هبار  اه  نآ  دننام  دنتـشادن  دیما  بلاطوبا  یگدنز  رد  هک  دندناسر  وا  هب  یئاهرازآ  نانچ  شیرق  تشذـگرد ، بلاطوبا  نوچ  و 
رب كاخ  هکیلاح  رد  دـمآرد  شا  هناخ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دیـشاپ  وارـس  رب  كاخ  دروخرب و  يو  هب  شیرق  شابوا  زا  یکی  هک  اـجنآ  اـت 

هیرگ مکرتخد  تفگ  یم  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسیرگ و  یم  تسـش و  یم  وا  زا  ار  كاـخ  هتـساخرب و  شنارتخد  زا  یکی  دوب  شرس 
تشذگرد .  بلاطوبا  ات  دیسرن  نم  هب  يدنیآ  شوخان  دمآ  شیپ  چیه  نایشرق  تسدزا  تشاد ، دهاوخ  هاگن  ار  تردپ  دنوادخ  هک  نکم 

تشذگرد .  بلاطوبا  ات  دندوب  كانمیپ  ناساره و  نم  هب  ندناسر  بیسآ  زا  شیرق  هشیمه  یترابع : رد  و 
تشذگرد .  بلاطوبا  ات  دندوب  ساره  رد  نم  هب  ندناسر  بیسآ  زا  شیرق  هشیمه  یترابع : رد  و 

هحفص 331 ] ] 

يزوج 21 نبا  زا  هوفصلا  ، 3 ریثک 134 و 122 /  نبا  خیرات   2 مکاح 622 /  كردتسم  ، 1 راسع 284 /  نبا  خیرات  ، 2 يربط 229 /  خیرات 
صینغم دهاوش  حرش   7  / 153 يرابلا 154 -  حتف   1 یبلح 375 /  هریس  ، 1 سیمخلا 253 /  خیرات  ، 2 يرـشخمز 213 /  زا  قئافلا  ، 1 / 

بلاطلا ص 54 و4 هبلط  بلاطملا ص 21 و 11 ، ینسا  یقهیب ، زا  لقن  هب  ، 136
تفگ رکبوبا  هب  دندوب  هداتفا  هک  تسیرگن  ناکرـشم  ناگتـشکهب  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  ردـب  زور  رد  هک  دـنا  هدروآ  هللا  دـبع  نابز  زا   9

تسا : بلاطوبا  تیب  نیا  هب  هراشا  دوصقم   ) دوبر رد  ار  ناشکندرگ  ام  ياهریشمش  هک  تسناد  یم  دوب  هدنز  بلاطوبا  رگا 
دیآرد يدج  تروص  هب  منیب  یم  هچنآ  رگا  هک  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  دیتفگ و  غورد 

تشگ دهاوخ  انشآ  ناشکندرگ  رکیپ  اب  ام  ياه  غیت 
زاجعالا .  لئالد  زا  لقن  هب  بلاطلا ص 38  هبلط   17 یناغا 28 / 

هب ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  هیوجنف  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هتـسویپ  يا  هریجنز  نودب  هیافک  زا  رد ص 68  یجنک  ظفاح   10
اب يراد و  وکین  يا  هنیشیپ  مالسا  رد  وت  اریز  تسین  وتزا  رتراوازس  سکچیه  منیزگرب  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  متـساوخ  نم  رگا  تفگ  یلع 

بلاطوبا هک  یئاه  يراتفرگ  اه  نیا  همه  زا  شیپ  تسا و  وت  دزن  همطافنانموم  نانز  رورـس  یتسه و  یببـس  یبسن و  دنواشیوخ  ادخ  لوسر 
هراـبرد وا  زا  سپ  ار  يو  تمدـخ  هک  مقاتـشم  نم  دـش و  نم  دزن  هب  هدـمآ  دورف  نآرق ، هک  یماـگنه  تخاـس ) راومه  دوـخ  رب  نمهار  رد  )

منک .  ناربج  شدنزرف 
یمن روتـسد  ار  ماما  دوخ ، نیـشناج  ص )  ) وا اریز  تسین  راگزاس  بلاطوبا  ندوب  رفاک  اب  ثیداحا  نیا  زا  کی  چیه  نومـضم  دیوگ : ینیما 

دنک و نفک  ار  يرفاک  هک  دهد 

هحفص 332 ] ] 

رد هچنانچ  طقف  هن  دتـسرف و  یمن  تمحر  وا  رب  دهاوخ و  یمن  شزرمآ  شیارب  زین  مینیب  یم  موس  ثیدح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، لسغ 
ناراب ثیدح  رد  هچنانچ  درادن و  دیما  زینار  نآ  زا  یکدنا  هکلب  درادن  وا  هرابرد  ار  وکین  شاداپ  هنوگ  همه  دـیما  مینیب  یم  مراهچ  ثیدـح 

ار لیقع  زین  دهاوخ و  یمن  شزرمآ  وا  يارب  هدمآ  مشش  ثیدحرد  هچنانچ  دهاوخ و  یمن  وا  يارب  رایسبریخ  دنوادخ  زا  مینیب  یم  نتساوخ 
هنوگ نیا  زا  یکی  یتح  ناملـسم  کی  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  یـسک  ندوب  رفاـک  اریز  دراد  یمن  تسود  وا  ندـید  ردندوب  بوبحم  رطاـخب 

اراکشآ هک  دشاب  ص )  ) مالسا ربمایپ  شدوخ  ناملـسم ، نآ  هک  دسر  هچ  اه و  نآ  همه  هب  دسر  هچ  دهد -  ماجنا  يو  هرابرد  اراه  شنکاو 
وا لوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یناسک  نیـسپزاب ، زورب  ادخ و  هب  ندـیورگ  اب  یهورگ  هک  ینیبن  دـنار : یم  نابز  رب  ار  یمارگ  يادـخ  راتفگ  نیا 
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هلداجم -  هروس  دنشاب -  ناشیا  رابت  ای  ناردارب  ای  نارسپ  ای  ناردپ  دنچ  ره  دنریگ  تسود  دنشاب  تفلاخم 
یتروص رد  دینکفا  یتسود  حرط  ناشیا  اب  هک  دیریگن  تسود  ار  دوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  نانموم ، يا  ار : یلاعت  يادخ  راتفگ  نیا  زین  و 

60 هنحتمم هروس  دنزرو .  یم  رفک  هدمآ  امش  يوس  هب  هک  قح  نیا  هب  اه  نآ  هک 
زا یناسک  دیریگم  یتسودب  دنا  هدیزگرب  ناشیا  رب  ار  رفک  رگا  ار  شیوخ  ناردارب  ناردـپ و  نانموم  يا  ار : یلاعت  يادـخ  راتفگ  نیا  زین  و 

هیآ 23  هبوت  هروس   . دننارگمتس ناشدوخ  دننک  یتسود  ناشیا  اب  هک  امش 
هروس دـنتفرگ .  یمن  یتسود  هب  ار  نارفاک  دنتـشاد  نامیا  هدـمآ  دورف  يو  رب  هچنآو  ربمایپ  ادـخب و  رگا  ار : یلاعت  يادـخ  راتفگ  نیا  زین  و 

رگید .  تایآ  زین  هیآ 81 و  هدئام 
هزیکاپ : ینانخس 

يارب دوش  تمایق  زور  نوچ  تفگ  ص)  ) ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  هدروآ  رمع  نب  هللا  دبع  زا  شیوخ  دانسا  هب  دوخ  دئاوف  رد  يزار  ماما 
درک .  مهاوخ  تعافش  متشاد  مالسا  زا  شیپ  هک  يردارب  يارب  بلاطوبا و  میومع  يارب  مردام و  مردپ و 

هک ص 14  افنحلا ، کلاسم  یطویس ص 7 ، زا  هفینملا  جردلا  یبقعلا ص 7 ، رئاخذ 

هحفص 333 ] ] 

ثیدح نیا  شرازگ  قیرط  هدوب ، وا  يریـش  ردارب  ربمایپ  ردارب  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  دنا و  هدورآ  ار  نآ  نارگید  میعن و  وبا  دسیون : یم 
دوش و یم  يوق  تشاد  رایـسب  قرط  رگا  دشاب  فیعـض  دنچ  ره  ثیدـح ، کی  اریز  تسا  رگید  یخرب  دـیوم  اهنآ  زا  یخرب  تسین و  یکی 

هدرمش  حیحص  ار  نآ  مکاح  هک  تسا  دوعسم  نبا  ثیدح  زین  نآ  قرط  نیرترب 
راهچ هرابرد  هک  هدرک  هدعو  ارم  یتسار  هب  لج  زعيادخ و  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ص )  ) وا زا  دـسیون : یم   2 یبوقعی 26 /  خیرات  رد  و 

( دومن دهاوخ  یکین   - ) متشاد مالسا  زا  شیپ  هک  يردارب  میومع ، مردام ، مردپ ، سک - 
ادخ تفگ : دمآ و  دورف  نم  رب  ع )  ) لیئربج تفگ  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلع زا  دوخدانـسا  اب  هتـسویپ  يا  هریجنز  نودـب  يزوج  نبا 
دوخ مکش  رد  ار  وت  هک  یسک  رب  دروآ و  دورف  دوخ  تشپ  زا  ار  وت  هکیسک  رب  دش  مارح  خزود  شتآ  دیوگ : یم  ودناسر  یم  مالس  ار  وت 

زا ناماد  نآ  هنمآ و  زا  مکـش  نآ  دوب و  هللا  دـبع  زا  تشپ  نآ  درک ، یتسرپرـس  دوخ  رانک  رد  ار  وت  هک  یـسک  رب  درک و  لمح  داد و  ياج 
یطویس ص 25  زا  هنملا  میظعتلا و  دسا  تنب  همطاف  وا ) رسمه   ) بلاطوبا و شیومع 

سک شـش  هرابرد  ار  وت  تعافـش  دنوادخ  تفگ : ارم  لیئربج  تفگ  ص)  ) ادخ لوسر  دـسیون : یم   3 دیدحلا 311 /  یبا  نبا  حرـش  رد  و 
هللا دبع  دروآ -  دورف  دوخ  تشپ  زا  اروت  هک  یسک  و  بهو -  تنب  هنمآ  تشادرب -  داد و  ياج  دوخ  مکش  رد  ار  وت  هک  یسک  دریذپ : یم 
 - بلطملا دبع   - داد هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  وت  هک  یسک  و  بلاطوبا -   - درک یتسرپرس  دوخ  رانک  رد  ار  وت  هک  یـسک  و  بلطملا -  دبع  نب 

یتشاد .  مالسا  زا  شیپ  راگزور  رد  هک  يردارب  و 
شراوگرزب ردپ  يارب  نانمومریما  هیثرم 

تفگ : بلاطوبا  هیثرم  رد  ع )  ) یلع دسیون  یم  شا  هرکذت  زا  رد ص 6  يزوج  نبا  طبس 
ناگدنهاوخ هانپ  رادهگن  يا  بلاطوبا  " 

اه  یکیرات  غورف  اه و  یلاسکشخ  ناراب  يا  و 

هحفص 334 ] ] 
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تسکش مهرد  دندینادرگ  یم  رود  اه  يدب  زا  ار  دوخ  هک  یناسک  میرح  گنن و  مان و  زرم  وت  نتفر  تسد  زا  اب 
داتسرف دورد  وت  ربشخب  تمعن  دنوادخ 

داتسرف وت  رادید  هب  ار  دوخ  تشهب  نابهگن  تراگدرورپ  و 
 . " يدوب اهومع  نیرتهب  زا  كاپ  ربمایپ  يارب  وت  هک 

هتشذگرد دعم  نب  راخف  دیـس  هماخ  هب  هجحلاباتک  زا  رد ص 24  هچنانچ  تفای و  ناوت  بلاـطوبا  ناوید  زا  رد ص 36  ارالاب  ياه  هدورس 
زا مه  بلاطوبا  ءاثر  رد  ریز  ياه  هدورـس  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  مه  و  هدرک .  داـی  ارنآ  زین  حـضوم  یلعوبا  مینیب  یم  لاس 360  هب 

تسا : یلع 
دروآ یم  روش  هب  ار  لد  شا  همغن  اب  بش  نایاپ  رد  هک  مدنام  رادیب  يا  هدنرپ  يارب  " 

تخاس یم  هدنز  نم  لد  رد  ار  هدنوشون  گرزب و  یهودنا  دایو 
هک يراکشهد  هدنشخب و  ناتسدیهت و  هاگهانپ  يا  بلاطوبا 

دوب .  هدش  ماجنا  داد ، یم  يراک  ماجنا  هب  روتسد  نوچ 
دننک یم  ینامداشوا  گرم  هب  هتشادرب  رس  شیرق 

دننامب هنادواج  ناگدنز  زا  کیچیه  هک  مینیب  یمن  و 
هتسارآ ناشیاهدید  رد  ار  نآ  ناشاهدرخ  هک  دنا  هتساوخ  یئاهزیچ 

دزاس یم  نوگنرس  یهارمگ  زا  یهاگترپ  رد  ار  ناشیا  مه  زور  کی  و 
دنشکب دنرمش و  وگغورد  ار  ربمایپ  هک  دنراد  دیما 

- دنتشاد شیپ  زا  ار  میمصت  نیا  و  دنریذپن - ار  شنخس  دندنبب و  غورد  وا  رب  و 
ار  زیت  ياهریشمش  اه و  هزین  رس  هزم  میناشچب  امش  هب  ام  ات  دیتفگ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

ار ام  امش  ای  میربب  نایم  زا  ار  امش  ام  ای 
تسا رتکیدزن  نامدود  حالص  هب  ام  اب  حلص  هک  دینیبب  نانچ  ای 

هحفص 335 ] ] 

داب . دمحم  يادف  هلیبق  سپ  هک  هنرگو 
دنراد "  رترب  يداینب  ناگدیرفآ  همه  زا  نایمشاه  و 

: " بیترت نیا  هب  تفای  ناوت  دنچ  یئاه  ینوزفا  كدنا و  يرییغت  اب  زین  ع )  ) نانمومریما انالومهب  بوسنم  ناوید  رد  ار  الاب  ياه  هدورس 
دروآ یم  روش  هب  ار  لد  بش  نایاپ  رد  هک  مدنام  رادیب  يا  همغن  يارب 

تخاس یم  هدنز  نم  لد  رد  ار  هدنوشون  گرزب و  یهودنا  دای  و 
رابدرب راکشهد  ناتسدیهت و  هاگهانپ  يا  بلاطوبا ،

دنریگب . ار  نارگید  ياج  یشنکدب  اب  هک  یهورگ  زا  هن  دوب و  مانمگ  نوبز و  هن  هک 
دنام . یهت  يا  هنخر  وت  نتفر  اب  یئاورنامرف  نیشنمه  يا 

ددرگ . یم  شوماخ  نآ  شتآ  هدش و  هتخانش  اور  اه  يزارد  تسد  ای  دننک  یم  رپ  ار  نآ  نایمشاه  ای  هک 
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دننک . یم  ینامداش  وا  نتفر  نتسد  زا  اب  شیرق  کنیا 
دنامب . ینادواج  زیچ  چیه  يارب  يا  هدنز  چیه  هک  منیب  یمن  و 
هتسارآ ناش  هدید  رد  ار  نآ  ناشاهدرخ  هک  دنهاوخ  یم  یئاهراک 

دزاس . یم  نوگنرس  یهارمگ  زا  یهاگترپ  رد  ار  نانآ  مه  زور  کی  و 
دنشکب دنرمش و  وگغورد  ار  ربمایپ  هک  دنراد  دیما 

دنریذپن  ار  شنخس  دندنب و  غورد  ارتفا و  وا  رب  و 
دیتفگ  غورد  ادخ  هناخ  هب  دنگوس 

اه غیت  هنهپ  اه و  هزین  رس  هزم  میناشچب  امش  هب  ام  ات 
؟ یک دوش و  هداد  گنج  ياه  یتخس  اه و  يراوگان  شیامن  ام  يوس  زا  ار و 

میئامنرب رد  نهآ  زا  هتفاب  یئاه  هماج  هک  ماگنهنامه 
تسا  رتکیدزن  حالص  هب  نامدود  يارب  حلص  هک  دینیبب  نانچ  ای  ار  ام  امش  ای  میرب  نایم  زا  ار  امش  ام  ای  هک  نیا  ات 

هحفص 336 ] ] 

داب . دمحم  يادف  هلیبق  سپ  هک  هنرگو 
دنراد رترب  يداینب  ناگدیرفآ  همه  زا  نایمشاه  و 

ینارای .  امش  نایم  رد  ادخ  يوس  زا  وا  يارب  هک  ار  یتسار  و 
دنامب سک  یب  دنوادخ ؛ تسود  هک  ینیبن  و 

هدروآ  ار  دوخ  هرهب  یماهلا  ره  زا  هک  تسا  يربمایپ 
هداهن مان  دمحم  ار  وا  شیوخ  همان  رد  نم  دنوادخ  و 

دنام یم  هتفه  ود  هام  غورف  هب  وا  راسخر  هک  يا  هرهچ  دیپس 
یم .  اراکشآ  شوترپ  هتفر و  رانک  نآ  يور  زا  ربا  هک 

هداهن شلد  رد  ادخ  هک  تسا  یئاه  هدرپس  نامه  راد  تناما 
تسا .  راوتسا  یسب  دشاب  اه  نایم  نآ  رد  ینخس  رگا  و 

داجس ماما  نخس 

دندیـسرپب بلاطوبا -  نامیا  هنیمزنیا -  رد  ار  ع)  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  دـنا  هدروآ  دـسیون : یم   3 دوخ 312 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دنک و اهر  رفاک  کی  يرسمه  رد  ار  یناملسم  نز  چیه  هک  نیا  زا  درک  عنم  ار  دوخ  لوسر  یلاعت  يادخ  هک  یتسار  اتفگـش  يا  تفگسپ 

تشذگرد .  وا  دنام  بلاطوبا  يرسمه  رد  نانچمه  هک  تسا  مالسا  رد  ماگشیپ  نانز  نیتسخن  زا  دسا  تنب  همطاف 

رقاب ماما  نخس 

هفک کی  رد  ار  بلاطوبا  نامیارگا  تفگ  سپ  دندیـسرپب  تسا  خزود  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  بلاـطوبا  دـنیوگ  مدرم  هک  هراـب  نیا  رد  وا 
رد ع )  ) یلع نانمومریما  هک  دینادیمن  رگم  تفگسپـس  دیبرچ  دـهاوخ  وا  نامیا  هتبلا  رگیدهفک  رد  ار  ناگدـیرفآ  نیا  نامیا  دـنهن و  وزارت 
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دومرف شا  همان  تیـصو  رد  زین  سپـس  و  دنرازگب ؟ جح  بلاطوبا  شرـسپ و  هللا و  دبع  يوس  زا  تباین  هب  هک  داد  یم  روتـسد  دوخ  یگدنز 
3 دیدحلا 311 /  یبا  نبا  حرش  دننک ؟ جح  نانآ  يوس  زا  هک 

هحفص 337 ] ] 

قداص ماما  نخس 

دنتشاد ناهنپ  شیوخ  نامیا  فهک  باحصا  هک  ار  یتسار  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ  ع )  ) دمحم نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  ماما  زا 
ادخ وداد  یتسرپ  تب  هب  شیامن  تشاد و  ناهن  شیوخ  نامیا  زین  بلاطوبا  داد و  ناشیا  هب  شاداپ  ود  زین  ادخ  ودـنداد  يرفاک  هب  شیامن  و 

داد .  وا  هبشاداپ  ود 
3 دیدحلا 312 /  یبا  نبا  حرش 

ترابع هدروآ و  هتـسویپيا  هریجنز  اب  قداص  ماما  نابز  زا  یفاک  لوصا  زا  رد ص 244  زین  ینیلک  مالـسالا  هقث  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  ینیما 
هب شاداپ  ود  زین  ادخ  دنداد و  یتسرپ  تب  هب  شیامن  دنتـشاد و  ناهن  ار  نامیا  هک  تسا  فهک  باحـصا  لثم  بلاطوبا  لثم  تسا : نینچ  وا 

داد .  ناشیا 
ار زارف  نیا  هدروآ و  یکلام  دـمحا  نب  نیـسح  قیرط  زا  هجحلا  باتکزا  رد ص 17  دعم  نبا  دیـس  دـیدحلا ، یبانبا  ترابع  اب  الاب  شرازگ 

دیسر .  تشهب  هدژم  ار  وا  یلاعت  يادخ  يوس  زا  ات  دشن  نوریب  ایند  زا  بلاطوبا  هک  هدرک : تیاورنوزفا  زین 

اضر ماما  نخس 

زا سپ  سک  ره  تشون : يو  هب  وا  مراد  دیدرت  بلاطوبا  مالـسا  رد  نم  موش  تیادـف  تشون  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هب  دومحم  نب  نابا 
دقتعم رگا  وت  تشون : نآ  زا  سپ  هیآ و  رخآ  ات  دور . . .  نانموم  هار  هب  زج  دنک و  ربمایپ  تفلاخم  دـش  راکـشآ  وا  يارب  تسار  هار  هک  نآ 

تسا .  شتآ  يوس  هب  تهاگتشگزاب  یشابن  بلاطوبا  نامیا  هب 

نخس نیماجنا 

ناینس نابز  زا  نایکم  رورس  هرابرد 
نیا و  اه .  نآ  همه  هب  دـسر  هچ  تسا  یفاک  ام  روظنم  تابثا  يارب  یئاهنت  هب  دـنامیم  نیرز  ياهدـنب  ندرگ  هب  هک  اهدـنب  نیا  زا  کـی  ره 

زا ناماما  هک  تسا  یعطق 

هحفص 338 ] ] 

ناـیب يارب  زج  زین  ار  وا  لاـح  زا  اـه  شرازگ  نیا  هک  یتسار  دنتخانـش و  یم  نارگید  زا  رتهب  ار  ناشردـپ  تـالاح  ع )  ) بلاـطوبا نادـنزرف 
هکم رد  نایعفاش  یتفم  هک  ار  یتسار  دنـشاب و  هتـشاد  يرگید  ضرغ  هک  دوبنآ  عنام  ناـنآ  تمـصع  ماـقم  اریز  دـندنارن  ناـبز  رب  تقیقح 

دیوگ : رد ص 33  هک  بلاطملا  ینسا  رد  دسیون  یم  وکین  هچ  همرکم 
سپ هتفرگن  یـشیپ  وا  رب  سک  چیه  هتفرگ  شیپ  بلاطوبا  يراگتـسر  تابثا  رد  یجنزرب  لوسر  نب  دـمحم  دیـس  همالع  هک  یـشور  نیا  رد 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنسرخ دنشاب  فاصنا  رویز  هب  هتسارآ  هک  نانموم  زاکی  ره  هتفرگ  شیپ  وا  هک  یشور  نیا  هب  ودهد  وا  هب  ار  اه  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ 
شور رد  هک  يزیچ  یهتنم  میرامشب و  تسس  ای  میراگنا  لطاب  اررابخا  ثیداحا و  صوصن  زا  يزیچ  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  اریز  دنهد  یم 

نوچ و هار  هتفگ و  خساپ  ار  نافلاخم  لاکـشا  هلیـسو  نادـب  هدرک و  شوخ  يا  یناعم  رب  لمح  ار  ثیداحا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تسا  وا 
رد اریز  هدـنام  رانک  رب  بلاطوبا  ینمـشد  ای  یئوجبیع  هطرو  رد  نداتفا  زا  هتخاس و  نشور  ار  (ص ) ربمایپ مشچ  دوخ  راک  اب  هتـسب و  ار  ارچ 

نانآ رب  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  دـنرازآ  یمار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  نانآ  هتفگ  یلاعت  يادـخ  درازآ و  یم  ار  ص )  ) ربمایپ تروص  نیا  ریغ 
یباذـع ناشیا  رب  دـنرازآ  یم  ار  ادـخ  لوسر  هک  نانآ  یلاـعت : يادـخ  مه  هتخاـس و  هداـمآ  ناـشیا  رب  هدـننک  راوخ  يرفیک  هدرک و  نیرفن 

تسا .  كاندرد 
نب دمحم  همالع  هماخ  هب  رابخالا -  باهش  هب  موسوم  باتک  رب  دوخ  حرش  رد  یشحو  نبا  هب  روهشم  یفنح  یلصوم  نیـسح  نب  دمحا  ماما 
یلع همالع  مه  نایکلام  ناماما  نایم  زا  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  رفک  بلاطوبا  اب  ینمـشد  یتسارب  دـسیون : یم  یفوتم 454 - یعاضق  همالس 

: دسیون یم  دنک  یم  بلاطوبا  زا  دای  نوچ  هک  ءافش  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یناسملت  مه  هتفر و  لوق  نیا  رب  اراکـشآ  دوخ  يواتف  رد  يروهجا 
ره سپ  هدرک .  ینابیتشپ  يراـی و  دوخ  رادرک  راـتفگ و  اـب  ار  يو  اریز  دـننک  داـی  ص )  ) ربماـیپ ناـبیتشپ  ناونعب  زجار  وا  هک  تسین  راوازس 

وبا تشک و  دیاب  ار  رفاک  تسا و  رفاک  ص پ   ) ربمایپ هدنهد  رازآ  هدرزآ و  ار  ص )  ) ربمایپ دنک  دای  شوخان  يا  هنوگ  هب  ار  واسک 

هحفص 339 ] ] 

تسا . رفاک  دراد  نمشد  ار  بلاطوبا  هک  ره  هتفگ : رهاط 
يرایسب هک  تسا  نیا  دنک ، یم  دییات  هدروآ  لمع  هب  بلاطوبا  يراگتسر  هنیمز  رد  هک  ار  یجنزرب  همالع  ياه  یسررب  هک  يروما  هلمج  زا 

یبطرق و هلمج : زا  هدرمـش  ناراگتـسرزا  ار  بلاطوبا  دـنا  هدوب  تافـشاکم  بحاص  هک  افرع  ایلوا و  زا  یهوبنا  رگـشهوژپ و  نادنمـشناد  زا 
دنچ ره  میرمش  یم  ادخ  شتسرپ  رد  دوخ  شیک  ار  نآ  ومیراد  هک  تسا  يداقتعا  نیا  دنا : هتفگ  هک  رایـسب  ینامدرم  ینارعـش و  یکبس و 

وا يراگتـسر  هب  داقتعا  رد  همه  نیا  اب  هدومیپ  یجنزرب  هک  یقیرط  زج  هب  تسا  هدوب  یقیرط  اـب  ناـشیا  دزن  رد  هیـضق  نیا  ندـش  تباـث  هک 
اب هژیو  تسا  رت  کیدزن  تمالـس  هب  ناگدـنب  يارب  یلاعت -  دـنوادخ  دزن  وا -  يراگتـسر  رد  نایاوشیپ  نیا  نخـس  دـنا و  ناتـسادمه  همه 

نایاپ هدرک .  هماقا  یجنزرب  همالع  هک  یئاه  ناهرب  لیلد و  نیا  نتشاد 
هتفگ : هک  دهد  يا  هدنیوگ  هب  رایسب  یئوکین  ادخ  دیوگ  وهدروآ  ار  ریز  ياه  هدورس  بلاطملا  ینسا  زا  رد ص 43  نالحد  ینیز  دیس  و 

تسا یمارگ  یمجنا  دیامن و  یم  يور  یتخبکین  هراتس  ای  تسا  دعس  يارس  هک  نک  گنرد  اجنآ  " 
یم يور  اه  غورف  هک  ور  اجنآ  زاب  شیپ  هب  نوجح  زادـنا  مشچ  رد  ( ) يوگزاـب هدـش  یهت  ياـه  هناـشاک  نآ  رد  ارم  یگدادـلد  شرازگ  و 

دنیامن
ددرگن هریخ  تنامشچ  هک  ياپب  ار  نتشیوخ  و 

دوش یم  هتخیر  نآ  رب  ادخ  يدونشخ  ياهرابگر  هک  يا  هناشاک  یهت 
دیامن یم  هار  نآ -  هدنهد  هزاوآ  هب  ار -  ام  یئامنهار ، ياه  نکفا  غورف  و 

ینامداش رس  زا  اه  يداش  ناتسد  رازه  نونکا  هک  نک  گنرد 
دنک . یموگزاب  ار  ینیشنلد  ون و  یناعم  دوخ  ياه  یگدنناوخ  رد 

هک یئایرد  زا  دیهاوخب  ار  تفگش  یئاه  ناتساد  يرگ  وگزاب 
تسا . زیگنا  لد  یسب  نآ  لد  ياه  هتفهن  تسه و  اجنآ 
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اه ، شنم  هک  یسک  ناگدنهاوخ و  راهنز  هدنهد  هانپ  نامیپ ، نابیتشپ 

هحفص 340 ] ] 

دیسرن  يزارفرسهب  يو  دروامه  دش و  یمارگ  وا  زا 
تشادن  زاب  يو  يرای  زا  ار  وا  تداسحزگره ؛  هک  ربمایپ ، يومع 

تفر  دنت  سب  شا  يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  رد  دوخ  و 
رد ار  ادخ  ربمایپ  هاگشیپ  یئوراب  نوچمه  هتسویپ 

دوب زوریپ  راک  نیا  رد  درک و  یم  يرادساپ  ناهاوخ  دب  ربارب 
تشاد  شیارب  وکین  شاداپ  هنوگ  همه  دیما  ربمایپ  هک  دوب  سکنامه  وا 

هتفرن .  داب  رب  زگره  زین  يو  ياهوزرآ  هک 
يدرک اه  يرترب  گنهآ  اه  یگنادواج  نایم  رد  هکنآ  يا 

زاس هدروآرب  هتشادرب  زاوآ  نآ  نایب  هب  هک  ار  یئوزرآ  هد و  هانپ  ارهدیسر  هودنا  ادرف 
ینک يرادهگن  ار  وا  ات  هدینادرگ  هژیو  هدیزگرب  ربمایپ  هب  ار  وت  دنوادخ 

یئاتسب ار  وا  یسر و  يدنمجرا  هب  يزارف  ندرگ  نیا  اب  و 
یسر يراگتسرد  هب  هار  نآ  زا  یئامن و  یتسود  هط  ربمایپ  هار  رد  هک  يدش  نآ  رب 

تسا هدنسب  وا  يارب  دسر  هط  یتسود  ار  سک  ره  هک 
یتسیرگن شخرذآ  نوچمه  هک  ار  یتسار  ياه  هناشن  زا  رایسب  هچ 

دیامن یم  نامیا  زا  راشرس  باریس و  ار  لد  دنهاوخ و  یم  غورف  نآ ، زا 
دوب هک  ناگتشذگ  همه  نایم  رد 

يدیسر ؟ شراگدرورپ  ربمایپ و  يرای  زا  وت  هک  اجنآ  هب  دسرب  هک 
يدرک  یتسرپرس  يو  یمیتیرد  ینابرهم  رس  زا  ار  ناگدیرفآ  نیرتهب 

یتخاس وا  يادف  ار  تنارسپ  شیوخ و  ناجماگنهابش  ره  و 
يدش  وا  راک  کمک  دنتساخرب  وا  اب  ینمشد  هب  يو  رابت  هک  هاگنآ 

يدوب راوتسا  یئور  اب  نوچمه  شنانمشد  زواجت  ربارب  رد  و 
دوب  هتشذگن  يدنوادخ  ریدقت  رد  وا  روهظ  رگا  هک  يداد  يرای  ار  یسک 

دید یمن  زین  ار  یتسه  گنر  زگرهیتیگ 

هحفص 341 ] ] 

یتساخ ياپرب  وا  هاگتسد  هب  ندیشخب  ورین  رد  وت  هک  سک  نآ 
درک دناوتن  يربارب  وا  اب  زیچ  چیه  هک  تسا  سک  نامه 

یتشاد تسود  ار  وا  راسخر  وت  هک  سک  نآ 
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تسا وا  تسدریز  رد  وا و  زا  اهزیچ  همه  هک  تسا  یسک  بوبحم 
یسر وت  هب  اه  هرهب  هچ  تصرف  یچراکش  زا  هک  داب  وت  رب  ادخ  زا  رایسب  یئوکین 

یتسیرگن نآياهزادنا  مشچ  زا  ار  اهوزرآ  قرب  ندیهجهک  ماگنه  نامه  زا 
دوش زارد  يرگناوت  يوس  هب  وت  يوس  زا  یتسد  رگا 

دیوگ یم  دمآ  شوخ  اروت  يراگتسر  دهد  یم  امامت  ار  نآ  نیا و  شیاه  شاداپ  هک 
دنک زارد  ناگدنهد  شاداپ  نیرتهب  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  يراکوکین  زا  هنوگ  نیرتهب  يارب  سک  ره 

تفای دهاوخ  دنک  یم  وزرآ  هچنآ  زا  رتالاب 
دشوکب تخبشوخ  کی  ياه  هتساوخ  هار  رد  هک  ره  و 
دسرب شیاهوزرآ  هب  زین  دوخ  هک  تسا  نآ  راوازس 

دیماجنا یتخبشوخ  هب  تیاه  ششوک  شیوخياه  يرگادوس  ردهکنآ  يا 
دندرگ ناور  هک  مهاوخ  یم  نآ  يدادماب  ياهربا  زا  ما و  هدمآ  وت  يارس  هب 

درابب هک  مهاوخ  یم  دیپس  يربا  وکین  وت  زا 
دوش " .  یم  هدیئور  هتشادهاگن و  نآ  یکاپ  ینشور و  اب  وزرآ  ياه  لاهن  هک  مراد  فارتعا  و 

دنا : هتفگهراب  نیا  رد  مه  و  دسیون : یم  رد ص 44  سپس 
دنونش یم  نوچ  دنتفا  یم  هیرگ  هب  اه  لد  هک  ار  یتسار  " 

درک اه  یگتشذگ  دوخ  زا  هچ  تشاد  یم  شتسود  هکنآ  هرابرد  بلاطوبا 
تسه خزود  شتآ  زا  يا  هرهب  ار  وا  هک  دنا  هدش  ناتسادمه  ناگرزب  مه  رگا  سپ 

دنک یم  دهاوخ  هچ  ره  تسادخ و  زا  یتسه  همه  سپ 

هحفص 342 ] ] 

دمآ نایم  هب  یگتسد  دنچ  ياپ  هک  یماگنه  رد  اما 
دهد يدونشخ  نآ  هب  تسرد  درخ  هک  میهن  ماگ  یهار  رد  هک  تسا  نآ  وکین  هدیقع 

دنا هدرمش  نموم  ار  وا  هک  نک  یناسک  زا  يوریپ  سپ 
میراد نانآ  تشادرب  نخس و  هب  مشچ  دوخ  شیک  هب  هتسباو  ياه  هنیمز  نیرتگرزب  رد  هک  دنایهورگ  زا  دوخ  و 

دنا . هتفر  وکین  یهار  هب  ناشاه  هتساوخ  رد  هک  دنا  ینادرم  رگداد ، و 
دنا . هدیسرن  گرزب  یهاگیاپ  هب  ناشیا  هک  میئوگب  دیابن  و 

دننایک ، یناد  یم  ایآ  رامشم  ناشراوخ 
دنا . هدیدرگ  نآياوشیپ  هک  دنا  نید  ياه  هریگتسد  نانیا  يرآ 

یکبس یطویس و  زا  دنترابع  ناشیا 
دنا . نارادنید  تناید و  زرم  نارادساپ  ابقنرامش ، نوچمه  هک  یهورگ  اب 

ناشیا ینارعش  وتافشاکم  نابحاص  زین  و 
 . " دنناقثوم زا  همه  ینیب  یم  هچنانچ  هک  یمیحس  ویبطرق  هنوگ  نیمه  هب  و 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هداد  يو  هب  وا  ناگتسباو  زا  یناسک  هک  ییاه  تبسن 

هراشا

يور رب  اه و  هاـگیاپ  نیرتـالاب  رد  ار  نآ  هتـشادنيدیدرت و  ع )  ) بلاـطوبا ناـمیا  رد  ناـشیازا  سکچیه  هک  دـنا  ع )  ) تیبلها نایعیـشنانیا 
ناشیا هب  ات  دنا  هدینادرگ  هتفرگ و  تسد  هب  تسد  ناشیا  راکوکین  ناوریپ  وهباحص  راگزور  زا  زین  ار  هدیقع  نیا  دننیب و  یم  نآ  هلپ  نیرترب 

زا هک  ار  يراکشآ  ياه  شرازگ  مه  هراب  نیا  رد  هدیسر و 

هحفص 343 ] ] 

رد ص دیفم  خیش  دنا ، هتفایرد  يراوتـسا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نانآ  كاپ  ياین  زا  هچنآ  مهو  دنا  هدومن  قیدصت  هدیـسر  ع )  ) ناشیا ناماما 
يادخ هب  همه  هللا  دبع  ات  ریگب  مدآ  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناردپ  همه  هک  دـنا  ناتـسادمه  یماما  نایعیـش  دـسیون : یم  تالاقملا  لئاوا  زا   45

هنمآ دوب و  نموم  تشذگرد  نوچ  بلاطوبا  هک  دنناتسادمهزین  و  دسیون ) : یم  هک  اجنآ  ات   ) دنا هدوب  تسرپاتکی  هتـشاد و  نامیا  لج  وزع 
ع)  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نابز  زا  دسیونیم :  2 نایبتلا 398 /  رد  یسوط  رفعج  وبا  خیش  مه  نایاپ و  ات  دوب  ناتـسرپاتکی  زا  زین  بهو  تنب 

نیا رس  رب  درادن و  يراگزاسان  رس  یسک  دنا و  ناتسادمه  یماما  نایعیش  همه  هنیمز  نیا  رد  دوب و  ناملسم  بلاطوبا  هک  دنا  هدرک  شرازگ 
تسناد . دهاوخ  ار  ناش  يوعد  یتسرد  درگنب  سک  ره  هک  دنراد  زین  عطاق  یئاه  لیلديوعد 

یلیلد یناتسادمه  نیا  دوخ  هدوب و  نموم  بلاطوبا  هک  دنناتسادمه  ربمایپ  تیبلها  دسیون : یم   2  / نایبلا 287 عمجم  رد  یسربط  ام  داتسا  و 
هک هنوگ  نیا  هب  دننز  ودنآ  نماد  هب  گنچ  هداد  روتـسد  ص )  ) ربمایپ هک  دنا  نارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نآ  زا  یکی  ناشیا  نوچ  تسا  عطاق 

هارمگ  زگره  دینز  ودنآ  نماد  رد  تسد  رگا  هدومرف :
ياملع و  ص )  ) ادخ لوسر  تیبلها  هک  تسا  سب  ام  يارب  لیلد  نیمه  ع )  ) بلاطوبا نامیا  تابثا  رد  دسیون : یم  دعم  نباراخف  دیـس  مه  و 

یمن رـس  وا  زا  مه  یئاهراک  همه  نآ  دنچ  ره  دنناوخ  یم  نانموم  زا  ار  وا  ادصکی  همه  دنناتـسادمهوا و  ندرمـش  ناملـسم  رد  ناشیا  هعیش 
دننار و یمن  نابز  رب  ناناملـسم  زج  هک  دمآ  یمن  رد  هب  يو  نابز  زا  مه  ینانخـس  همهنآ  دـنزادرپ و  یمن  نآ  ماجنا  هب  نانموم  زج  هک  دز 

یناتـسادمه نیمه  زاـب  دـهدب  شناـمیا  تیعقاو  یناملـسم و  یتـسرد  رب  یهاوـگ  هک  میتخانـش  یمن  ار  نانخـس  اـهراک و  همه  نآ  مه  رگا 
هجحلا ص 13 باتک  میریگب  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  يا  هناشن  ارنآ  میشاب و  مرگتشپ  نآ  هب  میتسناوت  یم  هک  دوب  یلیلد  تیبلها 

ور تسار  هورگ  هک  نادب  دسیون  یم  نیظعاولا ص 120  هضور  رد  لاتف  خیش  و 
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نیا رب  یلیلد  زین  ناش  یناتسادمه  دندوب .  نموم  بهوتنب  هنمآ  بلطملا و  دبع  نب  هللا  دبع  بلاطوبا و  هک  دنناتسادمه  هدیقع  نیا  رب  هعیش 
تسا .  اعدم 

بلاـطوبا یناملـسم  رب  داـقتعا  ردربماـیپ  نادـناخ  نادنمـشناد  هک  ما  هتفاـی  ناـنچ  نم  دـسیون  یم  فـئارط ص 84  رد  سواـط  نـب  دیـس  و 
زین نادناخ  ناوریپ  دنتخانـش و  یم  ار  بلاطوبا  نطاب  ناگناگیب ، زا  رتهب  نادناخ  نیا  هک  تسین  کش  دسیون  یم  رد ص 87  دنناتسادمه و 

ار دوخ  سکچیه  هدرمش  ناملسم  رد  هک  میدینشنو  میدیدن  دنا و  هتخادرپ  زین  اه  شراگن  هراب  نیا  رد  ناشیا  دنناتسادمه و  هدیقع  نیا  رد 
هک تسا  نیا  میا  هتخانـش  ناشیا  زا  هک  يا  هویـش  اریز  دـنراد  یم  اور  بلاطوبا  ندرمـش  ناملـسم  رد  هک  دـننیبب  یئاه  يریگتخـس  دـنمزاین 
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یکچوک هراشا  زج  مه  ربخ  نآ  رد  هکدنچ  ره  دنرامش  یم  ناملسم  ار  يرفاک  ره  دنبایب  هک  يدحاو  ربخ  نیرتزیچان  زیوآ  تسد  هب  ناشیا 
ار نآ  نشور ، لئالدهک  نیا  اب  دـنرکنم  ار  بلاطوبا  نامیا  هک  هدیـسر  یئاج  هب  نایمـشاه  اب  نانیا  ینمـشد  یلو  دوشن  تفای  ناشدوصقم  رب 

تسا .  اه  یتفگش  زا  دوخ  نیا  و  دنک . یم  تباث 
رتشیب مه  یماما و  نایعیـش  دنا  هتفگ  مه  اب  زاسان  نانخـس  بلاطوبا  هرابرد  نامدرم  دـسیون  یم   3 دوخ 311 /  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

رفعج وبا  یخلب و  مساقلاوبا  خیـش  نوچمه  ام -  یلزتعم  ناـیاوشیپ  زا  یخرب  هتـشذگ و  رد  ندـش  ناملـسم  زا  سپ  وا  دـنیوگ  یم  نایدـیز 
دنداقتعا . نیمه  رب  زین  ودنآ  زج  یفاکسا و 

هدیورگ و ص )  ) ربمایپهب راک  زاغآ  نامه  رد  هتفرگ و  یناملـسم  وا  هک  دـنا  ناتـسادمه  نایعیـش  دـسیون : یم   9 راحب 29 /  رد  یـسلجم  و 
نافلاخمهک اجنآ  ات  تسا  عیشت  فورعم  ياه  هناشنزا  یکی  وا  یناملسم  هب  هدیقع  هدوب  ع )  ) میهاربا نانیـشناج  زا  هکلب  هدیتسرپن  یتب  زگره 

يرایسب تسه و  تسد  رد  هرتاوتم  رابخا  يوعد  نیا  تابثا  رد  زین  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  دنا و  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  ار  هدیقع  نیا  زین  نآ 
واملع زا 
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دنام .  دهاوخن  هدیشوپ  يو  رب  دواکب  ار  لاجر  ياه  باتک  یسک  رگا  هک  دنا  هتخادرپ  هراب  نیا  رد  هناگادج  ياه  شراگن  ام  ناثدحم 

بلاطوبا یناملسم  دروم  رد  شرازگ  لهچ 

نآ : ثیدح  مه 40  نیا  دنا و  هدروآ  نایکم  رورس  هرابرد  یحو  نادناخ  نادرم  هک  تسا  هدوب  ینانخس  زین  اه  یناتسادمه  نیا  هناوتشپ 
دمحم تفگ  دـمآ و  دورف  ص )  ) ربماـیپ رب  ع )  ) لـیئربج تفگ  ع )  ) قداـص هللا  دـبع  وـبا  هـک  دـنا  هدروآ  وا  زج  لاـتف و  یلعوـبا  خیـش  - 1

هک یسک  رب  دروآ و  دورف  دوخ  تشپ  زا  ارت  هک  یـسک  رب  مدرک  مارح  ار  خزود  شتآ  نم  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ارت  تراگدرورپ 
نآ دوب و  بلطملا  دبع  نب  هللا  دـبع  تردـپ  تشپ  تشپ ، نآ  درک  یتسرپرـس  دوخ  رد  ار  وت  هک  ینماد  رب  تشادرب و  دوخ  مکـش  رد  ار  وت 

بلاطوبا . زا  درک  یتسرپرس  دوخ  رد  ار  وت  هک  ناماد  نآ  بهو و  تنب  هنمآ  زا  تشادرب  دوخ  رد  رد  ار  وت  هک  مکش 
نیظعاولا ص 121  هضور  هدوزفا  بلاطوبا  رب  زین  ار  دسا  تنب  همطاف  یتیاور  رد 

رسفم ام  داتسا  مه  دعم ص 8 و  نب  راخف  دیسزا  هجحلا  باتک  قودص  زا  رابخالا  یناعم  ینیلک ص 242  مالسالا  هقث  زا  یفاک  هب  دیدرگرب 
هک ار  یتشپ  درک  مارح  شتآ  رب  لج  زع و  يادـخ  یتسارب  هدروآ : ار  نآ  ترابع  نیا  اـب   4 دوخ 201 /  ریـسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  گرزب 

درورپب ار  وت  هک  ار  ینماد  وداد  ریش  ار  وت  هک  ار  یناتسپ  درک و  لمح  دوخ  رد  ار  وت  هک  ار  یمکش  درک و  لمح  دوخ  رد  ار  وت 
لج زعيادخ و  یتسارب  دمحم  تفگ  ارم  دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدیـسر  نانمومریما  زا  - 2

رد  ) ار وت  هک  یتشپ  و  بهو -  تنب  هنمآ  تشادرب -  درک و  لمح  دوخ  رد  ار  وت  هک  یمکـش  دریذپیم : سک  شـش  هرابرد  ار  وت  تعافش 
 - داد هاـنپ  ار  وـت  هک  يا  هناـخ  و  بلاـطوبا -  درک -  یتسرپرـس  دوـخ  رد  ار  وـت  هک  ینماد  بلطملا و  دـبع  نـب  هللا  دـبع   - دروآ دورف  نآ )

 - بلطملادبع
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بیوذ -  وبا  تنب  همیلح  داد -  ریش  ار  وت  هک  یناتسپ  یتشاد و  مالسا  زا  شیپ  راگزور  رد  هک  يردارب  و 
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تسا .  هدروآ  هجحلا ص 8  باتک  رد  دعم  نب  راخف  دیس  ار  الاب  شرازگ 
شرازگ دش و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  نانمومریما  درمب  بلاطوبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  هتـسویپ  هریجنز  نودب  يدانـسا  اب  دیفم  خیـش  - 3

وا راک  هب  ورب و  یلع  يا  تفگ  ع )  ) نانمومریما هب  هاگنآ  دـش  كانهودـنا  رایـسب  دـمآ و  درد  هب  تخـس  وا  لدسپ  داد  يو  هب  ار  وا  گرم 
رب ار  وا  نوچو  درک  نانچ  ع )  ) نانمومریما نک  هاگآ  ارم  يداهن  توبات  رب  ار  وا  نوچ  ریگ و  هدهع  رب  ار  وا  نفک  طونح و  لسغ و  ودزادرپ 

وکین یشاداپ  یتشاد و  راوتسا  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  ومع  تفگ  دشنیگهودنا و  تخوسب و  شلد  دروخرب  وا  هب  ص )  ) ربمایپ داهن  توبات 
يارب ادـخب  تفگ  درک و  مدرم  هب  يور  هاگنآ  يدومن  یهارمه  يراـی و  ار  یلاـسگرزب  درک و  یتسرپرـس  و  يدرورپب ، ار  یکدوک  یتفاـی ،

دنیآ .  تفگش  هب  سنا  نج و  هک  درک  مهاوخ  تعافش  يا  هنوگ  هب  میومع 
يوس زاادخ  يداد  يرای  ار  یلاسگرزب  يدرورپب و  ار  یکدوک  يدرک ، یتسرپرس  ار  يا  هدرم  ردپ  ومع  يا  قودص : ام  داتسا  شرازگ  هب  و 

دهد .  وکین  شاداپ  ار  وت  نم 
یلع هـجحلا  یـضترم ص 80  دیـس  زا  هراتخملا  لوصفلا  قودـص  هیوباـب  نبا  یلاـما  یمق ص 355  میهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  هـب  دـیدرگرب 

نیملاعلا ءایض  يزاریش و  دیس  زاهعیفرلا  تاجردلا  راونالا 9 ص 15  راحب  بلاط ص 67  یبا  ریفکت  یلا  بهاذلا 
مراگدرورپزا تفگ  يراد  يدیما  هچ  بلاطوبا  هرابرد  هک  دیـسرپب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ض )  ) بلطملا دـبع  نب  سابع  هک  دـنا  هدروآ  - 4

مراد .  وا  هرابرد  یئوکینهنوگ  همه  دیما  لج ) زع و  )
رد ص 325 هچنآ  هب  دیدرگرب  هعیفرلا و  تاجردلا  هجحلا ص 15  باتک 
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میتشون . 
مه یکی  تدوخ و  يارب  یکی  مراد  تسود  تهج  ود  زا  ار  وت  نم  لیقع  تفگ  بلاطیبا  نب  لیقع  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ   - 5

تشاد .  یم  تسود  ار  وت  نوچ  بلاطوبا  يارب 
 9 راونالا 16 /  راحب  هجحلا ص 34  قودص  ام  داتسا  زا  عیارشلا  للع 

مالسا زا  شیپ  هک  يردارب  میومع و  مردام و  مردپ و  هرابرد  متـسیاب  هدیدنـسپ  هاگیاپ  ردنوچ  تفگ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ  - 6
رد ص هچنآ  هب  دیدرگرب  3 و  ناهرب 794 / ریسفت  میهاربا ص 490 و 355  نب  یلع  ریـسفت  درک  مهاوخ  تعافـش  دومن  یم  يردارب  نم  اب 

میدروآ .   3  - 332
تساخرب و يدرم  سپ  وانوماریپ .  زین  نامدرم  دوب و  هتـسشن  هبحررد  نانمومریما  شردپ  هک  دنا  هدروآ  یلع  نب  نیـسح  طبـس  ماما  زا  - 7

تفگ دـنیب  یم  رفیک  خزود  شتآ  رد  تردـپ  هاـگنآ  هداد و  ياـج  نآ  رد  ار  وـت  ادـخ  هک  یتـسه  یهاـگیاپ  رد  وـت  ناـنمومریما  يا  تفگ 
هک یناراکهنگ  همه  هرابرد  مردپ  رگا  هک  داتـسرفيربمایپ  هب  یتسار  هب  ار  دمحم  هک  سکنآ  هب  دـنگوس  دنکـشب  ار  تناهد  ادـخ  شوماخ 

تشهب و هدننک  شخب  شرـسپ  هکنآ  اب  دنیبب ؟ رفیک  شتآ  رد  نم  ردپ  دریذپ .  یم  ار  وا  تعافـش  ادخ  دزیخرب  تعافـش  هب  دنا  نیمز  يور 
یم شوماخ  ار  ناگدیرفآ  همه  ياه  ینشور  بلاطوبا  مردپ  رون  تمایق  زور  رد  هکداتسرف  یتسارب  ار  دمحم  هکنآ  هب  دنگوس  تسا  خزود 

ار نآ  ادخ  هک  تسا  ام  رون  زا  وا  رون  ناه  ار  ناماما  زا  وا  نادنزرف  رون  نیسح و  نسح و  رون  همطاف و  رونو  دمحم  رون  ار : رون  رگم 5  دنک 
تسا .  هدیرفآ  مدآ  تقلخ  زا  شیپلاس   2000

یکجارک ص 80 زا  دئاوفلا  زنک  ناذاش  نبا  نسحلاوبا  خیش  زا  هئاملا  بقانملا 
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هجحلا ص ، 4 حوتفلاوبا 211 /  ریسفت  هدرک -  دای  تیاور  ذخام  ناونعب  ارنآ  راحب  رد  هچنانچ  یسربط -  جاجتحا  خیش ص 192  نبا  یلاما 
 3  / 794 ناهرب ریسفت  نیملاعلا ، ءایض   9 راونالا 15 /  راحب  هعیفرلا ، تاجردلا  ، 15

ار یتـب  زگره  مادـکچیه  فاـنم  دـبع  مشاـه و  بلطملا و  دـبع  مدـجو  مردـپ  هک  ادـخب  تفگ  ع )  ) ناـنمومریما اـنالوم  هک  دـنا  هدروآ  - 8
هناخ هب  يور  زامن  ماگنه  هدز  نآ  رد  گنچ  دندوب و  ع )  ) میهاربا شیک  رب  نانآتفگ  دندیتسرپ  یم  زیچ  هچ  سپ  دش  هدیـسرپ  دندیتسرپن 

دندرک .  یم  ادخ 
4 و دوخ 210 /  ریسفت  رد  حوتفلاوبا  خیش  مه  تسا و  هدروآ  نیدلا  لامکا  زا  رد ص 104 دوخ  دانسا  اب  قودص  ام  داتسا  مه  الاب  شرازگ 

 3 ناهرب 795 /  رد  دیسمه 
وا دزن  ص )  ) ادـخ لوسر  دیـسر  ارف  گرم  ماـگنه  ار  مردـپ  نوچ  تفگ  ع )  ) یلع هک  دـنا  هدرک  شرازگ  هلثاو  نب  رماـع  لـیفطلاوبا  زا  - 9

تسا رتوکین  نم  ياربتسا  نآ  رد  هچ  ره  ناهج و  زا  هک  داد  نمهب  يربخ  وا  هرابرد  دوب و  رضاح 
نیملاعلا ءایض  رد  ینوتف  مه  هدرک و  دای  هجحلا  باتک  زا  رد ص 23  دوخ  دانسا  هب  دعم  نب  راخف  دیس  مه  ار  الاب  شرازگ 

میهاربا نب  یلع  ریـسفت  تخاس .  دونـشخ  دوخ  زا  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ات  تشذگن  ردبلاطوبا  تفگ  ع )  ) نانمومریما هک  دـنا  هدروآ  - 10
نیملاعلا ءایض  هعیفرلا و  تاجردلا  هجحلا ص 23  باتک  ص 355 

نموم بلطملا  دبع  نب  فانم  دبع  نب  بلاطوبا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نانمومریما  هک  دنا  هدروآ  یبعش  نابز  زا  هتسویپ  يا  هریجنز  یب  - 11
دندرگ .  هدنار  شیرق  يوس  زا  نایمشاه  هک  تشاد  یم  ناهن  نآ  سرت  زا  ار  دوخ  نامیا  دوب و  ناملسم  و 

هدورس : شردپ  گوس  رد  هک  تسا  نانمومریما  زا  مه  نیا  دیوگ : حضوم  یلع  وبا 
ناگدنهاوخ هانپ  رادهگن  يا  بلاطوبا 
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اه ، یکیرات  غورف  اه و  یلاسکشخ  ناراب  ياو 
تسکش  مهرد  دنتخاس  یم  رود  اه  يدب  زاار  دوخ  هک  یناسک  میرح  گنن و  مانزرم و  وت  نتفر  تسد  زا  اب 

داتسرف  دورد  وت  رب  شخب  تمعن  يادخو 
داتسرفوت رادید  هب  ار  تشهب  نابرد  تراگدرورپ 

يدوب  اهومع  نیرتهب  هدیزگرب  ربمایپ  يارب  وت  هک 
هجحلا ص 24 باتک 

هک تشذـگب  شیرق  زا  یهورگ  هـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  تـفگ  یم  ع )  ) یلع ناـنمومریما  مدینـش  هـک  دـنا  هدروآ  هتاـبن  نـب  غبـصا  زا  - 12
ناشیا هب  وا  نوچ  سپ  دـندیربیم  رـس  ار  اه  نآ  ناتب  رطاخب  دـندیمان و  یم  هریهف  ار  نآ  هک  دـندوب  هدرکدنفـسوگ  اـی  رتش  زا  یئاهراتـشک 

امـش زا  کی  مادک  درکن  مالـس  تشذـگب و  ام  رب  هللا  دـبع  میتی  دـنتفگ  ناشیا  دـش و  هودـنلا  راد  کیدزن  ات  تشذـگب  هدرکنمالـس  دیـسر 
تفرگرب ار  اه  هبمکـش  يدیلپ  نوخ و  سپ  درک  مهاوخ  نینچ  نم  تفگ  یمهـس  يرعبز  نب  هللادبع  دزاس  هابت  وا  رب  ار  شزامن  هک  دوریم 

دزن ات  تشگرب  ص )  ) ربمایپو درک  رپ  اه  نآ  اب  ار  وا  لکیه  هماج و  سپ  دوب  هدجـس  رد  ماگنه  نآ  هک  دیـسر  ص )  ) ربماـیپ کـیدزن  هب  اـت 
ناشیا اـجک  دیـسرپ  يو  تفگ  زاـب  شیاربار  ناتـساد  وا  نم ؟ هدازردارب  هچ  يارب  تفگ  متـسیک  نم  ومع  تفگ  دـش و  بلاـطوبا  شیومع 
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کیبل یئوس  رهزا  سپ  فانم  دبع  يا  نایمـشاه  يا  بلطملا  دبع  نادناخ  يا  داد  زاوآ  شنامدود  نایم  سپ  حـطبا  رد  تفگ  يدرک  اهرار 
وا دنتفرگرب و  حالس  سپ  دیریگرب  شیوخ  حالـس  تفگ  مینت  لهچ  ام  دنتفگ  دیتسه  نت  دنچ  امـش  دیـسرپ  وا  دنداهن و  وا  هب  يور  نایوگ 
ره نامتخاس  نیا  يادخب  تفگ  وا  یلو  دنوش  هدنکارپ  دنتـساوخ  دـندید  ار  وا  ناشیا  نوچ  هورگ  نآ  هب  دندیـسر  ات  تخادـنا  هار  ار  ناشیا 
هس ار  نآ  دز و  نآ  رب  هبرض  هس  تفر و  دوب  حطبا  رد  هک  ربتس  یگنس  غارس  هب  سپس  دز  مهاوخ  ار  وا  ریشمش  اب  دزیخرب  هک  امـش  زا  سک 

شتشگنا اب  سپس  یتسیک ؟ وت  هک  يدیسرپ  نم  زا  دمحم  تفگ  سپس  درک و  هعطق 
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دناوخ : ار  اهدورس  نیا  داد و  ناشن  ار  ربمایپ 
هتفای . . .  يرتهم  هدوت و  رالاس  گرزب و  يرورس  يربمایپ  دمحم  وت 

یمهس يرعبز  نب  هللا  دبع  ص )  ) ربمایپ درک  نانچ  وت  اب  نانیا  زا  کی  مادک  دمحم  تفگ  سپس  تشذگ و   4 رد ص 263 -  هچنآ  نایاپ  ات 
ار هبنکـش  ياـه  نیگرـس  نوـخ و  سپــس  تخاـس و  نینوـخ  ار  نآ  اـت  تفوـک  شا  ینیب  رب  دـناوخب و  ار  وا  بلاـطوبا  داد  ناـشن  ار  رعاـش 

یتسیک وت  هک  يدیسرپ  نم  زا  تفگ  سپـسو  يدش  دونـشخ  ایآ  هدازردارب  تفگ  هاگنآ  تخیر و  نارـضاح  همه  رـس  رب  ار  نآ  وتساوخب 
تسا و رتدنمجراناش  یگمه  زا  ترهوگ  ادخب  وت  تفگ  هاگنآ  درک و  دای  ع )  ) مدآ ات  ار  وا  ناردپ  هاگنآ  یتسه و  هللا  دبع  رـسپ  دمحموت 

مدیسانش یم  هک  منامه  نم  دبنجب  دهاوخ  امش  زا  سک  ره  شیرق  هورگ  يا  رترب  همه  زا  تهاگیاپ 
هدرک ج 2 ص شرازگ  سلاجملا  ههزن  رد  يروفـص  زین  ار  نآ  دـننامه  هدروآ و  هجحلا ص106  باتک  رد  دعم  نبا  دیـس  ار  الاب  شرازگ 
زا لقن  هب   2 هدروخ 3 /  پاـچ  فرطتـسملا  هیـشاح  رد  هک  قاروـالا  تارمث  رد  يومح  هجح  نبا  زین  نآ ص 91  رگید  پاــچ  رد  122 و 

تسا .  هدروآ  ارنآ  یبطرق  مالعالا  باتک 
هک میدوب  هدجـس  رد  ص )  ) ربماـیپ نم و  تفگ  وا  زا  یثیدـح  رد  ع )  ) یلع دـسیون : یم  راـبخالا  حرـش  دوخ  شراـگن  رد  ضاـیف  نبا  - 13

هاگنآ یهد و  يرای  ار  وا  هنوگچ  هک  رگنب  تفگ  تفرگ و  ارم  تسد  سپس  دیدرک ؟ نینچ  امش  ایآ  تفگ  دمآ و  ام  تقو  رـس  هب  بلاطوبا 
ثیدحلا درک  بیغرت  قیوشت و  راک  نیارد  ارم 

ینوتف فیرش  نسحلاوبا  خیش  زا  نیملاعلا  ءایض  هب  دیدرگرب 
مردپ تفگ  دوب  هک  ناربمایپ  نانیشناج  زا  سک  نیرخآ  ص )  ) ام ربمایپ  زا  شیپ  دندیسرپ  ار  ع )  ) نانمومریما هک  دنا  هدروآ  - 14

ینوتف زا  نیملاعلا  ءایض 

هحفص 351 ] ] 

نیا رد  دنتفگ  يرآ  تفگ  ع )  ) وا دوب  نموم  بلاطوبا  ایآ  هک  دندیـسرپب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  - 15
ادخ لوسر  ای  دننک  یم  شهوکن  اربلاطوبا  ایآ  تفگش  یسب  اتفگش و  يا  تفگ  ع )  ) وا هدوب  رفاک  وا  دنرادنپ  یم  هک  دنتسه  یهورگ  اج 
رفاک کی  يرسمه  رد  نامیا  اب  نانز  زا  یـسک  دراذگبهک  نیا  زا  دوب  هدرک  عنم  ار  وا  نآرق ، زا  هیآ  نیدنچ  رد  یلاعت  يادخ  هک  ار ؟ (ص )

يرـسمه رد  نانچمه  لاح  نیا  اب  هدوب و  مالـسا  رد  ماگـشیپ  نانز  زا  ( ضر  ) دسا تنب  همطاف  هک  درادن  دیدرت  مه  سکچیه  دـنامب و  یقاب 
تشذگرد .  ض )  ) بلاطوبا ات  دنام  بلاطوبا 

نیا هک  دنا  هتفگ  دسیون : یم  هک  نیملاعلا  ءایـضو  هعیفرلا  تاجردلا  هجحلا ص 24 و  باتک  هب  تشذگ و  رد ص 336  هچنآ  هب  دیدرگرب 
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تسا .  تارتاوتم  زا  ام  نایم  رد  ثیدح 
رب هک  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  بلاطوبا  هک  دنیوگ  یم  مدرم  نم  رورـس  متفگ  ع )  ) رقاب ماما  هب  هک  دـیوگ  يدارم  ثیل  ریـصب  وبا  - 16

نیا نامیا  دـنهنب و  وزارت  هفک  کی  رد  ار  بلاطوبا  ناـمیا  رگا  هک  ادـخب  دـنتفگ و  غورد  ادـخب  تفگ  ع )  ) وا دـشوج  یم  يو  زغم  نآ  رثا 
رد زین  دیس  تشذگ ، رد ص 336  هچنآ  نایاپ  ات  دـیبرچ -  دـهاوخ  ناشیا  نامیا  ربوا  نامیا  هفک  هتبلا  وزارت ، رگید  هفک  رد  ار  ناگدـیرفآ 
رد ینوتف  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  يزاریش  دیس  نینچمه  هدرک  شرازگ  ار  نآ  قودص  زا  وا  یسوط و  خیش  قیرط  زا  هجحلا ص 18  باتک 

دنا .  هدروآ  ارنآ  نیملاعلا  ءایض 
ناملـسم و بلطملا ، دـبع  نب  بلاطوبا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  ع )  ) رقاب ماما  زا  رگید  یقیرط  زا  هجحلا ص 27  باتک  رد  دعم  نبا  دیـس  و 

خلا تفر  ناهج  زا  نموم 
تب هب  شیامن  دـنتفهن و  ار  نامیا  هک  دوب  فهک  باحـصا  لثم  بلاطوبا  لثم  كتفگ  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللا  دـبع  وباقداص  ماما  - 17

دادشاداپ .  ناشیا  هب  رابود  مه  ادخ  دندادیتسرپ و 
قودص ص366 زا  یلاما  ینیلک ص 244  مالسالا  هقث  زا  یفاک  هب  دیدرگرب 

هحفص 352 ] ] 

: هدرک شرازگ  ترابع  نیا  هب  یکلام  دمحا  نب  نیسح  قیرط  زا  ار  نآ  زین  رد ص 17  هجحلا ص 115 و  باتک  نیظعاولا ص 121  هضور 
دنیوگ یم  غورد  تفگ  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآ  رد  بلاطوبا  هک  دنرادنپ  یم  مدرممتفگ  ار  ع )  ) قداص ماما  تفگ  ریثک  نب  نمحرلا  دـب 

دش يو  دزن  هب  اهدمآ  شیپ  زا  یکی  رد  لیئربج  تفگ  دمآ  دورف  هچ  يارب  سپ  مدیسرپ  دماین  دورف  ربمایپ  رب  یشرازگ  نینچ  يارب  لیئربج 
یتسرپ تب  هب  شیامن  دـنتفهن و  ار  نامیا  فهک  باحـصا  یتسار  هب  دـیوگ  یم  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  تراـگدرورپ  دـمحم  يا  تفگ  و 

ربارب ود  ار  وا  شاداپ  مه  ادخ  داد و  یتسرپ  تب  هب  شیامن  تفهنب و  ار  نامیا  زین  بلاطوبا  داد و  رابود  ار  ناشیا  شاداپ  مه  ادـخ  دـنداد و 
هکنآ اب  دننک  یم  دای  ناس  نادب  ار  وا  هنوگچ  تفگ  سپـس  دیـسر  تشهب  دیون  شیارب  یلاعت  يادخ  يوس  زا  اتدشن  نوریب  ناهج  زا  داد و 

تسین .  يروای  هکم  رد  ار  وت  بلاطوبا  زا  سپ  هک  وش  نوریب  هکم  زا  دمحم  يا  تفگ  دمآ و  دورف  بلاطوبا  گرم  بش  رد  لیئربج 
زین يزار  حوتفلاوبا  خیش  نیملاعلا و  ءایض  رد  ینوتف  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  دیـس  زین  هدرک و  دای   9 راحب 24 /  رد  یسلجم  ار  الاب  شرازگ 

تسا  هدروآ   4 دوخ 212 /  ریسفت  ردار  ثیدح  نیمه 
دنرادنپ یم  نانچ  دنتفگ  ار  ع )  ) شردپ هک  تسا  هدروآ  رفعج  نب  قحسا  زا  شیوخ  دانساب  یفاک  زا  رد ص 244  ینیلک  مالسالا  هقث  - 18

دیوگ : وا  هکنآ  اب  دوش  یم  هنوگچ  دناهتفگ  غورد  تفگ  دوب  رفاک  بلاطوبا  هک 
هدمآ .  ینامسآ  ياه  همان  نیتسخن  رد  يو  مان  هک  یسوم  نوچمه  میا  هتفای  يربمایپ  ار  دمحم  ام  هک  دیتسنادن  رگم 

دنا . هدروآ  ناشاه  هتشاگن  رد  ض )  ) ثیدح نایاوشیپ  زا  سک  یندنچ  زین  ار  الاب  شرازگ 
هکنآ اب  دـشاب  رفاک  بلاطوبا  دوش  یم  هنوگچ  تفگ  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  یفاک ص 244  لوصا  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  - 19

دیوگ : یم  وا 

هحفص 353 ] ] 

دوش یمن  هدرمش  وگغورد  ام  دزن  ام  دنزرف  هک  دنا  هتسناد  یتسار  هب 
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درادن زین  هدوهیب  ياهوگتفگ  زا  یئاورپ  و 
دنهاوخ یم  ناراب  ربا  زا  وا  يوربآ  هب  هک  تسا  یئور  دیپس 

نانز هویب  نابهگن  وتسا  ناگدرم  ردپ  هانپ 
دنا .  هدروآ  ینیلک  زا  لقنب  همه  ام  هورگ  ناگرزب  زا  دنچيا  هرامش  زین  3 و  ناهرب 795 /  رد  دیس  ار  الاب  شرازگ 

دیسر تافو  ماگنه  ار  ض )  ) بلاطوبا نوچ  تفگ  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  نیظعاولا ص 121  هضور  رد  لاتف  یلع  وبا  خیش  - 20
مه واناگدیرفآ و  زا  دیئادخ  ناگدیزگرب  مه  امششیرق  هورگ  يا  تفگ  ناشیا  هب  ندرک  تیصو  نمض  دروآ و  مهارف  ار  شیرق  ناگرزب 
مه تسد  هداشگ  يوخکین  مه  تسا و  امـش  نایم  رد  اورنامرف  رورـس  مه  يو  مرح  لـها  وا و  نیمز  رد  ادـخ  ناروجنگ  مه  ناـیزات و  بلق 

رگم دیداهنن  ياج  رب  يزارفارس  يدنمجرا و  زا  يا  هرهب  چیه  نابرع  يارب  امش  هک  دینادب  گرزب و  شخب و  رایسب  مه  ماگشیپ و  درم  ریلد 
امـش يوس  هب  نیمه  نآ ، يرای  هب  زین  ار  ناشیا  تسا و  اه  يرترب  مدرم  رب  ار  امـش  هنوگ ، نیا  هب  سپ  دیدروآ  گنچ  هب  هتفای و  ار  نآ  دوخ 

ام رورس  ياه  شنکاو  زا  یئاهرادومن  دوخ  تشذگ و  ردهچنآ ص 314 و 315  رخآ  ات  دنا -  گنج  امـش  يارب  مدرمتسا  يرازفا  تسد 
هدرک دای   9 راحب 23 /  رد  زین  یسلجم  خیـش  ار  تیـصو  نیا  تشاد و  دیاب  ساپـس  ار  نآ  هدش و  شرازگ  ناینـس  نابز  زا  هک  دوب  بلاطوبا 

تسا . 
: تفگ ع )  ) قداص ماما  هک  تساهدرک  شرازگ  ناورم  نب  دـمحم  هب  دانـسا  اـب  نیدلا ص 103  لامکا  رد  قودـص  رفعجوبا  ام  خیـش  - 21
زا هک  درک  یحو  ص )  ) ادخ لوسر  هب  لج  زع و  يادـخ  دیـسر  رد  گرم  ار  وا  نوچ  تفهنب و  ار  نامیا  داد و  يرفاک  هب  شیامن  بلاطوبا 

دیچوک .  هنیدم  يوس  هب  زین  وا  تسین  يروای  نآ  رد  ار  وت  هک  وش  نوریب  اجنیا 
 - یم سپس  هدروآ و  هراتخم  لوصف  زا  رد ص 8 . یضترم  فیرش  ار  الاب  شرازگ 

هحفص 354 ] ] 

هزادنا هچ  ات  وا  راک  هب  ندناسر  کمک  و  ص )  ) ادخ لوسر  يرای  رد  هک  دـناسریم  اریز  دـنک  یم  تباث  ار  وا  هدوب  نموم  اه  نیا  دـسیون :
هتفر .  شیپ 

رد بلاطوبا  نوچ  ناناملسم  عامجا  هب  دسیون : یم  رد ص 103  هدروآ و  هجحلا ص 30  دوخ  باتک  رد  دعم  نبا  دیـس  زین  ار  ثیدح  لیذ 
ات دنا  هداد  مه  هب  تسد  وت  هدوت  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراگدرورپ  تفگ  دمآ و  دورف  ص )  ) ربمایپ رب  (ع ) لیئربج تشذگ 
هک شیدنایب  نیا  رد  نونکا  داد .  ندیچوک  هب  روتـسد  ار  واهاگنآ  وش  ردب  ناشیا  نایم  زا  سپ  هتـشذگ  رد  مه  وت  روای  دنزاتب و  وت  رب  هنابش 

نیرتاسر هنیمز  نیا  رد  هک  هدوب  يو  روای  وا  هکهداد  یهاوگ  هدرک و  هفاضا  هدز و  دـنویپ  ص )  ) ربماـیپ هب  ار  هر )  ) بلاـطوبا یلاـعت  يادـخ 
اب دنک  دمآ  تفر و  نانآ  اب  بلاطوبا  هک  دندوب  هداد  يدنسرخ  نآ  هب  شیرق  تسا و  بلاطوبا  يارب  اه  هاگیاپ  نیرت  گرزب  اه و  يزارفارس 

نوچ دنناربو  دنشکب  ار  وا  دنتسناوت  یمن  دنتشاد و  ربخ  ص )  ) ربمایپ توبن  هب  شرارقا  وا و  یتسرپ  هناگی  زا  هدینش و  ار  وا  رعـش  دوخ  هکنآ 
وا اب  همه  رفاک -  نموم و  زا  ناشیا -  ناوریپ  ناگتسب و  نانامیپ و  مه  فانم و  دبع  نب  بلطم  نادناخ  زا  ناشناردارب  نایمـشاه و  زا  وا  هریت 

شیرق دینـش  بهلوبا  نوچ  هک  دوب  يور  نیا  زا  دندش و  یم  وا  هیلع  رب  ناگمهدرک  یم  اهر  ار  شیوخ  هریت  وا  رگا  دندرک و  یم  یهارمه 
ار  ناشیا  دنیوگ  یم  نخس  شراک  رد  دنراد و  یم  وگتفگ  وا  نوماریپ  رد 

ندـش هتـشکزا  سپ  رگم  دوـشن  هتـشک  دـمحم  دـنگوس  ادـخب  تسا و  شا  هدازردارب  هتفیرف  وا  هـک  دـیرادب  درمریپ  نـیا  زا  تـسد  تـفگ :
فانم دبع  رابت  همه  ات  دنوشن  هتـشک  زین  نایمـشاه  دنوش و  هتـشک  نایمـشاه  همه  هکنآ  زا  سپ  رگم  دوشن  هتـشک  مه  بلاطوبا  بلاطوبا و 

هورگ نآ  میئارگ  وا  يوس  هب  زین  ام  هنرگو  دیرادب  وا  زا  تسد  سپ  دنوش  هتشک  هکم  مدرم  ات  دنوشن  هتشک  فانم  دبع  رابت  دندرگ و  هتشک 
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مرن ياربو  تسب  وا  کمک  رد  عمط  دیسر  بلاطوبا  هب  يو  صخش  نوچ  دندیشک و  راک  نآ  زا  تسددوب  نیا  دنک  نانچ  يو  هک  دندیسرت 
تفگ : شندروآ  تقر  هب  ندرک و 

يا ، هدمآ  دیدپ  يرابدرب  زا  تفگش  بلطملا  دبع  رسپ  يا 

هحفص 355 ] ] 

تسا ناوتان  وت  دزن  یئاه  هورگ  ياهدرخ  هک 
دیس هک  مینیب  یم  زین  رتنوزفا  تیب  وا 5  شرازگ  رد  هتبلا  هدرک و  دای   3 دوخ 307 /  حرش  رد  مه  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یئاه  هدورـس  رخآ  ات 

تسا .  هدروآ  ار  اهرعش  دوخ  هسامح  زا  رد ص 16  زین  يرجش  نبا  و  هدرکن .  دای  هجحلا  رد 
تفگ : يو  ندرک  مرن  يارب  وا  دومن  يدنک  بلاطوبا  هتساوخ  ماجنا  رد  بهلوبا  نوچ  هک  دسیون  یم  دیس  مه  و 

دشاب وا  نامدودزا  بهلوبا  هک  يدرم  ار  یتسار 
تسا . رانک  رب  اه  متس  هجیتن  رد  نداتفا  يراوخب  زا 

وا زا  نم  يارب  یهاوخکین  تساجک  میوگیم و  ار  وا 
رادب . راوتسا  ياپ و  رب  ار  دوخ  صخش  بهلوبا ، يا 

تسا : هنوگ  نیا  هب  نآ  نیتسخن  تیب  هک  نیا  رگم  هدروآ   1 دوخ 394 /  هریس  رد  رتشیب  تیب  اب 4  ار  اهنآ  زین  ماشه  نبا  هک  تیب  ات 5 
دشاب بهلوبا  شیومع  هک  يدرم  اریتسار  و 

خیرات رد  ریثکنبا  3 و  دوخ 307 /  حرش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  هنوگ  نیمه  هب  درک ) دنناوتن  شراوخ  نارگدادیب ، هک  تسا  یناتـسوب  رد 
دنا .  هدروآ  ار  نآ   3 دوخ 93 / 

یم موش  تیادـف  متفگ  دـنیوگ  یم  هچ  بلاـطوبا  هراـبرد  مدرم  سنوـیيا  تفگ  ع )  ) قداـص ماـما  هک  تسا  هدروآ  هتاـبن  نب  سنوـی  - 22
زا بلاطوبا  هک  یتسار  هب  دنتفگ  غورد  ادخ  نانمـشد  تفگ : دشوج  یم  شرـس  زغم  نآ ، رثا  رب  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآرد  وا  دنیوگ 

دنیوا .  يارب  یناتسود  شوخ  نانآ  تسا و  نادرم  کین  ادخ و  هار  ناگتخابناج  ناور و  تسار  ناربمایپ و  ناتسود 
نیملاعلا ءایض  هجحلاباتک ص 17 -  یکجارک ص 80 -  ام  داتسا  دئاوفلازنک 

مدمآرد ع )  ) قداص ماما  رب  تفگ  یقر  دوادهک  هدروآ  قودص  رفعجوبا  ام  داتسا  قیرط  زا  هجحلا ص 22  باتک  رد  دعم  نبا  فیرش  - 23
راکهدب نم  هب  يدرم  و 

هحفص 356 ] ] 

بناج زا  فاوط  کی  یتشذـگ  هکم  هب  نوچ  تفگ  وا  متفگ  زاـب  لد  درد  هب  ترـضح  يارب  ار  نیا  مدیـسرت و  یم  يو  دـصق  زا  نم  دوب و 
دبع زا  تباین  هب  رازگبزامن و  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه  بلاطوبا  تباین  هب  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  وا  تباـین  هب  نکب و  بلطملا  دـبع 

دـسا تنبهمطاف  زا  تباین  هب  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه  هنمآ  زا  تباـینهب  رازگب و  زاـمن  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه  هللا 
زا سپس  مدرک و  نینچ  تفگ  دهد .  سپ  وت  هب  ار  وت  یئاراد  ات  ناوخب  ار  لج  زع و  يادخ  سپس  رازگبزامن  تعکر  ود  نکب و  یفاوط  مه 

مرازگب .  ار  وت  قح  ات  نمدزن  اجنآ  ایب  دواد  دیوگ  یم  هداتسیا و  هک  مدید  ار  مراکهدب  هاگان  مدش  نوریب  افص  باب 
تسا  هدروآ  ار  الاب  شرازگ   9 راحب 24 /  رد  زین  یسلجم 
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رد ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  راـب  کـی  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دانـسا  اـب  یفاـک ص 244  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  - 24
نآ زا  هچ  ره  ات  دنتشابنا  نآ  هب  اروا  ياه  هماج  دندنکفا و  وا  رب  ار  يرتش  كراب  ناکرشم  تشاد  نت  رب  هزات  يا  هماج  دوب و  مارحلا  دجسم 
ما هدازردارب  دیـسرپ  ینیب  یم  هنوگچ  امـش  نایم  رد  ارم  تیـصخش  ومع  تفگ  دش و  بلاطوبادزن  هب  وا  تفرگ  ياج  شیالبال  رد  تسناوت 

سپـس ریگرب  ار  كراب  نآ  تفگ  هزمحب  تفرگرب و  ار  ریـشمش  دـناوخب و  ار  هزمح  بلاطوبا  دادـب  ار  دادـیور  شرازگ  وا  تسیچ  اـه  نیا 
شا هرهچ  زا  دـندید  ار  وا  نوچ  دـندوب .  هبعک  نوماریپ  نانآ  دـش و  شیرق  دزن  هب  سپ  دوب  وا  اب  زین  ص )  ) ربمایپ داـهن و  هورگ  نآ  هب  يور 

نیرخآ هب  ات  درک  نینچ  وا  شکبناشیا  شیر  ولج  لیبس و  رب  ار  كراب  تفگ  هزمح  هب  سپـس  دراد  ناش  هرابرد  یتساوخ  دـب  هک  دنتـسناد 
ناگرزب و زا  یهورگ  ار  الاب  ناتساد  ام .  نایم  رد  وت  جرا  تسا  نیا  ما  هدازردارب  تفگ  درک و  ربمایپ  هب  يور  بلاطوبا  سپس  دیسر  ناسک 

تفگ ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دانسا  هب  یناهفصا  جرفلاوبا  دنا 25 - .  هدرک  دای  ناشاههتشاگن  رد  ثیدح  نایاوشیپ 

هحفص 357 ] ] 

دای دوخ  ناکدوکهب  دـیزومایب و  ار  نآ  تفگ  درآ و  مهارف  دـنک و  شرازگ  ار  ع )  ) بلاطوبا رعـش  هک  دـمآ  یم  شوخ  ار  ع )  ) نانمومریما
تسا .  رایسب  شناد  نآ  رد  هدوب و  ادخ  نید  رب  وا  اریز  دیهد 
نیملاعلا  ءایض  ، 9 راونالا 24 /  راحب  هجحلا ص 25 ، باتک 

دـش اپرب  هک  یتعامج  زامن  نیتسخن  تفگ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) قداص ماما  زادانـسا  هب  دوخ  یلاـما  زا  رد ص 304  قودص  ام  داتـسا  - 26
وا اب  زین  رفعج  تشذگب  وا  رب  بلاطوبا  هک  دوب  وا  اب  زین  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمومریما  ودرازگ  یم  زامن  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوب  اجنآ 

ناـمداش بلاـطوبا  داـتفا و  شیپ  ود  نآ  رب  تسناد  ار  نیا  ادـخ  لوسر  نوچ  دـنویپب و  تا  هدازوـمع  يوـلهپ  هب  مکرـسپ  تفگ  سپ  دوـب . 
تفگ : یم  تشگرب و 

دننم هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب 
رس درد  يراتفرگ و  ياهزور  رد 

4 دوخ 211 /  ریـسفت  رد  حوتفلاوبا  خیـش  ار  الاب  شرازگ  دیایب و  زین  رد ص 360 و 361  تشذـگ و  رد ص 297  هک  یئاهدورـس  رخآ  ات 
تسا .  هدرک  شرازگ 

( - ع  ) مظاکماما لوا -  نسحلاوبا  زا  روصنم  یبا  نبتسرد  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دانـسا  هب  یفاک  زا  رد ص 242  ینیلک  مالسالا  هقث  - 27
هک تشاد  دوخ  دزن  ناربمایپ  ياه  هدرپس  زا  یئاه  تناما  بلاطوبا  یلو  هن  تفگ  تشاد  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  یتیجح  بلاطوبا  ایآ  دیـسرپ 
يو رب  یتـیجح  رگا  تفگ  تشاد  يو  ربیتـیجح  هک  ور  نیا  زا  داد  يو  هب  ار  ياـه  هدرپـس  نآ  اـیآ  متفگ  تـفگ  درپـس  يو  هـب  ار  اـه  نآ 

اه هدرپس  دـیورگ و  دوب  هدروآ  هچنآ  هب  ربمایپ و  هب  تفگ  دوب  لاح  هچ  ار  بلاـطوبا  سپ  متفگ  تفگ  داد  یمن  يو  هب  ار  اـه  هدرپستشاد 
تشذگرد .  زور  نامه  داد و  وا  هب  ار 

، تشذـگ ع )  ) نانمومریما اـنالوم  ناـبز  زا  رتشیپ  هچنآ  اـب  هارمه  نآ ، هک  اریز  ندـیورگ  هاـگیاپ  زا  رترب  تسا  یهاـگیاپ  نیا  دـیوگ : ینیما 
راگزور رد  ادخياه  تجح  ناربمایپ و  نانیشناج  زا  هداس  نامیا  زا  هتشذگ  بلاطوبا  هک  دنک  یمنشور 

هحفص 358 ] ] 

یتیجح يو  رب  ص )  ) ربمایپ ندـش  هتخیگنارب  زا  شیپ  هک  هداتفا  نامگ  هب  هدنـسرپ  هک  هدیـسر  اـجنآ  هب  هیـضق  نیا  ینـشور  هدوب و  شیوخ 
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یتسرپ هناگی  شیک  زا  وا  هک  ار  نیا  هتخاس و  راکـشآ  وا  يارب  ار  ناربمایپ  ینیـشناج  هبترم  نامه  هدرک و  در  ار  رادنپ  نیا  ماما  یلو  هتـشاد 
هب هتـشاد  هک  ار  یئاه  هدرپس  هدروآ و  دورف  رـس  دـمحم  ناشخرد  نیئآ  ربارب  رد  سپـس  هدرک و  یم  يوریپ  دوب  هدروآ  میهاربا  هک  نیتسار 

هدوب . هدیورگ  هتساخرب  نآ  هب  ص )  ) شراکوکین دنزرف  هک  يولع  تیالو  هب  وا  هک  تشذگ  رتشیپ  هداد و  نیئآ  نآ  يدانم 
یـسوم نب  یلع  هدیدنـسپ  ماما  هب  تفگ  هک  تسا  هدروآ  دـمحم  نب  ناـبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  رد ص 80  یکجارک  حـتفلاوبا  ام  داتـسا  - 28

تشذگ -  دنا "  هدرک  وگزاب  وا  هرابرد  يو  ناسک  هچنآ  شخب "  رد  هچنآ  نایاپ  ات  موش -  تیادف  متشون  ع )  ) اضرلا
راحب رد  یسلجم  مه  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  يزاریـش  دیـس  مه  تسا و  هدروآ  هجحلا  باتک  زا  رد ص 16  دیـس  مه  ار  هدش  دای  شرازگ 

نیملاعلا ءایض  رد  ینوتف  ام  داتسا  مه  راونالا ص 33 و 
ياـه قیرط  زا  زین  شناردـپ  زا  و  تفگ -  ع )  ) اـضرماما هک  تسا  هدروآ   4 دوخ 211 /  ریسفت  رد  حوتفلاوبا  گرزب  رـسفم  ام  داتـسا  - 29

دمحم و ما  هدازردارب  يربمایپ  هب  ادخ و  يراگدرورپ  هب  مداد  يدونـشخ  دوب : نینچ  ص )  ) بلاطوبا نیگن  شقن  هک  هدش -  تیاور  يدنچ 
دشاب .  وا  نیشناج  یلع  هکنیا  هب 

دنا .  هدروآ  ار  الاب  شرازگ  زین  بولقلا  بوبحم  رد  يروکشا  هعیفرلا و  تاجردلا  رد  يزاریش  دیس 
هب سپ  دوب  راـمیب  ير  رد  نوفدـم  ینـسح  يوـلع  هللا  دـبع  نب  میظعلا  دـبع  هک  تسا  هدروآ  دوـخ  دانـسا  اـب  قودـص  رفعجوـبا  خیـش  - 30
رثا رب  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هنیکبآرد  بلاطوبا  هک  نک  هاگآ  ارم  شرازگ  نیاهراـبرد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  تشون  ع )  ) اـضر نسحلاوبا 

تشون : وا  هب  ع )  ) اضر سپ  دشوج  یم  شزغم  نآ 

هحفص 359 ] ] 

شتآ يوس  هب  تهاگتشگزاب  یـشاب  هتـشاد  ارچ  نوچ و  بلاطوبا  نامیارد  وت  رگا  نانخـس  رگید  زا  سپ  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
تسا 

فیرش 31 نسحلاوبا  زا  نیملاعلا  ءایض  هجحلا ص 16 ، باتک 
هدروآ زارد  یثیدح  نمـض  رد  ع )  ) شناردـپ زا  وا  يرکـسع و  یلع  نب  نسح  ماما  زا  دوخ  دانـسا  هب  قودـص  رفعجوبا  ام  هیقف  داتـسا  - 31

یناوریپ یکی  مدناسر  يرای  ناوریپ  هتـسد  ود  تسد  اب  ار  وت  نم  هک  داتـسرف  یحو  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا 
بلاطوبا تیومع  ناشیا  نیرترب  رورـس و  دـنهد  یم  يرای  ار  وت  یناهن  هک  ناـنآ  اراکـشآ  مه  نارگید  دـننک و  یم  يراـی  ار  وت  یناـهن  هک 
بلاطوبا یتسار  هب  تفگ  سپـس  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  وا  رـسپ  ناشیا  نیرترب  رورـس و  دنهد  یم  يرای  ار  وت  اراکـشآ  هک  نانآ  تسا و 

تشاد .  یم  ناهن  ار  دوخ  نامیا  هک  دوب  نوعرف  نامدودنموم  نوچمه 
فیرش نسحلاوبا  زا  نیملاعلا  ءایض  هجحلا ص 115 ، باتک 

بلاطوبا تفگ  هک  تسا  هدروآ  شردپ  زا  وا  سابع و  نب  هللا  دـبع  زا  وا  شمعا و  قیرط  زا  دوخ ص 365  یلاما  رد  قودص  ام  خیش  - 32
ناوخب ار  تخرد  نآ  تفگ  يامنب  نم  هب  يا  هناشن  تفگ  يرآ  تفگ  هتخیگنارب  ار  وت  ادـخ  اـیآ  ما  هدازردارب  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب 

یلع یئوگتسار ، وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ  بلاطوبا  تشگرب  سپـس  داتفا  كاخ  هب  وا  ربارب  رد  ات  دروآ  يور  تخرد  دناوخب و  نوچ 
دنویپب .  تا  هداز  ومع  يولهپ  هب 

بلاطوبا ترابع : نیا  اب  هجحلا ص 25 و  رد  دعم  نبا  دیـس  مه  هدروآ و  نیظعاولا ص 121  هضور  رد  لاـتف  یلع  وبا  مه  ار  ـالاب  شرازگ 
تفگ يرآ  تفگ  هداتـسرف  ار  وت  ادـخ  ایآ  ما  هدازردارب  تفگ  وا  هب  ناشیا  يور  شیپ  دـیامنب  شیرق  هب  ار  ص )  ) ربمایپ يرترب  هکنآ  يارب 

نب دـمحم  وگب  نآ  هب  ناوخب و  ار  تخرد  نآ  تفگ  يامنب  اـم  هب  يا  هناـشن  زین  وت  تسه  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  ار  ناربماـیپ  یتسارب 
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نآ هب  سپـس  داتفا  كاخ  هب  وا  ربارب  رد  ات  دروآ  ناشیا  هب  يور  ات  دناوخبار  نآ  وا  رآ  امب  يور  ادخ  هزاجا  هب  هک  دیوگ  یم  ار  وت  هللا  دـبع 
یهاوگ تفگ  بلاطوبا  تشگرب و  ددرگرب و  ات  داد  روتسد 

هحفص 360 ] ] 

نک . یهارمه  ار  تا  هدازومع  مکرسپ  تفگ : ع )  ) یلع شدنزرفب  سپس  یئوگتسار  وتهک  مهد  یم 
دنا هدرک  دای  ار  الاب  شرازگ  ام  هورگ  ناگرزب  زا  دنچ  يا  هرامش  هک 

دیسرپ و سابع  نب  هللا  دبع  زا  يدرم  هک  تسا  هدروآ  ریبج  نب  دیعـس  زا  دوخ  دانـسا  هب  یلاما  زا  رد ص 366  هدق )  ) قودص رفعجوبا  - 33
هتفگ : هکنآ  اب  دشابن  ناملسم  هنوگچ  تفگ  دوب  ناملسم  ایآ  هک  هد  یهاگآ  ارم  بلاطوبا  هرابرد  ادخ  لوسر  هدازومع  يا  تفگ  وا  هب 

دوش ، یمن  هدرمش  وگغوردام  دزن  ام  دنزرف  هک  دنا  هتسناد  یتسار  هب  " 
درادن "  هدوهیب  ياهوگتفگ  زا  یئاورپ  و 

ناشیا هب  رابود  زین  ادـخ  دنتخاسراکـشآ و  ار  یتسرپ  تب  دـنتفهن و  ار  نامیا  هک  دوب  فهک  باحـصا  لثم  نوچمه  بلاـطوبا  لـثم  یتسار 
داد .  شاداپ 

ثیدح . نایاوشیپ  زا  دنچ  يا  هرامش  مه  تسا و  هدروآ  هجحلا  زا  رد ص 94 و 115  دعم  نبا  دیس  مه  ار ، الاب  شرازگ 
رفعج شرـسپ  اب  هارمه  بلاطوبا  تفگ  سابع  نبا  هک  تسا  هدروآ  نیظعاولا  هضور  زا  رد ص 123  يروباشین  لاتف  یلعوبا  ام  داتـسا  - 34
رفعج هب  بلاطوبا  دوب  وا  تسار  تمـس  رد  مه  ع )  ) یلع دناوخ و  یم  زورمین  زامن  مارحلادجـسم  رد  هک  دندروخ  رب  ص )  ) ادخ لوسر  نب 
زامن ات  دندز  فص  ص )  ) ادخ لوسر  رس  تشپ  رد  داتسیا و  يو  یپ  رد  یلع  داتفا و  شیپ  رفعج  سپ  دنویپب  تا  هدازومع  يولهپ  هب  تفگ 

تفگ : بلاطوبا  هراب  نیا  رد  درازگب و  ار 
دننم هناوتشپ  رفعج  ویلع  یتسار  هب 
رس درد  يراتفرگ و  ياهزور  رد 

میرمب هک  یماگنه 
مرآ یم  رد  نانمشد  هنیک  ضرعم  رد  ربمایپ ) ياجب   ) ار ودنآ 

هحفص 361 ] ] 

دیرادم وا  زا  تسد  دینک و  يرای  ار  نات  هدازومع 
تسا نم  ردام  ردپ و  ردارب  اهنتوا  ردپ  نم  ناردارب  نایم  رد 

دشابهتشاد كاپ  رهوگ  هک  منادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هنادخ  هب 
تشاد  دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد 

هب رفعج  ندش  ناملسمادخب  تفگ  وا  هک  تسا  هدروآ  یعازخ  نیـصحنب  نارمع  زا  دوخ  دانـسا  هب  هجحلا  باتک  زا  رد ص 59  دعم  نبا  و 
رد زین  ع )  ) یلع درازگ و  یم  زامن  هک  درک  رذـگ  ادـخ  لوسر  هب  رفعج  شرـسپ  اـب  هارمه  بلاـط  وبا  هک  رارق  نیا  هبو  دوب  شردـپ  روتـسد 

نوچ درازگ و  زامن  ص )  ) ربماـیپ اـب  دـمآ و  رفعج  سپ  دـنویپب  تا  هدازومع  يولهپ  هب  تفگ  رفعج  هب  بلاـطوبا  سپ  دوب  وا  تسار  تمس 
هب ات  داد  دـهاوخ  وت  هب  لاب  ود  ربارب ، رد  زین  ادـخ  یتسویپ  تا  هدازومع  يولهپ  هب  رفعج  يا  تفگ  وا  هب  ص )  ) ربمایپ درب  ناـیاپ  هب  ار  زاـمن 
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درک : اهدورس  نیا  نتفگ  هب  زاغآ  ض )  ) بلاطوبا سپ  ینک  زاورپ  تشهب  رد  نآ  يرای 
رسدرد يراتفرگ و  ياهزور  رد  دننم  هناوتشپ  رفعج  یلع و  یتسار  هب  " 

دیرادم وا  زا  تسد  دینک و  يرای  ار  نات  هدازومع 
تسا نم  يردام  ردپ و  ردارب  اهنت  وا  ردپنم  ناردارب  نایم  رد 

تسین  زوسلد  بهلوبا  اریزدرک  میلست  ار  ام  بهلوبا  یتسار  هب 
دشاب هتشاد  کین  رهوگ  هک  منادنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادخ  هب 

تشاد دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد 
دنوش كاله  نارب  ياه  غیت  هبامش  ام و  ياهرس  مینیبب  دنچ  ره 

میئوا نادناخ  هک  ربمایپ  نیا  میئام و 
مینز  یم  وا  نوماریپ  زا  اه  هزین  رس  اب  ارنانمشد  و 
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دیسرب  وا  هب  دوخ  هورگ  همه  اب  امش  رگا 
، . " میتسه نایزات  نیرت  تسپ  مدرم  نایم  رد  ام 

اب هارمه  ما  یناملـسم  زا  شیپ  نم  تفگ  هک  هدروآ  لاصلـص  نب  ءوض  وبا  زا  رگید  یقیرط  هب  زین  یکجارک  حتفلاوبا  داتـسا  ار  الاب  شرازگ 
یلاح اب  بلاطوبا  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  بلاطوبا  هناخ  کیدزنمرگ  رایـسب  ناتـسبات  رد  زور  کی  ات  مداد  یم  يرای  ار  ربماـیپ  بلاـطوبا 

نیا هک  هاگنآ  زا  متفگ  يدیدن ؟ ار  ع - )  ) یلعو ربمایپ  ناوج -  ود  نیا  رفنـضغ  وبا  يا  تفگ  دـش و  نوریب  نم  دزنب  ناکانهودـنا  نوچمه 
وا اب  نم  سپ  تفگ  دنشکبار  ودنآ  ناهگان  دنکن  متسین  نمیا  شیرق  زا  نم  هک  میئآرب  ودنآ  يوجتسج  رد  ایب  سپ  تفگ  هن  ما  هتـسشن  اج 

میدید ار  ص )  ) ربمایپ ناهگان  میدـمآرب و  نآ  هلق  هب  میدیـسر و  نآ  ياه  هوک  زا  یهوک  هب  میدـش و  نوریب  هکم  ياه  هناخ  زا  ات  متـشذگ 
شرسپ هب  بلاطوبا  سمپ  دنتخادرپ  یم  دوجس  عوکر و  هب  ادخ  يارب  دیشروخ  همـشچ  ربارب  رد  ودنآ  دوب و  وا  تسار  تمـس  مه  یلع  هک 

ار ودـنآ  ندوـب  هـک  ص )  ) ربماـیپ داتــسیاب و  یلع  راـنک  رد  وا  سپ  دــنویپب  تا  هدازوـمع  يوـلهپ  هـب  تـفگ  دوـب  اـم  هارمه  زین  هـک  رفعج 
هرهچ زا  ینامداش  هک  مدـید  نم  دـندروآ و  امهب  يور  سپـس  دـندرب  نایاپ  هب  ار  راک  اتدـندروآ  شیوخ  راک  هب  يور  ات  داتفا  شیپتفایرد 

دنار نابز  رب  ار  هدش  دای  ياه  هدورس  تساخرب و  سپس  تسا  نایامن  بلاطوبا 
زج یئادـخ  هک  داد  یهاوگ  گرم  ماگنه  رد  ضر )  ) بلاطوبا هک  داد  شرازگ  ارم  مردـپ  تفگسابع  نبا  هک  دـنا  هدروآ  همرکع  زا  - 35

( نیملاعلا ءایض   ) تسا وا  هتخیگنارب  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ 
نایـشبح نابزهب  ات  درمن  ص )  ) بلاـطوبا تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  یئادـخ  هب  تفگ  يراـفغ  رذوبا  هک  تسا  هدروآ  عیکو  ریـسفت  رد  - 36

نم هب  ار  اه  نابز  همهدـنوادخ  یتسارب  ومع  يا  تفگ  یناد  یم  ار  نایـشبح  نابز  ایآ  تفگ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  درک و  یناملـسم  راهظا 
ادـخ لوسر  سپ  تسین  یئادـخ  هناگی  يادـخ  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هناصلاخ  ینعی  اهالاطاقاق  اصمل  ندـسا  دـمحم  يا  تفگ  هتخومآ 

تسیرگب (ص )
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فیرش .  نسحلاوبا  ام  داتسا  زا  نیملاعلاءایض  تخاس .  نشور  بلاطوبا  هب  ارم  مشچ  ادخ  هک  یتسار  تفگ  و 
ار نآ  اهراب  رایسب  هک  هدوب  نآ  زا  سپ  هتبلا  نیا  دنک و  وگزاب  نایشبح  نابز  هب  ار  یهاوگ  هک  تسا  هتشاد  تسود  نایکم  رورس  اج  نیا  رد 

باتک رد  رد 1138  هتـشذگ  رد  ینوتففیرـش  نسحلاوبا  ام  تجح  داتـسا و  هچنانچ  هداد  یهاوگ  هراب  نیا  رد  نآ  زج  نایز و  اـت  ناـبز  هب 
تماما رد  هک  تسا  یباتک  نیرتاهبنارگ  وا  شراـگن  و  هتفگ -  نخـس  هراـب  نیا  رد  یگدرتسگ  هب  نیملاـعلا  ایـض  هدوخ -  هدـنزرا  ونـالک 

هتخادرپ .
دبع نوچ  تفگ  دـسا  تنب  همطاف  هک  تسا  هدروآ  حـئارجلا  جـئارخلا و  دوخ  شراگن  رد  يدـنوار  نیدـلا  بطق  نسحلاوبا  اـم  داتـسا  - 37

تخرد ام  هناخ  ناتسوب  رد  متساخرب و  وا  يراتـسرپ  هب  زین  نم  تفرگرب  ار  ض )  ) ربمایپ شردپ  تیـصو  ربانب  بلاطوبا  تشذگرد  بلطملا 
يزور ات  میتفرگ  یم  ربامرخ  زا  رتشیب  ای  تشم  کی  زور  ره  مادـک  ره  مزینک  زین  نم و  دوب و  اـمرخ  ربون  ماـگنه  نآ  دوب و  یئاـمرخ  ياـه 

امرخ هچ  ره  دـندمآ و  رد  ناـکدوک  دوـب و  هدـیباوخ  دـمحم  میریگرب و  يزیچهک  میدرب  داـی  زا  ود  ره  مزینک  نم و  هک  دـمآ  شیپ  ناـنچ 
دش رادیب  دمحم  سپ  مدنکفا  هرهچ  رب  ار  منیتسآ  دوش  رادیب  ص )  ) دمحم هک  نیا  مرـش  زاو  مدیباوخ  نم  دنتـشگرب  دنتفرگرب و  دوب  هتخیر 

مدید نم  سپ  ماهنسرگ  نم  تخرد  يا  تفگ  درک و  هراشا  امرخ  تخرد  هب  سپ  دیدن  نیمز  يور  رب  یئامرخ  تفر و  ناتـسوب  نورد  هب  و 
نم درب  الاب  دوخ  ياج  رـس  رب  ارنآ  سپـس  دروخ  تساوخ  نآ  زا  هچ  ره  وا  اتدروآ  دورف  دوب  نآ  رب  امرخ  هک  ار  شیاه  هخاش  تخرد  هک 

مدرکزاب و ار  رد  مدیود و  وا  يوس  هب  هنهرباپ  نم  تفوک  ار  رد  دمایب و  نوچ  دوبن و  ص )  ) بلاطوبا ماگنه  نآ  مدمآ و  تفگـش  هبنیا  زا 
تفگ وا  متفگ  زاب  مدید  ار  هچنآ 

یلع نم  دوب  هتفگ  وا  هکنانچ  سپ  دـیئاز  یهاوخ  وا  يارب  يراـیتسد  تایئازاـن  زا  سپ  زین  وت  ودوب  دـهاوخ  يربماـیپ  وا  هک  تسین  نیا  زج 
مدیئاز . ار  (ع )

تفگ بلطملا  دبع  تفگ  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) بلاطوبا زادانسا  هب  دوخ  یلاما  زا  رد ص 158  قودص  هیوباب  نبا  رترب  هیقف  ام  داتسا  - 38
هدیباوخ لیعامسا  رجح  رد  نم 
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هدـنکفا دوخ  رب  زخ  زاینیراگن  هشوگ  راچ  رداچ  مدـش  دوب  نز  کی  هک  شیرق  يوگـشیپ  دزن  هب  سپ  دـناسرت  ارم  هک  مدـید  یباوخ  مدوب 
ما هدوت  گرزب  نم  ماـگنه  نآ  تفاـیرد ، ار  ینوگرگد  ما  هرهچ  رد  تسیرگن  نم  هب  نوـچ  وا  دز و  یم  ار  ما  هناـش  میاـهوم  هوـبنا  مدوـب و 

ار يرادیور  راگزور  ياه  هدمآ  شیپ  زا  ایآ  تسا  نوگرگید  شگنر  هک  هدش  هچ  ار  نایزات  رورس  تفگ  تسـشنب و  تسار  وا  سپ  مدوب 
دیسر و نامسآ  هب  شرـس  هک  تسا  نم  تشپ  رب  یتخرد  ایوگ  مدید  هک  مدوب  هدیباوخ  رجح  رد  نم  بشیديرآ  متفگ  نم  هتـشاد  دنـسپان 

برع تسا و  رت  گرزب  دیشروخیئانشور  زا  راب  داتفه  دوش و  یم  راکشآ  هک  مدید  ار  نآ  ینشور  دز و  رتخابو  رواخ  رد  ار  شیاه  هخاش 
هک مدید  ار  شیرق  زا  یهورگ  تفای و  یم  شیازفا  نآ  هوکـش  یئانـشور و  زور  ره  ودـنا  هداتفا  كاخ  هب  شربارب  رد  هک  مدـید  ار  مجع  و 

مدرم نیرتهماج  كاپ  نیرت و  يور  وکین  زا  هک  تفرگ  یم  ار  ناشیا  یناوج  دـندش  یم  کیدزن  نآ  هب  نوچ  دـنربب و  ار  نآ  دنتـساوخ  یم 
ياه هخاش  زا  ياهخاش  ات  مدرک  دنلب  ار  دوخ  تسد  نم  دنکیم  رب  ار  ناشمشچ  تسکش و  یم  ار  ناشتـشپو  تفرگ  یم  ار  ناشیا  سپ  دوب 

زا شا  هرهب  سپ  دوـش  یم  هتـسر  نم  زا  تخرد  متفگ  تسین  يا  هرهب  نآ  زا  ار  وـت  تسیا  تفگ  دز و  نـم  هـب  گـناب  ناوـج  مریگب  ار  نآ 
نوگرگد گنر  اب  هدـش و  بات  یب  ساره  زا  نمددرگ  یم  رب  نانآ  هب  دوخ  دـنا و  هتخیوآ  نآ  هب  هک  تسا  نانیا  نآ  زا  هرهب  تفگ  تسیک 

هب يدنزرف  وت  تشپ  زا  یشاب  هتفگ  تسار  رگا  تفگ  سپس  دش و  نوگرگد  هک  مدید  ار  يوگـشیپ  گنز  نآ  گنر  سپ  مدیرپ  باوخ  زا 
دیاش هک  رگنب  بلاطوبا  کنیا  تفرب  نم  لد  زا  هودنا  سپ  دیامن .  يربمایپ  مدرم  نایم  رد  دـبای و  یئاورنامرفرتخاب  رواخ و  رب  هک  دـیآ  رد 
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دمحم مساقلاوبا  نامه  تخرد  ادخب  تفگ  یم  وا  ودوب  هدرک  روهظ  ص )  ) ربمایپ درک و  یم  وگزاب  ار  ناتساد  نیا  بلاطوبا  یشابسکنآ ،
تسا .  نیما 

هک هدرک  دای  نینچ  دوخ  دانسااب  حضوم  هب  فورعم  يرمع  يولع  سانـش  بسندیـس  دسیون  یم  هجحلا ص 68  دوخ  باتک  رد  دیـس  - 39
رب هن  وا و  رب  هن  ربمایپ  يور  نیا  زا  دوب و  هدماین  زونه  ناگدرم  ربزامن  هب  روتسد  ماگنه  نآ  درمب  بلاطوبا  نوچ 
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هزانج دنتساخرب و  سپ  دندوب  هتسشن  هزمح  رفعج و  یلع و  و  ص )  ) ربمایپ دنداد  یم  رذگ  هک  ار  بلاطوبا  هزانج  هکلب  درکن  زامن  هجیدخ 
شزرمآ دـندوب  تسرپ  تب  هک  شیوخ  ناکیدزن  ناگدرم و  يارب  زین  امدـنتفگ  یهورگ  دنتـساوخ  شزرمآ  وا  يارب  دـندرک و  عییـشت  ار  وا 

ار رادنپ  نیا  دنوادخ  سپ  دـشاب  هتـشاد  ناهنپار  دوخ  نامیا  هکنیا  هن  هدرم  یتسرپ  تب  رد  مه  بلاطوبا  هک  دنتـشادنپ  یم  اریز  میهاوخ  یم 
هن دومرف  تشاد و  راـنک  رب  اـطخ  هب  تبـسن  زا  ار  ع )  ) هدربماـن نتهس  نآ  و  ص )  ) دوخ ربماـیپ  درب و  ناـیمزا  هدوب  تسرپ  تب  بلاـطوبا  هک 

بلاطوبا یسک  رگا  سپ  دنشاب .  ناشیا  ناشیوخ  زا  دنچ  ره  دنهاوخب  شزرمآ  ناتسرپتب  يارب  هک  دسر  یمن  ار  نانموم  هن  و  ص )  ) ربمایپ
 . خلا هدرمش  رانک  رب  شزغل  زاار  وا  ياه  هدرک  اه و  هتفگ  یلاعت  يادخ  هک  نیا  اب  هدرمـش  راک  شزغل  راک  نیارد  ار  ربمایپ  دناوخب  رفاک  ار 

. . 
ایآ دندیـسرپ  ار  هفیذح  نب  مهجلاوبا  هک  درک  ثیدح  ارم  مردپ  تفگ  هک  تسا  هدروآ  دـیمح  نب  دـمحم  زا  دانـسا  هب  یناهفـصا  جرفلاوبا 

لوسر هتبلا  دیـسر  يو  تشذـگرد  زا  سپ  زامن  هنوگ  نیا  روتـسد  اریز  دوب  اجک  زامن  زور  نآ  تفگ  درازگ  زامنبلاطوبا  رب  ص )  ) ربماـیپ
یناملـسم هب  مه  رکبوب  سابع و  دش و  رـضاح  شا  هزانج  رب  دوخ  دزیخرب و  وا  راک  هب  ات  دومرفب  ار  یلع  دش و  نیگهودنا  وا  رب  ص)  ) ادـخ

مالسا يزوریپ  روهظ  ات  رگا  تشاد و  یم  هدیـشوپ  ار  دوخ  نامیا  وا  نوچ  منک  یم  یهاوگ  ار  ودنآ  نخـسیتسار  زین  نم  دنداد  یهاوگ  وا 
درک یم  راکشآ  ار  دوخ  نامیا  دیئاپ  یم  شا  یگدنز 

شیوخ ینیب  دوخرب  زج  دمحم  هک  مینیب  یمن  دنتفگ  هتفرگ  الاب  ص )  ) ربمایپ راک  دندید  شیرق  نوچ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  لتاقم  زا  - 40
يارب ار  ریاشع  همه  دریمب  (ص ) بلاطوبا نوچ  هک  دنتسب  نامیپ  مه  اب  سپ  تسین  هناوید  ای  رگوداج  يدرم  زج  وا  هک  ار  یتسار  دیازفایب و 

ار ربمایپ  شرافسو  دروآ  درگ  ار  شیرق  زا  ناشیا  نانامیپ  مه  نایمشاه و  سپ  دیسرب  بلاطوبا  هب  شرازگ  نیا  دننک ، ناتسادمه  وا  نتـشک 
ار نآ  شرازگ  ام  ناروشناد  ناردپ و  دیوگ  یم  ما  هدازردارب  نیا  هچ  ره  تفگ  درک و  ناشیا  هب 
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دزن وا  هاـگیاج  دراد و  ار  تیـصخش  نـیرترب  یتـسار  وگنخـس و  راکتـسرد و  تـسا و  وگتــسار  يربماـیپ  دـمحم  هـک  یتـسار  دـنا و  هداد 
دینزب ریت  اب  ار  شنمـشد  وا  میرح  نوماریپ  زا  دـیوش و  ناتـسادمه  شا  يرای  رب  دـیریذپب و  ار  وا  توعد  تسا  هاگیاپ  نیرترب  شراگدرورپ 

درک : اه  هدورس  نیا  نتفگ  هب  زاغآ  سپس  تسا .  امش  هنادواج  يزارفارس  راگزور -  نایاپ  ات  وا -  اریز 
منک یم  شرافس  وکین  ربمایپ  يورایور  يرای  هب  " 

ار  سابع  وکین ، يومع  نآ  زین  یلع و  مدنزرف 
دنسرت یم  وا  ندرب  تخاتزا  هک  ار  يریش  نآ  هزمح  زین  و 

دنراد رود  هب  وا  زا  ار  مدرم  دنزگ  ات  ار - رفعج  زین  و 
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هک منک  یم  وا  يرای  هب  شرافس  ار  نایمشاه  همه  و 
دنریگ راک  هب  ار  یئاه  هدومزآ  گنج  هدوتاب ، راکیپ  نیا  يارب 

شناگداز همه  مردام و  داب  امش  يادف  يا 
دیشاب اهرپس  نوچمه  زیگنا  ساره  ياهدمآ  شیپ  رد  دمحا و  يرای  رد  امش 

هتفای لقیصنآ  يور  هک  دیهاوخب  يرای  يریشمش  ره  زا 
تسا  غارچ  هک  يرب  نامگ  بش ، یکیرات  رد  و 

يارب هک  دناسر  یم  ام  یهاگآ  هب  اه  همان  تشذگرـس  هک  تقیقح ، قح و  نارگ  وگزاب  ياه  شرازگ  زا  تشم  کی  دوب  نیا  دیوگ : ینیما 
میدروآ زین  اـم  هدـش و  شرازگ  بلاـطوبا  ناـسک  نادـناخ و  زا  هچنآ  هب  ار  اـه  نآ  رگا  هـک  میدرواـین  رتـشیب  شرازگ  راصتخا 4 . تیاـعر 

رد هک  مه  ار  يراکـشآ  ياه  یهاوگ  یهنب و  دیامن  یم  ار  نایکم  رورـس  نیا  ياه  شنکاو  هک  یئاه  ناتـساد  رانک  رد  ار  اه  نآ  یئازفیب و 
چیه ایآ  نونکا  دـسر  یم  مه  دـص  هب  وا  راوتـسا  مالـسا  صلاخ و  نامیا  رب  ام  لیالد  ینیب  یم  هاگنآ  ینک  عمج  اه  نیا  اب  هداد  شیاـهرعش 

ندوب ناملـسم  تابثا  رد  هک  تسا  سب  یئاهنت  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  کنآ  اب  دـشوپب  مشچ  اه  نیا  همه  زا  هک  دـبای  یم  یهار  يدـنمدرخ 
هناوتشپ یسک 
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لقن کی  اب  ار  نارگید  نامیا  یلو  درک  ناوتن  تباث  ار  وا  ناـمیا  مه  لـیلد  رازه  اـب  هک  تسهيزار  بلاـطوبا  راـک  رد  يرآ  دریگ : رارق  اـم 
نک يرواد  ناوخب و  درک  تباث  ناوت  یم  مه  كوپ  ياعدا  کی  لوهجم و  لوق 

بلاطوبا یناملسم  دروم  رد  هناگادج  ياه  شراگن 

14 رونالا 33 -  راحب  رد  یسلجم  خیش  نوچمه  دنا  هدنار  نخس  یگدرتسگ  هب  ام  هقرف  ناگتسجرب  زا  یهورگ  هدش ، دای  ياه  لیلد  هرابرد 
دزن نآ  هخـسن  هک   ) نیملاعلا ءایـض  شا  هدـنزرا  نالک و  شراـگن  زا  رد ج 2  ینوتف  فیرـش  نسحلاوبا  ام  هتـسجرب  ورـشیپ  داتـسا و  9 و  / 

رصتخم ارنآ  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  هداد و  شراگن  یجنزرب  دیس  هچنآ  هک  هنوگنامه  تسا  اه  هتـشاگن  نیرتهب  هنیمز  نیا  ردهک  تسام )
هراب نیا  رد  يا  هناگادج  ياه  شراگن  مه  يرگید  ناسک  هدش و  هتشون  تنـس  لها  ناگرزب  هماخ  هب  هراب  نیا  رد  هک  یباتک  نیرتهب  هدرک 

نوچمه : دنا  هتخادرپ 
ردپ هللا  دـبع  بلطملا و  دـبع  بلاطوبا و  لضف  باتک  تسار  وا  هک  ای 301  هتشذگ 299  رد  یمق  يرعـشا  هللا  دبع  نب  دعـس  مساقلاوبا  - 1

یشاجن ص 126  لاجر  هب  دیرگنب  ص )  ) ربمایپ
یـشاجن لاجر  زا  خیـش و ص 70  تـسرهف  زا  رد ص 29  هچناـنچ  رد 346 و  هتـشذگ  رد  راـمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یفوک  یلع  وبا  - 2

بلاطیبا .  نامیا  باتک  تسار  واهدمآ 
دوخ تسرهف  رد  یـشاجن  هتفگ  هب  هدینـش و  ثیدح  يو  زا  لاس 370  رد  يربکعلت  هکیجابید  هللا  دبع  نب  دمحا  نب  لهـس  دـمحم  وبا  - 3

بلاطیبا . نامیا  باتک  تسار  وا  ص 133 
دمحم ازریم  ام  داتـسا  دزن  نآ  هخـسن  هک  بلاـطیبا  ناـمیا  باـتک  تسار  وا  یفوـتم 375  يوـغلیمیمت  يرـصب  هزمح  نب  یلع  میعن  وـبا  - 4

نآ هدنراگن  هدروآ و  بلاطوبا  تشذگرس  رد  ار  نآ  ياه  شخب  زايا  هراپ  هباصا  رد  رجح  نبا  ظفاح  تسهزارفارس و  يارماس  رد  ینارهت 
هدرک مهتم  يرگ  یضفار  هب  ار 
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ینم باـتک  تسار  وا  یعازخ  حوتفلا  وبا  خیـش  گرزب  رـسفم  يرداـمياین  يروباـشین  یعازخ  نیـسح  نب  دـمحا  نبدـمحم  دیعـس  وـبا  - 5
خیـش يو  هداوـن  زا  ار  باـتکنآ  شیوـخ  تسرهف  زا  رد ص 110  شدوـخ  هتفگهب  نیدـلا  بجتنم  خیـش  هک  بلاـطیبا  ناـمیا  یف  بلاـطلا 

هدرک .  تیاور  دیعسوبا  زا  وا  شردپ و  زا  واو  حوتفلاوبا 
ربمایپ ناردـپ  بلاطوبا و  نامیا  هرابرد  نمحرلا  هریخ  نع  نایبلا  باتک  تسار  وا  يدزا  یبلهم  هیواـعم  یبانب  لـالب  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 6

دنا . هداد  تبسن  يوب  صرد 188  یشاجن  دوخ ص 96 و  تسرهف  رد  خیش  ار  نآ  هک  (ص )
هک ارنآ  زا  يا  هخـسن  دسیون  یم  دوخ  تسرهف  زا  رد ص 169  هچنآ  ربانب  یـشاجن  هک  بلاطیبا  نامیا  باتک  تسار  وا  مساق  نب  دمحا  - 7

تسا .  هدیدهدوب  يریاضغ  هللا  دبع  نب  نیسح  طخب 
دوخ تسرهف  رد  یشاجن  هک  رد 450) هتشذگ  رد  یشاجن  تسود   ) یناجرج يدنک  ناخرط  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  نیـسحلاوبا  - 8

تسا .  هدرک  دای  بلاطیبا  نامیا  مانب  ار  وا  باتک  ص 63 
رد یباتک  هدمآ  یشاجن  تسرهف  زا  رد ص 284  هچنآ  ربانب  زین  رد 413  هتشذگ  رد  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم  هللا  دبع  وبا  خیش  - 9

دراد .  بلاطوبا  نامیا  تابثا 
بلاط یبا  ریفکت  یلا  بهاذـلا  یلع  هجحلا  باـتک  تسار  وا  رد 630  هتشذگ  رد  يوسوم  دعم  نب  راخف  دیـس  نیدلا  سمـش  یلع  وبا  - 10

هدورس : نآ  رب  یظیرقت  اه  هتفگ  نیا  اب  مولعلا  رحب  قداص  دمحم  دیس  همالع  هک 
داب هدژم  ار  وت  راخف  يا 

دیشخب  دهاوخ  وتب  زیختسر  زور  ردراگدیرفآ  هک  یئاه  شاداپ  هب 
ار  ادخ  ریش  ردپ  هکم و  گرزب  هجحلا  دوخ  ناشخرد  شراگن  اب  نشور و  لیلد  اب 
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يدومن كاپ  یتسرپ  تب  تمهت  زا  مه 
دنا . هتسب  وا  هب  رش  نایعاد  هک  رفک  دودرم  تبسن  زا  مه  و 

مالسا هکنآ  اب  دشاب  تسار  ناشنانخس  هنوگچ  و 
تفای . يزارفارس  وا  ياه  يرترباب  داتسیا و  ياپ  رب  وا  يرای  هب 

یلع نسحلاوبا  یتسود  هب  دنگوس 
تفای یمن  یگدنشخرد  ام  شیک  دوبن  وا  رگا  هک 

داب . يدونشخ  وا  رب  دنوادخ  يوس  زا  سپ ،
هتخورفارب .  یشتآ  شنانمشد  رب  و 

هلاقملا ءانب  دوخ  رگید  باتک  رد  هک  بلاـط  یبا  ناـمیا  باـتک  تسار  وا  رد 673 .  هتـشذگ  رد  ینـسح  سواط  نب  دمحا  لئاضفلاوبا  - 11
هتخادرپ ظحاج  نامثع  وبا  هلاسر  در  رد  هک  تماما  رد  تسا  یباتک  زین  نآ  هک  هدرک  دای  ار  نآ  هینامثعلا  هلاسرلا  ضقنل  هیولعلا 

هک بلاط  یبا  نامیا  یف  بلاـطلا  هینم  باـتک  تسار  وا  رد 1307  هتـشذگرد  ظعاو  هب  فورعم  يرئاح  يدزی  یئابطابط  نیـسح  دیـس  - 12
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هدش  پاچ  تسا و  یسراف 
زا یکی  وا  بلاط و  یبا  نامیایف  بلاطلا  هیغب  باـتک  تسار  وا  رد 1306  هتشذگ  رد  يدنه  يرتست  سابع  دمحم  دیس  فیرـش  یتفم  - 13

میروآ . یم  مهدراهچ  هدس  يارعش  نمض  ار  شا  همانیگدنز  یلاعت  هللا  ءاشنا  هک  تسه  مه  نایارس  هیریدغ 
تسا و یسراف  هک  بلاط  یبا  همع  یبنلا و  ءابآ  نامیا  یف  بلاطلا  دصقمباتک  تسار  وا  یناگرگ  نیسح  دمحم  ازریمءاملعلا  سمـش  - 14

هدش .  پاچ  یئبمب  رد  لاس 1311  رد 
بلاط یبا  نامیا  یف  بجاولا  لوقلا  باتک  تسار  وا  همظعم  هکم  میقم  يدنه  حیصف  یلع  رفعج  ازریم  نب  یلع  دمحم  خیش  - 15

يزیربت دمحم  ازریم  نب  نسحم  ازریم  جاح  ام  خیش  - 16
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دش پاچ  دادغب  رد  رد 96 ص  لاس 1349  هب  هک  بلاطوبا  ای  حطبالا  خیشباتک  تسار  وا  یلماع  نیدلا  فرش  لآ  یلع  دمحم  دیـس  - 17
هداهنن ياج  رب  يا  هتفگان  هدروآ و  درگ  نآ  رد  هدوب  هتسیاب  نخس  هچ  ره  هک 

بلاط یبا  رفکم  مجرل  بقاثلا  باهشلا  باتک  تسار  وا  ینارهت  دمحم  ازریم  ام  داتسا  رسپ  نیدلا  مجن  ازریم  خیش  - 18
رد 154 لاس 1341  هب  هک  بلاط  یبا  لئاضف  یف  بهاولا  بهاوم  باتک  تسار  وا  رمایب ، ادـخ  يدـقن -  دـمحم  جاح  نب  رفعج  خیـش  - 19

تفای .  ناوت  دننام  مک  زغن و  ياه  هتکن  رایسب و  ياه  هدوس  نآ  رد  هدش و  پاچ  فرشا  فجنرد  ص 

وا شیاتس  رد  ییاه  هدورس 

دمحم وبا  دیس  نخـس  میناجنگب  اجنیا  رد  میناوت  یم  هچنآ  نایم  زا  دنا و  هدورـس  يراعـشا  اه  هنیمز  نیا  رد  زین  هعیـش  ناگرزب  زا  يرایـسب 
دیوگ : يا  هدیصق  رد  هک  تسا  يدیز  ینسح  هزمح  نب  هللا  دبع 

درک . ینابیتشپ  ار  ربمایپ ) ) وا بلاطوبا ، ام  ردپ 
دروآ مالسا  وا  دندوب  هتفرگن  یناملسم  مدرم  زونه  هکنیا  اب  و 

تشاد . یم  ناهنپ  ار  شیوخ  یناملسم  وا  هک  ار  یتسار 
تفهن یمن  ار  شا  یتسود  یلو 

دیوگ : هعیفرلا  تاجردلا  رد  يزاریش  ناخ  یلع  دیس  دنمشناد  دیس  مه  و 
تسا دمحم  ام  ربمایپ  مع  بلاطوبا 

تفای يراوتسا  نآ  تشپ  داتسیا و  ياپ  رب  وا  يرای  هب  نید  هک 
سب وا  يارب  يدنلبرسنیا  اه  يزارف  ندرگ  همه  نایم  و 

دوب . وا  تسرپرس  رایتسد و  وا  اهنت  مدرم  همه  نایم  زا  هک 
دنباین . رد  ار  وا  هاگیاپ  نالک  یهورگ  رگا 
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شدنسانشن . نآ  نیا و  هک  دسر  یمن  ینایز  ار  ادمداب  وترپ  سپ 
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تساخ . یم  ياپ  رب  يدمحا  توعد  هن  دوبن  وا  رگا 
دیدرگ . یم  هدودز  نآ  ياه  یتساران  هن  تشذگ و  یم  رد  یهارمگ  بش  هن  و 

درک . فارتعا  ادخ  شیک  هب  یناهنپ  دوب  هک  یتمکح  يارب 
دوب . نآ  هدنیوگ  هچنآ  تفگ  تقیقح ، نمشد  هک  دش  نیا  و 

دنام . یم  دنلب  یهوک  هب  نید  ناهج  رد  وا  هک  نآ  اب  و 
دراد . وا  يارب  ینایز  تسین  شیب  يدابهک  نمشد  ياه  هوای  هنوگچ 

دننک . شاخرپ  يراوگرزب  ناتسآ  هب  هک  تساور  هنوگچ  و 
تسا .  هدوتس  شیاهراک  همه  ماجنا  زاغآ و  هک 

دیآ . یم  رب  الاب  ناباترهم ، هک  هاگنآ  ات 
داب . يو  رب  ادخ  دورد  دوش  یم  هدناوخ  وا  ياه  يرترب  شنم و  زا  نخس  و 

يزاریشيداهلا  دبع  ازریم  دیس  هللا  هیآ  هماکچ  زا  مه  نیا  و 
كریز درم  یمارگ  نآ  شیاتس  رد  تسا  خارف  سب  يا  هنیمز  ارم 

دندوب . ناناملسم  راک  تسرپرس  ادخ و  همان  ياتمه  هک  ینایاوشیپ  ردپ 
میارآ یم  ار  دوخ  تاکاردا  وا  شیاتس  اب  هک  امنهار  يدرم  هتسجرب  تسا  وا 

دتفا یم  ششخرد  هب  مدورس  شیاه  يزارفارسزا  دای  اب  و 
تقیقح رادساپ  بلاطوبا ،

تسا هتسارآ  وا  هب  یکشخ  ایرد و  رد  هکم  هک  يرورس 
مچرپ بش و  بسا و  هک  بلاطوبا 

تسا وا  يزوریپ  هاوگ  دربن  هاگ  دروخربرد 
دمحميومع ربمایپ و  ناشخرد  نانیشناج  ردپ 

هزیکاپ دوخ  دوش و  یم  هدنکارپ  وا  يوسزا  کشم  يوب  نوچمه  یئاهداژن  هک 
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تسا . اه  نآ  يارب  يداینب 
دسانش . یم  هدومزآ  راک  سب  يدرم  ار  وا  نیگمهس ، ياهدمآ  شیپ  هک  ار  یتسار 

دنک . یم  نت  ربيریلد  يدنمدرخ و  زا  یهرز  دربن  زور  رد  هک 
دسانش . یم  راکشهد  يدرم  وا  زا  اه  یلاسکشخ  هکنانچمه 

تسا . رتورف  وا  ياه  یئوکین  زا  بوشآ  رپ  يایرد  جوم  یگدنشخب ، رد  هک 
تسا وا  یمود  ششخب ، رد  ناراب  تسا و  ایند  هناگی 

تسا . یموس  ار  هتفه  ود  هام  ودیشروخ  هک  يوگب  شغورف  هرابرد  و 
؟ دریگ ارفار  شناشخرد  ياه  شنم  نوماریپ  دناوت  یماجک  نخس 

دندنامرد اه  نآ  ندز  دنویپ  مه  هب  زا  نازاسهماکچ  یتسار  هب  هک  نیا  اب 
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درک يرادساپ  هدیزگرب  ربمایپ  زا  هناحلسم  و  يدنمدرخ ، يریلد و  اب 
دنداتفا یم  يراوخ  هب  نالی  درب  یم  تخاتوا  هاگ  ره  اج و  ره  هک  يا  هنوگ  هب 

تشادن يا  هجیتن  ربمایپ  تاغیلبت  يور  چیه  هب  دوبن  وا  رگا 
تفای . یمن  ناماس  رس و  مالساراک  و 

ناگدیرفآ  هک  دیورگ  زیچ  همه  رب  هاوگ  يادخ  هب  وا  یماگنه 
دندرک یم  زیخ  تسج و   - قوعی رسن و  ناتب -  يوس  هب 

تخاس . راکشآ  ار  دوخ  راک  دمایب و  تیاده  ربمایپ  هک  هاگنآ  و 
تفرگ . ولج  ار  یهارمگ  ياه  هاگترپ  درمش و  وگتسار  ار  يو  وا 

تسا  ادخ  ریش  ردپ  هک  سب  نایکم  گرزب  يارب  يزارفرس  نیمه 
دندناوخ یم  يرای  هب  ار  يو  ياه  یتخسيانگنت  رد  هک 

دزو یم  ابص  داب  هک  هاگنآ  ات 
دتسرف .  دورد  تسا  هکم  گرزب  هک  وا  رب  دنوادخ 

دیوگ : يدابدروا  ام  داتسا  مه  و 
دش نایامن  يراکوکین  هک  دوب  نایکم  نایاوشیپ  اب 

هحفص 373 ] ] 

داتفا یگدنشخرد  هب  نایزات  خالگنس  وا  ياه  غورف  رد  و 
دینادرگ  نارب  يریشمش  یتسرپ ، هناگی  يارب  ار  وا  دنوادخ 
دیارگ . یمرن  هب  یتسرپ  تب  ياه  یشکرس  وا  تسد  هب  هک 

دوبن وا  رگا  هک  یفطصم ، يومع  و 
دنتخانش یم  اور  ار  مالسا  میرح  يامغی 

دیشک رب  نید  يرادساپ  يارب  ار  يا  هدارا  ریشمش 
دیدرگ هتسخنآ  رثا  زا  نارب  ياه  غیت  هنهپ  هک 

دینادرگ ناور  ار  یکانمهس  يریلد  تیاده ، يارب 
تسکش مهرد  تخسرس  ياه  هزین  نآربارب ، رد  هک 
تخاس  راکشآ  ار  تقیقح  یئاهدورس  رد  و 

تسا . بابل  یتسرد  یگتسیاش و  زا  هک 
تسا . نایمشاه  سر  دایرف  كانمهس  ياهراک  رد 

دننک . یم  ینیب  رد  راهموا  هب  ندیسر  يارب  ار  هدنام  نارتش  و 
تشاد ياپ  رب  ار  يراک  صلاخ ، درم  یمارگ 

سب دوب و  هتشاداو  نآ  هب  ار  وا  يدنمجرا ، اهنت  هک 
تخاسن  هدولآ  ار  وا  یتساک ، هنوگچیه 
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دوب  وا  ربارب  رد  وکین  یئاه  تشرس  هشیمه  و 
داد یم  شیارآ  ار  نآ  هناراوگرزب  یئوخ  هک  یشناد  سپ 

دوب نآ  لابند  رديدرمناوج  هک  شیک ، هب  يا  يدنباپ  نانچ  و 
تسج دیاب  وا  دزن  ار  ناراب  دریگ  ارف  ار  اج  همه  یلاسکشخ  هک  هاگنآ 

تفای ناوت  وا  رانک  رد  ار  هانپ  دوش  راکشآ  دادماب  نوچ  و 
دوتس دنناوتن  نانخس  اویش  ار  وا  ياه  یگتسجرب 

ددرگ . یم  دوبان  یتساک  یب  ياهراتفگ  اه ، نآ  ربارب  رد  و 
دوب .  رادیاپ  راد و  هشیر  یشیک  ار  یلع  ردپ  هکنیا  نخس  هدیکچو 

هحفص 374 ] ] 

دنتساخربوا . دنزرف  اب  يزوت  نیک  ینمشد و  هب  نوچیلو 
نهد . شیامن  ادج  وا  زا  ار  ادخ  ریش  ياه  يرترب  دنتسناوتن  و 

دنتفرگ . ازسان  داب  هب  ار  ردپ  هک  دوب  نیا 
دیسر .  دناوت  نآ  هب  هک  تسین  نینچ  دنکاه  يدنلبرس  گنهآ  هک  سک  ره  و 

دراد . یمن  ناهنپ  يور  تسا و  ناشخرد  هتفه  ود  هام  غورف 
سراپ  رایسب  ناگس  نآ  نوماریپ  هک  دنچ  ره 
تسا . بش  دادماب ، متفگ  نم  هک  ریگب  نانچ 

؟ دنام یم  ناهنپ  مدرم  مشچ  زا  دادماب  ایآ  یلو 
ار هارمگ  ناگدش  نادرگرس  نک  اهر 

دنا . هدنامرد  ياه  مچ  مخ و  رد  هک  یهورگ  نآ  و 
شیوخ یگتفای  هار  رد  تسا  نایکم  رورس  نیا 

دنا . هداهن  وا  تسد  رد  تسد  يراگتسرو  یئاوشیپ  هک 
يول  داژن  زا  نایراکش  نیرت  یمارگ  ردپ 

يور نشور  ناریلد  اه و  یکین  يوس  هب  هدنباتش  نارورس  نامه  و 
دوش . هدنکفا  نامدرم  رترب  يارب  يریت  هک  یماگنه  هب  ناشردپنوچمه  زین  نان 

دسر . یم  يزوریپ  هب  ناشتخاب  درب و  ياهریت 
دیوگ : هدورس  ع )  ) تیبلها شیاتس  رد  هک  يا  هماکچ  رد  یلماع  قداص  یقت  دمحمخیش  مه  و 

دیدرگ . راوتسا  نید  نامتخاس  هک  دوب  یلع  ریشمش  اب 
داتسیا . ياپ  رب  شردپ  يرای  هب  نآ  يانب  زین  رتشیپ  هچنانچ 

نآ  هناشن  اه و  يزارفارس  داینب  بلاطوبا ، نام 
یئامنهار یناشن  ماجنا  زاغآ و  و 
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هحفص 375 ] ] 

هناگی .  يدنمدرخ  اه و  يرترب  ندروآ  مهارف  رد 
دروآ .  درگ  شیوخ  رد  ار  يدرمناوج  هنوگ  همه  وا  هماج  و 

دیامن . یم  زیچان  شهاگیاج  يدنلب  ربارب  رد  اه  هراتس  نیرترود  كرات 
دنکارپ . یم  ار  یتشد  يوب  بش  شوخ  يوب  يو  شیاتس  و 

تسا . شیاسآ  میرح  يارس  ار  هاوخ  هانپ  ناگدنسرت 
دنسر  يزاین  یب  هب  دننک و  نآ  گنهآ  ناراودیما  هک  تسا  هبعک  نوچمه  و 

دشاب . هتفرگ  ارف  ارشنوماریپ  يا  هلاه  هک  تسنام  یم  هام  هب  اه  يدرمناوج  همهنایم  رد  دوخ 
تفر . یم  رترب  زین  ناشخر  هدندرگ  ود  زا  وا  يزارف  ندرگ  و 

تشاداو . یتسرپ  هناگی  شیک  ياوآ  هب  ار  دوخ  شوگ 
تفگ . کیبل  ار  نآ  توعد  دینشب ، ار  نآ  زاوآنوچ  و 

تخورفب . نیئآ  نتشاد  یمارگ  يارب  ار  شیوخ  ناج 
یشورف  دیرخ و  هیاپ  دنلب  هتسجخ و  هچ  ناه  هک 

دیوگ : یم  يونهکل  یقنیلع  دیس  مه  و 
دیشخب یگدنشخرد  ربمایپ  نیشناج  ردپ  ار  هکم  نیمزرس 

تساخرب  ربمایپ  نوماریپ  زا  ناهاوخدب  ندنار  هب  هک  يدادماب  نامه 
تساخرب مالسا  يرای  هب  هنت  کی 

تخادرپ . دربن  هب  اراکشآ  ناشکندرگ  ناهارمگ و  همه  اب  و 
يدنه ، غیت  هبل  زا  رتارذگ  يا  هدارا  اب 

دینادرگ یم  زاب  تسار  هار  ناوریپ  زا  ار  نانمشد  گنرین 
دیشخب یئانیب  ربمایپ  شیک  زا  ار  دوخ  درخ 

تخاس راکشآ  ار  نآ  تشاد  لد  رد  هک  ناهنپزار  هس  زا  و 
يراکوکین ، يراگزیهرپ و  یتسرپ و  هناگی  زا  زیربل  یلد  اب 

هحفص 376 ] ] 

دیورگ ادخ  هب  یتسرد  یتساراب و  و 
داهن يداینب  نایزات  يرورس  يارب 

دوب هتفرگ  ارف  نایمشاه  يزارفرس  ار  نآنوماریپ  هک 
هدومن يوب  ور  تسار  یناردپ  هک  دوب  تسار  یهار  نزماگ 

دوب هدیسر  يا  هدیزگ  هب  يا  هدیزگرب  زا  و 
دنشاب  هتشاد  يدنزرف  دنتساوخ  یمن  ناشناردام  یتفگ  هک 
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دشاب ربمایپ  نیشناج  ای  ربمایپ  رگم 
دوب ناگتفای  هار  زا  شردپ  نوچمه  رتشیپ  زا  زین  وا 

تشاد  نیتسار  هارهاش  رب  ياپ  زین  هرامه  و 
دش زاغآ  وا  اب  ادخ  نیئآ  روخشبآ  زا  ندش  باریس 

دمآ ماجنا  هب  یلع  شکاپ  دنزرف  اب  و 
نایاپ  رد  هک  دراد  يا  هماکچ  مه  يوامس  دمحم  خیش  و 

نآ : زاغآرس  هدناسر و  پاچ  هب  هجحلا ص 135  باتک 
ناتسپ ، ران  مادنا  كزانراگن  نآ  تسد  زا 

نارگیزاب تسد  رد  تسا  يوگ  نوچمه  نم  لد 
ما هدمآرب  درگ  سوه  نوماریپ  نم  ایوگ 

دراد یم  ناهن  يور  یکی  دیامن و  یم  يور  میارب  یکی  ات 
دنز یم  یئاج  رد  اردوخ  هدرپ  هک  ما  هدش  یسک  راچد 

دوش . یم  هتخیسگ  مه  زا  نیبزیت  هاگن  هک 
تسا راک  رد  اه  هزین  ینامی و  ياه  غیت  هبل  هک  یئاجنامه  رد 
دوش یم  يرادساپ  وازا  نانچ  شنامدود  دنلب  ياهوراب  رد 

تسا بلاطوبا  شردپ  ایوگ  هک 

هحفص 377 ] ] 

ربمایپ يومع  نازارف و  ندرگ  يدنلبرس  هیام 
بلاغ نادناخ  زا  نایکم  درم  گرزب  و 

يراکش  غرم  چیه  هک  يا  هیاپ  دنلب 
دیناسر تسناوتن  شهاگیاپ  زارف  هب  ار  دوخ 

میرگنب وا  هب  هتسویپ  مارآ و  میرادرب و  الاب  هب  ار  دوخ  هاگن  هک  یماگنه 
درب یم  نایم  زا  ار  يراتفرگ  جنر و  ددرگ و  یمام  رب  ام  هاگن 

ددرگ یم  ناشخرد  همه  ناگدید  يارب  وا  راسخر 
دیآ یم  رد  هب  ماین  زا  غیت  هک  هنوگنامه 

داهن نوتس  راهچ  رب  ار  يزارفرس  داینب  دنلب 
دندوب ناگراتس  یئانشور  هب  هک 

بلاط ات  لیقع  دننام  يدرم  زا  رفعج و  ات  ریگب  یلع  نوچمه  یسک  زا 
هدیشک مه  رد  نماد  ای  هدرتسگ  نماد  هیامورف  نادرم  هن  نانامه  يرآ 

ناراوس ناگدایپ و  نایم  زا  هک  تسیک 
دسر بلاطوبا  ياپ  هب  یگرزب  رد 
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درک ینابیتشپ  نید  زا  هکم  رد  دوخ  ریشمش  هب  شزاس ، زا  يراددوخ  اب 
دوبن هار  وا  میرح  هب  ار  سک  هک  يا  هنوگ  هب 

دیورگ ادخ  هب  یناهن  تسا  راکشآ  ناگدنیوج ، رب  هک  يراک  يارب 
درمش تسار  ار  دمحا  رب  یحو  ندمآ  دورف  و 

تساخرب دوب  هتسیاب  وا  رب  هچنآ  ماجنا  هب  و 
دراد ناهنپ  ار  دوخ  قیدصت  هک  سکنآ  نایم  تسا  یئادج  رایسب  هچ  سپ 

يامن ناگدننک  قیدصت  ءزج  ار  دوخ  غورد ، هب  هک  يرگید  نآ  و 
يراگزیهرپ  تسار و  هار  رد  نانز  ماگ  يارب  تسا  یهانپ  وکین  هچ  ار  یتسار 

نانامهیم ناگدنهاوخ و  يارب  ینابزیم  بوخ  هچ  و 
تشادن شیب  روای  کی  هکم  رد  نید  هک  هاگنآ 

هحفص 378 ] ] 

تخیوآ نآ  هب  نید  هک  دوب  يدیما  هتشروا 
دوب هدنز  هک  یماگنه  ات 

تشاد یم  رود  هب  اهدربتسد  زا  ار  ناگتفای  هر  ياهزرم 
هدیزگرب ، ربمایپ  دوبن  وا  رگا 

دیامنب . ار  نشور  هار  درادرب و  زاوآ  تسناوت  یمن 
یتسرپ تب  راک  و 

دیشک یمن  یهابت  هب  دیآ -  یم  گنت  نآ  هدنزاس  هابت  رب  هک  يزور  هب  یمرگتشپ  اب 
بهاولا بهاوم  دوخ  باتک  زا  رد ص 154  ار  نآهک  دراد  يا  هماکچ  زین  دنچ  یئاه  شراگن  هدنراد  يدـقن  دـمحم  جاح  نب  رفعج  خـیش 

نآ : زاغآرس  هدروآ و  هدش  پاچ  دنمجرا  فجن  رد  هک  بلاط  یبا  لئاضف  یف 
هدرک نشور  ار  اج  همه  وت  دنخبل  شخرذآ 

دزاس یم  باریس  ار  ناگنشت  دطلغ  یم  تا  هنوگ  رب  هک  یئاه  منبش 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

دشاب هتشابنا  مه  يوررب  كانمهس  ياهدادیور  هچ  ره 
ددرگ یم  ناشخرد  ملد  هرهچ  مهد  زاوآ  ار  ربمایپ  نیشناج  ردپ  نوچ  زاب 

دمحم يومع  كاپ  بلاطوبا -   - فانم دبع  نامه 
تشاد مه  كاپ  یناکاینو  ناردپ  هک 

ریش هب  تخس  ياهدمآ  شیپ  رد  دنام و  یم  ناراب  هب  يدرمناوج  ماگنه 
دنام یم  هتفه  ود  هام  هب  اه  نمجنا  زادنا  مشچ  رد  دبای و  یم  هانپ  دهد  زاوآ  ار  وا  هک  ره 

شا هدارا  ریشمش  اب  هک  سک  نامه  نایکم و  درمگرزب 
دیناسر یئامنهار  هارهاش  هب  ار  نامدرم 

دلج 14 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 245زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 379 ] ] 

دندروآ دورف  وا  ربارب  رد  اردوخ  ندرگ  اه  يدرمناوج 
دنکفا وا  يوس  هب  ار  يربهار  يرترب  زینراگزور  و 

نایدمحم هدوت  درمریپ  ناماما ، ياین 
تسا ناگدنیآ  رد  هناخ  نامهیم  اهوزرآ و  يارس  شناتسآ  هک 

تسا نآ  لیامح  راوتسا ، يراوگرزب  هک  يریشمش 
هدیدرگ نآ  لیامح  هیاریپ  زین  يزارفرس  و 

هدناوخ یم  تسار  هار  هب  ار  ناگدیرفآ  يراگزور  رد 
دنتخانش . یمن  ار  تسار  هار  مدرم  هک 

دندید وا  زا  شیرق  هک  يراک  تفگش  رایسب  هچ 
تسا . اه  هناگی  هناگی  وا  هک  دنتسناد  هلیسو  نآ  هب  و 

دمحا ناگدیرفآ  ینرتهب  هب  وا  نداد  ریش  نوچمه 
موب زرم و  نآ  ندش  باریس  رد  ادخ  زا  واتساوخرد  ندش  هتفریذپ  و 

وا دنزرف  هب  نکش  فص  ریش  دیون  و 
دنوادخ زا  امنهار  ربمایپ  تساوخرد  هب  شنتفای  دوبهب  و 

دوش هدومن  زاب  هکنآ  زا  شیپ  یحو  همشچرس  زا  وا  يرگوگزاب  و 
دوب هنشت  يو  هک  یماگنه  رد  نآ  لد  زا  بآ  ندیشوجو  نیمز  ندیکرت  و 

دنوادخ نازات  ریش  ندش  هداز  زا  وا  نادشرازگ  و 
هدوتس ربمایپ  ندش  هداز  زور  رد 
تسا یئاه  هویش  مالسا  رب  ار  وا 

دیدرگ ناناملسم  ندرگ  هزیوآ  یئاهدنب  ندرگ  نوچمه  سپس  هک 

هحفص 380 ] ] 

رک یتسرپرس  ار  هدیزگرب  ربمایپ  ناگدیرفآ  نیرتهب 
دومن تاعارم  نیتسار  یتسود  اب  ار  وا  قوقح  و 

درک يوریپ  يو  زا  وا  غولب  زا  شیپ  یکدنا  درورپب و  ار  وا  یکدوک  رد 
تشادساپ نانمشد  دنزگ  زا  ار  وا  دش  هدروخلاس  نوچ  و 

دنتفرگ شیپ  يراکهبت  یهارمگهار و  شیرق  نوچ  هک  دوب  وا  رطاخب  و 
تساخرب ناشیا  اب  ینمشد  هب 

دنا هداد  مهب  تسد  نانآ  دیدنوچ 
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دنشکب ار  ناگدیرفآ  نیرتهب  نازارف و  ندرگ  رورس  ات 
دوب هدیسر  وا  هب  هناگی  ناروالد  یهورگ  زا  هکتفرگ  مشخ  ياهدارا  نامه  اب  سپ 

- اهریشمش اب  دروخ  دز و  ناشراک  دنلب و  تمه  شنم و  ياراد  ناگمه  - 
ار دوخ  ناج  نادنزرف و  یئارادو و  هاگیاپ  هک  تشگرب  يا  هنوگ  هب  وا  و 

دوب . هدرک  هدامآ  دمحا -  ناربمایپ - نیرت  هدوتس  هار  رد  ندرک  ادف  يارب 
تفای یگدنشخرد  اهرهش  همه  رد  يو  نیئآ  ات  داتسیا  ياپ  هب  وايرای  رد  و 

موش شیادف  یئامنهارشفرد .  هنشت  نوچمه 
دنا هدرک  نخس  يزات  نابز  هب  هک  تسا  یناسک  نیرتوگ  اویش  نابیتشپ  دوخ  وا  هک 

يو هک  تسناد  یم  یتسار  هب  اریز 
نادنمجرا همه  رالاس  تسا و  نامسآ  راگدرورپ  هدیزگرب 

دندوب ربمایپ  هک  شیوخ  ناکاین  زا  یتسار  هب  و 
دوب نشور  نآ  ياه  هریجنز  هک  درک  یم  شرازگ  وا  هرابرد  یثیدح 

تشادرب وا  يوس  هب  مشچ  ناگدیرفآ ، همه  نایم  رد 
تفگ : شخب  يداش  يا  هنارت  اب  و 

تسا رتالاب  منادنزرف  زا  نم  دزن  هنمآ  دنزرف  ربمایپ  دمحم  هک  یتسار  " 

هحفص 381 ] ] 

مدرک . تاعارم  وا  هرابرد  ار  یگتسب  یکیدزن و  مه 
 . " متسبراک هب  شا  هرابرد  ار  ناکاین  ياه  شرافسمه  و 

هک ینادرمکاپ  همه  رایط و  رفعج  نازات و  ریش  ردپ  يا 
دندوب زین  امنهار  ربمایپ  نادنزرف 

يدید دمحم  زا  هک  اه  يراک  تفگش  رایسب  هچ 
یتساخرب رگیدکی  رب  یناوخ  نیرفن  هب  وا  هرابرد  ناربگشر  ياه  هورگ  اب  و 

همان ندش  هدیرد  اه و  گنس  ندیبسچ  زا 
تادامج نتفگ  نخس  نارابندمآ و  دورف  و 

وت يالاو  يزارفارس  رگم  تسین  يا  يزارفارس  چیه 
يدروآرد  مشچ  ار  نازوت  هنیک  هک 

دنیبب ار  اه  يدرمناوج  ياهدبلاک  یمشچرگا ،
یئاهدبلاک نآ  ناور  وت  هک  دید  دهاوخ 

ار وت  ناشخرد  ياهراک  نآ  تفگ  ساپس  دنوادخ 
يدینادرگ نامداش  ار  نودرگ  دبنگ  تفه  ناگتشرف  اه  نآ  ماجنا  اب  هک 

تیاه شنکاو  میب  زا  دنلب  ياه  هوک  هک  وت  تمه  زا  ار  ادخ 
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دروآ دورف  رس  نآربارب  رد 
تا يراوگرزب  نانمشد  هک  وت  تبیه  زا  ار  ادخ 

دنکفا هزرل  هب  ار  ناشیکدب -  هورگ  نامه  ای  - 
تا هدنشخب  تسد  زا  ارادخ 

يدینادرگ هدنز  تا  يراکشهد  اب  ار  ناتسیدهت  رایسب  هچ  هک 
نایاپ  ات 

ع)  ) بلاطوبا هکم  رورس  شیاتس  رد  هک  تیب  رد 43  تسا  يا  هماکچ  ار  وا  مه  و 

هحفص 382 ] ] 

نآ : زاغآ  تفای و  ناوت  یم  بهاولا  بهاوم  وا  هتشاگن  زا  رد ص 151  هدورس و 
اهارس  زا  هدنام  اج  هب  ياه  هناشن  نایم  هک  یسک  يا  ار  ادخ  " 

ناسرب "  دورد  ار  یملس  نم  راگن  يدیسر  هک  ملس  وذ  هب  یئوج  یم  ار  اه  هناخ  نآ 
میزادرپ و نآ  هب  دـلجم  نیمه  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  راتفگ ، هنماد  اریز  میراد  یم  زاب  نخـس  ندرک  لابند  زا  ار  ملق  رگید  اج  نیا 

میروایب  هدنیآ  دلجم  رد  ار  شهوژپ  هلابند  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  میراودیما 
تسا .  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  شیاتس  هک : تسا  نیا  ام  نخس  نیرخآ  و 

هحفص 383 ] ] 

موظنم ياه  شیاتس 

هراشا

راک کشزپ  نیدلا و  یحم  مساق  خیش  نوچمه  دنا  هداتسرف  ام  يارب  باتک  نیا  شیاتـس  رد  يرایـسب  ياه  هدورـس  نداتـسا ، ناگدنیارس و 
یلع خیش  هیفنح و  نب  دمحم  باتک  فلوم  یلع  دیس  یمـشاه  بیطخ  ءابطالا و  ءابدالا  مجعم  باتک  هدنراگن  یلیلخ  دمحم  ازریم  هدومزآ 

ناگمه زا  ام  هک  یفجن  ردـیح  دـسا  خیـش  و  داب -  هزیکاـپ  شکاـخ  هک  يرئاـحبح -  وبا  نسحم  خیـش  زرماـیب  ادـخ  هدـنیوگ  يواـمس و 
دیایب مهدراهچ  نرق  نارعاش  اب  هارمه  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  ناشاه  همانیگدنز  نمض  رد  ار  ناشاه  هدورس  هک  میراودیما  دوخ  رازگساپس و 

هدـیوارت و نیدـلا  لامج  فور  دیـس  يولع  رعاش  هحیرق  زا  هچنآ  هب  مینک  یم  افتکا  ناشیا  زا  يرازگـساپس  اب  هارمه  زین  نونکا  مینک و  دای 
یلیجد بحاصلا  دبع  داتـسا  هدورـس  هب  زین  دراد و  رایـسب  ياه  هدورـس  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  هک  یـصلاخ  اضر  دمحم  خیـش  هدورـسهب  زین 

دیوگ : نیدلا  لامج  لآ  دیس  قارعلا .  ءارعش  باتک  هدنراگن 

ریدغلا همان  رد  تقیقح  ربلد 
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تفرگرب خر  زا  هدرپ  تقیقح  ربلد  هک  دوب  نآياهرطس  نایم  رد 
تشاداو  یناشفاوترپ  هب  ار  دوخ  غارچ  و 
رتشیپ هنرگو  درک  راکشآ  ار  شیابرلد  هرهچ 

دوب . هدناشوپ  نآ  رب  کیرات  يا  هدرپ  اه  یتساران 
 " ریدغلا رد "  تسا  تقیقح  نآ 

هحفص 384 ] ] 

ریذپب ار  نآ  ياه  یئامنهار  باتش و  نآ  يوس  هب  يدنمدرخ  وت  رگا 
دومن . یم  راوشد  نآ  هب  نتفای  تسد  دوب و  هتفهن  يور  هتشذگرد 

تسا . هدش  راکشآ  شناگدادلد  ربارب  رد  نونکا  و 
دیامن یم  يور  یگدنشخرد  اب  ناربگشر  يروک  هب 

هتخاس راکشآ  ار  نآدوخ  ششوک  اب  هکنآ  تسا  گرزب  هچ  و 
يزوت  هنیک  گنلک  اب  دنتساوخ  هک  ناسک  رایسب  هچ 

دنتفاین . يزوریپ  يرگناریو  راک  رد  یلو  دنزاس  ناریو  ار  نامتخاس  نیا 
دندناشک . یهابت  هب  ار  نآ  نامیپ  راک  سک ،  7/000

دنتفاین . رد  دنتسنادن و  ار  نآ  یناهن  ياه  هیال  هک  داب  ناشیا  رب  گرم 
دندنکفا . نآ  رب  يا  هدرپيزوت  نیکرس  زا  هنادرخ و  یب 

؟ دنام یم  هدیشوپ  نآ  تخسرس  یگدنشخرد  رگم  همه  نیا  اب  و 
هتشاد ناهنپ  ار  اه  تقیقح  غورف  رایسب  هچ  هک  داب  بصعت  رب  ياو 

هتخاس هدنز  ار  اهتعدب  و 
تسا ، راکهدب  تقیقح  هب  نادجو  هچنآ  هک  تسه  یفصنم  هن 

دزاس . دونشخ  ار  نآ  ای  دهدب  نآ  هب 
شیالاو ، هاگیاپ  نآ  اب  تقیقح  ربلد 

تسود .  ار  نآ  هک  دتسیا  یم  راوتسا  یناسک  رادرک  رد 
هک دنراد  یم  تسود  ینارگداد  ار  تقیقح 

دنهدن . لد  يزیچ  هب  نآ  زج  دندرگن و  رب  نآ  یتسود  زا 
هک  یسک  نامه  دمحا  رسپ  ینیما  نوچمه 

دزیهرپ یمن  زگره  نآ  ياه  هرانک  زا  هتساخرب و  نآ  يرای  هب  اراکشآ 
دهاوخب . یشاداپهکنآ  یب  هداد  ار  یئاهبنارگ  زیچ  ره  نآهار  رد 

هدیسر يزوریپ  هب  نآ  نتخاس  هدنز  رد  هکنآ  ات 
اه تعدب  رایسب  هچ  تقیقح  نامیپ  مه  يا  ناه 
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هحفص 385 ] ] 

يدیرد . اراه  نآ  هدرپ  وت  هک  تشاد  هدرپ  رد  يور 
ات یتخاس  راکشآ  مدرم  نایم  رد  ار  اه  نآ 

اجک . زا  ار  هاگترپ  رپ  ياه  هار  هروک  تفر و  دیاب  اجک  زا  ار  تسار  هار  هک  دنسانشب 
دراد . دوخ  لد  رد  ار  يا  هزجعم  ریدغلا " و  تسا "  نآ 

دنام . یم  ياج  رب  زارد  یئاه  لاس  دریذپ و  یمن  نایاپ  هک 
دور . یمن  نایم  زا  هک  وکین  یمان  ار  وت  داب  اراوگ 

یبای . یم  يراگتسر  يریگ و  یم  نتسیز  اه  تمعن  يارس  رد  زین  ادرف  و 
 2

دیوگ : یصلاخ  خیش  و 
تشاد .  ساپس  دیاب  هک  یئاه  ششوک  اب  ینیما  یتسار  هب 

تفرگ . یشیپ  ناگتشذگ  رب  ناگدیرفآ  همه  نایمرد 
دش هدومن  یگدرتسگ  هب  ادج و  ادج  دنوادخ ، فطل  ياه  هناشن 

تخادرپ .  اهنآ  ندناوخ  هب  مدرم  نایم  رد  تشاد  انیب  يا  هدید  هک  یسک  و 
نآ بآ  ندش  هدیشک  هراومه  هک  تسا  یشناد  ایرد  وا 

دزاس . یم  نیگمرش  ار  اهایرد  هک  اجنآ  ات  دیامن  یم  زیربل  ار  اج  همه 
دوخ ، شراگن  اب  هک  يدرم  تلیضف  رپ  هچ  ار  ادخ 

دروآ . گنچهب  ار  يزارف  ندرگ  یگرزب و  يدنلب و  رس 
دنک زارد  نخس  هچ  ره  دزیخرب  وا  شیاتس  هب  هک  یسک 

دیسر . دناوتن  وا  يرترب  زا  مهد  کی  يرگ  وگزاب  هب  مه  زاب  دیاپب  شا  یگدنز  هچ  ره  و 
دشاب . زارد  شا  یگدنز  مه  هچ  رهدزادرپ  وا  شیاتس  هب  هک  يا  هدنیارس  ره  و 

اهن دناوتن  مامت  گنس  راک  نیا  رد  زاب 

هحفص 386 ] ] 

ار وا  ياهوزرآ  نابرهم ، دنوادخ 
دنادرگهدروآرب . دراد  هتفهن  لد  رد  ار  هچ  ره  و 

درب . نایم  زا  ار  لطاب  وا  یئاه  یئامنهار  هک 
تفرگرب . تقیقح  خر  زا  هدرپ  ناگدننیب ، ربارب  رد  و 

تسا . بآ  رپ  یئایرد  شریدغلا  مشش  دلج 
تفای  ناوت  رایسب  نابات ، ياهدیراورم  نآ ، رد  هک 

دراد . دوخ  لد  رد  ار  كاپ  ینامسآياهزار و  هک  تسا  یباتک 
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تخاس . ناوت  نشور  ار  تسار  هار  نآ -  يرای  هب  و - 
هک تسیک  دنتشذگرد  يو  زا  شیپ  هکنانآ  زا 

؟ دشاب هدروآ  ملق  هب  هتشاگن  وا  هچنآ  دننام 
دنگوس ادخ  هب  هک  تسا  بدا  گنهرف و  زا  یناتسوبوا  شراگن 

دش . دهاوخ  يوبشوخ  یگدنشخرد  راگزور  نآ ، ياه  هفوکش  اب 
ینز یم  قرو  ار  نآ  هاگ  ره  و 

يونش یم  کشم  يوب  نآ  ياه  گرب  زا 
تسا نادنمدرخ  همان  تشذگرس 

دهد یم  یهاگآ  ناگتشذگ  رادرک  شنم و  زا  ارت  هک 
دیامن یم  دوخ  ام  ناگدید  رد  هک  نآ  یئاناسر  نیا 

هتخاس  راومه  شیوخ  مشچ  ود  رب  وا  هک  تسا  اه  يرادیب  نامه  هدزاب 
زین ار  نآ  زا  سپ  دلج  هک  منکیم  تساوخرد  مراگدرورپ  زا 

میاشگب ما  یئامنهار  يارب  یهار  هنوگ  نیا  هب  دیامنب و  نم  هب 
دیآ  نآ  زا  سپ  هک  اردلج  نیمتشه  زین  و 

منیبب مدنموزرآ  هک  ار  نآ  ياه  هلابند  مه  و 

هحفص 387 ] ] 

ار نآ  ياناد  رایسب  هدنرآ  درگ  دنوادخ  و 
دتسرف .  ناغمرا  دوخ  ياه  ششخب  زا  نامدرم  نایم  رد 
درادب رادیاپ  ار  وا  هدنشخب  ياه  تسد  راگزور و  دنوادخ ،

دنزاس یم  كانمن  ار  نیمز  ام  زادناریزاهربا  هک  هاگنآ  ات 
درادب هدنیاپ  یعجرم  امرب  ار  وا  دنوادخ  و 
دزاس راکشآ  ام  نایم  رد  ار  اه  هتفهن  هک 

شیوخ ياه  یگدنشخرد  اب  هک  تسا  يدرم  هناگی  هچ  ار  ادخ 
داد دیون  نآ  هب  دیشخب و  ینشور  ار  نیمز  رواخ  هرهچ 

اه يراک  بیرف  یپ  رد  هک  ار  تسار  هار 
تخاس راکشآ  ناهارمگ  يارب  دوب  هدنام  هدیشوپ 

نآ يرای  هب  هک  دنکارپبیئاه  باتک  و 
دندیدرگ لدانیب  ناهارمگ 

يرگشهوژپ واشوک  ياناد  هچ  ار  ادخ 
دیزای تسد  ون  یشنیرفآ  هبدنکارپ  هچنآ  اب  ادخ  هب  هک 

هماکچ نایاپ  ات 
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 3
دیوگ : یلیجد  داتسا  و 

يداتسرفن دورد  ار  اناوت  يدرم  هناگی  ایآ 
دشاب راوتسا  يا  هشیدنا  اب  دننام و  یب  هک 

دورورف ناشخرد  یناعم  ماک  رد  هنت  کی 
دنک رادید  ار  مدرم  اهبنارگ  يرهوگ  اب  ات 
یتسه ام  نیما  دوخ  ینک و  یم  نخس  ام  اب 

يوش  یم  هدناوخ  ینیما  روشناد  يور  نیمه  زا  و 
- مخریدغ ریدغهرابرد -  وت  شراگن 

هحفص 388 ] ] 

ددنویپ یم  اهرنه  زایئاهایرد  هب 
تخادرپ شدرگ  هب  هک  تسین  یغورفزج  هب  ریدغ  زور  و 

دشخب ینشور  ار  ام  شیک  ناهج و  ات 
نآ زج  هب  يزیچ  درذگ  یم  نآ  زا  اه  هدسهکنآ  اب 

تسین . ندنام  ياج  رب  هتسیاش  اه  هدس  هنهپ  رد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. 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
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هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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 - 
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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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