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هدیصق رعاش  لاح  155حرش 
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سابع نبا  صاع و  ورمع  175دروخرب 

صاع ورمع  177هیواعم و 

صاع ورمع  رسای و  183رامع 

ورمع يریمح و  حون  184وبا 

ورمع یلئود و  دوسالا  184وبا 

نسح نب  دیز  رفعج و  وبا  زا  188ینخس 

شا هدازردارب  صاع و  188ورمع 
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ورمع تیصخش  نوماریپ  فلوم  192نخس 
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نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  199نینموملاریما و 
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سابع نبا  201تیاور 

نیفص گنج  رد  ورمع  202هیواعم و 

نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  رتشا و  207کلام 

ورمع سابع و  نبا  209ناتساد 

209هراشا

رگید یعامتجا  رد  ورمع  سابع و  210نبا 

ورمع لاقرم و  مشاه  نب  210هللادبع 

یقالخا ینید و  سرد  212کی 

یمهس صاع  نب  ورمع  215تشذگرد 

دنمدوس يا  216هتکن 

يریمح دمحم  217هیریدغ 

217هراشا
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يریمح راعشا  218نوماریپ 

رعاش لاح  219حرش 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  219هرابرد 
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دلج 3 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 

حودحد ایعس  دمحم  همان  نتم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دورد و  تسوا . تسود  هک  ره  رب  و  شیمارگ ، نارای  دمحم و  لآ  رب  و  تسا ، هدیزگرب  هک  شربمایپ  رب  دورد  و  تسازـس ، ار  يادخ  ساپس 

داب ! امش  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  و 
. دیازفیب شرمع  رب  ظفاح و  شیادخ  هک  یفجن ، ینیما  نیسحلادبع  خیش  ياقآ  اوشیپ ، گرزب  هناگی ، همالع  زیزع ! رورس 

دمحم لآ  یتسود  هب  هک  از  هوکـش  ياه  هولج  هزیکاپ و  داهن  و  اجرب ، اـپ  یتسود  و  وکین ، ياهتلـصخ  زا  شمدـناوخ ، و  دیـسر ، امـش  هماـن 
هدومن و رپ  ار  تیناسنا  ياـضف  نآ  زورفا  لد  رطع  هدـمآ و  تسد  هب  یتسود  نآ  هرمث  لاـح  مدرمـش . گرزب  مدرب و  تذـل  هتفاـی ، شرورپ 

تسا . هتفرگ  ارف  ار  اهناسنا  غامد  شیاسآ  ریبع  ماف و  کشم  میسن 
وت ریدـغلا  هب  یناغمرا  متـساوخ  یم  ، تسب نم  رب  ار  يرذـع  هنوگ  ره  هار  و  تخیگنارب ، ساپـس  هب  ارم  ریدـغلا )  ) وت ناغمرا  درم ! گرزب  يا 

لها هاگدید  رد  دیشخرد و  بدا  یناشیپ  رب  هک  ماگنه  نآ  تفای ، نایاپ  تریدغلاهرود  هکنیا  زا  دعب  یلو  لصفم ، یـسررب  کی  اب  متـسرفب 
یمن میآ و  یمن  رب  هفیظو  نیا  هدهع  زا  هک  منادیم  کین  و  دـمآ . رد  شراگنب  تاملک  نیا  یهاوخ ، یم  وت  نوچ  یلو  تفرگ . رارق  خـیرات 
دازآ ثحب  ناگدنیوج  تقیقح و  ناگنهاشیپ  هب  ار  ریدـغ  درک و  گنرد  ریدـغ  هرانکرب  هکنآ  قح  مه  منک و  افیا  ار  ریدـغ "  قح "  مناوت 

. دومن یفرعم 

هحفص 3 ] ] 

ریدغلا

نیمزرـس رد  مرکا  لوسر  نتفرگ  عضوم  و  یخیرات ، ثحب  کی  قیقحت  هراب  رد  تسا  یفیلات  مان  و  نیـشنلد ، اـبیز و  تسا . نیریـش  یمـالک 
ار وا  هک  درک ، یفرعم  ار  یلع  تیـصخش  ماقم و  دندوب ، هدـمآ  درگ  اجنآ  هک  اه  هورگ  هب  رفـس . نیرخآ  رد  هکم ، زا  عوجر  زا  دـعب  ریدـغ 

قلخ ياوشیپ  دوش و  وا  یصو  هکنیاقیال  ناگمه و  دمآرـس  تیناسنا و  لئاضف  عون  همه  ياراد  تسا و  هتخاسو  هدومن  تیبرت  دوخ  تسدب 
دنک . تیاده  تسارهار  هب  ار  اهرشب  ددرگ و  ربمایپ  نیشناج  ات  ناملسم ،

ول ناتـساد و  نیا  دزاس . علطم  یخیرات  گرزب  هثداح  نیا  هب  ار  عالطا  یب  نامدرم  ات  هتفای  شراگن  يا  هنیمز  نینچ  کی  رد  ریدغلا )  ) باتک
اب اجکی  ار  ینآرق  تایآ  هتخاس ، نشور  ار  هثداح  نیا  هرهچ  هک  تسا  ریدـغلا )  ) نیا هداتفا و  یـشومارف  تسد  هب  یلو  تساتبث  اـهباتک  رد 
دروآ . یم  دییات  ناسیون  همجرت  ناسیون و  خیرات  ارعش و  ابدا و  نخس  زا  دنکیم و  لقن  نیرسفم  ثیدح و  نایوار  یمارگ و  ربمایپ  نانخس 

خیرات لاجر  لاح  حرـش  هب  هداهن  رتارف  اپ  دح  نیازا  یتح  هدومن و  عمج  هدمآ ، ناتـساد  نیا  نوماریپ  مالـسا  هیلوا  نورق  رد  هچنآ  ریدغلا ) )
تسا . هدومن  نایب  ار  قح  نخس  هدناشک و  هدشیم  ناتساد  نیا  هب  طوبرم  هکیئاه  هنیمز  همه  رد  ار  قیقحت  هتخادرپ و 

هجیتـن رد  هدروآ و  مه  ضرع  رد  ار  هباـشتم  مکحم و  هدوـمن و  رکذ  ار  نمـشد  تسود و  نخـس  لیـصفت  هب  هک  تسیباـتک  ریدـغلا )  ) سپ
نانموم ریما  سدق  تحاس  زا  ار  لطاب  یفارحنا  راکفا  و  ساسا ، یب  ياهرادنپ  دساف و  تاداقتعا  هتخانش و  زاب  مه  زا  ار  حیحـصان  حیحص و 

تساهدومن . رود 
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شنادنزرف ناشیوخ و  ناگتسب و  بلاط و  یبا  ترضح  درمدار ، نآ  ردپ  نینچمه  و 

هحفص 4 ] ] 

، رگنشور یمالک  اب  تسا و  هدومن  كاپ  اهیئاوران  زا  هدرم  هچ  هدنز و  هچ  ار  ترـضح  ناواریپ  نماد  هتـشاد و  رودب  اوران  ياه  تمهت  زا  ار 
. تسا هدومن  نایب  ار  شیمارگ  ایصوا  زا  وا  زج  و  ماما ، کین  ياه  تلصخ  ناهرب  لیلد و  زا  يا  هناوتشپ  اب 

رفظم ياقآ  طسوت  ریدـغلا )  ) یلاسرا ازجا  ضعب  هک  تسا  یقئاقح  هدرک و  تفایرد  ریدـغلا )  ) باـتک لـحاس  زا  هک  تسا  یبلاـطم  اـهنیا ، -
مالسا ناهج  هدنزرا  نیرکفتم  مالسا و  ناگرزب  زا  یکی  دراد  یئاهبنارگ  تافیلات  هک  رفظم ، نیسح  دمحم  خیش  ترـضح  ما ، هدومن  سمل 

. دراد ناشخرد  يا  هیصان  نیحلاص  نوچ  تسا و  رادروخرب  یقالخا  لیاضف  زا  هک  تسا 
ات هک  تسا  يروما  هدـنزرا و  یملع  ثحابم  لـماش  ریدـغلا )  ) نوچ مدرک ، یم  ینیب  شیپ  ار  نیا  نم  ملاحـشوخ و  ریدـغلا )  ) عبط هداـعا  زا 

لها ناگدـید  رد  دیـشخب و  ناهج  هب  ار  یمالـسا  هدـنزرا  ثاریم  نینچ  هکتسا  ریدـغلا )  ) نیا تسا و  هتفرگن  رارق  رـشب  سرتسد  رد  لاحب 
دسرب . هجیتن  هب  تسرد  ات  داد  رارق  تسنادیمن  هچنآ  خیرات ، قیقحت و 

لوط رد  تیرـشب  هک  ار  هچنآ  تسـش و  رـشب  نهذ  هنحـص  زا  ار  یتافارخ  ماـهوا و  و  دومن ، يزیر  هیاـپ  ار  یلئاـسم  هک  تسا  ریدـغلا )  ) نیا
يرکف اب  میهن و  انب  ار  نامیوزرآ  خاـک  هتـشذگ  ثداوح  يور  رب  دـیاب  اـم  هک  تسا  نینچ  قح  و  داد . ودـب  دوب  لـفاغ  نآ  زا  زارد  ناـیلاس 

. میرآ ون  یئانب  انبریز ، نآ  رب  قیمع  حیحص و 
كرد زا  سپ  و  دسرب ، تقیقح  هب  دمهفب و  دنادب و  دهاوخ  یم  هک  یقیقحت  لها  ره  يارب  تسا  یترورض  دش ، نایب  لاحب  ات  هچنآ  همه  و 

یلد اب  دنتـساخرب ، شورخ  هب  خیرات  لوط  رد  هک  هورگ ، نیا  دننایک  هک  دناسانـشب  ناهج  هب  ار  یلع  هعیـشو  دوش  اههار  رگنـشور  تقیقح ،
دنکیم . هدنز  ار  هنیرید  ياه  هنیک  تسا و  تیئود  فالخ و  راتساوخ  هکنآ  يارب  هن  دمحم ، لآ  بح  زا  ولمم 

زا دنـشاب و  حیحـص  مهف  ور  هلابند  غاد  تاـساسحا  هنوگ  ره  زا  يادـج  دـننادب و  ار  لـئاسم  نیا  هک  قیقحت  لـها  رب  تسا  یترورـض  يرآ :
مشخ تسا و  هورگود  نیب  هقرفت  بجوم  تافالتخا  هک : دنزومایب  دوخ  دیدج  لسن  هب  هتفرگ و  سرد  دوخ  هتشذگ  تاهابتشا 

هحفص 5 ] ] 

ادج و مه  زا  دننام ، رودـب  یحیحـص  ساسحا  یتسود و  هنوگ  ره  زا  هک  دربیم  یئاج  هب  ار  نیملـسم  دریگیم و  تسد  زا  ار  تدـحو  هنیک  و 
يزیچ یکین  قالخا و  ياعدا  زج  هک  دـنوش  کیروئت  ناملـسم  کی  هصـالخ  دنـشیدنین و  دوخ  یـصخش  حـلاصم  هب  زج  دـنوش و  هناـگیب 

. دننام رودب  الماک  مالسا  یلمع  تیعقاو  زا  هتشادن و 
تسا و یتزع  هن  نآ  نودـب  تسا و  قالخا  تسا  لسن  کی  شیور  ببـس  هچنآ  تسا و  تما  کی  شزرا  هدـنهد  ناشن  قالخا  هکیلاح  رد 
هتخادرپ و قالخا  بیذـهت  هب  هک  دـندناوخ  یم  هار  نیا  ربمادـم  ار  اـم  راـهطا  همئا  مرکا و  لوسر  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  و  يزوریپ ، هن 

. میناوخ رب  داحتا  هب  ار  ناناملسم 
تـسد ادـخ  یتسود  مکحم  هتـشر  هب  اوقرفت "  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  هک " و  دراد  اـهدایرف  رما ، نیا  رب  اـهنرق  رگادـن  نآ  نآرق  و 

. دیزیهرپب یئادج  هقرفت و  هنوگ  ره  زا  دیزای و 
دیوگ : زاب  و 

. دننانآ نیرتراکزیهرپنامدرم  نیرت  یمارگ  مکیقتا "  هللا  دنع  مکمرکا  نا  " 
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: دیوگ ای  و 
 ". متبسک ام  مکل  تبستکا و  ام  اهل  تلخ  دق  هما  کلت  " 

. تسامش اب  دیروآ  تسد  هب  هچنآ  هک  دوبدیهاوخ  نینچ  مه  امش  دنشوغامه و  دوخ  ياهراک  اب  هک  دندوب  یتما  دیرگنیم  هک  نانیا 
: دیوگ ای  و 

 ". نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  يرخا ، رزو  هرزاو  رزت   "و ال 
. دیزاس هارمه  نایوگتسار  اب  دوخ  دیشاب و  راکزیهرپ  دریگیمن ، هدهع  هب  ار  يرگید  تسیاشان  لامعا  سکچیه 

رد موش و  رازگرکـش  ار  یمارگ  فلوم  تادـهاجم  هداد و  ماـجنا  ار  دوـخ  هفیظو  هک  مراـچان  متـسیا  زاـب  شراـگن  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم  و 
همه نیا  متسیا و  ساپس  هب  شلباقم 

هحفص 6 ] ] 

اپ ارـس  هک  تسا  هداد  لیوحت  يرـشب  عامتجا  هب  ار  یئاهبنارگ  رثا  نینچ  هداد و  ماجنا  یلـسن  ندومن  هدـنز  هار  رد  هک  تسا  یجنر  رطاخ  هب 
. هقباس یب  راد و  هنماد  ياه  یسررب  عیسو و  تاعالطا  قیقحت و  تسا و  ملع 

داحتا و قح و  يوسب  مدرم  یئامنهار  يارب  دزاس  يا  هلیـسو  ار  ریدـغلا )  ) باتک دـیامرف و  تیاـنع  اـم  خیـش  هب  ار  شاداـپ  نیرتهب  دـنوادخ 
ره هک  مرکا  لوسر  یمارگ  نادـناخ  نآرق و  نیلقث : هراب  رد  یمارگ  لوسر  شرافـس  هب  نیملـسم  نآ  وترپرد  اـت  یمالـسا  قرف  نیب  یتسود 

. دنشاب هدرک  لمع  تسا  رودب  ناشنماد  زا  يدیلپ  سجر و 
. ریذپب ار  ترادتسود  ردارب و  مالس  همتاخ  رد 

رخالا 1372  عیبر   4
حودحد دیعسدمحم 

هحفص 7 ] ] 

فلوم هچابید 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یفطصا  نیذلا  هدابع  یلع  مالس  دمحلا هللا و 

: یمارگ هدنناوخ 
ار ربمغیپ  حیرص  صن  دیدش و  انـشآ  یناشخرد  قئاقح  اب  امـش  و  تفریذپ ، نایاپ  ریدغلا  لوا  دلج  دومن و  قفوم  ار  ام  هک  ار ، يادخ  ساپس 
ار تاهبش  مامت  دنامن و  یقاب  یفرح  ياج  سکچیه  يارب  دومن و  یم  نایب  ار  ع )  ) یلع تماما  اراکـشآ  هک  دیدومن  هظحالم  ریدغ  هراب  رد 

. درب نیب  زا 
مالـسا و ردص  برع  دـمهف : یم  برع  هک  تسنامه  میدومن  نایب  الوم "  يارب "  هکیئانعم  نآ  هک  دـش  نشور  تقیقح  نیا  امنخـس  رد  و 

شیپ رد  ینئارق  هک  دسر  هچ  دوب  قباطم  انعم  نامه  اب  يا  هنیرق  چیه  نودب  مه  يوغل  يانعم  و  زورما ، برع  هب  دسرب  ات  ناش  هدنیآ  ياهلسن 
ارعـش هک  میرگنب  ات  میـسر  یم  ارعـش  هب  هدرک  لابند  ار  نخـس  لاح ، میدومن و  نایب  دوخ  ياعدم  رب  ار  دهاوش  زا  یخرب  ام  وتشاد  سپ  و 
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دنا . هدورس  هچ  ریدغ  هراب  رد 
ترثک تهج  هب  نیا  ددرگ و  هدنناوخ  رتشیب  شنیب  ثعاب  ات  مینکیم  نایب  برع  نیب  رد  ار  نانآ  تیعقوم  ارعش و  لاح  همجرت  زا  يردق  الاح 

. میهد یم  ناتساد  نیا  هب  هک  تسا  یتیمها  هقالع و 
فرص نارعاش  نیا  نخس  هچ ، دنریدغ . ثیدح  نایوار  هرمز  رد  دننادنمـشناد -  زا  ناشرثکا  هک  ماقمیلاع -  يارعـش  نیا  زا  کی  ره  انمض 

. دنیارسیم رعش  قیرط  نیا  هب  نارعاش  رتشیب  دوشیم و  هدورس  وحن  نیدب  اهرعش  بلغا  هکنانچ  تسین  یلایخ  ناتساد  کی  نایب 

هحفص 8 ] ] 

دنراپسهر  یهار  رهب  ارعش  هک  دینیب  یمن  رگم 
بلاق رد  ای  مظن  بلاق  رد  هچ  دنا  هتفگ  هچنآ  هدش و  عقاو  ناشینیع  يایند  رد  هک  دنتـسه  یناتـساد  کی  نایب  حطـس  رد  ریدـغ ، يارعـش  اما 

. يزادرپ لایخ  هب  یشیارگ  چیه  نودب  تسا  تقیقح  نآ  نایب  رثن ،
ار نیا  تیحالـص  و  دنا . هدـمآ  رد  رعـش  نیئالط  ياه  بلاق  رد  بسانم  ياه  هیفاق  اب  هک  دنتـسم ، تسا  یتایاورنوچ  ناشراعـشا  عقاو  رد  و 

. دننک دیکات  ار  ریدغ  یخیرات  هصق  هک  دنراد 
مه رعاش  غوبن  هب  ومیا  هتفرگن  رظن  رد  يرعـش  تعانـص  ثیح  زا  ار  رعـش  یبوخ  ياه  هبنج  نارعاش  رعـش  لقن  رد  ام  هک  تسانبم ، نیا  رب  و 
ناتساد  نیا  تیعقاو  كرد  يرعش و  تروص  هب  تسا  ریدغ  تیاور  لقن  دارم  هکلب  هدوبن  اه  هبنج  نیا  ام  روظنم  نوچ  میا  هدنکفین  يرظن 

ارعش رعش و 

هراشا

ینکارپ ترابع  یظافل و  هلحرم  زا  هک  میرگنیم  یحطس  رد  ار  اهنآ  میروخ ، یم  رب  نیـشیپ  تشرـس  كاپ  نابیدا  موظنم  راثآ  هب  هکیماگنه 
راکب يرشب  فراعم  رـشن  یناسنا و  یبتکم  یگدنزاس  هیاپ  رب  ار  ناشرعـش  دنا و  هدنام  رودب  نآ  نیا و  قلمت  درگ  هب  نتـشگ  زا  هتفرگ  جوا 

يرـشب مولع  نونف و  رد  اـپ  دـنا و  هدومن  ثحب  یفـسلف  یلقع و  موـلع  زا  هتخادرپ  ثیدـح  نآرق و  زا  يوریپ  هب  هار  نیا  رد  دـنا و  هتخادـنا 
مه یبدا  يایازم  لماش  ناشرعش  هکنیا  اب  دنا . هدومنن  غیرد  تسا ، لماک  ناسنا  حور  هدنهد  ناشن  هک  دنمدوس  ازدنپ و  نانخس  زا  هتشاذگ ،

دیامن یم  جایتحا  ساسحا  نادب  تیرشب  هک  تسا ، نادنمـشیدنا  تمکح و  نابحاص  نادنمـشناد و  هاگدید  رد  یتایبدا  نینچ  تسا و  هدوب 
. تسا رگید  ياهناسنا  خیرات و  لها  هتساوخ  و 

رعاش هنوگچ  هک  مینکیم  لالدتـسا  هعیـش ، یئوج  قح  یبهذم و  ینابم  رب  ومیریگیم  راعـشا  نیا  زا  ار  رثا  نیرتاهبنارگ  تشادرب ، نیا  رد  ام ،
ناجزا ام ، دنمشیدنا 

هحفص 9 ] ] 

ناشن یـصاخ  هولج  اب  ار  تقیقح  هک  تسا  يرعاش  رعـش و  رنه  نیا  و  دزاس ، یم  رادومن  ار  دـمحم  لآ  يوکین  ياهتلـصخ  دریگیم و  هیاـم 
. دهدیم رارق  دنیئوج  قح  هنشت  هک  هدنیآ ، ياهلسن  هاگدید  رد  دهدیم و 

تقیقح لالز  همـشچ  هب  ار  وج  قح  ورهر  قیمع  هبذـج  کی  اب  هتخیمآرد و  هدنونـش  حور  اب  ار  يونعم  روما  یقالخا و  لئاضف  رعاش ، رعش 
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نارعاش لد  زا  هک  اهزاوآ  نیا  رایـسب  هچ  دـناسریم و  یناسنا  ره  لد  هب  ار  شنیـشنلد  دایرف  رتعیـسو و  ار  اهناسنا  عیـسو  ياـضف  دـناسر . یم 
روش ناورهر  لد  رد  هک  تسا  زاوآ  اون و  نیا  دهدیم و  نارتشب  يرگید  طاشن  دوشیم و  نایناوراک  نیـشنلد  ياون  بش  لد  رد  دزیخ ، یمرب 

. دراپسیم رشب  هب  ار  زورفا  لد  یحبص  دیون  دنکفا و  یمیگدنز 
اب دـننکیم و  همزمز  هراوهاگ ، راـنک  رد  فعـش  روش و  رازه  اـب  نارداـم  دـنراد و  یئاـمنرنه  رعـش  ناگدنیارـس  ناـگرزب ، ارما و  سلجم  رد 

وکین ياهتلصخ  هدیدنسپ و  فاصوا  نیقلت  ادبم  رعش  یکدوک  نینـس  رد  دنـشخب . یم  شمارآ  ار  لفط  مارآان  لد  يرعـش ، يابیز  ياهزارف 
دـهدیم و جوا  كاپ  ياهنامـسآ  هب  ار  لـفط  حور  یمـسج  دـشر  اـب  هارمه  دـهدیم و  ياـج  ناـناوج  یپ  گر و  رد  ار  ناـمیا  روش  تسا و 

نیا دهدیم و  طبر  دنناکاپ  نیرتهب  هک  ربمغیپ  نادناخ  هب  ار  شلد  دزاس و  یم  انـشآ  ناکاپ  اب  ار  وا  دـیاشگ ، یم  شیور  هب  يرگید  ياهقفا 
دهاش نیرتهب  دنک و  ناشلیلذ  راوخ و  دبوک و  مهرد  ار  نیفلاخم  نامزاس  شورخ ، کی  یپ  رد  دـناوت  یم  ودراد  رنه  همهنیا  هک  تسا  رعش 

دنکفایم . رس  رد  یشورخ  لد و  رد  يروش  هچ  بوخ  رعش  دینادیم  هک  دیئامش 
سنا تیمک ، تایمـشاه  اب  دـیتخاب و  یم  لد  قدزرف ، هیمیم  هدیـصق  لباقم  رد  هنوگچ  دـیدید  یم  دـیتشاد ) یئانـشآ  یبرع  ناـبز  اـب  رگا  )

دیناوخب و ار  یعازخ  لبعد  هیئات  هدیصق  دشیم  ایآ  دنکفا ، یم  ناترـس  لد و  رد  یـسامح  یـساسحا  روش و  يریمح  هینیع  هدیـصق  هتفرگ و 
رعاـش اـب  هدرکن و  نوگرگد  ار  امـش  سارف  یبا  ریما  هیمیم  هدیـصق  اـی  دـیزیرن و  گـشا  هتفر  لوـسر  نادـناخ  رب  هکیئامهتـس  تاـیانجرب و 

هتشگن هارمه  هتخوسلد 

هحفص 10 ] ] 

: هک دیوشن  زاوآ  مه  و 
مرگ نوخ  یگدنز  دربن  رد  هک  دنتسه  مه  یناگدنزرا  هنیآ  ره  هک  دیتسیا  زاب  یئاتسدوخ  زا  دیلابم و  دوخ  هب  كاب  یب  ناشورف  بارـش  يا 

. دننکیم راثن  ار  دوخ 
يرجه لوا  نرق  نارعاش  اذل  میوشیم ، انشآ  دنا  هدیـشک  وج  قح  نارعاش  نیا  هک  یناوارف  ياهجنر  هتخوص و  هآ  اب  باتک  نیا  لالخ  رد  ام 

دوب یکانرطخ  ریت  ناشرعش  دندرک و  تیامح  نید  نایاوشیپ  زا  ینارب  ریـشمش  نوچ  ودنداد  رـس  ار  هیثرم  هحیدم و  هنوگچ  هک  میرگنیم  ار 
. دنتشادن يراک  دمحم  نادناخ  یتسود  مالعا  زج  موب  زرم و  ره  رد  نمشدرگج و  رد 

حور ندرک  هدـنز  هک  مهم  رما  نیا  هب  هدـش و  ینغتـسم  روما  رگید  راک و  زا  هک  دـندادیم  نارعاـش  نیدـب  يداـیز  لاـم  مه  نید  ناـیاوشیپ 
قیوشت رد  قح  نایاوشیپ  دنهد . قوس  ناشیوس  هب  هتخاس و  انـشآ  یتایح  رما  نیا  اب  ار  مدرم  دنزرو و  لاغتـشا  تسا  مدرم  حاورا  رد  یناسنا 

دنیوگیم : نینچ  نارعاش  نیا 
دای ظفح و  رد  مه  ار  مدرم  ناس  نیدـب  دزاس " و  یم  شیارب  يا  هناخ  تشهب  رد  دـنوادخ  دـیوگب  ام  هراـب  رد  رعـش ، طـخ  کـی  هک  ره  " 

دیامرفیم : ع )  ) قداص ترضح  هکنانچ  دندرکیم  صیرحت  راعشا  نیا  نتفرگ 
. ددرگ دییات  سدقلا  حور  بناج  زا  هکنیا  رگم  دیوگن  يرعش  یسک  ام  هراب  رد  دندومرفیم : ای  دیزاس ، انشآ  يدبع  رعش  اب  ار  دوخ  نادنزرف 

دیوگ : وا  هک  دنکیم  تیاور  یمق  بلاطوبا  زا  شلاجر ص 160  باتک  رد  لاجر ، ملع  گرزب  دنمشناد  یشک 
هزاجا مدرک  اضاقت  ترضح  زا  دوب ، هتفر  يدای  رقاب  ماما  ردپ  زا  راعشا  نمض  رد  مداتسرف و  ع )  ) رقاب ماما  رضحم  هب  مدورس و  يرعـش  دنچ 

شیپ دندرک و  ادج  دوب  هتشون  رعش  هکیئاج  زا  ار  ذغاک  ع )  ) رقاب ترضح  یلو  میوگ ، ترضح  دوخ  حدم  هک  دنهد 

هحفص 11 ] ] 
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دهد . کین  يازس  وتب  يادخ  يدورس  وکین  هچ  تنسحا  دنتشون : الاب  يدیفس  تمسق  رد  دنتشاد و  هاگن  دوخ 
هک : تسا  نینچ  رگید  تیاور  رد  و 

مردپ و يارب  تسین  یلاکشا  دنتشون : باوج  رد  ترضح  منک  یئارس  هحون  ناشردپ  تبیصم  رد  ات  دنیامرف  هزاجا  مدرک  اضاقت  ترضح  زا 
نک . رس  هحون  نم  يارب  مه 

ثیدح نآرق و  رظن  زا  نارعاش  رعش و  تیعقوم 

هداعلا قوف  ص )  ) مرکا لوسر  اریز  دنا ، هتخومآ  ناشراوگرزب  دج  زا  هک  تسا  يراتفر  دـندومرف ، ارعـش  قیوشت  رد  ام  قح  رب  ناماما  هچنآ 
دنناوخب و رعـش  هک  تساوخ  یم  نارگید  زا  دناوخ و  یم  رعـش  ترـضح  دوخ  دومرفیم ، قیوشتنیفلاخم  مذ  ناکاپ و  حدـم  رد  ار  نارعاش 

میرگن یم  ار  ترـضح  ام  داهن و  یم  جرا  دـندومنیم  تاعارم  ار  رعـش  تلاـسر  هکناـنآ  هب  دنیارـسب و  رعـش  اـت  دومرفیم  هزاـجا  ار  نارعاـش 
دومرفیم . یبات  یب  بلاط  یبا  شیومع  رعش  لباقم  رد  هنوگچ 

نیا زا  شنامـشچ  دوب  هدنز  وا  رگا  داب ، یکین  ادخ  زا  بلاط  یبارب  تفگ : نینچ  دـیراب ، ناراب  شیادـخ  دومن و  ناراب  بلط  هک  ماگنه  نآ 
دیا : هتساوخ  ار  رعش  نیا  دیاش  درک : ضرع  تساخرب و  رمع  دناوخب ؟ وا  زا  يرعش  هک  تسیک  لاح  دشیم ، نشور  هثداح 

اهرهظ  قوف  هقان  نم  تلمح  ام  و 
دمحم نم  همذ  یفوا  ربا و 

تسا . هدرکن  لمح  دمحم  زا  رتافو  اب  رتوکین و  دوخ  تشپ  رب  يرتش  چیه 
نیا دیاش  درک  ضرع  تساوخرب و  ع )  ) یلع ترضح  سپـس  تسا ، تباث  نب  ناسح  زا  تسین  میومع  هتفگ  نیا  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر 

دیا : هدومرف  هدارا  ار  رعش 

ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 
لمارالل همصع  یماتیلا  عیبر 

مشاه  لآ  نم  كالهلا  هبذولت 
لضاوف همعن و  یف  هدنع  مهف 

 " دوشیم ناراب  بلط  ربا  زا  وا  يور  نمی  هب  هک  یئوردیفس  " 

هحفص 12 ] ] 

تسا "  نانز  هویب  نامیتی و  هانپ  دمحم )  ) وا " 
 " دنوشیم . هدنهانپ  وا  تبحم  رهم و  رپ  نماد  هب  یگدنامرد  یتخس و  رد  مشاه  ینب  "
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بلاطوبا . رعش  تسنیا  يرآ  دومرف : ادخ  لوسر 
تفگ : دوخ  هدورس  رد  تساخرب و  هنانک  هفئاط  زا  یصخش  ماگنه  نیا  رد 

میدیسر . ناراب  هب  دمحم ، يور  تنمیم  هب  هچ ، تسام . رب  نتفگ  وت  ساپس  تساروت و  شیاتس  اراگدرورپ  " 
دراب . ناراب  هک  دناوخ  ار  ادخ  قح ، تمحر  نارگن  ینامشچ  اب  وا 

تخیر "  نامرس  رب  ناراب ، ماف  رد  ياه  هناد  هک  تشذگن ، دنچ  يا  هظحل 
شیومع هکنانوچ  ربمغیپ ، سپ  . دندومن باریـس  ار  رـضم  هلیبق  دنلب  قطانم  یتح  دندمآ و  شـشوجب  اه  لیـسم  دندیراب و  تدـشهب  اهربا  " 

تسا يربخ  مهنآ  راکـشآ و  تسا  یبلطم  نیا  دروایم ، شزیر  هب  ار  اهربا  دنوادخ  وا  هطـساو  هب  هک  تسا  یئوربآ  ياراد  دیوگ ، وا  فصو 
 " میونش . یم  هک 

دهد . شاداپ  وت  هب  تشهب  رد  يا  هناخ  رعش  تیب  ره  هب  دنوادخ  ینانک ، يا  ابحرم  دومرف : ربمغیپ 
هنوگچ هک  دید  یم  دوب ، هدنز  میومع  رگا  دومرف : رکب  یبا  هب  داتفا ، هتشغآ  نوخ  هب  ناگ  هتـشکب  ترـضح  نامـشچ  نوچ  ردب ، گنج  رد 

تسا . هدیشک  نوخب  ار  نانآ  یمان  نادرم  ام ، ياهریشمش 
دوب : هدورس  نینچ  بلاطوبا  ترضح  ربمغیپ  يومع 

دش . دهاوخ  انشآ  ناشناگرزب  نوخ  تشوگ و  اب  ام  ياهریشمش  دیآ ، رد  دج  تروص  هب  منیبیم  نم  رگا  ادخ  هب  دنگوس 
وا هچ  هتشگ ، رورسم  سابع  شیومع  رعش  زا  هک  میرگن  یم  ار  ادخ  لوسر  زاب  و 

هحفص 13 ] ] 

دورس : نینچ  سابع  دابم ، دروخ  تناهد  وگب  دومرف ، ربمغیپ  دیارسب . يرعش  شحدم  رد  ات  دومن  تساوخرد  ترضحزا 
يرـشب بلاق  هب  زونه  یلو  يدمآ ، دورف  ایند  هب  یـشنیرفآ و  ره  زا  لبق  دوب  تعیدو  هب  یهلا  سدق  ياه  هیاس  رد  تکاپ  تشرـس  ربمغیپ  يا 

دوجو هنحص  هب  ات  درکیم ، روبع  بالصا  زا  تشذگیم و  اهلسن  زا  وت  يدوجو  هتـسه  هکلب  نوخ ، تشوگ و  تروصب  هن  يدوب و  هدماین  رد 
يدومن . نشور  ار  یتسه  ناهج  يدمآ و 

میراپس  یم  ار  دوخ  یلقع  دشر  حالص و  هار  تیئانشور  وترپ  رد  ام 
رعش دشاب . وت  رای  ادخ  يدومن ، يرای  ار  ام  هک  اقح  دومرف : ترضح  دناوخ  ار  دوخ  رعش  دش و  دراو  ربمغیپ  رب  ملاس  نب  ورمع  هکیماگنه  و 

دوشیم : عورش  نینچ  وا 
زا هدیئارگ و  مالـسا  هب  میئوت و  نادنزرف  ام  هکنیا  متخاس و  ناشن  رطاخ  وا  نیـشیپ  ردپ  اب  ار  دوخ  ناردپ  دنگوس  دمحم ، اب  نم  اراگدرورپ 

تسرف . وا  يرای  هب  ار  تناگدنب  نک و  يرای  ار  دمحم  ادنوادخ  میتسینرادرب . تسد  وت 
ربمغیپ دناوخ . یم  دوبهدورس ، ترـضح  حدم  رد  هک  يرعـش  تیب  تسیود  دوشیم  دراو  ربمغیپ  رب  هک  میرگن ، یم  ار  يدعج  هغبان  یلیل  وبا 

دابم . دروخ  تناهد  هک  دنکیم  شیاعد  هتشگ  رورسم 
تسنیا : وا  رعش  لوا 

زاب تمالم  هب  نابز  دـیهاوخیم  رهد  ياهیزاب  ثداوح و  لباقم  رد  ریگ ، مارآ  يرانک  رد  هدـناباوخ و  ورف  ار  مشخ  يا  هظحل  نم  تسود  يا 
دیرذگ : رد  هناشنم  گرزب  قالخا  اب  ای  دینک 

تسا : هعطق  نیا  دورس  ربمغیپ  روضح  رد  هک  شرعش  زا  رگید  تمسق 
كانبات يا  هراتـس  نوچ  هک  دوب  نآرق  شرگید  تسد  هب  تسد و  کی  هب  ار  رـشب  تیاده  غارچ  هکیماگنه  متفاتـش ، ادخلوسر  تمدخ  هب 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


نم اب  هک  ره  نم و  دیشخرد . یم 

هحفص 14 ] ] 

نازوس شتآ  زا  هچ ، موش  راکزیهرپ  هک  تسنیا  میعـس  همه  میدیمهفن . ار  لیهـس  هراتـس  بورغ  عولط و  هک  میدش  شیارگ  رد  نانچ  دوب ،
مناسرت .

دیسر : رعش  نیاب  هکنیا  ات 
میوش . رب  يرتالاب  هاگ  هولج  هب  هک  تسنیا  وزرآ  میا و  هدیسر  یگرزبو  دجم  نامسآ  هب  مالسا  هب  شیارگ  اب  ام 

دومرف : یلیل  وبا  هب  ربمغیپ 
تشهب . درک : ضرع  رتالاب ؟ هاگ  هولج  مادک 

ادخ . تساوخ  هب  یلب  دومرف : ترضح 
دورس : نینچ  سپس  و 

دشاب . يدنت  اب  ماوت  یهاگهاگ  هک  دنامیم  ظوفحم  ترودک  زا  دهدیم و  هجیتن  یعقوم  يرابدرب  ملح و 
تسا . هدئاف  یب  درادشظوفحم  تارطخ  زا  هک  ددرگن  ملح  اب  ماوت  رگا  مه  يدنت  و 

هناد نوچ  شیاهنادند  رمع  يدایز  دوجو  اب  دندید  یم  ار  وا  داب . ملاس  تناهد  يدورس ، وکین  دومرف : رابود  ص ،)  ) ادخ لوسر  عقومنیا  رد 
دوب . هداتفا  هن  هتسکش و  هن  شیاهنادند  زا  کیچیه  قارب ، فافشهدش و  بآ  گرگت  ياه 

هک داد  هلـص  وا  هب  يدرب  ربمغیپ  دـناوخ و  یم  ترـضح  يارب  ار  دوخ  هیمال  ریهز  نب  بعک  هکیماـگنه  مینیب  یم  ار  باـنجنآ  رورـس  زاـب  و 
دندیشوپ . یم  دیع  ياهزور  رد  ارنآافلخ  هتسویپ  دیرخ و  وا  زا  مهرد  رازه  تسیب  هب  هیواعم  اهدعب 

: هک دیسر  رعش  نیا  هب  دناوخ  ترضح  روضح  رد  ار  دوخهدیصق  بعک  نوچ  هک  هدمآ  مکاح ج 3 ص 582  كردتسم  رد 

هحفص 15 ] ] 

دوشیم . ینشور  بسک  نادب  هک  تسا  يریشمش  نوچ  ادخ  ربمایپ  دمحم  انامه 
ادخ . هار  رد  هدش  هدیشک  ياهریشمش  زا  تسیا  هدنرب  ریشمش  و 

دنونشب . ار  بعک  هدیصق  ات  داد  توکس  نامرف  مدرم  هب  دوخ  نیتسآ  اب  ربمغیپ 
 " هللا . فویس  نم  هن "  دومرف : ربمغیپ  دوب  هدورس  دنهلا "  فویس  نم  ار "  رخآ  عرصم  بعک  دیوگیم : رگید  یتیاور  و 

مدید ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : بزاع  نب  ارب  دوشیم : رورـسم  وا  دناوخ و  یمرعـش  ترـضح  رب  هک  مینیب  یم  ار  هحاور  نب  هللادبع  زاب  و 
هحاور نب  هللادبع  رعش  ماگنه  نآ  رد  ترضح  دوب ، هدناشوپ  ار  ترـضح  مکـش  يور  كاخ  درگ و  دنکیم و  لمح  ار  قدنخ  ياهکاخ  هک 

درکیم : همزمز  ار 
دوخ وت  ، میداتـسیا یم  زامن  هب  وت  ساپـس  هب  هن  میدومن و  یم  تهار  رد  یقافنا  هن  میدیـسر و  یمن  تیادـه  هب  اـم  يدوبن  وت  رگا  ادـنوادخ 

نادرگ . راوتسا  ار  ام  ياهماگ  رآ و  دورف  ام  رب  یشمارآ 
میدومن . يدرمیاپ  ناشیاه  هنتف  لباقم  رد  ام  دندومن و  متس  ام  رب  نانمشد 

دسا  ) جرد 3 ریثا  نبا  : تسا عوکا  نبا  رماع  هب  طوبرم  الاب  ياهرعـش  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ریثا  نبا  و  شتاقبط )  ) رد دعـس  نبا  تیاور  زا  و 
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گنهآ هب  دوخ  راعـشا  زا  يآ و  دورف  دوخ  بکرم  زا  دومرف ، رماـع  هب  ربیخ  هب  نتفر  ماـگنه  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  ص 72  هباغلا )
ناوخب . يدح 

ج 3 ص تاقبط )  ) رد و  دروآ ، محر  وت  رب  ادخ  دومرف : ادخ  لوسر  سپس  دورـس . ار  الاب  رعـش  دمآ و  دورف  بسا  زا  رماع  هک  دیوگ  يوار 
نینچ  619

هحفص 16 ] ] 

دزرمایب . تیادخ  هک : تسا 
ربمغیپ دروآ ، رد  رعـش  هب  ار  ریدغ  نایرج  مخ  ریدغ  زور  ناسح  مینیب : یم  رورـس  دجو و  رد  تباث  نب  ناسح  رعـش  زا  ار  مرک  ربمغیپ  زین  و 

هک : درک  اعد 
کناسلب . انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  ناسح  ای  لازت  ال 

يدرگ . دنمرهب  سدقلا  حور  تادییات  زا  ینک  يرای  ار  ام  تنخس  اب  هک  ماگنه  نآ  ات 
و درکیم ، وگزاب  ار ، وا  بتکم  ربمغیپ و  لیاضف  داتـسیا و  یم  ربنم  رب  وا  دراذـگیم و  ناسح  يارب  دجـسم  رد  يربنم  ص )  ) ربمغیپ ترـضح 

هک : دومرف  ادخ  لوسر  زاب 
 " دیامرف . دییات  دنکیم  عافد  ام  زا  هکیعقوم  ات  ار  ناسح  دنوادخ  " 

ار دوخ  شوپاپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـیوگ : هشیاع  مینکیم ، هدـهاشم  یلذـه  ریبک  یبا  رعـش  زا  ص )  ) ار لوسر  ترـضح  رورـس  نینچمه  و 
دیشخرد یم  قرع  شا  هرهچ  رد  هک  داتفا  شکرابم  تروص  هب  ممشچ  ناهگان  مدوب  لوغشم  یگدنسیر  هب  هتسشن  نم  دومن و  یم  حالـصا 

ادـخ لوسر  يا  متفگ : يرگنیم ؟ هدز  تهب  نینچ  هک  هدـش  هچ  دومرف : تسیرگن و  نم  هب  لوـسر  ترـضح  مدـش ، توـهبم  تلاـح  نیا  زا 
هتسیاش وت  هب  سک  ره  زا  وا  هدورس  هک  تسنادیم  دیدیم  ار  وت  یلذه  ریبکوبا  رگا  دننکیم ، یناشفارون  قرع  ياه  هناد  امـش  هرهچ  رد  مدید 

رعش : تسنیا  تفگ  هدورسهچ ؟ ریبکوبا  رگم  دومرف : تسا . رت 
يابیز طوطخ  هب  هکیماگنه  و  تسین . وا  ریگنماد  يرامیب  هنوگچیه  رانکرب و  شناتسپ  هیاد و  ياهیگدولآ  زا  كاپ و  ردام  محر  رازآ  زا  وا 

دشخردیم . تسا  نازیر  نامسآ  زا  هک  ناراب  ياه  هناد  ششخرد  نوچ  مرگنیم  شتروص 
دومرف . رورس  راهظا  هشئاع  نخس  زا  مرکا  ربمغیپ 

دومرف و یم  راداو  دوخراعشا  طبض  ندورسب و  ار  ارعش  هتسویپ  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

هحفص 17 ] ] 

طاقن رکذ  اـب  هتفرگ و  داـی  علطم  طارفا  زا  ار  اـهنآ  ياـمن  وشن و  خـیرات  وبسن  بسح و  نیفلاـخم و  راـتفگ  هک  درکیم  یئاـمنهار  اـهنآ  هب 
هلاسمب دـح  نیا  ات  و   ) نآرق نتفرگ  ارف  هب  دومرفیم  رما  ار  اهنآ  هکنانوچ  دـنزاس ، هتـسکشرس  فیفخ و  ار  نانآ  هتـساخرب  هلباقم  هب  فعض ،

مالسا . فینح  نید  ظفح  رطاخ  هب  سدقم ، يداهج  تسنادیم و  نید  يرای  ار  لمع  نیا  دادیم ) تیها  رعش 
هچ دیئوگوجه  ار  نانمشد  دومرفیم : ارعش  هب  تسا . يداهج  هچ  رد  دراد و  یناش  هچ  تاعامتجا  رد  هکدنامهف  یم  واب  ار  رعاش  تیـصخش 

دنک . هدهاجم  ادخ  هار  رد  دیاب  دوخ  لام  ناج و  اب  نموم 
دیفاکشب و ار  نمشد  بلق  نیـشتآ  ياهریت  اب  هک  تسنانچ  امـش  لمع  نیا  هک  منکیم  دای  مسق  تسوا  تردق  هضبق  رد  دمحم  ناج  هکنآ  هب 
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دیزاس . دوبان  ار  اهنآ 
دننام دـیزیخ ، یمرب  تفلاـخم  هب  نیفلاـخم  اـب  رعـش  هلیـسو  هب  هکیتقو  دومرف : ترـضح  هک  دـش  هدینـش  مرکا  لوسر  زا  رگید  ظـفلب  زاـب  و 

دننکیم . باترپ  نمشد  ناشن  هب  ار  اهریت  هک  دینادهاجم 
هـسامح اب  هک  درکیم  ناشراداو  دنزیخرب و  نیفلاخم  اب  راکیپ  هب  رعـش  زودلد  ریت  اب  ات  تخیگنا  یمرب  ار  ارعـش  هتـسویپ  ص )  ) ادخ لوسر  و 

لباقم رد  ار  ناشتیمح  هدیمد و  نیملـسم  نیب  رد  ار  ینید  دنمورین  حور  دنبوک ، مهرد  ار  رافک  يدنب  ههبج  تیدض و  زیگنا  تعاجـش  ياه 
قحب توعد  فراـعم و  وشن  هار  رد  ار  اـهنآ  درواـیم و  طاـشن  ناـجیه و  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  رعـش  هچ ، دوـمنیم  تیوـقت  تیلهاـج  تیمح 

درادیم . او  مالسا  میرح  زا  عافد  هب  دنکیم و  کیرحت 
رعاش رگید  هب  تسامش و  هارمه  سدقلا  حور  ماگنه  نیا  رد  هچ  دینک  وجه  دنرودب  قح  قیرط  زا  هکنانآ  ار و  نیکرشم  دومرفیم : رعاش  هب 

هک دینک  وجه  ار  اهنآ  دومرفیم :

هحفص 18 ] ] 

تسامش . راکددم  ورای  لیئربج 
نب هللادـبع  دـنکیم ، شهوکن  ار  وت  بلطملادـبع  نبا  ثراـح  نب  نایفـس  وبا  هک  دـندروآ  ربخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  دـیوگ : بزاـع  نب  ارب 

ترضح میارـسب ، يرعـش  هارمگ  نیا  هراب  رد  ات  امرف  هزاجا  نمب  هک  درک  اضاقت  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  دوب و  رـضاح  سلجم  رد  هحاور 
ما ! هدورس  نم  يرآ  درکضرع : دوشیم ؟ عورش  هللا ) تبث   ) هلمج اب  هک  رعش  نآ  هدنیارس  یئوت  هک  دندرک  لاوئس 

نسح  نم  كاطعا  ام  هللا  تبثف 
اورصن ام  لثم  ارصن  یسوم و  تیبثت 

ار اهنآ  هکنانوچ  دـنک  يرای  ار  وت  تشاد و  اج  رب  اپ  ار  یـسوم  هکنانوچ  هدومرف  اطع  وت  هب  یئوکین  نسح و  زا  هچنآ  دراد  رارقرب  دـنوادخ 
دومن . يرای 

داهد . ریخ  شاداپ  مه  وتب  ادخ  هک  دومرف  شیاعد  مرکا  ربمغیپ 
يرعـش نآ  بحاـص  وت  دومرف  ترـضح  دیارـسب  يرعـش  نایفـسوبا  در  رد  هک  درک  اـضاقت  هللادـبع  دـننام  تساوـخرب و  بعک  دـیوگ : ءارب 

هک : ما  هدورس  نم  يرآ  درک  ضرع  تسا  تمه "  هلمج "  شزاغآرسهک 

اهبر  بلاغت  نا  هنیخس  تمه 
بالغلا بلاغم  نبلغیلف 

ددرگ -  بلاغ  دوخ  هدنهد  شرورپ  رب  تساوخ  هنیخس 
دمآ . رد  وا  مشخ  لاگنچ  رد  نارگید  نوچ  یلو 

دنک . یمن  شومارفار  وت  شاداپ  دنوادخ  دندومرف : ص )  ) مرکا لوسر  ترضح 
دـناشنب و یئاوسر  تلذـم و  كاخب  ار  هدـنیوگ  ناـبز ، ریـشمش  اـب  هک  تساوخ  هزاـجا  یمارگ  لوسر  زا  تساـخ و  اـپب  ناـسح  دـیوگ : ارب 
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دنک . شحضتفم 
لیئربج هک  امن  وجه  اراهنآ  سپـس  نک و  عالطا  بسک  هورگ  نآ  یقـالخا  یگداوناـخ و  تایـصوصخ  زا  ورب و  رکبوبا  دزن  دومرف : ربمغیپ 

. تساوت رای  هفیظو ، نیا  ماجنا  رد 

هحفص 19 ] ] 

دنتسه : هیآ  نیا  لومشم  دننکش  یم  ار  نمشد  تشپ  نابز  ریشمش  اب  دنزادرپ و  یم  يرعاشسدقم  هفیظوب  هکیئارعش 
" اوملظ . ام  دعب  نم  اورصتنا  اریثک و  هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  " 

لماش قح  يرای  دندیـشک  ملظ  هکنیا  زا  دعب  نانیا  هک  دـندوب  ادـخ  دای  هب  دایز  دـنداد و  ماجنا  کین  لمع  دـندروآ و  نامیا  هکیناسک  رگم 
دوش . یم  ناشلاح 

دنا . هدش  انثتتسا  نوواغلا "  مهعبتی  ارعشلا  هیآ " و  رد  راب  دنب و  یب  ارعش  زا  هک  دننانیا  يرآ 
، تسا هدومن  شهوکن  ار  ام  دنوادخهک  دنتسیرگیم  هدمآ و  مرکا  لوسر  دزن  هب  يا  هدع  دش ، لزان  ارعـش  تمذم  رد  هیآ  نیا  نوچ  دنیوگ :
دیتسه " و هیآ  زا  تمـسق  نیا  قادصم  هک  دیتسه  امـش  و  تاحلاصلا " .... اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  هک "  دـناوخ  ار  هیآ  هلابند  مرک  ربمغیپ 

دعب هک  اوملظ "  ام  دعب  نم  اورصتنا  دوش " و  یم  ناتلاح  لماش  هیآ  زا  هکت  نیا  هک  دیئامـش  زاب  دننک و  ادخ  دای  دایز  اریثک " و  هللا  اورکذ 
دنوش . یم  يرای  دندش  ملظ  هک  نآ  زا 

دراو نارعاش  هراب  رد  ارعش  هروس  رد  هک  یتایآ  رد  امـش  رظن  دیـسرپ : دیـسر و  ص )  ) لوسر ترـضح  تمدخ  هب  کلام  نب  بعک  دنیوگ :
دیداهج  رد  نابز  ریشمش  اب  امش  هک  تقیقحب  دندومرف : ربمغیپ  ترضح  تسیچ ؟ هدش 

شهوکن تایآ  هک : تفگ  دـیاب  دـنرودب ، تایآ  تمذـم  زا  دـننکیم  وگاو  ار  یگدـنز  قئاقح  هکیناسک  یبهذـم و  نارعاش  هکنیا  رب  هوالع 
دننک . یم  جیورت  لطاب  ملظ و  زا  هکتسیناسکهجوتم 

ناتـساد غوردـب  هک  تسا  یناسک  شهوکن  هیآ ، زا  دارم  هک  دـنکیم : لقن  یتیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  شدـئاقع  باـتک  رد  قودـص  خـیش 
. دنراد یئارس 

هحفص 20 ] ] 

دومرف : ع )  ) قداص ترضح  هک  دنک  یم  لقن  دوخ ص 474  ریسفت  باتک  رد  میهاربا  نب  یلع 
دئاقع رشن  بجوم  دنزرو و  یم  تفلاخم  یهلا  رماوا  ابو  هداد  رییغت  ار  ادخ  نید  هکتسیناسک  لومـشم  هدش  نآ  رد  ارعـش  تمذم  هک  یتایآ 

دنراد . او  لطاب  ياههار  يوریپهب  ارنانآ  هدش  مدرم  نیب  رد  دساف 
 " نومیهیداو . لک  یف  مهنا  رت  ملا  دیامرفیم " : هک  تسا  هیآ  هلابند  هیآ  زا  ام  هدافتسا  دکوم 

دنیایم . رد  يا  هدیقع  بهذم و  ره  هب  دننک و  یم  ادیپ  لیم  یبناج  رهب  ودننز  یم  يرد  رهب  نارعاش  نیا  هک  يرگن  یمن  ایآ 
هتخومآ و حیحص  ریغ  ملعهک  دنتسه  یهورگ  هیآ  زا  دارم  دندومرف : ترضح  هک  تسا  یتیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 

دنداد . قوس  یهارمگ  هب  ار  مدرم  دنداتفا و  یهارمگ  هب 
، هچ دنک ، تمذم  ار  ارس  لطاب  نارعاش  هک  هدوب  نیا  هیآ  دارم  اهنت  تسا و  هدیـسران  قحب  نارعاش  هراب  رد  یمذ  یـشهوکن ، تایآ  رد  سپ 
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دریگب . ار  رعش  بولطمان  ياهرثا  نیا  يولج  دهاوخ  یم  نآرق  دراذگیم و  رثا  هدنونشحور  رد  دروآ  یم  دوجوب  هک  ییئرمان  جاوما  اب  رعش 
رعشلا نم  نا  دننک : لقن  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  یتیاور  تسا : هدومن  مه  فیرعت  هدومنن  شهوکن  ار  قحب  نارعاش  هکنیا  رب  هوالع  مالـسا 

. تسا رثوم  وداج  نوچ  اهنایب  یخرب  تسا و  تمکح  اهرعش  زا  يا  هراپ  ارحسل : نایبلا  نم  نا  همکحل و 

هحفص 21 ] ] 

یبیغ ياهرعش 

یصاخشا هب  یئرمان  یناگدنیوگ  زا  راعشا  نیا  دنا . هدوب  یئرمریغ  مولعمان و  ناگدنیارـس ، هک  تسا  هدومن  تبث  ار  يا  هیبیغ  راعـشا  خیرات ،
هدنهد ناشن  نیرتهب  تسا و  هدش  هدرمش  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تازجعم  زا  یکی  دوخ  نیا  و  تسا ، هدیدرگ  ناشتیاده  ببـس  هدش و  باطخ 

دنکیم . ریخست  ار  بولق  رثنزا ، شیب  رعش  هنوگچ  هک  قح  هار  رب  لالدتسا  هار  رد  تسا  يرعاش  رعش و  تیمها 
دوش . يرادرب  هرهب  رعش  زا  یناحور  یناهج  قح و  هارب  نامدرم  توعد  و  حلاص ، یعامتجا  نتخاس  هار  رد  هک  تسا  نینچ  راوازس  سپ 

: میزادرپ یم  راعشا  خنس  نیا  زا  يا  هراپ  رکذ  هب  نونکا  ام 
هک : دینش  یئادیپ  ریغ  هدنیوگ  زا  يراعشا  مرکا  ربمغیپ  تدالو  ماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  یمارگ  ردام  بهو -  رتخد  هنمآ  - 1

داب . یتسه  تشدنهپ  نازورف  غارچ  رب  تسه  هک  یحلاص  هدنب  ره  ادخ و  دورد 
هدیزگ شخب و  تنیز  اهناسنا  قفا  رد  هدومن  شا  هطاحا  یکاپ  زا  يا  هلاه  هک  تسیناهج  يارآ  رون  تساقلخ ، نیرتهب  یفطـصم  دـمحم  وا 

راکوکین . تسوگتسار و  اهنآ ،
دیامن . یم  هار  اهتملظ  جاوما  هنایم  رد  شدنمورین ، تسدب  تیاده  مچرپ  هک  تسا  یئاسراپ  وا 

. دورد و  داب ، ادخ  تمحر  وا  رب  دنیارس ، یم  مه  شوگب  قشع  همغن  نارتوبک  دنزیم و  هسوب  لگ  هرهچ  رب  نیمز  میسن  ات 

هحفص 22 ] ] 

همجرت دنتخیر . ورف  همه  اهتب  و  دناوخ ، يراعشا  یئرمان  يا  هدنیوگ  تب  کی  بناج  زا  ص ،)  ) مرکا لوسر  ترـضح  تدالو  بش  رد   - 2
: رعش نآ 

همه ناهج  ناهاشداپ  دـنتخیر و  نیمز  رب  يراوخ  هب  اهتب  تفای . ینـشور  شرون  زا  ملاع  برغ  قرـش و  طاقن  همه  دـیدج  يدولوم  دـلوت  اب 
. دنداتفا هزرلب 

. دروآ زورب  هودنا  مغ و  اب  ار  بش  ناشهاشداپ  دش و  شوماخ  نایسراف  ياه  هدکشتآ 
. دنتشارب تسد  ناشغورد  تسار و  رابخا  زا  و  دندش . هدنام  او  دنسانش ، زاب  كالفا  لاوحا  هک  نانهاک 

. دیرآ يور  یتیگ ، زاب  هنحص  نآ  مالسایوسب : دیئوش و  تسد  اهیهارمگ  زا  یصق ، هلیبق  ناگرزب  يا 
نیا یتب  نورد  زا  هاگان  مدوب ، هتسشن  رادیب  دوب  ام  هلیبق  هب  قلعتم  هک  یتب  دزن  رد  ادخ ، لوسر  دلوت  بش  رد  دیوگ : هقرو  مانب  یـصخش   - 3

: مدینش ادن 

كالمالا  تلذف  یبنلا  دلو 
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كارشالا ربدا  لالضلا و  يان  و 

دنداتفا . يراوخب  ناهاشداپ  رگید  دش و  دلوتم  ربمغیپ 
تشگ . هدودز  تیرشب  تحاس  زا  كرش  یتسرپ و  تب  یهارمگ و  نینچمه  و 

4 داتفا نیمزب  رس  اب  تب  نیا ، زا  سپ  و 
: دیوگ ثوغی  مانب  يروهشم  هناخ  تب  راددیلک  ینادمه  لیهج  نب  ماوع   - 4

هحفص 23 ] ] 

هچ نک  عادو  ثوغی  تب  اب  رگید  وت  هدش ، اهتب  يدوبان  ماگنه  لیهج  رسپ  يا  دیوگیم : هک  مدینش  تب  نآ  زاو  مدنراذگ  هناختب  رد  ار  یبش 
نتفرگ . تسیاب  مدع  هار  اهتملظ  رگید  تشگ و  علاط  هکم  نیمز  قفا  زا  يرون 

تفگنینچ : یئرمان  يا  هدنیوگ  زاب  درک و  فیرعت  دوخ  موق  يارب  دوب  هدینش  هچنآ  ماوع 
يدنبیم . ورف  بل  هدیزرو و  لخب  ای  یناسریم  دوخ  موق  شوگب  ار  قح  نخس  ایآ  ماوع  يا 

دندیئارگ . مالسا  يوسب  مدرم  دنتشگ و  دوبان  اهیگریت  نادب ،
دیوگ : باوج  رد  ماوع 

دتسیا . یمن  زاب  قح  نخس  زا  ماوع  هک  نادب  یئامن  یم  باطخ  ماوع  هب  هکيا 
ناوخ . رب  ام  رب  ار  یمالسا  تنس 

تفگ : خساپ  هرابود  زاب  متخانش  یمن  یمالسا  نم  نخس ، نیا  ندینش  زا  لبق  هک  دنگوس  ادخب  دیوگ : ماوع 
زیرگب . یلیم  یب  یتسس و  زا  نتفر  رد  نک و  هار  مزع  وا  قیفوت  ادخ و  مانب 

تسا . هدش  قیدصت  هک  یئوگتسار  ربمغیپ  يوس  هب  دنیاهورگ ، نیرتهب  هک  دشاب  یهورگب  تهار 
مدش جراخ  هتخادنا و  يا  هشوگب  ار  تب  مدینشب ، نیا  نوچ  هک  دیوگ  ماوع 

هحفص 24 ] ] 

، متفگب دوخ  لاوحا  هدـش و  دراو  ربمغیپ  رب  دـنعمج ، ص )  ) لوسر ترـضح  درگرب  هک  مدروخرب  نادـمه  هلیبق  زا  دراو  هزاـت  یهورگ  هب  و 
رد متـشگرب  نمی  هب  نآ  زا  دـعب  و  منکـش . ار  اـهتب  هک  دومرف  رما  سپـس  وگب و  ناناملـسم  هب  ار  ناتـساد  نیا  دومرف : دـش و  رورـسم  ربمغیپ 

مدورس : نینچ  هراب  نیا  رد  دوب و  هدش  نشور  مالسا  رون  هب  مبلق  هکیلاح 
ام . موق  ناماجرفدب  هب  هک  تسیک 

دنرهاظ . ای  دنا و  هدونغ  دوخ  لزانم  هشوگ  رد  هکنانآ 
دندوب . هدش  ینارصن  يدوهی و  ام  زا  يا  هدع  هکنآ  زادعب  دومرف  تیاده  قح  هار  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  دهد  ربخ  و  دناسرب ، ار  ام  يادن 

. قئالخ نیرتهب  يا  میئوت . ناریپ  زا  میا و  هتفرگرب  يور  اهتب  رئاس  قوعی و  ثوغی و  زا  نونکا  ام 
هک : دنک  تیاور  یملس  سادرم  نب  سابع  زا  ج 1 ص 34  هوبنلالئالد )  ) رد میعن  وبا   - 5

بطاخم ارم  دش و  دـنلب  یئادـص  ناهگان  شمدیـسوبب ، هدومن  هزیکاپ  ار  شفارطا  متفر ، رامـض  تب  کیدزن  هب  هدـش و  هناختب  دراو  يزور 
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هک : تخاس 
دندش . راگتسر  دجسم  لها  دیدرگ و  دوبان  دیدوب ، هتفرگ  سنا  نادب  هک  یتسرپ  تب  وگب : میلس  لئابق  مامت  هب 

داب . كاله  دوب ، شتسرپ  دروم  نآرق  لوزن  دمحم و  ندمآ  زا  لبق  هک  رامض 
تسا . هدیئارگ  تقیقح  هب  هدومیپ و  تسار  هر  هک  دشابیم  شیرق  درم  گرزب  دمحم  تسا  توبن  بصنم  ثراو  یسیع  زا  دعب  هکنآ 

سابع تروص  هب  ترـضح  نامـشچ  ات  دمآ ، ص )  ) مرکا ربمغیپ  تمدخ  هب  دوخ  هلیبق  زا  نت  دصیـس  اب  سادرمنب  سابع  هعقاو  نیا  زا  سپ 
مالسا هنوگچ  وت  دومرف : داتفا 

هحفص 25 ] ] 

. دش داش  شنارای  وا و  ندروآ  مالسا  زا  تسا و  تسرد  دومرف : ترضح  دناسر ، ضرع  هب  ار  دوخ  ناتساد  سابع  يدروآ ؟
دندوب . عمج  درگ  معثخ  هفئاط  زا  یهورگ  هک  دنک : تیاور  یمعثخ  يدرم  زا  دوخ ج 1 ص 33  لئالد )  ) رد میعن  وبا   - 6

دیارس : یم  نینچ  هک  دندینش  یئادص  هاگان 
دیرب . اهتب  شیپ  يرواد  هکیدنمونت  میسج و  مدرم  يا 

دیتسین . چوپ  هدوهیب و  تالیخت  یپ  رد  زج  امش ،
دیون ار  مالـسا  تساهلد : رگنـشور  رون  وا  تسمدرم . نیرت  لداع  يرواد  ماـگنه  هب  هک  تسا  ناـیمدآ  نیرتهب  امـش و  ربمغیپ  دـمحم ، نیا ،

درادیم . زاب  دنهدیم  ماجنا  هکم  مرتحم  رهش  رد  هک  یتسیاشان  ياهراک  زا  ار  مدرم  دهدیم و 
دش : هدینش  یئرمان  يا  هدنیارس  زا  هک  دنک  لقن  رمع  زا  میعن  وبا  زاب  و 

هاگدـید رد  ار  رون  ایآ  قمحا ، ناغرم  رتش  نوچ  دـیلفاغ  نادرگرـس و  دـیرب و  اـهتب  شیپ  يرواد  هک  ناوج  ریپ و  زا  همه  دـنمونت ، مدرم  يا 
تسیکاپان . رفک و  هچ  ره  هدندودز  تسا و  مالسا  هدنروآ  دمحم ، نیا  دیشاب ؟ ناما  رد  اهیگریت  زا  دیبایرد و  ار  هار  ات  دیرگن  یمن  دوخ 

محر . هلص  یکین و  هب  هدنهد  شرافس  و 
تسین شرارکت  رد  یترورض  هک  هدروآ  تایبا  رد  یفالتخا  اب  ار  ناتساد  نیمه  شخیرات ج 2 ص 343  رد  ریثک  نبا  لقن  هب  انب  یطئارخ  و 

میدوب -  یکشخ  نیمزرس  رد  ام  هک : دنک  لقن  يدرم  زا  یمیت  هحلط  نب  دیزی  نب  بوقعی  زا  میعن  وبا  - 7
: دورس نینچ  ام  رس  تشپ  زا  یئرمان  يا  هدنیوگ  هاگان 

هحفص 26 ] ] 

دنار . یگدنز  تحاس  زا  ار  اهیگریت  دوخ  ینارون  جاوما  اب  دیشخردب و  يا  هراتس 
دیشخب  يرترب  ار  وا  دنوادخ  هچ ، دوشیم ، راگتسر  ددرگ  وا  وریپ  هک  ره  تسادخ ، لوسر  هراتس  نآ 

دومن : ضرع  دیسر و  ص )  ) مرکا لوسر  تمدخ  یصخش  هک : دننک  لقن  سابع  نبا  زا  رکاسع  نب  یقهیب و ا  - 8
گناـب نینچ  یئرماـن  يا  هدـنیوگ  هک  دوب  زور  دادـماب  متخادرپ  شیوجتـسج  هب  نمو  دـش  مگ  مرتـش  تیلهاـج ، ماـیا  رد  ادـخ ، لوسر  يا 

دروآرب :
تسا . مشاهنادناخ  زا  هک  هتخیگنارب  يربمغیپ  هکم  رد  دنوادخ  هک  نادب  یباوخ  رد  یناملظ  بش  رد  هکيا 

دیادز . یم  دوخ  شخب  تیاده  راونا  اب  ار  رفک  كرش و  كانرطخ  ياهیکیرات  هک  تسا  ومه  راوگرزب و  افو و  اب 
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مدورس : نینچ  مدروآ و  رب  گناب  سپس  متفاین و  ارمتسیرگن  ار  دوخ  فارطا  هچ  ره  هکدیوگ  هدرک  مگ  رتش  نآ 
یناهنپ  اهیکیرات  نایم  هک  ادیپان  هدنیارس  يا 

دابم . تنماد  هب  درد  مغ و  درگ 
دیوگیم ؟ هچ  ربمغیپنآ  وگ  رب  نم  هب  دنک ، تیاده  ارت  ادخ 

دینش : نخس  نیا  هاگان 
رویخلاب . ادمحم  هللا  ثعب  روزلا و  لطب  رونلا و  رهظ 

تخیگنارب . تسیکین  ریخ و  هچناب  ار  دمحم  ادخ  تسب و  رب  تخر  تسا  لیمحت  هچ  ره  متس و  ملظ و  دش و  رهاظ  نابات  رون 
. دیرفاین ثبع  هب  ار  قلخ  هک  تساریادخ  شیاتس  دورس : ار  راعشا  نیا  سپس  و 

هحفص 27 ] ] 

هب جح  ياه  ناوراک  هک  یمادام  دتـسرف  دورد  وا  رب  ادخ  تسا ، هدـش  ثوعبم  ناربمایپ  نیرتهب  هک  داتـسرف  ام  يوس  هب  ار  دـمحم  ترـضح 
دنناور وا  يوس 

هار هب  جح  دصق  هب  هک  میدوب  رفن  راهچ  ام  تیلهاج  نامز  رد  هک : دنک  لقن  يدارم  سیق  نب  دعج  زا  یفطـصملا ) فرـش   ) رد دعـس  وبا  - 9
دیارس : یم  نینچ  یسک  میدینش  نمی  ياه  هرد  زا  یکی  رد  میداتفا ،

مالس تیحت و  ام  بناج  زا  ار  ثوعبم  ربمغیپ  دمحم  میدیسر ، مزمز  میطح و  هب  هکیماگنه  دیا . هدومن  لزنم  تحارتسا  يارب  هکیناوراک  يا 
دیئوگ .

تسا  هدومرف  شرافس  رما  نیاب  ار  ام  یسیع  ترضح  اریز  میتسه  وت  نید  وریپ  ام  هک  دیئوگب  واب 
دندینش : ادص  نیا  سیبق  وبا  هوک  زا  نایشیرق  ماگنه  بش  هک : هدمآ  ربج  نب  شیع  زا  ج 3 ص 253  مکاح :) كردتسم   ) رد - 10

دمحم  حبصی  نادعسلا  ملسی  ناف 
فلاخم فالخ  یشخی  هکمب ال 

دیسرت . دهاوخن  هکم  رد  یفلاخم  چیه  تفلاخم  زا  دمحم  رگید  دنروایب ، مالسا  تسا  دعس  ناشمان  هک  ود  نآ  رگا 
. دوشیم باطخ  نینچ  هک  دندینش  زاب  بش  نیمود  رد  یلو  تسا  میذه  هلیبق  دعس  میمت و  هلیبق  دعس  دعس ، ود  زا  دارم  هک  دنتشادنپ  شیرق 

جرزخ  راوگرزب  هلیبق  دعس  يا  سوا و  هلیبق  دعس  يا 
هدنیوج هکیناسک  شاداپ  هچ ، دینک ، بلط  ار  سودرف  تشهب  ادخ  زا  لباقم ، رد  دیونـشب و  دناوخ  یم  تیاده  هب  ار  امـش  هک  یـسک  نخس 

تسوا . رد  هچنآ  همه  اب  تسا  تشهب  دنتیاده  هار 
: تفگ نایفسوبا  دش  دادماب  نوچ 

هحفص 28 ] ] 

تسا  هدابع  نب  دعس  ذاعم و  نب  دعس  دعس ، ود  زا  هدنیوگ  نآ  دارم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
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تسنیا : شا  هصالخ  هک  دنک  لقن  یتیاور  ج 1 ص 215-219  يربکلا ) تاقبط   ) رد دعس  نبا   - 11
دبعم ما  هک  داتفا ، یعازخ  دبعم  ما  همیخ  هب  ناشرذگ  دوب  هارمه  هک  یـصخش  اب  دومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ص )  ) مرکا لوسر  نوچ 

هدومن رقف  راچد  ار  وا  هلیبق  یلاسکشخ ، هچ  تشادن ، دنرخب ، هک  دنتـساوخ  تشوگ  ای  امرخ  يردق  نز  نآ  زا  دوب  هتـسشن  همیخ  يولج  رد 
هـشوگ رد  يدنفـسوگ  هب  ترـضح  نامـشچ  هاگان  میدرک . یم  تمدق  راثن  میتشادیم  يزیچ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دـبعم  ما  دوب ،

دومرف : لاوس  داتفا  همیخ 
تشادزاب . هلگ  زا  ار  وا  یناوتان  فعض و  تفگ  دبعم  ما  هدنام ؟ اجنیا  اهنت  ارچ  دنفسوگ  نیا 

دهد ؟ یم  ریش  دومرف : ترضح 
شناتـسپ هب  كرابم  تسد  دـندیبلط و  ار  دنفـسوگ  ترـضح  دوش ، یمن  عمج  شناتـسپ  رد  ریـش  هک  تسا  ردـقنآ  شیناوتاـن  درک : ضرع 

یفرظ ربمغیپ  دش . يراج  ناتسپ  رد  ریـش  هلـصافالب  هد  تکرب  ار  دنفـسوگ  نیا  ناتـسپ  ایادخ  هک : دندومن  يراج  نابز  رب  ادخ  مان  هدیلام و 
دندش و ریس  ات  دندیشون  کی  ره  ار ، دوخ  نارای  سپـس  دش و  ریـس  دیـشون و  داد و  دز  نآ  هب  ادتبا  دش ، رپ  فرظ  ات  دیـشود  ریـش  دیبلط و 

دومرف : دیشوندوخ و  همه  زا  دعب 
مهرخآ . موقلا  یقاس 

. دومرف تکرح  تشاذگ و  نز  شیپ  دومرف و  ریش  زا  رپ  ار  فرظ  هرابود  دشون و  رخآ  دوخ  دیاب  دوشیم  یهورگ  یقاس  هکنآ 

هحفص 29 ] ] 

هک دهد  هارمه  قیفر  ود  نآ  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادخ  دیوگیم : هک  دندینش  یگناب  نامـسآ  نیمز و  نیب  زا  هکم  مدرمدش  دادماب  نوچ 
دندمآ . دورف  دبعم  ما  همیخ  هب 

دوب . یمارگ  لوسر  هارمه  هک  دمحم  قیفر  دوب  تخبشوخ  هچ  دندرک و  چوک  اجنآ  زا  سپس  و 
تسا  هدرکن  رود  امش  زا  ار  يرورس  دنوادخ  هک  دینادب  یصق  هلیبق  يا 

ربمغیپ دهدیم ، یهاوگ  هک  دیـسرپب  دنفـسوگ  دوخ  زا  دیدشن  عناق  مه  رگا  دیـسرپ و  زاب  ار  ربمغیپ  دورو  ناتـساد  دـبعم  ما  دوخ ، رهاوخ  زا 
نز ناب  هتسویپ  دنفسوگ  نآ  تمارک ، نیا  هب  یلو  تفر  ربمغیپ  دیـشود ، ریـش  شریـش  یب  ناتـسپ  زا  دناوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  دنفـسوگ 

دادیم  ریش 
دینش : یئرمان  هدنیوگ  زا  ربمغیپ  تافو  بش  رد  هک : دنک  لقن  رعاش  یلذه  بیوذ  یبا  زا  ج 5 ص 188  هباغلا ) دسا   ) رد ریثا  نبا  - 12
همـشچ نوچمه  ام  ياهمـشچ  وا  گرم  رد  تشذـگرد و  (ص ) ادـخ ربمایپ  دـمحم  تسویپ ، عوقو  هب  زاـجح  نیمزرـس  رد  یمیظع  هثداـح 

دیزیریم . گشا  ناشوج 
یناگدنیوگ نینچ  کی  هب  یمالسا  رداصم  رد  ام  دندوب و  هتفگ  یمارگ  لوسر  ناش  رد  یئرمان  یناگدنیوگ  هک  دش  لقن  يراعـشا  اجنیا  ات 

هلمج : نآ  زا  دنا ، هتفگ  يراعشا  راهطا  همئا  ناش  رد  هک  میروخ  یمرب 
دش و هبعک  دراو  ترضح  ردپ  بلاطوبا  تشگ ، دلوتمهبعک  رد  ع )  ) یلع نوچ  هک : دنک  لقن  دوخ ص 81  هیافک )  ) رد یجنگ  ظفاح  - 13

دورس : یم 

یجدلا  قسغلا  اذه  بر  ای 
یضملا جلبنملا  رمقلاو 
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یفخلا  كرما  نم  انل  نیب 
یبصلا اذ  مسا  یف  يرت  اذام 

ناشخرد شخب  ینشور  هام  نآ  رات و  هریت و  بش  نیا  راگدرورپ  يا  همجرت :

هحفص 30 ] ] 

امن . نشور  ار  كدوک  نیا  مان  ترارسا  هچقودنص  زا 
دیوگ : یئرمان  يا  هدنیوگ  هک  دینش  نخس  نیا  زا  دعب 

یبنلا  یفطصملا  تیب  لها  ای 
یکزلا دلولاب  متصصخ 

یلع  خماش  نم  همسا  نا 
یلعلا نم  قتشا  یلع 

تسامش . هداوناخ  هژیو  كاپ  دازون  نیا  مرکا  لوسر  نامودود  يا 
هدش . نییعت  یلع  یهلا  سدق  تحاس  بناج  زا  وا  مان 

تسا . هدش  ادج  یهلا  تفص  زا  هک  تسا  یمان  یلع  هچ ،
. تسا هدومن  لقن  یئاهنت  هب  یعفاش -  داتسا  دلاخ -  نب  ملسم  ار  ثیدح  نیا  هک : دیوگ  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  یجنگ  ظفاح 

زا یکی  رد  تفریم . همطاف  ربق  تراـیز  هب  زور ، ره  نینموملا ) ریما   ) یلع ترـضح  دـیوگ : ص 47  راصبالارون )  ) باتک رد  یجنلبـش   - 14
دورس : ار  رعش  نیا  تسیرگ و  هتخادنا و  ربق  يور  هب  ار  دوخ  دوب  هتفر  ترایز  هبهک  اهزور 

مونش . یمن  یباوج  مهدیم و  مالس  منکیم و  روبع  مبیبح  ربق  رب  هکیماگنه  تسا ، زادگناج  هچ 
یهد  یمن  ارم  باوج  هک  هدش  هچ  ربق  يا 

هدش ؟ زیمآ  تمالم  ناسک ، اب  یتسود  رگید  نم  زا  دعب  ایآ 
داد : خساپ  يو  هب  دشیم  هدینش  شیادص  طقف  هک  يا  هدنیوگ  سپس 

دیوگ . تباوج  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، گنس  كاخ و  ورگ  رد  هک  یسک  تفگ : بیبح  نآ  و 
دروخ . ارم  ياهیئابیز  كاخ  مدنام و  ادج  دوخ ، نارسمه  و  ناکیدزن ، زا  نم 
داب امش  رب  نم  دورد  دلسگ ، یم  مه  زا  تبحم  ياه  هتشر  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

زا دش  هتشک  ع )  ) نیسح هکیماگنه  هب  هک : دننک  تیاور  هملس  ما  زا  هیافک )  ) رد یجنگ  ،و  دوخ خیرات  رد ج 4 ص 341  رکاسع  نبا   - 15
هک مدینش  ییادیپان  هدنیوگ 
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هحفص 31 ] ] 

دورس : یم  نینچ 
داب . تراشب  ماقتنا  كاندرد و  یباذع  هب  ار  امش  نیسح  ناگدنشک  يا 

دنتسرفیم . نیرفن  امش  رب  هورگ  هتسد و  ره  ایبنا و  زا  ناینامسآ ،
دیا . هدش  تنعل  یسیع  یسوم و  و  نامیلس )  ) دواد دنزرف  نابز  هب  هنیآ  ره  و 

نارعاش بکوم 

درگ وس  ره  زا  دنتـشاد ، یتیانع  رعـش  هب  هک  ص )  ) ربمایپ نارای  زا  يا  هدع  ثیدح  نآرق و  تنمیم  هب  تشذگ ، شحرـش  هک  ساسا  نیا  رب 
ناریش نوچ  دنتشامگیم و  تمه  راعشا ، ندناوخ  ندورسب و  ترضح  روضح  رد  رضح  رفـس و  زا  هفلتخم ، تاقوا  رد  دندش و  عمج  ربمغیپ 

رد هتـسویپ  نانآ  دـندناشک ، یم  دوخ  دیـص  هب  ار  اـهلد  يراکـش  ياـهزاب  ناـسمه  هدـیرد و  مه  زا  ار  یهارمگ  كرـش و  ههبج  هجنپ  يوق 
مظن زودلد  ریت  رعش و  نارب  ریشمش  اب  هک  دندوب  یگنج  ناراوس  کباچ  دندش ، یمن  ادج  وا  زا  اهرفس  رد  یتح  دندوب و  ترـضح  نوماریپ 

دنهورگ : نیا  هلمج  زا  دندومنیم ، عافد  مالسا  میرح  زا  هنادرم  دربن ، نادیم  رد  دندرکیم و  اوسر  حضتفم و  ار  مالسا  نانمشد 
، ریهز نب  بعک  یـشیرق ، رارـض  يدسا ، رارـض  يدعج ، هغبان  تباث ، نب  ناسح  هحاور ، نب  هللادـبع  کلام ، نب  بعک  ربمایپ ، يومع  سابع 

یبا نب  همرـص  فوع ، نب  کلام  طمن ، نب  بعک  يونغ ، لـیفط  سادرم ، نب  ساـبع  نـالجع ، نب  ناـمعن  تلـص ، نب  هیما  همرـص ، نب  سیق 
کلام . نب  هقارس  یملس ، یبا  نب  ریحب  برح ، نب  هللادبع  رحب ، نب  سیق  سنا ،

رارق دوخ  ریثات  تحت  ار  ناملـسم  نانز  یتح  هک  دـش  هتخیمآ  ناشحور  اب  و  هدومن ، رخـسم  ار  زورنآ  عمتجم  مدرم  ياهلد  نانچ  ینید  حور 
ندورـس اب  تشادـن و  زاب  مالـسا  سدـقم  میرح  زا  عافد  زا  ار  ناـنآ  باـجح  ینیـشن و  هدرپ  دـندومنهنیمز و  نیا  رد  یئاـهیئامن  رنه  و  داد ،

: دنناشیا هلمج  زا  هک  دندومن  عافد  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  نیشنلد  يراعشا 

هحفص 32 ] ] 

هب هک  تسا  يرعش  هلمج  زا  دورـس ، یم  فیطل  زغن و  يراعـشا  وناب ، نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  رـسمه  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نینموملا  ما   - 1
نابز هب  شترـضح  كراـبم  دوجو  لـضف  هب  ندـیلام و  ترـضح  نآ  مدـق  رب  هرهچ  و  ربماـیپ ، لـباقم  رد  شرتش  ندز  نیمز  هب  وناز  ماـگنه 

تسا : هدورس  ندمآ ،
تفای . تفارش  هکم  نیمز  رس  ترضح  دوجو  هب  هک  داد : ربخ  دمآ و  نابز  هب  رتش  ربمایپ ، لضف  هب 

تسا . تما  عیفش  هداهن و  مدق  كاخ  رب  هک  تسادخ  ناگتخیگنا  رب  نیرتهب  دمحم ، نیا 
دزاس . دوبان  ار  امش  مشخ ، دیراذگب  دیزرو  یم  دسح  ودب  هکیناسک  يا 

. تسین قئالخ  رد  وا  زا  رتهب  بوبحم و  تسوا  هچ 
زا حـضاو  لیلد  اب  هک  يربمایپ  تسنیا  ناـمثع  يا  هلمج : زا  تسا  هدورـس  نید  زا  غیلبت  رد  يراعـشا  ناـمثع ، هلاـخ  زیرک  رتخد  يدعـس  - 2

یشاب . وا  وریپ  دنزاسن و  هارمگ  ارت  اهتب  هک  راهنز  هتشگ  لزان  وا  رب  نآرق  تسا و  هدمآ  ادخ  بناج 
دوشیم . لزان  وا  رب  لیئربج  و  تسادخ ، لوسر  دمحم  انامه  تفگ : سپس 

تحلـصم یهاوخ و  ریخ  ياهرد  شناهد ، كاپ  فدـص  زا  هتـسویپ  تساهناسنا . رگنـشور  شکانبات  راونا  هک  تسا  یتیادـه  لعـشمدمحم 
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دوب . دهاوخ  وا  ارب  یئاهن  يزوریپ  هرخالاب  تسوا و  سدقم  نید  رد  يراگتسر  ددرگیم ، تیرشب  راثن  یشیدنا 
. هتفگ نامثع  مالسا  هرابرد  مه  يرعش  دنچ  هدورس ، نیا  زا  دعب  و 

هدورس : نینچ  ترضح  نآ  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  یعاضر  رهاوخ  يزعلا  دبع  نب  ثراح  رتخد  امیش  - 3
وا هک  ار  زور  نآ  و  نادرگ ، ناشراوخ  دنزرو  یم  دسح  ودب  هکیناسک  نانمـشد و  راذگب و  یقاب  ام  يارب  لاح  همه  رد  ار  دمحم  ادـنوادخ 

وددرگ نایناهج  همه  رورس 

هحفص 33 ] ] 

. امرف اطع  رادیاپ  یتزع  ودب  ياشگب و  ام  يور  شیپ  دناوخ ، قح  يوس  هب  ار  همه 
گنج رد  هدورـس و  يراعـشا  مرکا  یبن  هرابرد  ج 4ص 148  يربکلا ) تاقبط   ) لقن هب  اـنب  يو  بلطملا ، نب  داـبع  نب  ناـبا  رتخد  دـنه  - 4

تفگیم : درکیم و  رورس  راهظا  نیملسم  ادهش  ریاس  هب  هزمح  ندش  هتشک  هب  هک  هبتع  رتخد  دنه  باوج  رد  مهدحا ،
میتفرگ . ار  ردب  گنج  ماقتنا  گنج ، نیا  رد  ام 

دوب . هدش  مامت  مربص  مماکان  ردارب  ومع و  ردپ و  ندش  هتشک  زا  هچ ،
درک . مهاوخ  افو  دوخ  رذن  هب  مهنم  دیشخب  افش  ار  منورد  دزوس  هزمح ) نتشک  اب   ) یشحو هک  نونکا  و 

تفگ : باوج  رد  نابا  رتخد  دنه  و 
ینبو مالـسا  نادرمناوج  يزوریپ  دادـماب  رد  يدیـسر و  دوخ  يازـس  هب  نآ ، زج  ياهگنج  ردـب و  رد  وت  رفاک  وج و  ارجام  يدرم  رتخد  يا 

دسریم . دوخ  رادرک  رفیک  هب  راشنا  رب  ياهریشمش  اب  مشاه ،
. ام يراکش  زاب  یلع  تسام و  هشیب  ریش  هزمح 

هن وا و  زا  لبق  هن  هک  دنقفتم  یگلمج  ناسانش  رعش  و  هدورس ، رعـش  رایـسب  هک  تسینا  وناب  زا  سیقلا ، رما  هداز  رتخد  رمع و  رتخد  اشنخ  - 5
. دناوخب شرعش  زا  هک  دومرفیم  دشیم و  رورسم  رایسب  وناب  نیا  رعش  زا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدیسرن  وا  هیاپ  هبینز  وا  زا  دعب 

دـصق بش  ماگنه  هب  هک  داد  ربخ  شیرق  عامتجا  زا  ار  ربماـیپ  وناـب  نیا  مشاـه . نب  بلطملادـبع  نب  مشاـه  نب  یفیـص  یبا  رتخد  هقیقر ، - 6
. دیباوخ وا  ياج  رد  ع )  ) یلع دش و  جراخ  رتسب  زا  ادخ  لوسر  ببس  نیدب  دنراد و  شنتشک 
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هارمه دوب  غولب  نس  هب  هک  نامز  نآ  رد  ص )  ) دـمحم تسا ، بلطملادـبع  اقـستسا  هرابرد  وا  رعـش  هلمج  زا  دراد ، یئاـبیز  راعـشا ، نز  نیا 
دوب . شدج 

دوب . نینچ  راعشا  نآ  تیب  لوا 
تسا : نینچ  راعشا  نآ  تیب  لوا 

دومن . باریس  ار  ام  رهش  دنوادخ  بلطملادبع ) ترضح  مسا   ) هبیش نمی  هب 
. دیراب یمن  ناراب  دیئور و  یمن  ناهایگ  هکیلاح  رد 

صاع نب  رمع و  لاح  حرش  رد  هک  تسا  روهشم  هیواعم ، رب  وا  جاجتحا  هک  تسینز  ص ،)  ) ادخ لوسر  همع  بلطملادبع ، رتخد  يورا   - 7
دوشیم : زاغآ  علطم  نیا  هب  هک  ربمایپ  گوس  رد  دراد  يراعشا  يو  دمآ . دهاوخ 
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نک . يرای  تکشرس  اب  متسه  هدنز  هک  یماگنه  ات  ارم ، وت  مشچ  يا 
ددرگیم : عورش  تیب  نیا  اب  وا  رعش  رگید  تمسق  و 

میدیدن . امش  زا  یئافج  دوب و  ناملاح  لماش  تتمحرهتسویپ  يدوب و  ام  دیما  هیام  وت  ادخ  لوسر  يا 
دهدیم : همادا  نینچ  تایبا  نیمه  نمض  رد  و 

دتسرفیم . دورد  برثی  رد  وا ، هاگمارآ  رب  دمحم  راگدرورپ  همطاف  يا 
يرگب . وا  رب  رهد  رخآ  ات  كاندرد  يرطاخ  اب  يا  هدش  ادج  زا  وا  هک  نونکا  نسحلاوبا  يا 

دنترابع ): رگید  رعاش  نانزو  )
. بلطملادبع رتخد  هکتاع  - 8

. بلطملادبع ترخد  هیفص  - 9
. ثراح رتخد  دنه  - 10

مرکا ربمایپ  هجوز  هملس  ما  - 11
. ورمع دیز و  رتخد  هکتاع  - 12

هحفص 35 ] ] 

نمیا . ما  مرکا  یبن  همداخ   - 13
مرکا ربمغیپ  تشاد و  رطاخ  هب  رعاش  دیبل  زا  تیب  رازه  هدزاود  شدوخ  لقن  هب  انب  تشاد و  ظفح  يدایز  رعـش  یمارگ  ربمایپ  رـسمه  هشئاع 

تیب : ود  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  دناوخب  تسا  ظفح  هکیراعشا  زا  شیارب  هک  تساوخ  یموا  زا  (ص )
دوشیم . ادج  مه  زاشوشغم  صلاخ و  يالط  ددرگیم و  راکشآ  نآ  شغ  کش  نودب  دوش ، شیامزآ  کحم  گنس  اب  الط  هاگ  ره 

تسا . کحم  گنس  نآ  دننام  ام ، نیب  رد  مه  ع )  ) یلع

يده همئا  دزن  رد  ارعش  رعش و  ماقم 

نیرهاط همئا  نامز  رد  دوب ، رادروخ  رب  مه  ثیدح  نآرق و  دـییات  زا  تفرگیم و  ماجنا  رعـش  هلیـسو  هب  هک  نید  يرای  یحور و  توعد  نیا 
بتکم قئاـقحو  دـشیم  رخـسم  ناـشبولق  تیب ، لـها  يارعـش  رعـش  زا  زورنآ ، عمتجم  مدرم  دوب و  رارق  رب  (ص ) ادـخ لوسر  ناـمز  نوچ  زین 

تشگیم . هتخیمآ  ناشناج  اب  تیالو 
ناشیا مارکا  دقفت و  دروم  دندشیم و  فرشم  ع )  ) همئا تمدخ  هب  دوخ ، ینید  ياه  هماکچ  یبهذم و  دئاصق  اب  رود  طاقن  زا  ارعـش  هتـسویپ 

دنتشگیم . عقاو 
دندومرف . یم  نیسحت  دنتسیرگن و  یم  باجعا  رظن  هب  دوب  ناش  هشیدنا  رکف و  هدیکچ  هک  ار  نانآ  رعش  و 

ار ارعـش  اهبنارگ ، ياه  هزئاج  هلـص و  نداد  اب  و  دندرکیم ، توعد  لفاحم  نادـب  ار  دوخ  ناتـسود  لیکـشت و  اهلفحم  ناشمدـقم ، مارتحا  هب 
دندومنیمناشدزشوگ دوب  نانآ  رعش  صقن  للخ و  بجوم  هک  ار  یتاکن  دندادیم و  رارق  تمحرم  شزاون و  دروم 
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نونف مولع و  رتـشیب  زا  زورنآ  عاـمتجا  رد  دـیئارگ و  لاـمک  هب  دـش و  ادـیپ  بدا  رعـش و  رد  یتاروـطت  نیرهاـط  همئا  هرود  رد  هک  تساذـل 
تفرگ . یشیپ  یعامتجا 

هدرمش تاعاط  وزج  تیب و  لها  بتکم  رد  نآ  رطاخ  هب  ندومن  تقو  فرص  و  رعش ، سلجم  ندومن  اپ  هب  هک  دیسر  یئاج  هب  رعـش  تیمها 
هکنانچ دشیم  مدقم  هبحتـسم )  ) یتدابع لامعا  نیرتگرزب  رب  هدش و  هدناوخ  تاقوا  نیرت  فیرـش  رد  زغن ، راعـشا  زا  یـضعب  یهاگ  دشیم و 

میبای : یم  رعاش  تیمک  تایمشاه )  ) هب تبسن  ع )  ) قداص ماما  راتفر  راتفگ و  زا  حوضو  هب  ار  تقیقح  نیا 
يارب ات  تساوخ  هزاجا  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  ینم  رد  دـسریم ) يدایز  دـح  نیرخآ  هب  هام  رون  هکیئاهزور   ) قیرـشت ماـیا  رد  تیمک 

دناوخب . دوخ  راعشا  زا  ترضح 
تسا . شزرا  اب  فیرش و  رایسب  مایا  نیا  دومرف : ترضح 
هدش  هدورس  امش  هرابرد  راعشا  نیا  : درک ضرع  تیمک 

مه تیمک  دـناوخب ، ار  شرعـش  ات  داد  هزاجا  مه  تیمک  هب  دـنوش و  عمج  شناـهارمه  ناراـی و  اـت  دومرف  دینـشب  ار  باوج  نیا  نوچ  ماـما 
دناوخ . ار  شتایمشاه  دیاصق  زا  هیمال  هدیصق 

نیا لصفم  يدوز  هب  ام  دندومن و  تمحرم  وا  هب  تعلخ  تسدکی  رانید و  رازه  هدومرف  اعد  شا  هرابرد  ترضح  رعـش  ندومن  مامت  زا  سپ 
درک . میهاوخ  نایبلبعد  و  يریمح ، تیمک  لاح  حرش  رد  ار  رصتخم  ثحب 

نووش ریاس  هب  تبسن  دنتشادن و  رعاش  تیصخش  هب  يرظن  هنوگچیه  نید  نایاوشیپ  دوب ، راب  راعـشا  رب  هک  ینید  یعامتجا و  دئاوف  هب  رظن  و 
نینچ راعشا  راکفا و  هکنیمه  یلو  دندوب  یـضاران  شراتفر  زا  دوب و  شنمدب  هدولآ و  يرعاش  هک  دنچ  ره  دنتفرگ  مین  هدروخ  ناشلامعا  و 

یم ماحرتسا  هدیدب  یـشوپ و  مشچ  ناشدـب  لامعا  زا  تسا  دـیفم  قیاقح  نایب  نید و  جـیورت  تیادـه و  هار  رد  هک  دـندید  یم  ار  یئارعش 
يارب دندرک و  یم  کیرحت  ناشفارطا  هب  ار  نینموم  تاساسحا  دندومن و  یم  شزرمآ  بلط  ناشیا  رب  دنتسیرگن و 
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تسترابع : ناشیا  هرابرد  يده  همئا  نانخس  زا  یخرب  دندومرفیم ، یئاز  دیما  نانخس  ناشیا  یمرگلد 
دزرمایب . ار ، ام  نارگشیاتس  ناتسود و  ناهانگ  هک  تسین  تخس  گرزب  دنوادخ  رب 

ای : و 
تسا ؟ نیگنس  ادخ  رب  ع )  ) یلع نارادتسود  ناهانگ  ندوشخب  ایآ 

ایو :
ياهمدق نیمه  رد  و  دننام . یم  ظوفحم  اهشزغل  زا  رگید  ياهمدق - رد  هکنیا  رگم  دهد  یمن  خر  ع )  ) یلع نارادتـسود  يارب  یـشزغل  چیه 

میوش . یم  هدنز  میریم و  یم  ام  هک  تسا  هدیقع  نیمه  رب  دنام و  یم  ظوفحم  یمالسا  عمتجم  حالص  هک  تسا  تباث 
ندومن ریخست  بهذمياه و  هیاپ  نتخاس  راوتسا  تهج  تسا ، يروتسد  دوخ  هک  هراب  نیا  رد  نید ، نایاوشیپ  زا  تسا  یحیحص  رکف  نیا  و 

تسیچ . نآ  دراوم  و  لاوما ، فرص  حیحص  هار  هک  دهدیم  ناشن  و  مدرم . بولق 
يارب نک  فقو  رادقم ) نالف   ) نم لام  زا  دـیامرفیم : هک  اجنآ  تسا  یلاع  يرکف  نیمه  هب  رعـشم  ع )  ) قداص ماما  هب  ع )  ) رقاب ماما  تیـصو 
تسا ینشور  لیلد  دوخ  تقو  لحم و  نییعت  نیا  دننک ، یئارس  هحون  نم  رب  دنعمج  نایجاح  هکیعقوم  ینم  رد  لاس  هد  ات  هک  نایارـس  هحون 
شوـگ هب  نایارـس  هحوـن  نیمه و  هلیـسو  هب  هتـشذگ  رد  ماـما  هب  طوـبرم  تاـهج  تایـصوصخ و  ماـن و  هک  تسنیا ، ماـما  ضرغ  هـکنیا  رب 
بهذم هب  تبسن  يا  هقالع  روش و  هجیتنلاب  دنیامن و  ناتسآ  نیا  هجوتم  ار  سوفن  ات  دسرب . دنا ، هتسج  تکرش  عامتجا  نآ  رد  هکیناناملـسم 
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دوش . داجیا  اهنآ  رد  تیب  لها 
هب تبـسن  دـندرگ و  انـشآ  تیب  لها  بتکم  قئاقح  هب  دـنیآ  یم  دـعب  ياهلاس  هک  يرگید  ناناملـسم  ات  دوش  دـیدجت  مسارم  نیا  هلاس  همه 

راکب ار  ناششخب  تاجن  میلاعت  دنوش و  کیرحت  قح  رب  ناماما  بتکم  زا  يوریپ  هب  و  دندرگ ، لیامتم  (ع ) همئا تماما 

هحفص 38 ] ] 

دوشیم . نشور  زین  ادهش  دیس  ترضح  يرادازع  رس  تهج  نیمه  هب  و  دندنب .
هحیدم یئارآ و  سلجم  اریز  دندوب ، نیفلاخم  بضغ  مشخ و  دروم  هتسویپ  تیب  لها  يارعش  دوب  بترتم  رعش  رب  هک  دئاوف ، نیمه  هب  رظن  و 

دندوب و ساره  رد  هشیمه  نانمـشد  ياه  هسیـسد  دیک و  زا  يده  همئا  نایارـس  هحیدم  تهج  نیدب  دمایم و  نارگ  نانمـشد  رب  اهنآ  یئارس 
رـسب تقـشم  جـنر و  اب  يا  هشوگ  رد  دـندش و  یم  هراوآ  یگدـنز  هناـخ و  زا  ناـشناج  ظـفح  يارب  دوخ  تیعقوم  ياـضتقم  هب  مه  یهاـگ 

، دنتفریم نادنز  دندش  یم  دیعبت  دشیم ، هدیرب  ناشنابز  دندوب : هجنکش  هنوگ  ره  لومـشم  دندشیم  ریگتـسد  اهنآ ، زا  یـضعب  رگا  دندربیم و 
تشگ . یم  ناشبیصن  گرم  تبرش  مه  رما  رخآ  رد  دندروخ و  یم  کتک 

نید ناگرزب  دزن  رد  نارعاش  رعش و 

میرح و زا  تیاـمح  و  نید ، هب  تمدـخ  هار  رد  و  دـندرک ، يوریپ  ع )  ) نیموصعم همئا  هریـس  زا  زین  بهذـم  ياـمعز  یمالـسا و  تما  اـهقف 
هجوت تیب  لها  يارعش  هب  تبسن  دنهد ، جاور  ار  همئا  مان  دوخ  عمتجم  رد  ات  دنتساوخاپب  تیب  لها  رثام  تسارح  ظفح و  و  بهذم ، سومان 

، دندادیم تیمها  یمالسا  فراعم  و  یهقف ، بتک  فیلات  هب  هکنانچ  دندرکیم و  مهارف  ار  ناشقیوشت  تابجوم  هزیاج  نداد  اب  دندومن و  یم 
. دنامب دیواج  هدش  تیوقت  بدا  رعش و  لوصاات  دنتخادرپ  یم  یبدا  نونف  حیرشت  يرعش و  بتک  نیودت  هب 

دراد یباتک  دومن ، فرـص  یفاـک )  ) باـتک فیلاـت  هار  رد  ار  دوخ  رمع  لاـس  تسیب  هک  ینیلک  موحرم  اـم ، راوگرزب  ناـشلا و  میظع  خـیش 
یباتک هعیش ، هقف  رد  تسا  يرایـسب  بتک  ياراد  هک  یگرزب  ملاع  یـشایع ، و  هدش ، هدورـس  تیب  لها  فصو  رد  هک  يراعـشا ، رب  لمتمش 

موـحرم و  تـسا . يرعــش  باـتک  ياراد  ثیدـح ، هـقف و  ياـیحا  هتخاـبناج  نآ  قودـص ، موـحرم  دراد و  رعــشلا ) ضیراـعم   ) ماـن هـب  مـه 
. تسا هدومن  عمج  نآ  رد  هدش  هدورس  ع )  ) یلع هرابرد  رعش  هچ  ره  هک  دراد  یباتک  هرصب ، رد  هعیش  زراب  تیصخش  ، يدولج

لها هقف  رصتخم   ) فلوم یطاشمش  نسحلاوبا  هریزجلا ، رد  هعیش ، هفیاط  داتسا 

هحفص 39 ] ] 

هب تبـسن  وا  هدنزرا  تامدـخ  هک  دـیفم ، موحرم  ام ، تلزنملا  میظع  خیـش  یمالـسا  تما  ملعم  و  دراد . رعـش  نونف  رد  اهبنارگ  یباتک  تیب )
يرعاش . رعش و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  دراد ، یباتک  تسین  هدیشوپ  يدحا  رب  نیملسم  مالسا و 

تافیلات رعـش  نونف  رد  هوالع  هب  تسا  يرعـش  لصفم  ناوید  ياراد  يدـهلا ) ملع   ) یـضترم دیـس  موحرم  ردـقلا  لیلج  دیـس  هفیاط ، رورس 
ياملع دـنا و  هدوب  هار  نیا  قوشم  مه  هعیـش  رگید  ياـملع  اـهقف و  میدرک  رکذ  هک  هعیـش  هدـنزرا  ياـهقف  زا  هدـع  نیا  زج  دراد و  یـسیفن 
بتکم هلیسونیدب  دندرکیم و  یئارس  هیثرم  دندمایم و  درگ  سلاجمرد  ارعش  نانآ  تافو  ياهزور  لیبق  زا  یبهذم ، دایعا  رد  هتسویپ  گرزب 

يا هتسیاش  ياه  هزئاج  دندوب و  میرکت  مارتحا و  دروم  سلاجم  نیا  هب  تبحم  رهم و  زا  ار  ناگدنونـش  ياهلد  دندومنیم و  ایحا  ار  تیب  لها 
دوب . رارقرب  وتباث  دنوادخ  دزن  اهنآ  يورخا  شاداپ  رجا و  هکیلاح  رد  دوب  ناشیا  يویند  رجا  نیا  هزات  دشیم ، اطعا  اهنآ  هب 
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مدرم رد  تفرگیم و  رارق  يرتشیب  تیاـنع  دروم  تفاـی و  یم  قنور  رگید  رـصع  زا  رتشیب  راـصعا  زا  یـضعب  رد  وکین ، شیارگ  شور و  نیا 
داتـسا موـلعلا و  رحب  هللا  هیآ  اـم  گرزب  رورـس  نارود  تـشگیم ، ناشبیـصن  یئاـهبنارگ  جـئاتن  دـشیم و  سح  يرتـشیب  تاـساسحاو  طاـشن 

درمش . تیب  لها  بتکم  قنور  ياه  هرود  زا  ناوت  یم  ار  اطغلا  فشاک  موحرم  ردقنارگ 
؟ ددرگ نانآ  بتکم  ایحا  هک  ددرگیم  اپ  رب  یسلاجم  نانچ  ایآ  روطچ ؟ نامز  نیا  اما 

تسج  کسمت  رعش  نیا  هب  رصع  نیا  لاح  نایب  يارب  دیاب 
دومن متس  روج و  نانیشن  لفحم  رب  هک  ناس  نآ  و  دندش . راپسهر  رگید  يارس  هب  طاشنو  روش  رپ  نانیـشن  لفحم  تشگ و  یهت  اهلفحم  نآ 

درک ناش  هدنکارپ  و 

هحفص 40 ] ] 

تشگ . دوبان  هدنکارپ و  زین  دوخ 
نآ هیاس  ریز  رد  یمالـسا  تما  هکمیربب  مان  ار  ارماس  نکاس  يزاریـش  هللا  هیآ  تما  ددـجم  ياوشیپ  میناوتیم ، ربمایپ ، كاپ  نامدود  زا  يرآ 

دوب . هتفرگ  رب  رد  ار  مالسا  ناهج  شیربهر  هتشر  دندوب و  هدیمرآ  مالسا  درمدار 
سلاجم نآ  رد  هفلتخم  یحاون  یمان  ارعش  ابدا و  دادیم و  لیکشت  ینید  سلاجم  لفاحم و  هتسویپ  تایفو ) دایعا و   ) مایا رد  گرزب  درم  نآ 

هدـش و دـنم  هرهب  راوگرزب  نآ  يایاطع  اهقیوشت و  زا  دـنتفرگیم و  رارق  ناـشیا  فطاوع  دروم  دوخ  دـئاصق  اـشنا  اـب  دنتـسج و  یم  تکرش 
هک : سوسفا  یلو  دنتشگیم  زاب  دوخ  هاگیاج  هب  سپس 

دنتفر . دنتشاد ، شوخ  یگدنز  همه  ناش  هیاس  رد  هکنانآ 
هکنیا : هاگرد  نیا  ياه  هنومن  زا  یکی 

يزاریش دیـس  هاگرد  گنهآ  دورـس و  یئاویـش  هدیـصق  یبهذم  مسارم  زا  یکیرد  یلح ، ردیح  دیـس  تمـصع ، تیب  لها  لد  نشور  رعاش 
اب ار  هیـضق  هکنیا  زا  دـعب  یلو  دـهدب ، ردـیح  دیـس  هب  هلـص ، ناونع  هب  ینامثع  هریل  تشاد 2 . دـصق  دیـس  سلجم  يرازگرب  زا  سپ  دوـمن ،

رادقم نیا  تسا و  تیب  له  رابرد  رعاش  وا  : " تفگ تسا : مک  هک  دیدن ، حالص  يو  تشاذگ ، نایم  رد  لیعامـسا  ازریم  جاح  دوخ  يومع 
ایه هسیک  دوخ  نامز  نارعاش  هبنید  نایاوشیپ  دشابیم ، رترب  ود  نیا  ریاظن  يریمح و  لبعد و  لاثما  زا  ردیح  دیس  تسینناشیا ، ماقم  هدنبیز 

ردقیلاع عجرم  گرزب و  هللا  هیآ  ساسا  نیا  رب  دیهدب "و  ناشیاب  دوخ  فیرـشتسدب  هریل  دصکی  امـش  تسا  راوازـس  دندادیم و  الط  زا  رپ 
رعاش تسد  دندومرف و  تمحرم  ردیحدیس  هب  مارتحا  لیلجت و  لامک  اب  هلـص  ناونع  هب  هریل ، دص  غلبم  تفر و  ردیح  دیـس  ترایز  هب  هعیش 

دندیسوب . ار  تیب  لها 
دنا هدومن  لقن  اقآ  یلع  ازریم  هللا  هیآ  ناشیا  ردقنارگ  دنزرف  هلمج  زا  دنتسیز  یم  یئالط  نارود  نآ  رد  هک  یعمج  ار  تفگش  ناتـساد  نیا 

سلاجم نیا  هب  ار  ارعش  تشاد و  صاخ  یتیانع  سلاجم  وحن  نیاب  ردپ  هدیدنسپ  شور  زا  يوریپ  هب  مه  دنزرف  دوخ  و 

هحفص 41 ] ] 

دیدرگ . لومعم  فرشا  فجن  رد  شور  نیا  ناشیا  هلیسو  هب  دومن و  یم  قیوشت  توعد و 
تساخ ربكاندرد  هنیس  زا  هک  دوب  ینازوس  هآ  هلزنم  هب  مه  هراشا  رصتخم  نیا  میئوگ و  نخس  هنیمز  نیا  رد  نیا  زا  شیب  میناوت  یمن  ام ، و 
هجیتن رد  میمورحم و  شدئاوف  زا  هدش و  كرت  هریس  نیا  ام  نامز  هک  نونکا  تخیر ، نوریب  هدرسفا ، یلد  زا  هک  تسا  یهودنا  ترسح و  و 
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دوشیمن . يزیتس  چیه  یهابت  داسف و  ياهورین  اب  ددرگیم و  هدهاشم  مدرم  رد  یطاشن  هنو  دوشیم  داجیا  مدرم  رد  يروش  هن 
دوشیم هدورـس  هچنآ  هدـش و  التبم  یئارقهق  ریـس  هب  تیلهاج  نارود  نوچ  لدا ، رعـش و  نونکا  تسا . بیـشن  زارف و  ياراد  راـگزور ، يرآ 

هکیناگدنزرا نآ  ام  رگید  هدش  يرپس  رعـش  ناشخرد  نارود  تسا ، هدـننک  مومـسم  یقـشعياه  هناسفا  ماهوا و  لذـتبم و  بلاطم  نوماریپ 
هکیئاج رد  تفگ  دوشیم  هچ  رگید  دنتـسهادیپ ، هدـنزرا  ياهقف  نآ  هن  میبای و  یمن  دـندادیم  مدرم  هب  رعـش  بلاـغ  رد  ار  موهفم  اـیند  کـی 

دشابن . نیب  رد  یتعاطا 
مینکیم و رکذ  دـشاب  هللا  لآ  لئاضف  لمتـشم  هک  میدروخ  رب  لوا  نرق  يارعـش  زا  يرعـش  هب  اج  ره  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  ام  شور 
ام هب  تنـس  لها  قیرط  زا  هکنیا  رگید  دـشاب و  دوجوم  ثیدـحو  نآرق  رد  هدـش  دای  لئاضف  نآ  هکنیا  کـی  مینکیم  تیاـعر  ار  طرـش  ورد 

هطاحا ثیدحو  نآرق  هب  رادقم  هچ  هک  دنرب  یپ  ام  يارعـش  تیعقوم  هب  هلیـسونیدب  قیقحت  ثحب و  لها  هک  تسا  نانچ  دیما  دشاب ، هدیـسر 
دنا . هتشاد 

ینیما  نیسحلادبع 
: نیملاعلا بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 

. تسا نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ ، تاذ  صوصخم  شیاتس  هکنیا : ام  نخس  نیرخآو 

هحفص 43 ] ] 

نرق 01 رد  ریدغ  ءارعش 

یلع نینموملاریما  هیریدغ 

هراشا

مرکا لوسر  زا  دعب  ع )  ) یلع انامه  تسادـخ . ربمایپ  هفیلخ  وا  میئوج  یم  كربت  هدرک و  زاغا  ع )  ) نینموملا ریما  نامیالوم  مان  هب  ار  باتک 
هالوم  " تنک نم  یمارگ  ربمایپ  مالک  زا  هک  تسوا  مه  و  برع ، مالک  نیزاوم  تایصوصخ و  هب  تسا  مدرم  نیرتانشآ  نیرتحیصف و  (ص )

تسا . بجاو  همه  رب  ربمایپ  نوچ  شتعاط  هکیماما  ینعی  الوم  هک  هدیمهف  نینچ  هالوم " یلع  اذهف 
: دورس نینچ  يراعشا  نمض  رد  ترضح  نآ 

تسنم نابرهم  ردارب  ادخ ، ربمایپ  دمحم 
@44= هحفص -

نم . يومعنادیهش  رورس  هزمح ، و 
تسا . نم  ردام  رسپ  تسا ، زاورپ  رد  هکئالم  اب  بش  زور و  هکنآ  رفعج ، و 

دراد . یگتسب  نم  تشوگ  نوخ  اب  وا  تشوگ  نوخ و  تسا ، نم  رسمه  لد و  نوکس  ثعاب  ربمایپ  رتخد 
دیراد ؟ يا  هرهب  نینچ  اه  امش  نیمادک  دیئوگب ) نم  هب  ، ) دنا همطاف  نم و  نارسپ  ربمایپ ، هون  ودو 

مدومن  رایتخا  مالسا  امش ، همه  زا  لبق  ملع ، كرد و  يور  زا 
دومن  بجاو  امش  رب  ار  متیالو  ادخ ، رما  هب  مخ ، ریذغ  زور  رد  ادخ ، ربمایپ  و 

دشاب . هدومن  ملظ  نم  هب  هکیلاح  رد  دسر ، ادخ  تاقالم  هب  نیسپ  زاب  زور  رد  هکنآ  رب  ياو  سپ 
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دنتشاگن : هیواعم  همان  باوج  رد  نانموم  ریما  ار  راعشا  نیا 
دوب : نینچ  هیواعم  همان 

و نینموم ، یئاد  و  ربمایپ ، دـنواشیوخ  مدیـسر . یهاشداپ  هب  مالـسا  رد  دوب ، اـقآ  گرزب و  تیلهاـج  رد  مردـپ  متـسه ، یلئاـضف  ياراد  نم 
متسه . یهلا  یحو  هدنسیون 

دومرف : همان  ندناوخزا  دعب  نینموملا  ریما 
هک یناوج  هبدعب  دیوج ؟ یم  يرترب  نم  رب  لئاضف  نیا  هب  راوخ  رگج  دنه  رسپ  ایآ 

هحفص 45 ] ] 

تشذگ . شا  همجرت  هک  راعشا  رخآ  ات  يونص ، یخا و  یبنلا  دمحم  سیونب : دندومرف  دوب  ناشکیدزن 
دندرگ . لیامتم  ترضح  يوس  هب  ادابم  دنراد ، هگن  رود  ماش  مدرمسرتسد  زا  هک  درک  رما  دناوخ ، ار  ترضح  راعشا  هیواعم  نوچ  و 

دانسا كرادم و 

نیا زا  هک  ار  هچنآ  ثیدح ، لها  زا  یهورگ  ره  هکنیا  زج  دنناتسادمه ، نآ  تحص  رب  هتـسناد و  یمتح  ار  تایبا  نیا  رودص  ، یمالـسا تما 
هب و  دنراد ، زاربا  ترضح ، زا  نآ  رودص  رد  يدیدرت  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  دنا . هداد  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  هدوب  ناشروظنم  راعشا 

تیاور ارنآ  دنتفوصوم ، رظن  تقد  هب  هکنانآ  هقث و  نایوار  ظافح و  بلغا  تسا و  روهشم  دیاصق  زا  هدیـصق  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  يدوز 
دنا . هدومن 

ار ترـضح  نآ  رخافم  ات  تسا  بجاو  ع )  ) یلع نایلاوم  همه  رب  راعـشا  نیا  ظفحهک  دـننک  لقن  یقهیب  زا  تنـس ، له  ناگرزب  زا  یعمج  و 
دننادب .

: زا دنترابع  نایعیش  زا  راعشا  نیا  نایوار  اما  و 
هدومن تیاور  ج 2 ص 78  هراتخملا ) لوصفلا   ) رد ار  هدیـصق  مامت  ق ) هتشذگ 413 ه -  رد  ) دیفم خیش  ام ، داتسا  یمالـسا ، تما  ملعم  - 1

نیب رد  نانچ  دنا و  هدومنن  نآ  رد  یفالخ  هنوگچیه  هک  تسا  روهـشم  يدـح  هب  هکنیا  لاح  مینک و  راکنا  ار  راعـشا  نیا  هنوگچ  دـیوگ : و 
دنا . هدومن  لقن  ارنآ  هصاخ ، هب  دسر  هچ  مدرم ، هماع  هک  تسا  رشتنم  مدرم 

هب حیرصت  نینچمه  هدومن و  رارقا  مالـسا  تیناقح  هب  ملع ، یلقع و  شنیب  تفرعم و  يور  زا  هک  تسا  نامیا  رد  یلع  مدقت  نیبم  رعـش ، نیا 
. دراد ص )  ) مرکا لوصر  زا  دعب  ترضح  نآ  تماما 

ص 122. دئاوفلازنک )  ) رد ق ) هتشذگ 449 ه . رد   ) یکجارک ام ، خیش  - 2
ص 76. نیظعاولا ) ۀضور   ) يروباشین لاتف  یلعوبا   - 3

ص 79. جاجتحا )  ) باتک رد  تسا  بوشآ  رهش  نبا  یتیاور  دیتاسا  خیاشم و  زا  یکی  هک  یسربط ، روصنم  وب  - 4

هحفص 46 ] ] 

ج 1 ص 356. بقانم )  ) باتک رد  ق  هتشذگ ه . رد   ) بوشآ رهش  نبا   - 5
ص 92. ۀمغلا ) فشک   ) رد ق ) هتشذگ 692 ه . رد   ) یلبرا نسحلاوبا  - 6
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ص 42. فلسلا ) باتک   ) رد یناوجخن  رجنس  نبا  - 7
(. میقتسملا طارصلا   ) رد ق ) هتشذگ 877 ه . رد   ) یضایب یلع  خیش  - 8

ج 9 ص 375. راونالا ) راحب   ) رد ق ) هتشذگ 1111 ه . رد   ) یسلجم - 9
ۀعیفرلا .) تاجردلا   ) رد ق ) هتشذگ 1120 ه . رد   ) یندم ناخ  یلع  نیدلاردص  يدس  - 10

ق ) هدش 1137 ه . فیلات  ( ) یملاعلا ءایض   ) رد فیرش  نسحلا  وبا  خیش  - 11
: زا دنترابع  تنس  لها  زا  هدیصق  نیا  نایوار  و 

رب دیوگیم : هدرک و  لقن  امامت  ار  هدیصق  هتفر ، ریدغلا  همجرت  رد ج 1ص 181  شلاح  حرش  هک  هتشذگ 458 ه.ق ) رد   ) یقهیب ظفاح   - 1
. دننادب ار  ترضح  نآ  رخافم  ات  دنک  ظفح  ار  هدیصق  نیا  تسا  بجاو  تسا  یلع  رادتسود  هکیصخش  ره 

دوخ اب ) فلا   ) باتک زا  جرد 1  يو  دودح 605 ه.ق ) هتشذگ  رد   ) خیشلا نبا  هب  روهـشم  یکلام  يولب  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا   - 2
دسیونیم : ص 439 

هکیماگنه تسا و  ربمغیپ  رتخد  همطاف  رـسمه  دروآ ، مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دراد ، دـنلب  سب  یتفارـش  هاگیاج و  ضر )  ) یلع اـما 
دنزرف رفعج  دوخ و  يومع  هزمح  زا  و  دومرف ، نایب  ار  دوخ  رخافم  یتایبا ، ندورس  اب  تخورف ، رخف  ترـضح  نآ  رب  شنانمـشد  زا  یـضعب 

دورس : درب و  مان  دوخ  ردام 
. تشذگ شا  همجرتهک  يراعشا  رخآ  ات  يونص - یخا و  یبنلا  دمحم 

هحفص 47 ] ] 

دیوگیم : دنکیم ، رکذ  ار  ریدغ  ناتساد  ترضح و  تیالو  هک  يرعش  زا  دعب  و 
دومرف : هک  تسا  ربمایپ  نخس  رعش  نیا  زا  دارم 

 " هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  " 
تسوا . يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  همجرت :

دشاب  وریپ  تسود و  ار  یلع  هک  سکنآ  اب  نک  یتسود  اراگدرورپ 
درادب  نمشد  ار  یلع  هک  ار  نآ  رادب  نمشد  و 

ص ینتجملا )  ) دوخ باتک  رد  ار  هدیصق  زا  تیب  جنپ  هتشذگ 612 ه.ق ) رد   ) یفنح يدنک  نیدلا  جات  نسح  نب  دیز  نیسحلاوبا  ظفاح  - 3
. تسا هدومن  لقن  دیرد ، نبا  قیرط  زا   39

جرد 5 ار ، هدیـصق  نیا  زا  تیب  شـش  تشذگ ، ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 193  شرکذ  هـک  هتـشذگ 626 ه.ق ،) رد   ) يومح توقای  - 4
. تسا هدومن  هفاضا  رگید  تیب  ود  باتک ، هقیلعت  رد  مه ، يرصم  یعافر  دمحا  رتکد  وهدرک  رکذ  ص 266  ابدالا ) مجعم  )

ار هدیصق  همه  دمآ -  دهاوخ  متفهنرق  يارعش  هورگ  رد  شلاح ، حرـش  هک  هتشذگرد 652 ه.ق - )  ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  ملاسوبا  - 5
دیوگیم : سپس  هدرک و  رکذ  ناریا ، ط . لووسلا ) بلاطم   ) سرد 11

. دنا هدوب  فورعم  يراکتسرد  و  رظن ، تقد  هب  هک  دنا  هدومن  تیاور  یناسک  ار  هدیصق  نیا 
هرکذت  ) رد ص 62 تشذـگ -  ریدـغلا  هـمجرت  ص 195  جرد 1  شلاـح  حرـش  هـک  هتـشذگرد 654 ه.ق )  ) یفنح يزوـج  نبا  طبـس  - 6

. تسا هدومن  لقن  تایبا ، یضعب  رد  يرصتخم  فالتخا  اب  ار  هدیصق  همه  همالا ،) صاوخ 
، نآ ترهش  هطساو  هب  رکذ و  ار  هدیصق  نیا  زا  تیب  ود  ص 377 ، هغالبلا ) جهن  حرش   ) جرد 2 هتشذگرد 658 ه.ق )  ) دیدحلا یبا  نبا  - 7
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دیامنیم افتکا  ردق  نامه  هب 
هتشذگرد 658 ه.ق)  ) یعفاش یجنک  فسوی  نب  دمحم  هللادبع  وبا   - 8

هحفص 48 ] ] 

دیوگ : مالسا  هب  یلع  تقبسرب  لالدتسا  هراب  رد  سپس  و  هدومن ، رکذ  ار  هدیصق  رصم ) بقانم ط .  ) باتک رد ص 41 
تیب سپس  دنا و  هدرک  لقن  ارنآ  مه ، قثوم  نایوار  دیامنیم و  هراشا  رما  نیا  زایتمسق  هب  هدورس  هک  یتایبا  رد  ههجو ) هللا  مرک   ) یلع انامه 

. دنکیم رکذ  ار  متفه  مجنپ و  موس ، لوا ،
نبا هیئات  هدیصق  حرـش  رد  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 199  شلاح  حرـش  هک  هتشذگرد 699 ه.ق )  ) یناغرف نیدلا  دیعـس   - 9

رعش : نیا  تبسانم  هب  ضراف 

الکشم  ناک  ام  لیواتلاب  حضوا   "و 
. هیصولاب هلان  ملعب  یلع 

دزاس  یم  راکشآ  نشور و  حیحص  تالیوات  اب  دشاب ، لکشم  هچنآ  ره  هدرک ، تفایرد  ربمایپ  زا  هک  یملع  طساو  هب  یلع 
تسا : هدروآ  حیضوت  حرش و  ناونع  هب  ار  تیب  ود  نیا  " 

رایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
یمکحب هنم  یضر  هتمال 

مکیلع  هتیالو  یل  بحوا  و 
مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر 

ریدغ زور  رد  تشاد ، امـش  رب  هکیتیالو  نآ  و  داد ، تیاضر  ممکح  هب  درک و  رایتخا  شتما  يارب  ارم  دومن و  تیـصو  نم  هب  یمارگ ، ربمایپ 
درمش مزال  نم  يارب  مخ 

رد ار  هدیصق  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 200  شلاح  حرش  هک  هتشذگ 722 ه.ق - ) رد   ) يومح قحسا  وبا  مالسالا ، خیـش   - 10
زا : تسترابع  هک  تسا  هدومن  هفاضا  نآ  زا  لبق  مه ، تیب  کی  هدرک و  رکذ  تیالو  تیبات  نآ  لوا  زا  نیطمسلا ) دئارف  )

رایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
یمکحب هنم  یضر  هتمال ،

هدومن رکذ  دنکیم ، نایب  ار  ترـضح  مالـسا  تقبـس  هک  یتیب  اهنت  دوخ ، خیرات  رد ج 1 ص 118  ه.ق ) هتـشذگ 732  رد  ، ) ادفلا وبا  - 11
. تسا
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لقن نیطمسلا ) ررد   ) رد رخآ  تیب  زج  ار  هدیصق  زا 750 ه.ق ) دعب  یلاس  دنچ  هتشذگرد   ) يدنرز فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  - 12

هحفص 49 ] ] 

. تسا هدومن 
ار هدیصق  تیب  جنپ  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 204 و 205  شلاوحا  حرش  هک  هتشذگرد 774 ه.ق - )  ) یماش ریثک  نبا   - 13

. تسا هدرک  لقن  هدیبع  یبا  زا  دامد ، زا  دیرد ، نب  رکب  یبا  زا  هیاهنلا ) هیادبلا و   ) دوخ خیرات  رد ج 8 ص 8
باتک رد  ار  هدیصق  همه  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  جرد 1 ص 208  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 822 ه.ق - )  ) یفنح اسراپ  هجاوخ   - 14

تسا . هدرک  تیاور  يراخب  يداب  ادخ  مالسالا  ات  نیعبرا )  ) باتک زا  دوخ ، باطخلا ) لصف  )
رد ص ار  هدیـصق  همه  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 211  شلاح  حرـش  هک  هتشذگرد 855ه.ق - )  ) یکم یکلام  غابـص  نبا   - 15

دیاتس . یم  يراکتسرد  رظن و  تقد  هب  ار  شنایوار  و  رکذ ، همهملا ) لوصفلا   ) باتک  16
. تسا هدرک  تیاور  اسراپ ) هجاوخ  ( ) باطخلا لصف   ) زا ریسلا ) بیبح   ) باتک رد ج 2 ص 5  ار  هدیصق  ریم  دناوخ  نیدلا  ثایغ   - 16

رد ص 79 ار  هدیـصق  تیب  جنپ  تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 216  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 974 ه.ق - )  ) رجح نبا  - 17
تسا و روکذم  هدیـصق  مامت  قعاوص )  ) یطخ هخـسن  رد  یلو  تسا . هدومن  رکذ  تشذگ  هک  ار  یقهیبمالک  هدرک و  لقن  قعاوص )  ) باتک

لقن یتسرد  دیوم  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  رکذار  تیب  تفه  مامت  دنکیم  لقن  قعاوص )  ) زا هک  هدوملا ) عیبانی   ) بحاص يزرودنق  نینچمه 
فذح ارنآ  زا  دعب  تیب  تسا و  نانموم  ریما  ترضح  تیالو  رب  رعشم  هک  یتیب  نیما ، ياهتسد  قعاوص )  ) پاچ ماگنه  اما  یقهیب . زا  تسوا 

دنا . هدومن 
زا تیب  جـنپ  هیواعم و  همان  تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 217  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هـک  هتـشذگرد 975 ه.ق - )  ) يدـنه یقتم   - 18

. دنکیم رکذ  لامعلا ) لزنک   ) رد ج 6 ص 392 ار  ریما  ترضح  باوج  هدیصق 

هحفص 50 ] ] 

ناسنیدب : تسا  يرییغت  تیالو  تیب  رد  یلو  هدومن  رکذ  ار  هدیصق  همه  هیواعم و  همان  لودلا ) رابخا  فیاطل   ) رد ص 33 یقاحسا  - 19

مکیلع  اضرف  یتعاط  بجوا  و 
مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر 

لیو  مث  لیو  مث  لیوف 
یمصخ وه  همایقلا و  دری  نمل 

هریسلا  ) ص 286 رد ج 1  تشذگ ، ریدـغلا  همجرت  ص 222  رد ج 1  شلاوـحا  حرـش  هک  هتـشذگرد 1044 ه.ق - )  ) یعفاش یبلح  - 20
دنکیم . رکذ  تسا  نینموملا  ریما  مالسا  تقبس  هب  عجار  هک  ار  یتیب  طقف  دوخ : هیوبنلا )

رد ص 181 و  فارشالا ) بحب  فاحتالا   ) رد ار  هدیـصق  زا  تیب  جنپ  هتشذگرد 1172( ، ) رصم رهزا  هاگشناد  داتـسا  یعفاش ، يواربش  - 21
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. هدومن لقن  رگید ص 69 -  پاچ 
. دنکیم لقن  دوخ  باترملا ) هیاده   ) رد یقهیب ، مالک  هفاضا  هب  ار  هدیصق  همه  یناخ ، نیداق  دمحادیس  - 22

ار هدیصق  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 234 و 235  شلاوـحا  هک  هتشذگرد 1270 ه.ق - )  ) يدادغب یسولآ  دومحم  دیـس  - 23
یلع زا  تاقث  هطـساوب  هدیـصق  نیا  هتفگ : تسا و  هدروآ  يرمع  یقابلادبع  اناوت ، رعاش  هینیع ) حرـش   ) رد ص 78 نآ  رخآ  لواتـیب و  زجب 

. تسا هدش  لقن  (ع )
( هدوملا عیبانی   ) رد ص 291 تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 235  رد ج 1  شلاوـحا  هـک  هتـشذگرد 1293 ه.ق - )  ) یفنح يزودنق  - 24

. دنکیم لقن  يراخب ، يداب  ادخ  مالسالا  جات  نیعبرا )  ) زا مه  باتک  تسا و ص 371  هدومن  لقن  رجح  نبازا 
هک ار  یتیب  اهنت  تشذـگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 236  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 304 ه.ق - )  ) نالحد ینیز  دمحا  دیـس  - 25

ارتیب نیا  دیوگیم : سپـس  هدومن و  لقن  ج 1 ص 190 -  هیبلحلا ) هریسلا   ) هیشاح هیوبنلاهریسلا - )  ) رد تسا  یلع  مالسا  تقبـس  رب  رعـشم 
دنکیم . لقن  تشذگ  هک  ار  یقهیب  مالک  سپس  تشون و  هیواعم  همان  باوج  رد  ع )  ) یلع

رد ار  هدیصق  یمامت  یکلام ، یطیقنش  هللا  بیبح  دمحم  خیش   - 26

هحفص 51 ] ] 

دنادیم . حیحص  ع )  ) یلع هب  ار  شدانتسا  و  تسا ، نانیمطا  دروم  هک  درمشیم  یتایاور  هلمج  زا  ارنآ  هدومن و  لقن  ( بلاطلا هیافک   ) ص 36
ای نز  نیبوسنم  نتخ =(  و  نز ) ردـپ  رهـص =(  نیب  قرف  نایب  يارب  ار  هدیـصق  زا  تیب  کـی  دوخ ، خـیرات  رد ص 315  رکاـسع ، نبا  هجوت :

تسترابع : تیب  نآ  دنادیم و  ترضح  هب  بوسنم  هدروآ و  رتخد ،) رهوش 

يرهص  یخا و  یبنلا  دمحم 
ایلامهلک سانلا  بحا 

تسا  یلئود  دوسالا  یبا  هب  بوسنم  مود  عرصم  هکتسنیا ، هدرک  هک  یهابتشا  و 
دیوگیم : دوخ  رعش  رد  يو  اریز 

هوبرقا  یبنلا و  معونب 
ایلا مهلک  سانلا  بحا 

دوش حیحصت  دیاب  هک  یطلغ 

هب ریس ) بتک   ) رد دوخ  یملع  ياهشواک  رد  ای  دشاب و  هدیشوپ  مخ ) ریدغ   ) ظفل حیحـص  رـصم  تغل  ملع و  ناداتـسا  رب  هک  منکیمن  نامگ 
یم لهاجت  نیا  زا  اـم  یلو  هدوب  یفورعم  گـنج  مسا  مخ  ریدـغ  هتفگ : ناـشیا  زا  یـضعب  هچ  رگ  دنـشاب ، هدروخن  رب  ریدـغ  هعقاو  تقیقح 

رب مفسات  رتشیب  دنراد و  هگن  ینادان  ولهج  رد  ار  یمالسا  تما  دنهاوخ  یم  هکنیا  ای  تسا ، يرگد  باسح  ظفل  نیا  اب  ار  ناشیا  هک  میمهف 
دنا . هداد  رارق  تریح  ینادرگرس و  رد  ار  هدنناوخ  هدومن و  يراددوخ  دوخ ، تافلوم  رد  ظفل  نیا  حیحصت  زا  یتح  نایاقآ  هکتسنیا 
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یلع ترضح  رعش  رد ج 14 ص 48  هتشون  رصم 1357 ه.ق ) ابدالا ط . مجعم   ) رب هکیا  هقیلعت  رد  یعافر  دمحا  رتکد  گرزب ، داتـسا  الثم 
دنکیم : طبض  نینچ  ار  تیالو  تیب  دنکیم و  لقن  ار  (ع )

رایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
محرب دغ  هادغ  هتعیبب 

هحفص 52 ] ] 

مجعم  ) ياج دنچ  رد  هکنیا  اب  مخ ) ریدغ   ) زا هداد و  رارق  ار  اهبآ  هنکما و  اهرهش و  تسرهف  باتک  رخآ  رد  هکنیا ، رت  بیجع  مه  نیا  زا  و 
. هدومن یشوپ  مشچ  تسا و  هدربن  یمسا  هتفر ، شمان  ابدالا )

رکذ ررکم  مخ ) ریدـغ   ) ظفل رطس 8و6 و 12  رد ص 511  هکنیا  اـب  رصم 1326( بولقلا ط  رامث   ) باتک ححصم  نیـسح  دمحم  داتـسا  و 
رابخا فیاطل   ) باتک ححصم  تسا و  طبـض  مخ ) ریدغ  ( ) بولقلا رامث   ) هخـسن رد  هکیتلاح  رد  هدراذگ ، مخ ) ریدغ   ) طلغ تروصب  هدش 

هتشون : نینچ  ار  تیالو  هب  طوبرم  تیب  هدش ، پاچ  رصم  رد  لاس 1310 ه،ق  هب  هک  لودلا )

مکیلع  اضرف  یتعاط  بجوا  و 
یمحرب ادغ  موی  هللا  لوسر 

تسا . هدش  دایز  یتافتلا  یب  مخ ) ریدغ   ) ظفل نیاب  تبسن  هک  دید  دیهاوخ  نینچ  مه ، رصم  ریغ  تاعوبطم  رد  حوضو  هب  امش  و 

داقتنا رکشت و 

( برعلا بطخ  هرهمج   ) باتک یکی  هدش  نم  باجعا  نیسحت و  بجوم  درمش ، شرـصع  نیا  تانـسحم  زا  ناوتیم  هک  ار  گرزب  باتک  ود 
تسا . هدومن  فیلات  ار  اهنآ  توفص ، یکز  دمحا  ياقآ  روهشم  هدنسیون  ردقیلاع و  ققحم  هک  برعلا ) لئاسر  هرهمج   ) باتک رگید  و 

، دوش دوبان  تفریم  هک  ار ، برع  تما  هتـشذگ  تارطاـخ  هدـش و  لـمحتم  يرایـسب  جـنر  سیفن  رثا  ود  نیا  يروآ  عمج  رد  مرتحم ، فلوم 
دنیامن . ینادردق  يرازگساپس و  یملع  ياهبنارگ  تمدخ  نیا  وهدنسیون  رادیب  نادجو  زا  مدرم  هک  تسا  راوازس  دومن و  هدنز  هرابود 

رکذ هعومجم  نیارد  هداد ، ار  هیواـعم  هماـن  باوج  رعـش  هب  هک  ار  ناـنموم  ریما  ترـضح  هماـن  روطچ  هک  تسنیا  هدنـسیون  رب  اـم  دـقن  یلو 
بتک رد  هکنیا  اب  هدرکن 

هحفص 53 ] ] 

ویبدا هدیاف  تسا و  فیعض  كردم  دنس و  ثیح  زا  هک  ار  يرت  رصتخم  ياه  همان  ناشیا  هکیلاح  رد  تسا و  دوجوم  ناشیا  باتک  رداصم 
رد تسا  غورد  تیانج و  رـسارس  رود و  تقیقح  زا  هک  ار  شزرا  یب  راثآ  یـضعب  یتح  هدومن و  لقن  دوخ  باتک  رد  دراد ، یمک  یخیرات 

ینب هشیپ  تنایخ  لامع  رودزم  ياهملق  هک  نانموم  ریما  هب  سابع  نبا  هب  بوسنم  یگتخاس  ياه  هماـن  زا  یـضعب  نوچ  هدروآ : دوخ  باـتک 
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يراددوخ شتلع  نایب  زا  العف  هک  گرزب  داتـسا  رب  ضارتعا  ياـج  تسا  نیمه  و  تسا ، هدومن  شقن  مالـسا  خـیرات  هرهچ  رب  ار  اـهنآ  هیما ،
مینکیم .

ترـضح و هـبطخ  تـیمها  هـکنیا  اـب  هدرکن  رکذ  مـخ  ریدـغ  زور  رد  ار  ص )  ) مرکا لوـسر  ترــضح  هـبطخ  هـکنیا  رتکاـندرد  هـمه  زا  و 
دح هب  ثیدح  بتک  رد  هعقاو  ود  نیاتایاور  هک  يوحن  هب  تسا  مولعم  روهـشم و  نیملـسم  دزن  رد  و  مالـسا ، خـیرات  رد  مخ ) ریدـغ  ) زور

تشذگ . شحرش  ریدغلا  لوا  دلج  رد  هک  تسا  هدیسر  رتاوت 
هک ار  هبطخ  زا  يرادقم  یلو  دوبن  داتـسا  ترـضح  دامتعا  دروم  رداصم  رد  زور ، نآ  حرـش  ترـضح و  هبطخ  همه  هک  مینکیم  ضرف  الاح 

دوشیم . يراددوخ  نآ  هب  حیرصت  زا  هک  تسین  یفخمرما  نیا  مه  ام  رب  تسا  ینس  هعیش و  لوبق  دروم 

رگید دنس  هب  نینموملاریما  هیریدغ 

هراشا

تفگ : یم  هک  دنک  لقن  هریره  یبا  زا  تنس ، لها  ياوشیپ  يدحاو  دمحا  نب  یلع 
هلمج : زا  دندرکیم  وگزاب  ار  دوخ  بقانم  و  عمج ، مه  رود  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يا  هدع 

هللا یضر   ) دوعـسم نب  هللادبع  ناملـس و  دادقم ، رذوبا ، فوع ، نب  نمحرلادبع  رامع ، سابع ، نب  لضف  ریبز ، هحلط و  نامثع ، ، رمع رکبوبا ،
دیئوگیم ؟ نخس  یعوضوم  هچ  رد  دیسرپ : دش و  دراو  اهنآ  رب  ع )  ) یلع ترضح  سپس  دندوب ، مهنع )

مینکیم . رکذ  میا  هدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  ار  دوخ  بقانم  لئاضف و  دنتفگ 
: دورس ارراعشا  نیا  دیهد و  شوگ  نم  نانخس  هب  الاح  سپ  دومرف : ترضح 

هحفص 54 ] ] 

تسا . رتنوزف  همه  زا  مالسا  جیورت ) رد   ) نم مهس  هک  دنتسناد  یبوخ  هب  مدرم 
تسنم . يومع  رسپ  دنواشیوخ و  ردارب و  ص )  ) ادخ ربمایپ  دمحا ، و 

منکیم . يربهار  مالسا  يوس  هب  ار  مجعو  برع  هک  منم ، و 
مدیشک . نوخ  كاخ و  هبار  رافک  ناریلد  ناشکندرگ و  ناگرزب و  هک  منم  و 

دناوخ . نم  زا  يوریپ  یتسود و  هب  ار  ناگمه  هک  تسا  نآرق  نیا 
نمرخف . تسا  نیمه  مدمحم  ردارب  مهنم  دوب ، وا  نیشناج  یصو و  یسوم ، ردارب  نوراه  هکنانچمه  و 

دومن . نیملسم  ياوشیپ  مخ ، ریدغ  رد  دارم  ساسا ، نیا  رب  و 
دنک . يربارب  نم  اب  دناوت  یم  ناشخرد  قباوس  و  يدنواشیوخ ، ندروآ و  مالسا  رد  امش  زا  کیمادک  لئاضف  همهنیا  اب  لاح .

ار مقح  دـنک و  راکنا  ار  متعاط  بوجو  هکیـسک ، رب  ياو  دـشاب و  هدرک  ملظ  نم  هب  ادـخ ، اب  تاقالم  ماگنه  تماـیق ، يادرف  هکنآ ، رب  ياو 
دیامن . لامیاپ 

دیامن . ینمشد  نم  اب  دنیب ، نم  رد  يریصقت  هکنیا  نودب  تهافس ، يور  زا  هکیتخبدب  نآ  رب  ياو  و 
یفنح يزودنق  ص 407-405 و  ع )  ) نینموملا ریما  هب  بوسنم  ناوید  حرش  رد  یعفاش ، يدبیم  یضاق  زا  يدحاو  ار ، راعـشا  تیاور و  نیا 

دنکیم . لقن  ص 68  هدوملا ) عیبانی   ) رد
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راعشا هدنیارس  تیصخش 

تسا . ایصوا  متاخ  و  نامیا ، رد  ناتوسکشیپ  ربهر  ناناملسم ، دیس  نانموم ، ریما  وا ،
و مدرم ، نیرتگرزب  یناسنا  يایازم  رد  تسا ، یهلا  دهع  هب  مدرم  نیرترادافو  دروآ و  نامیا  ص )  ) دمحم تلاسر  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا 

تسا . نانآ  نیرتراوتسا  قح  هار  رد  يرادیاپ  رد 
، نامیا هاگشبات  قلخ ، تیاده  مچرپ  ادخ ، ماکحا  هب  مدرم  نیرتاناد 

هحفص 55 ] ] 

داب . وا  دمحم و  رب  دورد  هک  تسا  ربمغیپ  نیشناج  ادخ و  تاذ  رد  رارق  یب  هتخابدوخ و  ، تمکح رد 
زا ار  ادخ  هناخ  هک  تسا  یـسک  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  ادـخ  هناخ  رد  هک  مشاه ، نادـناخ  زا  يدرم  كاپ  تسا ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  وا ،

نانچ شیگدـنز  نایاپ  دیـسر ، تداهـش  هب  تدابع  بارحم  رد  هفوک ،) دجـسم   ) ادـخ هناخ  رد  لاس 40 ،. رد  هرخـالاب  و  دومن ، كاـپ  اـهتب 
تداهـش تبرـش  تسادـخ  ياه  هناخ  نیرتگرزب  زا  هک  يا  هناخ  رد  یگدـنز  نایاپ  رد  ادـخ ، هناخ  هداز  دوب : شدـلوت  يادـتباهک  تشذـگ 

. دوب یلعا  دبم  ابهتسویپ  یهتنم  ادبم و  نیا  نیب  رد  وا  یگدنز  ریسم  دیشون و 

هحفص 56 ] ] 

يراصنا تباث  نب  ناسح  هیریدغ 

هراشا

هصالخ روط  هب  زاب  تشذگ و  ریدغلا  همجرت  رد ص 94 و 95 ج 2  وا  راعشا  زا  یتمسق  همجرت  هک  تسا  ریدغ  يارعش  زا  تباث  نب  ناسح  )
مسیونیم .) ار  شا  همجرت 

تفگ : درک و  ادن  ناناملسم  هب  ریدغ  زوررد  راوگرزب ، ربمایپ 
دنتفگ : یشوپ  مشچو  گنرد  هنوگچیه  نودب  تسیک ؟ امش  يالوم  یبن و 

دهد . یهاوخن  هنیمز  نیارد  ینایصع  هنوگچیه  ام ، زا  یئام و  ربمایپ  وت  تسام و  يالوم  دنوادخ 
یقلخ . نیا  ياوشیپ  نم  زا  دعب  وت  هک  زیخرب  دومرف : یلع  هب  مرکا  ربمغیپ 

دیشابوا . وریپ  یتسار  هب  هک  تسامش  رب  و  تسوا ، يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره 
شنانمشد  نمشد  شاب و  وا  ناتسود  رادتسود  ادنوادخ 

رعش نیا  هنیمز  رد  ینخس 

رد هک  تیعمج  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  روضح  رد  ناـسح  تسا و  رعـش  نیمه  هدـش ، هدورـس  ریدـغ  ناتـساد  هب  عـجار  هکیا  هدیـصق  نیلوا 
درم نیرتحیـصف  دناوخ و  ار  هدیـصق  نا  دـندوب ، فقاو  ینارنخـس  قئاقدـب  هک  شیرق ، ناگرزب  هدوب و  یمانب  نارعاش  نارونخـس و  ناشنایم 
رارق دوخ  فطل  تیاـنعدروم و  دومرف و  قیدـصت  ار  رعاـش  دوب و  هوکـشاب  عمجم  نآ  شخب  تنیز  هک  دوب  ص )  ) مرکا لوسر  دوـخ  برع 
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: دومرف و  يدروآ ، رد  رعش  هب  ار  هثداح  نیا  وکین  هچ  هک  داد :

هحفص 57 ] ] 

. کناسلب انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  ناسح  ای  لازت  ال 
دروم قثوم و  يدرم  تسا ، هدوب  نیعبات  زا  هک  تسا  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  تسا ، هدومن  لقن  ار  رعـش  نیا  هک  یباتک  نیرت  یمیدق  و 

هب تسکیدزن  هک  یترابع  هب  ار  راعشا  نیا  وا  تشذگ ، ریدغلا  همجرت  لوا  دلج  رد  شلاح  حرـش  هک  دشابیم ، ینـس  یعیـش و  یملع  دامتعا 
زین تسا و  هدومن  تیاور  دوشیم -  ناـیب  يدوز  هب  هک  هدرک -  رکذ  دوـخ  نیقیلا ) ملع   ) باـتک رد  یناـشاک ، ضیف  راوـگرزب  قـقحم  هچنآ 

دنا . هدومن  تیاور  ار  هدیصق  نیا  مالسا  املع  زا  یهجوت  لباق  هدع 

ثیدح نادنمشناد  ظافح و  زا  راعشا  نیا  نایوار 

: زا دنترابع  ظافح  زا  راعشا  نیا  نایوار 
زا صفحزا  نیسح  نب  دمحم  زا  رعشلا ) هاقرم   ) باتک رد  هتشذگرد 378 ه.ق )  ) یناسارخ نارمع  نب  دمحم  ینابزرم  هللادبع  وبا  ظفاح   - 1
: هک دومن  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  يدبع  نوراه  وبا  زا  عیبر  نب  سیق  زا  دیمحلادبع  نب  ییحی  زا  نسح  نب  مساق  زا  نوراه  نب  دمحم 

تنک نم  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپـس  ، دـناوخب زامن  هب  ار  مدرم  دومن ، رما  ار  يدانم  یمارگ  ربماـیپ  میدیـسر  مخ  ریدـغ  هب  نوچ 
. دـیوگب يرعـش  یلع  هراب  رد  ات  تساوخ  هزاجا  تباث  نب  ناـسح  ماـگنه  نیا  رد  هاداـع . نمداـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم 

درک : عورش  ار  دوخ  رعش  ناسح  دعب  دنداد  هزاجا  مه  ترضح 
راعشا رخآ  ات  مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 

فرش  ) باتک رد  تشذگ -  ریدغلا ج 1 ص 178  همجرت  رد  شلاح  حرـش  هک  هتشذگرد 406 ه.ق - )  ) دیعس وبا  یـشوکرخ  ظفاح   - 2
. دنکیم لقن  ار  راعشا  نیا  یفطصملا )

هحفص 58 ] ] 

يردخ دیعس  وبا  زا  تشذگ ، ریدغلا ج 1 ص 178  همجرت  رد  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 410 ه.ق - )  ) یناهفصا هیودرم  نبا  ظفاح   - 3
؟. میارـس هب  مخ ) ریدـغ  هراب  رد   ) يراعـشا یهدـیم  هزاجا  نم  هب  دـنکیم ، ضرع  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تباث  نب  ناسح  هک  دـنکیم  تیاور 

دورس : ناسح  وگب ، یهلا  تکرب  تنمیم و  هب  هک  دندومرف  هزاجاترضح 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 
راعشا رخآ  ات 

. تشذگ ریدغلا  همجرت  دلج 2 ص 117  رد  هکنانچ  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ار  راعشا  نیا  نینچمه ، و 
باتک رد  ار  راعشا  نیا  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 180  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 430 ه.ق - )  ) یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  - 4

تفگ : ناسح  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 2 ص 118  هکینتم  دنس و  هب  یلع ) یف  نآرقلا  نملزن  ام   ) دوخ
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يا تفگ : تساخرب و  ناسح  يارسب . تکرب  تنمیم و  هب  هک  دندومرف  ترـضح  میارـسب  يراعـشا  یلع  هراب  رد  ات  امرف  هزاجا  هللا  لوسر  ای 
... منکیم عورش  ار  دوخ  راعشا  یلع  تیالو  هراب  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  نانخس  زا  يوریپ  هب  نم  شیرق  ناگرزب 

رد ار  روکذم  راعـشا  تشذـگریدغلا -  همجرت  ص 184  رد ج 1  شلاوـحا  هـک  هتشذگرد 477 ه.ق - )  ) یناتـسجس دیعـس  وبا  ظفاح  - 5
. دنکیم لقن  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 2 ص 119-120  هک  ینتم  دنس و  هب  هیالولا )  ) باتک

رد ار  روکذم  راعشا  دمآ -  دهاوخ  مشش  نرق  يارعـش  رد  شلاح  حرـش  هک  هتـشذگرد 568 ه.ق - )  ) یکلام یمزراوخ  ابطخ ، بطخا  - 6
. دنکیم لقن  تشذگ  ریدغلا  همجرت  رد ج 2 ص 120  هکینتم  دنس و  هب  ص 80  بقانم )  ) باتک رد  و  دیهشلا ) طبسلا  مامالا  لتقم   ) باتک

صیاصخلا  ) باتک رد  ار  راعشا  لوا  تیب  راهچ  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 188  شلاح  حرش  هک  يزنظن -  حتفلاوبا  ظفاح  - 7
دمحم هبیـش  یبا  نبا  زا  یلع ، نب  دمحا  نب  دمحم  زا  دمحا ، نبا  هللادـبع  نب  دـمحا  زا  يرهم ، دـمحا  نب  نسح  زا  هیربلا ) رئاس  یلع  هیولعلا 

زا نامثع ، نب 

هحفص 59 ] ] 

تسا هدومن  تیاور  هدرک ، لقن  یناهفصا  میعن  یبا  هکیظفل  هب  يردخ  دیعس  یبا  زا  يدبع  نوراه  یبا  زا  عیبرلا ، نبا  زا  ینامح ،
تشذگ ریدغلا  همجرت  ص 195-196  جرد 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 654 ه.ق - )  ) یفنح يزوج  نبا  ظـفاح  هون  رفظملا ، وـبا  - 8

. تسا هدومن  لقن  ص 20  همالا ) صاوخ  هرکذت   ) رد ار  راعشا 
هیافک  ) باتک رد  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 196  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 658 ه.ق - )  ) یعفاش یجنگ  ظافحلا ، ردص  - 9

. هدومن تیاور  میعن  وبا  ظفل  هب  ار  راعشا  ص 17 ، بلاطلا )
رد ار  راعشا  تشذگ -  ریدغلا  همجرت  رد ج 1 ص 200  شلاح  حرش  هک  هتشذگرد 722 ه.ق )  ) ینیومح نیدلاردص  مالسالا ، خیش  - 10

مراکملا یبانبا  رصان  نیدلا  ناهرب  زا  نزاخلا ، نامثع  نب  بحلا  نب  یلع  بلاطوبا  نیدلا  جات  خیش  زا  باب 12  رد  نیطمسلا ) دئارف   ) باتک
. دنکیم لقن  هدرک  رکذ  وا  هک  ینتم  دنسب و  مزراوخ  بطخا  زا  يزرطملا ،

رد ج 1 ص شلاـح  حرـشهک  دودح 757 ه.ق - ) هتـشذگرد   ) یفنح نیدلا  سمـش  يدنرز  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  - 11
. دنکیم لقن  نیطمسلا ) ررد  مظن   ) باتک رد  ار  راعشا  تشذگ -  ریدغلا  همجرت   203

رد ار  راعـشا  تشذگ -  ریدـغلا  همجرت  ص 214  رد ج 1  شلاـح  حرـش  هک  هتـشذگرد 911 ه.ق - ) ، ) یطویـس نیدلا  لالج  ظفاح  - 12
. دنکیم لقن  هتشذگرد 749 ه.ق ) یفنح ، موتکم  نبا  نیدلا  جات  خیش  هرکذت  زا  راعشالا ) نم  ارعشلا  هدقع  امیف  راهدزالا  هلاسر  )

هعیش ناگرزب  زا  راعشا  نیا  نایوار 

هراشا

نب هللادبع  زا  تسفورعم ، هابشالا )  ) هب هک  دوخ  هدیصق  حرـش  رد  ار  راعـشا  هتـشذگرد 227 ه.ق )  ) عجفملا دمحا  نب  دمحم  هللادبع  وبا  - 1
: هک دنک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  اط ، زا  ناملس ، وبا  نب  هللادبع  زا  كرابم ، زا  یشرق ، هشیاع  نب  دمحم 
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و دـنزاسب ، یناـبیاس  ساـبل  زا  دـندوب  روبجم  یـضعب  دوب . یمرگ  زور  دـمآ . دورف  یمیظع  ناـتخرد  ریز  مخ ، ریدـغ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
تساخاپب و ص )  ) مرکا لوسر  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دنهاکب ، امرگ  تدش  زا  ات  دنتشاذگیم  رـس  هب  هدومن  رت  ار  دوخ  سابل  رگید  یـضعب 

دومرف :
سپس ادخ  لوسر  يا  تسا  نینچ  میتفگ : دنتسین ؟ نینموملا  ما  نم  نانز  متـسین و  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانموم  هب  نم  ایآ  مدرم  هورگ  يا 

هاداع " و نم  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هک " : مریگیم  تداهشهب  ار  امش  دومرف : درک و  دنلب  تفرگ و  ار  یلع  تسد 
دومرف . رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا 

نم و يالوم  نونکا  هک  داب  اراوگ  وت  رب  تسا ) ع )  ) یلع ترـضح  هینک   ) نسحلاابا يا  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  مالک  ندینـش  زا  دعب  رمع 
هراب رد  يراعـشا  هکتساوخ  هزاجا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  یـصخش  سپـس  يدـش  نموم  نز  درم و  ره  يالوم 

دومرف : ترضح  دیارسب . یلع 
دورس : نینچ  ناسح  وگب و  ناسح  يا 

. تشذگ شا  همجرت  هک  راعشا  رخآ  ات  مهیبن ... ریدغلا  موی  مهیدانی 
، يدبع زا  سیق ، زا  ینامح ، ییحی  زا  شدانسا  هب  دشرتسملا )  ) رد ار  ناسح  هدیصق  يربط ، دیزی  نب  متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2

تسا : نینچ  موس  تیب  طقف  هدومنتیاور  هدرک  لقن  یناهفصا  میعن  وبا  هکیظفل  هب  دیعس  یبا  زا 

انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع مویلا  کل  انم  ندجت  و ال 

یئام . یلو  ربمایپ )  ) وت تسام و  يالوم  وت  يادخ 
. دنک نایصع  وت  رب  هک  یبای  یمن  ار  ام  زا  کیچیه  زورما ، و 

دنس هب  یلاما ص 343   ) باتک رد  ار  ناسح  هدیصق  هتشذگرد 381 ه.ق ) ، ) یمق هیوباب  نب  دمحم  قودص  رفعجوبا  ام ، گرزب  داتـسا   - 3
. دنکیم تیاور  هدرک ، لقن  ینابزرم  هک  ینتم  و 

هحفص 61 ] ] 

. دنکیم لقن  همئالا ) صیاصخ   ) رد ار  هدیصق  هغالبلا ، جهن  هدنروآ  درگ  هتشذگرد 406 ه.ق )  ) یضر فیرش   - 4
ار ناسح  هدیصق  هراـتخملا ج 1 ص 87  لوصفلا  باـتک  رد  هتشذگرد 413 ه.ق )  ) دیفم خیـش  راوگرزب ، داتـسا  یمالـسا ، تما  ملعم   - 5
تماما و ـالوم  هملک  زا  مخ  ریدـغ  رد  مرکا  ربماـیپهک  دراد  هعیـش  لوق  تحـص  رب  تلـالد  هکیدراوم  زا  یکی  دـنکیم  هفاـضا  هدومن و  رکذ 

هدمآ : نینچ  تیاور  تسا . ناسح  رعش  هدومرف ، هدارا  ار  تما  يربهر 
هزاـجا ترـضح  زا  ناـسح  دومرف ، یلع  هراـب  رد  ینانخـس  و  دومن ، بصن  تماـما  هب  ریدـغ  زور  رد  ار  یلع  ص )  ) ادـخ لوسر  هکیماـگنه 

دورس : نینچ  دیارسب و  يرعشهراب  نیا  رد  ات  تساوخ 

تایبا  رخآ  ات  مهیبن ... ریدغلا  موی  مهیدانی 
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کناسلب "  انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  ناسح  ای  لازت  ال  دندومرف : ترضح  رعش  ندش  مامت  زا  سپ 
يدرگ . دنمرهب  سدقلا  حور  تادییات  زا  ینکیم ، يرای  دوخ  نابز  اب  ار ، ام  هک  نامز  نآ  ات 

هک درکیم  هجوتم  ار  وا  دـیاب  اـیناث  درک و  یمن  دـیجمت  شرعـش  نیا  يارب  ار  ناـسح  ـالوا  دوبن ، تماـما  ـالوم  زا  ربـمغیپ  دوـصقم  رگا  سپ 
دومرفن .) نینچ  ترضح  هکیلاح  رد   ) یتفگ رعش  نم  دوصقم  فالخ  ارچ  تسین ، تماما  الوم  زا  نم  دوصقم 

هراب نیا  رد  ناسحرعش  دیوگیم : سپس  هدومن و  لقن  ار  ناسح  رعش  هدرک ، فیلات  یلوم  يانعم  رد  هک  يا  هلاسر  رد  دیفم  خیش  نینچمه  و 
رد ار  کناسلب "  انترـصن  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  لازت  هلمج "ال  ربمغیپ  هک  تسا  یـسک  تسادـخ و  لوسر  رابرد  رعاش  وا  تسا ، روهـشم 

هدش و هدافتـساریدغ  زور  رد  ص )  ) مرکا لوسر  مالک  زا  هک  تسا  ع )  ) یلع تماما  هب  رارقا  رد  حیرـص  مالک ، نیا  تسا و  هدومرف  وا  هراب 
. تسین زئاج  مه  یقیقحریغ  يانعم  هب  نآ  لمح  دریذپ و  یمن  لیوات  هجوچیهب 

هحفص 62 ] ] 

میعن وبا  لقن  هب  کـیدزن  یظفل  اـب  ص 31-64  داشرالا )  ) و هرـصبلا ) برح  یف  هرتعلا  دیـسل  هرـصنلا   ) ياـهباتک رد  ار  ناـسح  رعـش  زین ، و 
. تسا هدرک  تیاور  یناهفصا 

دنکیم . لقن  يریمح  دیس  هیئاب  حرش  رد  ار  هدیصق  هتشذگرد 436 ه.ق ) يدهلا ) ملع  یضترم =(  فیرش  - 6
شا هصالخ  هک  دراد  یمالک  سپـس  لقن و  ار  ناـسح  هدیـصق  دـیاوفلازنک )  ) ص 123 رد  ه.ق ) هتـشذگرد 449   ) یکجارک حتفلاوبا  - 7

تسنیا :
رب واتسایر  نانموم و  ریما  تماما  هب  رارقا  نمـضتم  رعـش  نیا  دـندرب ، فارطا  هب  دوخ  هارمه  هبنایناوراک  رـشتنم و  تعرـس  هب  ناـسح  رعش 
ای لازت  ال  هک : دومن  شیاعد  هدومرف  قیدـصتار  وا  ترـضح  دورـس  ار  رعـش  نیا  ص )  ) ربماـیپ روضح  رد  هکیماـگنه  تسا ، ناـمدرم  هلمج 

. کناسلب انترصن  ام  ادیوم  ناسح 
. تسا هدومن  تیاور  تماما  ثحب  رد  عقنملا )  ) رد ار  ناسح  رعش  يدابادس  هللادبع  نب  هللادیبع  خیش  - 8
. دنکیم لقن  ار  راعشا  یفاشلا ) صیخلت   ) رد ه.ق ) هتشذگرد 460 . ، ) یسوط رفعج  وبا  هفئاطلا ، خیش  - 9

س 192 رد ج 2  تـسا  هتـشذگرد 588 ه.ق )  ) بوشآ رهـش  نبا  یتـیاور  ناداتـسا  زا  هک  يزار ، یعازخ  حوتفلاوبا  راوگرزب ، رـسفم  - 10
تیب . نیا  هفاضا  هب  هدومن  تیاور  یناهفصا  میعن  وبا  لقن  هب  بیرقیظفل  اب  ار  ناسح  رعش  دوخ  ریسفت 

اهلکهیربلا  نود  اهب  صخف 
ایخاوملا ریزولا  هامس  ایلع و 

. دناوخ دوخ  ردارب  ریزو  ار  وا  تسناد و  یلع  صوصخم  ار  تما  يربهر  تماما و 
هـضور  ) رد ار  ناسح  رعـش  هدـمآ -  ص 37  هلیـضفلا ) ادهـش   ) اـم باـتک  رد  شلاـح  حرـش  هک  دیهـش -  یلع  وبا  راوـگرزب ، داتـسا   - 11

. تسا هدومن  تیاور  ص 90  نیظعاولا )
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. هدومن تیاور  ص 81  يرولا ) مالعا   ) رد ار  روبزم  راعشا  یسربط ، نسح  نب  لضف  یلعوبا   - 12
تسا هدرک  لقن  ار  راعشا  بقانملا )  ) باتک رد ج 3 ص 35  هتشذگرد 588 ه.ق )  ) يورس بوشآ  رهش  نبا  - 13

یناهفـصا میعن  وبا  قیرط  زا  ص 37  صیاـصخلا )  ) رد ار  روبزم  راعـشا  قـیرطب -  نبا  هب -  روهـشم  یلح  نسح  نب  ییحی  اـیرکز ، وـبا  - 14
. دنا هدومن  تیاور 

. هدومن لقن  قئارلا ) عومجملا   ) دوخ یطخ  باتک  رد  ار  راعشا  نیدلا  هبه  دیس  - 15
. تسا هدومرف  رکذ  ار  راعشا  فئارطلا )  ) رد ص 35 هتشذگرد 664 ه.ق )  ) سواط نب  یلع  نیدلا  یضر  ام ، رورس  - 16

. دومن لقن  همغلا ) فشک   ) رد ص 94 هتشذگرد 692   ) یلبرا نسحلاوبا  نیدلا  اهب  - 17
. تسا هدرک  لقن  ار  ناسح  رعش  ص 152 و 217  یئاهبلا ) لماکلا   ) رد يربط  نسح  نیدلا  دامع  - 18

تسا . هدرک  رکذ  میظنلا ) ردلا   ) شباتک زا  عضوم  ود  رد  ار  روبزم  راعشا  یماش ، متاح  یبا  نب  فسوی  خیش   - 19
. هدرک لقن  ار  ناسح  رعش  میقتسملا ) طارصلا   ) باتک رد  یلماع  یضایب  یلع  خیش   - 20

 - هدمآ ص 171  هلیضفلا ) ادهش   ) رد شلاح  حرش  هک  دیـسر - ) تداهـش  هب  لاس 1019 ه.ق  هب  هک   ) دیهش یشعرم  هللا  رون  یـضاق   - 21
. تسا هدومن  رکذ  ص 21  نینموملا ) سلاجم   ) رد ار  ناسح  راعشا 

باتک زا  ص 142  نیقیلا ) ملع   ) رد ار  ناـسح  راعـشا  ق ) هتـشذگرد 1091 ه -  ( ) یناشاک ضیف   ) یناـشاک نسحم  راوگرزب  ققحم   - 22
هک : دنکیم  لقن  یعبات  یلاله  سیق  نب  میلس  ظفل  هب  کیدزن  یظفل  هب  نازحالا ) نارین  باهتلا  )

تفگ : درک و  ادن  ناناملسم  هب  ریدغ  زور  یمارگ ، ربمایپ 
ینک . یتسس  دیابن  یموصعم و  وت  هک  دروآ ، مکح  نیا  قح  بناج  زا  لیئربج ،

هجوت بلاج  هتکن 

لماش هک  هدیـصق ، کی  تروص  هب  هدومن و  لـیمکت  ار  تاـیبا  نیا  ناـسح  هکتـسنیا : دوشیم  نشور  قیقحت  لـها  رب  یـسررب ، نمـض  هچنآ 
ثحب عوضوم  بسانم  هک  ار  دوخ  رظن  دروم  هکت  طقف  ثیدح ، نایوار  زا  کی  ره  یلوهدروآ  رد  تسا  ع )  ) نانموم ریما  بقانم  زا  یتمـسق 

تسا . هدومن  رکذ  هدیدیم  دوخ 
زا ریمع ، نب  عیمج  زا  هصفح ، یبا  نب  ملاس  زا  ار  ام  درک  ثیدـح  وا  ولضف  نیا  ار  ام  دومن  ثیدـح  هک : دـنک  تیاور  هبیـش  یبا  نبا  ظفاح 

رصمپاچ و ص 21 فجن و ص 16  پاچ  دوخ  هیافک )  ) باتک رد  رد ص 38  یعفاش  یجنگ  ظافح ، گرزب  نینچمه  و  رمع ، نب  هللادبع 
راعشا نآ  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  تافاضا  اب  ار  ناسح  راعـشا  ناشیا ، زج  ص 22 و  همهملا ) لوصفلا   ) رد یکلام  غابـص  نبا  ناریا و  پاچ 

تسا : تیب  دنچ  نیا 
تفای . یمن  ار  یسک  دوب و  اود  لابند  هدیسر ، شمشچ  هب  دمر  یلع ،

تفگ : دیشخب و  افش  ار  شنامشچ  شکرابم ، ناهد  بآ  هلیسو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  و 
تسا . ادخ  لوسر  بحم  تسا و  عاجش  هدننز و  هک  مهدیم ، یسک  تسدب  ار  مچرپ  زورما ، نم 

تسا . رادتسود  ار  وا  مه  ادخ  و  دراد ، تسود  ار  يادخ 
دیاشگ . یم  ار  مکحم  ياهرگنس  دنوادخ  وا  تسدب  و 

تسا . ربمایپ  ردارب  ریزو و  دش و  هدیزگرب  تماما  هب  ار  یلع )  ) وا مدرم ، همه  زج  اذل ،
دنتسه و هقث  شنایوار  یمامت  هکیئاهدنس  هب  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  نایاوشیپ  هک  يرتاوتم  حیحص و  ثیدح  هب  تسیا  هراشا  راعـشا  نیا  رد 

، بیصخ نب  هدیرب  هب : دسریم  تیاور 
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هحفص 66 ] ] 

یبا نب  دعس  یسود ، هریرهیبا  يدعاس ، لهس  يراصنا  یلیل  یبا  يردخ ، دیعس  یبا  نیصح ، نب  نارمع  سابع ، نب  هللادبع  ، رمع نب  هللادبع 
عوکا : نب  هملس  بزاع ، نب  ارب  صاقو ،

رد ج6 ص و  هملس ، زا  رد ص 270  و  لهـس ، زا  زاب  رد ج 5 ص 269  لهس و  زا  دوخ ، حیحـص )  ) باتک رد ج 4 ص ص 323 يراخب ،
رد ج 2 ص 300 يذمرت  و  دوخ ، حیحـص ) ) باتک رد ج 2 ص 324  مه ، ملسم  و  تسا . هدرک  لقن  ار  راعـشا  نیا  لهـس  هملـس و  زا   191
رد دعس ، نبا  هدرک و  لقن  نآ  ریغ  رد ج 5 ص 358 و353 و  و  دوخ ، دنسم )  ) باتک رد ج 1 ص 99  لبنح  نب  دمحا  و  دوخ ، حیحـص ) )
رد مه  یئاسن  رد ج 2 ص93.و  دوخ  خیرات  رد  يربط  شا و  هریس )  ) باتک رد ج 3 ص 386  ماشه  نبا  ج 3 ص 158 و  تاقبط )  ) باتک

دنا . هدرک  تیاور  ار  ناسح  راعشا  ج 4 ص 33 و16 و8  دوخ ، صیاصخ )  ) باتک
تسا . هدیسر  رتاوتدح  هب  ثیدح  نیا  دیوگیم : راعشا  نیا  لقن  هراب  رد  رد ج 3 ص 116 و190  مکاح 

ار اهنآ  زا  یـضعب  هک  قیرط  دنچ  هب  هیلح )  ) زا رد ج 1 ص 62  یناهفـصا  میعن  وبا  و  ج 7 ص 387 ، دادغب ) خـیرات   ) شخیرات رد  بیطخ 
)ش دیارف  ) رد ییومح  و  رماع ، لاح  حرش  رد  ج 2 ص 363  باعیتسالا )  ) رد ربلادبع  نبا  و  رد ج 4 ص 356 ، نینچمه  هدومن و  حیحصت 

نیدلا بحم  و  تسا . قافتا  دروم  حیحص و  ثیدح  نیا  هک : دنکیم  لقن  هنسلا  یحم  ماما  لوق  زا 

هحفص 67 ] ] 

یگلمج فقاوملا ،)  ) رد ج 3 ص 12و10 یجیالا  یضاق  و  نانجلا ) هآرم   ) رد ج 1 ص 109 یعفای ، و  ضایر )  ) رد ج 2 ص 187 يربط ،
نیمهب ام  ددرگ و  لقتسم  یباتک  دوخ  دور  يدای  اهنآ  زا  اجنیا  رد  میهاوخب  رگا  هک  دنتسه  يرگید  نایوار  دنا و  هدرک  لقن  ار  ناسح  رعش 

مینکیم . افتکا  رادقم 
هک : دنک  تیاور  وا  مینکیم . افتکا  يراخب  لقن  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  ثیدح ، نتم  اما  و 

. دنک نامبیصن  ار  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  مهدیم  يدرم  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا  انامه  دومرف : ربیخ  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر 
هتسبرب تخر  ناشنامشچ  زا  باوخ  بشنآ  رد  ناناملـسم  دنراد ، تسود  ار  وا  مه  ادخ  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  وا 

دنوشیم ؟ لئان  راختفا  نیا  هب  کیمادک  هک  دندوب  هشیدنا  رکف و  نیا  رد  همه  دوب ،
ربمغیپ یلو  دراپـس ، ودب  ار  مچرپ  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  دیما  هب  کی  ره  دندمآ . ص )  ) ادخ لوسر  تمدـخ  هب  هلمج  دـش ، حبـص  نوچ 

مرکا ربمغیپ  دندروآ ، ار  ع )  ) یلع نوچ  دیروایب و  ار  وا  دومرف : دنکیم . درد  شنامـشچ  هک  دـش  هتفگ  تساجک ؟ یلع  دومرف : ص )  ) مرکا
ادخ ربمغیپ  تشگ ، تکاس  درد  دـش و  بوخ  یلع  نامـشچ  دومن ، شیاعد  دـیلام و  یلع  كاندرد  نامـشچ  هب  دوخ ، ناهد  بآ  زا  (ص )

داد . یلع  هب  ار  مچرپ 
هب تمیالم  اب  دومرف : باوج  ص )  ) لوسر ترضح  دنوش ؟ ناملـسم )  ) ام دننام  ات  مگنجب  اهنآ  اب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع
هب یسک  وت  هلیـسو  هب  رگا  مسق  ادخ  هب  نک  دزـشوگ  ار  ناشتابجاو  امن و  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  ادتبا  وش ، هناور  ربیخ ) لها   ) نانآ يوس 

. دومرف وا  بیصن  ار  حتف  دنوادخ  و  تسا : رگید  تیاور  رد  تسا و  رت  هدنزرا  وت  يارب  وم  خرس  نارتش  زا  دوش  تیاده  قح 

هحفص 68 ] ] 
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ناسح ناوید 

هراشا

نیا رد  دـیایب . شرکذ  يدوز  هب  نآ ، زا  یبختنم  هک  دراد  یلع  نانموم  ریما  هراب  رد  يرایـسب  حـیادم  دـش ، لقن  ناـسح  راعـشا  زا  هچنآ  زج 
نوـچ ار  وا  ناوـید  تشگ و  زارد  ناـسح  ناوـید  يوـس  هب  هک  يراـکتنایخ  ياهتـسد  دوـش ، یم  هتخانـش  نیما  ياهتـسد  هک  تـسا  ماـگنه 

ار ناشیا  باحـصا  هدیدنـسپ  تارطاخ  یتح  و  داد ، رارق  فیرحت  دروم  دوب ، ع )  ) همئا هراب  رد  یلئاضف  حیادم و  لماش  هک  رگید  ياهناوید 
دومن . فذح 

رشان هکنیا  اب  دنا ، هتخادنا  ملق  زا  هدش ، هدورس  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  فصو  رد  هک  شترهش  همه  اب  تسا  قدزرف  هیمیم  هدیـصق  نیا 
دننادیم . قدزرف  زا  ار  هدیصق  نیا  هلمج  مجارت ، رگید و  بتک  دنکیم و  هراشا  هدیصق  نیا  هب  باتک  همدقم  رد  ناوید 

تمـسق مجاـشک ، ناوید  نوچ  مه  سارف  یبا  ناوید  دـنا و  هدومن  هفاـضا  نآ  رب  يرادـقم  مک و  نآ  زا  يراعـشا  هک  تیمک  ناوید  نوچ  و 
شلد هچنآ  فـیرحت  ياهتـسد  ار ، هبیتـق  نبا  فراـعملا )  ) باـتک تسا و  هدـش  فذـح  اـهنآ  زا  ع )  ) نیـسح ادهـشلا  دیـس  یثارم  زا  یمهم 

، دـندوب فراعملا )  ) باتک بلاطم  لقان  نآ  زا  دـعب  هک  یبتک  دـنا و  هتـساک  نآ  زا  هدوبن  ناشکلـسم  میـالم  هچنآ  هدوزفا و  نآ  رب  هتـساوخ 
رد فیرحت  عون  نیا  زا  تفگ و  میهاوخ  مه  ار  رگید  یضعب  هدومن و  رکذ  البق  ار  نآ  زا  يرادقم  ام  هک  دنتنایخ  فیرحت و  نیا  هاوگ  دوخ 

دوخ ياج  رد  نآ  لیصفت  میا و  هدومن  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مینزن ، مه  هب  ار  باتک  عضو  هکنیا  تهج  هب  ام ، هک  هداد  خر  يرایسب  بتک 
وا هیئای  هدیـصق  دننام  دنا  هدومن  تبث  دامتعا  دروم  رداصم  هک  نآ ، زا  هدش  ادـج  ياه  هکت  لقن  ناسح و  ناوید  هب  میدرگیمرب  لاح  دـیایب ،

دش . رکذ  شیپ  رد  هک 
هفیلخ هکیماگنه  رکبوبا  هک : دننک  لقن  باتک  ود  نیا  زج  دیدحلا ج 2 ص 14 و  یبا  نبا  حرش  یبوقعی ج 1 ص 107 و  خیرات  هلمج : زا 

: تفگ دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  تسشن و  ص )  ) ادخ لوسر  هاگیاج  زا  رتنیاپ  هلپ  کی  تفر و  ربنم  رب  دش 

هحفص 69 ] ] 

وشزغل راـچد  رگا  و  دـینک ، میوریپ  متفر  تسار  هار  هب  رگا  متـسین ، امـش  زا  رتـهب  هکنآ  لاـح  ما و  هدـش  امـش  روـما  راد  هدـهع  نم  اـنامه 
هدـهع هب  هک  تسا  یتیلوئـسم  تهج  زا  نم  يرترب  مراد ، یتلیـضف  امـش  رب  هک  میوـگ  یمن  نم  دـیراد . او  تسار  هار  هب  ارم  مدـش  فارحنا 

تفگ : درک و  دای  یکین  هب  راصنا  زا  راتفگ  نیزا  دعب  و  مراد ،
میرعش : نیا  قادصم  راصنا  هورگ  يا  امش  ام و 

تفلزا  نیح  ارفعج  انع  هللا  يزج 
تلوف نیئطاولا  یف  انلعن  انب 

انما  نا  ول  انولمی و  نا  اوبا 
تلمل انم  نوقلی  يذلا  یقالت 
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تفر ردب  ام  ياپ  زا  شفک  ناگدنور  هار  نیب  رد  دیزغل و  ام  ياپ  هک  ماگنهنآ  رد  دنک  تیانع  یکین  شاداپ  ام  يوس  زا  ار  رفعج  دـنوادخ 
دش . یم  رطاخ  هدیجنر  ام  زا  درک  یم  هدهاشم  دندید  ام  زا  نانآ  هک  ار  هچنآ  ام  رد  ام  رگا  دندرک و  يراددوخ  ام  شنزرس  زا 

ناشنانارنخـس دـندمآ و  درگ  مه  هب  دـندش ، كانمـشخ  نانآ  تسد  زا  مه  شیرق  دـندیزگ و  يرود  رکبوبا  زا  راـصنا  ناـیب ، نیا  هجیتن  رد 
راصنا شهوکن  هب  ناهد  تساـخرب و  نک ، شهوکن  ار  راـصنا  زیخرب و  دـنتفگ  ودـب  دـش . دراو  ناـشیا  رب  صاـع  نب  ورمع  دـندنار ، نخس 

هک يرعش  دومن و  علطم  هیضق  زا  ار  ترضح  تفر و  ع )  ) یلع دزن  دومن و  در  ار  نانآ  نانخس  تساوخ و  اپ  هب  مه  سابع  نب  لضف  دوشگ .
. درک وگزاب  دوب ، هدرک  اشنا 

زا راصنا  دومن ، در  ار  صاع  نب  ورمع  راتفگو  دومرف  دای  یکین  هب  راصنا  زا  تفر و  دجـسم  هب  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  كانمـشخ  ع )  ) یلع
نب ناسح  دزن  هب  هلمج  میرادـن و  كاب  ینخـس  چـیه  زا  دومرف  ام  هراب  رد  ع )  ) یلع هکینخـس  اب  دـنتفگ : دـندش و  لاحـشوخ  ناـیرج  نیا 

راصنا دنکیم ، اوسر  ارم  وا  میارـسب  يرعـش  وا  ياه  هیفاق  ریغ  هب  رگا  تفگ  ناسح  دیوگب . ار  لصف  باوج  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنتفرتباث و 
طقف دنتفگ :

هحفص 70 ] ] 

دورس : نینچ  سپس  نک  دای  یلع  زا 
دشاب ؟ دناوت  یم  وا  نوچ  یسک  هچ  تسوا و  فک  رد  شاداپ  هچ  دهد ، ریخ  يازج  ار  یلع  ادخ 

تسا  هدش  ناحتما  تبلقو  خارف  راد  هنیس  یتفرگ ، یشیپ  شیرق  همه  رب  یتسه  اراد  هک  یلئاضف  تهج  هب  یلع ) يا  )
تسا . زارد  سب  یهار  یگدنراد  ات  يرادن ، زا  یلو  دنراد  ار  وت  ماقم  يوزرآ  شیرق  ناگرزب 

تسا . هتسویپ  مه  هب  مکحم و  رایسب  هنیمز ، ره  رد  مالسا  هب  وت  تبسن 
دومن -  هدنز  ار  اه  هنیک  دیدحت و  ار  يراکزیهرپ  دوخ ، هدیهوکن  تلصخ  ببس  هب  ورمع ، هکیماگنه  و 

يدش . مشخ  رد  ام  رطاخ  هب  وت 
هدماین . دوجو  هب  زونه  هکیئاهتلصخ  یئوا و  يوکین  تافص  ياراد  هک  ام  دیما  هیام  یبلاغ و  نب  يول  راگدای  اهنت  وت 

تسیک ؟ وت ؟ زا  دهع  نیا  هب  یلوا  تسیک  يدرک و  افو  دوب  هدرپس  وت  هب  هک  يدهع  هب  يدوب و  ادخ  لوسر  نابهگن  ام  نیب  رد  وت 
يدوبن ؟ تیاده  قیرط  رد  ص )  ) ادخ لوسر  ردارب  وت  ایآ 

. تسا گرزب  هتخیمآ و  مه  هب  ام  رب  نمی "  رد  سپس "  دجن " و  رد "  هتسویپ  وت ، قح  سپ  رتاناد ؟ همه  زا  تنس  باتک و  هب  و  وا ، یصوو 
مالسالل . هردص  هللا  حرش  نمفا  تسا : نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هراشا  هدمآ ، هدیصق  رد  هک  حورشم "  كردصف  هلمج " 

(. تسا هدومن  خارف  مالسا  يارب  ار  شا  هنیس  دنوادخ  هک  یسک  )

هحفص 71 ] ] 

وبا ظفاح  يدـحاو و  ظفاح  زا  ضایر ،)  ) رد ج 2 ص 207 يربط  نیدـلا  بحم  ظفاح  تسا و  هدـش  لزاـن  هزمح  یلع و  هراـب  رد  هیآ  نیا 
یبقعلا .) ریاخذ   ) رد ص 88 نینچمه  دنک و  لقن  ار  تیاور  نیا  جرفلا 

هک : هدش  دراو  نانموم  ریما  هراب  رد  هک  دراد  يوبن  ثیدح  هب  هراشا  نحتمم "  کبلق  هلمج " و  و 
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نامیالاب : هبلق  هللانحتما  هنا 
دومرف  ناحتما  نامیا  هب  ار  یلع )  ) وا بلق  دنوادخ 

دوخ حیحص )  ) رد ج2 ص 298 يذمرت  و  صیاصخ )  ) رد ص 11 یئاسن  هلمج : زا  دـنا  هدومن  لقن  املع  ظافح و  زا  یعمجار  تیاور  نیا 
دوخ . خیرات )  ) رد ج 1 ص 133 يدادغب  بیطخ  و 

رد ص و  ضایرلا )  ) رد ج 2 ص 191 يربط  نیدلا  بحم  و  يواسملا ) نساحملا و   ) باتک رد ج 1 ص 29  یقهیبو  مود ) پاچ  یتدایز  )
هدومن . حیحصت  دنس  ثیح  زا  لقن و  يذمرت  ار  تیاور  نیا  هک : دیوگ  يو  یبقعلا ) رئاخذ   ) 76

دیوگ : هدرک و  تیاور  دوخ  هیافکلا )  ) رد ص 34 یجنگ  و 
لقن ددعتم  ياهقیرطب  عماوجلا ) عمج   ) رد یطویـس  و  دوخ ، دـیارف )  ) باب 33 رد  ییومح  و  تسا ، حیحـص  یلاـع و  بوخ و  یثیدـح  نیا 

دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  ناشیا  زج  و  راربالا ) لزن   ) رد ص 11 یشخدب  هدش و  لقن  لامعلازنک )  ) رد ج 6 ص 393 و 396 هکنانچ  دنک 
هلمج : و 

 " هیصو . يدهلا و  یف  هاخا  تسلا  " 
هک تسا  رتاوتم  روهـشم و  يدح  هب  ثیدح  ود  نیا  تسا و  ترـضح  تیاصو  ثیدح  و  ص )  ) ربمایپ اب  ع )  ) یلع يردارب  ثیدح  هب  هراشا 

ظافح دیناسم  بلغا  رد  قیقحت ، لها 

هحفص 72 ] ] 

دنیایب . دنناوت  یم  ناگرزب  و 
" ننسلاب . باتکلاب و  رهف  ملعا  و  هلمج " : و 

تسا . هدش  دراو  تنس  باتک و  هب  ع )  ) یلع ملع  هراب  رد  هک  تسا  یتایاور  هب  هراشا 
هک : دننک  لقن  تسا  همطاف  هب  باطخ  هک  یثیدح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ظافح 

امالسا . مهلوا  املح و  مهلضفا  املع و  مهملعا  یلها  ریخ  کتجوز 
همه رب  مالـسا  رد  دراد و  يرترب  اهنآ  رب  يراـبدرب  ملحر و  تسا و د  ناـشیا  ملعا  وا ، مداد  يرـسمه  هب  دوخ  ناگتـسباو  نیرتهب  ار  وت  نم  )

تسا .) هتفرگ  یشیپ 
دیامرفیم : رگید  ثیدح  رد  و 

بلاط . یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا 
هک : هدمآ  موس  ثیدح  رد  و  تسا ) ع )  ) یلع نم  تما  نیرتملاع  )

سانلاب . هللااب و  سانلا  ملعا 
تسا .) رتاناد  مدرم  ادخ و  هب  مدرم  همه  زا  یلع  )

دومرف : هلمج  زا  درمش و  کی  هب  کی  تسا ، تلصخ  تفه  ار  وت  یلع  يا  دومرف : رگید  یثیدح  رد  و 
هیضقلاب . مهملعا  و 

یتسه .) يرواد  اضق و  هب  مدرم  نیرتاناد  وت  )
هک باعیتسا ) .) ربلادبع ج 3 ص 40 نبا  دنک و  لقن  یبقعلا ) ریاخذ   ) رد ص 78 و  ایر )  ) رد ج 2 ص 193 ار  ثیدح  يربط  نیدـلا  بحم 

( هیافک  ) رد ص 190 یجنگ  و  تسا . ربمایپ  تنـس  هب  مدرم  نیرتاناد  یلع  هک : دنک  تیاور  هشئاع  زا  هدش  پاچ  هباصا )  ) باتک هیـشاح  رد 
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هک : هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  هماما ، یبا  زا 
بلاط . یبا  نب  یلع  يدعب  اضقلا  هنسلاب و  یتما  ملعا 

رد ناشیا  نیرتاناد  نم و  ثیدح  تنس و  هب  تسا  نم  تما  نیرتدنمشناد  یلع  )

هحفص 73 ] ] 

(. نم زا  دعب  تسا  يرواد  اضق و 
هک : دنا  هدومن  تیاور  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ناملس ، زا  باب 18  دیارف )  ) رد ییومح  مالسالا  خیش  و  دوخ ، بقانم )  ) رد ص 49 یمزراوخ 

بلاطیبا . نب  یلع  يدعب  نم  یتما  ملعا 
تسا .) ع )  ) یلع نم  زا  دعب  مدرم  نیرتاناد  )

لزان يرما  هچ  رد  متـسناد  هکنیا  رگم  دـشن  لزان  يا  هیآ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هک  دـننک  لقن  ع )  ) یلع زا  ثیدـح  ربتعم  ناـیوار  ظاـفح و 
تسا . هدومرف  اطع  ایوگ  ینابز  و  اناد ، یلد  نم  هب  دنوادخ  انامه  هتشگ  لزان  یسک  هچ  يارب  و  هدش ،

مدرم هیقب  نیب  رگید  زج  کـی  هدـش و  هداد  ع )  ) یلع هب  نآ  زج  هن  تسا ، زج  هد  تمکح  هـک : هدـش  تـیاور  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  زاـب  و 
تسا . هدش  میسقت 

: دیوگ دوخ  هیمالسالا ) تاحوتفلا   ) رد ج 2 ص 337 نالحد  ینیز  دمحا  دیس 
يراشرس : فشک  يورین )  ) هدومرف و تیانع  يدایز  ملع  (ع ) یلع هب  دنوادخ 

تفگ : یم  هک  مدید  ندناوخ  هبطخ  لاح  رد  ار  ع )  ) یلع دیوگ : لیفطلاوبا 
رد زور ، رد  ای  هدش  لزان  بش  رد  منادیم  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  مسق  ادـخ  هب  دـینک  لاوس  نم  زا  نآرق  زا  دـیهاوخ  یم  هچنآ 

مروآ . یم  مهارف  باتکلا  هحتاف  ریسفت  زا  رتش ، . 7 0، مهاوخب رگا  هوک ، رد  ای  هدوب  نابایب 
نم تسا و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ملع  زا  هنع ) هللا  یضر   ) یلع ملع  تسادخ و  ملع  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ملع  همـشچرس  هک : دیوگ  سابع  نبا 

دننام هب  ضر )  ) یلع ملع  لباقم  رد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  باحصا  نم و  ملع  ما و  هتفرگ  ضر )  ) یلع ملع  زا  ار  دوخ  ملع 

هحفص 74 ] ] 

هک : هدش  هتفگ  و  ایرد . تفه  زا  تسا  يا  هرطق 
دش . روک  شنامشچ  هک  درک  هیرگ  یلع  قارف  رد  يردقب  سابع  نب  هللادبع 

تسا . کیرش  مدرم  اب  مه  رگید  مهد  کی  رد  هک  مسق  ادخ  هب  هدش ، هداد  ملع  مهد  هن  یلع  هب  هک : دنک  لقن  سابع  نبا  زاب  و 
: تفگ هیواعم  تشذگرد ، ع )  ) یلع هکنآ  زا  سپ  تساوخ و  یم  باوج  تشون و  یم  یلع  هب  اردوخ  یملع  تالکشم  هیواعم 

تفر . فک  زا  شناد  ملع و  ع )  ) یلع گرماب 
رد هک : دش  لاوس  اطع  زا  دشابن . رـضاح  شلح  يارب  یلع  دیآ و  شیپ  يا  هلکـشم  هکنیا  زا  درب  یم  هانپ  ادـخ  هب  هتـسویپ  باطخلا  نب  رمع 

مرادن . غارس  وا  زا  رتاناد  ار  یسک  ادخ  هب  هن . تفگ : دوب ؟ یلع  زا  رتاناد  یسک  ص )  ) ادخ ربمایپباحصا 
رهاظ ملع  ع )  ) یلع و  ینطاب ، تسا و  يرهاظ  ار  فورح  زا  کی  ره  هدش و  لزان  فرح  تفه  هب  نآرق  هک ، دنک  تیاور  دوعسم  نب  هللادبع 

تساراد . ار  نآرق  نطاب  و 
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ار یمیخـض  باتک  دـننک  عمج  ار  اهنآ  رگا  هک  مینیب  یم  دایز  ثیدـح  بتک  رد  دـش  لـقن  یلع  ملع  هراـب  رد  هک  یثیداـحا  نیا  ریظن  اـم  و 
دهد . یم  لیکشت 

نآ حرش  یلع و  هرابرد  ناسح  زا  رگید  يرعش 

رد ص 20 یعفاـش  هحلط  نباو  هیاـفک )  ) رد ص 55 یعفاــش  یجنگ  و  دوخ ص 115 ، هرکذـت )  ) رد یفنح ، يزوج  نبا  طبـس  رفظملاوـبا 
رـشتنم و ناسح  لوق  زا  راعـشا  نیا  دـیوگ : راعـشا  لقن  نمـض  هحلط ، نبا  دـنهد و  یم  تبـسن  ناسح  هب  ار  لیذ  راعـشا  لووسلا ،) بلاطم  )

زا : دنترابع  راعشا  اما  هدش و  وگزاب  نابز  هب  نابز  شوگ و 
دومن -  لزاننآرق  دیلو  یلع و  هراب  رد  دنوادخ 

. دناوخ قساف  ار  دیلو  نموم و  ار  یلع 

هحفص 75 ] ] 

تسین . ربارب  نئاخ  قساف  اب  تسا  سانشادخ  هک  ینموم  زگره 
. يراوخ تکاله و  اب  دیلو  دوشیم و  رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تمارک  تزع و  اب  یلع 

دوش . یم  تشهب  لخاد  کش  نودب  ع )  ) یلع هکیلاح  رد  دسر  یم  دوخ  لامعا  يازج  هب  منهج  رد  دیلو  يدوز  هب 
دراد : هفاضا  ار  تایبا  نیا  موس  رعش  زا  دعب  هدرک و  لقن  ار  ناسح  راعشا  هغالبلا ج 2 ص 103  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

دنوش . یم  هدناوخ  باسح  هب  ع )  ) یلع دیلو و  يدوز  هب 
دور  یم  تشهب  هب  شنامیا  وکین و  ياهتلصخ  ببس  هب  یلع 

تسین . منهج  يراوخ و  زج  دیلو  يازج  هکیلاح  رد 
دندیشوپ  یم  هاتوک  راولش  ام  ياهرهش  رد  هک  دندوب  یناسک  نابا  ناینشیپ  رد 

. تسا هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  ار  ناسح  راعشا  نیا  ج 2 ص 23  بطخلا ) هرهمج   ) رد یکز  دمحا  و 
هک : هدش  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هراشا  تایبا  نیا  رد 

 0 نووتسی اقساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا 
نب دیلو  یلع و  نیب  هک  يا  هرجاشم  هراب  رد  هیآ  نیا  (، دنتسین يواسم  هن ، دشاب  یم  قساف  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  نموم  هک  یـسک  ایآ  )

. تسا هدش  لزان  دش  عقاو  طیعم  یبا  نب  هبقع 
و رتروآ ، نابز  وت  زا  نم  تفگ : دیلو  دش  یتبحص  دیلو  یلع و  نیب  دیوگ : راسی  نب  اطع  زا  شدنس  هب  دوخ  ریسفت  رد ج 21 ص 62  يربط 

مرتاناوت . نمشد  فص  ندناشن  بقع  رد  رتزیت و  ما  هزین 
هرجاشم نیا  ببس  هب  یتسین و  شیب  یقساف  هک  وش ، تکاس  دومرف : ع )  ) یلع

هحفص 76 ] ] 

دش . لزان  قوف  هیآ 
: تفگ ع )  ) یلع هب  دیلو  دش  عقاو  يا  هعزانم  دـیلو  یلع و  نیب  هک : هدـمآ  (، نزاخ ریـسفت   ) و ج 3 ص 470 یناـغا )  ) ج 4 ص 185 رد  و 
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مرتریلد و رتروآ  نابز  وت  زاو  رتزیت  تا  هزین  زا  ما  هزین  هک  مسق  ادـخب  ما ، هدروخلاس  يریپ  نم  یتسین و  شیب  یکدوکوت  هک  شاـب  تکاـس 
یتسین . نیب  یقساف  هک  وش ، تکاس  دومرف  یلع  متسه . رت  لد  رپ  دربن  فص  رد 

دومرف . لزان  تبسانم  نیدب  ار  قوف  هیآ  دنوادخ  و 
( مود پاچ  یتدایز  )

بحم هدومن و  لقن  حیحـص  ياهدنـس  هبار  تیاور  نیا  لومنلا ) بابـسا   ) باتک رد ص 263  ساـبع  نبا  قیرط  زا  دوخ  دانـسا  هب  يدـحاو 
( یبقعلا رئاخذ   ) رد ص 88 يدـحاو و  ظفاح  یفلـس و  ظفاح  قیرط  زا  هداتق  ساـبع و  نبا  زا  ضاـیرلا ،)  ) ص 206 رد ج 2  يربط  نیدـلا 

نبا دنا و  هدومن  رکذ  دوخریسفت  رد  يروباشین  و  هیاف )  ): رد ص 55 یجنگ  دوخ و  بقانم )  ) رد ص 188 یمزراوخ  دنک و  لقن  ار  تیاور 
هبقع بلاط و  یبا  نبا  یلع  هراب  رد  قوف  هیآ  هک : دنیوگ  ود  نیا  زج  ويدسو  راسی  نب  اطع  هک : دیوگ  دوخ  ریسفت  رد ج 3 ص 462  ریثک 

تسا . هدش  لزان 
تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیطمسلا ) ررد  مظن   ) رد يدنرز  نیدلا  لامج  و 

هک : دنک  تیاکح  دوخ  داتسا  زا  لقن و  ار  تیاور  هغالبلا ) جهن  حرش   ) رد ج 1 ص 394 و ج 2 ص 103 دیدحلا  یبا  نبا  و 
دنراد . قافتا  نآ  لقن  رد  یگمه  روهشم و  مه  شربخ  تسا و  یعطق  مولعم و  همه  شیپ  ع )  ) یلع ناش  رد  هیآ  نیا  لوزن 

نبا يدـع ، نبا  يدـحاو ، و  یناـغا ،)  ) رد جرفلاوبا  هک : هتفگ  هدرک و  تیاور  قـیرط  یـسررب  اـب  روـثنملارد )  ) ص 178 رد ج 4  یطوـیس 
قرط زا  ار  تیاور  نیا  رکاسع ، نبا  يدادغببیطخ ، هیودرم ،

هحفص 77 ] ] 

زا متاحیبا  نیا  تسا و  هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  راسی  نب  اطع  زا  ریرج  نبا  قاحـسا و  نبا  ودـنا  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  يدایز 
نبا لقن و  ار  تیاور  ضر )  ) یلیل یبا  نبا  نمحرلادـبعزا  متاح  یبا  نبا  زا  زاب  هدرک و  تیاور  قیرط  یـسررب  اـب  ارنآ  دـننام  ضر )  ) يدـس

دنا . هدرک  لقن  سابعنبا  زا  رکاسع  نبا  بیطخ ، هیودرم ،
تسا . هدومن  رکذ  ار  قوف  تیاور  دوخ  هریس  باتک  رد ج 2 ص 85  یبلح  مود ) پاچ  یتدایز  )

رگید يرعش  و 

تسا : هدرک  لقن  دوخ  هرکذت  رد ص 10  ار  ریز  راعشا  یفنح  يزوج  نبا  طبس  رفظملاوبا 
تشاد ؟ ناهنپ  دیشخب و  ریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاح  رد  هکنآتسیک 

دنک ؟ راغ  گنهآ  هنابش  دمحم  ات  دیباوخ  ص )  ) دمحم رتسب  رد  بش  یسک  هچ  و 
تسا  هدش  باطخنموم  نآرق  هیآ  هن  رد  یسک  هچ  و 

شا هراب  رد  دیشخب و  ریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاحرد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  اجنآ  دنک ، یم  روهـشم  ناتـساد  هب  هراشا  لوا  تیب  رد 
دش : لزان  هیآ  نیا 

نوعکار  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللامکیلو و  امنا 
دیایب . هیآ  نیا  حرش  و 

رد دیـشوپ و  ار  ص )  ) ادـخ ربمایپ  گنر  زبس  درب  یلع  هک : دـنرادقافتا  نآ  لقن  هب  یمالـسا  تما  هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  مود  رعـش  و 
تسد زاوا  ات  دیباوخ  ترضح  رتسب 
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هحفص 78 ] ] 

دش : لزان  هیآ  نیا  تبسانم  نیدب  دومن و  ربمغیپ  يادف  ار  دوخ  دنک و  رارف  نیکرشم 
هللا  هاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و 

ندیباوخ ص )  ) مرکا لوسر  رتسب  رد  ناتساد  هتفگ : یفاکـسا  رفعج  وبا  تسا ، روکذم  هغالبلا ج 3 ص 270  جهن  حرـش  رد  هکیروط  هب  و 
سانلا نم  هیآ " و  هک  دنا  هدومن  تیاور  نیرـسفم  همه  دـنک و  یمن  راکنا  ارنآ  نید  یب  ای  هناوید  زج  هدـش و  تباث  رتاوت  هب  یلع  ترـضح 

تسا . هدش  لزان  ع )  ) یلع هراب  رد  و  ص )  ) لوسر ترضح  ياج  ع )  ) یلع ترضح  ندیباوخ  بش  رد  هیآ  رخآ  ات  يرشی "  نم 
دوخ ياـج  هب  هکم  رد  ار  ع )  ) یلع دومرف ، ارهنیدـم  يوس  هب  ترجه  هدارا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نوچ  هک : دـنک  تیاور  شریـسفت  رد  یبلعث 

نیکرـشم هکیلاح  رد  راغ ، يوس  هب  جورخ  بش  رد  و  دـنک ، در  دـندوب  هدراذـگ  ترـضح  تمدـخ  هک  یعیادو  ربماـیپ و  نوید  اـت  دراذـگ 
هب ارم  یمرـضح  زبس  درب  درک : رما  دباوخب ، وا  رتسب  رد  هک  دومرف  رما  یلع  هب  دنتـشاد ، ار  ترـضح  نتـشک  دـصق  هتفرگ و  ار  هناخ  فارطا 

هللااشنا . دیسر  دهاوخن  یبیسآ  وتب  نیکرشم  هیحان  زاهک  نادب  نیقی  باوخب  نم  رتسب  رد  چیپ و  دوخ 
مدنکفا و يردارب  ود ، امـش  نیب  نم  هک : داتـسرف  یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دـنوادخ  هجیتن  رد  ودرک  لمع  ترـضح  روتـسد  هب  ع )  ) یلع

یگدنز لوط  ود  ره  درادیم ؟ مدقم  دوخ  رب  ار  دوخ  ردارب  امش  زا  کیمادک  کنیا  تسا  يرگید  زا  رت  ینالوط  رفن ، ود  امـش  زا  یکی  رمع 
هک : داتسرف  یحودنوادخ  سپس  دندومن ، رایتخا  ار 

ندومن ادف  يارب  ار  دوخ  ناج  دیباوخ و  ربمغیپ  ياج  رد  متـسب ، يردارب  دـقع  ص )  ) دـمحم وا و  نیب  نم  دـیدوبن ، ع )  ) یلع لثم  امـش  ارچ 
دینک . ظفح  نانمشد  تسد  زا  ار  وا  دیئآ و  دورف  تشاد ، مدقم  دوخ  رب  ار  وا  تخاس و  هدامآ 

وا ياپ  دزن  لیئاکیم  و  ع )  ) یلع ترضح  رس  دزن  لیئربج  دندم ، دورف  ود  ره 
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دز : گناب  لیئربج  دنتسشن 
هکئالملا . کب  یلاعت  كرابت و  هللا  یهابی  یلع  ای  کلثم  نم  خب  خب 

دیامرفیم .) تاهابم  هکئالم  رب  وت  دوجو  هب  دنوادخ  هک  یلع  يا  وت  دننام  تسیک  داب  كرابم  داب  كرابم  )
دومرف : لزان  ع )  ) یلع ناش  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دوب ، هنیدم  هناور  ادخ ، ربمایپ  هکیلاح  رد  و 

 " هللا . هاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم   "و 
رد یلع  ترـضح  ندـیباوخ  راغ و  يوس  هب  نیکرـشم  تسد  زا  رکب  یبا  اب  ص )  ) ربمایپ ندرک  رارف  لاح  ردهیآ  نیا  هک  دـیوگ  ساـبع  نبا 

دش . لزان  وا  ياج 
ص 114 و هیافک )  ) رد یجنگ  و  تسا . هدرک  لقن  مولعلا ) اـیحا   ) رد ج3 ص 238 یلازغ  شلیـصفت ، لوط و  همه  اب  ار  یبلعث  ثیدح  نیا 

نبا طبـس  دوخ و  لوصف )  ) رد ص 33 یکلام  غابـص  نبا  و  هدومن ، تیاور  یفـسن  ظفاح  زا  سلاـجملا ) ههزن   ) رد ج 2 ص 209 يروفص 
دنا . هدومن  تیاور  ار  ثیدح  نیا  راصبالا ) رون   ) رد ص 86 یجنلبش  دوخ و  هرکذت )  ) رد ص 12 یفنح  يزوج 

هک : هدمآ  نینچ  ریخا  ردصم  هس  رد 
هک : دومرف  وگزاب  نم  يارب  دوب  هدورس  بشنآ  رد  هک  يرعش  ع )  ) نانموم ریما  دیوگ : سابع  نبا 
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اصحلا  یطو  نم  ریخیسفنب  تیق  و 
جحلا تیبلاب و  فاط  قلخ  مرکا  و 

ینووسی  ام  مهنم  یعارا  تبور 
رسالا لتقلا و  یلع  یسفن  تربص  دق  و 

انمآ  راغلا  یف  هللا  لوسر  تاب  و 
رتسلا یف  هلالا و  ظفح  یف  لاز  ام  و 

رجح هناخ و  فاوط  هک  دوب  یناـسنا  نیرت  یمارگ  وا  مداد . رارق  رپس  هدـمآ ، دـیدپ  نیمز  يور  رب  هک  یـصخش  نیرتهب  يارب  ار  دوخ  ناـج 
. دومن

هحفص 80 ] ] 

دسرب . یبیسآ  نم  هب  نیکرشم  زا  هک  مدوب  رظتنم  بش  یمامت  رد 
مدوب . هتخاس  هدامآ  يریسا  ندش و  هتشک  يارب  ار  دوخ  و 

دومرف . ظفح  تشاد و  یفخم  اه  هدید  زا  اروا  دنوادخ  درب و  رسب  راغ  رد  ینمیا  اب  بش  نآ  رد  ادخ  لوسر 
و ج 1 يربط ) خیرات -   ) ج 2 ص 99-100 دمحا ، دنسم )  ) ج 1 ص 348 تسا : هدمآ  اهباتک  نیا  رد  ندیباوخ ) بش   ) تیبملا هلیل  ناتساد 
ج 13 ص دیرفلا ) دقعلا   ) ج 2 ص 90 ماشه ، نبا  هریـس )  ) ج 2 ص 291 یبوقعی ،) خـیرات   ) ج 2 ص 29 دعـس ، نبا  تاقبط )  ) ص 312
( عاتمالا  ) ص 39 یمزراوخ ، بقانم )  ) ص 75 ادفلا ، یبا  خیرات  ریثا ج 1 ص 126  نبا  خیرات  ج 2 ص 42  يدادغب ، بیطخ  خیرات   ) 191

هیبلحلا . هریسلا   ) ج 2 ص 29 ریثک ، نبا  خیرات )  ) ج 7 ص 338 يزیرقم ،
دراد هعقاو  نیا  هب  هراشا  هک  دنا  هدومن  لقن  ارنآ  ثیدح ، قثوم  نایوار  ظافح و  زا  يدایز  هدع  هدش و  لقن  یحیحص  ثیدح  سابع  نبا  زا 

دوش . هعجارم  ریدغلا  همجرت  لوا  دلج  هب ص 95 
هک : هدش  لقن  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زا  یتیاور  هب  هعقاو  نیمه  و 

مه دنوادخ  دومن و  فرطرب  ترضح  رـس  زا  ار  نیکرـشم  رـش  دومن و  ادخ  لوسر  يادف  ار  دوخ  ناج  ع )  ) نینموملا ریما  ترجه ، بش  رد 
 ". هللا تاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و  دومرف " : لزان  وا  ناش  رد  ار  هیآ  نیا 

تسا ع )  ) یلع ترضح  نموم  زا  دارم  تایآ  نیآ  رد  ، تسا هدیدرگ  لزان  ع )  ) نینموملا ریما  هراب  رد  هک  هدومرف  هیآ  هن  هب  هراشا  موس  رعش 
میدش فقاو  هیآ  هد  هب  ام  یلو 

هحفص 81 ] ] 

تسا . هداد  صیصخت  هیآ  هن  هب  ناسح  ارچ  میناد  یمن  و 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ دـنک ، یم  لقن  يو  زا  نیفـص )  ) باتک رد ص 31  محازم  نب  رـصن  هک  يا  هدیـصق  رد  هعـصعص  نب  هیواعم  و  مود :) پاچ  یتداـیز  )
دیوگ :

هیآ  نوثالث  هیف  تلزن  نم  و 
ادرف اصلخم  انموم  اهیف  هیمست 

اهریغ  هیف و  نشج  تابجوم  يوس 
ادلا هیالولا و  هللا  بجوا  اهب 

همجرت :
هدش  هدیمان  صلخم  نموم  نآرق  هیآ  یس  رد  هک  یسک 

دومرف . بجاو  ار  وا  یتسود  تیالو و  همهنآ ، ببسب  دنوادخ  هک  شرگید ، لیاضف  هفاضا  هب 
زا : تسا  ترابع  هدش  لزان  ترضح  هراب  رد  هکیتایآ  اما 

. نووتسی اقساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا  - 
.18 هدجس : هروس 

. تشذگ تسا  یلع  هراب  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رب  تشاد  تلالد  هک  یثیداحا  دلج  نیا  رد ص 75  هک 
نینموملاب  هرصنب و  كدیا  يذلا  وه  - 2

.62 لافنا : هروس 
رکبوبا العلا و  نب  مساقلا  وبا  زا  یعفاش  ملسم  نب  یلع  نسحلاوبا  ار  ام  داد  ربخ  هک : دیوگ  حیحص  دنـس  هب  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح 

نب سابع  زا  يرهم ، لیعامـسا  نبنیـسح  هللادـبع  وبا  زا  دالخ ، نب  فسوی  نب  دـمحا  رکبوبا  زا  یبیـصن ، ینیر  نامیلـس  نب  رمع  نب  دـمحم 
: هدش هتشون  شرع  رب  تفگ : هک  هریره  یبا  زا  حلاص ، زا  یبلک ، زا  يدسا ، رمع  یبا  نب  دلاخ  زا  راکم ،

هحفص 82 ] ] 

هرـصنبكدیا يذلا  وه  میرکلا : هباتک  یف  لج  زع و  هلوق  کلذ  یلعب و  هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحمو  یل  کیرـش  يدحو ال  هللا  الا  هلا  ال 
هدحو . یلع  نینموملاب  و 

دییات ار  وا  یلع  هلیسو  هب  مداد و  رارق  دوخ  ربمایپ  ار  دمحم  ما  هدنب  مکیرش ، یب  هک  یئاتکی  يادخ  تسین  شتـسرپ  هتـسیاش  نم  زج  یـسک 
یلع نینموم  زا  دارم  و  دومرف ، دییات  نینموم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  وا  دـیوگ : هکنانچ  تسا  ادـخ  نخـس  نآ  لیلد  مدرک و 

تسا .) یئاهنتب 
رد ریرج  نباار  ثیدح  نیا  هک : دیامن  یم  حیرصت  سپس  هدرک و  تیاور  دوخ  دانسا  هب  ص 110  هیافک )  ) ردیعفاش یجنگ  ار  ثیدح  نیا 

رردلا  ) ص 199 رد ج 3  یطویـس  نیدـلا  لالج  ظـفاح  هدومن و  رکذ  ع )  ) یلع لاـح  حرـش  رد  دوخ  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  شریـسفت و 
قیرط زا  نینچمه  هریره و  وبا  زا  شدانـسا  هب  میعن  نبا  ظفاح  زا  هدوملا ) عیباـنی   ) رد ص 94 يزودـنق  هدرک و  لقن  رکاسع  نبا  زا  روثنملا )

تسا . هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  حلاص  یبا 
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دوخ دانسا  هب  شخیرات  رد ج 1 ص 173  يدادغب  بیطخ  هلمج : زا  دنا  هدرک  لقن  دننانیمطا  دروم  هک  ظافح  زا  یعمج  ار  ثیدح  يادـتبا 
هدش : هتشون  شرع  رب  مدید  مدش  هدرب  جارعم  هبهکنآ  زا  سپ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هدرک و  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 

یلعب . هترصنیلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  الا  هلا  ال 
تشذگ ) ثیدح  نیا  همجرت  )

رد یمزراوخ  و  یبقعلا ،) ریاخذ   ) رد ص 69 شا و  هریس  رد  الم  قیرط  زا  ارمحلا  یبا  زا  ضایرلا )  ) رد ج 2 ص 172 يربط  نیدلا  بحم  و 
تیاور نینچ  ظفل  کی  هب  قیرط  ود  زا  دوخ  دیارف )  ) باب 46 رد  ییومح  دوخ و  بقانم )  ) ص 254

هحفص 83 ] ] 

هدش : هتشون  شرع  رب  مدید  مدش  هداد  ریس  الاب  ملاوع  رد  نوچ  دومرف : ص )  ) لوسر ترضح  هک  دنا  هدرک 
هب . هترصن  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال 

فرط رد  مدـش ، هداد  ریـس  هک  یبـش  هک : هدرک  لـقن  ظـفل  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راکتمدـخ  ارمحلا ، یبا  زا  رگید  دانـسا  هب  و 
تسا : هتشون  مدید  شرع  تسار 

یلعب . هتدیا  یتوفص ، دمحمل  يدیب  ندع  هنج  تسرغی  ریغ  هلا  يدحو ال  هللا  انا 
قیرط زا  هدومن و  تیاور  ارمحلا  یبا  زا  قیرط  دـنچ  زا  هدرک  لقن  لامعلا ) زنک   ) رد ج 6 ص 158 هکنانچ  یطویـس  ظفاح  ظفل  نیمه  هب  و 

هک : هدومن  تیاور  ربمایپ  زا  رباج  زا  رگید 
یلعب . هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  هنس " : یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  هللا  قلخی  نا  لبق  هنجلا  باب  یف  بوتکم 

رد ج 1 ص 7 یطویـس  ارمحلا و  یبا  زا  یناربط ، قیرط  زا  عمجملا )  ) رد ج 9 ص 121 یمثیه  ظفاح  تسا :) مود  پاچ  يداـیز  هکت  نیا  )
دنا . هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  رکاسع  نبا  يدع و  نبا  زا  سنا  قیرط  زا  يربکلا ) صیاصخلا  )

ترـضح هب  باطخ  ( ) ص  ) ادخ لوسر  دیامرف : هک  دـنک  لقن  یلع  ترـضح  زا  یبرقلا ) هدوم   ) باتک زا  متـشه  یتسود  رد  ینادـمه  دـیس 
رب مدـید  مدیـسر  سدـقملا  تیب  هب  متـشاد و  جارعم  گنهآ  هک  یماگنه  مدـید : مدوخ  مسا  هب  نورقم  اـج  راـهچ  رد  ارت  مسا  دومرف : ریما )

: تسا هدش  هتشون  هرخص 

هحفص 84 ] ] 

هریزو . یلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلاال 
دوب : هتشون  نآ  رب  مدیر  یهتنملا  هردس  هب  نوچ  و 

هب . هترصن  هریزویلعب و  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  دمحم  يدح  انا و  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا 
هتدـیا یقلخ ، نم  یبیبح  دـمحم  انا  الا  هلا  لهلا ال  انا  ینا  دوبهدـش : هتـشون  شرع  ياه  هیاپ  رب  مدیـسر  ناـیملاع  راـگدرورپ  شرع  هب  نوچ 

هبهترصن . هریزو و  یلعب 
دندوب : هتشون  نآ  رد  رب  مدیسر  تشهب  هب  نوچ  و 

. هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  و  انا ، الا  هلا  ال 
نینموملانم  کعبتا  نم  هللا و  کبسح  یبنلا  اهیا  ای  - 3
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 64 لافنا : هروس 
تسیفاک .) ار  وت  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینینموم  و  دنوادخ ، ربمغیپ  يا  )

نینموم زا  دارم  هتشگ و  لزان  ع )  ) یلع فصو  رد  هیآ  نیا  هک : هدروآ  حیحـص  دنـس  هب  شدانـسا  هب  هباحـصلا ) لئاضف   ) رد میعن  وبا  ظفاح 
تسا ع )  ) یلع هیآ  رد 

. الیدبت اولدب  امو  رظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  ودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  - 4
 23 :. بازحا

يا هدع  هدرب و  ورف  دوخ  ماک  رد  گرم  ار  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  دننک  یم  افو  ادخ  اب  دوخ  دـهع  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانموم ، هورگ  زا  )
دنا .) هدادن  مارم  نیا  رد  يرییغت  لیدبت و  هنوگچیه  دنا و  هتسشن  گرم  راظتنا  هب  مه  رگید 

زا رگید  يا  هدـع  ریرج و  نـبا  زا  هیاـفکلا " ص 122  رد "  یجنگ  ظاـفحلا  ردـص  بقاـنملا " ص 188 و  باـتک "  رد  یمزراوخبیطخ 
نامیپ دـنوادخ  اب  نانآ  هدـش  لزان  وا  نارای  هزمح و  هراب  رد  هبحن  یـضق  نممهنمف  هکرابم  هیآ  زا  هلمج  نیا  هک  تسا  هدرک  لـقن  نارـسفم 

رد هجیتن  رد  دننادرگن  يور  نمشد  زا  هدرکن و  تشپ  دربن  نادیم  زا  هک  دندوب  هتسب 

هحفص 85 ] ] 

دندش . هتشک  ات  دندیگنج  دوخ  دوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هداتسیا و  نمشد  يوربور 
دـشن و فرحنم  ریـسم  زا  درک و  تکرح  دوخ  داهج  ریـسم  رد  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  هراـب  رد  رظتنی "  نم  مهنم  هیآ " و  رگید  هلمج 

داهن . دوخ  ناگتشذگ  مدق  ياج  مدق  دادن و  تهج  رییغت 
وا زا  یصخش  تفگ  یم  نخس  تشاد  ربنم  يور  رب  هفوک  دجسم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یماگنه  دیوگ : قعاوصلا  رد ص 80 ، رجح  نبا 
هیآ نیا  مناهاوخ ، ار  وت  ششخب  ادنوادخ  دومرف  ترضح  هیلع "  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  درک "  لاوئس  هیآ  نیا  هراب  رد 

هزمح دش و  دیهـش  ردب  گنجرد  هدیبع  اما  تسا ، هدش  لزان  بلطملادبع  نب  ثرح  نب  هدـیبع  میومع  رـسپ  هزمح و  میومع  نم و  هراب  رد 
زا ار  منساحم  نیا  هک  متسه  تما  دارفا  نیرت  تخبدب  راظتنا  رد  نم ، اما  و  دیدرگ ، دیهش  ادخ  هار  رد  تسش و  ناج  زا  تسد  دحا  زور  رد 
. هدومن ینیب  شیپ  میارب  تسا و  هتسب  نم  اب  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  مساقلاوبا  نم  تسود  هک  تسا  ینامیپ  نیا  دیامننیگنر ، مرس  نوخ 

نوعکار . مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلانومیقی و  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  - 5
عوکر لاح  رد  ار  شیوخ  هوکز  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  وا و  هداتسرف  تسا و  دنوادخ  امش  یلو  انامه  همجرت -  )

.) دنزادرپ یم 
، مدـناوخ مرکا  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زاـمن  يزور  دـیوگ : هک  تسا  هدومن  تیاور  يراـفغ  رذ  یبا  زا  شدانـساب  شریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا 

دنلب نامـسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتـسد  لئاس  دومنن ، یهجوت  يوب  دادـن و  یخـساپ  ار  وا  یـسک  درک و  یتجاح  تساوخرد  مدرم  زا  یلئاـس 
ماگنه نیا  رد  درکن  یهجوت  نمب  یـسک  متـساوخ و  يزیچ  مدرم  زا  دمحم  وت  ربمغیپ  دجـسم  رد  نم  شاب  دهاش  ادـنوادخ  تفگ : هدرک و 

دوب نآ  رد  اـهبنارگ  يرتـشگنا  هک  شیوخ  تسار  تسد  تشگنا  نیرخآ  اـب  دوب  عوـکر  لاـح  رد  دـناوخیم و  زاـمن  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع
نوریبوا تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دمآ و  یلع  کیدزن  هب  مه  وا  دومرف و  هراشا  لئاس  يوسب 

هحفص 86 ] ] 
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دوب . هرظنم  نیا  دهاش  مرکا  لوسر  دروآ و 
تفگ : درک و  تساوخرد  وت  زا  یسوم  مردارب  ادنوادخ  درک : ضرع  دوشگ و  نامسآ  يوسب  ار  دوخ  مشچ  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 
يرزا هب  ددشا  یخا ، نوراه  یلها  نم  اریزویل  لعجا  و  یلوق ، اوهقفی  یناسل ، نم  هدقع  للحا  و  يرما ، یلرـسی  و  يردص ، یل  حرـشا  بر 

يرما . یف  هکرشا  و 
هطهروس ) زا  ات 32  تایآ 25  )

مردارب نم  يارب  و  دـنمهفب ، ار  منخـس  ات  ياشگب  منابز  زا  هرگ  نادرگ ، ناسآ  میارب  ارم  راک  امرف ، هداـشگ  ار  ما  هنیـس  اراـگدرورپ  همجرت :
نادرگ . کیرش  نم  راک  رد  ار  وا  زاس و  مکحم  وا  اب  ارم  تشپ  نادرگ . مریزو  تسا  نم  نادناخ  زا  هک  ار  نوراه 

يدومرف : وا  هب  هدروآرب و  ار  شتجاح  یسوم  باوجرد  وت  ایادخ 
امکیلا . نولصی  الفاناطلس  امکل  لعجن  کیخاب و  كدضع  دشنس 

امشب یسر  تسد  هجیتن  رد  ار ، طلـست  يرترب و  رفن  ود  امـش  يارب  میهد  یم  رارق  میزاس و  یم  مکحم  تردارب  ببـسب  ار  تیوزاب  يدوزب  )
درک .) دنهاوخن  ادیپ 

يرهظ . هب  ددشا  ایلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  يرما و  یلرسی  يردص و  یل  حرشا  مهللا و  کیفص  کیبن و  دمحم  ینا  مهللا و 
دارفا زا  ینابیتشپ  شخب و  یناسآ  ار  مراک  امرف و  هداشگ  زین  ارم  هنیـس  اراگدرورپ  متـسهوت  هدیزگرب  ربمایپ و  دمحم  نم  انامه  ادنوادخ و  )

زاس . مکحم  ارم  تشپ  وا  ببسب  هدب و  رارق  راک  نیا  يارب  ار  یلع  امرف ، باختنا  نم  يارب  نم  هداوناخ 
، دمحم يا  درک : ضرع  دـش و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ترـضحنآ  ياعد  زونه  دـیوگ  هنع  هللا  یـضر  رذوبا 

ار : هیآ  نیا  ناوخب 
هیآ  رخآ  ات  اونمآ ... نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

يرایسب هدع  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هرابرد  ار  لوزن  ناش  نیا  تیاور و  نیا 

هحفص 87 ] ] 

1 زا : دنترابع  هلمجنآ  زا  دنا  هدرک  رکذ  شدانسا  رد  تبظاوم  تقد و  اب  دوخ  ياه  هتشون  رد  ثیدح  ریسفت و  نایاوشیپ  زا 
. دهاجم و  میکح ، یبا  نب  هبتعو  سابع ، نبا  قیرط  زا  ریسفت ج 2 ص 165  رد  يربط  - 

. دنس ودب  قیرط و  ود  زا  لوزنلا ص 147  بابسا  رد  يدحاو  - 2
. میدرک رکذ  رذوبا  زا  هک  یثیدح  سابع و  نبا  مالس و  نب  هللادبع  زا  اطع  زا  موس ص 431  دلج  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  - 3

شریسفت ج 1 ص 496. رد  نزاخلا  - 4
هحفص 496 مکی  دلج  شریسفت  رد  تاکربلا  وبا  - 5

هحفص 496 مکی  دلج  شریسفت  رد  يروباشین  - 6
. تسا هدرک  رکذ  ار  یبلعث  ثیدح  همهملا " ص 123  لوصف  رد "  یکلام  غابص  نبا  - 7

. تسا هدروآ  ار  رذ  یبا  ثیدح  لووسلا " ص 31  بلام  رد "  یعفاش  هحلطنبا  - 8
. تسا هدرک  تیاور  هللادبع  نب  بلاغ  هبتع و  يدس و  زا  یبلعث  ریسفت  زا  هرکذتلا " ص 9  رد "  يزوجلا  نبا  طبس  - 9

نیقارعلا و ظـفاح  دنـس  قـیرط و  زا  ساـبع  نبا  زا  صرد 122  سنا و  زا  شدانــسا  هـب  هیاـفکلا " ص 106  رد "  یعفاــشلا  یجنکلا  - 10
. یلاعملا یبا  یضاق  میعن و  یبا  زا  رکاسع  نبا  یمزراوخ و 
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. دنس ود  قیرط و  ودب  بقانم " ص 188  رد "  یمزراوخ  - 12
سابع نبا  زا  و  سنا ، زا  مهن  یـسباب و  رد  تسا و  هدرک  لقن  يدـحاو  دنـس  قیرط و  زا  مهدراـهچ  باـب  رد  دـئارف "  رد "  ییومح  - 13

. رسای رامع  سابع و  نبا  زا  ملهچ  باب  رد  يرگید ، قیرط  دنسب و 
موس ص 276. دلج  فقاوملا "  رد "  یجیا  دضع  یضاق  - 14

نینچ مه  و  یلیاضف ، جرفلا و  یبا  يدحاو و  قیرط  زا  مالس  نب  هللادبع  زا  مود ص 227  دلج  ضایرلا "  رديربط "  نیدلا  بحم  - 15

هحفص 88 ] ] 

. يزوج نبا  يدقاو و  قیرط  زا  ریاخذلا " ص 102 باتک "  رد  زین  شباتک و  نیمه  هحفص 206  رد 
هملس زا  متاح  یبا  نبا  زا  رگید  دنس  رد  هدرک و  لقن  نینموملا  ریما  زا  دنـس  کی  رد  مود ص 71  دلج  شریـسفت  رد  یماش  ریثک  نبا   - 16
قیرط زا  سابع و  نبا  زا  يروثنایفس  زا  شدانـساب  هیودرم  نبا  ظفاح  زا  و  يدس ، دهاجم و  زا  شدانـساب  يربطلا  ریرج  نبازا  و  لیهک ، نب 

دیوگ : هاگنآ  هدرک و  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلک 
ریما ظفل  اب  هک  دوب  نینچ  هیودرمنبا  ظـفاح  زا  و  دوش ، یمن  دارو  اـهنآ  رب  يا  هشدـخ  لاکـشا و  هنوگچیه  هک  تسا  يدنـس  هلـسلس  اـهنیا 

. دوب هدروآ  زین  ارعفار  یبا  رامع و  دوب و  هدرک  رکذ  ار  دنس  نینموملا 
زا رکاسع  نبا  قیرط  زا  و  نینموملا ، ریما  زا  شدانـساب  یناربط  زا  متفه ص357  دـلج  هیاهنلا "  هیادـبلا و  باتک "  رد  ریثک  نبا  زین  و   - 17

. لیهک نب  هملس 
باتک رد  بیطخ  قیرط  زا  مشش  دلج  تسا ص 391  هدروآ  شزنکلا  باتک  رد  هکنانچ  عماوجلا "  عمج  باتک "  رد  یطویس  ظفاح   - 18

(. ع  ) نینموملا ریما  زا  هیودرم  نبا  خیشلا و  یبا  قیرط  زا  باتک  نامه  رد ص 405  سابع و  نبا  زا  قفتملا "  " 
قعاوصلا " ص 25. رد "  رجح  نبا  - 19

. تسا هدروآ  هدش  لقن  یبلاعث  لوق  زا  هک  ار  رذ  یبا  ثیدح  راصبالا ص 77  رون  رد "  یجنلبش  - 20
تیاور نیا  زین  يرگید  دارفا  هتبلا  یمالسا  گرزب  نارسفم  راتفگ  زا  هنومن  دوب  نیا  مود ص.329  دلج  یناعملا "  حور  رد "  یسولآ  - 21

. دنا هدرک  رکذ  ار  لوزن  ناش  نیا  و 

هحفص 89 ] ] 

تسا هدورس  دروم  نیا  رد  غیلب  رایسب  يا  هدیصق  هدروآ و  رد  رعشهب  ار  نایرج  نیا  ادخ  لوسر  هاگتسد  فورعم  رعاش  نآ  تباث  نب  ناسح 
. تشاگن میهاوخ  ار  نآ  هدنیآ  رد  ام  و 

هللا . دنع  نووتسی  هللا ال  لیبس  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نما  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقس  متلعجا  - 6
هیآ 19( هبوت  هروس  )

ششوک ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  ازج  زور  ادخب و  هک  یسک  دننام  ار  مارحلا  دجسم  نامتخاس  اهیجاح و  هب  نداد  بآ  دیا  هداد  رارق  ایآ 
دنتسین . يواسم  زگره  ود  نیا  تسین و  نینچ  نیا  هن  دننک ؟ یم 

مارحلا و دجسم  یلوتم  نامثع ) دنزرف   ) هبیش سابع و  دیوگ  يو  هک  هدرک  تیاور  سنا  زا  شدانساب  شریسفت  مهد  دلج  رد ص 59  يربط 
مرترب وت  زانم  تفگ : یم  وا  هب  سابع  دندیـشک ، یم  رگیدکی  خرب  ار  دوخ  تیـصخش  هدرک و  تاهابم  رگیدکی  رب  دـندوب و  هتـسشن  هبعک 
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متسه . اهیجاح  یقاس  ترضحنآ و  ردپ  یصو  ربمایپ و  يومع  نوچ 
ارم دنوادخ  هک  نانچنآ  ایآ  متسه ، ادخ  هناخ  راد  هنازخ  شا و  هناخ  رب  میادخ  نیما  نوچ  مرت  راوگرزب  رت و  مهم  وت  زا  نم  : تفگ یم  هبیش 

متسین . وت  نیما  هداد  رارق  دوخ  نیما 
. دیسر ودنآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  ات  دندرک  یم  هرخافم  رگیدکی  رب  دنتفگ و  یم  نانخس  لیبق  نیمه  زا  رگیدکی  اب  ودنیا 

یتفگ ؟ هچ  واب  وت  ومع  يا  تفگ : یلع  تسا . رترب  نم  زادنک  یم  نامگ  هدرک و  تاهابم  نم  نب  هبیش  تفگ : وا  هب  سابع 
مرتالاب . وت  زا  متسه و  اهیجاح  یقاس  ترضحنآ و  ردپ  یصو  نیشناج و  ربمایپ و  يومع  نم  متفگ : واب  داد : خساپ  سابع 

یئوگ ؟ یم  هچ  وت  هک  تفگ  درک و  ور  هبیشبیلع 
ادخ نیما  هک  یسک  ایآ  متـسه  هبعک  هناخ  راد  هنازخ  شا و  هناخ  رب  متـسه  ادخ  نیماهک  مرترب  وت  زا  تهج  نیدب  متفگ : نم  هکداد  باوج 

سنا دوب ؟ دهاوخن  وت  نیما  تسا 

هحفص 90 ] ] 

منک . وگزاب  ار  شیوخ  راختفا  مهنم  دیراذگب  تفگ : نانآ  خساپ  رد  یلع  هک  دیوگ 
دیئامرفب . مه  امش  تسا . بوخ  رایسب  دنتفگ :

ترجه وا  اب  هدروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  ياـه  هدـعوب  هک  تما  نیا  نادرم  زا  متـسه  یـسک  نیتسخن  هک  مرترب  تهج  نیدـب  امـشزا  نم  دومرف :
تهج مادـک  ره  دـندیدرگ و  فرـشم  ربمایپ  روضحب  دـندش و  هناور  رفنهس  ره  یلع ) نخـس  زا  دـعب  . ) مدرک داـهج  ادـخ  هار  رد  مدومن و 
یحو نآ  هراب  رد  هدش و  لزان  لیئربج  يزور  دـنچ  زا  دـعب  دـنتفر ، مه  اهنآ  تفگن و  نانآ  هب  يزیچ  ربمایپ  دـندرک ، وگزاب  ار  دوخ  يرترب 

دومرف : توالت  نانآ  رب  ار  هیآ  نیا  دندمآ ، ربمایپ  تمدخب  نانآ  یتقو  درک  راضحا  ار  رفن  هس  نآ  ادخ  لوسر  دروآ ،
... رخالا مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقس  متلعجا 

هیآ . رخآ  ات 
تاقیقحت اب  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  نارسفم  نادنمشناد و  ظافح و  زا  يدایز  هدع  نانآ ، ناش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  و  هرخافم ، نیا  ناتساد 

يا هدع  دنا و  هدرک  رکذ  لامجا  روطب  یخرب  هتسناد ، ربتعم  ار  نآ  دنا  هدومن  نآ  دنس  هلسلس  ثیدح و  نیا  نایوار  هراب  رد  هک  يراد  هنماد 
هلمج : زا  دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  الصفم 

. تسا هدرک  لقن  یظرقو  یبعشو  نسح  زا  لوزنلا " ص 182  بابسا  رد "  يدحاو  - 1
. يدس زا  دلج 8 ص 91  شریسفت  رد  یبطرق  - 2

سابع بلاطیبا و  نب  یلع  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنیوگ : یظرق  بعک  نب  دمحم  یبعـش و  دـیوگ : موددلج ص 221  شریسفت  رد  نزاخ  - 3
بحاص نم  تفگ : هحلط  تفگ . یم  ینخـس  کی  ره  هدرک و  تاهابم  رگیدکی  اب  نانیا  دـش . لزان  هبیـش  یبا  نب  هحلط  بلطملادـبع و  نب 

مهد یم  بآ  ار  اهیجاح  نم  تفگ : سابع  متسه . هبعک  راددیلک  هناخ و 

هحفص 91 ] ] 

تسا . نم  اب  جاجح  ندرک  هرادا  و 
مدناوخ و زامن  هدروآ و  هلبقب  يور  رتولج  هام  شـش  دنناوخب  زامن  نارگید  هکنیا  زا  لبق  نم  دـیئوگ ، یم  هچ  امـش  منادـن  نم  تفگ : یلع 
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. دش لزان  هیآ  نیا  سپس  ما . هدز  ریشمش  ربمغیپ  شوداشود  اهگنج  اهداهج و  رد  نم 
. شریسفت مود  دلج  رد ص 221  یفسن  تاکربلاوبا  - 5

. سنا زا  شدانساب  مکی  لهچ و  باب  رد  دئارفلا "  رد "  یئومح  - 6
. یظرقو یبشعو  نسح  زا  يدحاو  قیرط  زا  همهملا " ص 123  لوصفلا  رد "  یکلام  غابص  نبا  - 7

نیطمسلا . ررد  رعش  مظن و  رد  يدنرز  فسوینب  دمحم  نیدلا  لامج  - 8
. میدرک رکذ  ار  نآ  نتم  رد  هک  یترابع  نامهب  سنا  زا  رکاسع  نبا  ریرج و  نبا  قیرط  زا  هیافکلا ص 113  رد  یجنگ  - 9

بعک نب  دمحم  زا  ریرجنبا  قیرط  زا  و  یبعـش ، زا  شدانـساب  قازرلادـبع  ظفاح  زا  مود ص 341  دـلج  شریـسفت  رد  یماش  ریثک  نبا  - 10
هیقب دـندرک و  یم  تاهابم  رگیدـکی  اب  هبیـش  سابع و  یلع و  تسا : هدـمآ  نینچ  نیا  ناـنیا  تراـبع  قیرط و  نیا  رد  يدـس و  زا  و  یظرق ،

تسا . هدرکلقن  نسح  زا  رمعم  زا  روث  نب  دمحم  نسح و  زا  قازرلادبع  ظفاح  قیرط  زا  زین  و  تسا . قوف  ترابع  لثم  ناشترابع 
قازرلادبع و ظافح  قیرط  زا  هدرک و  لقن  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  موس ص 218  دلج  روثنملارد  رد  یطویس  ظفاح  - 11
زا و  نسح ، زا  قازرلادـبع  زا  و  یبعـش ، زا  هیودرم  نبا  زا  یبعـش و  زا  خیـشلا  یبا  متاح و  یبا  نبا  رذـنمنبا و  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا 

زا هیدورم  نبا  خیشلا و  یبا  هبیش و  یبا  نبا  قیرط 

هحفص 92 ] ] 

زا خیـشلا  یبا  ریرج و  نبا  قـیرط  زا  و  یظرقبعک ، نب  دـمحم  زا  ریرج  نـبا  زا  نیریـس و  نـبا  زا  یناـیرف  قـیرط  زا  و  هدـیبع ، نـب  هللادـیبع 
 0 تسا هدرک  تیاور  میدروآ  باتک  نتم  رد  ام  هک  یترابع  ظفلب و  سنا  زا  شدانساب  رکاسع  نبا  ظفاح  میعن و  یبا  ظفاح  زا  كاحض و 
لقن حنملا "  دراوم  حـلملا و  رداوش  باتک "  زا  يرگید ص 209  پاچ  رد  مود ص 242 و  دلج  سلاجملا "  ههزن  رد "  يروفـص   - 12

هک : تسا  هدرک 
ما . هتخاس  ار  هبعک  نم  اریز  مرتهب  وت  زا  نم  تفگ : یم  هزمح  دندرک  یم  رخافت  رگیدکی  رب  امهنع  هللا  یضر  هزمح  سابع و 

تسا . هدش  راذگاو  نمب  اهنآ  هب  نداد  بآ  اهیجاح و  تیاقس  اریز  متسه  رتهب  وت  زا  نم  تفگ : سابع 
نیب رد  دنداتفا و  هارب  میسرپ ، یم  میدرک  دروخرب  وا  ابهک  یسک  نیلوا  زا  میور و  یم  رازگیر ) ياه  لیـسم   ) حطبا هب  دنتفگ  رگیدکیب  سپ 

دنتساوخ . هیرظن  وا  زا  دنتفگ و  واب  ار  دوخ  نایرج  دندید  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  هار 
نیا زا  دش و  رادربخ  نایرج  زا  ربمغیپ  ما . هدیورگ  مالسا  هب  امـش  زا  رتدوز  نم  اریز  متـسه  رتهب  امـش  يود  ره  زا  نم  تفگ  خساپ  رد  یلع 

تسا .) هتسناد  رتهب  ود  ره  زا  ار  دوخ  یلع  هدش و  هتفگ  شیومع  ودب  بلطم  نیا  ارچ  هک  دش  تحاران  يردق   ) دش گنتلد  عوضوم 
هیالا . جاحلا ... هیاقس  متلعجا  داتسرف : ار  هیآ  نیا  وا  تلیضف  رد  هدرک و  قیدصت  ار  یلع  راتفگ  دنوادخ  هاگنآ 

رد میا  هدرک  هعلاطم  ار  اهنآ  هتفای و  عالطا  اهنآ  رب  هیآ ، نیا  لوزن  و  هرخافم ، نیا  هراب  رد  هک  ار  يرداصم  كرادـم و  مامت  میناوت  یمن  اـم 
نآرق تایآهیقب  رد  هک  ار  یئاه  هتـشون  كرادم و  همه  میناوت  یمن  تسا ، یـسیون  هصالخ  ام ، روظنم  هکاجنآ  زا  روطنیمه  میروایب و  اجنیا 

. مینک رکذ  اجنیا  هدش  هدراو  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تلیضف  رد  ربمایپ  ثیداحا  و 

هحفص 93 ] ] 

ناش رد  هک  یتایآ  اجنآ  رد  هک  میا  هتـشاگن  زیزعل "  باتکلا  یف  هرهاطلا  هرتعلا  مانب "  يرگید  باتک  رد  هراب  نیا  رد  لـصفم  يراـتفگ  اـم 
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میا . هداد  حرش  لیصفتب  هدشلزان  ادخ  لوسر  كاپ  نادناخ 
ادخ لوسر  ثیداحا  يرادهگن  ظفح و  رکف  رد  هتسویپ  هک  نانآ  گرزب ، ارعش  زا  رفن  نیدنچ  نانآ  هراب  رد  ار  هیآ  لوزن  هرخافم و  ناتـساد 

يدوزب هک  دنا  هدورس  يدئاصق  هراب  نیا  رد  يونشبلا ، یشانلا ، يریمحلا ، ارعـشلا  دیـس  نوچ  مه  يدارفا  هدروآ و  رد  مظن  هتـشرب  دنا  هدوب 
. دید میهاوخ  ار  ناشراعشا  نانآ  لاح  حرش  رد 

. ادو نمحرلا  مهل  لعجیس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  - 7
هیآ 96( میرم  هروس  )

داد . دهاوخ  رارق  تبحم  یتسود و  ناشیا  رب  راگدرورپ  يدوزب  دنداد  ماجنا  هتسیاش  يرادرکو  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  همجرت :
دومرف : بلاطیبا  نب  یلعب  ادخ  لوسر  دیوگ : هکهدرک  تیاور  بزاع  نب  ارب  زا  شدانساب  یبلعث  قحسا  وبا 

هدوم . نینموملا  رودص  یف  یل  لعجاو  ادهع  كدنع  یل  لعجا  مهللا  وگب  یلع  يا 
امرف . نیزگیاج  نم  يارب  یتبحم  یتسود و  نینموم  ياهلد  رد  هد و  رارق  يدهع  تدوخ  هاگشیپ  رد  نم  يارب  ادنوادخ 

لقن یمالـسا  نادنمـشناد  زا  يدایز  هدع  زین  ار  تیاور  نیا  اونمآ ... نیذلا  نا  دش : لزان  هیآ  نیا  دناوخ . ار  اعد  نیا  یـضترم  یلع  هک  دـعب 
هلمج : زا  دنا  هدرک 

نیا هک : ساـبع  نبا  زا  هدـش  تیاور  دـیوگ  هدرک و  لـقن  ار  تیاور  نـیا  هرکذـت " ص 10  رد "  یفنح  يزوـج  نبا  طبـس  رفظملاوـبا  - 1
هک دـنک  تیاور  سابع  نبا  زا  دیاوزلا ص 125  عمجم  مهن  دـلج  رد  .- 2 تـسا هداد  رارق  نینموم  ياهلد  رد  یلع  يارب  دـنوادخ  اریتسود 

: دش لزان  هیآ  نیا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هراب  رد  دیوگ : يو 
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(. تسا هدش  دایز  مود  پاچ  رد  تمسق  نیا   ) نینموم ياهلد  رد  یتبحم  ینعی  دیوگ : هاگنآ  اونمآ و  نیذلا  نا 
نب یلع  لوق  زا  هدرک  رکذ  هک  يدانـسا  اب  نآ  زا  دعب  هدرک و  تیاور  ار  سابع  نبا  ثیدح  بقانم " ص 188  رد "  یمزراوخ  بیطخ  - 3

مدمآ ربمایپ  تمدخب  نم  مراد . تسود  ادخ  رطاخب  ار  وت  نم  یلع  يا  تفگ  دیسر و  نمب  يدرم  دومرف : ترـضحنآ  هک  دنک  لقن  بلاطیبا 
لوسر ای  متفگ : يا  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  وا  هراب  رد  وت  دیاش  یلع  يا  دومرف : ترـضح  تفگ  نینچ  نیا  نمب  يدرم  هللا  لوسر  ای  متفگ  و 

ما . هدرکن  واب  یتمدخ  چیهنم  هللا 
دومن . وت  یتسود  تبحمهتفیش و  ار  نینموم  ياهلد  هک  اراگدرورپ  ساپس  دومرف : ربمایپ 

... تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  دش : لزان  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  هیافکلا ص 121  رد  یجنگ  ظافحلا  ردص  - 4

دوبن ینموم  تفگ : وا  هک  دنک  لقن  هیفنح  نبا  زا  یفلـس  ظفاح  قیرط  زا  هیآ  نیا  هراب  رد  ضایر " ص 207  رد "  يربط  نیدلا  بحم  -- 5
. تشاد لد  رد  ار  شنادناخ  یلع و  یتسود  هکنیا  رگم 

. تسا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دنس  ود  اب  يدحاو  قیرط  زا  مهدراهچ  باب  رد  دئارف "  رد "  یئومح  - 6
نبا زا  هیودرم  نبا  یناربـط و  قـیرط  زا  ارب و  زا  یملید  هـیودرم و  نـبا  ظـفاح  قـیرط  زا  مراهچ ص 287  دـلج  روثنملا  رد  رد  یطویـس  - 7

. تسا هدرک  تیاور  سابع 
. شاقن قیرط  زا  متفه ص 14  دلج  بهاوملا "  رد "  ینالطسق  - 8
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. تسا هدش  رکذتم  زین  وا  میدرک  لقن  هیفنح  نبا  زا  البق  هک  هچنآ  شاقن و  زا  راصبالا " ص 112  رون  رد "  یجنلبش   - 9
يداصلا " ص 25. هفشر  رد "  یمرضح  - 10

تاحلاصلا . اولمع  اونمآ و  نیذلاک  مهلعجن  نا  تائیسلا  اوحرتجا  نیذلا  بسح  ما  - 8
هیآ 21( هیثاج  هروس  )

داد ؟ میهاوخ  رارق  دنهدیم  ماجناحلاص  لمع  هک  ینانموم  دننام  ار  نانآ  ام  هک  دنوش  یم  اهیتشز  بکترم  هکیناسک  دنا  هدرک  نامگ  ای 
ع)  ) یلع هراب  رد  هیآ  نیا  هک : تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  يدس  دـیوگ : هرکذـت  رد ص 11  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  رفظملا  وبا  - 1

ماجنا حلاص  لمع  هک  ینموم  و  هریغم ، دیلو و  هبیش ، هبتع ، زا : دندوب  ترابع  دندش  اهیتشز  بکترم  هکیناسک  دش  لزان  ردب  گنج  زور  رد 
. تسا ع )  ) یلع تسا  هداد 

. دوش یم  تفای  هدرک  لقن  يزوج  نبا  هک  هچ  نامهب  کیدزن  یبلطم  زین  یعفاش  یجنگ  هیافک  رد  - 2
هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  - 9

 7 :. هنیب هروس 
. دنتسه ناگدیرفآ  نیرتهب  نانآ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هکیناسک  همجرت - 

ع)  ) یلع نب  دمحم  زادوراجلا  یبا  زا  شدانـساب  ار  یتیاور  هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  هیآ  لیذ  رد  شریـسفت  دلج 30  رد ص 146  يربط   - 1
. وت ناوریپ  یلع و  يا  یتسه  وتمدرم  نیرتهب  قولخم و  نیرتهب  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن 

لوسر دش  دراو  بلاطیبا  نب  یلع  میدوب  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  دیوگ : يوهک  دـنک  تیاور  رباج  زا  بقانم " ص 66  رد "  یمزراوخ  - 2
دنگوس تفگ  سپسو  دیبوک  هبعک  راویدب  شتسد  اب  هدومن و  هبعک  بناجب  يور  سپس  دمآ و  امش  بناجب  مردارب  دومرف : ادخ 
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امـش رفن  نیتسخن  وا  دومرف : سپـس  دنتمایق و  زور  ناراگتـسر  وا  نایعیـش  صخـش و  نیا  تسا  وا  تردق  تسد  رد  نم  ناج  هک  سکنآ  هب 
رتراوتـسا رتاجرباپ و  امـش  همه  زا  راگدرورپ  تاروتـسد  رد  راگدرورپ و  نامیپ  هب  تسا  امـش  نیرتراداـفوو  نم ، اـب  ناـمیا  تهج  زا  تسا 

هاگـشیپ رد  تسا و  رتشیب  شتیاعر  لاوما  میـسقت  نداد  رارق  ربارب  يواست و  رد  امـش  مامت  زا  مدرم و  نیب  رد  تسا  امـش  نیرتلداع  و  تسا .
هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلااولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ  رباج  تسا . رتگرزب  همه  زا  شتلزنم  ماـقم و  دـنوادخ 

دش . لزان  وا  هراب  رد 
. دمآ هیربلا  ریخ  دنتفگ  یم  دندید  یم  ار  یلع  هاگ  ره  هک  دندوب  هدرک  تداع  ربمغیپ  نارای 

دننک تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  بتاک  یشنم و  يراصنا  لیحارش  نب  دیزی  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  شریـسفت  رد ص 178  نینچمه  و 
دوخ هنیـس  يور  رب  ار  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نم  يارب  درک  ثیدح  دومرف : یم  هک  نینموملا  ریما  زا  مدینـش  تفگ : هک 

دومرف : مدوب و  هداد  هیکت 
دومرف : هک  يا  هدینشن  ار  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  ایآ  یلع  يا 

هیربلا . ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 
دنیآ یم  باسح  يارب  اه  هتـسد  اه و  تما  هکیناـمز  تسا  رثوک  ضوح  امـش  نم و  هاـگ  هدـعو  تنایعیـش ، یتسه و  وت  هیربلا  ریخ  یلع  يا 
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. دیدرگ یم  رشحم  دراو  دیوش و  یم  هدناوخ  كانبات  ياه  یناشیپ  ینارون و  یئاه  هفایق  اب  امش 
. تسا هدرک  لقن  ار  لیحارش  نب  دیزی  ثیدح  هیافکلا " ص 119  رد "  یجنگ  - 3

یلعب ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  لاـسرا  روطب  لوصف " ص 122  رد "  یکلام  غابـص  نبا  - 4
هدش هدیدنسپ  دیتسه و  دونشخ  هکیلاح  رد  دیوش  یم  رشحم  يارحص  دراو  تمایق  زور  تنایعیش  وت و  یلع  يا  دومرف :
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. دش دنهاوخ  دراو  تحاران  نیگمشخ و  تنانمشد  یلو 
یم ار  یلع  تقو  ره  ربمایپ  ناراـی  دـش و  لزاـن  یلع  ناـش  رد  هیآنیا  هک : تسا  هدومن  تیاور  ربا  زا  قیرط  ودـب  دـئارف "  رد "  یئومح  - 5

. دمآ مدرم ) نیرتهب   ) هیربلا ریخ  دنتفگ : یم  دندش  یم  هجاوم  يواب  دندید و 
: دیوگ نینچ  درمش  یمرب  ار  اهنآ  هدش و  لزان  ربمایپ  تیب  لها  ناش  رد  هک  یتایآ  نمض  رد  قعاوص " ص 96  رد "  رجح  نبا  - 6

 0 هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  تسا : هیآ  نیا  مهدزای  هیآ 
تسا هدومن  لماک  یسررب  نآ  تاور  هلسلس  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  امهنع  هللا  یضر  سابع  نبا  زا  يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح   - 7

دیوگیم :
دراو هدش  هدیدنـسپ  دونـشخ و  تمایق  زور  تناوریپ  وت و  دیتسه  وت  نایعیـش  وت و  نآ  دومرف : یلع  هب  مرکا  لوسر  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ 

دنیآ . یم  تحاران  ینابصع و  نیگمشخ و  تنانمشد  دش ، دیهاوخ 
تسیک : نم  نمشد  تفگ : یلع 

دیوگ . نعل  ار  وت  دیوج و  يرازیب  وت  زا  هک  سکنآ  دومرف : ترضح 
. دزرمایب ار  وا  دنوادخ  دنک ) تمحر  ار  یلع  دنوادخ   ) ایلع هللا  محر  دیوگب  سک  ره  دومرفادخ : لوسر  سپس 

هک هدرک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  ربتعم  يدنس  اب  رکاسع  نبا  دیوگ : مشش ص 376  دلج  روثنملا "  ردلا  رد "  یطویس  نیدلا  لالج  - 8
دیوگ :

صخـش و نیا  اـنامه  تسا  وا  تسد  رد  مناـج  هک  سکنآ  هـب  مـسق  دوـمرف : ربـمغیپ  دـش  دراو  یلع  میدوـب و  مرکا  ربـمغیپ  روـضح  رد  اـم 
هیآ : دش  لزان  ماگنه  نیا  رد  و  دوب . دنهاوخ  راگتسر  تمایق  زور  رد  شناوریپ 

. هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تاور  هلسلس  یسررب  اب  سابع  نبا  زا  يدع  نبا  - 9
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دونـشخ و تمایق  زور  رد  تنایعیـش  وت و  دومرف : ع )  ) یلعب مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  : هیآ نوچ  دیوگ : هک 
. دش دیهاوخ  دراو  هدیدنسپ 

دـش رکذ  قوفرد  هک  یظفل  نامهب  ار  لیحارـش  نب  دیزی  ثیدح  دعب  و  : ) دومرف ادخ  لوسر  هک  دـنک  تیاور  ع )  ) یلع زا  هیودرم  نبا  - 10
(. تسا هدروآ 

ار تیاور  دـش  رکذ  یکلام  غابـص  نبا  زا  هک  یظافلا  تاملک و  نیمه  اب  ساـبع  نبا  زا  راصبالا " ص 78 و 112  رون  رد "  یجنلبـش  - 11
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. تسا هدرک  لقن 
. تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و  - 10

رصعلا  هروس 
دنهدیم . ماجنا  حلاص  لمع  ودنراد  هتسیاش  يراتفر  هدروآ و  نامیا  هکیناسک  زج  تسا  راکنایز  ناسنا  رصع  هب  دنگوس  همجرت - 

و نآرق : هیآ  نیا  هراب  رد  هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  دـیوگ : مشش ص 396  دلج  روثنملا "  ردلا  رد "  یطویـس  نیدلا  لالج 
نب یلع  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  ـالا  زا  دوصقم  تسا و  لـهجوبا  راـکنایز  ناـسنا  زا  دوـصقم  هک  رـسخ  یفل  ناـسنالا  نا  رـصعلا 

. دنشاب یم  یسراف  ناملس  بلاطیبا و 
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نینموملاریما شیاتس  حدم و  رد  رگید  هعطق 

یتجهم  یسفن و  کیدفت  نسح  ابا 
عراسم يدهلا و  یف  یطب  لک  و 

يدنتب هچ  دور و  شیپ  يدنکب  هچ  تیاده  هار  راپسهر  ره  لد  ناج و  داب و  وت  يادف  نم  لد  ناج و  نسحلاوبا  يا 

اعیاض ؟ نیبحملا  یحدم و  بهذیا 
عیاضب هلالا  تاذ  یف  حدملا  ام  و 

تسین ینتفر  نیب  زا  راگدرورپ  تاذ  شیاتس  هکنیا  لاح  دور و  یم  نیب  زا  تناتسود  نم و  شیاتس  ایآ 

عکار  تنا  ذا  تیطعا  يذلا  تناف 
عکار ریخ  ای  موقلا  سوفن  کتدف 

ناگدننک عوکر  نیرتهب  يا  همه  ناج  وت  يادف  يداد  عوکر  لاح  رد  هک  يدوب  وت  سپ 

دیس  ریخ  ای  نومیملا  کمتاخب 
عیاب ریخ  ای  مث  راش  ریخ  ای  و 

ناگدنشورف نیرتهب  يا  نارادیرخ و  نیرتهب  ياو  اهاقآ  نیرتهب  يا  يداد ، ار  شیوخ  تنمیم  اب  رتشگنا 
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هیالو  ریخ  هللا  کیف  لزناف 
عیارشلا تامکحم  یف  اهنیب  و 

دومرف نایب  داد و  حیضوت  ار  وت  تیالو  نآرق  تامکحم  تایآرد  درک و  لزان  ار  یئامرفمکح  تیالو و  نیرتهب  وت  هراب  رد  دنوادخ 

نیذلا اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هیآ "  لوزن  عوکر و  لاح  رد  لئاس  هب  ار  يرتشگنا  قدصتناتـساد  شراعـشا  نیا  رد  ناسح 
تشذگ . رد ص 85  شثیدح  هدروآ و  رد  رعشب  ار  نوعکار  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و  نومیقی 

ظافحلا ردص  مهن و  یس و  باب  رد  دئارف  رد  یئومح  مالسالا  خیـش  بقانملا " ص 178 و  رد "  یمزراوخ  بیطخ  ار  راعـشا  نیا  هدنیارس 
دنا . هتسناد  تباث  نب  ناسح  هرکذت ص 10  رد  يزوج  نبا  طبس  و  هیافکلا " ص107 ، رد "  یجنگ 

 "( نیطمسلا ررد  مظن "  رد  يدنرز  نیدلا  لامج  و  مود -  پاچ  یتدایز  )

هحفص 100 ] ] 

ع )  ) یلع حدم  رد  ناسح  زا  يرگید  رعش 

انلعم  يدان  لیربج 
یلجنمب سیل  عقنلا  و 

دوب . هدشن  رب  گنج  نادیم  رابغ  درگ و  هکیلاح  رد  دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  لیئربج 

اوقدحا  دق  نوملسملا  و 
لسرملا یبنلا  لوح 

لسرم  ربمایپ  نوماریپ  رد  دوب  هدز  هقلح  اهناملسم  هکیلاح  رد  و 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

درادن  دوجو  یلع  نوچ  مه  يدرمناوج  تسین و  راقفلاوذ  زا  ریغ  يریشمش 
. دنک یم  هراشا  شریشمش  یلع و  هراب  رد  دحا  زور  رد  لیئربج  دایرف  ناتساد  هب  ناسح  شراعشا  نیا  رد 

هدرک : لقن  ار  تیاور  نیا  عفار  یبا  زا  شخیرات  موس  دلج  رد ص 17  يربط  - 1
هب دید ، ار  شیرق  ناکرـشم  زا  يا  هدع  ادـخ  لوسر  دـنکفا  نیمزب  تشک و  ار  شیرق  هاپـس  نارادـمچرپ  ع )  ) یلع هکیماگنه  دـحا  زور  رد 
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لیئاربج سپـس  تشک ، ار  کلام  نب  هبیـش  درک و  هدـنکارپ  ار  نانآ  دومن و  هلمح  ناـنآ  هب  ترـضح  دـنک  هلمح  ناـنآ  هب  داد  روتـسد  یلع 
متسه . وا  زا  نم  تسا و  نمزا  یلع  دومرف  ربمغیپ  يردارب . يربارب و  يانعم  تسنیا  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

متسه . امش  زا  مهنم  تفگ : لیئربج 
راقفلاوذ  الا  فیس  یلع ال  الا  یتف  ال  تفگ : یم  هک  دندینش  ار  یئادص  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : عفار  یبا 

. هدرک لقن  سابع  نبا  زا  لئاضفلا "  باتک "  رد  لبنح  نب  دمحا  ار  تیاور  نیا  - 2
. تسا هدرک  تیاور  حیجن  یبا  نبا  زا  ار  نایرج  نیا  هریس ص 152  موس  دلج  رد  ماشه  نبا  - 3

مود ص 143 دلج  فنالا "  ضورلا  رد "  یمعثخ  - 4

هحفص 101 ] ] 

دلجرد تسا و  روهـشم  تیاور  نیا  دـیوگ  تساه و  درک  لـقن  ار  تیاور  نیا  مکی ص 9  دلج  جـهنلا "  حرـش  رد "  دـیدحلا  یبا  نبا   - 5
ار تیاور  نـیا  زین  ص 281  رد ج 3  تسا . لیئربج  يادـص  نیا  دومرف : دینـش  ار  ادـص  نیا  یتقو  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـیوگ  مود 236 

. تسا هدروآ 
ندیزو یتخس  داب  دحا  گنج  زور  رد  دیوگ : يو  هک  دنک  تیاور  راسی  نب  قاحسا  نب  دمحم  زا  بقانملا " ص 104 رد "  یمزراوخ   - 6

تفگ : یم  هک  دیسر  همه  شوگب  یئادص  تفرگ 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

تسین  یلع  زا  ریغ  يدرمناوج  تسین و  راقفلاوذ  زج  يریشمش 

اکلاه  متبدن  اذاف 
یفولا اخا  یفولا  اوکباف 

. دیرگب تسا  رادافو  ردارب  هک  يرادافو  درم  رب  دییرگب  يا  هدرم  رب  دیتساوخ  هاگره 
بلاطیبا نب  یلع  ات  یقهیب  ظفاح  زا  شدانساب  یفلتخم  ياه  هار  زا  هدرک و  تیاور  شدئارف  مهن  لهچ و  باب  رد  ار  نیمه  لثم  یئومح  - 7

هک دراد  دوجو  نمی  رد  یتب  تفگ : دش و  فرشم  مرکا  ربمایپ  روضحب  لیئربج  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدروآار  دنـس  هلـسلس 
نک . طبض  ار  نآ  نهآ  دنک و  درخ  دبوک و  مهرد  ار  نآ  ات  تسرفب  ار  یسک  تسا  هدش  هدیشوپ  نهآ  رد 

ار تب  نم  داد ، نمب  ار  تیرومام  نیا  درک و  راـضحا  ارم  ربمغیپ  داد ، ص )  ) مرکا لوسر  هب  ار  روتـسد  نیا  لـیئربج  یتقو  دـیوگ  ع )  ) یلع
لوسر مذـجم  ار  يرگید  مدـیمان و  راقفلاوذ  ار  یکی  متخاس  نآ  زا  ریـشمش  ود  مدروآ  ربماـیپ  روضحب  متفرگ و  ار  نهآ  مدـیبوک و  مهرد 

ادـخ لوسر  يور  شیپ  هک  ماگنه  نآ  رد  دیـشخب ، نمب  زین  ار  راقفلاوذ  اهدـعب  داد و  نمب  ار  مذـجم  تسب و  رمکب  دوخ  ار  راقفلاوذ  ادـخ 
دومرف : داتفا و  نمب  ربمغیپ  مشچ  مدز ، یم  ریشمش  مدیگنج و  یم  دحا  زوررد 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

لئاضفلا رد  لبنح  دمحا  تسا : روکذم  يزوج  نبا  طبس  هرکذت  رد ص 16  - 8

هحفص 102 ] ] 

تفگ : یم  هک  دندینش  نامسآ  زا  ار  يریبکت  يادص  زور  نآ  رد  نانآ  هک  هدش  رکذتم 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

اب دورس و  ار  شرعش  مه  ناسح  داد و  هزاجا  واب  ربمایپ  دیارـسب  يرعـش  هراب  نیا  رد  ات  تفرگ ، هزاجا  ادخ  لوسر  زا  تباث  نب  ناسح  سپس 
درک : زاغآ  تیب  نیا 

انلعم  يدان  لیربج 
. دش رکذ  هک  یتایبا  رخآ  ات 

نبا زا  لـبنح  نب  دـمحا  هکناـنچنآ  داـتفا  قاـفتا  دـحا  زور  رد  هعقاو  هک : تسنیا  شا  هصـالخ  هک  دراد  يراـتفگ  هنیمز  نیا  رد  يزوج  نبا 
کی چیه  و  تسا . هداتفا  قافتا  ربیخ  حتف  زور  رد  هک  تسنآ  رت  حیحص  یلو  هدوب  ردب  زور  رد  هک  هدش  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  سابع 
يزوج .) نبا  طبس  مالک  نایاپ   ) تسا هدرکن  يداریا  هدومنن و  یشهوکن  دشاب ) ربیخ  حتف  زور  هک   ) يرخآ نخس  نیا  رد  نادنمشناد  زا 

دحا زور  رد  يدانم  هدش و  عقاو  هبترم  نیدنچ  نایرج  هک  دنامهفیم  امب  تسا  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  يددـعتم  ثیداحا  دـیوگ : ینیما 
هکنانچ دنراد  عامجا  ناتساد  نیا  لقن  رب  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  ناوضر و  مانب  هدوب  يرگید  کلم  ردب  زور  يدانم  یلو  تسا  هدوب  لیئربج 

نبا و  یقیلاوجلا ، نبا  یفلـس ، و  يزوج ، نبا  و  درک ، لقن  مئانغلا  یباق  يرط  زا  شا  هیافک  باتک  ردو ص 144  درک  عامجا  ياعدا  یجنگ 
، ردبلا یبا  نبا  دومحم  نب  دمحم  ظفاح  لدع ، مساق  نب  دمحم  یلـصوم ، میرکلادبع  یتفم  مهفلا ، یبا  نبا  دـیلولا ، نبا  يدادـغب ، افولا  یبا 

خویـشلا خیـش  هطب ، نبا  یماود ، یلاـعملا  یبا  نـب  بحاـص  يرقم ، ناورـش  نـب  فـسوی  نیـسحلا  نـب  هقدـص  دـمحا ، نـب  ینغلادـبع  هـیقف 
نب دعـس  زا  ناشیاهدانـساب  رمع  نب  دمحم  هللادبع  یبا  ویلاعملا  نبا  ظفاح  سورکب ، نبا  يرقم ، دمحم  نب  یلع  فیطللا ، نب  نمحرلادـبع 

: دز دایرف  دوب  ناوضر  شمان  هک  یکلم  ردب  زور  رد  دومرف : ترضحنآ  هک  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  زا  یلظنح  فیرط 

هحفص 103 ] ] 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
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یلع الا  یتف  و ال 

هدرک لقن  رگیدکی  زا  ناگرزب  هدرک و  عامجا  تیاور  ناتـساد و  تمـسق  نیا  لقن  رب  ثیدح  ملع  نایاوشیپ  متفگ  نم  دـیوگ : ینیما  سپس 
رد يرایـسب ، هدع  زا  دانـسا  هوحن  نیرتیلاع  هجو و  نیرتهب  هبراوگـشوخ  یبآ  نوچمه  ار  ثیدح  راگدرورپ  ساپـس  اب  ام  هکیروطنامه  دنا ،

میدروآ . دوخ  باتک  رد  ار  نآ  متخیر و  ورف  دوخ  ماک 
دیوگ : هدرک و  لقن  مکاح  زا  هدومن و  یسررب  دنس  هلسلس  رد  بقانم "  رد "  یقهیب  هدرک و  لقن  عوفرم  روطب  مکاح  ار  تیاور  نیا 

نیا دومرف  ردب  گنج  زور  رد  ربمایپ  هک  تسا  هداد  ربخ  امب  هللادبع  نب  رباج  زا  دنس ) رخآ  ات   ) یسوط زا  وا  راجن و  نباظفاح  ار  تیاور  نیا 
دندز : یم  ادص  تسا و  ادخ  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  تسا  ناوضر 

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

تسا . هدرک  لقن  تارابع  نیمه  اب  ار  تیاور  یبقعلا  رئاخذ  ضایر " و ص 74  رد ص 190 " يربطلا  نیدلا  بحم 
هدرک . لقن  ار  رباج  ثیدح  بقانم "  صرد 101 "  یمزراوخ 

هک هدرک : تیاور  يراصنا  تسا ) ریمع  حیحـص   ) ریمن نب  رباج  زا  رصم ص 546( پاچ  رد   ) نیفص باتک  رد ص 257  محازم  نب  رـصن  و 
دناوخیم : ار  تیب  نیا  اهراب  هک  ص )  ) اخ لوسر  زا  مدینش  دیوگ :

راقفلاوذ  الا  فیس  ال 
یلع الا  یتف  و ال 

هحفص 104 ] ] 

ناسح زا  يرگید  رعش 

اهجرف  تنصحا  میرم  نیا  و 
یجدلا ردبک  یسیعب  تاج  و 

اهدعب  مطاف  تنصحا  دقف 
يدهلا یبن  یطبسب  تاج  و 
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دروآ . ایندب  دشخردبیکیرات  رد  هک  یهام  نوچمه  ار  یسیع  تسیز و  ینماد  كاپ  اب  میرم  هچرگ 
تشاد . میدقت  نایناهجب  ار  نیتسار  هار  يامنهار  ربمایپ و  هداون  طبس و  ود  ینماد  كاپ  اب  زین  همطاف  وا  زا  دعب 

هدش دراو  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیضرم  ارهز  شنت  هراپ  هراب  رد  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یحیحص  تیاورهب  دنک  یم  هراشا  ناسح  تیب  ود  نیا  رد 
رانلا : یلع  اهتیرذ  هللا  مرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا 

. تخاس مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  دالوا  هیرذ و  دنوادخ  اذل  تخاسن  هدولآ  تشادهگن و  كاپ  ار  شنماد  همطاف  انامه  همجرت - 
. تسا حیحص  شدانسا  هک  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ : هدرک و  لقن  كردتسملا ص152  موس  دلج  رد  مکاح  ار  تیاور  نیا  - 1

موس ص 54 دلج  شخیرات  رد  یمزراوخ  بیطخ  - 2
. دئاوف رد  مامت  یبا  زا  یبقعلا " ص 48  رئاخذ  رد "  يربط  نیدلا  بحم  - 3

دیوگ : هک  نامیلا  نبهفیذح  زا  شدانساب  هیافکلا " ص 222  باتک "  رد  یعفاش  یجنگ  ظافحلا  ردص  - 4
یلع اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  دومرف : ادخ  لوسر 

هحفص 105 ] ] 

. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  هفیذح  تارابعب  دوعسم  نبا  زا  يرگید  دنسب  رد ص 223  و  رانلا ،
یناربط و یلیقع و  یلعی و  یبا  رازب و  قیرط  زا  دوعـسم  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  تیملا "  ایحا  باتک "  رد ص 257  یطویس  نیدلا  لالج  - 5
. تسا هدومن  لقن  ینامی  هفیذح  ترابع  اب  مکاح  یناربط و  یلیقعلا و  رازبلا و  قیرط  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  یلو  تسا  هدروآ  نیهاش  نبا 

تسا : هدرک  تیاور  ترابع  نیا  اب  یناربط  قیرط  زا  مششدلج ص 219  لامعلا "  زنک  باتک "  لامکا  شخب  رد  يدنه  یقتم  - 6
تفع و هطـساوبدنوادخ  تشاد و  ینماد  كاپ  همطاف  ینعی  هنجلا  اـهتیرذ  اـهجرف و  ناـصحاب  اـهلخدا  هللا  نا  اـهجرف و  تنـصحا  همطاـف  نا 

. دنادرگ تشهب  لخاد  شا  هیرذ  اب  ار  وا  شیکاپ 
دیوگ : دعب  هدومن و  تیاور  ترابع  نیمهب  میعن  نبا  یناربط و  رازبلا و  مامت و  یبا  قیرط  زا   " قعاوص رد "  رجح  نبا  - 7

مکاح یناربط و  یلعی و  یبا  رازبلا و  قیرط  زا  ردو ص 112  رانلا ، یلع  اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  تسا : هدمآ  ترابع  نیا  اب  يرگید  تیاور  رد 
. تسا هدومن  لقن  ار  تیاور  مود  ظفل  اب 

. تسا هدومن  تیاور  ظفل  ود  ره  اب  راصبالا  رون  رد ص 45  یجنلبش  - 8

هحفص 106 ] ] 

رعاش همان  یگدنز 

نب ورمع  نب  هبلعث  نب  هللا ) میت   ) راجنلا کلام  نب  ورمع  نب  يدع  نب  هانم  دیز  نب  ورمع  نب  مارح  نب  رذنملا  نب  تباث  نب  ناسح  دـیلولا  وبا 
نب امـسلا  اـم  نبرماـع  نب  ورمع  نبا  دوب ) هدـش  هداد  وا  هب  بقل  نیا  تشاد  هک  يزارد  ندرگ  رطاـخب   ) اـقنعلا هبلعث  نبا  هثراـح  نب  جرزخلا 
ابـس نب  نالهک  نب  دـیز  نب  کلام  نب  تبن  نب  ثوغلا  نب  دزالا  نب  نزاـم  نبا  لولهبلا  هبلعث  نبا  قیرطبلا  سیقلا  ورما  نبا  فیرطغلا  هثراـح 

ناطحق . نب  برعی  نب  بحشی  نب 
تسا . هتشاد  قیمع  يا  هشیر  یئارس  هحیدم  نایبدا و  رد  هدوب و  رعش  ياه  هداوناخ  زا  یکی  ناسح  نادناخ 
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هدوب ناسح  نادـناخ  رعـش  رد  اه  هداوناخ  نیرتراد  هشیر  دـنا  هتفگ  دربم  لبعد و  دـیوگ : ارعـشلا "  مجعم  باـتک "  رد ص 366  یناـبزرم 
تسا .

دنا و هدورس  یم  رعش  کبسکی  هب  هدوب و  هیاپ  کی  رد  يرعاش  رعش و  ثیح  زا  نت  شش  ره  هک  دناه  درمش  رب  ار  ناسح  لآ  زا  رفن  شش 
مارح . نب  رذنملا  نب  تباث  نب  ناسح  نب  نمحرلادبع  نب  دیعس  زا : دنترابع  نانآ 

ورف ناهج  زا  هدـید  يرمق  يرجه  لاس 104  رد  يو  هدـش  لقن  اهباتک  رد  يرعـش  وا  زا  رتمک  هک  تسا  يرعاش  نمحرلادـبع  ناسح  دـنزرف 
دیوگ : نینچ  نیا  تسا و  هدورس  يرعش  ناسحشردپ  وا و  هراب  رد  يرعاش  تسب .

هنبا  ناسح و  دعب  یفاوقلل  نمف 
تباث نب  دیز  دعب  یناثملل  نم  و 

. تسا هدنام  یقاب  نآرق  يارب  تباث  نب  دیز  زا  دعب  یسک  هچ  تفگ و  دهاوخ  هیفاق  شرسپ  ناسح و  زا  دعب  یسک  هچ 

هحفص 107 ] ] 

رد تسا و  نانیـشنرهش  نیرترعاش  ناسح  هک  دنا  هتفریذپ  قافتالاب  دنا و  هدرک  عامجا  اهبرع  مامت  دـیوگ : هدـیبع  وبا  ناسح ، صخـش  اما  و 
مامت درفب  رصحنم  رعاش  مالسا  رصع  رد  هکنیا  موس  دورس و  یم  رعش  شترضح  يارب  ربمایپ  یگدنز  نارود  همه  زا  نیشنرهش  نارعاش  نیب 

دوب . نمی  تکلمم 
؟ تسا هدنام  یقاب  ردق  هچ  وت  نابز  زا  دومرف  واب  ربمایپيزور 

گنـس مبوکب  یگنـس  رب  ار  منابز  رگا  مسق  ادخب  تفگ  سپـس  دیلام و  دوخ  ینیب  رـسب  هک  اجنآ  ات  دروآ  نوریب  ناهد  زا  ار  شنابز  ناسح 
هراب رد  مزادنا و  راکب  دعم  هلیبق  هراب  رد  ار  نآ  هک  دـیآ  یمن  مشوخ  درب و  یم  نیب  زا  دـشارت و  یم  ار  نآ  منزب  یئومب  رگا  دفاکـش و  یم 

فیرعت ترضحنآ  زا  هداتسیا و  اپب  ربنم  نآ  يور  رب  يو  دوب ، هتشاذگ  شفیرش  دجسم  رد  يربنم  وا  يارب  ادخ  لوسر  میوگب . ینخس  نانآ 
حدم دیوگ و  ینخس  ادخ  لوسر  هراب  رد  هک  یمادام  دیامرفیم  دییات  سدقلا  حورب  ار  ناسح  دنوادخ  دومرفیم  ربمایپ  درک ، یم  شیاتـس  و 

. دیارسب ار  وا 
تلحر ربمایپ  هکیماگنه  تشاد ، لاغتـشاهباحص  ناگرزب  ادـخ و  لوسر  یئارـس  هحیدـمب  درک و  یگدـنز  ربمایپ  نارود  رد  تلاح  نیمه  رب 
دجسم رد  تفگ : هدرک و  شنزرس  ار  وا  رمع  دوب ، راعشا  ندورس  لوغـشم  هنیدم  دجـسم  رد  ناسح  يزور  تفگ  یگدنز  دوردب  دومرف و 

وا مدناوخیم و  ار  مراعـشا  دوب  رتهب  یلیخ  وت  زا  هک  یـصخش  روضح  اب  دجـسم  نیمه  رد  نم  تفگ : ناسح  یناوخ ؟ یمرعـش  ادـخ  لوسر 
حور هب  ار  ناـسح  ادـنوادخ  تفگ  یم  هک  يدینـش  ار  ادـخ  لوسرنخـس  وت  تفگ : هدومن  هریره  وـبا  هب  يور  سپـس  تفگ و  یمن  يزیچ 

يرآ . تفگ : هریره  وبا  امن ؟ تباجاار  میاعد  امرف و  دیوم  سدقلا 
تلالد بلطم  نیا  دیوگ : ملسم ص 317  حیحص  حرش  رد  یکلام  یبآ  هللادبع  وبا 
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نیا يارب  ار  یعیسو  نادیم  دجـسم  جراخ  رد  اذل  دمآ و  یمن  شـشوخ  دجـسم  رد  رعـش  ندناوخ  زا  هنع  هللا  یـضر  رمع  هکنیا  رب  دنک  یم 
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تفگو : تخاس  هدامآ  راک 
دناوخب . ار  شزاوآ  دیارسب و  ار  شراعشا  نادیم و  نآ  نایم  دورب  دیارسب  يرعش  ای  دناوخب و  زاوآ  هک  دهاوخیم  سک  ره 

عناق ار  وا  هدرک و  موکحم  ار  وا  ناـسح  اـجنامه  رد  دوب و  شیگدـنز  نارود  رد  مرکاربماـیپ  راـتفر  فلاـخم  هفیلخ  باـنج  تاروتـسد  نیا 
درادن . يرابتعا  شیار  هیرظن و  دوش  یمن  ارجا  شنامرف  هک  یسک  تفگ : واب  تخاس و 

ناسح راعشا  رد  هک  ار  یقئاقحو  دومرف  عنم  تسردان  هشیدنا  نآ  زا  ار  يو  مرکا  لوسر  دیوگب ، رمع  هب  ار  نخس  نیا  ناسحهکنآ  زا  شیپ 
دومرف . دزشوگ  واب  تسا  هتفهن 

ار راعـشا  نیا  دوب و  هحاور  نب  هللادبع  تسد  رد  شا  هقان  راهم  درک و  یم  فاوط  هبعک  فارطا  رد  هک  یماگنه  ادـخ  لوسر  ار  بلاطم  نیا 
داد . رکذت  رمع  هب  دناوخیم 

هلیبس  نع  رافکلا  ینب  اولخ 
هلوسر عم  ریخلا  لکف  اولخ 

تسا . ادخ  لوسر  اب  اهیبوخ  مامت  اریز  دیورب  وسکی  هب  دیور  رانک  وا  هار  رس  زا  ناگداز و  رفاک  يا  دینک  زاب  هار 

هلیزنت  یلع  مکانبرض  نحن 
هلیقم نع  ماهلالیزی  ابرض 

. دنک یم  نوریب  رس  هساک  زا  ار  اهزغم  هک  یندز  میدز  ار  امش  میدرک و  گنج  امش  اب  نآرق  تایآ  لوزن  قبط  رب  ام 

هلیخل  نع  لیلخلا  لهذی  و 
هلیقب نموم  ینا  بر  ای 

مراد . نامیا  تلوسر  راتفگب  نم  راگدرورپ  يا  دربب  نوریب  تسود  رکف  زا  ار  تسود  هرطاخ  هک  یندز  و 
یئوگ ؟ یم  نخس  نیا  یناوخیم و  رعش  اجنیا  رد  هحاور  دنزرف  يا  تفگ : وا  هب  رمع 

؟ ار شراعشا  يونش  یمن  ای  دیوگیم  هچ  ینادیمن  رمع  يا  دومرف : وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر 
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وا تردق  تسد  رد  نم  ناج  هک  يدنوادخب  دنگوس  رادرب  وا  زا  تسد  رمع  يا  دومرف  ربمایپ  هک  تسا : هدمآ  نینچ  یلعی ) یبا  تیاور  رد  )
تسا . رتلکشم  رت و  تخس  رافک  ناجب  ریت  نتفر  ورف  زا  وا  نانخس  تسا 

نامدرم نیرتوسرت  ناسح  دیوگ : مود ص 6  دـلج  هباغلا "  دـسا  باتک "  رد  ریثا  نبا  دـنفورعم . سرت  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  ناسح 
دوب .

دیوگ : وتسا  هدرمش  رب  اهوسرت  زا  ار  وا  صیاصخلا "  ررغ  باتک "  رد ص 355  طاوط  و 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


همع بلطملادـبع  رتخد  هیفـص  درکن ، تکرـش  یگنج  چـیه  رد  ادـخ  لوسر  اب  ناسح  هک  تسا  هتـشون  فراـعملا "  باـتک "  رد  هبیتق  نبا 
، دوب هدروآ  هانپ  راصحب  نمـشد  سرت  زا  اه  هچب  نانز و  هارمهب  دوب و  ام  اب  غراف  راصحرد  ناسح  قدنخ  گنج  زو  رد  دـیوگ  مرکا  لوسر 

دندوب هتخادرپ  گنج  هب  نیملـسم  اب  هظیرقونب  درک ، شدرگ  راصح  فارطا  هبترم  نیدنچ  درک و  روبع  راصح  ژد و  رانک  زا  يدوهی  يدرم 
دندوب و زیوالگ  نمـشد  اب  اهناملـسم  ادخ و  لوسر  اریز  دـنک  تیامح  ام  زا  هک  دوبن  یـسک  دوب و  هدـش  عطق  مرکا  ربمغیپ  اب  نانآ  هطبار  و 

دنیایب  ام  زا  عافد  ظفح و  يارب  هدومن و  كرت  ار  دوخ  یگنج  هاگیاج  دنتسناوت  یمن  دمآ  یم  ام  فرطب  یسک  رگا 
رد دـیامن  يربـهر  تلـالد و  اـم  يوسب  ار  دوخ  ناراـی  يدوـهی  نیا  هکنیا  زامتـسین  نمیا  نم  مسق  ادـخب  متفگ : ناـسحب  نم  دـیوگ : هیفص 

. ناسرب لتقب  ار  يدوهی  نیا  يآ و  دورف  هعلق  زا  وت  سپ  تسا ، رازراک  مرگرس  مه  ادخ  لوسر  هکیتلاح 
. مرادن یعاجش  نم  بلطملادبع ) رتخد  يا   ) دزرمایب ار  وت  ادخ  تفگ : ناسح 

نآ فرطب  هتشادرب و  ار  يدومع  هتخادنا و  رس  رب  رداچ  مدرکن  هدهاشم  يریلد  تعاجش و  وا  رد  تفگ و  نینچ  ناسح  یتقو  دیوگ : هیفص 
شقرفب دومع  اب  هتفر و  يدوهی 

هحفص 110 ] ] 

روایب نوریب  شنت  زا  هماجو  هتفر  وا  دزن  يآ و  دورف  هعلق  زا  نونکا  متفگ : ناسحب  متـشگزاب و  هعلق  فرطب  هاـگنآ  دـش و  هتـشک  مدـیبوک و 
منک . هنهرب  تسا  درم  هک  ار  وا  ندب  متسناوت  یمن  متسه و  نز  نم  نوچ 

تسین . وا  سابلب  يزاین  ارم  و  میراد ؟ وا  سابلب  یجایتحا  هچ  بلطملادبع ) رتخد  يا  : ) داد خساپ  ناسح 
: دیوگ هک  تسا  هدومن  يوریپ  رعاش  نیا  زا  دوخ  شور  رد  ناسح 

تملع  ام  دنه و  ینعجشت  تتاب 
بطعلا اهب  نورقم  هعاجشلا  نا 

تسا  هارمه  یتحاران  تمحز و  اب  تعاجش  هک  تسناد  یمن  یلو  دادیم  تارج  نمب  هدومن و  عیجشت  ارم  رحسب  ات  بش  زا 

هتیور  راصبالا  عنم  يذلا  ال و 
برا هل  نم  يدنع  توملا  یهتشی  ام 

نآ هب  یلیم  دنکن و  گرميانمت  دـشاب  درخ  ياراد  هک  یـسک  دومرف  عنم  دوخ  رادـید  زا  ار  اه  هدـید  هک  یئادـخب  دـنگوس  تسا  نینچ  هن 
. تشاد دهاوخن 

مهیعس  هللا  لضا  موق  برحلل 
اوبث اهنارین و  یلا  مهتعد  اذا 

یم اج  زا  دننک  یم  ناشتوعد  گنج  شتآ  يوسب  هاگ  ره  هک  دناسرن  رمثب  دنوادخ  ار  نانآ  ششوک  هک  دنتسه  هدامآ  یمدرم  گنج  يارب 
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دنود  یم  نآ  يوسب  دنرپ و 

مهلاعف  یغبا  مهنم و ال  تسل  و 
بلسلا مهنم و ال  ینبجعی  لتقلا  ال 

. ناگدش هتشک  ندرک  هنهرب  هن  درادیم و  او  یتفگشب  ارم  نتشک  هن  تفر  مهاوخن  نانآ  راتفر  لابندب  متسین و  نانآ  زا  نم 

هحفص 111 ] ] 

يرصم ياه  هناخپاچ  زا  تسا  فسات  ياج  یلو  هدرک  لقن  هبیتق  نبا  فراعملا "  باتک "  زا  طاوط  هک و  تسا  یناتـساد  نیا  دیوگ : ینیما 
هدرک فذح  فراعملا  زا  ار  ناتساد  نیا  دنهد ، یم  رییغت  ار  اهنآ  ياج  دنا و  هدرک  فیرحت  ار  تاملک  هنوگچ  اه  هناخپاچ  نیا  نانکراک  و 

دنا . هدرب  نیب  زا  هدرک و  فیرحت  زین  ار  يرگید  عیاقو  هکنانچ  دنا 
لاس تسیب  دصکی و  ناسیون  خیرات  همه  هتفگب  انب  دوشگ و  ناهجب  هدید  ص )  ) داهن كاپ  ربمایپ  دالیم  زا  لبق  لاس  تشه  تباث  نب  ناسح 

درک . یگدنز 
. هدومنن فالتخا  یسک  ناسح  رمع  هراب  رد  دیوگ : ریثا  نبا 

کی رد  بلـص  کی  زا  هک  دنتـسه  رفن  راهچ  تسا : هدمآ  نینچ  هحفـص 7  هباغلا  دسا  مود  دلج  هحفص 486 و  كردتـسملا  موس  دلج  رد 
دنا . مارح  نب  رذنملا  نبتباث  نب  ناسح  نانآ : دندرک و  یگدنز  لاس  تسیب  دص و  ناشمادک  ره  دندوشگ و  ناهجب  هدیدنادناخ 

رعاش هینک 

ماسح واب  تسا  رتروهـشم  همه  زا  یلوا  نمحرلادبع و  وبا  ماسح  وبا  برـضملا ، وبا  دیلولا ، وبا  هلمجنم : تسا  ددـعتم  ياه  هینک  ياراد  يو 
تسا . هدومن  يرایسب  عافد  مالسا  سدقم  نیئآ  میرح  زا  شرعش  اب  هکنیا  رطاخب  دش  یم  هتفگ  زین 

انیبان مالسا و  نامز  رد  لاس  تصش  درک و  یگدنز  تیلهاج  نارود  رد  لاس  تصـش  ناسح  هکدیوگ  هک  هدومن  تیاور  بعـصم  زا  مکاح 
هلیبق سیئر  رورس و  راوگرزب  یباحـص  هکیروطب  دوب  هدیدرگ  مورحم  ینطاب  يرهاظ و  شنیب  زا  تشذگرد و  لاس 55  رد  یلوقب  انب  دش و 

وا دزن  ناسح  دوب ، هتشگرب  هنیدمب  هدومن و  لزع  رصم  يرادناتسا  زا  ار  وا  نینموملا  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  جرزخ 
: تفگ واب  هدرک  شنزرس  ار  سیق  دوب ، هدش  نامثع  نارادفرط  وزج  دوب ، یلع  نارادفرط  زا  هک  اهتدم  زا  دعب  هکیلاحر  هدمآ د 
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دادن . وتب  یبوخ  شاداپ  دومن و  لزع  رصم  تیالو  زا  ار  وت  مه  یلع  نونکا  دنام و  وتندرگ  رب  شهانگ  یتشک و  ار  نامثع 
یمن وت  ماوقا  دوخ و  هلیبـق  نیب  گـنج  عوقو  زا  رگا  دـنگوس  ادـخب  اـنیبان  يا  لدروک و  يا  تفگ : واـب  دـش و  تحاراـن  شنانخـس  زاسیق 

دنار دوخ  زا  ار  وا  و  مدز ، یم  ار  تندرگ  مدیسرت 

هحفص 113 ] ] 
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يراصنا هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هیریدغ 

هراشا

انیلع  ودعلا  یغب  امل  تلق 
لیکولا معن  انبر و  انبسح 

تسا  یبوخ  لیکو  تسا و  سب  ار  ام  ام  يادخ  متفگ -  درکمتس  امب  نمشد  هک  ماگنه  نآ  رد 

هرصبلا  حتف  يذلا  انبر  انبسح 
لیوط ثیدحلا  سمالاب و 

تسا  ینالوط  نآ  نایرج  زورید و  درک  حتف  ار  هرصب  هک  یئادخ  ار  ام  تسا  یفاک 

ماما  انماما و  یلع  و 
لیزنتلا هب  یتا  اناوسل 

تسا . هدروآ  ار  بلطم  نیا  نآرق  تسا  ام  زا  ریغ  يدارفا  ياوشیپو  تسا  ام  ياوشیپ  یلع 

هالوم  تنک  نم  یبنلا : لاق  موی 
لیلج بطخ  هالوم  اذهف 

تسا . یتمظع  اب  گرزب و  رایسب  ربخ  نیا  تسا و  وا  يالوم  نیا  سپ  میوا  يالوم -  نم  هک  ار  سک  ره  دومرف : ربمایپ  هک  يزور 

همالا  یلع  یبنلا  هلاق  ام  نا 
لیق لاق و  هیف  ام  متح 

تسین  نآ  رد  یئوگتفگ  تسا و  ملسم  ویمتح  تسا  هتفگ  تماب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ 

راعشا بیقعت  رد 
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. تسا هدورس  نینموملا  ریما  هاگشیپرد  نیفص  گنج  رد  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  جرزخ  هلیبق  سیئر  راوگرزب  یباحص  ار  راعشا  نیا 
نیا مود ص 87  دلج  هراتخملا "  لوصفلا  باتک "  رد  هتسب  ورف  ناهج  زا  هدید  لاس 413  رد  هک  یمالسا  هعماج  راگزومآ  دیفم  خیش  - 1
ریما تماـما  یئاوشیپ و  رب  تسا  یفارتعاو  لـیلد  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  راعـشا  نیا  تسا : هدومرف  اـهنآ  لـقن  زا  دـعب  هدرک و  لـقن  ار  راعـشا 
يور زا  هلزتعم  هک  يراتفگ  دنا و  هتـشاد  دوجو  ترـضح  نآ  دوخ  نامز  رد  هعیـش  ناینیـشیپ  هک  تسنیا  رب  لیلد  نمـض  رد  ع ،)  ) نینموملا

نامز رد  هک  دنیوگ  یم  دانع 

هحفص 114 ] ] 

لیلد . یب  تسا و  لطاب  دنا ، هتشادن  دوجو  هعیش  ناونعب  يدارفا  نینموملا  ریما  نارود  ادخ و  لوسر 
سک جـیه  هک  تسا  يروطب  سیق  هدیـصق  دـیوگ : هدروآ و  ار  راعـشا  نیا  هتـشون  تیالو  يانعم  هراب  رد  دـیفم  خیـش  هک  مه  يا  هلاسر  رد 
ندرک يرای  هک  يروطنامه  دنا  هدومن  لوبقار  نآ  ملع  يور  زا  دنرادن و  يدیدرت  کش و  وا  هب  راعشا  نیا  تبـسن  رد  نایوار  ناخرومزا و 

دوش : یم  عورش  تیب  نیا  اب  شلوا  هک  تسنامه  هدیصق  نیا  و  تسا . ملسم  یمتح و  لمج  نیفص و  گنج  رد  ار  نینمومل  ریما  وا 

انیلع  ودعلا  یغب  امل  تلق 
لیکول معن  انبر و  انبسح 

تسا و هتسناد  ملسم  ار  ترـضحنآ  تماما  ریدغ ، زور  ربخ  دانتـساب  هداد و  یهاوگ  نینموملا  ریما  تماما  رب  حضاو  ینلع و  نینچ  نیا  سیق 
هتـسناد بجاو  یمالـسا  هعماج  مومع  رب  ار  ترـضحنآ  يرادمامز  یناگمه و  تسایر  هبطخ  نآ  رد  ادـخ  لوسر  راتفگ  هک  هدرک  حیرـصت 

. تسا
تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  همئالا  صیاصخ  رد  يافوتم 4.6  یضر  فیرش  ام  رورس  اقآ و  ار  هدیصق  نیا  - 2

دعب هدورـس  یم  ع )  ) نینموملا ریما  روضح  رد  ار  تایبا  نیا  سیق  هک  دنیوگ  دنراد و  رظن  قافتا  سیق  راعـشا  لقن  رب  رابخا  نیلقان  نایوار و 
تسا : نینچ  نیا  شلوا  هک  يا  هدیصق  رد  دندوب  هتشگرب  هرصب  زا  هکنآ  زا 

انیلع  ودعلا  یغب  امل  تلق 
لیکولا معن  انبر و  انبسح 

دهاش هک  یـسک  نوچ  مه  دنا ، هداد  یهاوگ  نینموملا  ریما  تماماب  هک  دنتـسه  ربمایپ  هباحـص  زا  ود  ره  ناسح ) سیق و   ) رعاش رفن  ود  نیا 
. تسا هدوب  رظان  ار  نایرج  مامت  جورخ  دورو و  لحم  هدوب و  هیضق  لصا 

 - تسه ام  دزن  میراد و  ام  ار  باتک  نیا  هک   "  ) عقنملا رد "  يدابآ  دـسلا  هللادـیبع  خیـش  روهـشم  دنمـشناد  تجح و  ار  هدیـصق  نیا  و  - 3
هدرک لقن  شدنس  رد  لماک  یسررب  اب  فلوم )
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: دیوگ هاگنآ  و 
نب سیقراتفگ  تسا ، هدومن  نییعت  ار  وا  ادـخ  لوسر  امـسر  هک  تسا  یئاوشیپ  ماـما و  ع )  ) نینموملا ریما  هکنیا  رب  اـهلیلد  هلمج  زا  دـنیوگ :

وا اب  تسا و  وا  صوصنم  ماما  تسا : هتفگ  هداد و  یهاوگ  ترـضحنآ  تماما  رب  هک  تسا  هباحـص  ناـگرزب  زا  وا  و  تسا ، هداـبع  نب  دـعس 
. تسا هدومن  قیدصت  ار  تباث  نب  ناسح  دعس و  نب  سیق  راتفگ  دیز  نب  تیمک  هک  دیوگ : و  دنا ) هتفرگ  ار  شقح  و   ) هدش تفلاخم 

هلمج زا  هدیـصق  نیا  دـیوگ : سپـس  هدوـمن و  تیاور  دــئاوفلا ص 234  زنک  رد  یفوـتم 449  یکجارک  همـالع  ار  هدیــصق  نـیا  زین  و  - 4
رد ار  مچرپ  هکیلاح  رد  نیفـص  گنج  رد  ار  راعـشا  نیا  تسا و  هدش  يرادهگن  هدش و  ظفح  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  زا  هک  تسیئاهزیچ 

. تسا هدورس  نینموملا  ریما  روضح  رد  تشاد  تسد 
هدرک و لقن  شدنس  رد  لماک  قیقحت  اب  ار  هدیصق  نیا  هرکذتلا " ص 20  باتک "  رد  یفوتم 654  یفنح  يزوج  نبا  طبس  رفظملا  وبا   - 5

. تسا هدورس  نیفص  گنج  رد  نینموملا  ریما  روضح  رد  ار  راعشا  نیاسیق  دیوگ :
. تسا هدرک  لقن  ار  هدیصق  نیا  فلوم ) تسه -  ام  هناخباتک  رد  باتک  نیا  هک   "  ) قئارلا عومجملا  رد "  يدنوار  نیدلا  هبه  ام  ياقآ  - 6

صشریسفت 193 . مود  دلج  رد  يزار  حوتفلا  وبا  خیش  ریبک  رسفم  - 7
صنیظعاولا 90. هضور  باتک  رد  لاتف  دیهش  ام  راوگرزب  خیش  بوشآ : رهش  نبا  دانسا  - 8

نینموملا " ص 101. سلاجم  باتک "  رد  لاس 1019  رد  دیهش  یشعرم  هللا  رون  یضاق  راوگرزب ، ياقآ  - 9
مهن ص 245. دلج  راحبلا "  باتک "  رد  يافوتم 1111  سلجم  همالع  - 10

 " هعیفرلا تاجردلا  رد "  يافوتم 1120  ناخ  یلع  دیس  - 11
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. نیفص گنج  نمض  رد  فلوم ) تسا -  دوجوم  ام  هناخباتک  رد  )
لوکشک " ص 18. باتک "  رد  يافوتم 1186  ینارحبلا  قئادحلا "  بحاص "  ام  راوگرزب  خیش  - 12

دنا . هدومن  تیاور  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  زا  ار  هروکذم  تایبا  هعیش  ناگرزب  نیرخاتم  زا  رگید  يا  هدع  و 

رعاش یفارگویب 

هراشا

نب هدـعاس  نب  جرزخ  نب  فیرظ  نب  هیبلعث  نبا  هحوتفم ) هلمهم  احب   ) همیزح یبا  نب  هثراح  نب  میلد  نب  هدابع  هب  دعـس  نب  سیق  مساـقلاوبا 
. هثراح نب  میلد  نب  دیبع  رتخد  ههیکف  شردام : مان  دش  رکذ  رد ص 106  هک  بسن  هلسلس  رخآ  ات  هثراح ... نبا  ربکالا  جرزخ  نب  بعک 

داهز و نانارنخس ، نادنمتواخـس ، ناروآ ، گنج  نارادمتـسایس ، اسور و  زج  دمآ و  یم  باسحب  برع  فارـشا  زا  گرزب و  هباحـص  زا  وا 
تسا . بهذم  ياه  هناوتسا  نید و  یلصا  ياه  هیاپ  زا  دش و  یم  هدرمش  نادنمشناد 

يراوگرزب فرش و 

دـجم و ياراد  مالـسا  نامز  رد  مه  تیلهاج و  نارود  رد  مه  وا  نادـناخ  تسا  ناـنآ  ناـگرزب  نادـناخ  زا  جرزخ و  هفیاـط  سیئر  هدربماـن 
دنا . هدوب  تمظع 
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. دوب نانآ  سیئر  گرزب و  دنزرف  راصنا و  ياقآ  گرزب و  دعس  نب  سیق  دیوگ : شباتک  رد  یلاله  سیق  نب  میلس 

هحفص 117 ] ] 

دوب . اقآ  راوگرزب و  تواخس و  اب  عاجش  يدرم  سیق  تسا : هدمآ  نینچ  دربم ص 309  نبا  لماک  لوا  دلج  رد 
يراوگرزب و تشاد و  يرورـس  تساـیر و  مالـسا  تیلهاـج و  نارود  رد  هشیمه  سیق  دـیوگ : لاجر ص 73  باـتک  رد  یـشک  ورمع  وبا 
، دادیم ياج  راوج ) ناونعب   ) دوخ هانپ  رد  ار  یـسک  رگا  دعـس  دندوب ، هلیبق  سیئر  همه  شناردپ  دجو و  ردپ  دوب  نانآ  نادـناخ  رد  تفارش 
وا و دوب ، وا  یـشنمگرزب  تدایـس و  یئاقآ و  رطاخب  بلطم  نیا  دـندشیمن و  وا  هدـنهانپ  ضرعتم  دنتـشادیم و  مرتحم  ار  وا  راوج  لئابق  همه 

تشاد . ار  تیعقوم  نیمه  زین  وا  زا  دعب  سیق  شدنزرف  دنتشاد . هدرتسگ  يا  هرفس  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد  شردپ 
دوبن . ضراعم  شناردپ  وا و  اب  يدحا  هکیروطب  دوب  هفیاط  گرزب  سیق  هک : تسا  روکذم  باعیتسالا ج 2 ص 538  باتکرد 

ناگرزب نادناخ  زا  تشادن و  یعازن  وا  اب  سک  چـیه  دوب و  شا  هلیبق  گرزب  يو  تسا : هدـمآ  نینچ  هباغلا ص 215  دسا  مراهچ  دـلج  رد 
دوب . اهنآ 

راوگرزب و يدرم  دندرک ، یمشتعاطا  یگمه  امرفنامرف و  عاطم و  اقآ و  گرزب و  سیق  دـیوگ : شخیرات ص 99  متشه  دلج  ردریثک  نبا 
دوب . هدیدنسپ  عاجش و  تواخس و  اب 

دیوگ : نینچ  هدورس  دوخ  هراب  رد  هک  يراعشا  رد  سیق 

دیس  نینامیلا  موقلا  نم  ینا  و 
دوسم دیس و  الا  سانلا  ام  و 

رادربنامرف . ای  هدنامرف و  ای  سوئرم  ای  سیئر و  ای  دنتسه : هتسد  ود  مه  مدرم  متسه و  لیبق  سیئر  اقآ و  نینامی  موق  زا  نم 

یبصنم  یصا و  سانلا  عیمج  زب  و 
دیدم لاجرلا  ولعا  هب  مسج  و 

نادرم همه  رب  هک  متسه  يوق  هدیـشک و  یمادنا  ياراد  تسا و  هدادرارق  عاعـشلا  تحت  ار  همه  هدرک و  هبلغ  مدرم  همه  رب  نم  ماقم  لصا و 
مراد . يرترب  تهج  نیا  زا 

لوسر يارب  ار  دوخ  موق  مالسا  هک  تسا  یناگرزب  بیقن و  هدزاود  زا  یکی  شردپ 
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دندرک . تنامض  ادخ 
دینک . هعجارم  دلج 1 ص 86  رکاسع  نبا  خیرات  هب   - دراد تسد  رد  ار  یسک  رایتخا  هک  سکنآ  نماض و  يانعمب  بیقن 
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یئامرفنامرف تسایر و 

هداد و ماجنا  ار  يرهـش  ياهتیرومام  فیاظو و  هک  دوب  یهدنامرف  هاگتـسد  رد  سیلپ  سیئر  هلزنمب  ادـخ  لوسر  یگدـنز  نامز  رد  هدربمان 
دوب . هنیدم  رهش  رد  یماظتنا  یتینما و  تاروتسد  ارجا  راد  هدهع 

تیلام و يروآ  عمج  يارب  ار  وا  یهاـگ  درک . یم  تکرح  ربماـیپ  باـکر  رد  دیـشک و  یم  شودـب  وا  ار  راـصنا  مچرپ  اـهگنج  یـضعب  رد 
تلحر زا  دعب  دش  یم  هتـشاذگمارتحا  شئارآ  هب  تشاد و  يا  هیرظن  يار و  هشیدنا و  هک  دوب  یناسک  زا  دنداتـسرف و  یم  فارطاب  تاوکز 

دیدرگ . رصم  هزنم  كاپ و  ياورنامرف  درک و  نییعت  رصم  يرادناتسا  هب  ار  وا  ترضحنآ  نینموملا  ریما  تموکح  نارود  رد  مرکا  لوسر 
دش و رومام  رصم  يرادناتساب  لاس 36  رفص  رد  دوب ، ترضحنآ  تروشم  فرط  دوب و  وا  ناهاوخریخ  نارادفرط و  یلع و  نایعیش  زا  سیق 

لحم هک  يدارفا  ناتـسود و  نامب و  هنیدـم  جراخ  رد  مدرک  رومام  اجنآ  تیالوب  ار  وت  نم  نک  تکرح  رـصم  يوسب  دومرف : واـب  ترـضح 
راک نیا  یشاب ، هتشاد  یتمظعو  هوکش  يوش و  دراو  هوبنا  یتیعمج  اب  يوش  یم  رـصم  دراو  یتقو  ات  ربب  اجنیا  زا  دوخ  اب  دنتـسه  وت  نانیمطا 

ناراکوکین هب  يدش  دراو  رصمب  هللا  اشنا  هاگ  ره  دوش ، نانآ  تکوش  تزع و  ثعاب  دونشخ و  ار  ناتسود  لد  هدیناسرت و  ار  نانمشد  مشچ 
اب ریگب و  تخس  كوکشم  صاخشا  رب  نک و  یئوکین 

هحفص 119 ] ] 

تسا . تکرب  نمی و  اب  یمرن  ارادم و  اریز  شاب  نابرهم  میالم و  ماع  صاخ و  دارفا  مامت 
تمدخ رد  نم  ار  هاپـس  رگـشل و  اما  مدـیمهف  دـیدومرف  هک  ار  هچنآ  دـنک ، تمحر  ار  وت  يادـخ  نینموملا  ریما  يا  تفگ : باوج  رد  سیق 

دیتسرفب یئاجب  ار  اهنآ  دیتساوخ  دـیتشاد و  يراک  نانآ  هب  یتقوکی  رگا  دنـشاب و  امـش  کیدزن  اهنآ ، هب  زاین  عقوم  رد  هک  مراذـگ  یم  امش 
دارفا اب  يارادـم  یئوخـشوخ و  هب  عجار  هک  یـشرافس  اما  مور و  یم  رـصمب  ما  هداوناخ  هارمه  نم  دـنورب و  اروف  دنـشاب و  امـش  روضح  رد 

منک . نینچ  نیا  مناوتب  هک  مهاوخ  یم  کمک  ادخ  زا  دیدومرف ،
تسشن و هتفر و  ربنم  يالاب  دش ، رصم  دراو  لوالا  عیبر  هام  لوا  رد  درک و  تکرح  رصم  يوسب  شا  هداوناخ  دارفا  زا  رفن  تفه  هارمه  سیق 
ار ناراکمتـس  درب و  نیب  زا  ار  لطاب  هدروآ و  ار  قح  هک  ار  دنوادخ  ساپـس  تفگ : دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  دـناوخ  يا  هبطخ 

دومن . بوکرس 
ادخ و باتک  ساسا  رب  دینک  تعیب  دیزیخ و  اپب  میا ، هدرک  تعیب  میتخانـش  یم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  هک  يدرف  نیرتهب  اب  ام  مدرم  يا 

تشاد . میهاوخن  امش  ندرگ  رب  یتعیب  میشابن  شور  نیا  رب  دوخ  ام  رگا  و  وا ، لوسر  شور  تنس و 
روما هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  سیق  لباقم  رد  رـصم  یلاها  هارمه  يرـصم  نایاورنامرف  دندومن ، تعیب  وا  اب  هدرک و  تکرح  ياج  زا  مدرم 

نتـشک لتق و  اج  نآ  مدرم  هک  اـتبرخ "  ماـنب "  يا  هدـکهد  زج  داتـسرف  اهرهـش  فارطا و  هب  ار  دوخ  ناگدـنیامن  تشگ و  بترم  تکلمم 
هلیبق نآ  رد  هک  هنانک  ینب  زا  يدرم  دوب ، یلکـشم  راک  شا  هدـنیامن  و  ع )  ) یلع اب  تعیب  اهنآ  يارب  وهتـسناد  گرزب  سب  يراک  ار  ناـمثع 

دوخ ياه  هدنیامن  وت  میئآ  یمن  وت  دزن  ام  هک  داد  ماغیپو  داتـسرف  سیق  دزن  ار  یـصخش  دنتفگ  یم  ثراح  نب  دیزی  واب  درک و  یم  یگدنز 
نب دـلخم  نب  هملـسم  نب  دـمحم  دوش ، یم  هچ  مدرم  راـک  هجیتن  مینیبب  اـت  راذـگاو  دوخ  لاـحب  ار  اـم  یلوتسا  وت  نیمز  نیمز  تسرفب ، ار 

. درک توعد  وا  یهاوخنوخ  هبار  مدرم  مالعا و  ار  نامثع  گرم  ربخ  درک و  مایق  هیرق  نآ  رد  يراصنا  تماص 
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رـصم ماش و  تموکح  ربارب ، رد  مشکب و  ارت  متـسین  لیام  نم  مسق  ادخب  يا ؟ هدرک  مایق  نم  هیلع  وت  رب  ياو  هک  داتـسرف  وا  دزن  یمایپ  سیق 
هدم . نتشکب  ار  دوخ  هدوهیب  نک و  ظفح  ار  تنوخ  وت  دشابارم ،

تشاد . مهاوخن  وتب  يراک  یشاب  رصم  یلاو  وت  یتقو  ات  نم  هک  تشون  وا  باوج  رد  هملسم  نب  دمحم 
دش و جراخ  هنیدم  زالمج  گنج  يارب  نینموملا  ریما  دوب  رـصم  یلاو  سیق  هک  نامز  نامه  رد  دوب  صاخ  يا  هشیدـنا  يار و  ياراد  سیق 
هک روطنامه  درک و  تموکح  اجنآ  رب  زور  جـنپ  هام و  راهچ  تشاد و  هدـهعب  ار  رـصم  تیالو  سیق  ناـنچ  مه  تشگرب و  هفوکب  هرـصب  زا 

هدـش و هتـشون  يزیرقم  ططخلا  باتک  رد  هکیروطنآ  دـمآ ، نوریب  اـجنآ  زا  بجر  مجنپ  رد  دـش و  رـصم  دراو  لوـالا  عیبر  لوا  رد  میتفگ 
هارمه لاس 36  يرخالا  يدامج  رد  هدرک و  تکرـش  لمج  گنج  رد  وا  هک : تسا  نیا  هدـمآ  اهباتک  ریاـس  باـعیتسالا و  باـتک  رد  هچنآ 

تسا . هتشاد  تکرش  لمج  گنج  تامدقم  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  خیرات  زا  يرآ  تسا ، تسردان  لوق  نیا  هدوب ، ع )  ) یلع
هدمآ یبوقعی ص 178  خیرات  مود  دلج  رد  هکنانچ  درپس ، واب  ار  ناجیابرذآ  يرادناتـسا  نینموملا  ریما  دـمآ  هفوکب  رـصم  زا  هکنآ  زا  دـعب 

اب ریگب ، مدرم  زا  یتسرد  قحب و  ار  تایلام  جارخ و  دـعب  اما  تشون : واب  ار  همان  نیا  دوب  ناجیابرذآ  رد  سیق  هک  یتقو  رد  ترـضح  تسا ،
هللادبع انمـض  زومایب ، دنیوت  روضح  رد  هک  نانآ  هب  تسا  هتخومآ  وتب  ادخ  هچنآ  زا  نک ، راتفر  تلادـع  فاصنا و  اب  تنایهاپـس  نازابرس و 

هدید نتورف  عضاوتم و  يدرم  ار  وا  نم  میامن  شرافس  وتب  وا  هراب  رد  مسیونب و  وتب  يا  همان  هک  هدومن  تساوخرد  نم  زا  یسمحا  لیبش  نب 
رادرب و دوخ  شیپ  زا  بجاح  هدرپ و  ما ،
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دوش و یمن  فرحنم  تلادع  زا  دشاب  هارمه  قح  اب  هک  سکنآ  هچ  دـشاب ، تقیقح  قح و  تهاگ  هیکت  نکزاب و  ناگمه  يورب  ار  هناخ  رد 
درادیمن . ماقم  نیریاس  رب  ار  صاوخ  ناکیدزن و 

هار زا  هک  نانآ  انامه  دراد  یم  زاـب  ادـخ  هار  زا  هارمگ و  ار  وت  سفن  ياوه  يوریپ  هک  نکم  یناـسفن  ياهـشهاوخ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ 
دنا  هدرب  دای  زا  هدرک و  شومارف  ار  باسح  زور  اریز  تسا ، تخس  يا  هجنکش  باذع و  اهنآ  يارب  دنوش  یم  فرحنم  ادخ 

نومضم : نیاب  تشون  سیقب  يرگید  همان  دش  هیواعم  اب  دربن  هدامآ  نینموملا  ریما  هکیماگنه  دیوگ : ثایغ 
رادربنامرف عیطم و  یگمه  هدش و  عمج  رگیدکی  درگ  نیملـسم  اریز  ایب  ام  دزن  راذـگب و  دوخ  ياج  ار  یـسمحا  لیبش  نب  هللادـبع  دـعب : اما 

. ما هداتسیا  وت  راظتناب  طقف  متسه و  وت  رظتنم  دش و  مهاوخ  رـضاح  هلحم "  ود  رد "  هام  لوا  رد  يدوزب  نم  نک  باتـش  ندمآر  دنا د  هدش 
دیامن . ردقم  دیامرف و  مکح  تسا  هتسیاش  بوخ و  هچنآ  هب  نامیاهراک  مامت  رد  وت  ام و  يارب  دنوادخ 

سیق ع )  ) یلع دـیوگ : يو  هک  تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  شخیرات ص 14  دلج 8  رد  ریثک  نبا  شخیرات ص 91 و  مشش  دلج  رد  يربط 
واب ار  دودـح  نیا  روما  هرادا  درامگ و  دـندوب  ناجیابرذآ  زرم  ات  قارع  ناـمدرم  زا  یگمه  هک  دوخ  هاپـس  همدـقم  یتسرپرـسب  ار  دعـس  نب 

دندوب هدرک  تعیب  ع )  ) یلع اب  هک  دندوب  رفن  رازه  لهچ  تسا و  بارعا  تاعارتخا  زا  هک  سیمخلا -  هطرـش  هدنامرف  ار  وا  درک و  راذـگاو 
یم هرادا  دوخ  یهدنامرف  تحت  ار  هدع  نیا  هاپس و  نیا  سیق  داد ، رارق  دنـشاب -  ترـضحنآ  اب  گرم  مد  ات  یگدنز و  هظحل  نیرخآ  ات  هک 
. تفرگ تسدب  ار  قارع  تموکح  دیدرگ و  ترضحنآنیشناج  یلع  نبا  نسح  یبتجم  ماما  دش و  هتشک  نینموملا  ریما  هک  یتقو  ات  درک 
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یکریز تقاذح و  ینادراک و 

رد وا  یماظن  تیعقوم  هکنیا  هچ  تفای ، دهاوخ  وا  ینادراک  تقاذح و  رب  يا  هیوق  دهاوش  سیق ، یگدنز  خیرات  یسررب  نمـض  رد  هدنناوخ 
رد وا  دنلب  ياه  هشیدنا  راکفا و  مهم و  ياهدادیور  ایاضق و  رد  وا  تایرظن  اهدربن و  رد  شقیمع  فرژ و  ياه  هشیدنا  اهراکیپ و  اهگنج و 
درک یم  بیوصت  ار  شتایرظن  ارآ و  دادیم و  ماجنا  وا  هب  تبسن  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هک  یصاخ  میظعت  مارتحا و  یهدنامرف و  تراما و 

راکشآ للدم و  ار  وا  هظحالم  لباق  تازایتما  سیق و  یـسایس  یعامتجا و  تیـصخش  کی  ره  اه  نیا  دوتـس ، یم  ار  وا  تقایل  ینادراک و  و 
دزاس . یم 

تفگ و ترـضحنآ  هب  دوب  هداتفا  قاـفتا  رـصم  ناـگرزب  وا و  نیب  هک  ار  یقیاـقد  دـش و  نینموملا  ریما  رب  دراو  رـصم  زا  سیق  هک  یماـگنه 
هتـشاد و راک  ورـس  یمهم  عیاقو  اب  وا  هک : دـش  مولعم  نینموملا  ریما  رب  داد ، حرـش  ار  هیواعم  تاـکیرحت  رـصم و  لاـجر  وا و  نیب  ياـیاضق 

مامت رد  هکیروطب  تفر  الاب  ترضحنآ  دزن  سیق  ماقم  هبتر و  هجیتن  رد  هدش ، لمحتم  هفیظو  ماجنا  هار  رد  ار  يدایز  ياهیتخس  اه و  تنحم 
 231 .( دلج 5 ص يربط  خیرات  . ) تفریذپ یم  هدیدنسپ و  ار  وا  يار  هیرظن و  روما 

زاتـشیپ ار  وا  و  تفاـی ، یهاوخ  نارظن  بحاـص  زا  هبترم  نیرترب  رد  ار  سیق )  ) جرزخ هلیبـق  رورـس  هک  تسا  روما  نیا  رب  فوقو  هجوت و  اـب 
نیرتگرزب ار  وا  هجیتنلاب  ینک و  یم  هدهاشم  وا  یباستکا  لقع  یتاذ و  درخ  زا  يزراب  ياه  هنومن  دید و  یهاوخ  نادنمشیدنا  نادنمدرخ و 

هتفرگ و مک  تسد  ار  وا  هکیتروص  رد  تسناد ، یهاوخ  راـکیپ  گـنج و  شتآ  شزورفا  بوـشآ و  هنتف و  زورب  ماـگنهب  برع  رادمتـسایس 
مدقم دنا  هدرمش  برع  گرزب  نارادمتسایس  زج  هک  يروهشم  رفن  جنپ  نآ  زا  ار  وا  ناهج . گرزب  نارادمتسایس  زا  میئوگن 
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ار هچنآ  هک  درک  دیهاوخ  قیدصت  نیا  ربانب  و  میباییم . رت  هتـسیاش  رترب و  نارگید  زا  شیدنارود  نیب و  فرژ  لقع  درخ و  رظن  زا  هتـسناد و 
يرثکا نایم  رد  ماقم  یلاع  زراب و  دارفا  زا  یکی  ار  سیق  هکنیا : رب  ریاد  اـه  هتـشون  بتک و  ریاـس  باعیتسالا " ص 538 و  مود "  دـلج  رد 
رامـشب تواخـس  يراوگرزب و  هب  فوصوم  گنج و  رد  کیتلپ  ریبدـت و  لها  نارظن و  بحاـص  زا  برع  نادراـک  تراـهم و  اـب  ناـیانادزا 

تسا  وا  دنمجرا  خماش و  ماقم  نود  ام  دنا  هدروآ 
راـچد وا  یکریز  لـقع و  روـفو  زا  دـباییهاگآ  داد  خر  هیواـعم  وا و  نیب  هک  هچنآ  رب  سک  ره  دـیوگ : هریـس "  دوـخ "  باـتک  رد  یبـلح 

یکریز و اب  وا  درامگرب و  رصم  يرادناتسا  تموکحب و  ار  وا  ع )  ) یلع دیوگ : صهیادبلا 99  متشه  دلج  رد  ریثک  نبا  دش  دهاوخ  یتفگش 
دومن . تمواقم  يربارب و  صاع  ورمع  هیواعم و  اب  دوخ  هلیح  وتسایس 

نادنمـشناد برع و  یمانناراوس  زا  نت  رازه  هدزاود  رب  هک  دوخ  رکـشل  هدنامرف  سابع  نب  هللادـبع  هب  یلع  نب  نسح  ربمایپ  طبـس  مود  ماما 
وا اـب  دـیامن و  هعجارم  سیق  هب  مهم  عقاوم  رد  هیواـعم  اـب  دربـن  رد  هک  دوـمرفیم  شرافـس  تشاد  یهدـنامرف  تمـس  نآرق  ناـیراق  رـصم و 

دمآ . دهاوخ  وا  ناتساد  هکیروطب  ددنب . راکب  ار  وا  رظن  يار و  نایهاپس  نازابرس و  هرادا  تسایس و  رد  دنک و  تروشم 
ناورم و تشگرب ، هنیدـمب  رـصم  زا  هک  ماگنه  نآ  شنارای . هیواعم و  شود  رب  دوب  ینیگنـس  راب  یبتجم  ماما  یلع و  فرط  رد  سیق  دوجو 

تسویپ . نینموملا  ریما  تمدخ  هب  سیق  دنداد ، رارق  راشف  تحتهدرک  دیدهت  ار  وا  يرتخبلا  وبا  نب  دوسا 
دیدومن کمک  شا  هیلاع  راکفا  سیق و  هطـساوب  ار  یلع  رفن  ود  امـش  هک  داد  رکذت  تشون و  ناورم  دوسا و  هبنیگآ  مشخ  يا  همان  هیواعم 

دوبن رتدب  نیا  زا  ام  دزن  دیداتـسرفیم  یلع  کمکب  وجگنج  رازه  دص  امـش  رگا  دنگوس  ادخب  دور ، یلع  فرطب  سیق  هک  دـیدرک  يراک  و 
. دشاب وا  راک  کمک  دور و  یلع  دزن  دیدرک  راداو  ار  سیق  هک 
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وا لوق  زا  ار  یباوج  تشوـن و  وا  يوـسب  هک  يا  هماـن  اـب  سیق  بناـج  زا  ار  اـهنآ  دروآ و  تسدـب  رگید  هار  زا  ار  دوـخ  ناراـی  لد  هیواـعم 
دمآ . دهاوخ  ناتساد  نیا  لیصفت  تخاس  نئمطم  دناوخ  ماش  مدرم  رب  یگتخاس  درک و  تسرد 

مدینـش ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ : یم  تسنادیم و  ناروآ  مان  مامت  رب  مدقم  همه و  زا  رترب  ریبدت  یکریز و  رد  ار  دوخ  سیق 
يا هلیح  دوبن  نم  مالـسا  داقتعا  رگا  تفگ : یم  مدوب و  تما  نیا  دارفا  نیرتراـکم  زا  نم  هنیآ  ره  تسا  شتآ  رد  بیرف  رکم و  دومرف : یم 

دشاب . هتشادن  نآ  لباقم  رد  تمواقم  بات  یبرع  چیه  هک  مدومن  یم 
وا لماک  مازتلا  تعیرش و  سدقممیرح  زا  شعافد  نیدب و  وا  يدنب  ياپ  فصو  اب  ینادراک  یشیدنارود و  هب  سیق  نتفای  ترهـش  نیا  ربانب 

تاروتـسد تفلاخم  زا  يراددوخ  راگدرورپ و  ياه  هتـساوخ  اب  شراکفا  یگنهآ  مه  یمالـسا و  نوتم  اـب  شتاـیرظن  اـه و  هدـیا  قیبطت  رد 
دنک یم  تباث  برع  ناکریز  نیرکفتم و  نارادمتسایس و  نیب  رد  ار  وا  تیـصخش  روهظ  یگنهآ و  شیپ  تهج و  ره  زا  وايرترب  دنوادخ ،

اب هدربمان  كارتشا  تلع  درک ، دـنهاوخن  يربارب  وا  اب  برع  هناگ  جـنپ  نارادمتـسایس  نانادراک و  زا  کـی  چـیه  لیدـب  نب  لهلادـبع  زج  و 
رد دندش و  یم  باریـس  همـشچرس  کی  زا  هدوب و  کیرـش  رگیدکی  اب  ناشراکفا  هدیا و  رد  ودـنیا  هک  تسا  تهج  نیالیدـب  نبا  هللادـبع 

دندوب . ادصمه  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  لباقم  رد  فوقو  یناسفن و  ياهاوه  يوریپ  زا  يراددوخ  یمالسا و  فینح  كاپ  نیئآ  هب  مازتلا 
مکحم و هشیدـنا  وکین  ریبدـت  راشرـس و  لقع  زا  تسا  يرادومن  تسیک )؟ کلام  ینادـن  وت  یکلاـم و  هچ  کـلام   ) رتشا کـلامب  وا  نخس 
رد ار  نخس  نیا  یسوط  خیش  هفیاطلا  خیش  تسا ، وا  هدنبات  ياه  تمکح  ینارون و  تاملک  هلمج  زا  نخس  نیا  وا ، دنمورین  نامیا  راوتسا و 

رتشا کلام  دیوگ : تسا و  هدرک  لقن  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  یلاما "  ص 86 " 
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هتفر تنانمـشد  لابندب  هتـشاذگ و  اهنت  ار  وت  هک  فلختم  دارفا  نیا  رب  يا  هلمح  ات  هدب  هزاجا  نینموملا  ریما  يا  درک : ضرع  نینموملا  ریماب 
مروآ . یشروی  اهنآ  رب  میامنب و  دنا 

رادرب . نم  زاتسد  کلام  دومرف : واب  ترضح 
درک . دروخرب  نینموملا  ریما  نارای  زا  رگید  رفن  دنچ  سیق و  هب  هار  نیب  رد  تشگرب ، هدولآ  مشخ  كانبضغ و  رتشا  کلام 

يزادـنا و یم  نوریب  لد  زا  ار  نآ  دوش ، یم  گنت  تامیالمان  اب  دروخرب  زا  تا  هنیـس  هاگ  ره  کلام  يا  تفگ  هدومن و  کـلامب  ور  سیق 
مـسر هار و  تسا و  میلـست  یئابیکـشنیئآ  هک  نادـب  کلام  يا  ینک ، یم  تکرح  ناباتـش  نآ  يوسب  يرادـنپ  یم  رود  ار  يراـک  هاـگ  ره 
تسنآ اه  هشیدنا  نیرتدب  دننامن و  بیع  یتشز و  اب  هک  تسا  ینخـس  راتفگ  نیرتدب  تسا ، نتـشاد  شمارآ  ندرک و  ارادم  هلجع  باتش و 

شیامزآ زا  لبق  شاب ، رادربنامرف  یتفای  یتیرومام  هک  هاگنآ  سرپب و  يدـش  يزیچ  راچد  هاگ  ره  دـشاب ، هارمه  ینامگدـب  تمهت و  اـب  هک 
لد رد  وت  درذگ و  یم  وت  رطاخ  رب  هچنآ  زادنایم ، تمحزب  زاسم و  فلکم  ار  دوخ  دسر  ارف  يروتسد  نآ  زا  شیپ  ياشگم و  لاوس  هب  بل 

ریگم . تخس  دوخ  يالوم  بحاص و  رب  میراد ، لد  رد  زین  اميراد 
درک و عانتما  نینموملا  ریما  اب  تعیب  زا  هیواعم  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دیسر و  تفالخب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد 

مهاوخ تعیب  وا  اب  دـشاب  هتـشادن  نم  راکب  يراک  دراپـسب و  نمب  هدرپس  نمب  نامثع  هک  روطنامه  ار  ماش  تموکح  ترـضحنآ  رگا  تفگ :
هدرپس واب  ار  ماش  تیالو  وت  زا  شیپهفیلخ  یسانشیم و  بوخ  ار  هیواعم  وت  یلع  يا  تفگ : هدمآ و  نینموملا  ریما  دزن  هبعش  نب  هریغم  درک ،
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یقاب دوخ  بصنم  رد  ار  وا  ددرگ  دارم  قفو  رب  عاضوا  دریگ و  یقنور  اهراک  هک  ماگنه  نآ  ات  يا  هدیـسر  تفـالخب  هزاـت  هک  نونکا  زین  وت 
نک . رانکرب  شماقم  زا  ار  وا  یتسناد  حالص  تساوخ و  تلد  تقو  ره  اهدعب  راذگ ،

ات نونکا  مه  زا  نم  هک  ینک  یم  تنامض  ایآ  هریغم  يا  دومرف : واب  نینموملا  ریما 

هحفص 126 ] ] 

هن . داد : خساپ  منامب ؟ هدنز  دوش  هاربور  اهراک  هک  تقونآ 
ناملـسم رفن  ود  رب  کیرات  بش  کی  رد  ار  وا  ارچ  هک  دنک  تساوخزاب  دیامن و  هذخاوم  ارم  دـنوادخ  هک  مهاوخیمن  نم  دومرف : ترـضح 

ودب ار  یسک  نم  نکل  تفرگ ، مهاوخن  دوخ  راکددم  رایار و  ناهارمگ  زگره  نم  ما ؟ هداد  وا  تسدب  ار  ود  نآ  روما  مامز  هدرک و  طلـسم 
هعماـج زا  يدرف  نوـچ  مه  وا  داد ، تبثم  خـساپ  رگا  دـناوخ ، مهاوـخ  مراد  تسد  رد  هک  یقح  شور  هـب  ار  وا  و  تـشاد ، مهاوـخ  لیـسگ 

یچیپرـس رگا  یلو  دزادرپب ، دیاب  زین  وا  دـنزادرپب  دـیابهیقب  هک  ار  هچ  ره  دـشاب و  یم  اراد  زین  وا  تسا  نیریاس  يارب  هک  یقح  ره  یمالـسا 
تخاس . مهاوخ  يراج  وا  هراب  رد  ار  یهلا  مکح  هدرک و  راذگاو  ادخب  ار  وا  هک  درکن  تعاطا  دومن و 

رد نک و  ارجا  شا  هراب  رد  ار  ادخ  مکح  راذگاو و  ادخب  ار  وا  یلع  يا  تفگیم : دوخ  اب  هکیلاح  رد  دش  صخرم  ترـضحنآ  دزن  زا  هریغم 
دورس : یم  دوخ  اب  ار  راعشا  نیا  هار  نیب 

هحیصن  برحنبا  یف  ایلع  تحصن 
هیناث رهدلا  هل  ینم  امف  درف 

منک . تیحصن  ار  وا  رگید  راب  هک  دید  دهاوخن  راگزور  رگید  تفریذپن و  وا  مدومن  تحیصن  هیواعم )  ) برح دنزرف  هراب  رد  ار  یلع 

هب  هتئج  يذلا  حصنلا  لبقی  مل  و 
هیفاک هحیصنلا  کلت  هل  تناک  و 

یفاک . دوب و  سب  ار  وا  تحیصن  نیا  هکنآ  لاح  تفریذپن و  درکن و  لوبق  مدومن  واب  هک  یتحیصن 

هلک  حصنلا  صلخا  ام  هل : اولاق  و 
هبلاغ هحیصنلا  نا  هل : تلقف 

تسا یکاپ  افص و  يور  زا  هک  یهاوخریخ  تحیصن و  نیا  متفگ : واب  نم  یلو  تسین  افص  صالخا و  يورزا  یهاوخریخ  مامت  دنتفگ : واب 
تسا . اهبنارگ  رایسب 

هراشا امـش  هراـب  رد  ار  یعوضوم  هبعـش  نب  هریغم  نینموملا  ریما  يا  تفگ : درک و  تکرح  ياـج  زا  دـش  رادربخ  عوضوم  نیا  زا  هک  سیق 
هیواعم رب  دشاب و  وت  تسدب  يزوریپ  رگا  هک  درک  يراک  دیـشک و  بقع  یئاپ  تشاذگ و  ولج  یمدق  وا  هتـساوخن ، ار  نآدنوادخ  هک  درک 

زوریپ
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وا ناکیدزن  زا  هدوب  وا  ناهاوخریخ  زا  نوچ  دـتفا  هیواعم  تسدـب  روما  مامز  رگا  ددرگ و  وت  ناـکیدزن  زا  شزورما  تحیـصن  رطاـخب  يوش 
دیآ . باسحب 

دورس : ار  راعشا  نیا  سپس 

هناکم  اریثب  یسرا  نم  داکی و 
هیواعم کیلع  يوقی  نم  هریغم 

دزاس . هریچ  دنادرگ و  زوریپ  وت  رب  ار  هیواعم  هریغم  دوب  کیدزن  هتخاس  مکحم  راوتسا و  دوخ  ياج  رب  ار  ریثب  هوک  هک  یسک  ناب  مسق 

اقفوم  انیف  هللا  دمحب  تنک  و 
هیفاک ریغ  اهکارا  یتلا  کلت  و 

تسین . یفاک  هجو  چیهب  هتشاد  راهظا  هکیا  هیرظن  نیا  و   - يدوب دیوم  قفوم و  ام  نیب  رد  هللا  دمحب  وت 

اهناکم  امسلا  الع  نم  ناحبسف 
هیهامک ترقتساف  اهاحد  اضرا  و 

دوخ ياج  رب  تسه  هکنانچنآ  داد و  شرتسگ  ار  نیمز  تخاس و  دنلب  عفترم و  دوخ  ياج  رب  ار  نامـسآ  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
دش . اجرب  اپ  رقتسم و 

زا کلاهم  یگریت و  دراوم  رد  هک  یتسپ  جرا و  یب  دیلپ و  ارآ  لباقم  رد  هک  دوب  يرظن  بحاص  هناگی  كاپ  رهاط و  ياوشیپ  هاگشیپ  رد  وا 
درک . یم  تمواقم  دوب  يدب  اهیتشز و  هب  روصحم  رودب و  يونعم  یحور و  ياه  هزیگنا 

یگنج یماظن و  نونف  رب  وا  طلست 

نآ يالبال  رد  هکنیا  رگم  دننک  یمن  دروخرب  هدـش  تبث  نآ  رد  سیق  مان  هک  يا  هتـشون  چـیه  رد  خـیرات  بتک  رد  نارگـشواک  ناققحم و 
زا هدش و  اهثحب  وا  تعاجش  تیصخش و  بتارمب  تبسن  هک  دروخ  یم  ناشمشچب  وا  زا  ناوارف  دیجمت  شیاتس و  لماش  یئاهزارف  اه  هتشون 

تبحص راکیپ  ياه  نادیم  رد  وا  تماقتسا  ويرادیاپ  دربن و  ياه  هنحص  رد  وا  يدوجو  تیمها  يرگیهاپـس و  نونف  رب  وا  یهاگآ  هطاحا و 
. تسا هدش 
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تخسرس مرکا و  ربمایپ  رادریشمش  هدربمان  هدومن ، تبث  تیـصخش  راختفا و  اب  ار  وا  مان  خیرات  هک  يروالد  هراب  رد  مسیونب  مناوتیم  هچ  نم 
تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  تبسن  يراذگتمدخ ) يرادافو و  رد   ) مدرم نیرت 

يداـع و يدارفا  اـهنت  هن  واتبیه  تبالـص و  هدوب و  رتنارگ  هیواـعم  رب  مدرم  یماـمت  زا  هک  يرگراـکیپ  يوجگنج  هراـب  رد  میوگب  هچ  نم 
تسا . هدومن  ساره  میب و  راچد  ار  هیواعمنازابرس  نارای و  ناریلد  ناعاجش و  هکلب  ار ، وسرت  نوبج و 

دوب . رتراوگان  رت و  تخس  هیواعم  رب  يرفن  رازه  دصکی  هدرشف  مهرد  فوفص  زا  مکارتم و  هاپس  کی  زا  وا 
دریگن ار  سیق  ولج  لیف ) باحـصا  موجه  رد   ) لیف هدنریگ  ولج  رگا  تفگ : یم  نینوخ  دربن  گنج و  نآ  نارود  نیفـص و  زور  رد  هیواعم 

تخاس . دهاوخ  دوبان  ار  ام  همه  سیق  گنج  يادرف 
یم ناشن  ار  اهنآ  ودراد  یمرب  هدرپ  تازایتما  نیا  زا  نینموملا  ریما  ادـخلوسر و  یگدـنز  نارود  رد  وا  ساسح  تیعقوم  تامدـخ و  هرطاخ 

دهد .
بازحا ریـضن و  ربیخ و  دـحا و  نینح و  حـتف و  ردـب و  دربـن  ياـه  هنحـص  زا  مرکا ، لوسر  یگدـنز  نارود  رد  ار  وا  تیعقوم  تیـصخش و 

میناوخ . یم  خیراوت  نآ  رد  ار  شگرزب  ياهدادیور  ورابخا  هدروآ و  تسدب 
تسا : هتفگ  نینچ  هدورس و  يراعشا  دراوم  نآ  مامتب  تبسن  هدیناجنگ و  دوخ  راعشا  رد  ار  تانایرج  نیا  مامت  دوخ  وا 

حتفلا  اذا  نیذلا  اننا  اننا 
انینح اربیخ و  اندهش و 

میا . هتشاد  تکرش  نینح  ربیخ و  گنج  رد  هدوب و  رضاح  هکم -  حتف  رد  هک  میتسه  یئاهنامه  ام  ام ،

رهظلا  همصاق  کلت  ردب و  دعب 
اینث ریضنلاب  دحاو و 

هحفص 129 ] ] 

میدومن  هلمح  هرابود  هک  ریضنلا  ینب  نایدوهی  هب  دحا و  گنج  و  تسکش -  یم  ار  رمک  نآ  ردب و  گنج  زا  دعب 
ترضح نآ  رادمچرپ  رـضاح و  ادخ  لوسر  باکر  رد  اه  هوزغ  مامت  رد  سیق  دیوگ : هعیفرلا "  تاجردلا  باتک "  بحاص  ام  دیـس  اقآ و 

داد . واب  هتفرگ و  دعس  شردپ  زا  ار  مچرپ  ادخ  لوسر  هکم  حتف  زور  رد  دیشک ، یم  شودب  ار  راصنا  مچرپ  دوب و 
تفرگ . یم  شودب  اهگنج  زا  یضعب  رد  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  سیق  دیوگ : شخیرات ص 177  لوا  دلج  رد  بیطخ 

نارظن و بحاص  زا  ادخ و  لوسر  هارمه  دوب  راصنا  رادمچرپ  وا  تسا : هدـمآ  نینچ  موس ص 106  دلج  ریثا  نبا  خیرات  يربط و  خـیرات  رد 
تشاد . مامت  سب  یتبیه  نادنمشیدنا و 

سیق تسدب  تفرگ و  دعس  تسد  زا  ار  دوخ  مچرپ  هکم  حتف  رد  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا : هدمآ  نینچ  باعیتسا "  باتک "  رد 
رد وا  هاگیاپ  تیعقوم و  داد . ماجناار  روتسد  نیا  مه  یلع  دهدب ، سیق  شرسپ  هب  هتفرگ و  دعس  تسد  زا  ار  مچرپ  ات  داتـسرف  اریلع  درپس ،

: دوب رارق  نیا  زا  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نارود 
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تفگ : یم  نینچ  تخیگنا و  یمرب  نیفلاخم  اب  گنج  رب  هدرک و  راداو  يو  نتشک  هیواعم و  اب  راکیپ  رب  ار  نینموملا  ریما  اهراب 
ماکحا ارجا  داد و  لدع و  هماقا  يارب  دریگ و  تسدب  ار  ام  روما  مامز  هک  میرادن  ار  یـسک  وت  زا  رتبوبحم  نیمز  يور  رد  نینموملا : ریما  يا 

زا ار  وت  رگا  هدروآ و  هانپ  وتب  اهیتخـس  رد  هک  یئام  هاگهانپ  وت  یتسه ، اـم  راـت  بش  ياـمنهار  نازورف و  هراتـس  وت  اریز  دزیخ  اـپب  یمالـسا 
دهاوخیم هک  يرکم  هلیح و  ره  هک  يراذگ  دوخ  لاحب  ار  هیواعم  رگا  دنگوس  ادخب  نکل  دش ، دهاوخ  هریت  امنامـسآ  نیمز و  میهد  تسد 

رصم گنهآ  دهد ، ماجنا 

هحفص 130 ] ] 

نمی مدرم  زا  يا  هدع  وا  هارمه  دومن ، دهاوخ  قارع  کلم  رد  عمط  تخیر و  دهاوخ  مهب  ار  نمی  عضو  تفر و  دـهاوخ  اجنآ  يوسب  هدرک 
هنیک زا  ولمم  ناشاهلد  هتفرگ و  ياج  اهنآ  قورع  رد  متـس  ملظ و  کی  تیانج و  کی  ناونعب  وا  نوخ  نتخیر  ناـمثع و  نتـشک  هک  دنتـسه 

نظ هب  دـنرگنب  یعقاو  يدـید  زا  ار  قئاـقح  دـنور و  نیقی  ملع و  لاـبند  هکنیا  ياـجب  ناـنآ  تسا ، ناـمثع  نیلتاـق  زا  يریگ  ماـقتنا  یئوج و 
هدب و تکرح  دوخ  اب  ار  قارع  زاجح  مدرم  دنا ، هتفر  سفن  ياوه  لابند  اهیبوخ  ياجب  هتفرگ و  ار  کش  نیقی  ياجب  هدرک و  افتکا  نامگو 

سویام دوخ  زا  دـنک و  ینوبز  یناوتان و  ساسحا  دوخ  رد  هک  نک  يراـک  نک و  شا  هرـصاحم  تهج  دـنچ  زا  هداد و  رارق  اـنگنت  رد  ار  وا 
دوش .

یتخاس . يراج  نابز  رب  عقومب  ابیز و  یبلطم  یتفگ و  وکین  ینخس  سیق  يا  ادخب  دنگوس  دندومرف : وا  باوج  رد  نینموملا  ریما 
رد دـناوخب ، دوخ  يرایب  ار  اجنآ  مدرم  ات  داتـسرف  هفوکب  رـسای  رامع  یبتجم و  ماما  شداهن  كاپ  كاـپ و  دـنزرف  هارمهب  ار  سیق  ع )  ) یلع
انث دـمح و  زا  سپ  درک و  تـکرح  ياـج  زا  سیق  ود  نآ  زا  دــعب  هدرک و  ینارنخــس  مدرم  يارب  راـمع  سپــس  نـسح و  ماـما  ادــتبااجنآ 

تفگ : نینچ  راگدرورپ 
زا مدرم  مامت  زا  ع )  ) یلع هک  دینادب  دیاب  میریگب  كالم  ار  نآ  هدرک و  لابقتسا  يروش  زا  يرادمامز  تفالخ و  عوضوم  رد  رگا  مدرم  يا 

نیا رکنم  هک  سک  ره  لتق  بصنم ، نیا  يارب  رت  بسانم  تسا و  رت  هتسیاش  شناد ، ملع و  ادخ و  لوسر  اب  ترجه  یمالسا و  هقباس  تهج 
دسح يورزا  هدرک و  تعیب  ترضحنآ  اب  دوخ  هک  ریبز  هحلط و  يارب  هکنیا  لاح  دشابن و  لالح  هنوگچ  تسا  لالح  حابم و  دشاب  تیعقاو 

. دنرادن یلیلد  رگیدو  هدش  تجح  مامتا  دندرک  علخ  ار  ترضح  نآ  هدرک و  یلاخ  تعیب  راب  ریز  زا  هناش 
: تفگ نینچ  یشاجن  دنداد ، تبثم  خساپ  نانآ  يادن  هب  ناوارف  یباتش  هلجع و  اب  هدرک و  تکرح  ياج  زا  یفوک  ابطخ  نانارنخس و 

هحفص 131 ] ] 

انمسق  ناکذا  هللا  مسقب  انیضر 
دمحم یبنلا  انبا  ایلع و 

ام تمسق  ار  مرکا  لوسر  دمحم  ترضح  نادنزرف  یلع و  هک  ماگنه  نیا  رد  میتسه  یضار  دونشخ و  هدرک  ام  تمـسق  ادخ  هک  هچنآ  هب  ام 
تسا  هدومن 
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ابحرم  الهس و  الها و  هل  انلق  و 
ددوت يوه و  نم  هیدی  لیقن 

میدیسوب  هقالع  قشع و  يور  زا  ار  شیاهتسد  میتفگ  واب  مدقم  ریخ  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  مدقم  ام 

اضرلا  یلا  کبجن  یضرت  امب  انرمف 
دنهملا حیفصلا  یلاوعلا و  مصب 

گرزب و ياه  هزین  هدـنرب و  ياهریـشمش  ندرب  راکب  اب  داد و  میهاوخ  خـساپ  وتب  تیاـضر  اـب  اـم  هدـب و  روتـسد  اـمب  يدنـسپ  یم  وت  هچنآ 
درک . میهاوخ  يرای  ار  وت  زیت  نهپ و  ياهریشمش 

عفادم  ریغ  تدوس  نم  دیوست  و 
دوسم ریغ  تدوس  نم  ناک  نا  و 

یئاقآ هب  هک  ار  سکنآ  هچ  رگ  درک  میهاوخ  لوبق  یئاقآ  هب  ار  وا  ارچ  نوچ و  نودـب  ینیزگرب  ام  یئاـقآ  یهدـنامرفب و  وت  هک  ار  سک  ره 
دشابن . اقآ  راوگرزب و  ینیزگرب  ام 

هدیرن  كاذف  يوهت  ام  تلن  ناف 
دمعت ریغف  يوهت  ام  طخت  نا  و 

تسا  هدش  هابتشا  هدوبن و  راک  رد  يدمعت  يدیسرن  دوخ  هاوخلدب  رگا  یلو  مینآ  ناهاوخ  زین  ام  يدیسر ، یتساوخ  یم  هچنآ  هب  رگا 
تفگ : نینچ  دنداد  یم  تبثم  باوج  هفوک  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  دعس  نب  سیق 

هرصن  مویلا  هفوکلا  لها  هللا  يزج 
لذخ نم  نالذخب  اوبای  مل  اوباجا و 

دندرکن . یهجوت  دنا  هدشن  يراکمه  هب  رضاح  هک  نارگید  هب  دنداد و  تبثم  خساپ  دنک  تیانع  وکین  شاداپ  ار  هفوک  مدرم  يرای  دنوادخ 

لعان  فاح و  ریخ  یلع  اولاق : و 
لدب نم  دهعلا  یضقان  نم  هب  انیضر 

نآ ياجب  ام  شفک  نودب  شفک و  اب  تسا  ناگدنور  هار  نیرتهب  یلع  دنتفگ : و 
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میدونشخ  وا  هب  هدیزگرب و  دوخ  يربهرب  ار  وا  دنتسکش ، ار  وا  نامیپ  هک  یمدرم 

ادمعت  یبنلا  جوز  ازربا  امه 
لمج یلع  خینملا  يداحلا  اهب  قوسی 

شرتش هدرک و  راوس  يرتش  يور  دنا و  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  هدرک و  کیرحت  گنجب  دمع  يور  زا  ار  ربمایپ  رسمه  ریبز ) هحلط و   ) ودنآ
. دنناریم ار 

مکیبن  هاصو  تناک  اذکه  امف 
لثملا اذب  مظعا  فاصنالا  اذکه  ام  و 

تسین  رتگرزب  نیا  زا  یفاصنا  یب  دوبن و  فاصنا  زا  نیا  دوبن و  نینچ  نیا  ناتربمایپ  تاشرافس 

لئاقل ؟ لاقم  نم  اذه  دعب  لهف 
للعلا ینامالا و  هللا  حبق  الا 

دیوگب ؟ هک  تسه  یسک  يارب  ینخس  ياج  ام ، دادیور  نیا  زا  دعب  ایآ 
یلاما " ص 87 و 94 و باتک "  رد  تسا  یـسوط  خیـش  هفئاطلا  خیـش  ترابع  نیا  ار  هنانئاخ  تافلخت  اهوزرآ و  دـنادرگ  تشز  دـنوادخ 

یم هیلاد  تایبا  اهنآ  هب  دوش و  یم  متخ  لادـبهک  ار  يراعـشا  تایبا و  هدرک و  لقن  ار  نآ  هرتعلا "  دیـسل  هرـصنلا  باـتک "  رد  دـیفم  خـیش 
تسا : هتفگ  نینچ  نیا  تیب ، دنچ  ندرک  دایز  نآ و  رد  يرییغت  رصتخم  اب  هداد  تبسن  سیق  هب  دنیوگ 

دعس نب  سیق  سپـس  دنتخاس .... یم  تکرح  هدامآ  گنج  يارب  ار  هفوک  مدرم  دمآ و  هفوک  هب  سیق  رامعهارمه و  نسح  ماما  هک  یماگنه 
هنیآ ره  میئامن  لابقتـسا  نآ  زا  هتـسناد و  ربتعم  ار  يروش  تفالخ  عوضوم  رد  رگا  مدرم  يا  تفگ : درک و  تکرح  ياج  زا  هیلع  هللا  همحر 

اب راکیپ  گنج و  تسا و  رت  هتسیاش  مدرم  همه  زا  دراد  ادخ  لوسر  اب  یـصاخ  یکیدزن  تبارق و  هک  تهجنآ  زامالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
ترضحنآ متس  دسح و  يور  دعب  دندرک و  تعیب  ادتبا  هک  دنراد  یلیلد  هچ  ریبز  هحلط و  تسا ، لالح  تسا  تیعقاو  نیا  رکنم  هک  سکنآ 

. دوب ناشخرد  نشور و  شا  هقباس  هدش و  رضاح  یلع  باکر  رد  راصنا  رجاهم و  هکنیا  لاح  دندومن و  علخ  ار 
دورس : ار  راعشا  نیا  سپس 

انمسق  ناک  ذا  هللا  مسقب  انیضر 
دمحم لوسرلا  انبا  ایلع و 
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درک . ام  تمسق  ار  هللا  لوسر  دمحم  ترضح  نادنزرف  یلع  هک  ماگنه  نآ  رد  میتسه  یضار  هدرک  ام  تمسق  ادخ  هک  هچنآ  هب  ام 

ابحرم  الهس و  الها و  مهل  انلق  و 
ددوت يوه و  نم  انیدی  دمن 

میدرک . زارد  نانآ  يوسب  هقالع  قشع و  يور  ار  نامیاهتسد  میتشاد  یمارگ  ار  ناشمدقم  میتفگ و  مدقم  ریخ  نانآ  هب  ام 

همرح  دهعلا  ضقانلا  ریبزلل  امف 
دی نم  مویلا  هحلط  هیخال  و ال 

درادن  یمارتحا  تسین و  یتیعقوم  رما و  هحلط  شردارب  يارب  تسین و  یمارتحا  نکش  نامیپ  ریبز  يارب  رگید 

هیصو  یفطصملا و  لیلس  مکاتا 
دهملا نم  راغ  هللا  دمحب  متنا  و 

دیتسه . يراع  یتسس  سرت و  زا  راگدرورپ  يانث  دمحب و  امش  هدمآ و  امش  دزن  وا  یصو  ربمایپ و  دنزرف 

اغولا  یلا  لیخب  یجری  مئاق  نمف 
دنهملا حیفصلا  یلاوعلا و  مص  و 

دربن هدامآ  هدنرب  نهپ و  ياهریـشمش  دنلب و  ياه  هزین  اب  هدـیناسر و  گنج  هکرعمب  ار  دوخ  وردـنت  نابـسا  اب  هک  دنتـسه  يدارفا  ام  نیب  رد 
تسا 

عفادم  ریغ  هاندا  نم  دوسن 
دوسم ریغ  هیندی  ام  ناک  نا  و 

هتخاس کیدزن  دوخب  وا  هک  ار  سکنآ  هچ  رگ  مینیزگ  یمرب  دوخ  يرورس  هب  ارج  نوچ و  نودب  دزاس ، کیدزن  نینموملا  ریما  هک  سکنآ 
دشابن  يرورس  روخ  رد 

هدیرن  كاذف  يوهی  ام  تان  ناف 
دمعت ریغف  يوهی  ام  طخن  نا  و 
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هدوبن يدمع  میدرک  یهابتشا  وا  هاوخلدب  تبسن  رگا  یلو  مینامه  ناهاوخ  تسا ، وا  هاوخ  لد  هک  ار  هچنآ  میهد  ماجنا  میروایب و  رگا  سپ 
میرادن . یهانگ  و 

دـینازرل و یم  ار  اهلد  هک  هناشنم  گرزب  یتسژ  هفایق و  اب  رتمامت  هچ  ره  لالج  تمظع و  اـب  سیق  دربن  ياـه  هصرع  اـه و  هنحـص  ماـمت  رد 
. درک یم  تکرح  تخادنا  یم  ناریلد  مادنا  رب  هزرل  دیناسرت و  یم  ار  ناعاجش 
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خرس بسا  رب  يزات  هکی  سپس  دنک : یم  فیصوت  نینچ  دوب ، هدید  هیواز  رد  ار  نینموملا  ریما  نایوجگنج  نایهاپـس و  هک  دوراج  نب  رذنم 
شود و رب  نامک  ریت و  رـس ، رب  درز  يا  همامع  دیفـس و  یهالک  تشذـگ ، ام  ولج  زا  تشاد  نت  رب  دـیپس  يا  هماـج  هکیلاـح  رد  راوسنوگ 

همامع دیفس و  هالک  زا  یجات  دوخ  رس  رب  مه  اهنآ  هک  یهاپس  رفن  نارازه  نیب  رد  دیشک و  یم  نیمزب  شیاهاپ  دوب ، هتـسب  رمک  رب  يریـشش 
تشاد . تسدب  گنر  درز  یمچرپ  هکیلاح  رد  دش  یم  هدید  دندوب  هتسب  درز 

تسیک ؟ نی  متفگ 
دنتسه  اه  یناطحق  زج  هک  نانآ  ریغ  وا و  نادنواشیوخ  نادنزرف و  تسا و  راصنا  زج  هک  تسا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نیا  دش : هتفگ 

دمح و زا  دـعب  هدرک و  عمج  دـندوب  وا  هارمه  هک  يراصنا  نیرجاهم و  دـنک  تکرح  ماش  يوسب  تساوخ  نینموملا  ریما  هک  ماگنه  نآ  رد 
تفگ : نینچ  راگدرورپ  يانث 

تکرب اب  ناتروتـسد  رادرک و  هک  دـیتسه  يدارفا  و  قح ، ناگدـنیوگ  رتهب ، رترب و  يرابدرب  وکین و  ياه  هشیدـنا  اـب  یمدرم  امـش  دـعب  اـما 
هراشا دینادیم  حالص  هچنآ  هب  دینک و  غالبا  امب  ار  دوخ  تایرظن  مینک ، تکرح  امـش  نمـشد  دوخ و  نمـشد  يوسب  میراد  میمـصت  تسا ،

دینک .
تفگ : سپس  دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  دعس  نب  سیق 

زا تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  نانآ  اب  داهج  ادخب  دـنگوس  هکنآ  هچ  نکم . گنرد  يا  هظحل  باتـشب و  نانمـشد  يوسب  ام  اب  نانموم  ریما  يا 
ار ادـخ  لوسر  نارای  ادـخ و  ایلوا  دـندرک و  يرگ  هلیح  و  هدومن ، يراـگنا  لهـس  ادـخ  نید  رد  ناـنیا  اریز  كرت ، مور و  راـفک  اـب  راـکیپ 

رارق نانآ  بضغ  دروم  يدرف  هاگ  ره  دندرک و  ریقحت  ار  راکوکین  نیعبات  ناوریپ و  نارجاهم و  دندومن ، تناها  اهنآ  هب  هدرمـش و  کچوک 
دننک یم  شنامناخ  یب  هدرک و  دیعبت  رگید  رهشب  يرهش  زا  دننز و  یم  کتک  ای  هدرک و  ینادنز  ار  وا  دریگ  یم 
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دنرادنپ  یم  دوخ  نوبز  هدنب  ار  ام  تسا و  لالح  ناشیا  رب  نانآ  رظن  زا  ام  لاوما 
دروآ و نوریب  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  تشارفا  یمرب  ار  یئاهمچرپ  نیفص  گنج  يارب  نینموملا  ریما  هکیماگنه  دیوگ : ناحوص  نبهعـصعص 
ار مچرپ  هدومرف  راضحا  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  تسب و  ار  مچرپ  دوب  هدشن  هدید  ترـضحنآ  تلحر  زا  دـعب  ربمغیپ  مچرپ  نامز  نآ  ات 

عقوم نیا  رد  دندومن  يرایسب  هیرگ  داتفا  ادخ  لوسر  مچرپ  هب  اهنآ  مشچ  هکنیمه  دومن  عمج  ار  ردب  نایوجگنج  راصنا و  سپـس  داد و  واب 
تفگ : نینچ  دورس و  اریراعشا  سیق 
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هب  فحن  انک  يذلا  اوللا  اذه 
ددم انل  لیربج  یبنلا و  عم 

. دوب ام  رای  لیئربج  میدوب و  ادخ  لوس  اب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  یمچرپ  نامه  نیا 

هتبیع  راصنالا  تناک  نم  رضام 
دحا مهریغ  نمهل  نوکی  نا ال 

دشابن . روای  رای و  سک  چیه  نانآ  زج  وا  يارب  هکیتروص  رد  دنتسه  وا  نابیتشپ  راصنا  هک  یسک  دنک  یمن  ررض 

مهفکا  تلاط  اوبراح  اذا  موق 
دلبلا حتفی  یتح  هیفرشملاب 

. دوش حتف  اهروشک  اهرهش و  هک  دریگ  یم  ار  هیفرشم  ریشمش  ياه  هتسد  نانآ  ياه  هضبق  ردقنآ  دنزیخرب  راکیپ  هب  هاگ  ره  هک  یمدرم 
. تسا هدرک  لقن  موس ص 245  دلج  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  بلطم  نیا  - 1

مود ص 539 دلج  باعیتسالا "  رد "  ربلادبع  نبا  - 2
هباغلا ص 216 دسا  مراهچ "  دلج  رد  ریثا  نبا  - 3

بقانملا " ص 122 رد "  یمزراوخ  - 4
فرش رد  ار  دوخ  دش و  راوشد  تخس و  رایسب  هیواعم  رب  عاضوا  هک  ماگنه  نآ  رد 
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هدرک و راضحا  ار  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  باطخ و  نب  رمع  نب  هللادیبع  هاطرا ، نب  رـسب  صاع ، نب  ورمع  دید ، تیبولغم  تسکش و 
تفگ : نانآ  هب 

نب يدع  هبتع ) نب  مشاه   ) لاقرم شا و  هلیبق  نیب  رد  رتشا  نادمه  رد  سیق  نب  دیعس  دننام : دنا  هتخاس  نیگهودنا  ارم  یلع  نارای  زا  ینادرم 
راصنا . نیب  رد  دعس  نب  سیق  متاح و 

نم دیوش و  یم  بوسحم  شیرق  زا  امش  مدیـشک ، تلاجخ  امـش  رطاخب  نم  هک  اجنآ  ات  دندومن  يرادهگن  دوخ  ناج  اب  ار  امـش  نمی  مدرم 
نمب ار  رایتخا  نیا  امش  متفرگ  رظن  رد  ار  امـش  زا  یکی  ناگدربمان  زا  کی  ره  يارب  روظنم  نیاب  دننادب و  زاین  یب  ار  امـش  مدرم  متـساوخیم 

دیهدب .
هد . ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  دشاب و  وت  يارب  رایتخا  نیا  بوخ ، رایسب  دنتفگ :

درک . مهاوخ  هاتوک  اج  همه  زا  ار  شتسد  نشور و  ار  وا  عضو  ادرف  دشاب و  نم  هدهعب  شا  هیبق  سیق و  نب  دعس  تفگ :
رسب . يا  دشاب  وت  يارب  مه  دعس  نب  سیق  دوب ، یهاوخ  لاقرم )  ) هرهز ینب  هفیاط  مشچ  کی  عفد  لووسم  ورمع  يا  وت  و 

مراپس . یم  ار  متاح  نب  ینعی  یط  هفیاط  مشچ  کی  دلاخ  نب  نمحرلادبع  يا  وتهب  یتسه و  یعخن  رتشا  لووسم  هللادیبع  يا  وت  و 
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داد : رارق  اهنیا  زا  یکی  تبون  ار  يزور  ره  زور  جنپ  ات  و  دینک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  هاپس  ياهناب  هدید  زا  یهورگ  امش  زا  کی  ره  سپس 
سیق و لباقم  رد  دوخ  ناهارمه  نایهاپـس و  اب  زور  نادادـماب  دوب  موس  زور  شتبون  دوبهدـش ، هتـشامگ  سیق  اب  هلباقمب  هک  هاـطرا  نب  رـسب 
وا رب  طلست  رازآ و  هب  یسرتسد  ار  يدحا  یئوگ  هک  هنادرم  یتبیه  اب  سیق  تفرگ  رد  ودنآ  نیب  یتخس  گنج  تفرگ و  ههبج  شنایرکـشل 

دناوخیم : ار  زجر  نیا  درک و  زاغآ  ارهلمح  دش و  رهاظ  هاطرا  نب  رسب  لباقم  رد  تسین 

هدابع  هناز  دعس  نبا  انا 
هداس لاجر  نویجرزخلا  و 

هحفص 137 ] ] 

دنتسه  اقآ  ینادرم  یگمه  اهیجرزخ  تسا  وا  تفارش  تنیز و  بجوم  شردپ  هدابع  هک  متسه  دعس  رسپ  نم 

هداعب  اغولاب  يرارف  سیل 
هدالق یتفلل  رارفلا  نا 

تسا راع  گنن و  بجوم  دتفا و  یم  وا  ندرگب  هک  تسا  يدنب  ندرگ  نوچ  مه  درم  ناوج  يارب  رارف  اریز  مرادن  گنج  زا  رارف  تداع  نم 

هداهشلا  ینقل  تنا  بر  ای 
هداغ قانع  نم  ریخ  لتقلا  و 

نت  مرن  يابیز  ناگزیشود  اب  یشوغآ  مه  زا  تسا  رتهب  وت  هار  رد  تداهش  نتشک و  امرف  مبیصن  ار  تداهش  وت  ادخ  يا 

هداسولا  یل  ینثت  یتم  یتح 

دوش  هدرتسگ  تحارتسا  رتسب  نم  يارب  یک  ات  رگید 
تفگ : نینچ  هدش و  راکشآ  وا  لباقم  رد  رسب  دعب  یمک  هدومن و  هاطرا  نب  رسب  نایهاپس  رب  يا  هلمح  سپس 

ردقلا  میظع  هاطرا  نبا  انا 
رهف نب  بلاغ  یف  دوارم 

تسا . نادناخ  نآ  زا  رهف و  نبا  بلاغ  هب  تسا  هتسباو  تسا  گرزب  شتلزنم  ردق و  هک  متسه  هاطرا  رسپ  نم 
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رسب  عابط  نم  رارفلا  سیل 
رتو ریغب  مویلا  عجری  نا 

ددگرب . یصخش  نتشک  یهاوخنوخ و  نودب  زورما  ات  تسین  رسب  تعیبط  رد  رارف 

يرذن  يودع  یف  تیضق  دق  و 
يرمع نم  یقب  ام  يرعش  تیل  ای 

تسا . هدنام  یقاب  مرمع  زا  ردق  هچ  متسنادیم  شاک  يا  مداد  ماجنا  متشاد  هدهعرب  هچنآ  منمشد  هراب  رد  نم 
دوخ زا  دنار و  بقع  ار  وا  ریشمش  اب  سیق  درک و  هلمح  سیق  فرطب  هزین  اب  سپ 

هحفص 138 ] ] 

تفای  نایاپ  سیق  يرترب  نایوجگنج و  تشگزاب  اب  دربن  نیا  ماجنارس  ات  درک ، عفد 
ار يراصنا  دلخم  نب  هملسم  يراصنا و  دعس  نب  رشب  نب  نامعن  هیواعم  تسا : هدرک  تیاور  نینچ   227 . - رد ص 240 دوخ  باتک  رد  رصن 

تفگ : نینچ  هدرک و  تولخ  دوبن  نانآ  اب  راصنا  زا  رگید  سک  چیه  هکیلاح  رد  ودنآ  اب  درک و  راضحا 
ياهندرگ رب  ار  اهریشمش  هدنکفا ، تنحم  هب  ارم  هتخاس و  منیگمغ  مدرکهدهاشم  جرزخ  سوا و  زا  هچنآ  متسه ، رفن  ود  امـش  اب  نایاقآ  يا 

ار اهوسرت  ناعاجش و  زا  معا  ارم  نایهاپـس  نارای و  مامت  هک  اجنآ  ات  دنناوخیم  دوخ  لباقم  رد  ندمآ  دورف  هزرابم و  هب  ارام  هدراذگ و  دوخ 
ینیبزیت اب  دنگوس  ادخب  دنا ، هتـشک  ار  وا  راصنا  هک  دیآ  یم  باوج  مسرپ  یم  هک  یماش  ناراوس  هکی  زا  کی  ره  زا  هک  يدحب  هدیناسرت و 
يولگب هک  متـسرف  یم  ار  يزات  هکی  نانآ  زا  يراوس  رهلباقم  رد  دـش و  مهاوخ  وربور  اهنآ  اب  ما  هدـنرب  ياهریـشمش  اـب  مقیمع  هشیدـنا  و 

دنشاب . هدروخن  لشیفط  امرخ و  هک  داتسرف  مهاوخ  ار  ینادرم  شیرق  دارفا  زا  نانآ  دادعت  هب  دربب و  نیب  زا  ار  نانآ  هدیبسچ و  نانآ 
قوقح نکل  میراد  لوبق  ار  نیا  دندرک  يرای  دنداد و  لزنم  ار  ادخ  لوسر  نانیا  تسا  تسرد  میتسه ، ام  یقیقح  راصنا  نارای و  دـنیوگیم :

دندرب . نیب  زا  دندومن و  دساف  هتخاس و  عیاض  دنتفرگ  شیپ  رد  هک  یلطاب  هار  اب  ار  دوخ 
نارود رد  اهنآ  نکم  شنزرـس  ارنانآ  دـنا  هداد  جرخب  باتـش  گنجب  ندـمآ  رد  راصنا  هکنیا  زا  هیواعم  يا  : تفگ دـش و  نیگمـشخ  نامعن 

ادـخ لوسر  باکر  رد  ار  نانآ  هزرابم  تعاجـش و  دوخ  وت  ینکتوعد  دربن  هلباقمب و  ار  ناـنآ  هکنیا  اـما  دـندوب و  روطنیمه  مه  تیلهاـج 
رارق یتیعقوم  نینچ  رد  ارنانآ  يزاسب و  يا  هرظنم  نینچ  یتسرفب و  ار  يدارفا  شیرق  زا  اهنآ  هزادنا  هب  نانآ  لباقم  رد  هکنیا  اما  و  يا ، هدید 

نانآ زا  اه  تبیصم  هچ  شیرق  دندروآ و  شیرق  رسب  یئالب  هچ  راصنا  هک  يا  هدید  مه  زاب  یهد 

هحفص 139 ] ] 

امرخ و اما  امن و  رارکت  ار  خـیرات  نک و  نینچ  نیا  ینیب ، هب  مه  زاب  يا  هدـید  ناـنآ  زا  ـالبقهچنآ  رگید  راـب  دـهاوخیم  تلد  رگا  دندیـشک ،
هزم میدروخ  نآ  زا  ام  یتقو  دوب  اهیدوهی  ياذغ  لشیفط  اما  دیدش و  یم  کیرش  ام  اب  امـش  نآ  ندروخ  ماگنهب  دوب و  ام  زا  امرخ  لشیفط ،

درک و ار  لمع  نیا  هنیخـس  دروم  رد  شیرق  هکنانچ  میدروخ  اهنآ  زا  رتشیب  هدرک و  هبلغ  نانآ  رب  دروم  نیا  رد  دمآ و  بوخ  ام  ناهدب  شا 
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داد . رارق  دوخ  یمسر  ياذغ  ارنآ 
شباتک .) رد  رصن  ... ) تفگ هک  اجنآ  ات  دمآ  رد  نخسب  دلخم  نب  هملسم  سپس 

ناـنآ نیب  رد  يا  هبطخ  درک و  تکرح  ياـج  زا  هدومن و  عـمج  ار  راـصنا  يراـصنا  دعـس  نب  سیق  دیـسر  راـصنا  هب  هک  سلجم  نیا  نخس 
: تفگ نینچ  دناوخ و 

اب هدومن و  مشخ  هیواعم  رب  زورما  رگا  مسق  ادخب  تسا ، هداد  ار  وا  خساپ  نامعن )  ) بحاص هدیسر و  امشب  شربخ  هک  هتفگ  ینانخس  هیواعم 
رد ار  وا  نوخ  رگا  دـیا و  هدوب  وا  نمـشد  هتـشاد و  هنیک  وا  اب  وا ) ندروآ  مالـسا  زا  لـبق   ) مه زورید  هک  دوش  یم  مولعم  دـیدیزرو  هنیک  وا 

يرای هب  هک  تسا  نیمه  هیواعم  رظن  رد  امش  هانگ  نیرتگرزب  دیتخیر ، یم  اروا  نوخ  شتکرـش  نامز  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دیزیرب  مالـسا 
زورما ششوک  هک  دیئامن  تیدج  يزرط  ادرف  دینک و  شومارف  ار  زورید  تیلاعف  هک  دیـشوکب  يروط  زورما  دیا ، هتـساخرب  دیراد  هک  ینید 

دیربب . دای  زا  ار 
بازحا لهجوبا و  مچرپ  ریز  رد  فیرح  یلو  دیگنج  یم  لیئاکیم  شپچ  تمس  رد  لیئربج و  شتسار  فرط  رد  هک  دیتسه  یمچرپ  اب  امش 

اما و  میدرک ، هبلغ  نآ  ندروخ  رد  نانآ  رب  هتفر و  رتولج  دنتـشاک  یم  ارنآ  هک  یناسک  رب  هکلب  میتشاکن  امرخ  ام  اـمرخ ، اـما  و  دـگنج . یم 
. دنتفگ هنیخسلاشیرق "  ارنانآ " : هکنانچ  میتشگ  یم  روهشم  مان  نآ  هب  هدش و  نآ  هب  بقلم  شیرق  دننام  مه  ام  دوب  ام  ياذغ  رگا  لشیفط 

هحفص 140 ] ] 

دورس : ار  راعشا  نیا  دروم  نیمه  رد  سپس 

برحلا  یفبثوتلا  عد  دنه  نبای 
انیان دالبلا  یف  نحن  اذا 

میرب  یم  رسب  گنج  نادیم  رد  هدش و  رود  دوخ  ياهرهش  زا  العف  ام  اریز  راذگباو  ار  اهشرپ  اهشهج و  نیا  گنج  رد  دنه : رسپ  يا 

اذا  نداف  تیار  دق  نم  نحن 
انیلا جاجعلا  یف  تئش  نمب  تئش 

روایب  دولآرابغو  رات  هریت و  هکرعم  نیا  رد  یهاوخیم  هک  ار  یسک  ره  یتساوخ  هک  هاگ  ره  نادرگ  کیدزن  امب  يا  هدید  وت  هک  مینامه  ام 

عمجلا  یف  کقلن  عمجلاب  انزرب  نا 
انیرسا هضحم  تئش  نا  و 

میهاوخ هلمح  میگنجب  رفن  کی  رفن  کی  اهنت و  هک  یهاوخب  رگا  درک و  میهاوخ  ادیپ  تیعمج  نیب  رد  ار  وت  مینک  هلمح  یعمج  هتـسد  رگا 
دیگنج . میهاوخ  درک و 
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جرزخلا  یف  کقلن  فیفللا  یف  انقلاف 
انیوبا انبرح  یف  وعدت 

یناوخیم . ار  نامناردپ  ام  اب  گنج  رد  وت  درک  میهاوخ  دروخرب  وت  اب  جرزخنایم  رد  ام  امن ، دروخرب  تاعامتجا  فیفل و  رد  ام  اب 

هذخف ؟ تدرا  ام  نیذه  يا 
انیوهلا کنم  سیل  انم و  سیل 

تسین  ندرک  ارادم  شمرن و  وت  زا  هن  ام و  زاهن  ریگب  یهاوخیم  هک  ار  ودنیا  زا  کی  ره 

یتح  هجاجعلا  عزنی  مث ال 
انیلع وا  انل  انبوح  یلجنت 

ام  ررضب  ایو  ام  عفنب  ای  دوش  فرطرب  رطخ  هکنیا  رگم  دنیشنن  ورف  گنج  رابغ  درگ و 

اناتا  هادعلا  بلطت  ام  تیل 
انیع هداهشلاب  هللا  معنا 

میبایب ار  نآ  انیع  هدرکتیانع و  ار  تداهش  تمعن  ام  رب  دنوادخ  دسرب و  امب  دنتسه  نآ  ناهاوخ  ام  يارب  نانمشد  هک  یگرم  نآ  شاک  يا 

هحفص 141 ] ] 

حتفلا  اذا  نیذلا  اننا  اننا 
انینح اربیخ و  اندهش و 

میدرک  تکرش  نینح  ربیخ و  گنج  رد  میدش و  رضاح  هکم  حتف  رد  هک  میتسه  یئاهنامه  ام  ام ،

رهظلا  همصاق  کلت  ردب و  دعب 
انینث ریضنلاب  دحاو و 

میدروآریضنلا  ینب  نایدوهی  رب  هک  نآ  زا  دعب  هلمح  دحا و  گنج  تسکش و  یم  ار  ناسنا  رمک  نآ  ردب و  گنج  زا  دعب 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


سانلا  ملع  دق  بازحالا  موی 
انیفتشا مکلبق و  نم  انیفش 

دنناد یم  یبوخب  مدرم  بازحا  زور  رد 
میدش  دونشخ  هداد و  یفشت  ار  ناملد  هتفرگ و  ماقتنا  امش  ناگتشذگ  زا  ام  هک 

هب یئوگازسان  شحف و  رد  تفگ : هدرک و  راضحا  ار  صاع  نب  ورمع  دیسر ، ششوگب  راعشا  نیا  دش و  رادربخ  سیق  راعـشا  زا  هک  هیواعم 
ریخ ؟ ای  تسا  حالص  ایآ  یهد ؟ یم  رظن  هچ  راصنا 

دیاب ینک  تمذم  ارنانآ  یهاوخب  رگا  یئوگب ؟ نانآ  هبیهاوخیم  هچ  یهدن ، شحف  یلو  ینک  دـیدهت  هک  تسنیا  نم  رظن  داد : خـساپ  ورمع 
یهد . رارق  تمذم  دروم  یشاب و  هتشاد  يراک  یناوت  یمن  اهنآ  بسن  بسح و  هب  یلو  ینک  تمذم  ار  ناشیاهندب 

ار ام  ادرف  دراد  رظن  رد  وا  مسق  ادخب  دنک  یم  ینارنخس  دزیخ و  یم  اپب  نانآ  نیب  رد  زور  ره  دعـس  نب  سیق  راصنا  نارنخـس  تفگ : هیواعم 
تسیچ ؟ امش  رظن  تخاس ، دهاوخ  دوبان  ار  ام  دریگن ، ار  وا  ولج  تشاد  زاب  ادخ  هناخ  زا  ار  اه  لیف  هک  سکنآ  رگا  هدرب و  نی  زا 

میزاس . دوخ  هشیپ  ار  ربص  میئامن و  لکوت  يادخ  رب  هک  تسنیا  نم  رظن  داد : خساپ  ورمع 
نمحرلادبع بزاع ، نب  ارب  دوعسم ، وبا  ، ورمع نب  هبقع  هلمج : نم  دومن  شنزرس  ار  نانآ  هتشون و  همان  راصنا  ناگرزب  زا  يا  هدع  هب  هیواعم 

، تباث نب  همیزخ  یلیل ، یبا  نب 

هحفص 142 ] ] 

دزن تفگ  اهنیا  هب  هیواعم  دـمآ و  لمعب  وگتفگ  تاقالم و  اهنیا  ماـمت  اـب  گـنج  نیا  رد  هیزغ ، نب  جاـجح  ورمع ، نب  ورمع  مقرا ، نب  دـیز 
یئوگدب شحف و  زا  وت  دیوگ  ازسان  ار  ام  دهاوخ  یمن  هیواعم  دنتفگ : هدمآ و  سیق  دزن  یگمه  دینک  تبحص  وا  اب  دیورب و  دعس  نب  سیق 

نک . يراددوخ  دوخ ،
هاگنآ ات  تشاد  مهاوخنرب  هیواعم  اب  گنج  زا  تسد  هاگ  چیهنم  نکل  دهدن  ازـسان  شحف و  نم  نوچ  مه  يدرف  ای  نم و  داد : خساپ  سیق 

منک . تاقالم  ار  ادخ  هک 
دوب هیواعم  هیبش  هک  يدرم  رب  تسا  اهنآ  نیب  رد  هیواـعم  هک  درک  ناـمگ  دعـس  نب  سیق  دـندمآ ، رد  تکرح  هب  نایرکـشل  زور  نآ  يادرف 
هبرض درک و  هلمح  دوب  هیواعم  دننامه  هک  رگید  يدرم  هب  تسین  هیواعم  دش  مولعم  تفرگرب و  وا  يور  زا  شوپور  ریشمش  اب  درک و  هلمح 

: تفگ یم  دوخ  اب  تشگرب و  تسین  هیواعم  دیمهف  یتقو  درک ، دراو  وا  رب  يا 

هیواعم  یمتاشلا  اذهل  اولوق 
هیواه حیر  تدعوا  املک  نا 

دزوب  يا  هپت  يالاب  زا  هک  تسا  يا  هدنزو  داب  ياهدرک  دیدهت  هچ  ره  دیئوگب  هیواعم  شاحف  نابزدب و  درم  نیاب 

هیواع  موق  بلکلانتفوخ 
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هیضاملا نیئطاخلا  نبای  یلا 

ایب  نم  يوسب  هتشذگ  ناراکاطخ  دنزرف  يا  يدناسرت  تا  هلیبق  شک  هزوز  گس  زا  ار  ام  وت 

هیواخلا  زوجعلا  لاقرا  لقرت 
هیتاشلا لایل  يراسلا  رثا  یف 

يور  یم  هار  يود و  یم  نآ  دننام  وت  دود  یم  هداتفا و  بقع  ناوراک  زا  ناتسمز  رات  بش  رد  هک  ینز  ریپ  نوچ  مه 
فـص مه  لباقم  رد  رکـشل  ود  یتقو   ) دـیهد شحف  واب  دـیئوگب و  ار  شیاهیدـب  دـیدید  ار  درم  نیا  هاگ  ره  ماـش  مدرم  يا  تفگ : هیواـعم 

هدش كانبضغ  هملسم  نامعت و  تفگ ) ازسان  داد و  شحف  یتشز  کیکر و  رایسب  ظافلا  هب  ار  راصنا  ریاس  وا و  هیواعم  دندرک  یئارآ 
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تخاس . دونشوخ  دوخ  زا  درک و  یضار  ار  نانآ  دنورب  دوخ  موق  فرطب  دنهاوخیم  دید  هکنیمه  هیواعم  یلو  دندرک  شاخرپ  هیواعم  رب 
روضح زا  نامعن  دـهد ، واب  یتشآ  داهنـشیپ  دـیامن و  خـیبوت  شنزرـس و  ار  وا  هتفر و  سیق  دزن  هک  درک  تساوخرد  نامعن  زا  هیواعم  سپس 

متسه . ریشب  نب  نامعن  نم  سیق ؟ يا  دز  دایرف  تفرگ و  رارق  رکشل  ود  نیب  دمآ و  نوریب  هیواعم 
یهاوخیم .؟ هچ  ریشب ؟ نب  نامعن  يا  تسا  ربخ  هچ  ناه  تفگ : سیق 

دنک . یتمدخ  امشب  دهاوخیم  دنک  یم  توعد  هتساوخ  دوخ  يارب  هچناب  ار  امش  هک  سکنآ  سیق  يا  تفگ : نامعن 
لمج گنج  زور  رد  ار  وا  نارای  دیدش و  هابتـشا  راچد  وا  نتـشک  نامثع و  اب  تفلاخم  دروم  رد  هک  دینادیمندوخ  امـش  ایآ  راصنا  هدوت  يا 
اهنت ار  نامثع  هک  امـش  دـیدومن ؟ هلمح  اهنآ  هب  نیفـص  گـنجزور  رد  دـیتخات و  ماـش  مدرم  يور  رب  ار  دوخ  نایهاپـس  نابـسا و  دـیتشک و 

رد لمع  کی  هداد و  ماجنا  راک  نآ  يواسم  يراک  هزاـت  دـینک  ناـنچ  نآ  یلع  اـب  زورما  رگا  دـیدومن  سک  یب  لـیلذ و  ار  وا  دـیتشاذگ و 
یضار نیا  هب  امش  دینک ، یم  وا  هب  کمک  هتفاتـش و  لطاب  يرایب  دیا و  هتـشادرب  قح  زا  تسد  امـش  نکل  دریگ ، یم  رارق  لمع  کی  لباقم 

دینک راکیپ  دیوش و  توعد  گنج  هزرابمب و  دوخ  هدرب و  تقیقحب  یپ  گنج  نادیم  رد  هک  اجنآ  ات  دیشاب  مدرم  هیقب  نوچ  مه  هک  دیوشن 
امش دیاب  ار  تبیصم  راب  هتخادرپ و  تحارتسا  هب  وا  هدومنکبس و  وا  رب  ار  اه  تبیصم  هک  دیتسه  امش  هدیسرن و  یلع  رب  یتحاران  چیه  یلو 

هک هتفرگ  ار  ینازیزع  هچ  امـش  ام و  تسد  زا  گنج  دیئامن . اهیراکادف  دینیـشنب و  تسا  هداد  هدعو  امـشب  هک  يزوریپ  راظتنا  رد  دیـشکب و 
. دیزاس دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  دیسرتب و  ادخ  زا  هیقب  هب  تبسن  دینادیم  رتهب  دوخ  امش 

يراج نابز  رب  ار  نانخس  نیا  هک  یشاب  هتشاد  یتارج  نینچ  هک  نامعن  يا  میدرک  یمن  رکف  تفگ : نینچ  دیدنخ و  نامعن  نانخـس  زا  سیق 
هدننک هارمگ  هارمگ و  يا و  هدز  لوگ  ار  دوخ  وت  دنگوس  ادـخب  دـنک . یمن  تحیـصن  ار  شردارب  هدومن  تنایخ  دوخب  هک  سکنآ  يزاس ،

. یتسه
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: ونـشب ریگب و  نم  زا  مه  ربخ  کی  یهدـیم ، ارف  شوگ  يربخ  رهب  دـنک و  تیافک  ار  وت  رابخا  ندینـش  رگا  يدرب  ار  نامثع  مان  هک  نیا  اـما 
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دنتسه . رتهب  وت  زا  املسم  هک  دندرک  شلیلذ  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  يدارفا  یتسین و  رتهب  نانآ  زا  وت  هک  دنتشک  یناسک  ار  نامثع 
افو دوخ  دـهعب  دنتـسکش و  دـندوب  هدومن  هفیلخ  اب  هک  ار  یتعیب  تفالخ و  نامیپ  هک  میدـیگنج  نانآاب  تهج  نادـب  لمج ، باحـصا  اـما  و 

دیگنج . دنهاوخ  وا  اب  راصنا  دنریگب  ار  وا  رود  بارعا  مامت  رگا  هک  دنگوس  ادخب  هیواعم  اما  دندومنن و 
زا میدـیگنج ، یم  ادـخ  لوسر  باـکر  رد  هک  دـیگنج  میهاوـخ  روـطنآ  گـنج  رد  اـم  میتـسین ، مدرم  هیقب  نوـچ  مه  یتـفگ ، هکنیا  اـما  و 

ددرگ راکـشآ  ادخ  روتـسد  دـیایب و  قح  هک  اجنآ  ات  مینک  یم  تظافح  يرادـهگن و  دوخ  هاگولگ  اب  اه  هزین  زا  دوخ و  روص  اب  اهریـشمش 
مدرم زا  يرفن  دـنچ  ای  ینابایب و  ای  هدـش و  دازآ  دارفا  هدـع  زج  هیواعم  ناهارمه  رد  رگنب  نامعن  يا  نکل  و  دـهاوخن . ناـشلد  ناـنآ  هچرگ 

ینیب ؟ یم  دنا  هدش  وا  نایهاپس  لخاد  هدروخ و  بیرف  هک  نمی 
زا هیواعم  اب  هک  نیبب  دنتـسه و  فرط  مادک  مهنع  هللا  یـضر  دنا  هدرک  تیعبت  نانا  زا  یکی  هب  هک  اهنآ  ناوریپ  راصنا و  نارجاهم و  هک  نیبب 

تسه ؟ رگید  یسک  تکچوک  قیفر  وت و  زج  ادخ  لوسر  راصنا 
لزان امـش  ناش  رد  نآرق  زايا  هیآ  هن  دیراد و  مالـسا  نید  رد  يا  هقباس  هن  دیدوب و  دحا  ردـب و  گنج  رد  هن  رفن  ود  امـش  دـنگوس  ادـخب 

درک و تنایخ  امب  زین  تردپ  يدرک  تنایخ  امب  هداد و  بیرف  ار  ام  نونکامه  وت  رگا  مسق  مدوخ  ناجب  دـیراد  نآرق  اب  یئانـشآ  هن  هدـش و 
تفگ : ار  رعش  نیا  سپس 

ربغا  ثعشا  لکب  تاصقارلا  و 
نابکرلا اهثحت  نویعلا  صوخ 

دوخ تشپ  رب  ار  هدولآ  كاخ  نایجاح  مرح ، ترایز  هار  رد  هکینارتش  هب  مسق 
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. دنرادیم او  تخاتب  ار  نارتش  دننزیم و  زیمهم  ناراوس  لاحنیا  اب  هتفر و  ورف  هقدح  رد  اهمشچ  هک  دنربیم 

انفایسا  ایسان  دلخملا  نباام 
نامعنلا هبراحن و ال  نمع 

نامعن . هن  دریگیم و  میگنجب  وا  اب  میهاوخیم  هک  سکنآ  زا  ارام  ریشمش  ولج  دلخم  دنزرف  هن 

هیافک  نایعلا  یف  نایعلا و  اکرت 
نایع هیبحاص  عفنی  ناک  ول 

حضاو و رما  ار  ناتسود  رفن  ود  نیا  رگا  دوب  سب  دوخ  دوب و  تیافک  حضاو  رما  نآ  رد  ودندومن  كرت  دوب  راکـشآ  حضاو و  هک  ار  هچنآ 
دشاب . دیفم  راکشآ 

واب ار  راصنا  يرورـس  یهدنامرف و  تمـس  درک و  شیاتـس  دیجمت و  اروا  هدـیبلط و  دوخ  دزن  ار  سیق  نینموملا  ریما  اهدادـیور  نیا  زا  دـعب 
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داد .
تفگ : نانآ  هب  تفر و  جراوخ  يوسب  سیق  ناورهن  گنج  رد 

دیدرگرب دیا و  هتفر  نوریب  نآ  زا  هک  يرما  عوضوم و  نآ  رد  دیوش  لخاد  دیئآ و  ام  يوس  هک  تسنیا  امش  زا  ام  هتساوخ  ادخ  ناگدنب  يا 
، دیا هداد  كرش  یهاوگ  ام  هیلع  دیا و  هتسناد  كرشم  ار  ام  دیا  هداد  ماجنا  یگرزب  راک  امـش  میگنجب  امـش  دوخ و  نمـشد  اب  ات  ام  فرطب 

دینادیم . كرشم  ار  نانآ  دیزیر و  یم  ار  اهناملسم  نوخ  تسا  یگرزب  متس  كرش 
يارب ار  رمع  نوچ  مه  یصخش  هکنیا  رگم  درک  میخهاوخن  يوریپ  امش  زا  هدش و  نشور  ام  يارب  قح  تفگ : واب  یملـس  هرجـش  نب  هللادبع 

ار یـسک  دوخ  نیب  رد  امـش  ایآ  مینیب  یمن  ار  رگید  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  بحاص  زا  ریغ  دوخ  نیب  رد  ام  تفگ : سیق  دیروایب ، ام 
دیراد ؟

هن  دنتفگ 
هنتف نم  دیربب  نیب  زا  ار  وا  رگا  مهدیم  مسق  ادخب  دوخ  هاگشیپ  رد  امش  تفگ :
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دیا  هتشگ  نآ  راچد  هدش و  زوریپ  امش  رب  هک  منیبیم  ار  گرزب  سب  یبوشآ  و 
ماگنه نآرد  دوب : هیلع  هللا  مالس  یبتجم  ماما  مود  ماما  هارمه  وا  نینموملا : ریما  ادخ و  لوسرنارود  زا  دعب  وا  یگدنز  عضو  فقوم و  اما  و 

ومعرسپ يا  دومرف  درک و  راضحا  ار  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هللادیبع  تشاد ، یم  لیسگ  ماش  مدرم  اب  راکیپ  گنج و  يارب  يرکـشل  هک 
نانآ رفن  کی  ما  هداتسرف  رصم  موق  زا  ار  نآرق  ناگدننک  توالت  نایاسراپ و  برع و  ناریلد  ناعاجـش و  زا  رفن  رازه  هدزاود  وت  هارمه  نم 

یمرن و اـب  ربب و  هد و  تکرح  دوخ  اـب  ار  اـهنیا  دومن ، دـهاوخ  ار  یهورگ  اـب  گـنج  گـنهآ  هداتـسیا و  تیعمج  هاپـس و  کـی  لـباقم  رد 
یلیخ هدـب و  رارق  دوخ  کیدزن  ار  نانآ  شاب  نتورف  عضاوتم و  ناشلباقم  رد  وش و  هجاوم  نانآ  اب  زاب  یئور  اب  نک و  راتفر  نانآ  اب  تمیالم 

زا هد و  تکرح  ار  نانآ  تارف  دور  رانک  رب  دندوب  نینموملا  ریما  نانیمطا  دروم  هک  دنتـسه  يدارفا  ياه  هدنامزاب  اهنیا  ریگم  هلـصاف  اهنآ  زا 
واـب رگا  يریگ ، ههبج  وا  يور  رد  ور  يریگ و  رارق  هیواـعم  لـباقم  رد  اـت  رذـگب  اـجنآ  زا  نک و  تـکرح  نکـسم  ریـسم  زاو  رذـگب  تارف 

موش و علطم  زور  ره  وت  عضو  زا  دیاب  نم  درک  مهاوخ  تکرح  وت  لابندـبيدوزب  مسرب و  وتب  نم  ات  رادـهگن  اجنامه  ار  وا  يدومن  دروخرب 
نب سیق  داد ، خر  وت  يارب  يا  هثداح  رگا  نک و  تروشم  سیق  نب  دیعس  دعـس و  نب  سیق  ینعی : رفن  ود  نیا  اب  راذگبراک و  نایرج  رد  ارم 
نیا اب  تیعقوم و  نینچ  رد  هللادبع  دوب ، دهاوخ  بوصنم  مدرم  يربهرب  سیق  نب  دیعس  دش  هتشک  مه  وا  رگا  دوب و  دهاوخ  رکشل  ریما  دعس 

درکتکرح . تاشرافس 
رد دش و  اجنآ  دراو  مه  سابع  نب  هللادیبع  دمآ  دورف  اجنآ  رد  دـش و  دراو  نکـسم  رد  هضویحلا )  ) هیرقب ات  دـمآ  دـمآ و  ولج  هیواعم  اما  و 

دننک هلمح  نانآ  هب  داد  روتـسد  شنازابرـسب  هللادیبع  داتـسرف ، هللادـیبع  دزن  ار  يا  هدـع  هیواعم  زور  نآ  يادرف  درک ، یئارآ  فص  شلباقم 
رب دوخ  هاگودرا  هب  هدرک و  رود  دوخ  کیدزن  زا  ار  یمازعا  نایهاپس  هللادیبع  نازابرس 
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منک و یتشآ  وا  اب  هک  هداد  ماغیپ  نمب  یلع  نب  نسح  هک  داد  ماغیپ  واب  داتسرف و  هللادیبع  دزن  يدصاق  هیواعم  دیسر  ارف  هک  بش  دندینادرگ 
نم نامرفب  الاح  رگا  یلو  تسا  يوریپ  لباق  تتاروتسد  يوش و  یم  هدنامرف  دوخ  یئآ  رد  نم  نامرفب  نالا  رگا  دراپـسب  نمب  ار  روما  مامز 
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تبثم خـساپ  الاح  رگا  دوب و  یهاوخ  رادربنامرف  عبات و  طـقف  زور  نآ  یلو  درک  یهاوخ  تعیب  راـبجالاب  اهدـعب  ینکن  تعباـتم  یئاـین و  رد 
ار رگید  فصن  مدش  هفوک  دراو  هاگ  ره  متسرف و  یم  تیارب  ار  شفـصن  طسق  شیپ  ناونعب  البق  مهدیم و  وتب  مهرد  رازه  رازه  یهدب  نمب 

داد . مهاوخ 
باوخ زا  مدرم  هک  هاگرحـس  درک  افو  دوب  هداد  واب  هک  يا  هدعو  مه  هیواعم  تشگ و  وا  هاگودرا  دراو  تفر و  هیواعم  دزن  هنابـش  هللادـیبع 

ار وا  دنتفر  وا  لابند  یتقو  دنناوخب  ار  حبـص  زامن  دنیامن و  ارجا  ار  هاگحبـصمسارم  وا  اب  ات  هک  دندوب  هللادیبع  جورخ  رتظنم  دندرک  تکرح 
يوریپ ماما و  زا  تعاطا  رد  ار  نانآ  درک و  ینارنخس  ناشیا  رب  زامن  زا  دعب  دناوخ و  نانآ  اب  ار  حبص  زامن  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  دنتفاین ،

شهج تمواقم و  يدرمیاپ و  يرابدرب و  هب  ار  مدرم  دش  علطم  هک  وا  عضو  زا  دیـسرپ و  هللادـیبع  لاح  زا  دومن و  اجرب  ياپ  دوخ  فدـه  زا 
ادخ مانب  هلمح  روتسد  سیق  يا  دنتفگ : دنداد و  واب  تبثم  خساپ  هدومن و  ار  وا  تعاطا  یگمه  مه  نایهاپس  داد و  روتسد  نمشد  لباقم  رد 

میئامن . هلمح  نمشد  رب  ات  نک  رداص 
دنلب يادـص  اب  هدرک و  یئارآ  فص  وا  لباقم  رد  هاطرا  نبسب  درک ، رداـص  ار  هلمح  روتـسد  دـمآ و  نیئاـپ  دوب  هداتـسیا  هکیئاـج  زا  سیق 
امـش هدومن  حلـص  هک  تسا  یبتجم  ماما  امـش  ماما  نآ  هدومن و  تعیب  تسا و  ام  دزن  هک  تسا  امـش  هدنامرف  نیا  قارع  مدرم  يا  دز : دایرف 

. دیهدیم نتشکب  ار  دوخ  ارچ 
دینک . تعیب  تلالض  یهارمگ و  رب  ای  دیگنجب و  ماما  دوجو  نودب  ای  دیئامن  باختنا  ار  راک  ود  زا  یکی  تفگ  نانآ  هب  دعس  نب  سیق 

دوخ ياهرگنس  هاگودرا و  هب  ار  اه  یماش  دندومن و  یتخس  هلمح  هدمآ و  نوریب  دوخ  ياج  زا  میگنج  یم  ماما  نودب  ام  هکلب  دنداد  خساپ 
. دندینادرگرب
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: تشون وا  باوج  رد  سیق  درک ، عیمطت  ار  يو  هداد  وا  هب  یئاه  هدعو  دناوخ و  دوخ  دزنب  ار  وا  تشون و  دعـس  نب  سیق  هب  يا  همان  هیواعم 
دشاب . هلصاف  هزین  وت  نم و  نیب  هکنیا  رگم  دید  یهاوخن  ارم  هاگچیه  مسق  ادخب  هن 

گنج هب  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  ربمغیپ ) يومع   ) سابعرسپ هللادیبع  ع ،)  ) نسح ماما  ترضح  دیوگ : دوخ  خیرات  رد ج 2 ص 191  یبوقعی 
دشاب . سیق  يار  رما و  عیطم  هک  هدومرفرما  هللادیبع  هب  داتسرف و  شهارمه  ار  يراصنا  هدابع  دعس  نب  سیق  تشاد و  لیسگ  هیواعم 

يور لصوم  فرط  هب  دـش ، هاگآ  ع )  ) یلع ترـضح  ندـش  هتـشک  زا  هکنیا  زا  سپ  هیواـعم ، دـش و  هناور  هریزج  هیحاـن  هب  هللادـیبع  سپس 
غلبم هیواعم  دندش  جیسب  مه  لباقم  رد  رگشل  ود  هک  دوب  ع )  ) یلع ترـضح  ندش  هتـشک  زا  دعب  زور  هدجیه  هیواعم  تکرح  خیرات  دروآ ،

اب یهاوخ  یم  تفگ : دـنادرگرب و  ار  اهلوپ  سیق  یلو  درگزاب  ای  وش و  قحلم  امهب  اـی  هک  داتـسرف  سیق  يارب  یماـیپ  اـب  مهرد  نویلیم  کـی 
ینادرگ .؟ فرحنم  منید  زا  ارم  بیرف  رکم و 

هیواعم هب  دوخ  نایهاپـس  زا  نت  رازه  اب  مه  وا  داد و  رارق  شیارب  مهرد  نویلیم  کی  داتـسرف و  هللادـیبع  يارب  ار  مایپ  هیواعم  هک  هدـش  هتفگ 
یم نسح  ماما  ترـضح  رکـشل  هب  یناسوساج  هسیـسد  اب  هتـسویپ  هیواعم  داد و  یم  ناشن  يدرمیاپ  هیواعم  اب  دربن  رد  سیق  یلو  دش  قحلم 

ترضح هک  دننک  عیاش  ات  داتسرف  سیق  رکشل  هب  مه  ار  يا  هدع  زاب  هدش و  وا  هارمه  هدومن و  حلص  هیواعم  اب  سیق  دننک  عیاش  هک  داتـسرف 
تسا . هدومن  حلص  هیواعم  اب  نسح  ماما 

هاپس رازهجنپ  رگشل  همدقم  رد  دوب و  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  اب  دعـس  نب  سیق  هک  هدش  لقنهورع  زا  باعیتسا  باتک  رد ج 2 ص 225  و 
هکیماگنه اما  گرم ، اب  نامیپمه  دندوب و  هدیشارت  ار  اهرس  ع )  ) یلع ترضح  گرم  زا  دعب  یگمه  هک  تشاد 
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دیهاوخ ؟ یم  هچ  امش  تفگ : دوخ  نارای  هب  دشن و  یضار  تعیب  هب  سیق  دومن ، حلص  هیواعم  اب  نسح  ماما  ترضح 
دریمب . ام  زانیرتزاتشیپ  ات  میگنج  یم  دیگنج ، هب  لیام  رگا 

مریگب . ناما  ناتیارب  دیلیام  رگا  و 
ریگب . ناما  نامیارب  دنتفگ :

نایهاپس يارب  هک  هچنآ  ریغ  یتیزم  دوخ ، يارب  دنوشن و  بیقعت  هجوچیهب  هکنیا  تفرگ و  ناما  یطئارش  قبط  دوخ  نارای  يارب  سیق  سپس 
(. دومن تکرح  هنیدم  فرط  هبدوخ  نایهاپس  اب  سپس   ) تساوخن دوب  هتساوخ  دوخ 

تواخس ششخب و  بتارم 

يا هنومن  نکل  میئوگ ، نخـس  باب  نآ  رد  هدرتسگ  هک  میرادن  ار  نآ  یئاناوت  ام  تسا  ناوارف  وا  شـشخب  مرک و  نایامن  دراوم  هک  اجنآ  زا 
رود هک  هزادنا  نامهب  دنب  ندرگ  زا  میدرگ ، یم  روآدای  ار  دروم  دنچ  هزنم  كاپ  نیریـش و  ياهناتـساد  همهنآ  زا  میوش و  یم  رکذتم  دـنچ 

تسا . سب  ار  ام  دریگ  ارف  ار  ندرگ 
نیا ترطف  تشرـس و  رد  تواخـس  دوج و  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  هک  يدحب  ات  هدوب  میدق  زا  سیق  نادناخ  رد  شنم  تلـصخ و  نیا 

تسا . هتفهن  نادناخ 
هناخب دهاوخیم  یـضرق  سک  ره  هک  دندروآرب  دایرف  هنیدـم  رهـش  رد  وا  نایدانم  هاگنآ  تخورف و  هیواعمب  رازه  دون  غلبم  هب  ار  یلام  سیق 

زا دـعب  تفرگ  دنـس  ناگدـنریگ  ماو  زا  هدیـشخب و  هزیاج  هلـص و  ناونعب  مه  ار  هیقب  هداد و  ماو  مدرمب  ار  رازه  هاجنپ  ای  لهچ  دـیایب  دـعس 
تفگ : هدومن و  رکبوبا  رهاوخ  هفاحق و  یبا  رتخد  هبیرق  دوخ  رسمهب  يوردنتفر  وا  تدایعب  یمک  دارفا  یلو  داتفا  ضرم  رتسب  رد  يدنچ 

؟ تسیچ دندمآ  نم  تدایعب  رتمک  مدرم  هک  نیا  تلع  وت  رظنب  هبیرق  يا 
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يراک . بلط  وت  دنراد و  ضرق  وت  زا  یگمه  هکنیا  رطاخب  داد : خساپ 
دیشخب . ار  یگمه  ضرق  هدرک و  در  شنابحاصب  ار  دانسا  مامت  سیق 

نامهیم ار  یگمه  تشک و  اـم  يارب  رتش  هن  دوخ  لاـم  زاسیق  میدـش ، مازعا  یتیروماـمب  سیق  یهدـنامرف  تحت  یهورگ  اـب  دـیوگ : رباـج 
تواخس و دومرف  ادخ  لوسر  دنتفگ ، ترضحنآ  هب  ار  نایرج  ام  ناتسود  میدش  فرـشم  ادخلوسر  تمدخب  هک  یماگنه  تخاس  شیوخ 

تسا . نادناخ  نیا  تشرس  قالخا و  ، مرک
یتقو ات  دادیم  اذغ  ار  یگمه  تشک و  یم  دوخ  نایهارمه  ياذغ  يارب  رتشکی  يزور  ره  دـمآ  یم  هنیدـمب  قارع  زا  هک  يرگید  رفـس  رد 

دش . هنیدم  دراو  هک 
وا زا  ار  تلـص  نب  ریثک  هناخ  هک  داد  روتـسد  يوبو  تشون  ناورمب  يا  هماـن  هیواـعم  هک : هدرک  تیاور  هریوج  لوق  زا  كراـبم  نب  هللادـبع 

نک . يریگتخس  نم  بلط  ربارب  رد  ریثک  اب  داد  روتسد  ناورمب  هتشون و  رگید  يا  همان  هیواعم  تخورفن  واب  ار  دوخ  هناخ  ریثک  درخب ،
زور هس  تفگ  واب  هدیناسر و  ریثکب  ار  هیواعم  مایپناورم  رادرب ، ارم  بلط  شورفب و  ار  شا  هناخ  الاو  بوخ  رایـسب  هک  داد  ار  شـضرق  رگا 

مشورف . یم  ار  تا  هناخ  يزادرپن  تسا  راکبلط  وتزا  هیواعم  هک  یلام  رگا  يراد  تلهم 
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تسه یسک  ایآ  تفگ  دومن و  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  دروآ و  رسک  رازه  یـس  درک و  يروآ  عمج  ار  دوخ  لاوما  ریثک  دیوگ : هریوج 
داد واب  ار  رازه  یـس  مه  سیق  دومن  تساوخرد  وا  زا  تفر و  يو  دزن  داتفا و  دعـس  نب  سیق  دایب  دهدب  نمب  ار  غلبم  نیا  دسرب و  نم  دادـب 

سیق دزاس  درتسم  واب  ات  دروآ  سیق  دزن  ار  لوپ  ریثک  تفرگن  وا  زا  زین  ار  اه  لوپ  هدـنادرگرب  وابار  شا  هناخ  دـید  ار  اـه  لاـم  یتقو  ناورم 
. مریگ یمن  وت  زا  ما و  هدیشخب  وتب  ار  لوپ  نم  تفگ 

هحفص 151 ] ] 

زا تسین  یشوم  نم  هناخرد  هک  هیانک  نیا  نتفگ  اب  دمآ و  سیق  دزن  ینزریپ  هدرک : تیاور  نینچ  لماک ص 309  باتک  لوا  دلج  رد  دربم 
درک . تیاکش  يوب  دوخ  یئاذغ  یب  يرادان و 

ياهاذغ عاونا  زا  ار  شا  هناخ  هاگنآ  منادرگ  ناوارف  ار  تا  هناخ  ياهـشوم  دـنگوس  ادـخب  يدرک ؟ یلاوس  وکین  هچ  تفگ  باوج  رد  سیق 
دراد . تحص  تسا و  روهشم  ناتساد  نیا  دیوگ  ربلادبع  نبا  درک  رپ  رایسب  رابوراوخ  ذیذل و  برچ و 

دوبن مولعم  دوب و  نتـسبآ  شرـسمه  تفر  ایند  زا  هدابع  نب  دعـس  سیق  ردـپ  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  باتک  نامه  ص 309  رد 
میسقت نادنزرف  نیب  ار  دوخلاوما  دوش  جراخ  هنیدم  زا  تساوخیم  هک  یتقو  البق  مه  دعـس  رتخد ، ای  تسا  رـسپ  دراد  محر  رد  هک  يدنزرف 

هدمآ و ایندب  كدوک  نیا  هک  لاح  دنتفگ  سیقب  رمع  رکبوبا و  دوب ، هدرکن  روظنم  یمهـس  دوب  هدماین  ایندـب  هک  يا  هچب  يارب  دوب و  هدرک 
نیا هب  ار  دوخ  مهس  نم  تفگ  خساپ  رد  سیق  نک  میسقت  يرگید  زرط  نزب و  مهب  هدومن  تردپ  هک  ار  یمیسقت  هدنامن  یقاب  وا  يارب  یلام 

مهدیمن . ماجنا  یلمع  وا  فالخرب  منز و  یمن  مهب  ار  مردپ  میسقت  مهدیم و  دازون 
لقن ار  بلطم  نیا  ناـنیمطا  دروـم  دارفا  هک  تسا  هـتفگ  هدرک و  رکذ  باعیتسالا " ج 2 ص 525  باـتک "  رد  ربلادـبع  نبا  ار  بلطم  نیا 

دنا . هدرک 
دش ضیرم  يدنچ  زا  دعب  دوب  هداد  ضرقب  مدرمب  تشاد و  يدایز  لاوما  يو  هک  تسا : هیضق  نیا  وا  تواخس  روهشم  ياهناتـساد  هلمج  زا 

يرتمک دارفا  اذل  دندیـشک و  یم  تلاجخ  دنیایب  وا  تدایعب  هکنیا  زا  دـندوب  هدرک  ریخات  يردـق  دوخ  ضرق  تخادرپ  رد  هک  اجنآ  زا  مدرم 
دندرک . تدایع  وا  زا 

رهش رد  داد  روتسد  هاگنآ  دزاس و  دوبان  تسین و  دنور  رگیدکی  رادیدب  رتمک  ینامیا  ناردارب  دوش  ثعاب  هک  ار  یلام  دنوادخ  تفگ  سیق 
موجه وا  هناخب  مدرم  تسا  هدومن  لالح  ار  یگمه  درادـن و  بلط  سک  چـیه  زا  هدیـشخب و  ار  دوخ  ناراکهدـب  مامت  سیق  هک  دـننزب  راج 

. دش بارخ  وا  لزنم  يدورو  رد  ناکلپ  هک  يا  هزادناب  دندروآ 
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هتـسکش ناگدننک  تدایع  ترثک  زا  شلزنم  هناتـسآ  هک  دوب  هدـشن  بش  زونه  هیمالعا  نیا  زا  دـعب  تسا : هدـمآ  نینچ  يرگید  ترابع  رد 
دش .

هک دوب  نیا  شراتفر  سیق  دـندوب ، زین  مه  رمع  رکبوبا و  هاپـس  نآ  رد  دوب و  هتـسج  تکرـش  ادـخ  لوسر  بناج  هک  ياـهگنج  زا  یکی  رد 
ار شردپ  لاوما  میراذگب  او  دوخ  لاحب  ار  ناوج  نیاام  رگا  دنتفگ  رمع  رکبوبا و  دادـیم ، نارگید  ضرقب  ار  شلاوما  هداد و  ماعط  ار  مدرم 

نیا یتـقو  دعـس  دـندرک  یم  يریگولج  سیق  اـیاطع  لوبق  زا  ار  مدرم  هداـتفا و  هارب  مدرم  نیب  رد  اذـل  دـهدیم  تسد  زا  دزاـس و  یم  دوباـن 
رـسپ هفاحق و  یبا  رـسپ  تسد  زا  ارم  هک  تسیک  تفگ : درک و  تکرح  ياج  زا  ادخ  لوسر  رـس  تشپ  زامن  زا  دعب  يزور  دینـش  ار  نایرج 
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هباغلا " ج 4 ص.415  دسا  دنرادیم "  او  لخب  هب  نم  رطاخب  دوخلایخب  ار  مدنزرف  نانیا  دهد ، تاجن  باطخ 
اهیرفـسمه ریاس  نانآ و  هب  ار  دوخ  لاوما  تفر  یترفاسمب  رمع  رکبوبا و  هارمهب  سیق  ادـخ  لوسر  یناگدـنز  نارود  رد  رگید : تراـبع  رد 

ترفاـسم زا  یتـقو  رادرب . راـک  نیا  زا  تسد  یهدـب  تسد  زا  ار  ردـپ  لاوما  هک  دوش  یم  ثعاـب  وـت  راـتفر  تفگ  واـب  رکبوـبا  دیـشخب  یم 
ار يزرو  لخب  یئاناوت  هک  میتسه  یمدرم  ام  تسین  نینچ  هن  دزروب  لخب  مدـنزرف  یهاوخیم  وت  تفگ  رکبوبا  هب  هداـبع  نب  دعـس  دنتـشگرب 

میرادن .
تقو ره  دوـب و  وا  هارمه  هـشیمه  هـک  تـشاد  یگرزب  فرظ  دعــس  نـب  سیق  دـیوگ : نـینچ  شخیراـت ص 99  متـشه  دـلج  رد  ریثـک  نبا 

زین شدج  ردپ و  دیئامن ، تکرـش  سیق  اب  دـیرت  تشوگ و  ندروخ  رد  دـیئایب و  مدرم  يا  دـندزیم  دایرف  شنایدانم  دروخب  اذـغ  تساوخیم 
دنتشاد . ار  قالخا  هیور و  نیمه  البق 

ره هدرک و  تبحـصرگیدکی  اب  تسیک  نامز  نیا  رد  مدرم  نیرت  میرک  هک  هراب  نیا  رد  رفن  هس  ادـخ  هناخ  رانک  رد  دـیوگ : يدـع  نب  مثیه 
: تفگ یموس  دعس و  نب  سیق  تفگ : يرگید  رفعج و  نب  هللادبع  تفگ : نانآ  زا  یکی  درک  یم  یفرعم  ار  یصخش  کی 
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تفگ : نانآ  هب  يدرم  دش  دنلب  نانآ  يوهایه  يادص  هک  دندرک  ثحب  رج و  رگیدکی  اب  ردقنآ  یسوا . هبارع 
هک دید  دیهاوخ  نایعل  اب  هاگنآ  دهدیم و  واب  هزادنا  هچ  دنیب  هب  دورب و  درادـنپ  یم  دارفا  نیرت  یخـس  ار  وا  هک  سکنآ  دزن  امـش  مادـک  ره 

هدرک و باـکر  رد  اـپ  دـید  دـش  دراو  وا  رب  یتـقو  تفر  وا  دزن  دوـب  هدـیزگرب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  هک  سکنآ  تسیک  مدرم  نـیرت  مـیرک 
ما . هدنام  هار  رد  مبیرغ و  يدرم  نم  ادخ  لوسر  يومعرسپ  يا  تفگ : واب  دور ، دوخ  هعرزمب  دهاوخیم 

تسا دنب  كرت  رد  هک  هچنآ  دشاب و  وت  نآ  زا  تسا  وا  رب  هچنآ  بکرم و  نیا  وش ، راوس  نآ  رب  وت  تفگ  واب  هدیـشک و  باکر  زااپ  هللادبع 
دراد . ناوارف  سب  یشزرا  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  ریشمش  اریز  نکن  تلفغ  تسا  هتسب  بکرم  رب  هک  ریشمش  نیا  زا  رادرب و  دوخ  يارب 

یمـشیربا و سابل  تشگرب و  تشاد  رانید  رازه  راهچ  دنب  كرت  رد  هدـش و  لکیه  يوق  يرتش  رب  راوس  هکیلاح  رد  یتیعـضو  نینچ  اب  درم 
نیرت یخس  هللادبع  يرآ  درک  یم  رکف  هتفرگ و  تسد  رد  هک  بلاطیبا  نب  یلع  ریشمش  همه  زا  رتمهم  تشاد و  هارمه  رگید  ياهبنارگ  ایشا 

تسا . مدرم 
یهاوخیم ؟ هچ  تفگ  وا  هب  شزینک  دید  هدیباوخ  ار  وا  تفر و  وا  دزن  تسناد  یم  مدرم  نیرت  میرک  ار  سیق  هک  سکنآ  وا  زا  دعب 

ار سیق  هک  تسنیا  زا  رت  کچوک  رت و  ناسآ  وت  هتـساوخ  تفگ  زینک  مورب  نطوب  مرادن  يزیچ  ما و  هدـنام  هار  نیب  رد  مبیرغ  يدرم  تفگ 
هاگیاج رد  ورب  دوخ  تسین  يزیچ  نآ  زا  ریغسیق  هناخ  رد  زورما  ریگب  تسا  راـنید  دـصتفه  نآ  رد  هک  ار  هسیک  نیا  منک  رادـیب  باوخ  زا 

دـش رادـیب  باوخ  زا  سیق  عقوم  نیا  رد  وش ، راپـسهر  نطو  يوسب  نک و  باختنا  دوخ  يارب  مالغ  هدـنب و  کی  هارمهب  ار  هقان  کی  نارتش 
واب یئاطع  اـت  يدرک  یم  رادـیب  ارم  دوبن  رتهب  اـیآ  تفگ  واـب  تخاـس و  دازآ  ار  زینک  لـمع  نیا  هنارکـشب  سیق  تفگ  واـب  ار  ناـیرج  زینک 

دزاسن . فرطرب  ار  شزاین  يا  هداد  واب  هچنآ  دیاش  دشاب ، زاین  یب  هشیمه  يارب  هک  مشخب 

هحفص 154 ] ] 

ریز دورب  زاـمنب  تساوـخیم  دوـب و  هدـش  نوریب  لزنم  زا  هک  دیـسر  واـب  یلاـح  رد  تفر  وا  دزن  دوـب  هدـیزگرب  ار  هبارع  هـک  یموـس  هاـگنآ 
دید .) یمن  بوخ  تشادن و  یتسرد  رون  شیاه  هدید   ) دوب هدرک  هیکت  نانآ  رب  دندوب و  هتفرگ  شیاه  هدرب  زا  رفن  ود  ار  شیاهوزاب 
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هبارع ؟ يا  تفگ  واب 
وگب  تفگ :

مرادن . يزیچ  ما و  هدنام  هار  رد  تفگ :
زورب و ار  یبش  ادخب  دنگوس  هوا  هوا ، تفگ : سپس  دز و  رگیدکی  رب  فسا  تسد  دیشکفرطکی و  هب  شیاه  هدنب  تسد  زا  ار  دوخ  هبارع 

ارم هدـنب  ود  نیا  وت  مشاب ، هدراذـگ  یقاـب  هدرب  ود  نیا  ریغ  نادـنمتجاح  قوقح  هار  رد  يزیچ  هبارع  لاـم  زا  هک  ما  هدرواـین  بشب  اريزور 
نک . تجاح  عفر  ریگب و 

منکن . يراک  نینچ  زگره  نم  تفگ : درم  نآ 
تـسد هاگنآ  ریگب ، یهاوخیم  نک و  دازآ  یهاوخیم  تسا  وت  اب  رایتخا  نونکا  دش  دنهاوخ  دازآ  ود  ره  يریگن  ار  اهنآ  وت  رگا  تفگ  هبارع 

دمآ . دوخ  نارای  دزن  تفرگ و  ار  مالغ  ود  درم  نآ  ، دهد همادا  دوخ  هارب  هلیسو  نآ  هب  ات  تفر  راوید  فرطب  هداهن و  ولج  رد 
يا هقباس  یب  راک  لاح  نیع  رد  هدیشخب و  ار  یناوارف  لام  رفعجنب  هللادبع  هک  دندرک  قیدیصت  یگمه  دیـسر و  مدرم  شوگب  عوضوم  نیا 

سیق نینچ  مه  تسا و  هدوب  وا  ياطع  نیرتگرزب  ریـشمش  ندیـشخب  هک  توافت  نیا  اب  هتـشاد  اهـششخب  نیا  زا  هشیمه  تسا و  هدادـن  ماجنا 
دـشاب و هتـشاد  يزاب  تسد  نینچ  نیا  وا  عالطا  نودـب  هک  تسا  هداد  ار  هزاجا  نیا  دوخ  زینک  هب  هک  تسا  برع  نادرم  نیرتداوج  زا  یکی 

درک . دازآ  شراتفر  نیا  رطاخب  ار  وا  نیا  رب  هوالع  دنک و  ششخب  ردقنیا 
تسا یسوا  هبارع  رفن  هس  نیا  نیرت  یخس  هک  دندرک  قیدصت  ارآ  قافتاب  یگمه  و 

هحفص 155 ] ] 

هیاهنلا ج 8 ص 100. هیادبلا و  تسا ، هدش  هدهاشم  رادان  کی  زا  هک  تسا  يا  هدهاجم  عونکی  نیا  دیشخب و  تشاد  هچ  ره  وا  اریز 

وا هباطخ  ینادنخس و  رد  يراتفگ 

یئانشآ ربمایپ و  تنس  نآرق و  هب  وا  قیمع  هطاحا  یبهذم و  قئاقح  تاروتسد و  رد  اهنآ  گرزب  راصنا و  رورس  نتفرگ  یشیپ  مدقت و  انامه 
هچنآ هب  شندیـشخب  تـنیز  نداد و  شیارآ  تـسپ ، ارآ  فازگ و  هدوـهیب و  نانخـس  نوگاـنوگ و  فـلتخم و  ياـهراتفگ  صیخـشت  رد  وا 

هدوسآ و يرطاخ  ناوارف و  یتیبدا  رایسب و  یملع  شناد و  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  دنمزاین  نادب  گرزب  نانخـس  يرورپ و  نخـس  بتارم 
عالطا ایوگ و  ینابز  غیلب و  اسر و  یقطنم  اب  وکین ، یقیقحت  ابیز و  يریرقت  اب  بلاطم  ندرک  هضرع  یئاناوت  نتفگ و  نخس  نیح  رد  رقتـسم 

حضاو و یلیلد  دوخ  همه  همه و  یبدا  تارواحم  حیحـص  ياه  شور  جاجتحا و  هرظانم و  يارب  سایق  لالدتـسا و  تامدقم  ندیچ  زرط  رب 
نارگید زا  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یلاع و  یگژیو  نیا  تفص و  نیا  زا  تسا  وا  لماک  ندوب  اراد  ناوارف و  يدنم  هرهب  رب  راکـشآ  یناهرب 

اه و هباطخ  دـش و  رکذ  البق  هک  وا  نانخـس  تاـملک و  اـهنیا  زا  هتـشذگ  تسا  هدوب  لـماک  یبیطخ  رهاـم و  ینارنخـس  هدرب و  يرتشیب  مهس 
دربننادـیم و ناراوس  هکی  نازات و  شیپ  زا  اهنت  سیق  هکنیا  رب  تسا  یقداص  دـهاش  کـی  ره  دوش  یم  رکذ  ادـعب  هک  شزیگناروش  تاـنایب 

تسا . تسدربز  ینارنخس  دیآ و  یم  باسحب  زین  نخس  ارما  زا  هکلب  تسا  نانزریشمش 
نابز و اب  وا  تسا ، ربمایپ  كاـپ  نادـناخ  هرهاـط و  ترتع  ياـیوگ  ناـبز  هک  تسا  جرزخ  هلیبق  رونخـس  هناـگی  راـصنا و  ياـناوت  بیطخ  وا 
رد هدوبر و  تقبـس  يوگ  يدایالا  سق  زا  نایب  قطن و  رد  هتفرگ و  یـشیپ  لـئاو  نابحـسزا  هباـطخ  رد  دومن ، داـهج  مالـسا  هار  رد  ریـشمش 

تسا . هتفای  يرترب  هداتفا و  ولج  هاطق  زا  یئوگتسار 
رونخس بیطخ و  انامه  مینک " : یم  بلج  وا  هراب  رد  نیفص  زور  رد  هیواعم  نخس  هب  ار  زیزع ) هدنناوخ   ) امـش هجوت  ثحب  نیا  لیمکت  رد 
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هبطخب زور  ره  دعس ) نب  سیق   ) راصنا

هحفص 156 ] ] 

ار ام  لیف  هک  سکنآ  رگا  دناشنب  تکاله  كاخب  ار  ام  دروآرب و  ام  راگزور  زا  رامد  ادرف  هک  تسنیا  وادوصقم  دـنگوس  ادـخب  دزادرپ  یم 
 " تخاس . دهاوخ  دوبان  ار  ام  دریگن  ار  وا  ولج  تشاد  زاب  هبعک  هناخ  ندرک  رابخ  زا 

ار ام  یتفگ "  وکین  سب  ینخـس  سیق  يا  دنگوس  ادخب  تفگ "  واب  هک  اجنآ  تشاد  وا  اب  وا  ینارنخـس  هراب  رد  نینموملا  ریما  هک  يراتفگ 
تسا  سب  ار  ام  یلع  هتفگ  نامه  میرادن و  وا  هراب  رد  یشیاتس  چیه  نانخس و  رگیدب  يزاین  دنک و  یم  تیافک 

یئاسراپ دهز و  زا  ینخس 

افرص میسیون ، یم  اهنآ  یناگدنز  زا  دنچ  یتاملک  دوش و  یم  هداد  اهتیـصخش  نیا  لاح  حرـش  رد  هک  دوخ  ياهـشهوژپ  زا  تمـسق  نیا  رد 
میامن يروآدای  هتشذگ  نورق  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  منک و  یـسررب  هتـشگ  يرپس  شنارود  هک  ار  یتلم  تشذگرـس  هک  تسین  نآ  يارب 

، یحور ياهرادومن  یلمع ، ياه  تمکح  یقـالخا ، ياـه  هفـسلف  یبهذـم و  ياهزردـنا  هک  میدـش  ثحاـبم  نیا  دراو  تبـسانم  نیاـب  هکلب 
اب دشاب  لاعتم  راگدرورپ  تاذ  هک  تمظع  تردـق و  تیاهن  یب  يوسب  نتفر  الاب  یلاعت و  ریـس و  يارب  هک  یتاروتـسد  یعامتجا و  حـلاصم 

ندیشخب ققحت  مامتا و  يارب  یمارگ  یبن  هک  یئاهنامه  قالخا ، مراکم  هب  نتـسارآ  يارب  یئاهـسرد  یحور و  تیبرت  يارب  هک  یئاه  همانرب 
میزاس . هدنز  دوخ  عامتجا  رد  رگید  راب  مینک و  یسررب  ار  اهنآ  تسا . هدش  هتخیگنارب  اهنآ 

رد هک  مییامن  یم  دروخرب  هرهاط  ترتع  ناوریپ  هعیـش و  قالخا  مراکم  یناـسفن و  تایـصوصخ  زا  یئاـه  هنومنب  یـسررب  نیا  نمـض  رد  و 
هار رد  هک  دنتـسه  نآ  روخ  رد  سیقنوچ  يدارفا  هک  دوش  یم  تباث  یبوخب  تسا و  هتـشگ  رهاظ  اهنآ  زا  ترتع  نانمـشد  نافلاخم و  ربارب 

یمالسا و بادآ  دنشاب و  رشب  ياوشیپ  ورشیپ و  سفن  بیذهت  رد  هک  دننیاراوازسو  دنـشاب  یم  یئاوشیپ  هتـسیاش  هچ  دوش  یـسات  اهناب  ادخ 
دنزومایب مدرمب  ار  هدیدنسپ  قالخا 
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تایصوصخ تازایتما و  نیاب  هجوت  اب  دنـشاب و  یعامتجا  تاحالـصا  راد  هدهع  دوخ  ملاس  تایحور  یقالخا و  یگتـسجرب  عبط و  ولع  اب  و 
دش . دهاوخن  ادیپ  دنشاب  روجهم  نارگید  هب  تداعس  ریخ و  هضافا  زا  رودب و  یشیدنارود  درخ و  زا  هک  يرصانع  هورگ  نیا  نایم  رد 

سیق و نوچ  تشرس  كاپ  ياهناسنا  خیرات  زا  هک  تسه  نیا  ناکما  دزادرپ  یمهتشر  نیا  رد  شواک  یسررب و  هب  هک  یسک  يارب  نیا  ربانب 
تعباتم و رب  ار  سفن  يوریپهک  شناراطقمه  صاع و  نب  ورمع  نوچ  وا  دادضا  نیفلاخم و  دنتـسه و  یبهذـم  يدابم  دـنب  ياپ  هک  وا  لاثما 
رب فوقو  خـیرات و  نادرم  لاوحاب  تفرعم  زا  هک  دروآ  تسدـب  ینیدياـهبنارگ  تقیقح  کـی  دـناهدیزگرب  تلاـسر  نادـناخ  يور  لاـبند 

فوقو يوما ) يولع و   ) بزح هتـسد و  ود  زا  کی  ره  تشونرـس  فده و  رب  هلیـسونیدب  دشاب و  رتردقنارگ  رتمهم و  هتـشذگ  ماوقا  خیرات 
دبای .

بصعت هناروکروک و  دیلقت  زا  دازآ و  رکف  هشیدنا و  رد  دشاب ، هتشاد  یناسفن  یتفارش  هدنناوخ  هک  دیـسر  ناوت  یم  هجیتن  نیاب  یتروص  رد 
تقیقح يوسب  ار  وا  ددرگ و  وا  لاح  لماش  قح  زا  يوریپ  قیفوت  هک  دوش  یم  وا  دـیاع  هرهب  هجیتن و  نیا  یماگنه  يرآ  دـشابرودب ، یموق 

عضاـخ و قئاـقح  ربارب  رد  ددرگن و  فرحنم  نشور  تسار و  هار  زا  دوش و  يوریپ  هک  تسا  رتراوازـس  قـح  هک  دـیامن  ساـسحا  دـناشکب .
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دشاب . نآ  هب  لیامتم  عیطم و 
نادـناخ ناوریپ  روکذـم  هورگ  ود  زا  هنومن  ناونعب  ار  صاع  نب  ورمع  دعـس و  نب  سیق  یمارگ ) ناگدـنناوخ  يا   ) امـش همدـقم ، نیا  رباـنب 

تـسد دـیهاوخیم  هکاهنآ  زا  کی  ره  تایـصوصخ  زا  تمـسق  رهب  دـینک و  هسیاقم  ودـنآ  نیب  دـیریگب و  رظن  رد  اهنآ  نیفلاخم  تلاـسر و 
دیراذگب :

، راقو افو ، یـشنم ، گرزب  سفن ، تعانم  يدنلبرـس ، یئاقآ ، ایح ، تفع ، ریبدـت ، نسح  لـقع ، مالـسا ، یگداز ) لـالح   ) دـلوم تراـهط  رد 
، نید رد  يدرمیاپ  يراوتـسا و  تبحم ، یتسود و  دـشر ، تماقتـسا و  دـهز ، یکاـپ و  تواخـس ، يریلد ، بسن ، وبسح  تناـتم ، تنازر و 

لاوحا رد  یسررب  اب  رگید  رامش  یب  يایازم  یهلا و  مراحم  زا  زیهرپ 

هحفص 158 ] ] 

دنتسه . دوخ  هورگ  بزح و  زا  يا  هنومن  هک  تیصخش  ود  نیا  زا  کی  ره 
دهاوخ نآ  تروص  لاثم و  سیقدوش  مسجم  تافص  نیا  زا  کی  ره  رگا  هکیروطب  تسا  اراد  ار  ایازم  نیا  مامت  هک  دینیب  یم  ار  سیق  یلوا 

دوب .
دید ؟؟ دیهاوخ  تیفیک  نیمهب  ار  وا  تسا و  نینچ  نیا  یمود  ایآ 

تـسا نایامن  وا  رد  اهنیا  سکع  هکلب  تسا  یتسین  هب  موکحم  دوش و  یمن  تفای  وا  تاذ  رد  تافـص  نیا  زا  کی  چـیه  تسین  نینچ  نیا  هن 
وا یناسفنتاکلم  ریاس  قالخا و  یگنادرم ، نید و  بسن و  بسح و  لصا و  تدالو و  رد  هک  یـصاخ  یئاوسر  يراوخ و  یتسپ و  هفاـضاب 

تسه .
تخاس . میهاوخ  للدم  مسجم و  ناتیارب  راکشآ  سوسحم و  روطب  ار  روما  نیا  زا  کی  ره  يدوزب  هللااشنا  ام 

و مهکولم ) نید  یلع  سانلا  اریز   ) دسانـش یم  یبوخب  ار  بزح  ود  نیا  نایاوشیپتاکلم  تایحور و  رگـشهوژپ  ناـسنا  هک  ماـگنه  نیا  رد 
رد دراد  دوخ  يوراشیپ  ار  نانیا  ياهرادومن  دسانش و  یم  ار  کی  ره  نیتسار  ياعدا  دبای و  یم  رد  ار  عوضوم  تقیقح  ینشور  یتسردب و 

هارمگ ار  وا  دشوک  یم  قئاقح  كرد  زا  يریگولج  یمالـسا و  تما  ینادان  هب  هک  یـسک  ياه  هشقن  دورن و  سفن  ياوه  لابندـب  هکیتروص 
دهتجم اهنآ  دنتفگ : الثم  هک  دـش  يراج  اهنابز  رب  نینموملا  ریما  اب  جراوخ  گنج  تبـسانمب  هک  یتسپ  دـئاقع  نانخـس و  نیالیبق  زا  دزاسن 

لوسر هباحـص  مامت  دوش : یم  هتفگ  هکنیا  ای  درک و  دنهاوخ  تفایرد  رجا  شاداپ و  کی  هجیتن  رد  دنتفر و  اطخب  دوخ  داهتجا  رد  دـندوب و 
زیاج ار  وا  هب  يازـسان  نعل و  دنـشاب و  هدیگنج  وا  اب  جراخ و  لداع  ماما  تعاطا  زا  هدش و  بکترم  ار  یتایانج  دنچ  ره  دـندوب  لداع  ادـخ 

دنشکب . ار  وا  هدومن و  وا  لتق  رب  مادقا  یتح  دننادب و 
دروم اباجیا  ابلـس و  ار  هروکذم  ياهتبـسن  فاصوا و  دـیامن و  رظن  ناعما  دارفا  زا  کی  ره  لاح  حرـش  رد  فاصنا  رظن  اب  سک  ره  نیا  ربانب 

دهاوخدقتعم دهد  رارق  یسررب 

هحفص 159 ] ] 

هکنیاب : دش 
هنـسح و تنـس  دـنک ، یئاـمنهر  تسار  هارب  ار  مدرم  هتفاـی و  تیادـه  هک  تسا  یلداـع  ياوـشیپ  نآ  وا  هاگـشیپ  رد  ادـخ  ناگدـنب  نیرترب 
هدنشخرد و هک  دراد  یئاه  هناشن  یمالسا  بادآ  ننس و  هک  تسا  یهیدب  دنادرگ ، دوبان  ار  تلالض  تعدب و  هتشاد و  اپب  ار  وکین  ياهراک 
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هک تسا  یئاوشیپ  راگدرورپ  دزن  مدرم  نیرتدـب  تسا ، راکـشآ  هک  دراد  یمئالع  زین  ساسا  یب  ياه  هدـیدپ  اـه و  تعدـب  تسا و  ناـیامن 
دنوش . هارمگ  وا  ببسب  زین  مدرم  دشاب و  راکمتس  دوخ 

یم قیدـصت  ار  نیتسار  كاپ و  ربمایپ  راتفگ  عقوم  نی  رد  دـیامن  ایحا  ار  كورتم  تعدـبو  دربب  نیب  زا  هتفرگ  یحو  همـشچرس  زا  هک  یتنس 
شتآ رد  دشخب و  یم  ار  وا  رذع  هانگیـسک و  هن  يروای و  هن  دراد و  يرای  هن  دـنروآ  یم  ار  راکمتـس  ياوشیپ  تمایق  زور  دومرف  هکدـنک 

دش . دهاوخ  بذعم  هتسب و  منهج  رعق  رد  ماجنارس  دخرچ و  یم  نآ  رد  ایسآ  گنس  نوچ  مه  هدش و  هدنکفا  منهج 
ره هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  ملـسم  اراکـشآ و  سیق  بانج  جرزخ  هلیبق  سیئر  يراوگرزب  تمظع و  يوقت و  دـهز و  ماـقم  ردـقنآ 

هتـشابنا یگتـسارآ  یکاپ و  زا  ار  اهنآ  هکنیا  رگم  درذـگیمن  وا  ياهوگتفگ  تاملک و  اه و  همان  اه و  هبطخ  زا  کـی  چـیه  رب  يرگـشهوژپ 
یکاح وا  يدوجو  راثآ  مامت  دید و  دهاوخ  يربم  هزنم و  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  يدیلپ و  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  تفای و  دهاوخ 

مایق ینید و  ریاعـش  تشادـگرزب  راگدرورپ و  سدـقا  تاذ  ربارب  رد  وا  یئاسراپ  رادومن  ایند و  قرب  قرزب و  یگقـالع  یب  يزرودـهز و  زا 
قح و هملک  العا  يارب  تشامگ و  تمه  شنید  ظفحب  یگتـشذگدوخ  زا  ورین و  مامت  اب  هک  تسا  تیبلا  لها  بناج  تیاعر  ربماـیپ و  قحب 

حالصا زا  هک  هاگنآ  هدیشوک و  ناراکزواجت  تکوش  نتسکش  مهرد  دسافم و  حالصا  لطاب و  ياهدیلپ  ندودز 
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هیقب هتـسب و  دوخ  يورب  ار  رد  هناخ  جـنک  رد  هرونم  هنیدـم  رهـش  رد  دـش و  نیـشنهناخ  تشگ  ناوتاـن  قح  يوسب  توعد  زا  دـیماان و  تما 
باعیتسالا ص 524 مود  دـلج  رد  ربلادـبع  نبا  هکنانچنآ  تسب ، ورف  ناهج  نیا  زا  مشچ  راگدرورپ  تدابعب  ار  دوخ  هنادنمتفارـش  یگدـنز 

تسا . هدرک  رکذ 
: دیوگ یم  تسا و  هدومن  نایب  بهذلا ص 63  جورم  مود  دلج  رد  يدوعسم  هک  تسا  يراتفگ  وا  تدابع  دهز و  هراب  رد  نخـس  نیرتاسر 

تسا . گرزب  یماقم  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يرادفرطب  تبسن  لیامت  يرادنید و  دهز و  ثیح  زا  دعس  نب  سیق 
يارب هک  یماگنه  زامن  رد  هک  دیـسر  یئاـجب  شراـک  راـگدرورپ  تاذـب  تبـسن  وا  تعاـطا  یگدـنب و  طرف  دـنوادخ و  زا  فوخ  هبترم  رد 

هار رطاخب  يا  هشیدنا  رام  نآ  زا  ای  یهجوت و  رطخ  نیاب  هکنیا  نودب  وا  دش و  نایامن  شهاگ  هدجـس  رد  یگرزب  رامهاگان  دش  مخ  هدـجس 
زامن زا  وا  دیچیپ و  شندرگ  رود  رام  عقوم  نیا  رد  تخادرپ ، هدجس  هب  نآ  يولهپ  رد  دروآ و  دورف  رام  نآ  رب  ار  دوخ  رـس  نانچ  مه  دهد 

دنکفا  یفرطب  ادج و  ندرگ  زا  دوخ  تسد  اب  ار  رام  دش و  غراف  زامن  زا  هک  ات  تساکن  يزیچ  نآ  زا  دومنن و  یهاتوک  دوخ 
نیا هدومن و  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلایبا  زا  دـالخ  نب  رمعم  زا  هریغملادـبع  نب  یلع  نب  نسح  ار  بلطم  نیا 

تسا . هدرک  تیاور  ترضحنآ  زا  شدانساب  رد ص 63  دوخ  لاجر  رد  یشک  ار  يوضر  ثیدح 
كرـسپ ياتفگ  یم  هک  دوب  وا  لدکاپ  ردـپ  يایاصو  زا  زامن  رد  بلق  روضح  تدابع و  لاح  رد  راگدرورپ  هب  لماک  هجوت  عوشخ و  نیا 

رتانتعا یب  نم  ياـیاصو  ریاـسب  تبـسن  یـشاب  اـنتعا  یب  متیـصو  نیا  هب  رگا  اریز  یـشوکب  نآ  ظـفح  رد  دـیاب  هک  منک  یم  یتیـصو  ارت  نم 
هک دنیب  یم  نینچ  دنک و  یم  عادو  زامن  اب  هک  یسک  دننام  زادرپب  زامنب  سپـس  زاسب . لماک  ار  نآ  یتخاس  وضو  هک  یماگنه  دوب . یهاوخ 

ار دوخ  جئاوح  هکنیا  زا  زیهرپ  هب  تسا و  يزاین  یب  دوخ  نیاهک  شاب  دیماان  مدرم  زا  دبای و  یمن  تسد  نآ  اداب  رگید  هدـمآ و  رـس  وا  رمع 
زا زیهرپب  تسا و  یملسم  یناشیرپ  رقف و  دوخ  راک  نیا  اریز  يربب  قلخ  دزن 
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یهاوخب . ترذعم  دیاب  شماجنا  زا  دعب  هک  يراک 
رگید باتک  دنچ  بیطخ " و  خیرات  هعیفرلا " و "  تاجردلا  رد "  هکیروطب  هدابع ) نب  دعس  نب  سیق   ) رورسنآ ياهاعد  نیماضم  هلمج  زا 

: تسا تارقف  نیا  تسا  روکذم 
هعسا . ینعسی و ال  لیلقلا ال  ناف  یلع  عسو  مهللا  لامب  الا  دجم  لاعفب و ال  الا  دمح  هناف ال  ادجم  ادمح و  ینقزرا  مهللا 

تسین و نکمم  دـشاب  شیاتـس  روخ  رد  هک  يراـک  ماـجنا  اـب  زج  شیاتـس  اریز  اـمرف  نم  يزور  ار  يراوـگرزب  شیاتـس و  دـنوادخ  ینعی :
رد اطع  شـشخب و  يوخ  هطـساوب  نم  تسین و  نم  روخ  رد  مک  لام  اریز  امرف  اطع  تعـسو  نمب  ادـنوادخ ، هن ، رـسیم  لامبزج  يراوگرزب 

متسین . نآ  روخ 
تفگ : یم  دوخ  ياعد  رد  سیق  تسا  روکذم  8 ص 100  دلج هیاهنلا "  هیادبلا و  رد "  هکیروطب  و 

 0 لاملاب الا  لاعفلا  حلصت  هناف ال  الاعف  ام ال و  یقزرا  مهللا 
دیاین . راکب  تسین و  هتسیاش  تورث  هیامرس و  نودب  ششوک  راک و  اریز  نک  تیانع  نمب  راک  ششوک و  اب  یتورث  ادنوادخ 

ددرگن ناسنا  رب  طلـسم  کلام و  لام  هک  تسنآ  دهز  تقیقح  اریز  درادن  يوقت  دهز و  اب  تافانم  لام  ندـیبلط  هک  تسا  مولعم  بلطم  نیا 
دوشن . لام  کلام  ناسنا  هکنیا  هن 

ثیدح شناد و  لضف و 

هدش طبـض  تبث و  لیـصفتب  ناگرزب  لاح  حرـش  ياه  هعومجم  رد  هدنام و  راگدای  هب  سیق  زا  هک  يراتفگ  اهینارنخـس ، اه ، هباطخ  یتسارب 
تامدخ هتشادرب و  تنس  باتک و  ملع  نوماریپ  رد  هک  يدنلب  ياهماگ  هیهلا و  فراعمب  وا  هطاحا  رب  تسا  یقداص  هاوگ  کی  ره 
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دلج رد  هکیروطب  هچ  مالسا ، گرزب  ربمایپ  هب  تبـسن  هدشن -  طبـض  یتسردب  شماجنا  زاغآ و  هک  یتدم  ای  لاس -  هد  تدم  رد  وا  موادم 
باکر و مزالم  زور  بش و  رضح  رفس و  رد  ات  درپس  ادخ  لوسر  هب  ار  وا  هدابع  نب  دعس  شردپ  تسا  روکذم  هباغلا ص 215  دسا  مراهچ 

بیذهت هب  طرفم  يا  هقالع  وتسرد  يا  هشیدنا  دوب و  شوهزیت  دنمدرخ و  يدرم  زین  دوخ  وا  نیا  رب  هوالع  دـشاب  ترـضحنآ  راذـگتمدخ 
یب ياه  تلیضف  راشرس و  شناد  هراب  رد  یئانث  حدم و  ره  زا  ار  ام  دوخ  نیا  تشاد و  یحور  جرادم  لیمکت  هب  دایز  سب  یصرح  سفن و 

دزاس . یم  زاین  یب  تنس  نآرق و  مولع  زا  لماک  يدنم  هرهب  رد  وا  یتسد  شیپ  شرامش و 
یلاع هدومن و  میلعتبوخ  یلیخ  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  میرامـش  رب  ار  يدـهاوش  میهاوخب  ام  هک  تسین  هتـسیاش  یملع  تسرد و  راـک  نیا 
نادـب لماک  ناسنا  کـی  هک  ار  هچنآ  هدـیراب و  وا  رب  شمولع  لـضفنارک و  یب  ياـیرد  زا  هتخومآ و  وا  هب  ار  نید  ملاـعم  هدرک و  شتیبرت 

سب يا  هدازاقآ  دوبجرزخ و  هلیبق  سیئر و  هکیلاـح  رد  دوب  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  هشیمه  وا  هکنیمه  هدرک و  نیقلت  يوب  تسا  دـنمزاین 
نارکون و ریاس  تمزالم  نوچ  مه  یطیـسب  هداس و  يراذـگتمدخکی  ادـخ  لوسر  اب  وا  تمزالم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ  دوب ، لـماک 

دیامن . یم  ار  داتسا  يراذگتمدخ  هک  دوب  يدرگاشدننامب  وا  دوبن ، ناراذگتمدخ 
يوب ناج  لد و  زا  دراپسیم و  داتسا  هب  ار  شدوجو  رسارس  هدراذگ  نیمزب  داتـسا  تمدخ  رد  بدايوناز  فراعم ، مولع و  يریگارف  يارب  و 

رد دیدرت  کش و  ياج  هکیئاهزیچ  هلمج  زا  ددرگ و  دنم  هرهب  وا  تینارون  زا  دنک و  هدافتـسا  وا  فراعم  راونا  وترپ  زا  ات  دننک  یم  تمدـخ 
تمینغار تصرف  مه  سیق  تخومآ و  یم  يوب  ار  دوخ  هیلاع  فراعم  زا  یتمـسق  دید  یم  ار  وا  تقو  رهادـخ  لوسر  هک  تسنیا  تسین  نآ 

تسا ینعم  نیمه  رب  رعشم  وا  دوخ  زا  هباغلادسا " ص 215  رد ج 4 "  ریثا  نبا  تیاور  هکنانچ  درک . یم  يرتشیب  هقالع  راهظا  درمش و  یم 
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روبع نم  رب  ربمغیپ  دیوگ : سیق  دوخ  تیاور  نیا  رد 
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منک ؟ یئامنهار  تشهب  ياهرد  زا  يرد  هب  ار  وت  ایآ  دومرف  مدوب  هدناوخ  زامن  هکیلاح  رد  درک 
يرآ . مدرک : ضرع 

هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  دومرف :
تخومآ يو  زا  ار  تنـس  نآرق و  مولع  هتفرگ و  ارف  ار  قئاقح  نینموملا  ریما  ینعی  ربمایپ  ملع  رهـش  هزاورد  زا  وا  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب 

رد وا  تفرگ و  رد  يا  هرظانم  هیواعم  وا و  نیب  هک  تقونآ  دـش  میهاوخ  نآ  رکذـتم  يدوزب  هک  یثیدـح  رد  تفگ  هیواعمب  دوخ  هکنانچنآ 
ات دناوخ  وا  يارب  دوب  هدیـسر  دروم  نیا  رد  ادخ  لوسر  زا  هک  یثیدـح  ره  دوب و  هدـش  لزان  ع )  ) یلع ناش  رد  هک  ار  یتایآ  هیواعم  باوج 

تفگ : هیواعم  هک  اجنآ 
وا زا  هتفگ و  وتب  ار  اهنیا  تردپ  ایآ  يا ؟ هدینش  هک  زا  ینک و  یم  تیاور  یسک  هچ  زا  يا و  هتفرگ  ارف  هک  زا  ار  بلاطم  نیا  دعـس  رـسپ  يا 

یقح تسا و  رتـهب  مردـپ  زا  هک  متفرگ  ارف  متخوـمآ و  یـسک  زا  مدینـش و  یـسک  زا  ار  بلاـطم  نیا  نـم  داد : خـساپ  سیق  يا ؟ هـتفرگ  ارف 
دراد . نم  ندرگ  رب  وا  زا  رتگرزب 

تسیک ؟ وا  تفگ  هیواعم 
. بهذم نیا  تیناقح  هدننک  قیدصت  تسا و  تما  نیا  ملاع  هک  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  داد  خساپ 

قمع تراهم و  هتشاد و  یمالسا  قئاقح  ینید و  ملاعم  رد  یعیسو  تاعالطا  وا  هکنیا  رب  تسا  لدتـسم  یناهرب  مکحم و  یلیلد  اهنیا  یمامت 
هدومن و ضیف  بسک  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  ام  يالوم  نوچ  یسک  زا  هک  سیق  نوچ  مه  یتیـصخش  و  دنک . یم  تباث  یهلا  مولع  رد  اروا 

تسا . اسران  وا  هیلاع  جاردم  كرد  زا  فیصوت  فیرعت و  ناوتان و  وا  تلیضف  هنکب  ندیسر  زا  نایب ، تسا ، هدرک  تیاور  وا  زا 
ار ادخ  لوسر  زا  دعب  نایاوشیپ  وناماما  دوب  ریذپان  لزلزت  يا  هدیقع  تباث و  ینامیا  ياراد  هک  تسا  نیا  وا  راشرـس  شناددـهاوش  زا  یکی 

هار رد  هتخانش و  یبوخب 
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رد درکن  انتعا  يدحا  تمالم  هنعط و  هب  هار  نیا  رد  هدومن و  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  شتایح  هظحل  نیرخآ  ات  اهنآ  يرای  یتسود و 
زا يوریپ  یتسود و  ببـسب  ار  وا  دندوب و  هشیپ  توادـع  لد و  دـب  قفانم و  وزوت  هنیک  هاوخدـب و  هک  دوب  هجاوم  یهورگ  اب  هشیمه  هکیلاح 

يدام و روما  زا  ار  يرما  چیه  هتفریذپن و  دوخ  نید  ربارب  رد  ار  یلماع  چیه  وا  هک  دننیبب  دنتسناوت  یمن  دندومنیم و  شنزرـس  هرهاط  ترتع 
راظتنا عقوت و  ار  یئایازم  قوقح و  هبتر و  چـیه  ناـنآ  تردـق  تلود و  زا  دراد و  یمن  مدـقم  دوخ  نید  ياـه  هزیگنا  رب  يروص  ياـه  هرهب 

. دهاوخ یمن  دوخ  يادرف  زورما و  يارب  یشاداپ  چیه  درادن و 
دمآ هنیدـمب  درک و  لزع  رـصم  يرادناتـسا  زا  ار  وا  نینموملاریما  هک  عقوم  نآ  رد  ناسح  وا و  نیب  هک  تسا  یئارجاـم  بلطم  نیا  رب  لـیلد 

ار وا  تفر و  وا  دزن  دوب  نامثع  نارادـفرط  زا  نامز  نآ  رد  هک  تباث  نب  ناسحدـمآ  هنیدـمب  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  داـتفا  قاـفتا 
ار تشاداپ  دـنام و  وت  ندرگ  رب  شهانگ  یتشک و  ار  نامثع  وت  درک و  رانک  رب  راک  زا  ار  وت  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : يوب  هدومن  شنزرس 

تفگ : يوب  درک و  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  سیق  دادن . یبوخب  یلع 
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دوخ لزنم  زا  ار  وا  هاگنآ  مدز و  یم  ار  تندرگ  دش  یمن  وت  نم و  هلیبق  ود  نیب  گنج  داجیا  ثعاب  رگا  دنگوس  ادـخب  لد  روک  يانیبان  يا 
درک . نوریب 

یـشیدنا لام  یکریز و  رد  هک  روطنامه  دوب  تلیـضف  نابات  رهوگ  لماح  ینید و  ملاعم  عبنم  فراعم و  عماج و  سیق  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و 
نوئش يراد  هدهع  فیاظو و  درپس و  یمن  يوب  ار  رـصم  تموکح  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  هنیآ  ره  هتفای  یئازـسب  ترهـش  ینالوط و  هقباس 
نمض تشذگ  رد ص 120  هکیروطب  ودومرف  یمن  راذـگاو  واب  ار  يرکـشل  يرادا و  یـسایس و  روما  هرادا  مامـضناب  ار  یعاـمتجا  وینید 

تشون : یمن  وا  هب  ار  مالک  نیا  دومرف  موقرم  وا  يارب  هک  همانرب 
هکنآ هچ  زومایب  دوخ  ناکیدزن  صاوخب و  هتخومآ  وتب  دنوادخ  هچنآ  زا  و 
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یلکـشم ره  دـیلک  هدوشگ و  وا  تسدـب  ینید  لکـشمره  تسا و  روما  نیا  مامت  عجرم  دوخ  یئاورنامرف  زکرم  رد  هفیلخ  هدـنیامن  لـماع و 
یتمـسق رب  دوخ  بناج  زا  ار  یـسک  نیملـسم  هفیلخ  راچانب  تسا و  وا  هب  صتخم  تعامج  وهعمج  زامن  تماما  هکنانچ  مه  تسا  وا  تسدب 

هقطنم نآ  مدرم  ياه  هتساوخ  مامت  ندروآ  رب  يارب  دشاب و  هتشاد  ار  روما  نیا  مامت  یگتسیاش  هک  درامگ  یم  یمالـسا  تموکح  ورملق  زا 
. دشاب هدومزآ  هدامآ و  زهجم و 

لماش وا  تراما  یهدنامرف و  درامگب  یمیلقا  رب  ار  یئاورنامرف  ریما و  هفیلخ  هاگ  ره  دـیوگ : هیناطلـسلا  ماکحالا  باتک  رد ص 24 يدروام 
: تسا تمسق  ود 

هژیو . تمسق  یناگمه و  تمسق 
هدـش بوصنم  هک  یـصخش  هدارا  ورظن  تحت  رایتخا و  يانبم  رب  هک  یهدـنامرف  تراـما و  تسا : هبنج  ود  ياراد  زین  نآ  یمومعشخب  اـما 
هفیلخ ار  وا  دوخ  دهاوخیم و  صخـش  نآ  زا  تسا  راید  نآ  مدرم  يورخا  يویند و  نوئـشب  طوبرم  هک  يروما  مامت  هفیلخ  دریگ و  یم  رارق 

هتـشادن دوجو  يرت  هتـسیاش  وا  زا  نوچ  يراچان و  راطـضا و  يور  زا  هک  تسا  یهدـنامرف  عون  نآ  رگید  مسق  هدـیزگرب و  هدرک و  راـیتخا 
درامگ . یم  رب  ار  وا  يا  هدعکی  یتسرپرس  يارب 

هریـس رب  دودـحم و  ياهراک  لماش  ، دـشاب صخـش  کیب  مدرم  روما  مامت  ندرپس  يارب  رایتخا  يور  زا  تراما  یهدـنامرف و  هک  لواعون  اما 
تراـما و تقو  هفیلخ  هک  تسا  یـساسا  رب  تمـس  نیا  هب  ار  یـسک  ندومن  راد  هدـهع  دوش و  یم  يراذـگ  هیاـپ  رما  قباوس  هیراـج و  هیور 

لمع راک و  قباوس  يانبم  ربار  هقطنم  نآ  روما  یمامت  رد  فرصت  رایتخا  دنک و  راذگاو  یـصخشب  ار  یمیلقا  هقطنم و  ای  رهـش و  یهدنامرف 
رظن راهظا  قح  دنا  هداد  یم  ماجنا  ناگتشذگ  هک  هچنآ  رد  وا  تروصنیا  رد  دیامن  راذگاو  واب  هتشذگ  ناهدنامرف 
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1 تسا : دروم  تفه  لماش  دراوم  نآ  رد  وا  رظن  اذل  تسا و  رظن  ياراد  زین  وا  صاخ  دراوم  نآ  رد  نانآ  تایرظن  هب  تبسن  دراد و 
هفیلخ هکیدروم  رد  رگم  نانآ  قوقح  ندرک  يدـنب  هریج  اهزرم و  فارطا  رد  نانآ  ندرک  نیزگیاج  نایهاپـس و  هرابرد  روتـسد  يار و  - 1

. دهدیم نانآ  هب  هزادنا  نامهب  دروم  نیا  رد  هک  دشابهتفرگ  رظن  رد  ار  یصاخ  هزادنا  دوخ 
. هاضق ناروادنییعت و  ماکحا و  رد  رظن  راهظا  - 2

. ناقحتسم نیب  میسقت  لوصو و  نیرومام  نییعت  اه و  قافنا  تاناعا و  نتفرگ  تایلام و  يروآ  عمج  لوصو و  - 3
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. لیدبت رییغت و  زا  نآ  ظفح  یمالسا و  ماکحا  يرادهگن  مالسا و  میرح  زا  عافد  نید و  زا  تیامح  - 4
. نآ ءارجا  ظفح و  مدرم و  قوقح  ادخ و  قح  رد  دودح  نتشاد  اپب  - 5

. بصنم نیا  رد  دوخ  يارب  نیشناج  نییعت  تعامج و  هعمج و  زامن  رد  تمام  یئاوشیپ و ا  - 6
جح . مسوم  رد  لاس  ره  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  یتسرپرس  جح و  رما  يراد  هدهع  - 7

ترابع هک  دوش  یم  هدوزفا  وا  فیلاکت  رب  زین  یمتشه  هفیظو  دوب  نمشدب  کیدزن  ای  نمـشد و  اب  زرم  مه  وا  یهدنامرف  هقطنم  لحم و  رگا 
نیب عیزوت  يارب  سمخ )  ) مجنپ کی  تفایرد  یگنج و  مئانغ  میـسقت  اهنآ و  اب  گنج  زواجتم و  نانمـشد  اـب  دربن  يارب  یگداـمآ  زا  دـشاب 

شناقحتسم .
دوب . دهاوخ  ربتعم  زین  تسا  ربتعم  يراتخم  ترارزو  رد  هک  یطورش  یهدنامرف  عون  نیا  رد 

طورـش بسن و  طرـش  زجدوب  دـهاوخ  ربتعم  تماما  طورـش  مامت  يراتخم  ریزو  يراذـگاو  رد  دـیوگ : زین  ابتک  نامه  رد ص20  يدروام 
: تسا ربتعم  طرش  تفه  دیوگ  هدومن و  رکذ  دوخ  باتک  رد ص 4  ار  تماما 
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. نآ عماج  طئارش  مامت  اب  تلادع   - 1
. دشاب صیخشت  داهتجا و  هوق  دحرس  رد  ماکحا  يراج و  روما  ثداوح و  رد  هک  یملع   - 2

. شنابزو مشچ  شوگ و  وا  يرهاظ  ساوح  ندوب  ملاس  - 3
. دیامن تیلاعف  دنک و  تکرح  لماک  حیحص و  روطب  دناوتن  هک  دشاب  هتشادن  یصقن  شیاضعا  - 4

. ددنب راکب  دریگب و  رظن  ردار  روما  حلاصم  دناوتب  هدوب و  یفاک  تیعر  تسایس  رد  هک  يرظن  يار و  - 5
. دشاب اناوت  نمشد  یبوکرس  عفد و  عمتجم و  يرادهگن  رب  هک  یشنم  گرزب  تعاجش و  - 6

دشاب . شیرق  زا  هک  ینعم  نیاب  بسن  - 7
ریما و هک  يا  هناگ  تشه  تاهج  رما و  نیا  مهم  فدهب  دیتفای و  یهاگآ  نیملـسم  رب  یهدنامرف  یتسرپرـس و  يراذـگاو  زومرب و  هک  لاح 
رب دوش  یم  هتـشامگ  یبصنم  ماقم و  نینچ  رب  هک  یهدنامرف  ره  هک  دیتسناد  دیتشگ و  فقاو  دشاب  اراد  دبای  شتارایتخا  دودح  رد  هدنامرف 

دیاب ار  يروما  هچ  دعس ) نبسیق   ) مالـسا گرزب  هدنامرف  ریما و  دننام  تشاد  دهاوخ  قلطم  یئاورنامرف  هقطنم  تیالو و  کی  نوئـش  عیمج 
مزال راتخم  ریزو  کی  رد  هک  هچنآ  دوب و  طرش  تماما  رد  هک  يا  هناگشش  طورش  زا  دشاب  عمج  وا  رد  دیاب  یطورـش  هچ  دریگب و  رظن  رد 

تسین . یکاب  دیئوگ  نخس  دیهاوخب  دعس  نب  سیق  تلیضف  ردهچنآ  نونکا  تسا ،

يراصنا دعسا  نب  سیق  هرابرد  ام  یئاهن  نخس 

تسا . بهذم  ناکرا  نید و  ياه  هناوتسا  زا  وا 
، وا هتسج  رب  تافص  لئاضف و  میدرک : لقن  گرزب  تیصخش  نیا  هب  عجار  هکیبلاطم  رد  رتشیبتقد  زا  سپ  زیزع  هدنناوخ  يا  وت  تسا  دیما 

شیاه شنیب  اهگنهرف و  اهشناد و 
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رد مالسا  مچرپ  يراد  ياپ  شیاوشیپ و  يرای  هار  رد  شیاهیناشفناج  وا ، يراکتسرد  ویتسرد  شراوتسا و  نیتسار و  هدیقع  یشیدنارود و 
تسد دندینادرگ و  يور  وا  زا  قلخ  هک  هاگنآ  نسح  ماما  نارود  رد  شیرادیاپ  تابث و  وا و  هلیـسوب  نینموملاریما  ربمایپ و  یگدنز  نارود 
بیرف تشاد و  یم  نایب  هدرپ  یب  یعمتجم  لفحم و  ره  رد  یگدـنز  نایاپ  ات  یقح  نانخـس  ناـیب و  تحارـص  دندیـشک  وا  اـب  يراـکمه  زا 

رد وا  نداد  بـیرف  شنید و  زا  وا  فارحنايارب  هـک  هیواـعم  ناوارف  لاـنم  لاـم و  ینید و  یب  شیارآ  لـطاب و  ياــه  هوـلج  زا  وا  ندروـخن 
هکیروطب  ) دیامن يراددوخ  وا  هیلع  تیلاعف  زا  ای  دنک و  يراکمه  وا  اب  ات  دیـشخب  واب  مهرد  نویلیم  کی  هک  هاگنآ  دش ، هدراذگ  شرایتخا 

(... تشذگ رد ص 148 
ناگرزب زا  بهذم و  راوتـسا  ياهنوتـس  نید و  مکحم  ياه  هیاپ  زا  سیق  هک  دیهدن  هار  دوخب  يدیدرت  هنوگ  چیه  روما  نیاب  هجوت  اب  رگید 
تیصخش ماقم و  شیاتسب  تبسن  وا  لاح  حرـش  رب  لمتـشم  خیراوت  بتک و  رد  هچنآ  نیاربانب  تسا و  قح  يوسب  ناگدننک  توعد  تما و 

تسین . وا  تیصخش  زراب  تقیقح  خماش و  ماقم  يایوگ  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  يا  هغلابم  همه  اب  هتشگ  تبث  طبض و  وا 
تفگ : یمن  نینچ  نیا  تشادیمن و  رب  اعدب  تسد  ادخ  لوسر  تشاد  یمن  دوجو  سیق  نوچمه  يدنزرف  دعس  نادناخ  رد  هاگ  ره  يرآ -

هد . رارق  هدابع  نب  دعس  نادناخ  رب  ار  دوخ  تمحر  اهدورد و  اراگدرورپ :
هدابع . نب  دعستسا  يدرم  کین  هچ  راد  ینازرا  شنادناخ  دعس و  رب  ار  تمحر  دنوادخ  دومرف : یمن  درق " يذ  هوزغ "  رد  و 

هزور دنداتـسرف و  دورد  امـش  رب  ناگتـشرف  دندروخ و  ناکین  ار  امـش  ماعط  تفگ : یمن  دومرف  فرـص  اذغ  دعـس  هناخ  رد  هک  هاگنآ  زاب  و 
دندرک . راطفا  امش  هدرتسگ  ناخرب  ناراد 

دـش هدراذگ  بانجنآ  رایتخا  رد  هشوت  لمح  يارب  يرتش  هدابع  نب  دعـس  فرط  زا  دوب و  هدش  مگ  ادخ  لوسر  شکراب  رتش  هک  هاگنآ  ای  و 
دومرف : یمن 

ردپ دعس  هنیک   ) تباث ابا  يا  دهد  تکرب  ردپ ) رسپ و   ) رفن ود  امش  رب  دنوادخ 
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دنک هدارا  سک  رهب  تسا و  ادخ  تسد  رد  هتسیاش  نادنزرف  اه و  نیشناج  ندروآ  دوجوب  انامه  يدش  راگتسر  هک  اروت  داب  تراشب  سیق )
هدومرف تیانع  وتب  تریـس  وکین  نماد و  كاپ  يدنزرف  راگدرورپ  قیقحتب  دشخب  یم  هدیدنـسپ  هتـسیاش و  ینیـشناج  دریگ  رارق  شتیـشم  و 

تسا 
ار یهلا  تکرب  وتمحر  امن و  هدـهاشم  سیق  رد  ار  راگدرورپ  لضف  ياههاگ  هولج  دورد و  رهاظم  تمحر و  راـثآ  هدـنناوخ ، يا  وت  سپ 

. داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  دورد و  رگنب  دش  شنادناخ  وا و  بیصن  ص )  ) ربمایپ ياعد  هطساوب  هک 
یبا نب  نسح  یملید ، دمحم  وبا  هک  تسا  یتارظانم  نانخس و  دیلو  نبدلاخ  قوط  ناتساد  رد  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش اب  ار  دعـس  نب  سیق 

ینامیا اسر و  ینایب  ایوگ و  یقطن  حیـصف و  یناب  زاب  سیق  هک  هدرک  نایب  هدش و  اهنآ  رکذتم  مود ص 201  دلج  بولقلا  داشرا  رد  نسحلا 
مینک . یم  رظن  فرص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هتفگ و  ار  نانخس  نیا  نانآ  لباقم  رد  تارج  اب  یلد  مکحم و 

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

نایقتم يالوم  و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سیق ) ) جرزخ هلیبق  ياورنامرف  رورـس و  تسا : هدمآ  بیذهتلا  بیذهت  هباصالا و  باتک  رد  هکیروطب 
تسا . هدومن  تیاور  دعس  شردپ  زا  و  ع )  ) یلع نینموملا  ریما 

زا عوفورم  روطب  هرتعلا " ملاعم   " باتک رد  یلبنح  يذـبانج  زیزعلادـبع  نب  دـمحم  ظـفاح  هک  تسا  یتیاور  شردـپ  زا  وا  تاـیاور  هلمج  زا 
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تبرض هدزناش  دحا  گنج  زور  رد  دومرف : یم  هک  هدینش  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  هک  تسا  هدرک  لقنشردپ  زا  وا  سیق و 
میوزاب دمآ و  نم  دزن  وبشوخ  هرهچ و  کین  تروص و  شوخ  يدرم  مداتفا  نیمز  رب  مدمآ و  رد  ياپ  زا  تبرـض  راهچ  رد  دش  دراو  نم  رب 

دومرف درک و  دنلب  ياج  زا  ارم  تفرگ و  ار 
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نایرج مدمآ و  ادخ  لوسر  دزن  نآ  زا  دعب  دندونشوخ  وت  زا  ودنآ  یتسه و  لوسر  ادخ و  روتـسد  زا  يوریپ  لاح  رد  وت  روآ  نمـشدب  يور 
متفگ . ترضحنآ  هب  ار 

تسا  هدوب  لیئربج  وا  دنادرگ  نشور  ار  تناگدید  دنوادخ  یلع  يا  دومرف : ادخ  لوسر 
رد هکیلاح  رد  دش  هتـشک  هرحلا ) موی   ) لاس 63 رد  هدربماـن  دـنک  یم  تیاور  زین  يراـصنا  بهار  نب  هلظنح  نب  هللادـبع  زا  سیق  نینچ  مه 

دندوب . هدومن  تعیب  وا  اب  راصنا  زورنآ 
هدومن رکذ  هدربمان  زا  ار  سیق  تیاور  دلج 8 ص 396  مجنپ ص 193 و  دلج  هحفـص 193 و  مود  دلج  بیذهتلا " بیذهت   " رد رجح  نبا 

تسا .
و مراـهچ ص 215  دـلج  هباـغلا " دـسا  اـیلوالا "و"  هـیلح   " رد اـهنآ  زا  یـضعب  هـک  دـنا  هدوـمن  تـیاور  سیق  زا  نیعباـت  زا  يرایـسب  دارفا 

:. حرش نیاب  دنا  هدش  رکذ  دلج ص 396  بیذهتلا  بیذهت  موس ص 249 و  دلج  هباصالا " "

(. ص  ) ادخ لوسر  مداخ  يراصنا  کلام  نب  سنا  - 1
سیق زا  یهالم  رد  ار  یثیدح  هدربمان  تسا  روکذـم  ص 222  . 10 دلج یقهیب  فیلاـت  يربکلا " ننـسلا   " رد هکیروطب  هداوس ، نب  رکب  - 2

. تسا هدومن  تیاور 
. یظرقلا کلام  یبا  نب  هبلعث  - 3

لاس 104. يافوتم  یبعشلا  لیحارش  نب  رماع  - 4
فـسوی نب  جاجح  دوب ، ترـضحنآ  رادـمچرپ  لمج  گنج  رد  نینموملا و  ریما  صاخ  نارای  زا  هک  يراصنا  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  - 5

نارای تسجن ، يربت  وا  زا  تفگن و  یلع  هب  ازسان  لاح  نیع  رد  تشگ و  هایس  شیاه  هناش  هک  دز  هنایزات  ار  وا  ردقنآ  یفقث 

هحفص 171 ] ] 

دندادیم ارف  شوگ  هتسشن و  تکاس  یگمه  تفگ و  یم  ثیدح  ناشیا  رب  وا  هدش و  عمج  وا  درگ  ترضحنآ  صاخ  هباحـص  ادخ و  لوسر 
 0 دنیازب وا  نوچ  مه  يدنزرف  دنناوتب  اهنز  منک  یمن  نامگ  دیوگ : ثراح  هللادبع 

رد ص ناکلخ  نبا  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدـید  ای 2 و 3 و 6  لاس 81  رد  يو   0 دنا هتـسناد  قثوم  ار  وا  رگید  يا  هدعو  یلجع  نیعم و  نبا 
. دنا هتشاگن  ار  وا  لاح  حرش  ناسیون  خیرات  زا  يرایسب  شخیرات و  لوا  دلج   296

یهورگ زا  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  حرـش  بیذهت ص 380  مجنپ  دـلج  رد  رجح  نبا  لاس 77 و  يافوتم  یناشیج  کلام  نب  هللادـبع   - 6
دنا . هتسناد  هقث  ار  وا  هک  هدرک  لقن 

هبقع لبج و  نبذاـعم  رذ و  یبا  رمع و  نینموملاریما و  زا  يو  دوب ، رتراـگزیهرپ  رتدـباع و  همه  زا  رـصم  مدرم  نیب  رد  وا  هک  دـیوگ : دـثرم 
. تسا هدرکیم  تیاور 
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. یندم يدسا  ماوع  نب  ریبز  نب  هورع  هللادبع  وبا  - 7
ار وا  نارگید  دمحا و  تسا  هدرکیم  تیاور  هرـسیم  یبا  رامع و  هفیذح و  نینموملا و  ریما  زا  يو  ینادـمه . دـیمح  نب  بیرع  رامع  وبا   - 8

. دینک هعجارم  بیذهتلا ص 191  بیذهت  دلج 7  هب  دنا ، هتسناد  یم  نانیمطا  دروم  هقث و 
شا هیارد  باتک  رد  ار  واهعیش  راوگرزب  تیصخش  داتـسا و  مود  دیهـش  لاس 63 ، يافوتم  یفوک  ینادمه  لیجرـش  نب  رمعهریـسم و  وبا  - 9
" هباصالا  " موس دلج  رد  رجح  نبا  تسا . هدوب  دوعـسم  نب  دـمحم  باحـصا  زا  تلیـضف و  اب  يدرم  نیعبات و  زج  يو  تسا : هتفگ  هدوتس و 

تداـبع زا  وا  دـیوگ : هتـسناد و  تاـقث  زج  ار  وا  ناـبح  نبا  تـسا : هـتفگ  هدروآ و  ار  وا  لاـح  حرـش  بیذـهت ص 47  دـلج 8  ص 114 و 
. دوب هتسب  هلصو  نارتش  يوناز  نوچ  مه  شیاهوناز  دوب  هدناوخ  زامن  سب  زا  دوب و  ناگدننک 

هدرک لقن  ثیدـح  هباحـص  زا  يرایـسب  هدـع  زا  هک  صاع  نب  رمع و  مالغ  الوم و  لاس 103  يافوتم  يرـصم  یمهـس  دیلو  نب  رمع و  - 10
هلمج زا  تسا  هدمآ  بلطم  نیا  متشه ص 116  دلج  بیذهتلا  بیذهت  رد  هکنانچ  تسا  سیق "  " اهنآ زا  یکی  تسا و 

هحفص 172 ] ] 

لقن سیق  قیرط  زا  ننـسلا "ص 222   " مهددلج رد  یقهیب  ار  نآ  هک  بعل  وهل و  هرابرد  تسا  یثیدح  هدرک  تیاور  سیق  زا  هک  یثیداحا 
(. مود پاچ  تافاضا   ) تسا هدومن 

رمع و نینموملا و  ریما  زا  صخـش  نیا  تسا  هدـش  هتفگ  زین  یقر  واب  لاس 83 و  ياـفوتم  یفوک  یعبر  بیبش  یبا  نب  نومیم  رـصن  وبا  - 11
. تسا هدرک  رکذ  شبیذهت  ابتک  رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  تسا  هدرکیم  تیاور  دوعسم  نبا  دادقم و  رذ و  یبا  لبج و  نب  ذاعم 
. تسا هدش  رکذ  موس ص 620  دلج  هباصالا  دلج 5 ص 24 و  ایلوالا  هیلح  باتک  رد  هکنانچ  یفوک  يد  زا  لیجرش  نب  لیزه  - 12

تیاور سیق  زا  يو  تـسا  هدـمآ  رجح ص 141  نبا  بیذـهت  باـتک  دـلج 11  رد  هکیروطب  صاع  نب  رمع و  مـالغ  هدـبع  نب  دـیلو  - 13
. ددرگ یم  رهاظ  ینطق  راد  مالک  زا  هکنانچنآ  میدرب  ار  وا  مان  البق  هک  دشاب  دیلو  نبو  رمع  نامه  نیا  دیاش  تسا و  هدرکیم 

 0 تسا هتشذگ  رد  لاس 109  رد  هک  یکم  یفقث  راسی  عیخنوبا  - 14
هباـغلا "ص 215 دـسا   " مراـهچ دـلج  رد  ریثا  نبا  دـنا و  هتـسناد  هقث  ار  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  يا  هدـع  زاشبیذـهت  باـتک  رد  رجح  نبا 
زا ینامدرم  دشاب  هدش  هدیبسچ  ناب  ایرث و  رد  شناد  رگا  دومرف : رضجنآ  هک  هدومن  لقن  ادخ  لوسر  زا  سیق  قیرط  زا  وا  لوق  زا  ار  یتیاور 

تفای . دنهاوخ  تسد  نآ  هب  سراف 
هدمآ هفیحصلا  ضییبت  باتک  رد ص 4  هکناـنچ  تسا  هدرکلـقن  يو  زا  ار  تیاور  نیا  باـقلالا "  " رد لاس 407  يافوتم  يزاریـش  رکبوبا 

. تسا

هحفص 173 ] ] 

نانآ تابتاکم  سیق و  هیواعم و 

هراشا
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یلع رگا  هک  درک  باسح  دوخ  اب  هیواعم  ماجرفدب  گنج  نآ  عورش  زا  شیپ  نیفص و  راکیپ  زا  لبق  دنا  هتشون  ناسیون و  خیرات  زا  يا  هدع 
سرتو بارطضا  تهج  نیا  زا  دنک و  رسب  یکاخ  هچ  دننک  هرصاحم  ار  وا  هدش و  دراو  وا  رب  يرصم  نایرکشل  اب  سیق  یقارع و  نایهاپس  اب 

، درخب هداد و  بیرف  ار  وا  درک و  ادج  یلع  زا  ار  سیقدـیاب  هدـش  مامت  هک  تمیق  رهب  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  هتفرگ  ارف  ار  وا  يرتمامت  هچ  ره 
هتسناد و مدقموا  رب  ار  يرگید  هک  دیدرب  نیب  زا  ار  وا  هدیزرو و  ینمشد  نامثعاب  رطاخ  نیاب  رگا  امش  : تشاگن ودب  نومـضم  نیاب  يا  همان 

ازسان شحف و  ار  یسک  ای  هدز و  صاخشا  یـضعب  رب  نامثع  هک  یئاه  هنایزات  رطاخب  ای  دیدید و  يرگید  صخـش  رد  ار  تفالخ  تیحالص 
مورحم ار  نارگید  هتـشامگ و  اهراکب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هکنیا  ای  هدومن و  ینادنز  ای  هدرک و  دـیعبت  دوخ  رهـش  زا  ار  یهانگیب  ای  هداد و 

یمن حابم  ار  یـسک  نوخ  دوش و  یمن  یناملـسم  ناسنا  نتـشک  بجوم  روما  نیا  هک  دـینادیم  یبوخب  دوخ  امـش  هک  تسا  اهنیا  رگا  هتخاس 
نامثع نوخ  رد  رگا  امن و  هبوت  دوخ  هدرک  زا  سیق  دـیا  هداد  ماجنا  یتشز  راک  دـیا و  هدـش  یگرزب  هاـنگ  بکترم  امـش  نیارباـنب  دـنادرگ 
یتسود بحاص و  اما  دشخب و  يا  هدیاف  ینامیا  اب  درف  نتشک  رد  ندرک  هبوت  رگا  نک  رافغتسا  هتشگرب و  تیادخ  يوسب  يا  هتشاد  تکرش 

وا نوخ  رد  وت  نادـنواشیوخ  زا  يرایـسب  درک  ناـشراداو  هفیلخ  نتـشک  رب  هدوـمن و  کـیرحت  ار  مدرم  يو  هک  مینادـیم  نیقیب  اـم  یلع  وـت 
یلع اب  ات  نک  تعیب  نم  اب  ایب و  يریگب  ار  وا  ماقتنا  یـشابنامثع و  ناهاوخ  نوخ  زا  هک  یهاوخیم  رگا  سیق  يا  وت  نونکا  دنا  هدوب  کیرش 

یـشاب لیاموت  هک  سک  رهب  ار  زاجح  تموکح  نآ  رب  هوالع  دش و  مبیـصن  يزوریپ  رگا  دشاب  وت  لام  قارع  تموکح  ضوع  رد  مگنجب و 
. داد مهاوخ  وتب  هاوخب  نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  دشاب و  نم  تسد  رد  روما  مامز  یتقو  ات  داد  مهاوخ 

هحفص 174 ] ] 

تشون وا  باوج  رد  سیق 

تاهمان رد  وت  متـشادن ، نآ  رد  یتلاخد  زگره  نم  هک  دوب  يراک  نآ  مدـش  هجوتم  يدوب  هتـشون  نامثع  هراـبرد  هچنآ  دیـسر  نمب  وت  هماـن 
هنوگ چیه  زین  عوضوم  نیا  زا  دنروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  دنروشب و  وا  رب  ات  درک  راداو  ار  مدرمیلع  نم  يالوم  بحاص و  هک  يا  هدش  روآدای 

رد نم  ناج  هک  یئادـخب  دـنا ، هتـشاد  تلاخد  نامثع  نوخ  رد  نم  هلیبق  نادـنواشیوخ و  رتشیب  هک  يا  هتـشون  نینچ  مه  مرادـن و  یعـالطا 
هتساوخ نم  زا  هچنآ  اما  دندومن و  یم  تیامح  وا  زا  دندوب و  وا  رادربنامرف  رتشیب  مدرم  همه  زا  نم  هلیبقو  هریثع  هک  دنگوس  تسا  وا  رایتخا 
یبوخب زین  ار  نآ  یهدـب ، نمب  یـشاداپ  ضوع  رد  مریگب و  وا  زاار  ناـمثع  نوـخ  ماـقتنا  مورب و  یلع  گـنجب  هدرک و  تعیب  وـت  اـب  هک  يا 

نآ يوسب  ناباتـش  ناوتب  هک  تسین  يراک  نیا  اریز  منکب ، ار  میاهرکف  مشیدنایب و  هراب  نآ  رد  رتشیب  دیاب  هک  تسا  یعوضوم  نیا  مدـیمهف 
دوش . یم  هچ  هدنیآ  رد  منیبب  ات  یشاب  یضاران  نم  زا  هک  ما  هدادن  ماجنا  وت  هرابرد  يراک  مرادن و  وتب  يراک  نم  داد ، جرخب  هلجع  تفر و 

مدرگ و وت  اب  حلص  شزاس و  يایهمات  مدیدن  دوخب  کیدزن  ار  وت  مدناوخ  ار  تا  همان  راگدرورپ : ساپس  دمح و  زا  دعب  تشون : واب  هیواعم 
یتوافت وا  يارب  دندنب و  یم  نادب  ار  نایاپ  راهچ  هک  مدـید  یباصق  نامـسیر  نوچ  مهار  وت  موش ، وت  اب  راکیپ  هدامآ  ات  يدوبن  رود  نادـنچ 

اریز دروخ  دهاوخن  مه  ار  یـسک  بیرف  لاح  نیع  رد  داد و  دهاوخن  بیرف  ار  یـسک  نم  نوچ  یـصخش  دوش  هتـسب  هک  ياپ  هب  هک  يرادن 
داد مهاوخ  وتب  یتفریذپ  مدرک  داهنشیپ  وتب  ار  هچنآ  رگا  دنتـسه  نم  باکر  رد  یقیال  نازات  هکی  دنمروز و  نادرم  مراد و  یهوبنا  نایهاپس 

و دوب ، یهاوخ  تدوخ  رصقم  دمآ  وت  رسب  الب  ره  رگید  هاگنآ  مزات  یم  وت  رس  رب  ار  ناراوس  نابـسا و  یهدن  ماجنا  متفگ  هک  يراک  رگا  و 
. مالسلا
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هحفص 175 ] ] 

تشون وا  باوج  رد  سیق 

نیا رد  عمط  مشچ  يدرک و  طقاس  یلکب  هتسناد و  دودرم  ارم  هیرظن  هیواعم  يا  وت  هک  تسنیا  رد  یتفگش  راگدرورپ : يانث  دمح و  زا  سپ 
يرادــمامز و يربـهر و  يارب  تـسا  رتراوازــس  مدرم  هـمه  زا  هـک  سکنآ  تعاـطا  يوریپ و  هریاد  زا  نـم  هـک  ردــپ ) یب  يا   ) يا هـتخود 

نامه وت  يرآ  میآرد  وت  یهدـنامرف  تحت  میآ و  نوریب  دـشاب  یم  ادـخ  لوسرب  دارفا  نیرتکیدزن  امنهار و  نیرتیلاع  مدرم و  نیرتوگتـسار 
همه زا  رتاوران و  هدوهیب و  نارگید  زا  تراتفگ  وت  اریز  یتسه  رت  تقایل  یب  یـسک  ره  زا  وهتـشادن  ار  ماقم  نیا  یگتـسیاش  چیه  هک  یـسک 

ياهتب زا  یتب  کی  ره  هک  دـنا  هتفرگ  دـننک  هارمگو  هارمگ  ینامدرم  ار  وت  فارطا  ادـخ ، لوسر  هب  یتسه  دارفا  نیرترود  رت و  هارمگ  سک 
دنتسه . ناطیش 

دیدهت نیا  اب  ارم  درک و  یهاوخ  راوس  هدایپ و  رکشل و  هاپس و  زا  رپ  ار  روشک  نیا  یمامت  هدیناروش و  نم  رب  اررـصم  هک  تنخـس  نیا  اما  و 
مالسلا . و  مشاب ، هتشادن  وتب  يراک  مراذگ و  او  دوخب  ار  وت  نم  هک  درک  یناوت  ار  راک  نیا  یتروص  رد  يا  هدیناسرت 

دـشاب وت  فدـه  نیرتمهم  تناج  ظفح  هکنیا  ات  مراذـگن  او  دوخ  لاـحب  ار  وت  رگا  دـنگوس  ادـخب  تسا : نینچ  شتراـبع  يربط  تیاور  رد 
دوب . دهاوخ  تسار  وت  نخس 

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

وت تبحم  یتسود و  دروم  رتشیب  هاپـس  ودنیا  زا  هک  سکنآ  رگا  یتسه  هداز  يدوهی  يدوهی و  سیق  يا  وت  دنوادخ : يانث  دـمح و  زا  سپ 
نیرت ضوغبم  هک  نم  هکیتروص  رد  دومن و  دـهاوخ  رومام  وت  ياجب  ار  يرگید  درف  درک و  دـهاوخ  رانکرب  راـک  زا  ار  وت  دوش  زوریپ  تسا 

دوخ نامک  زین  تردپ  دیرب  مهاوخ  ار  تینیب  شوگ و  تشک و  مهاوخ  ار  وت  منک  ادـیپ  وتب  یـسرتسد  مدرگ و  بایماک  متـسه  وت  دزن  دارفا 
نودب یلو  درک  هز  ار 

هحفص 176 ] ] 

زا یسک  یب  اهنت و  ناروح  رد  دمآشرسب و  راگزور  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  شنارای  دیسرن  هجیتن  هب  یلو  دیشوک  رایـسب  تخادنا  ریت  هناشن 
مالسلا . و  تفر ، ایند 

تشون باوج  رد  سیق 

زا هتـشادرب و  نآ  زا  تسد  رایتخا  اب  یتشگ و  مالـسا  دراو  روزب  هارکا و  يور  زا  یتسه  هداز  تب  تب و  وت  انامه  راـگدرورپ : ياـنث  زا  سپ 
مردـپيرآ درادـن ، یگزات  وت  يزوت  هنیک  قافن و  فرطنآ  زا  یتسین و  راد  هقباس  نادـنچ  تشذـگن و  تنامیا  رب  يزیچ  یتشگ  جراخ  نید 

یمن وا  ياپ  كاـخ  هب  زگره  هک  دروآ  رد  ياـپ  زاار  وا  درب و  هلمح  وا  رب  یـسک  یلو  درک  يزادـناریت  فدـه  هب  درک و  هز  ار  دوخ  ناـمک 
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يا هتـشگ  نآ  دراو  وت  هک  ینید  اب  يا و  هدـش  جراخ  نآ  زا  وت  هک  میتسه  ینید  نامه  نارای  ام  تشادـن  يا  هضرع  تقایل و  چـیه  دیـسر و 
مالسلا . و  میتسه ، نمشد 

هبیتق نبا  رابخالا  نویع  مود ص 163 ، دلج  یبوقعی  خـیرات  نییبتلا ص 68  ناـیبلا و  دربم ص 309 ج 2  لماک  لوا  دلج  هب  دـینک  هعجارم 
مراهچ ص.15  دلج  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  یمزراوخ ص 173  بقانم  مود ص 62  دلج  بهذلا  جورم  مود ص 213 دلج 

تسا : نینچ  جات ص 109  باتک  رد  ظحاج  ترابع  و 
رـس وت  تعاـط  هب  موـش و  ادـج  یلع  زا  هک  یهاوـخ  یم  نم  زا  یـسیون و  یم  هماـن  نم  هب  هداز  تب  يا  تب و  يا  تشوـن : هیواـعم  هب  سیق 

يدوبعم وا  زج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  دنگوس  یناسرت ، یم  ارم  دنا  هتـسویپ  وت  هب  هدـش و  قرفتم  شرود  زا  وا  باحـصا  هکنیا  زا  مراذـگب و 
تملاـسم وت  اـب  یئوا  گـنج  رد  وت  هکیماداـم  دـنامن ، یقاـب  یـسک  وا  زج  مه  نم  يارب  دـنامن و  یقاـب  یـسک  نم  زج  وا  يارب  رگا  تسین ،

رب ار  ناطیـش  بزح  ادخ و  تسود  رب  ار  ادـخ  نمـشد  نم  داد  مهاوخن  نت  تنامرفب  يزرو  یم  ینمـشد  وا  اب  هکیماگنه  ات  درک و  مهاوخن 
. مالسلا منک و  یمن  باختنا  ادخ  بزح 

هحفص 177 ] ] 

یگتخاس همان  کی 

هراشا

یم یبوخب  ار  وا  يریلد  یشیدنارود و  یفرط  زاو  دشاب  یلع  اب  سیق  هک  دمآ  نارگ  وا  رب  رما  نیا  دش و  سویام  شیوریپ  سیق و  زا  هیواعم 
امـش اـب  سیق  تفگ : غورد  هب  ماـش  مدرم  هب  راـچان  دیـشخبن  يدوـس  درب  راـکب  ع )  ) یلع زا  وا  ندوـمن  رود  يارب  هکیا  هلیح  ره  تـسناد و 
همان تسام و  ناوریپ  زا  وا  دیراد  زاب  وا  اب  دربنزا  ار  مدرم  دیهدم و  شمانـشد  دینک و  اعد  ریخ  هب  ار  وا  تسا ، هدش  هدیقعمه  ناتـسادمه و 

هنوگچ دنیوا  دزن  رد  هک  اتبرخ ) لها  زا   ) امش ناردارب  اب  هک  دینیب  یمن  رگم  دسریم . ام  هب  تسوا  یناهن  ياه  یشیدناریخ  لماش  هک  شیاه 
لها روضح  رد  تخاس و  سیق  لوق  زا  يا  همان  سپـس  دـنک ، یم  یکین  اهنآ  هب  هتـسویپ  دـهد و  یم  اهنآ  هب  قازرا  ایاطع و  دـنک  یم  راتفر 

دناوخ . ماش 

همان نتم 

همان : نتم  اما 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نایفس : یبا  نب  هیواعم  ریما  هب  دعس  نب  سیق  زا 
تسین . یئادخ  وا  زج  هکیدنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  وت ، رب  دورد 

ار دوخ  راگزیهرپ  ماما  هک  منک  يوریپ  یهورگ  زا  تسین  هدنبیز  نم  يارب  هک  متسناد  مدیجنـس ، دوخ  نید  نازیم  اب  مدرک و  رکف  نوچ  نم 
دنتشک . دوب  مرتحم  شنوخ  یناملسم  هطساو  هب  هک 

شزاس یتسود و  نم  هک  دینادب  میـشاب . ملاس  نامنید  رما  رد  درادب و  ظوفحم  ناهانگ  زا  ارم  هک  مبلط  یم  شزرمآ  لج  وزع  يادخ  زا  اذل 
میامش . هارمه  ضر )  "  ) نامثع مولظم "  ياوشیپ  ناگدنشک  اب  دربن  رد  منک و  یم  مالعا  امش  اب  ار  دوخ 
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و مزادرپ . یم  دوصقم  ماـجنا  هب  باتـش  اـب  هک  هد  رارق  نم  راـیتخا  رد  یناد  یم  حالـص  هک  وـجگنج  نادرم  گرب و  زاـس و  هنوـگ  ره  سپ 
مالسلا

هحفص 178 ] ] 

هیما و ینب  حدم  رد  نیغورد ، یلعج و  تایاور  وا  نامز  زا  و  تسا ، اهندرک  لعج  همان  اهیزاس و  هنحص  نیمه  هیواعم ، یگشیمه  تاداع  زا 
دش . عیاش  مشاه  ینب  حدق 

تبـسن ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  دنزاسب و  وا  حدـم  رد  غوردـب  یتایاور  اهنآ  ات  دیـشخب  یم  رودزم  ناهایـسور  هب  هرقن ، الط و  زا  رپ  ياه  هسیک 
هیآ : نیا  هک  دنک  لعج  یتیاور  ات  دشخب  یم  مهرد  رازه  دص  بدنج  نب  هرمس  هب  دنهد ،

هللا "  تاضرم  اغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم   "و 
هیآ : و  هدش . لزان  یقش  مجلم  نبا  هراب  رد 

. ماصخلا دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهشی  ایندلا و  هایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و 
. تسا هتشگلزان  ع )  ) یلع هراب  رد 

لوبق دیشخب و  ودب  مهرد  رازه  دص  راهچ  موس  هبترم  رد  ، درکن لوبق  مه  زاب  دیـشخب ، مهرد  رازه  تسیود  هرابود  درکن . لوبق  هرمـس  یلو 
درک .

تسا  هتفرگ  تروص  رایسب  هیواعم  زا  تانایخ  تایانج و  لیبق  نیا  زا  و 
ددنبب و ارتفا  یسیق  دننام  هب  هک  تسین  دیعب  دهد ، رشن  یبلاطم  نانموم  ریما  هیلع  و  دهدب ، ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  غورد  تبسن  هک  یسک  سپ ،

. دنهزنم اهتبسن  نیا  زا  نانآ  هک  دهدب  یئاوران  ياهتبسن  مشاه  ینب  كاپ  ياهتیصخش  ناگرزب و  هب  يزاسب و  وا  لوق  زا  يا  همان 

هحفص 179 ] ] 

شتداعو شیک  و  داهن ، شناراکمه  دوخ و  رب  شرادـتقا  طلـست و  کیرات  نارود  رد  ار ، هدـیهوکن  شنم  شور و  نیا  گـنن  هیواـعم  یلب ،
تایاور و  دنتخادرپ ، ثیداحا  لعج  هب  هک  دندش  ادـیپ  شنمدـب  هتخانـشان و  ادـخ  ینایوار  وا  زا  يوریپ  هب  دوب و  هدـیدرگ  يراج  نیا  يارب 

مه زاار  دب  بوخ و  تایاور  دنتـسناوت  هکنیا  ات  دندروآ  دوجوب  ثیدح  نایوار  نیققحم و  هار  رـس  رد  یتالکـشم  هچ  و  دـش . دایز  لوعجم 
دنزاس . ادج 

يریپ هب  انبم  نیا  رب  نـالاسگرزب  دـندش و  گرزب  یطیحم  نینچ  کـی  رد  ناـکدوک  هک  يدـحب  اـت  تفاـی  همادا  هیواـعم  دنـسپان  شور  نیا 
مانشد نعل و  رب  ریاد  هیواعم  تعدب  دش و  نیزگیاج  اهلد  رد  ع )  ) ربمایپ نادناخ  ینمشد  ضغب و  نیگنن  تسایـس  نیا  هجیتن  رد  دندیـسر و 

تشگ و لومعم  یمالسا  روشک  برغ  قرش و  رد  ربانم  يالاب  رد  دشیم و  رازگرب  تعامج  هب  هکیئاهزامن  هعمج و  زامن  زا  دعب  ع )  ) یلع رب 
دش . یم  لمع  نینچ  هرونم ) هنیدم  راگدرورپ =(  یحو  هاگیاپ  رد  یتح 

دیوگ : نادلبلا "  مجعم  رد ج 5 ص 38 "  يومح 
ماجنا اوران  لمع  نیا  رابکی  زج  ناتسجس ، ربنم  ردیلو  دیدرگ  ارجا  یمالسا  روشک  برغ  قرـش و  رد  ربانم  يالاب  رد  ضر ،)  ) یلع رب  نعل 

نعلسکچیه ناشیا  ربانم  رب  هک  دنتـشاد  ررقم  یتح  دـندومن . يراددوخ  هیما  ینب  فیثک  تعدـب  نیا  يارجا  زا  ناماس ، نآ  مدرم  تفرگن ،
رد هکیلاـح  رد  دـندومن  يراددوخ  ص )  ) ادـخلوسر ردارب  ع )  ) یلع نعل  زا  هتـشگ و  مدرم  نیا  بیـصن  هک  تسا  یتفارـش  هچ  هو  ددرگن .
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دش . یم  نعل  هنیدم  هکم و  نیملسم  گرزب  مرح  ود  ربانم 
یلع ص )  ) ادخ لوسر  ربنم  يالاب  رد  تفرگ  میمصت  تشگ  هنیدم  دراو  هار  رـس  رد  دش و  جح  مزاع  هیواعم  ع )  ) نسح ماما  گرم  زا  سپ 

وا يوس  هب  یـسک  دشاب  یـضار  لمع  نیدب  وا  هک  مینک  یمن  نامگ  و  تسا ، صاقو  یبا  نب  دعـس  رهـش  نیا  رد  دش  هتفگ  ودب  دنک  نعل  ار 
تسیچ . هنیمز  نی  رد  وا  هدیقع  نیبب  تسرفب 

ع)  ) یلع نعل  هراب  رد  دعس  رظن  دنیبب  ات  داتسرف ، دعس  يوس  هب  ار  یسک  هیواعم 

هحفص 180 ] ] 

0 تسیچ
اذل مراذگ  یمن  دجسم  هب  مدق  رگید  موش و  یم  جراخ  ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  زا  نم  دریگ  ماجناراک  نیا  رگا  هک : داتـسرف  باوج  دعس 

دومن و نعل  لوسر  ربنم  رد  ار  ع )  ) یلع هیواعم  هک  دوب  دعـس  گرم  ماگنهب  درم و  دعـس  هکنیا  ات  درک  يراددوخ  ع )  ) یلع نعل  زا  هیواـعم 
دندرک . نینچ  دننک و  نعل  ربانم  رد  ار  یلع  هک  تشون  اهرهش  رد  شنارازگ  راک  هب 

رادتسود یلع و  امش  هچ ، دینک  یم  نعل  ربانم  رد  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  امـش  هک  تشون  هیواعم  هب  يا  همان  ص )  ) مرکا ربمایپ  نز  هملـس  ما 
یئانتعا هملـس  ما  راتفگ  همان و  هب  هیواعم  یلو  دـنراد . تسود  ار  یلع  شلوسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  یهاوگ  قح  هب  دـینک و  یم  نعل  ار  وا 

درکن 
: دیوگ هیمامالا "  یلع  درلا  دوخ "  باتک  رد  ظحاج 

یتنعل تسرف  تنعل  ار  وا  تسا ، هتشاد  زاب  وت  هار  زا  ار ) مدرم   ) هدش و دحلم  ( یلع ، ) بارت وبا  نامه  تفگ : یم  دوخ  هبطخ  رخآ  رد  هیواعم 
امن . باذع  تخس  هجنکش  هب  ار  وا  دیدش و  هتسویپ و 

. دش یم  هتفگ  اراکشآ  ربانم  همه  رب  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  ات  داتسرف و  یمالسا  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ار ، هبطخ  زا  زارف  نیا  سپس  و 
دنتفگ : هیواعم  هب  هیما  ینب  زا  یهورگ 

یئوگن  شنعل  و  يرادرب ، درم  نیا  زا  تسد  رگید  هک  رتهب  هچ  يدیسر ، تنطلس )  ) یتشاد وزرآ  هچنآ  هب  وت  نینموملا  ریما  يا 
نیا اب  نالاسگرزب  دـنوشگرزب و  شور  نیا  اب  ناـکدوک  اـت  مهد  یم  همادا  لـمع  نیا  هب  نادـنچ  مسق  ادـخب  هن  تفگ : باوج  رد  هیواـعم 

. دنکن رکذ  یلع  هراب  رد  یتیلضف  یسک  رگید  ات  دنسرب و  يریپ  هب  شنم  يوخ و 

هحفص 181 ] ] 

نهذ رد  هچنآ  ربانب  راربالا "  عیبر  باتک "  رد  يرشخمز  تسا . هدروآ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد ج 1 ر 356  دیدحلا  یبا  نبا  ار  ناتساد  نیا 
دنیوگ : یطویس  ظفاح  و  مراد ، دای 

یبا نب  یلع  هیواعم ، نومیمان  تنس  هب  انب  هک  تشاد  دوجو  ربنم  رازه  داتفه  زا  شیب  یمالـسا ) روشک  فلتخم  طاقن  رد   ) هیما ینب  نامز  رد 
دش . یم  نعلربانم  نیا  همه  رب  بلاط 

دیوگ : نینچ  دوخ  هموظنم  رد  یعفاش  یظفح  دمحا  خیش  راوگرزب  همالع 
هک : دوب  نی  رب  هیما  ینب  شور  هک  هدرک  تیاکح  یطویس 

دنتفگ . یم  ار  ع )  ) یلع نعل  ربنم  رازه  داتفه  زا  شیب  رب 
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دیامن . یم  کچوک  نآ  لابق  رد  رگید  ياهتیانج  هک  تسا  یتیانج  نیا  و 
دنتفگ ؟ انث  دندیناشوپ و  ار  وا  بیع  هکنیا  ای  دندیزرو  ینمشد  دراذگ  یم  ار  نومیمان  تنس  نیا  هکیسک  اب  ایآ 

؟ دهدن یباوج  دشاب و  تکاس  دناوت  یم  دنمشناد  ایآ  و 
دحلم یـصخش  دنیوگ  یم  هن ، ای  دندنادرگرب ، شداهتجا  هب  ار  شیاهمتـس  هکنانچ  دننادرگ ، یم  رب  وا  داهتجا  هب  ار  هیواعم  لمع  نیا  ایآ  و 

تسا ؟
دهد ؟ یمنجنر  ار  یلع )  ) هدیدنسپان شور  نیا  ایآ 

دهد ؟ یم  رازآ  ار  وا  هک  تسیک  و 
هارمه نایاناد  نادنمشیدنا و  اب  دیـشاب و  شومخ  دهد ؟ مانـشد  ار  ادخ  هک  تسه  یـسک  امـشنیب  رد  ایآ  هک  هدمآ  هملـس  ما  زا  یتیاور  رد 

. دیوش
دراد . یم  نمشد  ار  یلع  هک  یسک  ره  دیرادب  نمشد  و 

ولگ و هداشگ  دوش ، رهاظ  امـش  رب  يدرم  نم  زا  دعب  يدوز  هب  هک : دومرف  یم  یئوگـشیپ  هداد و  ربخ  اهارجام  نیا  مامت  هب  نانموم  ریما  البق 
، مکش گرزب 

هحفص 182 ] ] 

تشک . دیهاوخن  ار  وا  زگره  یلو  دیشکب  ار  وا  سپ  ددرگ ، یم  تسا  هتفاین  هچنآ  لابند  رد  دروخ و  یم  دبای  یم  هچنآ 
هغالبلا ) جهن   ) دیئوجب يرازیب  نم  زا  دیهد و  مانشد  ارم  دنکیم  رما  ار  امش  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

هیواعم یگدـنز  رات  هریت و  تاحفـص  هچ ، ددرگ  یم  جراخ  دوخ  يداع  عضو  زا  باتک  میهد ، مالک  طسب  هنیمز  نی  رد  میهاوخب  رگا  اـم  و 
. تساهرازه هکلب  دجنگ  یمن  اهدص  اههد و  هب 

هیواعم سیق و  نیب  شزاس  حلص و 

سیمخلا هطرـش  تسرپرـس  بحاص و  سیق  هدـمآ ، یــشک ص 72  لاـجر  رد  هکناــنچ  و   ) داد رارق  دوـخ  ریما  ار  سیق  سیمخلا ، هـطرش 
دوب .) هدش  فورعم 

يراکادفناج لام و  اب  هک  درک  طرش  دننک  یم  شتیعبت  هکنانآ  و  ع )  ) یلع نایعیش  اب  دننک و  دربن  هیواعم  اب  هک  دش  دهعمه  ناشیا  اب  سیق 
. دنشاب میهس  بیاصم  رد  دننک و 

یلو تسا ؟ هدومن  تعیب  نم  اب  وت  عاطم  هدنامرف  هک  یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم  گنج  یسک  هچ  يارب  وت  هک  داتسرف  یمایپ  سیق  هب  هیواعم 
عفن هب  هچ  ره  هک  داتسرف  مایپ  وا  هب  داتسرف و  شیارب  دومن و  اضما  رهم و  ار  يدیفـس  هقرو  هیواعم  هکنیا  ات  درکن  لوبق  ار  هیواعم  هتفگسیق 

تسنم . لوبق  دروم  هک  سیونب  همان  نی  رد  یهاوخ  یم  دوخ 
نک . گنج  وا  اب  نکم  ار  راک  نیا  تفگ : هیواعم  نب  صاع  نب  ورمع 

دش میهاوخن  زوریپ  نانآ  نتشک  هب  ام  نکم  باتش  شاب و  مارآ  تفگ : هیواعم 

هحفص 183 ] ] 
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دوب . دهاوخ  يریخ  هچ  یگدنز  رد  رگید  تیفیک  نیا  اب  دنناسرب  لتق  هب  ماش  لها  زا  ناشدادعت  هب  هکنیا  زا  دعب  رگم 
درک . مهاوخن  گنج  وا  اب  موشن  راچان  ات  مسق  ادخب 

هک دومن  طرـش  نآ  رد  درک و  میظنت  یلع  نایعیـش  دوخ و  يارب  يا  همان  ناما  سیق  هدش ، اضما  رهم و  دیفـس  هقرو  نآ  نداتـسرف  زا  دـعب  و 
دوخ عفن  هب  هیواـعم  رب  یلاـم  دـهعت  هنوگچیه  دـنریگن و  رارق  هبلاـطم  هذـخاوم و  درومهتفر  نیب  زا  ناـشیا  تسدـب  سوفن  لاوما و  زا  هچنآ 

رد هیواعم  تعاط  نامرف و  تحت  شناهارمه  اب  سیق  هجیتن  رد  تفریذپ و  دوب  هتشون  هقرو  نآ  رد  سیق  هچنآ  هیواعم  هدومنن و  تساوخرد 
دندمآ .

دای دنگوس  نم  تفگ : هیواعم  سلجم  هب  دورو  ماگنه  دومن . دوخ  اب  تعیب  هب  توعد  ار  وا  داتـسرف  سیق  يوس  هب  هیواعم  دـیوگ : جرفلاوبا 
دشاب . ریشمش  هزین و  وا  نم و  نیب  هکنیا  رگم  منکن  تاقالم  هیواعم  اب  هک  ما  هدومن 

سیق نوچ  داـهن و  سیق  دوخ و  ناـیم  رد  دـندروآ و  يریـشمشو  يا  هزین  درک  رما  دـشاب  هدرک  یلمع  ار  وا  دـناوس  هکنیا  يارب  مه  هیواـعم 
اب تعیب  دیقزا  ایآ  درک : ضرع  دومن و  نسح  ماما  هب  ور  دوب  هدرک  تعیب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضحاب  البق  هکنیا  تهج  هب  دش  لخاد 
هب تفرگ و  رارق  دوخ  ریرس  رب  نسح  ماما  ترـضح  اب  مه  هیواعم  دنتـشاذگ و  شیارب  یـسرک  سپ  يرآ . دندومرف : ترـضح  مدازآ ؟ امش 

ینک ؟ یم  تعیب  ایآ  تفگ : سیق 
تساوخرب و دوخ  تخت  زا  هیواعم  درکن ، زارد  هیواعم  فرط  هب  دوب و  هدراذـگ  دوخ  نار  يور  ار  دوخ  تسد  یلو  يرآ  داد : باوج  سیق 

درکن دنلب  وا  فرطب  ار  دوخ  تسد  سیق  مه  زاب  یلو  دیشک  سیق  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  دش و  مخ  دناسر و  سیق  هب  ار  دوخ 
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تعیب زا  یـضعب  دومن و  عمج  تعیب  يارب  ار  مدرم  هفوک  رد  لاس  هدـعقیذ  هام  رد  هیواعم  هک : هدروآ  دوخ  خـیرات  ر 192  رد ج 2  یبوقعی 
ادخ دینک ، تعیب  تفگ : یم  باوج  رد  هیواعم  مینک و  یم  تعیب  وت  اب  هارکا  اب  مسق  ادخب  هک  دنتفگ  یم  هیواعم  هب  تحارـص  هب  ناگدـننک 
نیا رد  مرب . یم  هانپ  ادـخ  هبوت  رکم )  ) زا تفگ : هیواعم  هب  رگید  دـننک  تعیب  تسا  هداد  رارق  رایـسب  ریخ  دریگ  تروص  هارکااب  هکیرما  رد 

يزور نینچ  هک  متـشادن  شوخ  نم  هیواعم  يا  داد : باوج  سیق  درک  تعیب  سیق  : تفگ هیواعم  دـمآ . هداـبع  نب  دعـس  رب  سیق  راد  ریگ و 
. دیآ شیپ 

تفگ : سیق  دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  شاب  تکاس  درک : تساوخرد  هیو 
ریذپرییغت ادخ  هداراو  رما  تفگ : هیواعم  تساوخن  ادخ  یلو  منکفیب  یئادـج  تنت  حور و  نیب  تاقالم  نیا  زا  شیپهک  مدوب  قاتـشم  رایـسب 

تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  سیق  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یبوقعی  سپس  تسین .
دیا و هدومن  نامیا  نیزگیاج  ار  رفک  دیا و  هتفرگ  ار  تلذ  تزع  ياج  هب  دیا و  هدروآ  ور  يدـب  رـش و  هب  یکین  ریخ و  ضوع  رد  مدرم  يا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومعرـسپ  نیملـسم و  ياقآ  رورـس و  نینموملا و  ریما  تیالو  زا  دعب  هک  دش  نینچ  ماجنارـس  يورجک  نیا  اب 

دیامن متس  روج و  امش  رب  دناشک و  یتسین  یتسپ و  هبار  امش  دنار و  مکح  ددرگ و  طلسم  امـش  رب  هدش  هدازآ  رـسپ  هدش  هدازآ  ملـس  هلآ و 
دینک ؟ یمن  لقعت  هک  هدز  رهم  ناتیاهلد  رب  دنوادخ  ای  دیزرو ؟ یم  لهج  هیضق  نیا  هب  هنوگچ 

نک و يراددوخ  راتفگ  شور و  نیا  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  تفگ : تفرگ و  ار  سیق  تسد  دـش و  مخ  هیواعم  هک  دوب  ماگنهنیا  رد 
دومن . تعیب  سیق  هک  دندروآرب  گناب  مه  مدرم  دز و  سیق  تسد  هب  ادص  اب  ار  دوخ  تسد  نمض  رد 

دوب یـسک  لوا  سیق  مسق و  اب  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب  یـسک  هیـضق  نیا  زا  دعب  مدومنن و  تعیب  مسق  ادخب  دـیتفگ ، غورد  تفگ : سیق 
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دومن . تعیبهیواعم  اب  مسق  اب  هک 
رگید دعاسمان  لماوع  اب  مه  وت  تفگ : هیواعم  دـش ، دراو  هیواعم  رب  دعـس  نب  سیق  تفگ : وا  هک  دـنک  لقن  هنییع  نبا  زا  قازرلادـبع  ظفاح 

مدصاقم زا  نم  نتشادزاب  رد 
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یم جـنر  ار  وت  یکاندرد  روطب  منخان  هجنپ و  هکنآرگم  دـمآ  یمن  شیپ  تاـقالم  نیا  هک  متـشاد  تسود  مسق  ادـخب  ینک ؟ یم  يراـکمه 
میوگ  دورد  تیحت و  نیملسم  مکاح  ناونع  هب  ار  وت  متسیاب و  یماقم  نینچ  رد  متشاد  هارکا  مسق  ادخب  زین  نم  و  تفگ : سیق  داد .

مالـسا تهارک  اـب  یتیلهاـج  ياـهتب  زا  یتـب  هیواـعم  يا  وت  و  تفگ : سیق  یتـسه ؟ دوهی  ناـگرزب  زا  یگرزب  وت  رگم  ارچ ؟ تفگ : هیواـعم 
يدش  جراخ  هتشادرب و  مالسا  زا  تسد  تیاضر  اب  يدروآ و 

نم ات  وگب  یتفگ  هچنآ  زا  شیب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : سیق  تعیب  يارب  نک  زارد  ار  تتـسد  زرمایب ،) ایادـخ   ) ارفغ مهللا  تفگ : هیواـعم 
. میوگب متفگ  هچنآ  زا  رتشیب  مه 

حلص زا  دعب  هنیدم  رد  هیواعم  سیق و 

؟ دیهاوخ یم  هچ  نم  زا  راصنا  هورگ  يا  تفگ : اهنآ  هب  هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  رب  راصنا ، زا  یعمج  اب  دعس  نب  سیق  حلص ، زا  سپ 
رس رد  ار  گرم  هرارش  دیدومن و  يریگولج  نم  يورشیپ  زا  نیفص ، زور  رد  و  نم ، اب  یمک  دیدوب و  نم  هیلع  رب  امش  رتشیب  ادخب ، دنگوس 
هک ار  هچنآ  تشاد  اپ  رب  دنوادخ  هکیعقوم  یلو  هزین ، مخز  زا  رترگراک  يوجه  دیدومن ، وجه  ار  مناردـپ  ارم و  مدـید . نایع  هب  ناتیاه  هزین 

نک  تیاعر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  دیتفگ : نم  هب  دیزاس ، شنوگنرس  دیتساوخ  یم  امش 
هرذعلا نیقحلا  یبای  تاهیه ، یلو 

یتفرگ .) رایتخا  رد  قح  نودب  هک  ار  نیملسم  رب  تفالخ   ) میهاوخ یم  تسوت  هدهع  رد  هک  ار  هچنآ  ام  تفگ : باوج ) رد   ) سیق
یئازهتسا اما  و  مینک . یم  يراددوخ  نآ  زا  یهاوخب  رگا  وت ، اب  ام  ینمشد  اما 
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دنام . یم  رارقرب  تباث و  تسا  قح  هک  يرادقم  نآ  دوش و  یم  لیاز  نآ  لطاب  مینک ، یم  وت  زا  هک 
تسام . تساوخ  فالخ  رب  ام و  تیاضر  نودب  هک  تسا  یبلطم  وت ، عفنب  تموکح  يرارقرب  اما 

تیـصو و اما  هدوب و  دـنوادخ  تعاط  ناسب  وا  تعاط  هک  دوب  يدرم  اب  يراـکمه  تهج  هب  نیفـص ، زوررد  وت  جرا  نتـسکش  مهرد  اـما  و 
ار وا  شرافس  مه  وا  زا  دعب  دیاب  دراد  نامیا  ربمایپ  هب  سک  ره  هک  ینادب  دیاب  ام ، هراب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شرافس 

دنک . تیاعر 
ره نادیم  نیا  يوگ و  نیا  دراد ، یمن  زاب  ام  زا  ار  وت  دنوادخ ، زج  یتسد  چـیه  هک ، ینادـب  دـیاب  هرذـعلا . نیقحلا  یبای  یتفگ : هکنیا  اما  و 

: دیوگ رعاش  هک  تسنانچ  وت  لثم  هد  ماجنا  دهاوخ  یم  تلد  هچ 
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رمعمب  هربق  نم  کلای 
يرفصا یضیبف و  وجلا  کلالخ 

زور یلو  شکب ، توـس  راذـگب و  مخت  یناوـتیم  هچ  ره  تسا ، دـعاسم  وـت  هاوخلدـب  طـیحم  زورما  یناوارف  ياهگـشجنگ  هچ  هوا  هـمجرت :
تسا . لابند  رد  مه  يرگید 

دیهاوخب . ار  ناتدوخ  جئاوح  تفگ : تیعمج و  هبدرک  ور  يزروایر  یئوجلد و  روظنمب  هیواعم 
.) هسناوملا ج 3 ص 17 عاتمالا و  بهذلا ج2 ص 63 ، جورم  دیرفلا ج 2 ص 121 ، دقع  )

رب يدرم  هک  هدوب  نیا  اشنم  و  برع ، نیب  رد  تسا ، یلوادتم  لثم  هتفگ ، نیا  هرذعلا  نیقحلا  یبای  تفگ : هک  هیواعم  نخس  حیـضوت : نایب و 
ریـش هک  دـنرادیم  راـهظا  دـننک و  یم  يراددوخ  وا  هب  ریـش  نداد  زا  هدومن و  لـلعت  ناـنآ  دـبلط ، یم  ریـش  اـهنآ  زا  دوش و  یم  دراو  یموـق 

0 هدوب دوجوم  ریش  ناشیاهفرظ  رد  هکیلاح  رد  دنرادن ،

هحفص 187 ] ] 

تسین : لوبق  ناشرذع  هکیلاح  رد  دنروآ  یم  رذع  يدروم  رد  هک  دوش  یم  هدروآ  یئوگغورد  صاخشا  يارب  لثم  نیا 
دنک . یم  بیذکت  ار  امش  رذع  تسا  ناتیاهفرظ  رد  هک  يریش  تسنیا : لثم  ینعم  و 

یلو رذعلا  ریبخلا  یبا  هدش : طبض  لکش  نیا  هب  دیرفلا  دقع  رد  هرذعلا و  ریقحلا  یبای  تسا : روکذم  نینچ  بهذلا  جورم  رد  لثم  نیا  یلو 
دش . هتفگ  هک  تسنامه  لصا  تسا و  هابتشا  فالخ و  طبضود  نیا 

هنیدم  رد  هیواعم  سیق و 
دیوگ : دوخ  باتک  رد  یلاله ، سیق  رسپ  میلس  قداص  وبا  راوگرزب ، یعبات 

لها لابقتـسا  دروم  دشدراو و  هنیدم  هب  ادخ  هناخ  جـح  ناونعب  شتفالخ  مایا  رد  و  ع ،)  ) نسح ماما  ترـضح  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هیواعم 
تفگ : درک و  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هب  ور  دنشیرق و  هلیبق  زا  نیلبقتسم  همه  دید  هیواعم  تفرگ . رارق  هنیدم 

دندماین ؟ نم  لابقتسا  هب  ارچ  دندش ؟ هچ  راصنا 
تفگ : تتامش ) نعط و  لیبس  رب   ) هیواعم دنرادن . يراوس  هلیسو  دنریقف و  نانآ  دش : هتفگ 

دش  هچ  اهنآ  شکبآ  نارتش  سپ 
زا دندوب ، ص )  ) ادخ لوسر  بکوم  رد  هک  نآ  زا  دعب  تاوزغ  دحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  ار ، دوخ  شکبآ  نارتش  تفگ : خـساپ  رد  سیق 
رد زونه  امـش  دش و  راکـشآ  دـنوادخ  رما  هکنیا  ات  دـیئآ  مالـسا  هب  تردـپ  وت و  هک  دوب  اپرب  نیا  رطاخ  هب  گنج  هک  هاگنآ  دـنداد ، تسد 

. دیدوب یقاب  تهارک 
زرمایبار  ام  ادنوادخ  تفگ : هیواعم 

دید . دیهاوخ  ار  فلاخم  هبلغ  هزیگنا و  نم  زا  دعب  دومرف  یم  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سیق  رسپ 
ص)  ) ادخ لوسر  تفگ : سیق  درک ؟ رما  هچ  نآ  اب  هلباقم  يارب  تفگ  هیواعم 

هحفص 188 ] ] 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرم .) ات  میسرب =(  وا  تاقالم  هب  ات  مینک  ربص  دومرف  رما 
دیئامن  تاقالم  ار  وا  هکنیا  ات  دینک  ربص  سپ  تفگ : هیواعم 

هکیلاح رد  میدید  نارتش  نآ  رب  ار  امـش  ام  مسق  ادخب  ینک ؟ یم  شهوکن  شکبآ  نارتش  هب  ار  ام  هیواعم  يا  تفگ : هیواعم  هب  سیق  سپس 
رد هک  یمالسا  نامه  دیدروآ  مالسا  هارکا  هب  تردپ  وت و  سپس  دیهد  يرترب  ار  ناطیش  نخس  دینک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  دندیشوک  یم 

. میدیگنج یم  امش  اب  نآ  هار 
تسادخ و يارب  تیانع  تنم و  انامه  دیراذگ ، یم  تنم  ام  رب  دوخ ، يراکمه  ترـصن و  اب  امـش  دوشیم ، مولعم  هک  روطنیا  تفگ : هیواعم 

شیرق زا  وا  هکیلاح  رد  دـیهن  یم  تنم  ام  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ناتیرای  اب  امـش  هک  ربماـیپ ؟ ناراـی  يا  تسنیا  هن  اـیآ  تسا  شیرق  يارب 
ار امش  ام  ببس  هب  دومن و  ام  ناوریپ  زا  نارای و  ار  امـش  دنوادخ  هچ  تسام . يارب  ندراذگ  تنم  تقیقح  رد  سپ  تسام  هفئاط  زا  تسا و 

دومرف  تیاده 
تفگ : نینچ  هیواعم  خساپ  رد  سیق 

ثوعبم خرـس  دیفـس و  هایـس و  يوسب  ار  وا  دومرف و  رختفم  دوخ  يربمایپ  تلاـسر و  هب  دوب  ملاـع  همه  رب  تمحر  هک  ار  دـمحم  دـنوادخ ،
زا ار  وا  درک و  عافد  وا  زا  مه  بلاطوبا  دوب ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شمع  رسپ  دروآ  نامیا  شینامسآ  تلاسر  وا و  هب  هکیسک  نیلوا  دومن ،
رد هدومن و  ینابیتشپ  وا  زا  الماک  دنناسربتیذا و  وا  هب  هدومن و  يریگولج  وا  توعد  زا  شیرق  تشاذگ  یمن  دومن و  ظفح  شنانمشد  رش 

، دوب ظوفحم  شیرق  رازآ  تیذا و  عون  ره  زا  دوب  هدـنز  شیومع  هکیماداـم  دـمحم ، درک . یم  صیرحت  قـیوشت و  یهلا  تلاـسر  غـیلبت  هار 
عقاوـم اـهراشف و  اهیتخـس و  همه  رد  ع )  ) یلع دـنک . یناـبیتشپ  باـنجنآ  زا  هـک  دوـمن  رما  ع )  ) یلع شدـنزرف  هـب  گرم  ماـگنه  بلاـطوبا 

زا تیامح  گرزب  ماقم  نیا  شیرق  نیب  رد  دـنوادخ  دومن و  ینابیتشپ  ترـضحنآ  زا  تداـشر  لاـمک  اـب  داـهن و  فک  رب  ناـج  كاـنرطخ 
تشگ : یمارگ  مجع  برع و  نایم  رد  تخاس و  یلع  هژیو  اب  شلوسر 
بهلوبا بلاطوبا و  ناشنایم  رد  هک  ار ، بلطملادبع  نادنزرف  مامت  ادخ ، ربمایپ 
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تیامح رد  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  دوب و  ترـضح  تمدخ  رد  یلع  هکیلاح  رد  دومرف ، توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  دندوب ، مه 
دومرف : نینچ  عمج  نآ  درک ؟ یم  یگدنز  بلاطوبا  شیومع 

يدعب ؟ نموم  لک  یلو  یتما و  یف  یتفیلخ  ییصو و  يریزو و  یخا و  نوکی  نا  بدتنی  مکیا 
( روما راد  هدـهع   ) یلو نم ، زا  دـعب  ددرگ و  متما  ناـیم  رد  نم  یـصو  ریزو و  ردارب و  هکنیا  اـت  دریذـپ  یم  ارم  توـعد  امـش  زا  کیمادـک 

دشاب ؟ نانموم 
تنخس نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هک  دوب  یلع  ماگنه ، نیا  رد  . دومرف رارکت  ار  دوخ  نخـس  راب  هس  ادخ  ربمایپ  دندوب و  تکاس  عمج  همه 

مهف و ملع و  زا  ار  یلع  هنیـس  ایادخ  راب  تفگ : دـیمد و  وا  ناهد  رد  داهن و  نمادـب  ار  ع )  ) یلع رـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  سپـس  متفریذـپ  ار 
هب ار  وا  تبـسن  دـنوادخ  هچ ، شاب  ترـسپ  ریذـپ  نخـس  عیطمسپ و  نیا  زا  بلاطیبا  يا  دومرف : درک ، ور  بلاـطیبا  هب  نادرگ و  رپ  تمکح 

داد ... رارق  یسوم  هب  نوره  تبسن  نوچ  شربمایپ ،
نادب دومنن و  راذـگ  ورف  ار  ع )  ) یلع لئاضف  زا  يزیچ  مالک  نیا  زا  دـعب  سیق  سپـس  دومن و  رارقرب  يردارب  یلع  دوخ و  نیب  ادـخ  لوسر 

تفگ : نینچ  لئاضف  هلمج  زا  دومن  لالدتسا  یلع  مدقت  رب  لئاضف 
زا تشهب ، ناوناب  رورس  همطاف ، تسا و  ادهش  دیس  هزمح ، و  دنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  تسا  نادناخ  نیا  زا  بلاطیبا  نب  رفعج 
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ادخ و دزن  رد  ام  هک  مسق  ادخب  مینک ، ادج  شیرق  زا  ار  وا  ترتع  نادناخ و  ادخ و  لوسر  دوش  انب  رگا  تسا . هداوناخ  نیا  تاراختفا  هلمج 
میرت . بوبحم  امش  زا  وا  نادناخ  شلوسر و 

رد زریتس  رد  زا  ام  اب  هدش  ربخ  اب  شیرق  مینک  یم  تعیب  دعـس  اب  ام  دنتفگ : دندمآ و  درگ  مردـپ  نوماریپ  راصنا  ادـخ ، ربمایپ  تافو  ماگنه 
دربن ام  اب  ناشتبارقو  ص )  ) مرکا یبن  تیب  لها  رطاخب  و  ام ، هیلع  رب  یلیلد  دندیـشک و  ام  خرب  ار  هللا  لوسر  نادناخ  یلع و  تیولا  دندمآ و 

تبسن  هک  یتیانج  گنن و  نیا  دناوت . یمن  رگید  شیرق  دندرک .
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، شنادنزرف بلاطیبا و  نب  یلع  دوجو  اب  هک  منک  یم  دای  دنگوس  مدوخ  ناجب  هکیلاح  رد  دیادزب . هدومن  ص )  ) دمحم نادـناخ  راصنا و  هب 
دنتشادن . ار  تفالخ  قحمجع  برع و  شیرق و  راصنا و  زا  يدحا 

یـسک هچ  زا  ینک و  یم  تیاور  هتفرگ و  اـجک  زا  ار  بلطم  نیا  وـت  دعـس  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  هیواـعم  هـک  دوـب  ماـگنهنیا  رد 
رتمیظع رتشیب و  وا  زا  نم  رب  شقح  دوب و  رتهب  مردپ  زا  هک  منک  یم  لقن  یـسک  زا  تفگ : سیق  تسا ؟ هداد  ربخ  وتب  تردـپ  ایآ  يدـینش ؟

تسا .
هدومرف لزان  ار  هیآ  نیا  وا  قح  رد  دـنوادخ  هک  تما  نیا  قیدـص  ملاع و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  داد : باوج  سیق  تسیک  وا  تفگ : هیواعم 

تسا :
باتکلا . ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق 

رد هک  یتایآ  مامت  سپس  و  باتک . ملع  تسوا  دزن  هکیسک  تداهش  تسا و  یفاک  دنوادخ  تداهش  امشو  نم  نیب  وگب  ربمایپ ) يا   ) همجرت
. درک رکذ  کیب  کی  دوب  هدش  لزان  ع )  ) یلع ترضح  ناش 

تسا . مالس  نب  هللادبع  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  تسا و  رمع  شقوراف  تسا و  رکبوبا  تما  نیا  قیدص  تفگ : هیواعم 
دومرف : لزان  وا  ناش  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  وکین  باقلا  نیدب  یلوا  تفگ : باوج  رد  سیق 

هنم  دهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا 
وا ص )  ) ادخ لوسر  هک  یسک  نینچمه  و  دوخ .. زا  دراد  يدهاش  یپ  رد  تسا و  لیلد  ياراد  شراگدرورپ  بناج  زا  یسکنآ  ایآ  همجرت :

: دومرف تشاد و  بوصنم  تما  تفالخ  هب  ریدغ  زور  رد  ار 
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هسفن . نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هالوم  تنک  نم 
شدوخ . زا  تسوا  هب  یلوا  یلع  سپ  شدوخ ، زا  میوا  هبیلوا  میوا و  يالوم  نم  هک  ره  همجرت :

دومرف : یلع  فصو  رد  كوبت  هوزغ  رد  و 
يدعب . یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 

ددرگ . یمن  ثوعبم  يربمایپ  رگید  نم  زا  دعب  هک  قرف  نیا  اب  یسوم  هب  تسا  نوراه  تبسن  دننام  نم ، هب  وت  تبسن  یلع ) يا  : ) همجرت
ظافح ع )  ) یلع لضف  رد  يوبن  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  زا  هدومن ، حیرـصت  نادـب  هدرک و  رکذ  هرظانم  نیا  رد  سیق  هک  ار  هچنآ  یمامت  و 

ار نآ  زا  یضعب  ام  هک  دنا ، هدرک  رکذ  نآ ، نایوار  اهنآ و  دنس  رد  لماک  یسررب  اب  دوخ  حاحـص  اهدنـسم و  رد  تنـس  لها  گرزب  املعو 
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درک . میهاوخ  رکذ  دوخ  لحم  رد  ار  هیقب  هدنیآ  رد  یهلا  لضف  هب  میا و  هیدومن  رکذ  هتشذگ  رد 

سیق یمسج  تازایتما 

اریز دراد ، یئازـسب  تلاخد  اهنآ  تشادـگرزب  تهبا و  رد  یناسنا  دارفا  ینامـسج  تازایتما  يرهاـظ و  تئیه  لکـش و  هک  تسین  يدـیدرت 
، يراد نادیم  يریلد و  اجرب ، اپ  مکحم و  بلق  لیبق : زا  يونعم  تاهج  سپـس  تسا و  ینامـسج  لکیه  نامه  دیآ  یم  مشچ  هب  ادـتبا  هچنآ 

هدش : هتفگ  تقیقح  نیمه  رب  و  نآ ، ریاظن  و  ینیبزیت ، یشیدنارود و 
نمثلا . نم  اطسق  هئیهلل  نا 

رزب تیعر  دارفا  اریز  تسا  هجوت  دروم  نارگیدزا  رتشیب  ماقمیلاع  ياهتیصخش  ناهدنامرف و  ناهاشداپ و  دروم  رد  تقیقح ، نیا  و 
لیبق نیا  يدوجو  تیمها  يراوگ و 
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زا ار  راوتسا  مزع  مکح و  ذوفن  تبالص و  تدش و  یشنم و  گرزب  يراوگرزب و  دنهد و  یم  صیخشت  اهنآ  هثج  رهاوظ و  زا  ار  اهتیـصخش 
کچوک و مادـنا  ناوتان و  هفایق  هک  هثج ، مک  فیحن و  درف  کی  ات  دـننک  یم  رواب  رتدوز  دنتـسه  لـکیه  يوق  رواـنت و  هک  دارفا  هنوگ  نیا 

نوبز دراد  هدهع  هب  هک  یمهم  ياهراک  هرادا  زا  و  درادن ، مه  يونعم  یحور و  یئاناوت  دننک  نامگ  هک  دوش  یم  بجوم  وا  فیعـض  مسج 
تسا . ناوتان  و 

دومن فیرعتو  فیـصوت  ار  وا  دنک  یم  یفرعم  لیئارـسا  ینب  هب  هاشداپ  کی  ناونع  هب  ار  تولاط  هکنآ  زا  سپ  ناحبـس  يادخ  تهج  نیمه 
ریبدـت هب  شملع  يورین  هب  نیارباـنب  تسا و  هدـش  اـطع  وا  هب  یئازـسب  مهـس  ندوـب ) لـکیهیوق  یمادـنا و  تشرد   ) مسج ملع و  زا  هکنیا  هب 

تنطلـس و فئاظو  ارجا  رد  مه  مادـنا  مسج و  ثیح  زا  وا  یگدـنزارب  یگتـسج و  رب  تسا و  اناوت  تلمیعاـمتجا  يونعم و  ینید و  نووش 
. دهد یم  وا  هب  تبیه  تهبا و  تیوقت و  یهدنامرف 

لیبق زا  ار  يونعم  يروص و  هیلاع  تافـص  زا  يزیچ  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  سیق )  ) راـصنا گرزب  رورـس  تسناد : دـیاب  همدـقم  نیا  زا  سپ 
تموکح و یهدـنامرف ، تقاـیل و  و  یکریز ، نیتـم ، يار  درخ ، يار و  رد  ماکحتـسا  یـشیدنا ، رود  ینمادـکاپ ، يربـهر ، و  لـمع ، و  ملع ،
، هدوـمرفن راذـگ  ورف  وا  هراـبرد  ار  یقـالخا  لـئاضف  نووـش و  ریاـس  يرگداد و  مرک ، تواخـس و  تماهـش ، يریلد و  تسایـس ، تساـیر ،
مادـنا و هثج و  یگرزب  يوق و  لـکیه  ینامـسج و  لاـمکب  ار  وا  اذـل  و  ، ) دـشاب هرهب  یب  مه  يرهاـظ  تلیـضف  تیزم و  زا  وا  هک  تساوخن 

دومرف .) بایماک  زین  يرهاظ  تداشر 
رد دوب ، بجو  جـنپ  ضرع  بجو و  هدـجیهلوطب  یمادـنا  ياراد  هک  دوب  يدرم  سیق ، انامه  دـیوگ : يداشرا  باتک  رد  یملید  ام ، داتـسا 

دوب مدرم  نیرتتخس  ع )  ) نینموملاریما زا  دعب  دوخ  نامز 
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رد هکنانچ  دیـسر و  یم  نیمزب  شیاهاپ  دش  یم  راوس  گرزب  لکیه  يوق  بسا  رب  هکیماگنه  دوب ، یتماق  دـنلب  درم  سیق  دـیوگ : جرفلاوبا 
نیمزب شیاهاپ  تسا و  راوس  گنر  یجنران  یبسا  رب  هک  دـید  يا  هشوگ  رد  ار  سیق  هک  هدـش  لقن  دوراج  نیرذـنم  زا  تشذـگ  ص 134 

دش . یم  هدیشک 
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اب بجو  هد  اهنآ  لوط  تسویپ و  اهنآ  هب  نیتسخن  نامز  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  يرفن  هد  هلمج  زا  سیق  دیوگ : شلاجر  رد  یـشک  ورم  وبا 
نیرتاسر سیق  هک  هدش  لقن  یفقث  میهاربا  فیلات  تاراغ "  " باتک زا  دندوب و  دارفا  نآ  زا  شردپ  دعـس  سیق و  دوب و  ناشدوخ  ياهتـسد 

تبسن و  هبرجت ، ياراد  عاجش ، گرزب ، يدرم  وا  دوب ، هتخیر  شرس  يولج  ياهوم  و  هتـشاد ، يدنلب  ياهتـسد  هدوب و  مدرم  نیرتدق  دنلب  و 
هلمج زا  ار  سیق  ياهراولـش  یبلاـعث  تفگ . دوردـب  ار  ناـهج  مه  هدـیقع  رظن و  نیمه  اـب  و  دوـب ، شیدـنا  ریخ  شنادـنزرف  و  ع )  ) یلع هـب 

دندز . یم  لاثم  سیق  راولش  هب  ار  الاب  دنلب  دنمونتدرم و  ره  سابل  دیوگ : هدروآ و  رامشب  لوادتم  روهشم و  ياهلثم 
هیواـعم داتـسرف ، هیواـعم  دزن  دوب ، ناـگمه  باـجعا  دروم  هثج  یگرزب  ظاـحل  زا  هک  ار  ناـیمور  زا  هثج  يوق  دـنمونت و  يدرم  مور ، رـصیق 

هب دوب  هیواعم  دزن  یمور  درم  نآ  هکیماـگنه  رد  ،و  درادـن یگتـسیاش  یـسک  دعـس  نب  سیق  زج  وا  ندرک  نوبز  يربارب و  يارب  هک  تسناد 
راولـش سلجم  ناـمه  رد  تسناد ، ار  هیواـعم  دوصقم  سیق  تسرفب . نم  يارب  ار  دوخ  راولـش  یتـفر ، دوخ  لزنم  هب  هک  یتـقو  تفگ : سیق 

تخادنا . یمور  لکیهیوق  درم  نآ  فرطب  دروآ و  نوریب  ار  دوخ 
تلجخ و رـس  یمور  دـندش و  بجعت  رد  مدرم  دیـسر  شا  هنیـس  ات  درک و  اپب  ار  سیق  راولـش  دـندرکیم ، اشامت  هکیلاح  رد  یمور  درم  نآ 

دورس : باوج  رد  ار  راعشا  نیا  وا  و  دنداد ، رارق  تمالم  دروم  لمع  نیا  رب  ار  سیق  دنکفا ، شیپ  هب  یگدنکفارس 
نیا هک  دنشاب  دهاش  همه  دننادب و  مدرم  ات  دوب  نیا  رطاخ  هب  نم ) لمع  نیا  )
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تسا . سیق  دوخ  راولش 
تسا : هتفرگ  تعسو  دومث  موق  دهع  رد  هک  تسا  داع  هرود  راولش  نیا  تفر و  سیق  هک  دنیوگب  دناوتن  و 

موکحم . تسد و  ریز  رورس و  اقآ و  دنهورگ : ود  مدرم  متسه و  نمب  موق  ياقآ  دیس و  نم 
مراد . يرترب  نادرم  همه  رب  دنلب  تماق  یمسج و  ظاحل  زا  تسا و  مدقم  مدرم  همه  رب  مبسن  لصا و 

دنک : یم  لقن  نینچ  نآ  رد  يرییغت  اب  هیاهنلا " هیادبلا و  رد ج 8 ص 103 " ریثک  نبا  ار  ناتساد  نیا  و 
نیرتالاب دـنلب  هنومن  ار  يرگید  نآ  نیرتدـنمورین و  هنومن  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  داتـسرف  هیواعم  دزن  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  درم  ود  مور  هاشداپ 

يدنمورین و رد  هک  تسه  یـسک  وت  تکلمم  نادرم  نایم  رد  ایآ  نیبب  را  رفن  ود  نیا  هک : دشاب  هدنانمهف  هیواعم  هب  ات  ده ، ناشن  مور  نادرم 
دشاب ؟ هتشاد  يرترب  اهنیا  رب  دق  يدنلب 

زا یعمج  نم  تروصنآ  رد  دیهد  هئارا  نم  هب  دـیراد  غارـس  دوخ  تکلمم  مدرم  نایم  رد  اهنآ ، زا  رتالاب  دـنلب  رتدـنمورین و  یـصاخشا  رگا 
هیواـعم دزن  رفن  ودـنآ  هکنآ  زا  سپ  یئاـمن . شزاـس  نم  اـب  دـیاب  لاـس  هس  يارب  ـالاو  داتـسرف  مهاوخ  وـت  يارب  هیدـه  يرادـقم  ناریـسا و 

دنک ؟ مایق  یمور ، دنمورین  درم  نیا  لباقم  رد  هک  تسیک  تفگ : هیواعم  . دندمآ
: دندروآ ار  هیفنح  نب  دمحم  ریبز ، نب  هللادبع  يرگید  هیفنح و  نب  دمحم  یکی ، دسر : یم  رظن  هب  رفن  ود  زا  یکی  ضرغ  نیا  يارب  دـنتفگ :
هچ يارب  یناد  یم  ایآ  تفگ : دمحم  هب  هیواعم  دـندناسر  مهب  روضح  سلجم  رد  هدـهاشم  يارب  همه  مدرم  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  وا 

نایب هفینح  نب  دـمحم  يارب  ار  وا  ینامـسج  تبیه  یمور و  دـنمورین  درم  نآ  عوضوم  هیواـعم  هن ، تفگ : ما ؟ هدرک  راـضحا  ار  وت  يروظنم 
دومن .

ای هدب و  نم  هب  ار  دوخ  تسد  نیشنب و  وت  ای  تفگ : یمور  درم  هب  هیفنح  نب  دمحم 

هحفص 195 ] ] 
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بلاغ وا  دزاس  شدـنلب  دـنک و  رب  ياج  زا  تسا  هتـسشن  هکنآ  تسناوت  هک  ام  زاکـی  ره  مهد و  یم  وت  هب  ار  دوخ  تسد  منیـشن و  یم  نم 
دوب . دهاوخ  بولغمهن  رگ  تسا و 

تردق و هچ  ره  وا  داهن ، یمور  درم  تسد  رد  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  تسشن و  هیفنح  نب  دمحم  نیشنب ، وت  تفگ  یمور  دنمورین  درم 
وا ناهارمه  لوبق  دروم  مه  تیبولغم  نیا  دش و  بولغم  دهد و  تکرح  شهاگیاج  زا  ار  وا  تسناوتن  درک ، هچ  ره  درب و  راکب  تشاد  ورین 

تفرگ . رارق 
تشاذگ دمحم  تسد  رد  تسد  تسشن و  درم  نآ  منک ، دنلب  ار  وت  نم  ات  نیـشنب  تفگ : یمرو  درم  هب  تساخرب و  هیفنح  نب  دمحم  سپس 

دنکفا . شنیمز  هب  دومن و  دنلب  اوه  هب  ار  وا  یلطعم  گنرد و  لاب  دمحم  و 
نآ هب  دومن و  نوریب  ار  دوخ  راولش  تفر و  يرانکب  مدرم  عمج  زا  تساخ و  اپب  دعس  نب  سیق  سپس  دشدنسرخ ، رایسب  هبلغ  نیا  زا  هیواعم 

هدیسر یمور  درم  ناتسپ  هب  نآ  دنبرمک  هکیلاح  رد  دشیم  نیمزب  راولش  هبل ي  درک  اپب  ار  سیق  راولـش  وا  هکیتقو  داد  یمور  يالاب  دنلب  درم 
دوب .

درک . لمع  دوب ، هدش  مزتلم  هک  هچنآ  هب  مور  هاشداپ  اذل  دومن . فارتعا  دوخ  تیبولغمهب  یمور  درم 
نمـشد و تسود و  عـجرم  تهج  ره  زا  ناـنآ  نایعیـش  ادـخ و  ربماـیپ  نادـناخ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  نآ  لاـثما  ناتـساد و  نیا  زا 

دشخرد . یم  تالکشم  لالح  ناونع  هب  ع )  ) یلع نانموم  ریما  نیب  نیا  رد  دنا و  هدوب  ناشتالکشم  هدنیاشگ 

يراصنا دعس  نب  سیق  گرم 

يرگید دایز  هدعو  دوخ  خیرات  رد ج 8 ص 102  زینک ، نبا  شخیراـت و  جرد 1 ص 179  يدادغب ، بیطخ  طایخ و  نب  هفیلخ  يدـقاو و 
دومن . توفهنیدم  رد  هیواعم  تفالخ  رخاوا  رد  سیق  هک : دننک  لقن 

الاو تسناد  يرجه  تصش  لاس  ار ، سیق  تافو  لاس  دوش  یم  ددرگ  باسح  هیواعم  تفالخ  ياهلاس  زا  هیواعم ، تافو  لاس  رگا  نیاربانب ،
هاجنپ لاس  رد  هک  تفگ  دیاب 

هحفص 196 ] ] 

تسا . هدومن  تافو  يرجه  هن  و 
. دنا هدش  ددرم  لاس  ود  نیا  نیب  سیق  تافو  خیرات  رد  هباغلادسا "  " رد ریثا  نباو  باعیتسا " رد "  ربلادبع  نبا  تهج  نیمهب  دیاش ، و 

يرجه هاجنپ  لاس  هب  لوق  هک : تسا  هتفگ  نمض  رد  هدومن و  رکذ  يرجه  تصش  لاس  هب  ار  سیق  تافو  خیرات  باعیتسا "  " رد هکنآ ، هچ 
تسه . مه  هیواعم  تفالخ  رخآ 

تسا . هدش  لقن  باعیتسا "  " سکع رب  هلاغلادسا "  " رد و 
یسک هک  تسه  مه  ردان  یلیخ  لوق  کی  نایم  نیا  رد  و  هتـشون ، هن  هاجنپ و  ار  تافو  لاس  يزوج  نبا  زا  تیعبت  هب  شخیرات  رد  ریثک ، نبا 

تفالخ نامز  لاـس 85 : رد  درک و  رارف  هیواـعم  تسد  زا  سیق  دـیوگیم . هک  تسا  ناـبح  نبا  هب  بوسنم  لوق  نآ  هدوـمنن ، یئاـنتعا  نادـب 
وا اب  هک  ار  یناسک  طایخ و  نب  هفیلخ  لوق  یلو  دـنک  یم  لـقن  هباـصا " جرد 3ص 249"  رجح  نبا  ار  لوق  نیا  تفای . تاـفو  کلملادـبع 

دناد . یم  باوص  هب  نورقم  دنک و  یم  تیوقت  دنلوقمه 
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سیق نادناخ 

نیا قفا  زا  يراوگرزب  شناد و  راونا  هتـسویپ  و  دنتفر . یم  رامـشب  راصنا  ياهنادناخ  نیرتراوگرزب  زا  سیق  نادناخ  مالـسا ، ردص  هرود  رد 
ظـفح و تساـیر ، تماـعز و  ياـه  هبنج  رد  تسا ، هداد  لـیوحت  قیـال  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  يا  هنیمز  ره  رد  دیـشخرد و  یم  نادـناخ 

دنا . هتساخ  رب  نادناخ  نیا  زا  ینادرم  ینمادکاپ  یکاپ و  رد  شناد و  ملع و  رد  ثیداحایسررب ،
رد یناعمس  يراصنا ، یجرزخ  هدابع  نب  دعسنب  نمحرلادبع  نب  سابع  نب  ییحی  نب  میهاربا  نب  قاحسا  بوقعی  وبا  تسا ، ناشیا  هلمج  زا 

دیوگ : یم  شا  هرابرد  هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  دوخ  باسنا "  " باتک
سدق تلادع و  تورث و  هبنج  زا  روباشین  رد  تسا و  راصنا  نادناخ  نیرتفیرش  زا 

هحفص 197 ] ] 

یم دایز  اهنآ  هب  تفرعم  قئاقح و  كرد  باب  رد  صیرح و  ثیدـح  بلط  رد  دوب ، دوخ  رـصع  هناـگی  تیاور  حیحـص  تفاـیرد  يوقت و  و 
نبا رمع  زا  قارع  رد  دنک و  یم  ثیدح  لقن  مکح ، نب  ریشب  نب  نمحرلادبع  روصنم ، نب  قاحـسا  عفار ، نب  دمحم  زا  روباشین  رد  دیـشوک .

، هعرزابا زا  ير  رد  دیامن و  یم  ثیدح  لقن  ناطق  نانس  نب  دمحا  یسمحا و  لیعامسا  نب  دمحم  حابص ، نب  دمحم  نب  نسح  يریمن ، هبش 
وبا ینیارفـسا ، کیرـش  نـب  دـمحم  سودـبع ، نـب  مـیهاربا  قاحــسا  وـبا  وا ، زا  تـسا و  هدرک  ثیدـح  لـقن  هراد ، نـب  ملــسم  نـب  دـمحم 
. تسا هدومن  تافو  روباشین  رد  لاس 317  هیناثلا  يدامج  رد  يو  دنا . هدومن  تیاور  هتفرگ و  ثیدح  ایرکز  نب  ییحی  نب  لیعامسادمحا 

ضایع نب  لفون  نب  رباج  نب  بلاغ  نب  هلبج  نب  نسح  نب  سابع  نب  دـمحا  رـصن  یبا  رکبوبا  تسا : ناشیا  هلمج  زا  مود "و  پاچ  یتدایز  "

یضایع . هب  روهشم  يراصنا  دعس  نب  سیق  نب  ییحینب 
هدـشیم بوسحم  رهـش  ياسور  هرمز  زا  هیقف و  راوگرزب و  يدرم  تسا  دنقرمـس  لها  وا  هک : دـیوگ  هدرک و  دای  وا  زا  شبانا  رد  یناـعمس ،

هدوب . قلخ  هجوت  رظن و  دروم  تسا و 
یثیدح یلو  هدومن  تاقالم  هدید و  ار  وا  یـسیردا  دیعـس  وبا  دنک و  یم  لقن  تیاور  يدنقرمـس  ظفاح  ثرح  دمحم  نب  دمحم  یلع  وبا  زا 

تسا . هدرکن  لقن  وا  زا 
تشذگ . شرکذ  هک  یضایع  رکب  یبا  ردارب  یضایع  رصن  یبا  نب  دمحا  وبا  تسا : هورگ  نیا  هلمج  زا  زاب  و 

نب یسیع  نب  فلخ  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هللادبع  دمحم  وبا  يرطملا ، نبا  تساهنآ : هلمج  زا  و 

هحفص 198 ] ] 

رد ص 72 نینچمه  راتخملا "و   " ابتک رد  یمالـسلا  یلاـعملاوبا  یندـم . يداـبع  یجرزخ  يراـصنا  ناـمثع  نب  ردـب  نب  فسوی  نب  ساـبع 
تسا . هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نادنزرف  زا  صخش  نیا  هک  دیوگ : یم  راتخملا "  " باتک بختنم 

دصق هب  دومن و  یم  ترـشاعم  یئوکین  هب  نایوجـشناد  املع و  اب  دایز و  یتدابع  تشاد ، هدوتـس  یقالخا  دوب و  دوخ  رـصع  ظافح  هورگ  زا 
هدید یکاندرد  ياهتبیصم  ثداوح و  دوخ ، یگدنز  رد  هتـسب و  قارع  رـصم و  ماش ، فرط  هب  رفـس  راب  ، گرزب نیثدحم  زا  ثیدح  ندینش 

تسا .
دش . دازآ  سپس  درب  یم  رسب  نادنز  رد  مه  یتدم  هدش و  جارات  شا  هناخ  لاس 742 ه.ق  هب 
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تسا . هدومن  ثیدح  عامتساصاخشا  نیا  زا  مالعالا "و  نم  هنیدملا  لخد  نمیف  مالعالا   " مانب دراد  یباتک 
و ینتخ ، رمع  نب  فـسوی  و  یناوـسا ، رمع  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  هرهاـق  رد  ینادوـس و  دـمحا  نـب  رمع  صفح  یبا  زا  هفرـشم ، هنیدـم  رد 

هعامج : نب  فولخم  نب  نمحرلادبع  زا  هیردنکسا  رد  یسیبابد و  دمحم  نب  فوسی 
يزاریشلا ، نب  رصن  یبا  و  رکاسع ، نب  ماسق  و  هنحش ، نب  بلاط  یبا  نب  دمحا  زا  قشمد  رد  و 

یبیلاود . نسحملادبع و  نب  دمحم  زا  دادغب  رد  و 
تفای  تافو  هفرشم  هنیدم  رد  لاس 765  لوالا  عیبر  هام  رد  هرخالاب  و 

تسا : ناشیا  هلمج  زا  و 
نب یکم  نب  یطعملادبع  نب  دمحا  نب  یطعملادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا ، وبا 

هحفص 199 ] ] 

لاس 709 رد  هک  يوحن : کلام  یکم  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نب  مالسالا  فیس  نب  سراوفلا  یبا  نب  فولخم  نب  نیسح  نب  درط 
. تسا هتفای  تافو  مه  لاس 808  مرحم  رد  هدش و  دلوتم 

. دنک یم  لقن  هاعولا "ص 161  هیغب   " باتک رد  ار  صخش  نیا  تالاوحا  یطویس 
یفطصا نیذلا  هدابع  یلع  مالس  هللادمحلا و 

هحفص 202 ] ] 

تسا  هدمآ  یمهس  صاع  نب  رمع و  هرابرد  هک  یبلاطم  تسرهف 
دراد  یپ  رد  هچنآ  شا و  هیلجلج  هدیصق 

شیردام  ردپ و  بسن 
وا ندروآ  مالسا 

تسوا  یقالخا  تیعقاو  تایحور و  رادومن  هک  وا  زا  نخس  تسیب 
وا  تعاجش 

گنج  نادیم  رد  رمع و  نانموم و  ریما  ناتساد 
گنج  نادیم  رد  رمع و  ورتشا  کلام  ناتساد 

قالخا  نید و  سرد 
ورمع گرم 

هحفص 203 ] ] 

یمهس صاع  نب  ورمع  هیریدغ 
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هراشا

لاس 43 ه.ق  هتشذگ  رد  هیلجلج ) هدیصق  )
هیلجلج هدیـصق  مانب  هدیـصق  نیا  دور ، یم  رامـشب  یبرع  نابزياه  راـکهاش  زا  هک  تسا  هدورـس  تیب  رد 66  يا  هدیـصق  صاـع  نب  ورمع 

رد یـسراف  رعـش  هب  هک  نآ  همجرت  سپـس  مینک و  یم  لقن  یبرع  لکـش  نامه  هب  ار  هدیـصق  تایبا  نیاتمظع  تهج  هب  ام ، تسا  فورعم 
 0 دوشیم لقن  ما  هدروآ 

: یبرع نابزب  رعش  دوخ  اما 

لهجتلا  لاحلا  هیواعم 
لدعت قحلا ال  لبس  نع  و 

قلج  یف  یلایتحا  تسیک 
؟ یلحلا سبل  موی  اهلها  یلع 

نوعرهی  ارمز  اولبقا  دق  و 
لفجلا رقبلاک  عیل  اهم 

هالصلاب  اوابعی  مهل : یلوق  و 
لبقت مل  كدوجو  ریغب 

هالصلاب  اوابعی  مل  اولوف و 
لطسقلا یلا  رافنلا  تمر  و 

يدهلا  ماما  تیصع  امل  و 
لحفتسم لک  هشیج  یف  و 

ماشلا  لها  مکغلا  رقبلابا 
؟ یلتبا یجحلا  یفتلا و  لهلا 

يرا  یناف  مق  معن  تلقف :
لضف الاب  لضفملا  لاتق 

ایصوالا  دیس  اودراح  یبق 
لثعن نم  لط  مد  یلوقب :
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حامرلا  اوماقا  نآ  مهل  تدک  و 
لطسقلا یف  فحاصملا  اهیلع 

هحفص 204 ] ] 

مهتاوس  فشک  مهت  هدع  و 
لیبقملا رفنضغلا  درل 

ردیح  یلع  هاغبلا  ماقف 
یلطصملا لعشملا  نع  اوفک  و 

يرعشالا  هرواحم  تسیک 
لدنجلا همود  یلع  نحن  و 

یبناج  یف  عمطیف  نیلا 
لتقملا یف  ضاخ  دق  نیمهس  و 

ردیح  نم  هفالخلا  تعلخ 
لجرالا نم  لاعنلا  علخک 

سایالا  دعب  کیف  اهتسبلا  و 
لمنلاب میتاوخلا  سبلک 

رخمشملا  ربنملا  کتیقر  و 
لصنم فیس و ال  دح  الب 

هلها  نم  تنا  نکت  مل  ول  و 
لمکت مل  ماقملا و  بر  و 

قارعلا  قافک  شیج  تریس  و 
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لامشلا عم  بونجلا  ریسک 

نیقفاخلا  یف  كرکذ  تریس  و 
لمجملا عم  ریمحلا  ریسک 

لا  هلکآ  نبای  یب  کلهج  و 
یلتبا ام  مظعال  دوبک 

عطت  مل  یترزاوم  ولف ال 
لبقت مل  يدوجو  ول ال  و 

ءاسنلا  لثمک  تنک  يال  ول  و 
لزنملا نم  جورخلا  فاعت 

دنه  نبای  انلهج  نم  كانرصن 
لضفالا مظعالا  ابنلا  یلع 

سورلا  قوف  كانعفر  ثیح  و 
لفسالا لفسا  یلا  انلزن 

یفطصملا  نم  انعمس  دق  مک  و 
یلع یف  هصصخم  ایاص  و 

اربنم  یقر  مخ "  " موی یف  و 
لحری مل  بکرلا  غلبی و 

انلعم  هفک  هفک  یف  و 
یلعلا زیزعلا  رماب  يدانی 

سوفنلا  یف  مکنم  مکب  تنا 
لعفاف یلب  اولاقف : یلواب ؟

نینموملا  رما  هلحناف 
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لحنملا فلختسم  هللا  نم 

هل  یلوم  تنک  نمف  لاق : و 
یلولا معن  مویلا  هل  اذهف 

الجلاذ  ای  هیلاوم  لاوف 
لسرملا خا  يداعم  هداعو  ل 

یترتع  نم  دهعلا  اوضقنت  و ال 
لصوی مل  یب  مهعطاقف 

هحفص 205 ] ] 

يار  امل  کخیش  خبخبف 
للحت مل  دیح  دقع  يرع 

هوظفحاف  مکیلو  : لاقف
یلخدم مکیف  هلخدمف 

انلعف  نم  ناک  ام  انا و  و 
لفسالا كردلا  یف  رانلا  یفل 

انل  جنم  نامثع  مد  ام  و 
لجخملا فقوملا  یف  هللا  نم 

انمصخ  ادغ  ایلع  نا  و 
لسرملا هللااب و  زتعی  و 

ترج  ورما  نع  انبساحی 
لزعم یف  قحلا  نع  نحن  و 
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اطغلا  فشک  موی  انرذع  امف 
یل مک  اذغ  هنم  لیولا  کل 

نانجلا  تعبا  دنه  نبای  الا 
یل فوت  مل  تدهع و  دهعب 

لانت  امیک  كارخا  ترسخا  و 
لزجالا نم  ماطحلا  ریسی 

مافتسا  یقح  سانلاب  تحبصا  و 
لوحم کلم  نم  کلملا  کل 

كارشلا  یف  صنتقمک  تنک  و 
لهنملا نع  امظلا  دوذت 

ریرهلا  لیل  تیسنا  کناک 
لوهملا اهلوه  عم  نیفصب 

ماعنلا  قرذ  قرذت  تبدق  و 
لبقملا لطبلا  نم  اراذج 

الضلا  شویج  حازا  نیح  و 
لسبملا دسالاک  كافا  ل و 

قانخلا  کیلع  کنم  قاض  دق  و 
لفلفلاک بحرلا  کب  راص  و 

رفملا  نیا  ورمعای  کلوق : و 
؟ لیبسملا روفلا  سرافلا  نم 

هینک  نع  نم  هلیح  یسع 
لعسع یف  يداوف  ناف 
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میقتسی  ام  لک  ینترطاش  و 
لمکی مل  كرهد  کلملا  نم 

اعفار  یتلجع  یلع  تمقف 
یلیذا یتاوس  نع  فشکا  و 

ینثنا  ههجو و  نع  رتسف 
لقعی مل  کعور  ایح و 

هساب  نم  کفوخل  تنا  و 
لکفالا نم  تئلم  كانه 

مانالا  هامح  تکلم  امل  و 
لوالا دی  كاصع  تلان  و 

هحفص 206 ] ] 

لابجلا  نزويریغل  تحنم 
لدرخلا هنز  ینطعت  مل  و 

کلملا  دبعل  ارصم  تلحنا  و 
لدعتمل یغلا  نع  تنا  و 

دقف  اهیف  عمطت  تنک  نا  و 
لدجاالا نم  اطقلا  یلخت 

اهدر  یلا  حماست  مل  نا  و 
یلطصم مکبوحل  یناف 

فونالا  مش  دایج و  لیخب 
لبذلاب تافهرملاب و  و 
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رورغلا  باجح  کنع  فشکا  و 
لکثالا همئان  ظقیا  و 

نینموملا  هرما  نم  کناف 
لزعم یف  هفالخلا  يوعد  و 

هرذ  اهیف و ال  کلام  و 
لوالاب كدودجل  و ال 

هبسن  امکنیب  ناک  ناف 
لجنملا نم  ماسحلا  نیاف 

امسلا  موجن  نماصحلا  نیا  و 
یلع ؟ نم  هیواعم  نیا  و 

ینملا  تغلباهیف  تنک  ناف 
لجلجلا قلع  یقنع  یفف 

هحفص 207 ] ] 

راعشا همجرت  حیضوت و 

موظنم  همجرت 
ار همه  نیا  تسا و  هادف  انحاورا  نینموملا  ریما  یلوم  هصاخ  يایازم  تلیـضف و  تیناقحب و  رارقا  قیدصت و  لماش  نوچ  هدش ، دای  هدیـصق  )

موظنم یسراف  هب  ع )  ) يولع سدقم  ناتسآ  زا  تیانع  ياعدتسا  زا  سپ  نانابز  یسراف  هدافتسا  تهج  هدورس  وا  نمـشد  راکبان و  یـصخش 
دیآ . رتشیب  شعفن  هک  دیاش  مدومن  همجرت 

یناعم هعومجم  سپس  تسا و  هدش  هراشا  رـصم ، جارخ  هبلاطم  هب  عجار  صاع  نب  ورمع  اب  هیواعم  يراگن  همان  ناتـسادب  هموظنم ، زاغآ  رد 
تسا . هدمآ  رد  مظن  هب  هدیصق 

( مجرتم
صاع  نب  ورمع  راعشا  همجرت 
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نیرفآ  مظن  دنوادخ  دمحب 
نیتم زغن  مظن  زاغآ  دش 

داهن  ور  ما  هشیدنا  رحب  رهب 
دارم دمآ  رب  براقت  رحب  هب 

نخس  میوگ  هیواعم  زا  نونک 
نف  رکم و  رپ  صاع  نب  ورمع  زا  مه 

لوعف  لوعف  لوعف  لوعف 
لوهج مولظ  لوکا ، مولم 

دوز  هک  ار  وا  تشونب  هیواعم 
دوس وت  يدرک  رصم  زا  هک  یجارخ 

ماشب  ارنآ  یتسرفب  هک  دیابب 
مالسلا و  نکم ، مرماز  للعت 

داد  ورمع  شخساپ  رد  هماچ  یکی 
داهن زا  هآ  دروآ  رب  شدناوخ  وچ 

مان  تسا  هیلجلج  ار "  هماچ  نی  ارم 
مامتها نونک  شحرشب  میامن 

راکهاش  نیا  هماکچ  نیا  دوب 
راگزور رد  هداز  یپسور  کیز 

نخس  داد  هداد  ناسچ  ات  رگن 
نسحلاوب ایلوا  هش  فصوب 

هحفص 208 ] ] 
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ساپسان  وشم  نم  رب  هیواعم 
سابتلا ینادانب و  دوخ  نزم 

تیراداوه  ردناک  رآ  رایب 
تیرای یپ  دنا  مدرک  اهچ 

بیرف  رکمز و  شلهاب  ماشب و 
بیجنان يا  مدرک  پب ا  اغوغ  هچ 

دندش  ناباتش  تیوس  قلخ  ات  هک 
دنب دیق و  زا  هتسسگب  ناواگ  وچ 

ناشنیئآ  نم  مدومن  نوگرگد 
ناشنید متخیمآ  وت  مانب 

یتسار  هر  ياوشیپ  اب  وچ 
یتساخرب وت  نایغط  نایصعب و 

روما  مدومن  نوگرگد  ناسنادب 
رورغر ار د  قلخ  نآ  مدنکفا  هک 

رده  دش  یقمحا  زا  هک  ینوخب 
رش روش و  نآ  گنج و  نآ  مدرک  اپب 

افج  زا  ایصوا  رورس  اب  هک 
اپب مدومن  نینوخ  گنج  نانچ 

اه  هزین  رب  دنچ  یفحصم  مدز 
اهچ مدومن  اپرب  هلیح  نیز  و 

رو  هلمح  قح  ریش  دش  هک  مدنآ  رد 
رطخ عفدب  مدرک  هلیح  ناسچ 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


مدومن ... 
ار هلمج  متخومآ  يدرمانب 

متخیگنارب  ار  ناگ  هشیپ  متس 
متخیر افج  گندخ  ردیحب 

نم  رکمو  هلیح  زا  هلمج  ات  هک 
نمز رون  زار  خر  دنتفهن 

يرعشا  اب  هک  يدرک  شومارف 
يرواد هگ  مدرک  هلیح  ناسچ 

بیرف  نم  شمداد  ناسچ  یمرنب 
بیقر یب  يدش  ردیح  علخ  اب  هک 

دارم  دمآ  رب  يدیماان  زا  سپ 
داتف تتسدب  تفالخ  مامز 

يرورس  هماج  تمدناشوپب 
يرتشگنا نمیرها  تسد  رد  وچ 

ریرس  زارف  رب  ار  وت  مدربب 
ریت ریشمش و  راک ، زا  داتفیب 

دنلب  ماقم  نآ  ارت  هچ  رگا 
دنمجراان تسپ  يا  روخ  رد  دبن 

ناهج  ردنا  مدنایامن  نم  ار  وت 
نامرهق یتشگ و  رومان  نمز 

هحفص 209 ] ] 
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یتخانشن  هک  نم  رب  تسا  نارگ 
یند هداز  راوخرگج  يا  ارم ،

وت  راداوه  مدوبن  نم  رگا 
وت رادهگن  ریشم و  ریزو و 

هار  چیه  هگیاج  نیا  رب  تدوبن 
هاگچیه اورنامرف  وت  يدوبن 

نانز  نوچمه  وت  مدوبن ، نم  رگا 
ناهن يدوب  هناخ  رد  هدرپ  سپ 

ار  وت  يرای  لهج  زا  میدومن 
اغد موش  دنه  هداز  ایا 

بیشن  زا  زارف  ردنا  تمیدربب 
بیصن یب  دوخ  میدنامب  یتسپ  ز 

زارفرس  هس  رب  ار  وت  قح  انب 
زآ صرح و  زا  میدومن  مدقم 

هلا  رماب  ربمیپ  زک  یهش 
هاوخداد رورس و  همه  رب  وا  دش 

ماقم  ره  رد  رایسب  هچ 
مانب ار  وا  دومرف  حیرصت  هک 

ایبنا  هش  نآ  ریدغ  زورب 
امس ردبوچ  دمآ  رب  ربنم  هب 

زیزع  راگدنوادخ  رما  هب 
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زیمت اب  هش  نآ  اسر  گنابب 

تفج  تشاد  شفک  رب  فک  هک  مدنآ  رد 
تفس زغن  رد  نیا  یگلمج  رب 

رتراوازس  نم  مین  ایآ  هک 
؟ رسبرس امش  رب  امش  ناجز 

امز  یلوا  وت  يرآ  دنتفگب 
امنهر رورس و  يا  یتسه  امب 

نید  کلم  هش  نآ  دومن  مدنآ  رد 
نینموم همه  ریما  ار  یلع 

ار  هالوم  تنک  نم  دومرفب 
ار هاش  نآ  دنسانش  هلمج  هک 

اعد  تسد  دروآرب  هگنآ  سپ 
ادخ يا  تفگ : نوچیب و  هاگردب 

رادتسوددوب  ار  وا  هک  سکنآ  ره 
رایتسد ارو  شاب و  تسود  ارو 

نایم  ددنبب  شنیکب  سکنآ  ره 
ناهج ود  رهب  نمشد  شاب  ارو 

نم  كاپ  ترتع  اب  تفگ : سپس 
نکش نامیپ  دیشاب  هک  ادابم 

ادج  دش  مترتع  زا  هک  سکنآ  رآ 
اقب هار  تسین  شنم  اب  رگد 

ارجام  نیا  دید  وت  داتسا  وچ 
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یضترم هتشر  دلسگن  رگد 

هحفص 210 ] ] 

تفگ  باجعاز و  دمآرب  نیسحتب 
تفج تسین  ار  وت  هب  هب  هک : ار  یلع 

يربهر  ار  قلخ  همه  دارم 
يرورس همه  رب  يالوم و  وت 

هوکشاب  عمجم  نآ  رد  هصالخ 
هورگ نآ  اب  دومرفب  ربمیپ 

ناه  دیرادب  ار  یلع  ساپ  هک 
نانموم همه  ریما  دش  یلع 

نیتم  ساسا  نیا  اب  هیواعم 
نیما یبن  نآ  دومن  اپرب  هک 

فارتعا  دوخ  میئامن  دیایب 
فازگ هار  میتفرگ  هلمج  هک 

نیک  روج و  نیا  رد  ار  دوخ  میدومن 
نیلفاس لفسا  رد  راتفرگ 

راسمرش  یگلمج  قح  هاگردب 
ران راتفرگ  باذع و  ریسا 

دوش  اهیگدنمرش  ناربج  هن 
دوب یتاجن  نامثع  نوخ  زو  هن 
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دودو  يادخ  زیزع  نآ  یلع 
دورولا موی  هلمج  ام  مصخ  دوب 

متیخوس  دوخ  روجرد  رود و  قحز 
میتخودنا هک  یمان  تشز  یهز 

تسا  یلع  تسدب  وت  نم و  باسح 
تسا یلع  بساحم  رشحم  زور  یلب 

ازج  زورب  ار  ام  تسا  يرذع  هچ 
اه هدرپ  خرز  دتفا  هک  مدنآ  رد 

تخس  زور  نآ  رد  وت  رب  ياو  يا  سپ 
تخب هریت  مرجم  نم  رب  سپس 

یتخاب  دب  دنه  هداز  ایا 
یتخاس هبت  ار  دوخ  ماجنارس 

دش ؟ هچ  يدومن  نم  اب  هک  يدهع  وت 
دوخ دهع  رب  وت  يدرکن  یئافو 

ناهج  نیا  زا  یتفرگب  هک  یماکب 
نآ تسا  رادیاپان  زیچان و  هک 

تسدز  يداد  رایسب  يایازم 
تسم چیه  زا  یتشگ  يدرک و  نایز 

یمد  متشگن  لفاغ  قلخ  زا  نم 
یمدرمان رکم و  یسب  مدومن 

هاج  کلم و  ارت  رسیم  دش  ات  هک 
هاگ هیکت  دنسم و  نیاب  يدیسر 
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رازراک  فص  ردنا  وت  هنرگ  و 
راکش یئامن  ات  نیمک  رد  يدب 

ریره  لیل  هک  يدرک  شومارف 
ریظن یب  تشحو  نآ  رد  نیفصب 

رازغرمرتش  نوچ  يدیباوخب و 
رارق یب  دوخب  يدومن  طوغت 

هحفص 211 ] ] 

ریلد  زات  هکی  نآ  هک  مدنآ  رد 
ریرش هاپسنآ  نایم  زا  دنارب 

رو  هلمح  نیگمشخ  نامد  يریش  وچ 
ررش رپ  يرطاخ  اب  سرت  زا  وت 

رفم  یتساوخ و  یم  هراچ  نمز 
رد هیح  هش  ردیح  لاگنچز 

رارق  دهع و  وت  مدنآر  یتسبب د 
راکبان يا  تدهع  وت و  رب  وفت 

ربب  دمآ  تکلم  دهاش  نوچ  هک 
رسبرس تکلمم  تدش  رخسم 

دوش  دیاع  هچنآ  زا  یمین  ارم 
ددع عون و  سنج و  زا  یئاشخبب 

متخاس  اه  هلیح  نم  هریس  نیا  رب 
متخادرپ رما  نیا  ریبدتب 
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گنرد  یب  متروع  نایع  مدومن 
گنن راع و  نینچ  ردنا  نت  مدادب 

تفاتب  خر  ایح  زا  ایلوا  هش 
تفای مارآ  وت  رارق  یب  لد 

دیدش  زرل  وسرت  همه  نآ  زا  سپ 
دیمد تنکم  زع و  علاط  ار  وت 

رقتسم  يدش  تزع  جوا  رب  وچ 
رظن زا  تفرب  نامیپ  دهع و  ار  وت 

دایز  ياطع  يداد  رایغا  هب 
دایز يدربب  ار  دوخ  رای  یلو 

ار  رصم  کلملادبع  هب  يدادب 
افج نم  رب  راک  نیا  رد  يدومن 

تسنمزا  رصم  هک  نونکا  لاح  رهب 
تسا نمیا  تحار و  ملد  شلصو  هب 

رظن  فرص  وت  شجارخ  زا  امن 
رذگرد وگتفگ  نیا  رارکتز 

دیما  مشچ  تسا  رصم  هب  رگا  ار  وت 
دیرپ انمت  غرم  وت  مابز 

تسایندرکان  هچنآ  منک  هنرگ  و 
تسا ینتفگان  هک  هچنآ  ره  میوگب 

هاپس  لیخ و  رصم  زا  مزیگنارب 
هابت سب  ارت  راگزور  منک 
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منک  نوگرگد  وت  رب  قلخ  لد 
منکرب نایم  زا  رورغ  باجح 

وت  لاح  زا  هگآ  ار  قلخ  منک 
وت لامآ  لخن  نبز  مرآرب 

ار  زغن  هتکن  نیا  مزاس  نایع 
ار زغم  نیا  تسوپ  زا  مرآ  نورب 

نینموملا  ةرما  بصنم  زا  هک 
نینچ یقح  تسین  ار  وت  يرود  وت 

اجک  ردنا  وت  اجک و  تفالخ 
ءامس ضرا و  نیب  دوب  تبسن  هچ 

هحفص 212 ] ] 

یلهاج  رصنع  نآ  هیواعم 
یلو یلع  اب  نیرق  دشابن 

نادب  ار  نیا  هیواعم  هصالخ ،
ناما رد  نم  رکم  زا  ار  وت  یشابن 

بایماک  يدش  نونکاک  رادنپم 
باسح تصاع  ورمع  اب  تسین  رگد 

وت  گنهآ  شیپ  رتشا  منم 
وت گنز  نآ  تسه  ارم  ندرگب 

ادص  درآ  گنز  مرس  دبنج  وچ 
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المرب دوش  تگنس  گنز  نیزا 

دشن وا  ضرعتم  رگید  دیسر ، هیواعم  عمس  هب  تایبا  نیا  هکنآ  زا  سپ 

هحفص 213 ] ] 

هدیصق نیا  نوماریپ  رد  ینخس 

هبلاطم هب  طوبرم  هیواعم  همان  تسا  هدورـس  نایفـس  یبانب  هیواـعم  هماـن  باوج  رد  صاـع  نب  ورمع  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  هیلجلج  ماـن  هب 
تسا . هدومنن  لاسرا  ار  جارخ  هک  هتفرگ  رارق  هذخاوم  درومو  دوب  صاع  نب  ورمع  زا  رصم  جارخ 

روبزم هناخباتک  یپاـچ  تسرهف  رد ج 4 ص 314  تسا و  دوجوم  رـصم  يویدـخ  هناخباتک  رد  هعومجم  ود  رد  هدیـصق ، نیا  زا  هخـسن  ود 
هکت نیا  هک  هدومن  هفاضا  هدومن و  تیاور  شا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد ج 2 ص 522  ارنآ  زا  يا  هعطق  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هدـش  طبض 

تسا . هتفای  هتشذگرد 502 ه ق )  ) يزیربت بیطخ  یلع  نب  ییحی  ایرکز ، یبا  طخ  هب  ار  هدیصق  زا 
تشون : صاع  رسپ  ورمع  هب  نومضم  نیا  هب  يا  همان  هیواعم  دیوگ  لودلا  رابخا  فئاطل  رد ص 41  یقاحسا  و 

یم راب  نیرخآ  يارب  نونکا  يدیزرو . عانتما  هدرک و  یهاتوک  نآ  باوج  رد  وت  متشون و  وتب  رـصم  جارخ  هبلاطم  رب  ینبم  ررکم  یئاه  همان 
مالسلا . و  امن ، لاسرا  ار  رصم  جارخ  اروف  يریخات  چیه  نودب  هک  مسیون 

دوشیم : عورش  تایبا  نیا  اب  هک  داتسرف  ار  هیلجلج  هدیصق  شباوج  رد  صاع  سپ  ورمع 

یل  سنتال  لضفلا  هیواعم 
لدعت قحلا ال  جهن  نع  و 

قلج  یف  یلایتحا  تیسن 
؟ یلحلا سبل  موی  اهلها  یلع 

نوعرهی  ارمز  اولبقا  دق  و 
لهملا رقبلاک  نوتای  و 

هحفص 214 ] ] 

تسنیا : روبزم  تایبا  هلمج  زا  زاب  و 

اسنلا  لثمک  تنک  يالول  و 
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لزنملا نم  جورخلا  فاعت 

يرعشالا  هرواحم  تیسن 
لدنجلا همود  یلع  نحن  و 

ادراب  السع  هتقعلا  و 
لظنحلاب کلذ  تجزما  و 

یبناج  یف  عمطیف  نیلا 
لصفملا یف  باغ  دق  یمهس  و 

هعدخ  نع  هنم  اهتعلخا  و 
لجرالا نم  لاعنلا  علخک 

تزجع  امل  کیف  اهتسبلا  و 
لمنالا یف  میتاوخلا  سبلک 

تسا : تایبا  نامه  هلمج  زا  زاب  و 

اهلها  نم  هللا  کت و  مل  و 
لمکت مل  ماقملا و  بر  و 

نیقفاخلا  یف  كرکذ  تریس  و 
لامشلا عم  بونجلا  ریسک 

دنه  نبای  انلهجنم  كانرصن 
لضفالا مظعالا  لطبلا  یلع 

مانملا  یف  اهرت  مل  تنک و  و 
یل رهم  کیلا و ال  تفزف 

سوفنلا  یلاعا  انکرت  ثیح  و 
لجرالا لفسا  یلا  انلزن 
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یفطصملا  نم  انعمس  دق  مک  و 
یلع یف  هصصخم  ایاصو 

هتفگ : راعشا  نآ  هلمج  رد  زاب  و 

هبسن  امکنیب  ناک  نا  و 
؟ لجنملا نم  ماسحلا  نیاف 

يرثلا ؟ نیا  ایرثلا و  نیا  و 
؟ یلع نمهیواعم  نیا  و 

نیا طقف  هدومن  لقن  انیع  یقاحـسا  خیرات  زا  ار  هروکذم  تایبا  یمامت  بیبللا " ج 1 ص 82  ینغم  باتک "  حرـش  رد  يرهزا  دمحم  خیش 
تسا : هدرک  فذح  ار  تیب  کی 

سوفنلا  یلاعا  انکرت  ثیح  و 
لجرالا لفسا  یلا  انلزن 

0 تسا هدومن  رکذ  بقانملا "  رد ج 3 ص 106 "  ار  روبزم  هدیصق  زا  تیب  هدزیس  بوشآ  رهش  نبا  و 

هحفص 215 ] ] 

تسا . هدرک  لقن  ارنآ  زا  تیب  تسیب  هینامعنلا "  راونالا  رد ص 43 "  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  و 
هتفگ : هدومن و  رکذ  ار  هدیصق  یمامت  دوخ  هنجلا "  ضایر  باتک "  زا  مود  هضور  رد  يزونز  و 

تسا . هدش  هدیمان  هیلجلج "  هدیصق "  هب  لجلجلا ) قلع  یقنع  یف  و  نآ =(  عرصم  نیرخآ  تبسانمب  هدیصق  نیا 
ملق هب  هک  شیطخ  ناوید  رد  ار  نآ  نم  هدرک و  سیمخت  ار  هیلجلج  هدیـصق  یماـمت  يدادـغب ، يرویز  ساـبع  خیـش  ناور  نشور  هدـنیارس 

تسا . دوجوم  رصم  يویدخ  هناخباتک  رد  دوجوم  هخسن  ود  زا  یکی  رد  يرویز  سیمختو  ما  هدید  هدش  حیحصت  رعاش  دوخ 
نومتکی . امب  ملعا  هللا  مهبولق و  یف  سیل  ام  مههاوفاب  نولوقی 

. تسا رت  هاگآ  دننک  یم  نامتک  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دهد ، یمن  یهاوگ  ناشبولق  هک  دنیوگ  یم  یئاهزیچ  ناشیاهنابز  هب 

هحفص 216 ] ] 

صاع ورمع  همجرت  رداصم 
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زا : تسا  ترابع  هدمآ  نآ  رد  صاع  نب  ورمع  لاح  حرش  هک  يرداصم  نیرتمهم 
فلوم  مسا  باتک ، مسا 

يراخب  حیحص ،
ملسم  حیحص ،
دوادوبا  ننس ،
يذمرت  ننس ،

یئاسن ننس ،
سیق نب  میلس  خیرات ، باتک 

ماشه  نبا  هیوبنلا ، هریسلا 
هبیتق  نبا  رابخالا ، نویع 

هبیتق  نبا  فراعملا ،
هبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و 

ظحاج  دادضالا ، نساحملا و 
نایبتلا " ، نایبلا و 

هدیبعوبا  ، باسنالا
يرذالب  فارشالا ، باسنا 

رهاط یبا  نبا  اسنلا ، تاغالب 
دربم  لماکلا ،

یبلک  بلاثملا ،
یبوقعی خیراتلا ،

هحفص 217 ] ] 

فلؤم مسا  باتک ، مسا 
نایحوبا  هسناوملا ، عاتمالا و 

جرفلاوبا  یناغالا ،
دعس  نبا  تاقبطلا ،

هبردبع  نبا  دیرفلا ، دقعلا 
يدوعسم  بهذلا ، جورم 

يروباشین  مکاح  كردتسملا ،
یقهیب  يواسملا ، نساحملا و 

ربلادبع نبا  باعیتسالا ،
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يربط  ممالا ، خیرات 
رکاسع نبا  ماشلا ، خیرات 

يرشخمز  راربالا ، عیبر 
طاوطو  ، صیاصخلا

يزاررخف  ریبک ، ریسفت 
يرذنم  بیهرتلا ، بیغرتلا و 
دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

ریثا  نبا  لماک ،
ریثک نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و 

عبیدلا  نبا  ثیبخلا ، زییمت 
يزوج  نبا  طبس  ةرکذتلا ،

هجحلا نبا  قاروالا ، تارمث 

هحفص 218 ] ] 

فلوم  مسا  باتک ، مسا 
یبلحلا  ۀیوبنلا ، ةریسلا 

هنحش  نبا  رظانملا ، ضور 
یجنلبش  راصبالارون ،

یکز  دمحا  بطخلا ، ةرهمج 
یکز  دمحا  لئاسرلا ، ةرهمج 

يدجو دیرف  فراعملا ، ةریاد 

هحفص 219 ] ] 

هدیصق رعاش  لاح  حرش 

هراشا

هللادبع وبا  دمحم و  وبا  یشرق ، يول  رسپ  بعک  رسپ  صیصم  رسپ  رمع و  رسپ  مهس  رسپ  دیعس  رسپ  مشاه  رسپ  لئاو  رـسپ  صاع  رـسپ  ورمع 
دشاب . یم 

رد تفرگ  یم  ماجنارس  ودب  دش و  یم  زاغآ  وا  زا  يا  هنتف  ره  دندوب  روهشم  يرگ ) هلیح  یشوهزیت و   ) هیهاد هب  هک  تسا  يرفن  جنپ  زا  يو 
دنلاوحا . نیا  يایوگ  خیرات  بتک و  دوب و  ناگمه  روهشم  تافص  نیدب  دراو و  طلسم و  يزیگنا  هنتف  يزاسغورد و  داسف و  رش و 
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رد ار  صخش  نیا  ناتساد  هک  تسیفاک  دیریگ ، شیپ  ار  طارفا  هار  هدرک  اهر  يراکبان  روجف و  ياه  هنیمز  رد  ار  نخـس  نانع  دیهاوخب  رگا 
زج شراتفر  رادرک و  رد  لصادب ، تسپ و  هیامورف و  دساف و  رصنع  نیا  هچ  دید  دیهاوخ  نیتسخن  هباحص  نانخـس  رد  هکنانچ  دیریگ ، رظن 

دشاب . یم  شهوکن  هنوگ  ره  روخ  رد  هتشادندوجو و  روج  يراکبان و  يدیلپ و 
دشاب . یم  قیقحت  یسررب و  ياج  رظن  دنچ  زا  شلاوحا  حرش 

صاع ورمع  بسن 

هراشا

تسا . هداد  بقل  رتبا  ار  وا  نآرق  حیرص  هک  تسا  یسک  وا  ردپ 
رتبالا . وه  کئناش  نا 

تسا . ینعم  نیا  دیوم  املع ، نیرسفم و  زا  يرایسب  راتفگ  هدیقع و  و 
ددرم اهنآ  زج  طیعم و  یبا  رسپ  هبقع  بهل و  وب  لهجوبا ، صاع ، نیب  ندوب ) بقع  الب  رتبا و  بقل =(  نیا  ریسافت  زا  یضعب  رد  هک  دنچ  ره 

تسنامه بلطم  قح  یلو  هدنام 

هحفص 220 ] ] 

زا شیب  ورمعردپ )  ) لئاو نب  صاع  یهتنم  دنا  هدرک  شهوکن  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ناگدربمان  یمامت  دـیوگ : .و  هدرک نایب  يزار  رخف  هک 
تسا . هدومن  شهوکن  ار  بانجنآ  هدز و  مد  ص )  ) ادخ لوسر  شنزرس  تناها و  رد  اهنآ  همه 

نیب رد  روهـشم  اذـل  دـشاب . یم  صوـصخم  دـکوم و  نیعل  نیا  هب  هیآ  لومـش  یلو  دوـشیم  لـماش  ار  ناـگدربمان  همه  هک  دـنچ  ره  هـیآ  و 
تسا  صاع  نب  ورمع  رتبا  زا  دارم  هک  هدش  نیا  نیرسفم 

دیوگ : شریبک  ریسفت  رد ج 8 ص 503  يزار  رخف 
زا رگا  دشابشنیشناج و  وا  زا  دعب  هک  درادن  يرـسپ  تسا و  رتبا  ص )  ) دمحم انامه  تفگ : یم  هتـسویپ  لئاو  رـسپ  صاع  هک  تسا  تیاور 

دش . دیهاوخ  هدوسآ  وا  تسد  زا  شیرق ) رافک  ) امش دور و  یمن  وا  زا  يدای  هتشگ  وحم  اه  هرطاخ  زا  يدوزب  دورب و  ایند 
دوب . هتشذگرد  هجیدخ ،) رسپ   ) ادخ ربمایپ  دنزرف  هللادبع  هک  دش  هتفگ  یماگنه  نانخس ، نیا 

دنقفتم . ریسفت  لها  همه  ویبلک  لتاقم ، سابع ، نبا  نخس  نیا  رد  و 
دیوگ : نارگید  لاوقا  زا  دعب  رد ص 504  زاب  و 

شهوکن ریاـس  زا  شیب  لـئاو  رـسپ  صاـع  هک  دـیاش  رارکت  ار  ارجاـم  نیا  ناگدـننک  شهوکن  ریاـس  زا  شیب  لـئاو  رـسپ  صاـع  هک  دـیاش 
، دناد یم  لئاو  نب  صاع  هب  طوبرم  ار  هیآ  هکیتایاور  تهج  نیمهب  و  تسا ) رتبا  ربمایپ  هک   ) تسا هدومن  یم  رارکت  ار  ارجام  نیا  ناگدننک 

تسا . هتفای  راهتشا 
زا یکی  وا  هچ  هدـش  لزاـن  هدربماـن  صخـش  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  دـنک  تیاور  دوخ  باـتک  رد  یلـاله  سیق  رـسپ  میلـس  راوگرزب ، یعباـت 

تفگ : تشذگرد ، ص )  ) ادخلوسر دنزرف  میهاربا  هکیماگنه  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  ناگدننک  شنزرس 
دیامرف : هک  اجنآ  تسا  هدومن  دای  دوخ  راعشا  رد  تبسن  نیمه  اب  ار  لئاو  نب  صاع  ع )  ) نانموم ریما  دش و  رتبا  دمحم  انامه 
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ارتبالا  هیصو و  اوفرقی  نا 
ارزخالا نیعللا  لوسرلا و  یناش 

هحفص 221 ] ] 

هدرک دای  تفص  نیمه  ای  نیفص  زور  رد  ار  لئاو  نب  صاع  دمآ ، دهاوخ  هک  ناشنانخس  نمض  رد  رفعج  رسپ  هللادبعو  رـسای ، رـسپ  رامع  و 
دنا .

: هدومرف نینچ  هتخاس و  شبطاخم  دمآ  دهاوخ  هک  يا  همان  رد  فصو  نیمهاب  ار  وا  مه  نانموم  ریما  تسا و  رتبا  رـسپ  رتبا  هدربمان  نیا  ربانب 
مالسا . تیلهاج و  نامزرد  شنادناخ  دمحم و  هدننک  شهوکن  صاع ، نب  ورمع  رتبا  رسپ  رتبا  هب  نینموملا  ریما  ادخ  هدنب  زا 

تلیـضف اج  نیمه  زا  تسین و  هداز  لالح  دوش  هداد  تبـسن  صاع  هب  يدـنزرف  ره  هک  دـنک  یم  نیا  هب  يانـشآ  ار  ام  روکذـم ، همیرک  هیآ 
هک : تسا  هینالج  هیزنع  الیل  وا  ردام  ناتساد  نیا  رب  هفاضا  دش و  دهاوخ  مولعم  بسن  هیحان  زا  ورمع 

دوب  اه  هشحاف  نیرتنازرا  ناراکانز و  نیرتروهشم  هکمرهش ، رد 
هب ار  دنزرف  یلیل  یلو  دندومن  ورمع  يدنزرف  ياعدا  دندوب  هدش  رتسبمه  وا  اب  هکیناسک  زا  رفن  جنپ  دش ، دـلوتم  وا  زا  ورمع  هکنآ  زا  سپ  و 

داد . یم  لوپ  نارگید  زا  رتشیب  یلیل  هب  صاع  تشاد و  تهابش  رگید  ناسک  زا  رتشیب  صاع  هب  ورمع  هچ  دومن  قحلم  صاع 
هدومن . رکذ  دش  دراو  هیواعم  رب  هکیماگنه  بلطملادبع  نب  ثراح  رتخد  يورا  ار ، ناتساد  نیا 

دوب ؟ نوچ  وت  لاح  ام  زا  دعب  هک  دیسرپ  يو  زا  یسرپلاوحاو  نتفگ  دماشوخ  زا  سپ  هیواعم 
يدومن و يراتفردب  تمع  رـسپ  اب  تقافر  یتسود و  رد  يدرک و  یـساپسان  تمعن  قح  لابق  رد  هنیآ  ره  وت  نم  هدازردارب  يا  تفگ : يورا 

مالـسا هب  تبـسن  تمدـخ  هقباـس  هنوگچیه  تناردـپ  وت و  هچ  یتـفرگ ، تسدـب  دوبن  وت  قح  هک  ار  يرما  يدـیمان و  دوخ  ماـن  ریغب  ار  دوخ 
دیرادن 

ار امش  دنوادخ  هجیتن  رد  دیدش ، رفاک  هدومن و  راکنا  دروآ  دمحم  هک  ار  هچنآ  ادتبا 

هحفص 222 ] ] 

دمحم ام  ربمغیپ  تفای و  يرتربدنوادخ  نخـس  دیـسر و  شلها  هب  قح  هکنیا  ات  دنادرگرب  امـش  زا  ار  قلخ  يور  دومرف و  كاله  بوکنم و 
تفای . يزوریپ  ترصن و  شنانمشد  رب  نیکرشم  مغرب  (ص )

زا دـعب  ار  دوخ  ربماـیپ  دـنوادخ  هکنآ  اـتمیتسج  یگرزب  يرترب و  قلخ  رب  تلزنم  ردـق و  نید و  زا  يدـنم  هرهب  تهج  زا  توبن ، نادـناخام 
تـشذگرد زا  دعب  تشاد . شراوگرزب  هدیدنـسپ و  دومرف و  دـنلب  ار  شا  هجرد  و  درب ، يارـس  رگید  هب  وا  زا  اوران  ياهتبـسن  ندـش  هدودز 

يریسا هب  ار  ناشنانز  دنتشک و  یم  ار  ناشدالوا  هک  میدمآ  رد  ناینوعرف  تسد  رد  یـسوم  موق  هلزنم  هب  امـش  نایم  رد  وا  نادناخ  ام  ربمایپ ،
دوخ موق  زا  نوراه  هک  هاگنآ  یـسوم  زا  شیئادج  نارود  رد  دش  نوراه  نوچ  ترـضح  تافو  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  مع  رـسپ  دـندرب و  یم 

تفگ : درب و  یسوم  هب  هوکش 
دنشکب . ارم  دوب  کیدزن  دندرمش و  نوبز  راوخ و  ارم  وت ، بایغر  موق د  نیا  مردام  رسپ  يا 
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ماجنارس هک  دینادب )  ) یلو تشگن ، ناسآ  نامیاهیراوشد  دشن و  عمج  ام  یگدنکارپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  امـش ) يراکافج   ) هجیتن رد 
شتآ . امش  ماجنارس  تسا و  تشهب  ام  رما 

نکفا . ریزب  مشچ  نک و  هاتوک  نخس  هارمگ  نز  هریپ  يا  تفگ : يورا  هب  صاع  نب  ورمع  ماگنه  نیا  رد 
یتسیک ؟ وت  ردام  یب  يا  تفگ : شباوج  رد 

مصاع . نب  ورمع  نم  تفگ :
ندادانز و هب  صیرح  دوب  هکم  راکانز  نز  نیرتروهـشم  تردام  هکیلاـح  رد  یئوگ  یم  نخـس  وت  راـکانز  نز  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  يورا 

شیرق نایم  رد  وت  مسق ، ادخب  شیدنیب  دوخ  يردپ  یب  یتسپ و  هب  رآ و  دایب  ار  تینوبز  یئاوسر و  نیـشنبتیاجب و  نادرم  زا  هتفرگ  ترجا 
شیرق نادرم  زا  رفن  شش  هک  ینامه  وت  یتسه  وربآ  یب  يرادن و  یبسح  لصا و 

هحفص 223 ] ] 

دندومن . اعدا  ار  وت  يدنزرف 
دش . لاوس  تردام  زا  لاح  تقیقح 

قحلم شنامهب  تسا  رت  هیبش  اهنآ  زا  کیمادـکب  دـنزرف  نیا  دـینیبب  لاـح  دـندوب  هدـش  رتسبمه  نم  اـب  نادرم  نآ  یماـمت  تفگ  باوج  رد 
هدرب راکبان و  درم  ره  اب  هکم  رهـش  رد  ار  وت  ردام  نم  يدش . قحلم  وا  هب  راچان  یتشاد  تهابـش  رتشیب  صاع  هب  ورمع )  ) وت نوچ  دـیزاس و 

يرت . هیبش  اهنآ  هب  هک  یشاب  اهنآ  لابندب  وت  مدید  راکانز  كاپان و 
كرتشم تتبـسن  صاع  رـسپ  يا  وت ، اما  دومرف : ورمع  هب  دـندوب  رـضاح  رگید  یهورگ  هیواعم و  هک  یـسلجم  رد  ع )  ) نسح ماما  ترـضح 

دنتشاد . ار  وت  يدنزرف  يوعد  شیرق  زا  رفن  راهچ  دیئازب و  روجف  انز و  هار  زا  ار  وت  تردام  هچ ، تسا 
تساوخ و اپب  هک  یسکنامه  دمآ  بلاغ  همه  رب  ماقم  هبتر و  ثیح  زا  اهنآ  نیرتتـسپ  بسن و  لصا و  ثیح  زا  اهنآ  نیرت  هیامورف  هرخالاب  و 

دومرف لزاـن  وا  قح  رد  دـنوادخ  مدومن و  شـشنزرس  ندوب  بقع  یب  دـنزرف و  نتـشادن  هب  ار  وا  هک  مدـمحم  هدـننک  شهوکن  نم ، تفگ :
دومرف لزان  هک  ار  هچنآ 

هحفص 224 ] ] 

رامـش رد  ار  ورمع  رداـم  تسا  دوجوم  اـم  دزن  رد  هک  برعلا "  بلاـثم  دوـخ "  باـتک  رد  ر 4( هتـشذگرد 206   ) یبلک ماشه  رذـنم  وبا  و 
درک  یم  لمع  تیلهاج  دهع  شور  قبط  یئوشانزب  هک  هدروآ  یناسک 

نایم رد  صاع  نب  ورمع  ردام  هغباناما ، دـیوگ : درب ، یم  مان  ار  مچرپ  بحاص  هروهـشم  تفع و  یب  نانز  هک  دوخ ، باتک  زا  یتمـسق  رد  و 
زا يدادـعت  اب  لئاو  نب  صاع  دـمآ ، هکم  هب  دـندوب  شهارمه  هک  دـنچ  ینارتخد  اب  وا  دـشیم ، هدرمـش  راـکانز  ناـنز  زا  یکی  هکم  فیاوط 

دندش و رتسبمه  وا  اب  نامز  کی  رد  دـندوب  برح  نب  نایفـسوبا  هریغم و  نب  ماشه  فلخ ، نب  هیما  بهلوبا ، نانآ  هک  تیلهاج  دـهع  شیرق 
دمآ  دوجو  هب  ورمع  اهتبراقم ، نآ  هجیتن  رد 

زا نت  هس  سپـس  دندوب  ورمع  يدنزرف  یعدم  کی  ره  دندش و  زیتس  رد  رمع و  يدنزرف  رـس  رب  رگیدکی  اب  ناگدربمان  ورمع ، دلوت  زا  دعب 
ادخب تفگ : یم  نایفـسوبا  دندومن  يراشفاپ  دوخ  ياعدا  رب  برح  نب  نایفـسوبا  لئاو و  نب  صاع  دندیـشک و  تسد  دوخ  ياعدا  زا  نانآ 

راذگاو ورمع  ردام  هب  ار  يرواد  هرخالاب  تسنم و  دـنزرف  وا  دوبن ، نینچ  هن ، درک : یم  اعدا  صاع  مدراذـگ و  شردام  رد ... ار  وا  نم  مسق 
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ورمع هک  تشاد  او  رما  نیا  هب  زیچ  هچ  ار  وت  دش  لاوس  نز  نآ  زا  نایرج  نیا  تشذگ  زا  سپ  داد و  تبـسن  صاع  هب  ار  ورمع  وا  دندرک و 
هب ار  ورمع  رگا  و  دوب ، منارتخد  جراخم  لفکتم  صاع  تفگ : دوب ؟ رتفیرـش  صاع  نایفـسوبا ا ز  هکیلاح  رد  يدرک  یفرعم  صاع  دنزرفار 

0 دش یم  لکشم  میارب  یناگدنز  مدنام و  یم  مورحم  صاع  قافنا  زا  مداد  یم  تبسن  نایفسوبا 
تسا . هدوب  هعیبر  نب  دسا  نب  هزنع  زا  ینز  وا  ردام  هک : تسا  دقتعم  صاع  نب  ورمع  دوخ 

یبا نب  مکحلا  نب  نمحرلادـبع  سمـش ، دـبع  نب  هیما  هفاضا  هب  دـش  هدرب  ماـن  هک  یهورگ  دـندوب  هتفاـی  یترهـش  هک  هکم ، راـکانز  نادرم 
نب هبتع  و  مکح ، نب  ناورم  ردارب  صاعلا 

هحفص 225 ] ] 

. دندوب طیعم  یبا  نب  هبقع  هیواعم و  ردارب  نایفس  یبا 
دیوگ : مثیه  لوق  زا  هدروآ و  رامشب  تیلهاج  دهعناگدازانز  نمض  رد  دوخ ) باتک  زا   ) ناگدازانز باب  رد  ار ، ورمع  یبلک 

صاـعلا یبا  نب  فـیفع  هب  هک  تسا  بنیرا  ورمع  رهاوـخ  تـسا و  هیـشبح  هغباـن  وا  رداـم  تـسا و  صاـع  نـب  ورمع  ناـگدازانز  هـلمج  زا 
ناـمثع صاـعلا . یبا  نب  فیفع  هب  تفگ : تسیکب ؟ بوسنم  وت  رهاوخ  ورمع  يا  تفگ : ورمع  هب  ناـمثع  وا  هراـب  رد  هک  دـنداد  یمتبـسن 

یتفگ : تسار  تفگ :
رد وا  رـس  ربرفن  ود  رمع و  تدالو  زور  رد  هک : هدومن  تیاور  باسنالا "  باتک "  رد  هتشذگ 209 ر 11( رد   ) ینثم نب  رمعم  هدیبع ، وبا  و 

. تسا لـئاو  نب  صاـع  زا  ورمع  تفگ : رداـم  دـنک . يروادهراـب  نیا  رد  وا  رداـم  هک : دـش  هتفگ  اـهنآ  هب  صاـع  و  نایفـسوبا ، دـندش  زیتس 
ار نایفـسوبا  بناـج  ورمع ، رداـم  یلو  ما  هداـهن  شرداـم  محر  رد  نم  ار  وا  هک  مرادـن  يدـیدرت  کـش و  هنوگچیه  نم  تفگ : نایفـسوبا 

داد . یم  صاع  هب  ار  شتبسن  نانچمه  تفرگن و 
نم هب  يرتشیب  هقفن  لام و  لئاو  نب  صاع  یلو  تسا  تسرد  تفگ : تسا  صاـع  زا  فرـشا  بسن  ثیح  زا  نایفـسوبا  هک : دـش  هتفگ  وا  هب 

تسا . یلیخب  درم  نایفسوبا  هدیشخب و 
، تسا هدومن  شهوکن  وجه و  ار  صاع  نبورمع  تباث ، نب  ناسح  ص ،)  ) ادخ لوسر  هب  رتبا  تبسن  ندرک  یفالت  يارب  تبسانم و  نیمهب  و 

ببس یهاوخ  یم  رگا  سپ  تسوت  رد  وا  زا  یحضاو  ياه  هناشن  هکنیا  تهجب  تسا  نایفسوبا  وت  ردپ  کش  نودب  ورمع  يا  راعشا ; نیا  هب 
لذب و زا  هک  داد  تبسن  صاع  هب  ارت  تهج  نیدب  تردام  هدیهوکن ، تشز  نآلئاو  رسپ  صاع  هب  هن  نک  رخف  وا  دوجوب  ینک ، ادیپ  يرخف 

. دوب هتخود  مشچ  نادب  مه  دوب و  رادروخرب  وا  شخب 

هحفص 226 ] ] 

نک  راکشآ  ار  دوخ  تبسن  ورمع  يا  وت  دندمآ  مه  درگناگدازانز  صیخشت  رد  مدرم  هاگ  ره  سپ 
دیوگ : راربالا "  عیبر  رد "  يرشخمز  و 

راکانز ینز  وا  دیرخ و  ار  وا  هکم  رد  یمیت  ناعدج  رسپ  هللادبع  دش و  ریـسا  هک  هزنع ، هلیبق  زا  دوب  يدرم  زینک  صاع  نب  ورمع  ردام  هغبان ،
دهد یم  تبسن  بلطملادبع  نب  ثراح  نایفسوبا  هب  دش  رکذ  هک  یتایبا  هدومن و  رکذ  ار  یبلک  یلوا  نخـس  ریظن  نخـس  نیا  زا  دعب  و  دوب ،
ورمع هکیماگنه  دیامن ، لاوس  دوب  ماندب  هک  ار  شردام  عضو  صاع  نبورمع  زا  هکیـسک  يارب  دـش  هداد  رارق  هزیاج  مهرد  رازه  دـیوگ : و 

تفگ : تفر و  شدزن  هب  درم  نآ  دوبرصم ، هدنامرف  صاع  نب 
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منک . ادیپ  تفرعم  هدنامرف  ردام  هب  تبسن  ات  ما  هدمآ 
هدش نییعت  تیارب  هک  یشاداپ  ورب  لاح  دوب ، هغبان  شبقل  یلیل و  شمان  دوب  نالج  ینب  هب  بوسنم  هزنع  هلیبق  زا  ینز  وا  يرآ ، تفگ : ورمع 

ریگب
یئوشانز ماسقا  زا  تیلهاج  نامز  رد  هک  عمج ، حاکن  ناراکانز و  حاکن  باـب  رد  هیبلحلا "  هریـسلا  دوخ "  باـتک  رد ج 1 ص 46  یبلح ،

دندش یم  رتسبمه  يرگید  زا  سپ  یکی  راکانز  نز  اب  یهورگ  هک  هدوب  لومعم  نینچ  ناراکانز  حاکن  دیوگ : دشیم ، بوسحم 

هحفص 227 ] ] 

دشاب . واب  رت  هیبش  هک  دش  یم  قحلم  یسکب  هچب  لمح  عضو  زا  دعب  دش  یم  رادراب  نز  نآ  رگا  و 
یم رادراب  نوچو  دندش  یم  رتسبمه  دنتشاد -  مچرپ  هک  يرـس  نآ  زا  راکانز  ینز  اب  رفن  هد  زا  رتمک  یعمج  هک : هدوب  نینچ  عمج  حاکن  و 

هب روبجم  مه  اهنآ  دیبلط و  یم  دندوب ، هدـش  رتسبمه  وا  اب  هک  یعمج  نآ  تشذـگ  یم  نآ  زا  بش  دـنچ  دومن و  یم  لمح  عضو  تشگ و 
دندش . یم  عمج  نز  نآ  دزن  دندوب و  ندمآ 

هدروآ دوجوب  يدنزرف  نم  نونکا  دـیعلطم ، دـیا ، هداد  ماجنا  نم  اب  هک  یلمع  زا  یگمه  امـش  تفگ : یم  عمج و  نآ  هب  درک  یم  ور  سپس 
ما .

دش و یم  وا  هبقحلم  دازون  هجیتن  رد  تسا و  وت  نآ  زا  دنزرف  نیا  نالف  يا  درک : یم  باطخ  دوب  دنمقالع  هک  نیرضاح  زا  کی  ره  هب  دعب 
یم لامتحا  باسح  نیا  يور  دشاب  رتمک  نارگید  زا  شتهابش  ای  دشاب و  هتشادن  دازون  اب  یتهابش  هنوگچیه  ول  تشادن و  عانتما  قح  مه  وا 

يدنمقالع هک  صاع  هب  ار  ورمع  هدومن و  تبراقم  يا  هدـع  اب  عمج  حاکن  اب  ینعی   ) تسا هدوب  هتـسد  نیا  زا  صاع  نب  ورمع  ردام  هک  دور 
تسا .) هدومن  قحلم  هتشاد  واب  يرتشیب 

اعدا اهنآ  زا  کی  ره  نایفـسوبا و  و  هیما ، بهلوبا ، صاع ، دنا ، هدش  رتسبمه  وا  اب  رفن  راهچ  هدـش : هتفگ  هکتسا  تهج  نیدـب  لامتحا  نیا 
ردام هک  دوش  یم  دوب و  راد  هدهع  ار  شنارتخد  جراخم  وا  نوچ  دومن  قحلم  صاع  هب  ار  ورمع  هغبان  یلو  تسا  نم  دـنزرف  ورمع  هک  درک 

دش . قحلم  وا  هب  تشاد  تهابش  صاع  هب  رتشیب  همه  زا  نوچ  ورمع  هدش : هتفگ  هکنیا  لیلدب  درمش  ناراکانز  لوا  هتسد  زا  ار  ورمع 
نیاب ار  وا  ضر )  ) هباحص زا  ناشیا  زج  رسای و  رسپ  رامع  نسح ، نامثع ، یلع ، دش ، یم  عقاو  شنزرس  دروم  ببـس  نیا  هب  ورمع  هتـسویپ  و 

رکذهنیدم دجسم  نامتخاس  ثحب  رد  هک  نامثع  لتق  ناتساد  رد  شنزرس  نیا  تیفیک  هک  دندومن  یم  شنزرس  رما 

هحفص 228 ] ] 

دمآ . دهاوخ  هدش 

صاع ورمع  رفعج و  نب  هللادبع  هرجاشم 

ریقحت هار  زا  رفعج  نب  هللادـبع  هب  هیواعم  سلجم  رد  صاـع  نب  ورمع  هک  هدومن  تیاور  ماـش  خـیرات  رد ج 7 ص330 . رکاسع  نبا  ظـفاح 
رفعج رسپ  يا  تفگ :

رعـش ود  نیا  دـنادرگيور و  وا  زا  سپـس  و  بقع ) الب   ) رتبا هن  ما و  هدازانز  هن  هک  يداد  تبـسن  رفعج  هب  ارم  وت  تفگ : باوج  رد  هللادـبع 
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: دناوخب

هریهظ  تقو  سمشلا  نرق  تضرع 
اکمالظب هوض  هنم  رتستل 

هفیخ  تنمآ  مث  ارایتخا  ترفک 
اکلذب دیهش  انایا  کضغب  و 

نامیا سرتزا  سپـس  يدش و  رفاک  اضر  رایتخا و  هب  يدرگ ، نآ  شبات  عنام  ات  يدش  دیـشروخ  ضرعتم  يرادهک  یگریت  اب  زورمین  رد  وت ،
: يدروآ

تسا . هاوگ  اعدا ، نیا  رب  دوخ  ام ، هب  تبسن  تینمشد  هنیک و 
ورمع  هللادبع و 

بلطملادـبع نب  ثراحلا  نب  نایفـس  نب  ثراـحلا  نب  نایفـس  یبا  نب  هللادـبع  هک : هدروآ  شخیراـت  ص 438  رد ج 7  رکاـسع  نبا  ظـفاح 
یم تاقالم  هزاجا  هللادبع  تفگ : تساوخ و  هزاجا  هیواعم  زا  راکتمدـخ  دوب  اجنآ  مه  دـمآ  صاع  نب  ورمع  دـمآ و  هیواعم  دزنب  یمـشاهلا 

دهاوخ .
برط و سلاجم  تسا و  لوغـشم  بعل  وهلهب و  امئاد  هک  يداد  تاقالم  نذا  ار  یـسک  تفگ : هیواـعم  هب  ورمع  دـیایب . وگب  تفگ : هیواـعم 
تسا و خوش  وگ و  هلذب  نادرگور ، داهج  گنج و  زا  تسا و  دنمقالع  هدنناوخ  رهام و  ناکزینک  هب  تبسن  دهد و  یم  لیکشت  یگدنناوخ 

هاوخدوخ . مهرایسب 
تفگ : شباوج  رد  دینش  ورمع  زا  ار  شهوکن  همه  نیا  هللادبع 

رد هک  تسا  یفاصوا  يداد  تبسن  نم  هب  هچنآ  یئوگ و  یم  غورد  وت  ورمع  يا 
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زا تسا . قح  رازگ  ساپـس  الب  تنحم و  لباقم  رد  ادخ و  دایب  هشیمه  تسا  يدرم  هللادـبع  یئوگ . یم  وت  هک  تسین  نینچ  تسا  دوجوم  وت 
رابدرب . تسیا  هدنشخب  صالخا و  اب  تمارک و  بحاص  راوگرزب و  تساقآ و  نادرگ ، ور  اوران  متس و 

تسین و وجبیعو  درادـن ، رارق  سرت  یگنت و  رد  دـنک  یم  تباجا  دوش  یئاضاقت  وا  زا  رگا  تسا و  تحـصب  نورقم  دـهد  ماجنا  يراک  رگا 
تسین و سپ  هدازانز و  تسا و  یگرزب  بسن  بسح و  ياراد  تسا و  ریلد  كابیب و  ریـش  دـننام  تسا ، هتـساوخ  نینچ  وا  هراـبرد  دـنوادخ 
واگ و نتشک  شلغش  هک  اهنآ  نیرتتـسپ  رما ، رخآ  رد  دننک و  عازن  رگیدکی  اب  شیدنزرف ، ياعدا  رد  شیرق  رارـشا  هک  تسین  یـسک  دننام 

هاگباوخ هراوهگ و  ود  نیب  هکیدازون  دننام  دـش  راکـشآ  هلیبق  ود  نیب  دنابـسچ . شیرق  هب  ار  دوخ  و  درک ، هبلغ  نارگید  رب  تسا  دنفـسوگ 
دشاب . هداتفا 

. ددرگ یم  سح  وا  نادقف  دوش  رود  هلیبق  نآ  زا  هکیماگنه  هن  دنشاب و  هتفریذپ  ار  وا  هک  تسا  يروطب  هن  شیرقب  وا  تبسن 
؟ يا هتشگ  نادرم  ضرعتم  نشور )  ) هقباس مادک  اب  ای  يا ؟ هدمآ  فارشا )  ) دربن نادیم  رد  بسح  مادک  اب  ورمع )  ) وت هک  متسناد  یم  شاک 

يردپ ؟ یب  هیامورف و  رصنع و  تسس  تسپ و  نامه  وت  هکیلاح  رد  يراد ؟ هک  یتیصخش  اب  ایآ 
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يروهشم ؟ تسپ  تهافس و  يراک و  اطخ  رد  شیرق  نیب  رد  هکیتروص  رد  یناسر ؟ یم  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  تبسن  متسناد  یم  ای 
دوخ نابز  ریغ  اب  هشیمه  وت  هکنیا  زج  یمان  هن  یتسه و  یتقبـس  ياراد  هن  مه  مالـسا  رد  يا و  هرهب  یب  تیلهاـج  هرود  تمظع  فرـش و  زا 

ینک . یم  تکرح  يرگید  يورین  اب  یئوگ و  یم  نخس 
ناینب هنیآ  ره  دوشن ، زاب  شیرق  یئوگدب  هب  تناهد  ات  دز  یم  دنبزوپ  وت  هب  هیواعم  دننز ، یم  دنبزوپ  راتفک  هب  هکنانچمه  رگا  دنگوسادخب ،

هب تبـسن  هک  دـسر  هچ  ار  وـت  یتـسین و  زارطمه  رـسمه و  شیرق  اـب  وـت  هکنآ  هچ  دـش  یم  رتـعمج  شروـما  فارطا  رتراوتـسا و  وا  طلـست 
! يوش ضرعتم  شیرق  ياه  تیصخش 
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يدنب ! ورف  مد  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ار  وت  تفگ : وا  هب  هیواعم  یلو  دیوگ  باوج  دزیخ و  رب  هلباقم  هب  هک  تساوخ  ورمع 
درکن ! راذگ  ورف  زیچ  چیه  زا  وا  شهوکن  رد  هللادبع  هچ ، دنک  عافد  دوخ  زا  دیوگ و  باوج  ار  هللادبع  نانخس  هک  درک  اضاقت  ورمع 

هراشا ناتساد  نیاب  هباصالا " جرد 6 ص 320"  رجح  نبا  شاب  ابیکش  نک و  يراد  دوخ  یئوگخـساپ  زا  سلجم  نیا  رد  اما  تفگ : هیواعم 
تسا . هدومن 

صاع ورمع  مالسا  یگنوگچ 

هکیرما اهنت  هدشن و  مالـسا  نیدب  نیدتم  الـصا  هک  مینک  یم  نیقی  میبایرد  ار  ورمع  یگدنز  تایـصوصخ  مامت  خیرات  زا  هکنیا  زا  دـعب  ام ،
نب رفعج  يریگتـسد  يارب  دـیلو  نب  هرامع  یهارمهب  وا  دـمآ . شیپ  هشبح  رد  هک  تسا  ینایرج  دـنک ، مالـسا  هب  رهاظت  وا  هک  هدـش  ثعاب 

هب مدرم  ندیورگ  مالسا و  يورشیپ  نیبم  هک  دیـسروا  هب  يرابخا  اجنآ  رد  تفر  هشبح  هب  دندوب  ربمایپ  ناگداتـسرف  هک  وا  نارای  بلاطیبا و 
تخاس ! نوگرگد  ار  وا  راکفا  هک  دش  يروط  تشاد ، هشبح ) هاشداپ   ) یشاجناب هک  يدروخرب  یفرط  زا  دوب و  ص )  ) لوسر ترضح 

، دوش یم  لزان  وا  رب  لیئربج )  ) ربکا سومان  تسا و  یسوم  نوچ  هک  ار  يدرم  هداتسرف  نم  هک  تسنیا  وت  دوصقم  ایآ  تفگ : وا  هب  یشاجن 
یناسرب ! لتقب  ار  وا  ات  میامن  میلست  وتب 

، امن يوریپ  ربمایپ  نآ  زا  ریذپب و  نم  زا  ورمع ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : یشاجن  تسا ؟ نینچ  وا  ایآ  هاشداپ ! يا  تفگ : باجعا  يور  زا  ورمع 
درک . هبلغ  وا  نایهاپس  ناینوعرف و  رب  یسوم  هکنانچ  دومن  دهاوخ  هبلغ  دوخ  نیفلاخم  رب  متحروطب  تسا و  قح  رب  وا  مسق  ادخب  اریز 

وا ربارب  رد  دوش و  کیدزن  تلاسر  بحاص  هب  هک  تشاداو  ار  ورمع  نایرج  نیا 
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زا هک  دیـسرت  یم  ای  ددرگ و  دـنم  هرهب  مالـسا  عفانم  زا  ای  دـسرب  یماقم  هب  هکنیا  عمطب  رگم  تشگن  زاب  زاجح  هب  هشبح  زا  ددرگ و  میلـست 
دسرب . يدنزگ  وا  هب  نیملسم  هبلغ 

رما نارذـگ  دوخ و  ظفح  رطاخب  درک و  یم  مالـسا  هب  رهاظت  دوب و  نیملـسم  اب  صخـش  نیا  هکیناـمز  تدـم و  تفـالخ  رد  هکنآ  لـصاح 
وجه و رعش  داتفه  نمض  رد  ار  ادخلوسر  هک  میسانش  یم  يراگزور  هدیقع  هیحور و  نامه  رب  ار  وا  ام  دومن . یم  شزاس  اهنآ  اب  شیگدنز 

هدومرف : شا  هرابرد  نانموم  ریما  هک  تسا  یسک  وا  دومرف و  نعل  ار  وا  هدیصق  نامه  راعشا  دادعت  هب  مه  ادخلوسر  دومن و  شهوکن 
دشابن ؟ شردام  دننام  هک  تسا  نکمم  ایآ  تسا  هدوبن  نیملسم  نمشد  نیقساف و  رایتسد  ورمع  ینامز  هچ  رد 
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یم كاخ  ریز  رد  ار  هناد  هک  يراگدرورپ  نآ  هب  دـیامرفیم : ترـضح  دـمآ - دـهاوخ  هک  تسا -  الوم  مالک  قادـصم  صخـش  نیا  يرآ .
هک هاگنآ  ات  دنتشاد  ناهنپ  ار  ناشرفک  دنا و  هدومن  مالسا  هب  رهاظت  هکلب  دنا  هدرواین  مالسانانیا  هدیرفآ ، ار  قئالخ  دنایور و  یم  دفاکش و 

دندومن ! تشگ  زاب  دنتشاد  ام  اب  هک  یلوا  يزوت  هنیک  رفک و  لصا  نامهب  دنتسویپ و  دوخ  نارایب 
دیوگ : شا  هغالبلا "  جهن  حرش  جرد 1 ص 137 "  دیدحلا  یبا  یبا 

هدومن : لقن  حرش  نیدب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  نیب  دونش  تفگ و  دزرمایب - شیادخ  یخلب - مساقلاوبا  امداتسا ،
هدوب يوـیند  ضارغا  يارب  هک  دـنیوگ  یم  تندروآ  مالـسا  وـت و  هراـبردمدرم  هک  مراد  هارکا  نم  هللادـبع ! اـبا  يا  تفگ : ورمع  هب  هیواـعم 

تسا .
راذگاو  ار  ام  تفگ : ورمع 

لـصا و هک  راذـگاو  ار  اهنخـس  نیا  هک : تسنیا  نآ  ینعم  تسا و  ورمع  رفک  داـحلا و  هب  حیرـصت  هکلب  هیاـنک و  هلمج  نـیا  دـیوگ : داتـسا 
ترخآ هب  داقتعا  درادن و  یساسا 
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تسا . تافارخ  زا  دوش  هضواعم  يویند  ضرغ  اب  دیابن  هکنیا  و 
تسا . وا  دننام  زین  هیواعم  دشن و  فرصنم  شا  هقدنز  داحلا و  زا  هاگچیه  دوب و  دحلم  ادتبا  زا  صاع  نب  ورمع 

ار اهنآ  نم  هدش و  هداد  صاع  نب  ورمع  هب  تبسن  هک  ما  هدومن  لقن  يا  هنامیکح  نانخـس  هقرفتم ، بتک  زا  نم  دیوگ : رد ج 2 ص 113  و 
دشابن . هدیدنسپ  ینید  ظاحل  زا  هک  دنچ  ره  منک  یمن  راکنا  ار  سکچیه  تلیضف  نم  هچ ، مدومن  لقن  متفای و  وکین  هدیدنسپ و 

هک : هدرک  لقن  هللادبع  وبا  دوخ  داتسا  زا  رد ص 114  و 
نایز یهانگ  چیه  نامیا  دوجو  اب  هک  دنتـشادنپ  نینچ  ود  نیا  تسا ، صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دـش  ضحم  ءاجرا  هب  لئاق  هک  یـسک  نیلوا 

یم بکترم  یهانگ  هچ  یهاگآ  يدومن و  هبراحم  یـسک  هچ  اب  یناد  یم  تدوخ  دش : هتفگ  وا  هب  هکیماگنه  ساسا  نیا  رب  و  دناسر ، یمن 
ار ناهانگ  همه  دنوادخ  اعیمج : بونذلا  رفغی  هللا  نا  دیامرف . یم  هک  متفای  یلاعت  يادخ  لوق : هب  قوثو  نانیمطا و  تفگ : باوج  رد  يوش ،

. دیاشخب یم 
زا دندرک  ینابیتشپ  ار  وا  هکیناسک  نینچمه  مالسا و  زا  فارحنا  نید و  تلق  هب  روهشم  دوب  یقـساف  هیواعم  اما  دیوگ : رد ج 2 ص 179  و 

هدیـشوپ یـسک  چـیه  رب  نانآ  رما  هک  یـشحو  نیـشنارحص و  نادان  راب و  دـنب و  یب  دارفا  و  ماش ، لها  ناراکمتـس  صاع و  نب  ورمع  هلمج 
اهنآ . اب  زیتس  گنج و  هبراحم و  روخ  رد  دنا  هدوب  یصاخشا  تسین و 

هدنناوخ لباقم  رد  صاع ) نب  ورمع   ) ار درم  نیا  تیصخش  هک  هدش  رکذ  دامتعا  دروم  ياهباتک  رد  هک  تسا  يرایسب  نانخس  هنیمز  نیا  رد 
نآ زا  يا  هنومن  کنیا  دـیامن  یم  رادومن  ار  شفعـض  بیع و  طاقن  یمامت  ار و  وا  دوجو  تقیقح  وتایحور  دزاس و  یم  ناـیامن  مسجم و 

: نانخس
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صاع ورمع  هرابرد  ینانخس 
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ادخ ربمایپ  نخس 

ورمع داد . رارق  ود  نآ  نیب  رد  ار  دوخ  دیدب  نیا  نوچ  هتـسشن  تخت  کی  رب  وا  اب  صاع  نب  ورمع  دید  دـش ، دراو  هیواعم  رب  مقرا  نب  دـیز 
يدرک  عطق  نینموملاریما  اب  ارم  لاصتا  يدمآ  هک  یتفاین  يرگید  ياج  تفگ  وا  هب  صاع  نب 

رظن دید  مه  اب  ار  امـش  ادخ  لوسر  مشچ  نوچ  دـیدوب ، ترـضح  نآ  اب  زین  امـش  دوب و  هتفر  یگنج  هب  ادـخ  لوسر  تفگ : باوج  رد  دـیز 
هک نامز  ره  دومرف : زور  نیموس  رد  درک و  هاگن  امـش  هب  رظن  نامه  اب  دید  مه  اب  ار  امـش  نوچ  زین  موس  مود و  زور  دنکفا  ناتیوسب  يدـنت 

دوب . دهاوخن  ریخ  هب  زگره  ود  نیا  عامتجا  اریز  دینکفا  یئادج  ناشنیب  دیدید  صاع  نب  ورمع  اب  ار  هیواعم 
رد ج 2 ص 290"  ار  ناتساد  نیا  هبر  دبع  نبا  هدروآ و  دوخ  نیفص "  باتک "  رد ص 112  دش  رکذ  هکنانچ  ار  تیاور  نیا  محازم  نبا 

هک : دراد  حیرصت  شتیاور  رد  دنک و  تیاور  تماص  نب  هدابع  زا   " دیرفلا . دقعلا 
تسا : نینچ  شترابع  هدومرف و  كوبت  هوزغ  رد  ار  نخس  نیا  ادخ  لوسر 

یمن عمج  مه  اب  کین  رما  رب  هاگچیه  ود  نیا  هچ ، دـینکفا  یئادـج  اهنآ  نیب  دـیتفای  مه  اب  صاـع ) نب  ورمع  هیواـعم و   ) ار ودـنآ  ناـمز  ره 
0 دنوش

نینموملاریما نانخس 

هراشا

دای ع )  ) یلع زا  صاـع  نب  ورمع  هکدیوگیبعـش  هک : هدومن  تیاور  هسناوملا "  عاـتمالا و  باـتک "  رد ج 3 ص 183  يدـیحوت  نایح  وبا 
دومرف : نینچ  دیسر  یلع  هب  نخس  نیا  نوچ  حازم  خوش و  تسا  یصخش  تفگ : دومن و 

مرگیزاب  ارس و  هدوهیب  ساوهلاوب و  خوش و  نم  درادنپ  هک  دنیبب  ار  هغبان  دنزرف 
، دراد یم  زاب  یسوهلاوب  ینارذگ و  هدوهیب  یهابت و  زا  ارم  باسح  رشحم و  ءهشیدنا  گرم و  دای  هچ ، نم . زا  تبـسن  نیا  تسا  رود  ردقچ 

، راتفگ نیرتدب  انامه  دراد ، زاب  هدیهوکن  تافص  زا  ار  رایشوه  ناسنا  ظعاو ، نیرتهب  نوچ  هک  تسیفاک  اهدای  نیمه  و 
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تسا . غورد  نخس 
نآ رد  یهان و  تسا و  رمآ  یتخس  راگزور  رد  دیوگ ، یم  غورد  دیوگ ، نخـس  هاگ  ره  و  دنک ، یم  فلخت  دهد  يا  هدعو  هاگ  ره  ورمع ،

دزاس  نایع  غیرد  یبار  دوخ  نیرس  هک  تسنیا  وا ، هلیح  گنرین و  نیرتگرزب  دتفا . راکب  اهریشمش  هک  ماگنه 
. تسا هدومن  تیاور  هدقع  نبا  ظفاح  زا  دوخ  یلاما "  باتک "  رد ص 82  یسوط  خیش  ظفل  نیمهب  ار  تیاور  نیا 

یضر فیرش  تیاور  هب  یلع  نخس 

شنخس نی  رد  هک  ینخـس  اوران  هچ  سوهلاوب . ارد و  هزره  و  محازم ، خوش و  نم  هک  هدومن  عیاش  ماش  لها  نایم  رد  هغبان ، رـسپ  زا  اتفگش 
ار يزیچ  رگا  دیامن ، یم  فلخت  شا  هدعو  رد  تسا و  وگغورد  شراتفگ  رد  وا  تسا ، غورد  راتفگ  نخـس ، نیرتدب  تسا . راکهانگ  دوخ 
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ماگنه رد  تسین  رادافو  تناما  رب  دنک و  یم  تنایخ  شنامیپ  دهع و  رد  دزرو  یم  لخب  دوش  یئاضاقت  وا  زا  رگا  دهد و  یم  مسق  دـهاوخب 
وتروع هک  تسنیا  شریبدت  هشقن و  نیرتگرزب  دوش ، ریگرد  دروخ  دز و  دتفا و  راکب  اهریشمش  هکنیمه  اما  تسا  یهدنامرف  بوخ  گنج 

دزاس . نایامن  غیرد  یب  ار  دوخ  نیرس 
هیواعم اب  دراد ، یم  زاب  قح  راتفگ  زا  ار  وا  ترخآ  رما  زا  یـشومارف  یلو  هتـشاد  زاب  يرگیزاـب  یئارد و  هزره  زا  ارم  گرم  داـی  مسق  ادـخب 

 0 دنک میهس  ار  وا  دیآ ، یم  تسدب  هک  یتورث  دیاوع و  زا  هک  دومن  طرش  وا  اب  هکنیا  ات  درکن  تعیب 

هبیتق نبا  تیاور  هب  یلع  نخس 

هدوهیب وا  رد  هزره  حازم و  خوش و  نم  هک  درادنپ  یم  وا  هغبان  رسپ  زا  اتفگش  تفگ : نم  هب  ضر )  ) بلاطیبا نب  یلع  دیوگ : بهو  نب  دیز 
اب دنک  بلط  يزیچ  هک  یماگنه  ورمع )  ) وا تسا . غورد  نخس  راتفگ ، نیرتدبانامه  یئاوران  تبسن  هچ  هو  میارس 
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ریگتخـس و تسا  يدرم  گنج  ماگنه  رد  دزرو  یم  لخب  دوش  اضاقت  يزیچ  وا  زا  هک  ینامز  دـنک و  یم  ماربا  دزاـس و  یم  شهارمه  مسق 
ار دوخ  هک  تسنیا  شگنرین  هلیح و  رتگرزب  دوش  ریگرد  دروخ  دز و  هک  یماگنه  یلو  هداـتفین  راـکب  اهریـشمش  هک  یماداـم  اـت  ناـمرف  رپ 

 0 دزاس دوبان  تسپ و  ار  وا  ادخ  دوش . قلخ  هلمح  زا  عنام  دوخ  نیرس  نتخاس  راکشآ  اب  دزاس و  نوگژاو 

هبردبع نبا  تیاور  هب  یلع  نخس 

هتشادنپ و نینچ  هغبان  رسپ  زا  اتفگـش  دومرف : نینچ  وا  هراب  رد  ترـضح  دمآ . شیپ  صاع  نب  ورمع  زا  نخـس  بلاطیبا  نب  یلع  رـضحم  رد 
یئاوران  تبسن  هچ  هو  مسوهلاوب  وا  رد  هزره  حازم و  نم  هک  هدرک  عیاش 

هک یماگنه  دزرو و  یم  لخب  دوش  اضاقت  يزیچ  وا  زا  رگا  دنک و  یم  ماربا  تساوخرد  ماگنه  وا  انامه  تسنآ ، نیرتغورد  نخـس  نیرتدب 
هلمح زا  دوخ  نیرـس  نتخاس  رهاظ  اب  دروآ و  رد  ار  دوخ  سابل  هک  تسنیا  شمه  همه  دـتفا  راکب  اهریـشمش  دـشک و  هناـبز  گـنج  هرارش 

دزاس  دوبان  كاله و  ار  وا  ادخ  دنک . نایوجگنج 

نانمومریما زا  رگید  ینخس 

يا دومرف : ع )  ) یلع دـندومن  توعد  نآرقمکح  هب  ار  نایوجگنج  دـندز و  اه  هزین  رب  ار  اهنآرق  نیفـص  گنجر  ماـش د  مدرم  هک  یماـگنه 
هملسم و نب  بیبح  طیعم ، یبا  نبا  صاع ، نب  ورمع  هیواعم ، اما  ما  هتفریذپ  ار  ادخ  باتک  هک  متـسه  یـسک  نیرتراوازـس  نم  ادخ  ناگدنب 
ما هدوب  اهنآ  اب  ناشیکدوک  تقو  رد  مسانش  یم  امـش  زا  رتهب  ار  اهنآ  نم  دنراد  يداقتعا  نآرق  هب  هن  دنتناید و  لها  هن  نانیا  حرـس ، یبا  نبا 

دندوب  نیرتدب  يدرم  یکدوک و  ماگنه  رد  ما  هدوب  اهنآ  ای  زاب  دندیسر  يدرم  دح  هب  هکنآ  زا  سپ  و 
نانیا دنا  هدرکن  دنلبار  نآرق  نانیا  مسق  ادخب  هدش ، اوران  لطاب و  هدارا  نآ  زا  هک  تسا  یقح  نخس  نآرق ) مکح  هب  وا  توعد  ، ) نخس نیا 

دنسانش یمن  ار  نآرق 
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تسین . يرگید  زیچ  هلیح  رکم و  زج  دنا  هدرک  اه  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  هک  دینیب  یم  هکنیا  دننک و  یمن  لمع  نادب  و 

یلع زا  يرگید  نخس 

گنج ردام  هک : درک  تیاور  میارب  لئاو  نبرکب  هلیبق  زا  هدروخلاس  يدرم  زا  فوع  نب  مقرا  نب  سنوی  دیوگ : يدوعـسم  نمحرلا  دـبع  وبا 
هک تسا  یتیار  نیا  هک  دنتفگ  یهورگ  دومن ، دنلب  درک و  يا  هزین  رس  هب  عبرم  هایـس و  يا  هراپ  هکت  صاع  نب  ورمع  میدوب ، یلع  اب  نیفص 
یم ایآ  دومرف : ترـضح  دیـسر . ع )  ) یلع ترـضح  هب  هکنیا  ات  دـش  عیاـش  مدرم  نیب  بلطم  نیا  هداد و  بیترت  وا  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 

تسیچ ؟ تیار  نیا  ناتساد  دیناد 
دریذپب ؟ تسا  ررقم  نآ  هرابرد  هچنآ  اب  ارنآ  تسیک  دومرف : داد و  ناشن  ادخ ) نمشد  نیا   ) صاع نب  ورمع  هب  ار  هچراپ  نیا  ادخ ، لوسر 

اب نآ  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هک  تسنیا  شطرـش  دومرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  تسیچ ؟ نآ  طئارـش  تاررقم و  ادـخ ! لوـسر  يا  تفگ : ورمع 
اب هتخاس و  کیدزن  نیکرـشم  هب  ار  نآ  مسق  ادـخب  نونکا  تفرگ و  ار  نآ  ورمع  یئامنن ، کیدزن  يرفاک  هب  ارنآ  ینکن و  گنج  یناملـسم 

نانیا هدیرفآ  ار  قلخ  همهنیا  هدنایور و  هتفاکـش و  نیمز  رد  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  ناب  دـگنج  یم  نیملـسم  اب  زورما  نآ  نتـشاد  تسد  رد 
هب دنتفای  یناراکمه  ینارای و  هکنیمه  دنتشاد ! هاگن  دوخ  نورد  رد  ار  یـساپسان  رفک و  هدومن و  مالـسا  هب  رهاظت  هکلب  دنا ! هدرواین  مالـسا 

دندرکن ! كرت  رهاظ  تروصب  ار  زامن  هکنیا  زج  دنتشگ ، زاب  دوخ  دانع  ینمشد و 

صاع نب  ورمع  هب  نانمومریما  همان 

هراشا

لسن هداز  بقع و  یب  نآ  هب  نینموملا  ریما  یلع  ادخ  هدنب  بناج  زا  همان ) نیا  )
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هک سک  نآ  رب  مالـس  دوب - مالـساو  تیلهاج  رـصع  رد  دمحم  لآ  دمحم و  هدننک  شنزرـس  هک  تسا  لئاو  رـسپ  صاع  نب  ورمع  هدـیرب ،
دنک . يوریپ  تداعس 

صاخشا هک  یسک  يا ، هداد  تسد  زا  تسا ، هدیرد  شا  هدرپ  هک  یقساف  صخـش  رطاخ  هب  ار  یگنادرم  يدرم و  نووش  وت ، انامه  دعب ، اما 
رد دـنوش و  یم  بوسنم  تهافـس  هب  شزرا و  یب  وا  اب  شزیمآ  اب  رابدرب ، میلح و  صاخـشا  دوشیم و  تناها  شـسلجم  رد  میرک  فیرش و 

ار یهلا  هدرپس  دریگب و  وت  زا  ار  تنید  هک  دـش  ثعاـب  وا  زا  وت  يوریپ  نیا  هقبط  نش  قفاو  : دـش هتفگ  هکناـنچ  دـش  وا  لد  عباـت  تلد  هجیتن 
هکناـنچ تسناد  یم  تسخن  زور  زا  ار  وت  یتـسپ  يراـکبان و  ادـخ  هتبلا  دزاـس ، هاـبت  ار  تترخآ  اـیند و  و  نآ ) لـباقم  رد  تیلوسم  نید و  )

وریپ زین  وت  دروآ ، رد  ازع  زا  یمکـش  شراکـش  يدایز  زا  دـسرب و  یئاونب  شدـنمورین  لاگنچ  هیاس  رد  ات  دوشیم  هناور  ریـش  لابند  یگرگ 
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. تسین يزیرگ  هتشگ  يراج  نآ  رب  ریدقت  ملق  هچنآ  زا  یلو  دسر  وتب  يزیچ  شا  هدنام  سپ  زا  ات  يدش  هیواعم 
هچ يدیـسر . یم  یتـشاد  لد  رد  ار  شندروآ  تسدـب  دـیما  هچنآ  هبيدرک  یم  ریـس  تقیقح  هار  رد  یتفاـی و  یم  ار  قح  رگا  هکیلاـح  رد 

دسر . یم  تداعس  دشر و  هب  دشاب  قحوریپ  هک  سکنآ  ره  تسا  ملسم 
نامز رد  هک  یئاهنآ  هب  درک  مهاوخ  قحلم  شیرق  ناراکمتس  هب  ار  امـش  دیامرف ، طلـسم  راوخ ، رگج  نز  هداز  نآ  وت و  رب  ارم  دنوادخ  رگا 

تیافک ار  امـش  ادخ  دبای ، همادا  نم  زا  دعب  ناتیگدنز  دینامب و  هدنز  وا  وت و  رگا  و  دومرف ، كاله  ار  اهنآ  راهق  دنوادخ  ص )  ) ادـخلوسر
تساسب . ار  امش  ادخ  باقع  ماقتنا و  نامه  دنک و 

دیفم هتکن  کی 

" هغالبلا جهن  حرش  جرد 4 ص 61"  تروص  نیا  هب  ار  همان  نیا  دیدحلا  یبا  نبا 
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سک ره  سپ  میتفاین ، محازم  نب  رصن  باتک  رد  ار  همان  نیا  ام  هکیلاح  رد  تسا  هدومن  لقن  محازم  نب  رصن  فیلات  ینفـص  باتک  زا  دوخ ،
محازم نب  رصن  باتک  زا  هچنآ  هک  تسناد  دهاوخ  دنک ، رظن  ناعما  تقد و  هدومن  لقن  باتک  نیا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  زا  يرایـسب  رد 

هدوب رتگرزب  رایسب  تسا  سرتسد  رد  العف  هک  هچنآ  زا  رـصن  باتک  وا و  باتک  مامت  هن  تسا  یلـصا  باتک  زا  يرـصتخم  هدیـسر  پاچ  هب 
تسا .

یلع همان  زا  رگید  تروص 

راوگرزب ناسنا  هدیرد ، شنید  ایح و  هدرپو  تسا  راکشآ  شیراکمتـس  یهارمگ و  هک  يداد  رارق  یـسک  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  وت  انامه 
رطاخب يدرک  يوریپ  وا  زا  وت  ددرگ ، بوسنم  تهافـس  هب  وا  شزیمآ  اب  میلح  راـبدربو و  دوش  عقاو  تناـها  شهوکن و  دروم  وا  سلجم  رد 

همعط هدنامیقاب  زا  هک  یـشاب  نآ  راظتنا  ردو  ددرگ  دـنم  هرهب  وا  دـنمورین  ياه  هجنپ  زا  ات  دریگ  ار  يریـش  لابند  هک  یگـس  نوچ  ایند ، لام 
هب یتـسویپ  یم  قـح  هب  رگا  هکیلاـح  رد  يداد ! تسد  زا  ار  دوـخ  ترخآ  اـیند و  شور ، نیا  هجیتـن  رد  دـنکفا  تیوـسب  يزیچ  دوـخ  دوـخ 

. يدیسر یم  تیاهوزرآ 
ریخاتب ناتگرم  رگا  مناسر و  یم  امـش  هب  ار  ناتلامعا  شاداپ  دهد ، هبلغ  دنک و  زوریپ  نایفـس  وبا  رـسپ  وت و  رب  ارم  دـنوادخ ، هک  ماگنه  نآ 

 0 مالسلاو تسا . رتدب  تسا  ناتراظتنا  رد  هدنیآ  رد  تسامش  يور  شیپ  رد  هچنآ  دیدنام ، یقاب  نمزا  دعب  دتفا و 

نیمکح میکحت  زا  دعب  نینموملاریما  هبطخ 

نیا هفوک  رد  ترضح  نآ  دنادرگرب ، هرصب  هب  ار  سابع  نبا  ع )  ) یلع تخیرگ و  هکم  هب  یسوموبا  دندومن و  جورخ  جراوخ  هکنآ  زا  سپ 
دومرف : داریا  ار  هباطخ 

دروآ دوجوب  ار  یگرزب  هثداح  مهم و  هحناس  راگزور  دنچ  ره  تساریادخ ، شیاتس ،
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رب ادخ  دورد  تسوا - هداتسرف  هدنب و  ص )  ) محم تسین و  شتسرپ  هتسیاش  یسک  کیرـش  یب  هناگی  يادخ  زج  هک  مهد  یم  تداهـش  نم 
 -. وا لآ  وا و 

. تسا تمادن  ثعاب  دروآ و  یم  رابب  ترسح  هدومزآ ، راک  اناد و  نابرهم و  حصان  یشیدنا  حالص  تحیصن و  زا  یچیپ  رـس  انامه  دعب ، اما 
یم امـش  راـیتخا  رد  ناـگیارب  مراد  هنیـس  رد  هچنآ  منک و  یم  مـالعا  ار  دوـخ  يار  ورما  تفرگ ، تروـص  هک  يرواد  نیا  عوـضوم  رد  نم 

دوش . تعاطا  ریصق  زا  يرما  رگا  ، مراذگ
بجوم اعبط  امش  شور  نیا  دیدنکفا ، رس  تشپ  ار  متحیصن  هنادرمتم  و  دیدز ، زاب  رـس  نم  رما  شریذپ  نافلاخم  ناراکافج و  نوچ  امـش  و 
. متسناد ندز  نادنس  رب  تشم  دننامه  ار  امش  هرابرد  یشیدنا  ریخ  نم  دنکفا  تریح  دیدرتب و  شیدنا  ریخ  حصانصخش  هک  دش  نآ 

نزاوه ردارب  هکنانچ  تشگ  راکـشآ  محیاصن  زار  ررـض ، ندـمآتسدب  رطخ و  عقو  زا  سپ  هک  دیـشک  اجنآ  هب  امـش  نم و  راک  هجیتن ، رد 
دیوگ 

يوللا  جرعنمب  يرما  مکترما 
دغلا یحض  الا  حصنلا  اونیبتست  ملف 

: متفگ حوضوب  ناتیور  شیپ  هب  ار  دوخ  رما  يار و  نم  ینعی :
.
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دوب .) هتشگ  یضقنم  یلمع  ره  تقو  و  هتشذگ ، اهراک  همه  هکنیا  زا  دعب  ینعی  ) دندیمهفن ادرف  رهظ  ات  ار  محیاصن  تعامج  نآ  یلو 
رب دندنکفا و  رس  تشپ  ار  نآرق  مکح  دیتفریذپ ، يروادب  امش  هک  يرعـشا ) یـسوموبا  صاع و  نب  ورمع   ) درم ود  نیا  انامه  دیـشاب ! هاگآ 

تـسد رد  نودب  هتفرگ و  هدیدان  ار  ادخ  ياهیئامنهار  دندومن و  راتفر  دوخ  هاوخلدب  ناشمادک  ره  دندومن و  لمع  نآرق  یهن  رما و  فالخ 
کیچیه هجیتن  رد  دندومن و  فالتخا  ناشیرواد  رد  ود  ره  دندرک و  يرواد  هتـشذگ ، هریـس  نتفرگ  رظن  رد  ای  و  یناهرب ، تجح و  نتـشاد 

ماشيوسب تمیزع  هدامآ  اهنآ  دنتـسج و  يرازیب  ودنآ  زا  یگلمج  نامیا  لها  نیحلاص و  شلوسر و  ادخ و  دنتفاین و  هار  دشر  باوص و  هب 
دنتشگ .

هدیهوکن فاصوا  اب  هشیپ  تنایخ  ناراکهبت  هبطخ  نیا  رد  هکنیا  تهج  هب  یلو  هدروآ  دوخ  خیرات  جرد 7 ص 286  ار  هبطخ  نیا  ریثک  نبا 
نب ورمع  لاح  رب  مدرم  هدش  یمن  یـضار  هک  تلع  نیا  هب  ای  تسا و  هدرک  یم  هشدخ  هبطخ  نیلقان  رد  هک  ببـس  نیدب  ای  و  دنا ، هدـش  دای 

دیوگ : سپس  هدرک و  رکذ  داهشتسا  دروم  تیب  رخآ  ات  ار  نآ  هدیرب و  ار  هبطخ  لابند  دندرگ ، علطم  شقیفر  صاع و 
تنایخ و رب  ینانخـس  تسا و  هدومن  شهوکن  هدومن و  در  ار  ناشیرواد  دراد و  نارواد  راـتفر  هراـبرد  ینخـس  هلمج  نیا  زا  دـعب  ترـضح 

هدومرف . داریا  نیمکح  یهارمگ 
يارب اـم  هک  تسا  روکذـم  صاـع ) نب  ورمع   ) درم نیا  نوماریپ  رد  يرایـسب  نانخـس  ع )  ) نینموـملا ریما  ياـه  هبطخ  نمـض  دروـم  نیا  رد 

ترضح : نآ  شیامرف  زا  هلمج  نیا  دننام  میدومن  رظنفرص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر 
دش . رصم  راپسهر  دراد ، یم  نمشد  ار  وا  ادخ  هکنآ  تسود  ادخ و  نمشد  نآ  هغبان ، رسپ 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


: هلمج نیا  ای  و 

هحفص 241 ] ] 

فارحنا يورجک و  هتـسویپ  دنتـشاد و  زاب  یئادخ  هار  زا  ار  ادخ  قلخ  هک  ناگـشیپ  افج  نامه  دندرک ، حتف  را  رـصم  ناراکمتـس  ناکاپان و 
دندومن . جیورت 

دتسرف یم  تنعل  شتونق  رد  ار  ورمع  نانمومریما 

: هک تسا  هدروآ  میهاربا  قیرط  زا  دوخ  راثالا "  " باتک رد ص 71  یضاق  فسوی  وبا  تسا ) مود  پاچ  هفاضا  تمسق  نیا  )
زا راک  نیا  رد  مه  هفوک  لها  دومن و  یم  نیرفن  هیواـعم  رب  دوخ  تنونقرد  دومن  یم  گـنج  وا  اـب  هیواـعم  هک  یماـگنه  هب  ع )  ) یلع اـنامه 

. دندومن یم  تیعبت  وا  زا  مه  ماش  لها  درکیم و  ار  راک  نیمه  زین  هیواعم  دندرک ، يوریپ  ترضح 
دومرف . یم  نینچ  تونق  رد  دناوخ  یم  زامن  هک  یماگنه  ع )  ) یلع هک : دنک  تیاور  شخیرات  جرد 6 ص 40  يربط 

دیلولاو . سیق  نب  كاحضلا  دلاخ و  نب  نمحرلادبع  ابیج و  یملسلا و  روعالا  ابا  ارمع و  هیواعم و  نعلا  مهللا 
تسرف . تنعل  ار  دیلو  سیق و  نب  كاحض  دلاخ  نب  نمحرلادبع  بیبح ، یملس ، روعالاوبا  ورمع ، هیواعم ، ادنوادخ ! همجرت :

دومن . نعل  ار  نیسح  نسح و  رتشا و  سابع و  نبا  یلع و  دوخ  تونق  رد  زین  وا  دیسر  هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ 
روکذـم نینچ  محازم  تیاور  رد  وهدروآ  رـصم  پاچ  دوخ و ص 636  نیفـص ؟  " باتک رد ص 302  محازم  نب  رـصن  مه  ار  تیاور  نـیا 

تسا .
تفگ : یم  دش  یم  غراف  زامن  زا  دناوخ و  یم  ار  برغم  حبص و  زامن  هک  یماگنه  ع )  ) یلع

ثیدح رخآ  ات  هملس  نب  بیبح  یسوم و  ابا  ارمع و  هیواعم و  نعلا  مهللا 

هحفص 242 ] ] 

تسا . هدش  رکذ  دعس  نب  سیق  رتشا  ياجب  وا  تیاور  رد  هکنآ  زج  تسا  روکذم  ظفل  نامه  هب  هک 
توـنق رد  هیواـعم  یلع و  هک  دـنک  تـیاور  یلحملا "  " باـتک ص 145  جردرد 4  مزح  نبا  تـسا ) مود  پاـچ  هفاـضا  زین  تمـسق  نـیا  )

دندرک . یم  نیرفن  ار  رگیدکی  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن 
شور نیا  هتـسویپ  و  تسا : هدوزفا  نادب  ار  ترابع  نیا  هدومن و  تیاور  دوخ  صیاصخلا "  " باتک رد ص0 33 . طاوطو  ار  عوضوم  نیا  و 

درک . عنم  نآ  زا  دیسر و  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  ات  دوب  رارقرب 
تسا . هدومن  رکذ  يربط  ظفل  هب  هباغلا " دسا   " باتک جرد 3 ص 144  ریثا  نباار  تیاور  نیمه  و 

وا دـیوگ : یملـس  روعـالا  وـبا  لاـح  حرـش  رد  اـه  هینک  ثحبم  رد  باـعیتسالا "  " رد رمعوـبا  و  تسا ) مود  پاـچ  هفاـضا  زین  تمـسق  نیا  )
وا ع )  ) یلع دوب . رتتخس  نیریاس  زا  ترضح  هنیک  ینمشد و  هب  تبسن  وا  دندوب ، هیواعم  اب  نیفـص  گنج  رد  صاع  نب  ورمع  و  روعالاوبا ) )

جرد 1 ر ادـفلاوبا  درک و  یم  نیرفن  تونق  رد  زین  ار  نارگید  و  امرف ! عفد  ار  وا  ادـنوادخ ! دومرف : یم  درک و  یم  دای  حبـص  زاـمن  تونق  ار 
تسا . هدومن  رکذ  يربط  ظفل  هب  ار  ناتساد  نیا  شخیرات   179

دیوگ : میهاربا  زا  دوخ  هیارلا " بصن   " باتک جرد 2 ص 131  یعلیز  تسا ) مود  پاچ  هفاضا  زین  تمسق  نیا  )
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دـندرک و یم  يوریپ  ترـضح  زا  مه  هفوک  لها  دومرف و  یم  نیرفن  ار  هیواعم  تونق  رد  یلع  دـش . اـپ  رب  گـنج  هیواـعم  یلع و  نیب  نوچ 
دندرک . یم  يوریپ  ار  وا  ماش  لها  درک و  یم  نیرفن  اریلع  مه  هیواعم 

هلابند رد  هدرک و  تیاور  هیواعم  تونق  ات  يربط  ظفل  نیع  هب  دوخ  هرکذـت  رد ص 59  یفنح  يزوج  نباطبس  رفظملاوبا ، ار  عوضوم  نیا  و 
. تسا هدوزفا  ار  یناه  نب  حیرش  هیفنح و  نب  دمحم  مان  نآ 

هحفص 243 ] ] 

( هدش رکذ  ردشلاح ص 162 ج 1  حرش   ) لیزید نبا  نیفص  باتک  زا  لقن  دوخ  هغالبلا " جهن  حرش  جرد 1 ص 20" . دیدحلا  یبا  نبا  و 
تسا . هدرک  رکذ  ارنآ  دوخ  راصبالا "  رون  رد ص 110 " . یجنلبش  هدومن و  تیاور  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  زا  و 

ورمع رب  هشیاع  نیرفن 

هیواعم هب  زامن  زا  دعب  تونق و  رد  هتسویپ  دومن و  رایسب  يرارقیب  شگرم  رد  دیسر  هشیاع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  هکنآ  زا  سپ 
نبا دوخ و  لماک "  رد ج 3 ص 155 "  ریثا  نبا  شخیرات و  رد ج 6 ص 60  يربـط  ار  عوضوم  نیا  دومن . یم  نیرفن  صاـع  نب  ورمع  و 

 0 دنا هدرک  تیاور  هغالبلا "  جهن  حرش  رد ج 2 ص 33 "  دیدحلا  یبا  نبا  دوخ و  خیرات  رد ج 314 7  ریثک 

صاع ورمع  یبتجم و  نسح  ماما  دروخرب 

هک : هدومن  تیاور  تارخافم "  باتک "  رد  راکب  نب  ریبز 
نانخـس دـندوب و  عمج  هیواعم  دزن  هبعـش ، نب  هریغم  و  برح ، نب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  و  طـیعم ، یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  و  صاـع ، نب  ورمع 

دوب . هدیسر  نسح  ماما  هب  اهنآ  هیحان  زا  نانخس  نیمه  ریظن  دوب و  هدیسر  اهنآ  هب  نسح  ماما  زا  یکاندرد 
قیدـصت دروم  شنانخـس  هدومن و  هدـنز  ار  شردـپ  ماـن  هنوگچ  یلع  رـسپ  نسح  هک  رگنب  نینموملا  ریما  يا  دـنتفگ : هیواـعم  هب  عـمج  نآ 

روهـشم هبترم و  دنلب  تسه  هچنآ  زا  شیب  وا  نایرج  نیا  رثا  رب  دنیامن و  یم  يوریپ  وا  زا  دـنهن و  یم  ندرگ  ار  وا  رما  دـش و  عقاو  نیملـسم 
تسام . ینارگن  ثعاب  هک  میونش  یم  یئاهزیچ  وا  زا  هتسویپ  ام ، ددرگ . یم 

دیئوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  نونکا  تفگ : هیواعم 
لتاق شردـپ  هک  میئوگب  وا  هب  میئامن  شنزرـس  شوکن و  میهد و  مانـشد  وت  رـضحم  رد  ار  شردـپ  ار و  وا  ات  تسرفب  وا  لاـبند  هب  دـنتفگ :

. دنک هضراعم  ام  اب  وت ) روضح  رد   ) دناوت یمن  وا  هکنآ  لاح  میریگ و  یم  رارقا  وا  زا  هرابنیا  رد  دوب و  نامثع 

هحفص 244 ] ] 

تخاس . كانمیب  ارم  شیئوج  بیعو  وا  ماقم  هکنآ  رگم  متسشنن  وا  دزن  رد  هاگچیه  مسق  ادخب  دینکن ، نینچ  امش ، رب  ياو  تفگ : هیواعم 
نکب . ار  راک  نیا  وت  هدش  یتروص  رهب  دنتفگ :

مهد . یمن  تسد  زا  وا  هب  تبسن  ار  فاصنا  بناج  نم  هک  دینادب  دوش ، رضاح  رضحم  نیا  رد  ات  متسرفب  وا  لابند  هب  رگا  تفگ : هیواعم 
دبای ؟ يرترب  ام  نخس  رب  وا  نخس  ای  و  دنک ؟ هبلغ  ام  قح  رب  وا  لطاب  هک  يراد  نآ  سرت  ایآ  تفگ : صاع  نب  ورمع 
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دشاب . دنتفگ : دنک  وگزاب  دسر ، یم  شرظن  هب  هچنآ  مامت  هک  منک  یم  رما  وا  هب  دیایب  هک  منک  رضاحار  وا  متسرفب و  رگا  تفگ : هیواعم 
هک دینادب  ار  بلطم  نیا  دینکن و  هضراعم  وا  اب  نخـس  ماگنه  رد  دیتفرگ  وا  راضحا  هب  میمـصت  نم ، رظن  فالخ  رب  هک  لاح  تفگ : هیواعم 

نامه اب  امـش  طقف  دبـسچ ، یمن  اهنآ  هب  یگنن  راع و  چیه  دیریگ و  بیع  اهنآ  رب  دـیناوت  یمن  هجو  چـیهب  هک  دنتـسه  یناسک  نادـناخ  نیا 
تشاد  شوخان  ار  لبق  يافلخ  تفالخ  تشک و  ار  نامثع  تردپ  دیئوگب . وا  هب  دیهد و  رارق  فده  ار  وا  تمهت )  ) گنس

دیسرپ : وا  زا  ترضح  داتسرف ، ترضح  نآ  دزن  ساسا  نیا  رب  ار  یسک  هیواعم ، سپس 
رب فقـس  دـنراد ؟ يدـصقم  هچ  اهنآ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  درب . مان  ار  اهنآ  کی  کی  هیواـعم  هداتـسرف  دـندوب ؟ هیواـعم  دزن  یناـسک  هچ 
زا جورخ  زا  لبق  دنک و  رـضاح  ار  شـسابل  هک  دومرف ، روتـسد  دوخ  راکتمدخ  هب  سپـس  دندرگ ، یهلا  باذـع  راچد  دـیآ و  دورف  ناشرس 

دومرف : ار  تاملک  نیا  لزنم 
روما ناکم  نامز و  ره  رد  وت ! يزاس ؟ راوخ  موکحم و  ار  اهنآ  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  اـهنآ  ياهیدـب  زا  نم ، ادـنوادخ !

. ینابرهم نم  هب  همه  زا  شیب  هک  یئادخ  يا  امرف  يرای  تتردق  ورین و  اب  ارم 

هحفص 245 ] ] 

نخس هب  عورش  صاع  نب  ورمع  دیوگ : هکنیا  ات  دهد  یم  همادا  ناتساد  نیا  هدنیوگ  تفر . هیواعم  سلجم  هب  تساخرب و  نخس  نیا  زا  سپ 
سهوکن ترـضح  زا  تسناوت  هچنآ  تخادرپ و  ع )  ) یلع مان  رکذ  هب  وا  هداتـسرف  رب  دورد  نداتـسرف  دنوادخ و  يانثو  دمح  زا  دعب  درک و 

تفگ : داد و  وا  هب  اوران  ياهتبسن  درک و 
مه رمع  نوخ  رد  دومن و  تعیب  هارکا  هب  مه  دعب  دیزرو و  عانتما  وا  اب  تعیب  زا  تشادن و  شوخ  ار  شتفالخ  داد و  مانـشد  رکبوبا ، هب  یلع 

دومن .... تفالخ  ياعدا  اورانب  تشک و  متس  يور  زا  مه  ار  نامثع  دومن و  تکرش 
. تفگ اوران  ترضح  هب  تبسنب  تسناوت  هچ  ره  داد و  تبسن  وا  هب  هتسویپ  عوقوب  هتشذگ  رد  هک  یثداوح  دعب 

درک : هفاضا  زاب  و 
تنطلس و هب  دیـسرب و  یهاشداپ  کلم و  هب  اوران  ياهیزیرنوخ  و  افلخ ، نتـشک  اب  هک  دیدوبن  نآ  زرم  رد  بلطملادبع ، نادنزرف  امـش  انامه 

وت نسح ، يا  تسا  وت  هب  طوبرم  هچنآ  اـما  دـینز  یم  یئاوراـن  ره  هب  تسد  روظنم  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دیـصیرح  ردـقنیا  تموـکح 
تیحالـص هک  یـشیدنا  یم  هنوگچ  ادخ  هرابرد  يرادن  ار  راک  نیا  ریبدت  لقع و  چیه  هکیلاح  رد  یـسر  یم  تفالخ  هبهک  یتشادنپ  نینچ 

ار وت  هکنیا  زا  ضرغ  تساوت  ردپ  دب  لمع  هجیتن  نیا  یتسه و  ازهتـسا  هیرخـس و  روخ  رد  هک  يدح  هب  هدومن  بلـس  وت  زا  ار  تیلوسم  نیا 
میهد . مانشد  تردپ  وت و  هب  هک  دوب  نیا  میدومنراضحا ، سلجم  نیا  هب 

هرابرد میهاوخب ، هک  يروط  ره  ام  یئام ، سرتسد  رد  وت  اما  درک ، تحار  وا  تسد  زا  ام  و  اخس ، ار  وا  راک  ییاهنت  هب  دنوادخ  ار  تردپ  اما 
میوش . یمن  عقاو  شهوکن  دروم  مه ، مدرم  رظن  رد  میا و  هدرکن  یهانگ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  میشکب  ار  وت  رگا  و  مینک . یم  لمع  وت 

ینک ؟ بیذکت  ار  ام  نانخس  و  يریگب ، هدروخ  راتفگ  نیا  رب  یناوت  یم  وت  ایآ 
! دیراکمتس تردپ  وت و  هک  دیاب  ینک ، در  یتسناوتن  رگا  نک و  در  ار  نامنخس  میا ، هتفگ  ینخس  قح  فالخ  رب  ینک ، یم  لایخ  رگا 

هحفص 246 ] ] 

ربمغیپ رب  دروآ و  ياجب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  دومرف ، نخـسب  عورـش  ع )  ) نسح ماـما  تفگ : ار  نانخـس  نیا  صاـع ، ورمع  هکنیا  زا  سپ 
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یتساخرب و زیتس  هب  اهگنج ، مامت  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  تفگ :) ورمع  هب  تشذگ  رد ص 222  هک  یئاه  هلمج  زا  سپ  و   ) داتسرف دورد 
رد یتسب و  راـکب  وا  هیلع  یتـشاد ، رکم  هلیح و  دـیک و  هچ  ره  يدومن و  شرازآ  يدرک و  وجه  دوب ، هکم  رد  هک  یماـگنه  هب  ار  ترـضح 

رفعج هداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  یشاجن  ات  یتفر  هشبح  هب  یتشک  اب  دعب  يدوب و  رتتخس  رس  همه  زا  ادخ  لوسر  اب  ینمـشد  بیذکت و  ماقم 
اب ار  وت  دنوادخ ، یتشگ و  زاب  دیماان  یـشاجن ، رابرد  زا  دروخ و  گنـس  هب  تریت  یلو  یهد  لیوحت  هکم  لها  هب  یناتـسزاب و  ار  شنارای  و 

تخاس . راکشآ  تراتفگ ، بیذکت  نمض  ار  وت  يزیگنا  هنتف  دنادرگ و  رب  هشبح  زا  یگتسکشرس  سای و  تلاح 
نخس یشاجن  دزن  وا  زا  يداد و  رارق  ینیچ  نخس  هلیسو  یشاجن  رـسمه  هب  تبـسن  ار  وا  راتفر  يدیزرو و  دسح  دیلو  نب  هرامع  تقیفر ، هب 

يدوب مشاه  ینب  تخس  رس  نمشد  مالسا  وتیلهاج  رد  وت  سپ  دومن ، اوسر  ار  تقیفر  وت و  دنوادخ ، یلو  یتفگ 
میوگ و یمن  رعـش  نم  ادنوادخ ! دومرف : ادخ  لوسر  يدورـس و  رعـش  داتفه  هک : دـنهاگآ  عمج  نیا  ینادـیم و  رتهب  دوخ  وت  دومرف : سپس 

نعل ادخ ، ربمایپ  نیرفن  نیاربانب  و  تسرف ، تنعل  رازه  شیاوران ،) هدورس   ) نیا زا  یفرح  ره  رهب  ادنوادخ ، میارسب  رعـش  هک  تسین  مراوازس 
دوش . یم  نوریب  هرامش  زا  وت ، رب  ادخ 

ربخ هک  یماگنه  یتفر و  نیطسلف  هب  سپـس  یتخاس و  لدب  شتآ  رپ  ینوناک  هب  وا  يارب  ار  ایند  وت  یتفگ ، نامثع  رما  هرابرد  هک  ینخـس  اما 
رد ار  دوخ  سپـس  منک و  یم  نینوخ  ار  نآ  مراشفب ، ار  یمخز  هاگ  ره  تسا و  هللادبعوبا  ما  هینک  یتفگ : دیـسر ، وت  هب  نامثع  ندش  هتـشک 

. یتخورف وا  يایند  هب  ار  تنید  يدراذگ و  هیواعم  رایتخا 
ادخب تسا . یتسود  يورزا  هن  مینک  یم  وت  هب  هک  یباتع  میراد و  وت  زا  هک  تسا  یمـشخ  تهج  هن  دوش  یم  وت  زا  هک  یتمالم  ینادب ، دیاب 

يا تلاح  هب  ياو  یتشگن  كانبضغ  مه ، شندش  هتشک  زا  دعب  يدرکن و  شیرای  نامثع ، یگدنز  رد  هک  دنگوس 
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؟ يدورسن ار  راعشا  نیا  مشاه  ینب  هرابرد  هشبح ، يوس  هب  هکم  زا  تجورخ  ماگنه  وت ، رگم  صاع  رسپ 
دوبن . یئانشآان  هقباس و  یب  زیچ  نم  يارب  ریسم  نیا  یط  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ يرفس  هچ  نیا  دیوگ : یم  مرتخد 

مبایب . تسد  رفعج  هب  ات  ناور ، یشاجن  يوس  هب  متسه  يدرم  نم  هک  نک  لو  ارم  متفگ : ودب 
منک . تسپ  یکچوک  هب  ار  وا  یشورف  رخف  توخن و  هک  مراذگب  منک و  غاد  نانچ  یشاجن  دزن  ار  رفعج 

مصاخشا . نیرتوگ  رپ  وا  هب  تبسن  یئاوران  نتفگ  رد  مدمحا و  هدننک  شهوکن  نم 
دوبخرس . يالط  نوچ  ماقم ) ثیح  زا   ) وا هک  دنچ  ره  تسا ، هعیبر ) نب  ) هبتع هجوتم  ششوک  نیا  رد  نم  شاداپ  و 

مراذگن . ورف  يزیچ  ناشبایغ  روضح و  رد  اهنآ ) هب  تبسن  يزوت  هنیک  رد   ) مشاه ینب  زا  نم  و 
منادرگ . یم  وا  يوس  هب  ار ) مریشمش  ای   ) ار مبکرم  نانع  الاو  تسه  شدوخ  عفن  هب  دیبلط  شزوپ  وا  زا  یسک  رگا 

توفص یکز  شا و  هغالبلا " جهن  حرش  رد ج 2 ص 103"  دیدحلا  یبا  نبا  و  شا ، " هرکذت رد ص 14"  يزوج  نیا  طبس  ار ، راعشا  نیا 
دنا . هدرک  لقن  بطخلا " هرهمج  جرد 2 ص 12 " 

(: ع  ) نسح ماما  نخس  نایب  حیضوت و  اما 
صاع ورمع  رفس  نیمود  هب  هراشا  ینادرگ ، زاب  هکم  هب  ار  شنارای  رفعج و  ات  یتفر  هشبح  هب  وت  دومرف : ورمع  هب  باطخ  ترضح  هکنیا  - 1

رفعج نادرم ، هلمج  زا  هک  دندوب  هدومن  ترجه  هشبح  هب  نت  هدـجه  نانز  زا  نت و  هس  داتـشه و  دودـح  ناملـسم  نادرم  زا  تسا ، هشبح  هب 
شیرق هکیعقوم  دوب  یلع ع ) ترضح  ردارب  ) بلاط یبا  نب 
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یشاجن يارب  دنچ  یئایاده  دنتشاد و  مازعا  هشبح  هب  ار  دیلو  نب  هرامع  صاع و  نب  ورمع  دندومن ، هدهاشم  هشبح  هب  ار  ناناملـسم  ترجه 
لیوحت ار  نیملسم  دنهد و  رارق  دوخ  فادها  ریثات  تحت  ار  یشاجن  هلیسو  نیدب  ات  دنداتـسرف  رابرد  یناحور  ياهتیـصخش  هشبح و  هاشداپ 

. دنتشگ زاب  هکم  هب  سویام  ودنآو  دومن  يرادفرط  ناملسم  ناگدنهانپ  زا  یشاجن  ناشراظتنا  فالخ  رب  یلو  دنریگ 
نیا هصالخ  يداد  رارق  ینیچ  نخس  ببس  یشاجن  رسمه  هب  تبسن  ار  وا  راتفر  يدرب و  گشر  تقیفر  هب  وت  دومرف : هک  ترضح  نخـس  - 2

تسا : نینچ  ناتساد 
هرهچ یئابیز  بسانم و  یمادنا  زا  هرامع  دوب . شهارمه  مه  ورمع  رسمه  دندش ، یتشک  راوس  هشبح  دصقم  هب  هرامع  ورمع و  هک  یماگنه 

تـسم تخـس  هرامع  دندروخ و  بارـش  یتشک  رد  ورمع  هرامع و  اهبـش  زا  یکی  رد  تخاس . یمهتفیـش  ار  نانز  هکیروط  هب  دوب  دنم  هرهب 
، دسوبب ار  دوخ  يومع  رسپ  دنکن و  در  ار  رامع  ياضاقت  هک  درک  رما  شرسمه  هب  ورمع  سوبب . ارم  تفگ : ورمع و  رسمه  هب  درک  ور  دش ،

درک . عانتما  وا  یلو  دریگرب  یماک  ورمع  رسمه  زا  هک  دمآ  رب  نیا  ماقم  رد  هرامع  تشگ ، وا  هتخابلد  هرامع  درک و  ار  راک  نیا  ورمع  نز 
ار ورمع  گنردالب  هرامع  دـنک ، یم  لوبهتـسشن  یتشک  ناکـس  هبل  رب  دـید  ار  ورمع  زور  کی  هکنیا  ات  دـنک  يریبدـت  دـش  رکف  رد  هرامع 
هک تفایرد  هرامع  لمع  نیا  زا  هچ ، تفرگ  لدب  ار  هرامع  هنیک  یلو  تفای  تاجن  هدناسر  یتشک  هب  ار  دوخ  نانکانـش  ورمع  دنکفا ، ایردب 

تسا . هتشاد  ار  شنتشک  دصقوا 
مهارف ار  یلئاـسو  تشاد  مادـنا  هرهچ و  یئاـبیز  زا  هک  يا  هرهب  اـب  هراـمع  دندیـسر ، هشبح  هب  هکنآ  زا  سپ  دوـب و  یتـشک  رد  ناـیرج  نیا 

یم ماک  تفر و  یم  وا  دزن  هتسویپ  ، تفریذپ ار  وا  زین  یشاجن  رسمه  دیامن و  لصاح  هنامرحم  طابترا  یـشاجن  رـسمه  اب  تسناوت  ات  تخاس 
هک نم  تفگ  یم  ورمع  درک . یم  فـیرعت  ورمع  يارب  ار  یـشاجن  رـسمه  اـب  شزیمآ  تیفیک  ارجاـم و  همه  تعجارم ، عـقوم  رد  تـفرگ و 

طوبرم وا  اب  یناوتب  وت  هک  تسنیا  زا  رتالاب  وا  تیصخش  ماقم و  یبای ، تسد  یشاجن  رسمه  هب  یناوت  یم  هنوگچ  منک ، یمن  تقیدصت 
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يدرگ . بایماک  وا  زا  هدش و 
يارب ار  ایاضق  مامت  تشگ  یم  رب  هک  هاگرحس  درب و  یم  رـسب  یـشاجن  رـسمه  اب  ار  اهبـش  بلغا  هکیروطب  دش  یم  رارکت  هدوارم  نیا  یلو 

صوصخم رطع  زا  نک  اـضاقت  يدرک ، تاـقالم  وا  اـب  هکهعفد  نیا  یئوـگ  یم  تسار  وـت  رگا  تفگ : وا  هب  ورمع  درک . یم  فـیرعت  ورمع 
منک . قیدصت  ار  وت  ات  روایب  نم  يارب  تراتفگ  تهج  ار  نآ  زا  يرادقم  دهدب و  مه  وت  هب  یشاجن 

و دومنن ، هقیاضم  مه  وا  دومن  ار  اضاقت  نیا  درک  تاقالم  یـشاجن  رـسمه  اب  هک  یماگنه  دـهد و  ماجنا  ار  راـک  نیا  هک  درک  دـهعت  هراـمع 
مدیمهف الاح  تفگ : دید ، هرامع  تسد  رد  ار  هاش  صوصخم  رطع  یتقو  ورمع  داد ، هرامع  هب  ار  شرـسمه  صوصخم  رطع  زا  هشیـش  کی 

هاشداپ رسمه  هب  وت  هدربن ، يا  هرهب  نینچ  برع  زا  يدحا  هک  يا  هتفای  تسد  يزیچ  هب  وت  یئوگ و  یم  تسار  تراتفگ  نآ  همه  رد  وت  هک 
دشاب . هدیسر  یسک  هب  یبیصن  نینچ  هک  میا  هدینشن  و  يا ، هتفرگ  ماک  وا  زا  هتفای و  تسد  هشبح 

نیا هکنآ  زا  سپ  داد  ناشن  هاـش  هب  ار  صوصخم  رطع  درک و  فیرعت  یـشاجن  يارب  ار  هیـضق  لـصفم  تفر و  یـشاجن  دزن  هب  ورمع  سپس 
تلآ رد  ات  درک  رما  اهنز  هب  دنزاس و  هنهرب  ار  هرامع  داد  روتـسد  دومن ، رـضاح  دـنچ  ینانز  دـیبلط و  ارهرامع  دـش ، ملـسم  یـشاجن  رب  زار 

: ناتساد نیا  رداصم  درک  رارف  یئاوسر  اب  مه  هرامع  دنتخاس و  اهر  ار  وا  هیبنت  نیا  زا  سپ  دنمدب و  هرامع  تیلوجر 
دیدحلا و ص 89 ج 1"  یبا  نبا  هغالبلا "  جهن  حرـش  " ص 107 ج 2 "  یناغا ، ص 56 ج 9 "  هبیتق ، نبا  رابخالا  نویع  ص 37 ج 1 " 
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 ". برعلا صصق 

ورمع هب  سابع  نبا  همان 

نومضم : نیا  هب  تشون  يا  همان  ورمع ، همان  خساپ  رد  سابع  نب 
وا هب  یمک  رایـسب  ياهب  هب  ار  دوخ  نید  مه  وت  و  تشاد ، او  اوه  زا  يوریپ  هب  ارت  هیواعم  متفاین ، رتایح  یب  وت  زا  برع ، نایم  رد  نم  دعب ، اما 

. یتخورف
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ار ایند  یتفاین و  یبیـصن  نآ  زا  نوچ  یتخادرپ و  یبیرف  مدرم  يزاسرهاظ و  هب  مدرم  نایم  رد  یهاـشداپ  کـلم و  هب  ندیـسر  عمط  هب  سپس 
گنج و نتخاس  هدامآ  گنرین ، همهنیا  زا  تضرغ  يدرک و  یئامندوخ  عرو  دهز و  هویـش  هب  اذـل  یتسناد ، گرزب  ناراکهانگ  رگید  نوچ 

دوب  نینموم  يورین  نتسکش  مهرد 
هک گنج  نیا  رد  هچ ، درگرب . تا  هناخ  هب  و  رادرب ، رـصم  تموکح  زا  تسد  تسادـخ ، يارب  تیاه  هشقن  همه  هک  یئوگ  یم  تسار  رگا 

رکم و راچد  ماجنارـس  دومن و  زاغآ  قح  هب  ار  گنج  نآ  یلع  تسین ، یلع  نوچ  هجوچیه  هب  هیواعم  يدوب ، نآ  هدنزیگنا  دصرد ، دـص  وت 
. تخادرپ مدرم ) يزیرنوخ  و   ) فارسا هب  ماجنارس  دومن و  زاغآ  اوران  متس و  هب  ار  گنج  هیواعم  اما  دش ، امش  هلیح 

هک هیواعم  اب  ماـش  مدرم  دـندرک و  تعیب  دوب ، اـهنآ  نیرتهب  هک  یلع  اـب  قارع  مدرم  دـندوبن ، ماـش  مدرم  دـننام  گـنج ، نآ  رد  قارع  مدرم 
دندومن . تعیب  دوب  اهنآ  نیرتدب 

صیخـشت هک  دوب  اجنیا  دوب و  رـصم  تموکح  هب  ندیـسر  تدـصق  وت  متـشاد و  ارادـخ  هدارا  نم  میدوبن ، ناسکی  رما  نیا  رد  مه  وت  نم و 
تخاس . کیدزن  هیواعم  هب  ار  وت  رود و  نم  زا  اروت  زیچ  هچ  مداد 

یشیپ ام  رب  زگره  دشاب  تما  حالص  ریخ و  تدصق  رگا  میریگ و  یمن  یـشیپ  وت  رب  هجوچیهب  ام  يراد ، داسف  رـش و  دصق  وت  رگا  نیا  ربانب 
تفرگ . یهاوخن 

تفگ : ودب  دیبلط و  ار  سابع  نب  لضف  دوخ  ردارب  نانخس ، نیا  زا  سپ 
دورس : ار  راعشا  نیا  لضف ، وگب و  يراعشا  صاع  نب  ورمع  باوج  رد  مردام  رسپ  يا 

یپ رد  یپ  هک  هزین  رس  زج  تسین  یجالع  اود و  وت  ینادان  درد  يارب  هک  یئارس  ناشیرپ  یـشیدنادب و  يرگ و  هلیح  رکم و  ار  وت  تساسب 
دهد . همتاخ  نآ  رورغ  ینارگ و  رسب  دیئآ و  رد  ياپ  زا  ات  دننزب  ناتهاگولگ  رد 

. دیرآ دورف  سابع  نبا  و  ع )  ) یلع ربارب  رد  تعاطا  رس  ات  ار  امش  همه  يوراد  تسنیا 
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. داد يرترب  قلخ  رب  تلزنم  ردق و  يدنلب  تلیضف و  هب  ار  وا  يادخ  سپ  یلع ، اما 
ضرعم رد  ناگمه  درادن و  تشگزاب  دسرب ، امش  ام و  رب  رگا  میراذگ و  یم  او  مامتان  ار  گنج  زین  ام  دیرادرب ، گنج  زا  تسد  امـش  رگا 

. دوب دنهاوخ  رطخ 
كرابم يادخ ، میرادـن ، یکاب  یتسار  قح و  يارب  یلو  دـش  یفالت  مهب  تفرگ و  تروص  رگیدـکی  ربارب  رد  ماش  راتـشک  اب  قارع  راتـشک 
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تسین . شیب  يا  هعرج  وت  بیصن  يدنم و  هرهب  ماج  نیا  زا  یتخیگنارب و  يرش  هک  رصم ، رد  ار ) وت  راک   ) دنادرگن
يدنم هرهب  مه  شاداپ  زور  رد  يرب و  یمن  یتمینغ  هرهب و  يدرک ، اپب  رـصم  رد  هک  يداسف  رـش و  زا  وت  هک  ناگراتـس  هبدنگوس  ورمع  يا 

يرادن .
ثحب : نیا  رداصم 

دیدحلا ج 2 ص.288 یبا  نبا  هغالبلا "  جهن  حرش  نیفص " ص 219 " ، باتک "  هسایسلا " ج 1 ص 95  همامالا و  " 
هدـش هداد  تبـسن  سابع  نبا  تما ، گرزب  هب  هک  تسا  روکذـم  محازم ص 300  نبا  نیفـص "  باـتک "  رد  يراعـشا  هنیمز  نیا  رد  زاـب  و 

. دشاب یم  ورمع  هب  نعط  شهوکن و  مذ و  لماش  راعشا  نیا  تسا و 

سابع نبا  صاع و  ورمع  دروخرب 

مدرم هک  یمارتحا  قلخ و  بولق  رد  ار  سابع  نبا  تیعقوم  داتفا و  سابع  نبا  رب  شروبع  دوب  هتفر  جـح  هب  هک  يرفـس  رد  صاـع ، نب  ورمع 
تفگ : وا  هب  تفرگ و  هلعش  شلد  رد  دسح  کشر و  دومن . هدهاشم  دندوب ، لئاق  شیارب 

یلو هداتفا ، یتحارج  تنامـشچ  نیب  یئوگ  ینادرگ ؟ یم  يور  نم  زا  مهرد  شوخانیتلاح و  اب  ینیب  یم  ارم  تقو  ره  ارچ  سابع  رـسپ  يا 
ددرگ . یم  رهاظ  وت  رد  ساوسو  ینادان و  فعض و  راثآ  يریگ ، یم  رارق  مدرم  زا  یهورگ  نیب  رد  هک  یماگنه 

: تفگ شباوج  رد  سابع  نبا 
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ار یقح  دـننک و  یم  يراددوخ  دـنناد  یمن  هچنآ  لطاب و  نخـس  زا  دـنناکین ، ناگرزب و  زا  شیرق  یلو  یتسه  ناکاپان  نانود و  زا  هک  اریز 
شیرق لخاد  ار  دوخ  وت  دنمدرم ، نیرت  هبترم  دنلب  رهاظ  هب  دنقلخ و  ناگرزب  تایونعم ، شنم و  تهج  زا  دننک ، یمن  نامتک  دنتخانـش ، هک 

. یتسین نانآ  زا  هکیلاح  رد  یناد ، یم 
سمـش دـبع  ینب  نیب  رد  هن  يراد و  یماقم  هاگیاج و  مشاـه  ینب  نیب  رد  هن  يدـش  دـلوتم  باوخ ، رتسب  ود  نیب  رد  هک  یتسه  یـسک  وت  و 

زا مه  وت  درک و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  وت  هیواـعم  يا ، هدـننک  هارمگ  هارمگ و  ردـپ و  یب  راـکهانگ  وت  دریگ ، یم  دوـخ  هب  ار  وـت  یـسک 
یتشادنپ . دوخ  ماقم  یگرزب و  باسح  هب  ار  وا  ششخب  يدیلاب و  دوخ  هب  وا  تیامح 

دراد ؟ یعفن  نم  يارب  وت  دزن  رد  تلاح  نیا  ایآ  ملاب  یم  دوخ  هب  مدنسرخ و  وت  دوجوب  نم  مسق ، ادخب  هن  تفگ : باوج  ردورمع 
دیرفلا " ج 2 دقع  ثحب " : نیا  ردصم  مینک . یم  گنهآ  دور  قح  هک  یهار  نآهب  میلیام و  دـشاب  قح  هک  اج  ره  هب  ام  تفگ : سابع  نبا 

ص 0136 
ورمع  سابع و  نبا   - 16

تفگ : صاع  نب  ورمع  دنتشاد ، روضح  مه  صاع  نب  ورمع  سابع و  نبا  دش ، دراو  هیواعم  سلجم  هب  رفعج  نب  هللادبع 
هدنزاون هدنناوخ و  ناکزینک  هتفیـش  دهد و  یم  لد  اهزاوآ  هب  برط  مزب و  سلاجم  رد  دراد و  اهوزرآ  لد  رد  هک  دش  دراو  امـش  رب  يدرم 

رد تسا و  راکشآ  شمشخ  ( دنتسین شا  هقالع  دروم  هک  اهنآ  اب   ) دنک و یم  تیامح  دایز  ناناوج  زا  تسا و  رس  هلذب  خوش و  رایسب  تسا ،
تسا . راکفارسا  قافنا  رد  دلاب و  یم  رایسب  دوخ  ناگتشذگ  هب  تسا ، دوخیب  دوخ  زا  ینارذگشوخ 

ربارب رد  تسادـخ و  دای  هب  رایـسب  وا  يدرک ، فیرعت  هکنانچنآ  ار  رفعج  نب  هللادـبع  یئوگ و  یم  غورد  هک  مسق  ادـخب  تفگ : ساـبع  نبا 
نیتسار یفده  رابدرب ، اقآ و  گرزب ، هدنشخب و  تسا  يدرم  تسا ، رانکرب  رود و  یئاوران  ره  زا  راذگساپس و  قح  ياهتمعن 
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یئوج و بیع  یـسک  زا  تسین ، وا  رد  ددرگ ، وا  هب  یکیدزن  زا  عنام  هک  یتبیه  تیدودحم و  دنک ، یم  تباجا  ار  نارگید  ياضاقت  و  دراد ،
یب دراد . فیرـش  یبسح  تسا . ریلدو  ورـشیپ  رازراک  رد  تسا . یگنادرم  هشیب  ریـش  دراد . الاو  یماقم  شیرق  نیب  رد  دـنک . یمن  شهوکن 

شیرق باصق  هجیتن  رد  ات  دننک  عازن  شیدـنزرف  رـس  رب  شیرق  دارفا  نیرتسپ  هک  تسین  كاپان  نآ  دـننامه  تسین . هیامورف  تسپ و  ردـپ و 
دوش . هتخانش  دارفا  نیرتسکان  ددرگ و  زوریپ  نارگید  رب  لئاو ) نب  صاع  )

یگداوناخ تیصخش  زا  دیارگب و  تلذم  يراوخب و  بسن  بسح و  ثیح  زا  هک  تسین  ماقم  یب  هیامورف  نآ  نوچ  رفعج  نب  هللادبع  يرآ ،
مادـک زا  تسین  مولعم  هک   ) دـشاب هداتفا  هلحم  ود  نیب  هک  يدازون  نوچ  دـنامب ، فیلکتـالب  هدـنام و  او  هلیبق ، ود  نیب  هتـشاد و  یمک  مهس 

(. تسا فرط 
دشاب . هتسبرب  تخر  دوخ  هداوناخ  زا  ای  دشاب و  هدش  هتخانش  یگ  هراچیب  هب  هک  تسایسک  نوچ  هن 

هب بسح  لصا و  مادک  اب  و  يوش ؟ یم  نادرم  ضرعتم  یـشزرا  تیـصخش و  مادـک  اب  وت ، متـسناد  یم  شاک  دومن ) ورمع  هب  باطخدـعب  )
و هیامورف ، تسپ  يا  يدوب ؟ تدوخ  ایآ  يدرگ ؟ رهاظ  هدـنمزر  نادرم  نوچ  یتسناوت  گنج  مادـک  رد  ینک ؟ یم  زواـجت  نارگید  دودـح 

نیگمشخ یناهیفـس  زین ، دوخ  هکنانآ  یتسه ؟ اهنآ  هب  بوسنم  هک  یئاهنآ  اکتا  هب  ای  یئوگ ، یم  نینچ  دوخ  هب  اکتابایآ  ردپ ، یب  زیچان  يا 
، مالسا هب  تقبس  مدقت و  راختفا  هن  دنتـشاد و  یتفارـش  تیلهاج  دهع  ردهن  فورعم ، تلـصخ  نیدب  شرق  نایم  رد  دنا و  هیامورف  تسپ و  و 

هدش . ناشبیصن 
یتسین . اهنآ  زارطمه  هک  ینز  یم  مد  يا و  هداد  رارق  یناسک  نایم  رد  ار  دوخ  یئوگ و  نخس  ریغ  نابزب  دوخوت 

اهدرد هچ ، دوب . رود  متـس  اهیئاوران و  زا  دـش و  یم  رتکیدزن  تلیـضف  هب  تخاس  یم  رود  شهاگرد  زا  ار  وت  هیواـعم  رگا  دـنگوس ، ادـخب 
تیگدنز تخرد  هن  يدیسر و  یجنرتسد  هب  هن  هک  درب  شیپ  وزرآ  هطقن  نیرخآ  ات  ار  وت  هدنبیرف  اهیراودیما  و  تسا ، هتسویپ 
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تفرگ  یئاون  گرب و 
متیامح هب  يدومن و  عافد  نم  زا  یبوخ  هب  وت  یتسیا ، زاب  نخس  زا  رگید  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  سابع  نبا  يا  تفگ : رفعج  نب  هللادبع 

یتساخرب .
یم نونکا  یلو  دزات  یم  يا  هیام  چیه  نودـب  دـنیبن  یفیرح  دوخ  لباقم  رد  رگا  وا ، هچ  راذـگاو . ارم  هدرب ، نیا  ربارب  رد  تفگ : سابع  نبا 

. دزاس یم  ناج  یب  ار  رازراک  ناراد  نادیم  درد و  یم  مه  زا  ار  دوخ  گنسمه  ناروالد  هک  تسوا  ربارب  ردهزرش  يریش  هک  دنیب 
دومنن . راذگورف  يزیچ  هک  مسق  ادخب  میوگ ، نخس  وا  ربارب  رد  مهنم  ات  راذگب  نینموملا  ریما  ای  تفگ : هیواعم ) هب   ) صاع نب  ورمع 

تخـس و ملد  دنگوس  ادـخب  هتفگ ، دوخ  هیلع  رب  دـیوگ  هچ  ره  وا  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هچ  ره  ات  هد  شا  هزاجا  : تفگ هیواعم  هب  سابع  نبا 
دیوگ : نایبذ  ینبهغبان  هک  منانچ  تسا و  ادخب  منانیمطا  همه  تسا  هدنبوک  مباوج  يوق و 

ینوعراق  تعرق و  دق  امدق  و 
یناجش مالکلا و ال  رزن  امف 
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ینع  فارعلا  رعاشلا  دصی 
ناجه مرق  نع  رکبلا  دودص 

همجرت
تـسد نم  رازآ  جنر و  رب  اهنآ  هن  هدـمآ و  هاتوک  نم  نابز  هن  یلو  دـنا  هتفوک  ارم  اهنآ  ما و  هتفوک  ار  نارگید  نابز  ریـشمش  اب  نامز  رید  زا 

دنتفای .
دزیرگیم . هدیزگرب  رن  رتش  اب  فاصم  زا  هکیرتش  هچب  ناسب  دنازیرگیم  درادیم و  زاب  نم  زا  ار  یئوگرپ  رعاش  ره  نم  نابز 

هکیروط هب  و  دنا ، هدروآ  " يواسملا نساحملا و  رد ج 1 ص 68 "  یقهیب  " و  دادضالا ، نساحملا و  رد ص 101 "  ظحاج  ار  ناتساد  نیا 
نآ ظافلا  زا  یضعب  هک  هدش  رکذ  نآ  دننام  نایفس  یبا  نب  سابع  نب  هللادبع  زا  لقن  هب  رکاسع  نبا  زا  تشذگ . هحفص 228  رد 
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 0 دوش یم  حیحصت  اهطلغ  نآ  میدومن  اجنیا  هک  ناتساد  نیا  لقن  هلیسو  هب  هک  دوب  هدش  فیرحت  طلغ و 

صاع ورمع  هیواعم و 

ورمع امن ، يوریپ  نم  زا  تفگ : ورمع  هب  اذـل  دوش  یمن  لصاح  وا  دوصقم  دـنکن  تعیب  وا  اب  صاع  نب  ورمع  اـت  هک  درک  ساـسحا  هیواـعم 
ات تسین  وت  رایتخا  رد  مهنآ  هک  ایند ، يارب  ای  یئادج ، ترخآ  زا  مسق  ادخب  هک  ترخآ ، رطاخ  هب  منک ؟ يوریپ  وت  زا  ببـس  هچ  هب  دیـسرپ :

يزاس . کیرش  دوخ  اب  ارم 
مزاس . یم  کیرش  دوخ  اب  يویند  ياه  هرهب  رد  ار  وت  نم ، تفگ : هیواعم 

تـشون وا  مان  هب  ار  نآ  عباوت  تموکح و  نامرف  مه  هیواعم  سیونب  نم  مانب  ار  نآ  عباوت  رـصم و  تموکح  نامرف  سپ ، داد : شباوج  ورمع 
دشاب . مرما  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  هک  تسا  راد  هدهع  ورمع  : هک دوب  نینچ  نامرف  نایاپ  و 

تخاس . دهاوخن  دراو  ورمع  رارق  طرش و  هب  یصقن  هنوگچیه  ورمع  يرادربنامرف  هک  سیونب  مه  ار  هتکن  نیا  و  تفگ : ورمع 
دنگوس ادخب  و  تشون ، هیواعم  سیونب ، ار  هتکننیا  یلو  دشاب  روطنیا  ول  و  تفگ : ورمع  دنرادن . یهجوت  بلطم  نیاب  مدرم  تفگ : هیواعم 

. تشادن نآ  نتشون  زج  يا  هراچ  هیواعم  هک 
هب ار  رصم  تموکح  دیاب  تفگ : تحارصاب  مه  ورمع  و  دنتفگ ، یم  نخس  نآ  تموکح  رـصم و  رـس  رب  ورمع  اب  هیواعم  هک  ماگنه  نآ  رد 

دروم شنید  ببس  هب  درم  نیا  تفگ : دینش  ار  ورمع  نخس  نوچ  و  دش ، دراو  نایفس  یبا  نب  هبتع  مشورفب  وت  هب  ار  دوخ  نید  ات  یهدب ، نم 
دشاب . یم  ص )  ) دمحم نارای  و  هباحص ، زا  يدرف  اریز  تسا ، دامتعا 

تشون : هیواعم  هب  ورمع 

لنا  مل  ینید و  کیطعا  يواعم ال 
عنصت فیک  نرظناف  ایند  کنم  هب 
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یننا  اوس و  ایندلا  نیدلا و  ام  و 
عنقم یسار  یطعت و  ام  ذخال 
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هقفص  حبراف  ارصم  ینظعت  ناف 
عفنی رضی و  اخیش  اهب  تذخا 

همجرت :
تدـیاب هچ  هک  نک  رکف  تدوخ  موشن ، لئان  هرهب  هب  وت  يایند  زا  نآ  ربارب  رد  هکیماداـم  تخورف  مهاوخن  وتب  ار  دوخ  نید  نم  هیواـعم  يا 

درک .
مشکیم . باقن  رد  ار  مرس  منک  تفایرد  ایند  زا  هچنآ  نم  یلو  تسین  ربارب  ایند  اب  نید 

يوشیم . رو  هرهب  نادراک  هبرجتاب و  يدرمریپ  تیارد  زا  ربارب  رد  هک  تسا  يدوس  رپ  هلماعم  یهد ، نمب  ار  رصم  رگا 
دیرفلا " ج 2 ص 291  دقعلا  ثحب " : نیا  ردصم 

صاع ورمع  هیواعم و 
یبا نب  هبتع  دوخ ، ردارب  اب  عوضوم ، نی  رد  هیواـعم  دومرف ، توعد  دوخ  اـب  تعیب  هب  ار  هیواـعم  و  تشون ، يا  هماـن  نینموملا  ریما  ترـضح 

، یناد یم  الماک  ار  وا  یشیدنا  لام  یکریز و  وت  هچ ، نک  دادمتسا  صاع  نب  ورمع  راکفا  زا  رما  نیا  رد  تفگ : هبتع  دومن  تروشم  نایفس 
يرخب و ار  وا  نید  هکنیا  رگم  درک ، دهاوخ  يریگ  هرانکرتشیب  وت  هب  تبـسن  هک  نادـب  تفرگ و  هرانک  وا  رما  زا  نامثع  یگدـنز  رد  ورمع ،

. بلطایند تسا  يدرم  وا  هچ  دومن  دهاوخ  تعیب  وت  اب  وا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  یهد . رارق  شیارب  یبسانم  ياهب  لباقم  رد 
تشون : وا  هب  هیواعم  دوب ، نیطسلف  رد  صاع  نب  ورمع  عقوم  نآ  رد 

دوخ هدـنامرف  زا  هک  هرـصب  زا  رگید  یهورگ  اب  مکح  نب  ناورم  یعلطم ، هدیـسر و  وت  هب  امتح  دـش  ناـنچ  ریبز  وهحلط  یلع و  راـک  اـنامه 
ار دوخ  میمـصت  هدیقع و  زاربا  نم  یلو  هدمآ  نم  دزن  هب  یلع  اب  تعیب  هراب  رد  هللادبع  نب  ریرج  دنا و  هدمآ  ام  فرط  هب  دنا  هدرک  یچیپرس 

میامن . هرکاذم  وت  اب  رما  نیا  هب  تبسن  ات  ایب ، نم  دزن  هب  نونکا  ما ، هدومن  وت  رظن  هب  فقوتم 
دمحم  هللادبع و  دوخ  ناریپ  اب  هیواعم ، همان  ندناوخ  زا  سپ  صاع ، نب  ورمع 
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تفگ : هللادبع  تساوخ ، ار  اهنآ  رظن  دومنتروشم و 
هک مه  نامثع  ندش  هتشک  ماگنه  و  ترضح ، نآ  زا  دعب  هفیلخ  ود  نینچمه  دوب و  دونشخوت  زا  تشذگرد ، ماگنه  ادخ  لوسر  نم  رظن  هب 

مهنآ يدرگ ، هیواعم  رابرد  نیشن  هیـشاح  یهاوخ  یمن  مه  دننک و  یمن  هفیلخ  هک  ار  وت  نامب ، دوخ  هناخ  رد  نیا  ربانب  یتشادن ، روضح  وت 
. دیآ رس  ترمع  نارود  يدرگ و  مورحم  مه  نآ  زا  تسا  نکمم  هک  يزیچان  يایند  هب  ندیسر  يارب 
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تفگ : ورمع ) رگید  رسپ   ) دمحم
روجهم مانمگ و  وت  دـبای و  همتاخ  رما  دریگب و  دوخب  یعطق  تروص  رما  نیا  رگا  یئاهنآ ، روما  راد  هدـهع  شیرق و  گرزب  وت  نم ، رظن  هب 

يرآ و رب  یتسد  يرگید  نوچ  دوخ  يوش و  قحلم  ماش  لها  هب  هک  تسنآ  تحلصم  نیربانب  دش ، دهاوخ  وت  ندش  کچوک  ثعاب  یـشاب ،
يا . هدومیپ  ار  تمالس  هار  هیما  ینب  اب  وت  هک  تسا  هلیسو  نیدب  ینک ، مایق  نامثع  یهاوخنوخ  ماقم  رد 

يایند حالص  ریخ و  دمحم  يا  وت  یلو  يا  هتفرگ  رظن  رد  ارم  نید  حالص  ریخ و  هللادبع  يا  وت  يار  هب  تبـسن  اما  تفگ : باوج  رد  ورمع ،
يادص اب  ار  راعشا  نیا  هک  دندید  یم  ار  ورمع  وا  هداوناخ  ماگنه ، بش  منک ، هعلاطم  رما  ود  نیا  رد  نم  دیاب  نونکا  يدرک و  داهنـشیپ  ارم 

. دناوخ یم  دنلب 
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نآ زا  اـهیراتفرگ  عناوم و  هرهچ  هک  داد  رارق  یئاـه  هشیدـنا  سرت و  رد  ارم  تشگ و  هریچ  نم  رب  هدـنبوک  ثداوـح  راـکفا و  ماـگنه ، بش 
دوب . رگ  هولج 

يارب ار  یلع  همان  ریرج ، . دوش یم  دـیلوت  نآ  زا  یهابت  داسف و  هیاـم  هک  تسا  رما  نیمه  و  تسا ، نم  رادـید  ناـهاوخ  هیواـعم )  ) دـنه رـسپ 
همان دسرب  دوخ  يوزرآ  هب  وا  نم ، تقفاوم  اب  رگا  سپ  هتفرگ . ارف  ار  وا  اهیراوشد ، یگنت و  خلت و  ار  وا  یگدنز  هکيا  همان  هدروآ ، هیواعم 

دوش . یم  وا  ریگنماد  یگراچیب  يراوخ و  دسرن  دوخ  يوزرآ  هب  رگا  و  دنک ، یم  در  ار 
مدوبن ، هدنامرد  نوبز و  نینچ  روما ) هنوگ  نیا  رد   ) نم هکیلاح  رد  منک ، هچ  مناد  یمن  مسق ، ادخب 

دهد  یم  قوس  دوخ  دصاقم  ارجا  يوسب  ارم  نونکا  هدناشک و  دوخ  يوسب  ارم  هتسویپ  وا 
ای و  میامن ؟ يراکمه  یـشیدناریخ  لامک  اب  وا  اب  منک و  وا  يادف  ار  دوخ  ای  هدـیهوکن و  تسپ و  تسا  یتفـص  هک  نیا  منک ؟ رکم  وا  اب  ایآ 

تسا . یتحار  شمارآ و  مساره ، یم  گرم  زا  هتسویپ  هک  نم  نوچ  يا  هدروخلاس  صخش  يارب  هک  منیشنب  دوخ  هناخ  رد 
دنکن ادج  رظن  نیا  زا  ارم  سفن ) ياوه  عمط و   ) عناوم رگا  دش ، عقاو  رثوم  نم  رد  هتفگ و  نم  هب  ار  رظن  يار و  نیمه  ورمع ،) رسپ   ) هللادبع

. مشاب یم  راوتسا  مکحم و  تایعقاو ، صیخشت  رد  دوخ  نم  و  دوب . فلاخم  يار  نیا  رد  وا  اب  ورمع ) رگید  دنزرف   ) دمحم و 
تسویپ .) هیواعم  هب  ورمع  هکنیا  زا  هیانک  . ) تفر خیش  تفگ : هللادبع  ماگنه  نیا  رد 

يو دـیبلط ، ار  مالغ  نادرو  ورمع  مدحبـص ، تخورف ، اـیند  هب  ار  دوخ  نید  درک و  لوب  دوخ  ياـپ  ياـه  هنـشاپ  رب  خیـش  هتـشون : یبوقعی  و 
ار رفـس  راب  نادرو  اشگب ، ار  رفـس  راب  نادرو  درک ، یهن  رما و  وا  هب  راب  نیدـنچ  ورمع  مالغ ، روضح  زاسپ  دوب  هدومزآ  كریز و  یمـالغ 

... دنبب و
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میوگب ؟ وت  هب  يراد  لد  رد  هچنآ  یهاوخ  یم  يا  هداد  تسد  زا  اردوخ  لقع  یئوگ  هللادبع  ابا  يا  تفگ : وا  هب  نادرو 
هب منک  تعیب  یلع  اب  رگا  یئوگ : یم  دوخ  اب  دنا  هتساخرب  دربن  هزرابم و  هب  وت  بلق  رد  ترخآ  ایند و  تفگ : وگب ، وت  رب  ياو  تفگ : ورمع 
یب ترخآ  زا  تسه و  ایند  هیواعم  اب  یلو  دنک . یم  ناربج  ار  میایند  تیمورحم  ترخآ  یلو  مرادن ، یبیصن  ایند  زا  یلو  ما  هدیـسر  ترخآ 

ار مادـک  یناد  یمن  يدـیدرت و  رد  رکف  ود  نیا  نیب  وـت  نوـنکا  دـنک ، یمن  ناربـج  ار  ترخآ  تـیمورحم  اـیند  هرهب  اـما  مناـم  یم  بیـصن 
. يریذپب
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تسیچ ؟ رما  نیا  رد  وت  رظن  منادب  مهاوخ  یم  تسا ، نینچ  نم  لاح  هک  يا  هتشادنپتسار  يا ، هتفرن  اطخ  هک  ادخب  مسق  تفگ : ورمع 
و ینک ، یم  یگدـنز  اهنآ  نید  هانپ  رد  وت  دـنتفای ، هبلغ  نید  لها  رگا  ینامب ، هناخ  رد  يریگ و  هرانک  وت  هک  تسنیا  نم  رظن  تفگ : نادرو 

دنتسین . زاین  یب  ناشایندرما  رد  وت  دوجو  زا  دندش ، بلاغ  ایند  لها  رگا 
نیا تمیزع ، ماگنه  و  مراپـسهر ؟ هیواعم  فرط  هب  نم  دنا  هدش  هاگآ  برعموق  هک  ینکیم  داهنـشیپ  نم  هب  ار  هار  نیا  نونکا  تفگ : ورمع 

: دناوخ یم  ار  راعشا 
ینتخاس . راکشآ  دوب ، نم  لد  رد  هچنآ  هک  مسق  وت  ناجب  هچ ، دزاس ، دوبان  ار  تیک  ریزو  ار  وت  ادخ  نادرو 

مدومن . يور  وا  هب  زآو  صرح  يور  زا  زین  نم  دنایامن ، ور  نم  هب  ایند  هک  یماگنه 
دزاس . یم  نوگرگد  ار  اهنآ  ایند  رگید  یضعب  دننک و  یم  ظفح  ایند  یگدولآ  زا  ار  دوخ  یضعب  دنفلتخم ، سوفن 

دروخ . یم  مه  ار  هاک  یگنسرگ  عفر  يارب  هتفاین ، يا  همعط  هک  يا  هنسرگ  صخش  يرآ ،
دوخ درخ  شنیب و  عمط ، طرف  زا  مهنم  تسا و  تنطلس  ایند و  هیواعم  یلو  درادن  یهار  وا  هاگتسد  رد  ایند  تسا و  صلاخ  نید  وا  یلع ، اما 

اذل ما و  هداد  تسد  زا  ار 
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رد یلو  مناد  یم  تسه ، نآ  بلط  ایند و  رد  هک  یتافآ  همه  نم  تسین . متـسد  رد  یناـهرب  راـیتخا ، وس  نیا  رد  ما و  هدومن  راـیتخا  ار  اـیند 
تلذ و هب  یضار  یناسنا  چیه  دنکیگدنز و  تفارش  اب  دراد  تسود  نم  سفن  لاح  نیع  رد  تسا و  دوجوم  ایند  یگتفیش  زا  یئاهگنرملد 

تسین . یگدنز  رد  يراوخ 
. تسا هدشن  هبتشم  نم  رب  رما  هک  مسق  مردپ  ناجب 

دیزگ و يرود  وا  زا  رکم ) يور  زا   ) تسناد یم  ار  هیواعم  جایتحا  نوچ  ادتبا  تسویپ ، هیواعم  هب  درک و  تکرح  ورمع  نایرج ، نیا  زا  سپ 
تفگ : هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  سلجم  هب  نوچ  دنتشاد ، اه  هلیح  رکم و  رگیدکی  اب  ودنیا 

دباین . راشتنا  جراخ  رد  دنامب و  ظوفحم  ام  دزن  تسا  مزال  هک  هدیسر  امب  شرازگ  هس  بشما  هللادبع  ابا  يا 
تسیچ ؟ وگب  تفگ : ورمع 

شیپ نیا  دنا و  هدش  جراخ  شنارای  اب  هتسکش و  مهرد  ار  دنب  دیق و  دوب ، ینادنز  رـصم  رد  هک  هفیذح  یبا  نب  دمحم  انامه  تفگ : هیواعم 
، هکنیا موس  شرازگ  دـننک . هبلغ  ماش  رب  ات  هتخیگنارب  ار  نایمور  زا  یهورگ  مور ، رـصیق  هکنیا : رگید  شرازگ  تسا  یتفآ  نید  يارب  دـمآ 

درادن ، یتیمها  یتفگ ، هک  رما  هس  نیا  زا  کی  چیه  تفگ : ورمع  تسام . يوسب  تمیزع  هدامآ  هدیسر و  هفوک  هب  یلع 
یم ار  وا  ای  يراد ، یم  مازعا  شیوس  هب  یهاپس  دننک ) یم  مایق  هک   ) نارگید دننامه  ار  وا  تسین  یمهم  زیچ  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  رما  اما 

دسر . یمن  وتب  ینایز  زاب  دزیرگب  مه  رگا  و  دروآ ، دنهاوخ  وت  دزن  هب  هدرک  شریگتسد  ای  دنشک و 
ياضاقت وا  زا  تسرفب و  شیارب  هیده  ناونعب  هرقن  الط و  فورظ  يرادـقم  اب  اریمور  سرون  خرهام  ناکزینک  زا  نت  دـنچ  مور ، رـصیق  اما 

دریذپ . یم  ار  وت  ياضاقت  يدوزب  هک  امن  شزاس  حلص و 
زا يدـحا  هک  دراد  یتیعقوم  بیـصن و  یلع  گنج ، رد  دـننیب  یمن  ناسکی  ار  وت  وا و  يرماچـیه  رد  برع  هک  دـنگوس  ادـخب  هن  یلع ، اـما 

، تسین یتیعقوم  نانچ  ياراد  شیرق 

هحفص 261 ] ] 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


. يراد اور  متس  وا  رب  هکنآ  رگم  دراد  ارنآ  تیحالص  تسا و  صاخ  یتیعقوم  ياراد  وا 
نایـصع شراـگدرورپ  هب  هک  درم ، نیا  اـب  دربـن  يارب  مدـناوخ  مدوخ  يوس  هب  ار  وتنم  تفگ : ورمع  هب  هیواـعم  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

هدومن . محر  عطق  تسا و  هتشگ  تما  یگدنکارپ  ثعاب  هدومن و  اپب  هنتف  هتشک و  ار  ادخ  لوسر  هفیلخ  هدومن و 
تسیک .؟ تروظنم  تفگ : ورمع 

تسا . یلع  مروظنم  تفگ : هیواعم 
یتسین  گنسمه  یلع  اب  وت  مسق  ادخب  هیواعم  يا  تفگ : ورمع 

مهف و يورین  شناد و  رد  نینچمه  يرادـن و  ار  اهدربن  رد  ادـخ  ربمایپ  اب  یهارمه  تقافر و  و  مالـسا ، رد  یتسدـشیپ  و  ترجه ، راـختفا  وت 
تیعقوم بیـصن و  ار  وا  یئادخ  التبا  ناحتماو و  تسا  صاخ  يدودح  دح و  ار  یلع  ایازم ، نیا  همه  اب  مسق ، ادخب  یتسین  وا  دننامه  كرد 

نم يارب  یشاداپ  هچ  دراد ، هک  یئاهیگدولآ  تالکشم و  اهرطخ و  همه  اب  موش  هارمه  وا  هیلع  وت  اب  نم  رگا  تیفیک  نیا  اب  تسا و  یئوکین 
يا ؟ هتفرگ  رظن  رد 

تسا . وت  رایتخا  رد  رما  نیا  تفگ : هیواعم 
راذگاو . نم  هب  ار  نآ  يایازم  رصم و  تموکح  تفگ : ورمع 

دش . ورف  رکف  رد  درک و  لمات  داهنشیپ  نیا  زا  دعب  هیواعم 
وت هراـب  رد  برع  هک  تسا  راوگاـن  نم  رب  تفگ : ورمع  هب  ورمع ، داهنـشیپ  لـباقم  رد  هیواـعم  هک  هدـش  لـقن  نینچ  هکت  نیا  یتـیاور  رد  و 

تسا  هدوب  ایند  هب  ندیسر  تفده  رما  نیا  رد  وت  هکنیا  رب  دنک  تواضق 
رادرب . نانخس  نیا  زا  تسد  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  ورمع 

مدرک . یم  ار  راک  نیا  هنیآ  ره  میامن ، افتکا  وت  نتخاس  راودیما  هب  طقف  منک و  رکم  وت  اب  متساوخ  یم  رگا  نم  تفگ : هیواعم 
رارق هعدخ  رکم و  ریثات  تحت  هجوچیهب  ینم  نوچ  مسق ، ادخ  هن  تفگ : ورمع 

هحفص 262 ] ] 

موش . راودیما  ینخس  اب  هک  منآ  زا  رتکریز  نم  دریگ ، یمن 
وا هب  تفرگ و  زاـگ  ار  وا  شوگ  هیواـعم  درب ، کـیدزن  ار  دوخرـس  ورمع  میوگب ، وت  اـب  يزار  اـت  رآ  کـیدزن  ار  دوخ  رـس  تفگ : هیواـعم 

: تفگ
تسه ؟ یسک  قاطا  نیا  رد  وت  نم و  زج  رگم  دوب ، هعدخ  دوخ  نیا 

: تفگ دومن و  اشنا  ار  لیذ  تایبا  ماگنه  نیا  رد  ورمع 
درک . یهاوخ  هچ  هک  رگنب  مشورف ، یمن  وت  هب  ار  دوخ  نید  مسرن ، دوخ  دوصقم  يایند  هب  هک  مادام  هیواعم 

هلیح يار و  اب  هک  يراد  رایتخا  رد  هدروخلاس  يدرمریپ  ربارب  رد  يا  هدش  دنم  هرهب  یبوخ  هلماعم  زا  یهدـب ، نم  هب  ار  رـصم  تموکح  رگا 
دشاب . يرش  ریخ و  ره  ردصم  دناوتیم  دوخ 

مهرب هلماعم  نیا  رد  ار  دوخ  ناگژم  نم  مریگ . یم  ینک ، اطع  نم  هب  ار  هچنآ  هتـسب  مشچ  نم  دنتـسین و  ناسکی  وزارت  هفک  رد  اـیند  نید و 
نم رگا  تسا و  دنمدوس  رایـسب  وت  یهاشداپ  يارب  هک  دریگ  یم  رارق  ترایتخا  رد  یئورین  لباقم  رد  مهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  و  هتـشاذگ ،

دروخ . مهاوخ  نیمزب  مدرگ ، اطخ  شزغل و  راچد  راک  نیا  رد 
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ما . هدوب  صیرح  نادب  شیپ  ياهنامز  زا  نم  یلو  تسین  يدایز  ياطع  رصم ، هکنآ  لاح  يراد و  یم  زاب  نم  زا  ار  رصم  وت 
تسا ؟ قارع  هقطنم  نوچ  تیمها  ثیح  زا  رصم  هقطنم  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ : صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم 

دوش یموت  نآ  زا  یماـگنه  ددرگ و  وت  نآ  زا  هک  تسا  تیعقوم  شزرا و  نیا  ياراد  وـت  يارب  یماـگنه  هقطنم  نیا  اـما  یلب ، تفگ : ورمع 
دنا  هداهن  ندرگ  ار  وا  تعاطا  هتسویپ و  یلع  هب  قارع ، لها  هکنآ  لاح  يوش و  طلسم  یلع  رب  قارع  رد  هک 

: تفگ هیواعم  هب  دش و  دراو  نایفس  یبا  نب  هبتع  عقوم  نیا  رد 
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يراذگاو ؟ وا  هب  ار  رصم  شیاهتیلاعف ، ورمع و  لباقم  رد  يوش  یمن  یضار  ایآ 
يدرگ ؟ لئان  هجیتن  هب  یسرب و  دوصقم  هب  وا  کمک  اب  هک  ینک  راذگاو  نیا  طرشبمهنآ 

. يدش یمن  زوریپ  يدرک و  یمن  هبلغ  ماش  رب  وت  شاک 
دناوخ : ار  راعشا  نیا  دونشب  مه  هیواعم  هک  دنلب  يادص  اب  هبتع  تشذگ ، بش  زا  هک  یساپ  ، شاب ام  دزن  رد  بشما  تفگ : هبتع  هب  هیواعم 

تسا . هدماین  رد  زازتها  هب  زونه  هک  ار  يریشمش  يرادیم  زاب  هکیسک  يا 
یتسه . تحار  وت  شور  نیا  اب  و 

دوش . هبرف  ات  دنا  هدیچن  ار  وا  مشپ  مود  راب  يارب  هدیشود و  ار  شلوا  ریش  هک  یتسه  يدنفسوگ  دننام  وت 
زا تسا  هیانک  اهنیا  دوش و  هبرف  ات  نک  يراددوخ  يدعب  هرهب  زا  و  ریگب ، هرهب  دراد  شزیر  هک  لوا  ریـش  زا  يریگب ، هجیتن  یهاوخ  یم  رگا 

ینکن . ینیبدوخ  يریگب و  عقوم  نی  رد  ار  هرهب  رثکادح  دیاب  هکنیا 
رآرد . شبنج  هب  ار  ورمع )  ) وا رامش و  تمینغ  شتوف  زا  لبق  ار  تصرف  و  شکورف ، یلبنت  زا  نماد 

رب هبلغ  رهق و  اب  ددرگ و  زوریپ  نآ  ربهک  تسا  یـسک  نآ  زا  رـصم ، انامه  يازفیب ، زین  ارنآ  دننام  هدب و  ودب  ار  رـصم  تسا ، شبنجهدامآ  وا 
يا . هدروخ  بیرف  وت  هنرگ  زورفا و  رب  ار  گنج  هرئان  تسا و  یهارمگ  زاهک  نک  رود  دوخ  زا  ار  زآ  صرح و  دوش ، طلسم  نآ 

تسا . يرگید  نآ  یناوتان  زجع و  زا  مینک  هبلغ  ام  زا  کی  ره  تسا ، یلع  ام و  نیب  نونکا  رصم  انامه 
دهدب . وا  هب  ار  رصم  تیالو  درک  دهعت  دندرک و  رضاح  ار  ورمع  داتسرف  هبتع ، نانخس  عامتسا  زا  سپ  هیواعم 

: مریگیم هاوگ  نامیپ  دهع و  نیا  رد  وت  دوخ و  نیب  ار  ادخ  تفگ : ورمع 
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میدومن . حتف  ار  هفوک  رگا  تسا ، هاوگ  ما  هدومن  دهعت  وت  عفن  هب  نم  هچنآ  رب  ادخ  يرآ ، تفگ : هیواعم 
هچ هک  دندرک  لاوس  نادنزرف  تشگرب ، لزنم  هب  هکنیمه  دش . نوریب  هیواعم  دزن  زا  و  داب ، لیکو  تشذگ  ام  نیب  هچنآ  رب  ادخ  تفگ  ورمع 

يدرک ؟
دراد ؟ یشزرا  ردق و  هچ  برع  رب  تنطلس  ربارب  رد  رصم  دنتفگ : داد . ام  هب  ار  رصم  تموکح  نامرف  تفگ :

دنادرگن  ریس  ار  امش  مکش  هاگچیه  ادخ  دنک ، ریس  ار  امش  مکش  دناوتن  رصم  رگا  تفگ : ورمع 
: تشون دوخ  دـهعت  رد  مه  ورمع  دـنکن و  یچیپرـس  وا  رماوا  تعاـطا  زا  هکنیا  رب  طورـشم  دوب : هدرک  دـیق  دوخ  ناـمرف  نمـض  رد  هیواـعم 

رکم مه  اـب  دـندرک  مه  رب  هک  طرـش  ود  نـیا  اـب  ود  نـیا  زا  کـی  ره  دـیامنن و  ضقن  ار  رـصم  تیـالواطعا  وا  تعاـطا  هـکنیا  رب  طورـشم 
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. دندیزرو
دیدحلا ج 1 ص 136-138" ، یبا  نبا  حرش  دربم ج 1 ص 221 ، لماک "  محازم ص 20-24 " ،. نبا  نیفـص "  باتک "  ثحب : رداصم 

برعلا " ج 2 ص 362  صصق  لماکلا " ج 3 ص 108 "  باتک  نم  لمالا  هبغر  یبوقعی ج 2 ص 161-163 " ، خیرات 

صاع ورمع  رسای و  رامع 

لیاـمح دـندمآ و  دورف  بکرم  زا  شناـهارمه  راـمع و  دـندمآ . درگ  مه  اـب  نیفـص  هاگرگـشل  رد  صاـع  نب  ورمع  اـب  رـسای ، رـسپ  راـمع 
هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : ورمع  ماگنه  نیا  رد  دنتفرگرب ، رد  ار  ناشیاهریشمش 

وت زا  تداهـش  نیا  هب  ام  و  يدرک ، كرت  ار  تداهـش  نیا  وا  زا  دـعب  و  ص )  ) دـمحم یناگدـنز  نارود  رد  وت  شاـب ، تکاـس  تفگ : راـمع 
رگا درب و  یم  نیب  زا  ار  وـت  لـطاب  اـم  قـح  یهد ، یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  ینمـشد  تموـصخ و  رظن  زا  ار  تداهـش  نیا  رگا  میرتراوازس ،

. میرتاناد هباطخرد  وت  زا  ام  يدنار ، هبطخ  لیبس  رب  ار  تداهش 

هحفص 265 ] ] 

تابثا ار  وت  رفک  دوش ، اپرب  گنج  هکنیا  زا  لبق  دزاس و  یم  زیاـمتم  ار  وتو  اـم  نیب  هک  منک  یم  هاـگآ  يا  هملک  هب  ار  وت  نم  یهاوخب ، رگا 
ینک  بیذکت  ارم  یناوت  یمن  یهد و  یم  یهاوگ  دوخ  هیلع  رب  دوخ  هکیروط  هب  دنک  یم 

نایم رد  ار  وت  هک  مدـمآ  درگ  وتاب  تهج  نیا  زا  هکلب  ما  هدـماین  یتفگ  هکنیا  يارب  نم  تسا ) رامع  هینک  نیا   ) ناـظقی اـبا  اـی  تفگ : ورمع 
ار ناشنوخ  يرادزاب و  گنج  حالـس و  لامعتـسا  زا  ار  هورگ  نیا  ات  مدروآ  تدایهب  ار  ادـخ  تهج  نیمهب  متفای و  نارگید  عاطم  هاپـس  نیا 

یگنج ؟ یم  ام  اب  یئانبم  هچ  رب  سپ  متسه  اشوک  هار  نیار  نم د  ینک ، ظفح 
رد امـش  هک  ار  نامه  و  میناوخ ؟ یم  زامن  دـیراذگ  یم  زامن  امـش  هک  هلبق  ناـمهب  میتسرپ و  یم  ار  هناـگی  يادـخزین  اـم  هک  تسنیا  هن  اـیآ 

میراد ؟ نامیا  امش  لوسرب  مینک و  یم  تئارق  مه  ام  دینک ، یم  تئارق  امش  هک  ار  باتک  نامه  و  میئوگ ، یم  ام  دیئوگ  یم  ناتیاعد 
مینک یم  ار  نابرهم  يادخ  شتـسرپ  منید ، هلبق و  ياراد  منارای  نم و  هک  درک  يراج  وت  نابزب  ار  اهرارقا  نیاهک  اریادخ  دمح  تفگ : رامع 

تنارای  وت و  فالخب  همهنیا  میراد و  لوبق  ار  شباتک  میدمحم و  يربمایپ  هب  فرتعم  و 
هار زا  هک  یناد  یمن  دوخ  وت  داد ، رارق  هدننک  هارمگ  هارمگ و  ار  وت  تنارای ، وت و  فالخب  داد  رارق  ام  عفن  هب  ار  وت  رارقا  هک  اریادـخ  دـمح 

. تسا یئانبم  هچ  رب  وت  اب  منارای  نم و  دربن  هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  نونکا  یتسه  انیبان  عقاو  صیخشت  زا  ناهارمگ و  ای  یناگتفای 
( تلادع زا  نیفرحنم   ) نیطـساق اب  هک : دومرف  رما  مدرک و  دربن  مهنم  منک  دربن  نانکـش ) نامیپ   ) نیثکان اب  هک : دومرف  رما  نم  هب  ادخ  لوسر 

هن ؟ ای  درک  مهاوخ  كرد  ار  اهنآ  مناد  یمن  دنوش ) یم  جراخ  نید  زا  هک  نانآ   ) ار نیقرام  اما  دیئامش ، هک  مزیخرب  دربن  هب 
: دومرف یلع  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یتسنادن  ایآ  بقعالب  يا 

هحفص 266 ] ] 

 " هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  " 
يرادن . الوم  وت  متسه و  یلع  وریپو  رادتسود  ادخ ، لوسر  زا  دعب  ملوسر و  ادخ و  رادتسود  نم  و 

ما  هدادن  یمانشد  وت  هب  نم  هکنآ  لاحو  یهد ؟ یم  مانشد  نم  هب  ار  ناظقیابا  ای  تفگ : ورمع 
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ما ؟ هدرک  ار  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  نم  هک  یئوگب  یناوت  یم  ایآ  یهد ؟ یم  ممانشد  زیچ  هچ  هب  وت  تفگ : رامع 
تفگ : رامع  تسه . یتفگ  هکنیا  زج  يرگیدتابجوم  وت ، رد  تفگ : ورمع 

، تخاس دازآ  ارم  ادخ  مدوب ، كولمم  هدرب و  درک ، دنلب  ارم  ادخ  مدوب  تسپ  نم  دشاب ، هتشاد  یمارگ  ار  وا  ادخ  هک  تسا ، یسک  راوگرزب 
دینادرگ . دنمتورث  ینغ و  ارم  ادخ  مدوب ، زیچ  یب  ریقف و  دیشخب ، ورین  ارم  دنوادخ  مدوب  ناوتان 

تسیچ ؟ نامثع  ندش  هتشک  رما  رد  وت  رظن  تفگ : ورمع 
دومن . باب  حتف  ار  اهیدب  امش  يارب  وا  تفگ : رامع 

تشک . اروا  یلع  يادخ  هکلب  هن  تفگ : رامع  تشک ؟ ار  وا  یلع  تفگ : ورمع 
هب هیلع ، هللا  همحر  رـسای  نب  رامع  نیفـص ، گنج  رد  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  یثیدح  رد  دوخ ص 165  باتک  رد  محازم ، نب  رـصن 

یتخورف ؟ رصم  تموکح  هب  ار  دوخ  نید  تفگ : ورمع  هب  دش ، کیدزن  صاع  نب  ورمع 
یتشادنپ . جک  ار  مالسا  وت  شیپ ، یتدم  زا  داب  وت  رب  تکاله 

میمـصت وت و  دصق  ادخب ، دنگوس  دراد : هفاضا  ارهلمج  نیا  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  شا ص 53 ، هرکذـت "  رد "  يزوج  نبا  طبس 
. دیسرب ایند  هب  هک  هدوب  نیا  دیدومن ، زیواتسد  ار  نامثع  نوخ  هکنیا  زا  تسا ) هیواعم  دوصقم   ) ادخ نمشد  هداز  ادخ و  نمشد 

هحفص 267 ] ] 

ورمع يریمح و  حون  وبا 

مدرم و  دوب ، هیواعم  شیپ  ورمع  عقوم  نآ  رد  دـندمآ . صاع  نب  ورمع  دزن  عـالکلاوذ  قاـفتا  هب  نیفـص  زور  رد  یعـالک ، يریمح  حون  وبا 
عالکلاوذ دنداتسیا ، سلجم  نآ  رد  هکنیمه  ودنآ  دومن . یم  گنج  هب  صیرحت  ار  مدرم  رمع ، نب  هللادبع  دندوب و  هدش  عمج  اهنآ  رود  مه 

تفگ : ورمع  هب 
دیوگن .؟ غورد  دهد و  ربخ  وت  هب  رسای  نب  رامع  زا  هک  يوش  وربور  نابرهم  لقاع ، شیدناریخ ، يدرم  اب  یلیام  ایآ  هللادبع  ابا  يا 

تسیک ؟ وا  تفگ : ورمع 
منیب  یم  وت  رد  ار  بارتوبا  يامیس  تفگ : درک و  وا  هب  یهاگن  ورمع  تسا . هفوک  لها  زا  تسنم ، يومعرسپ  نیا  تفگ : عالکلاوذ 

نوعرف  لهجوبا و  يامیس  وت  تسا و ر  نایامن  وا  نارای  و  ص )  ) دمحم يامیس  نم  رب  تفگ : باوج  رد  حونوبا 
دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  نیفص " ص 174و  باتک "  ثحب : ردصم 

ورمع یلئود و  دوسالا  وبا 

. دوب هدمآ  رد  هیواعم  ذوفن  طلست و  ریز  رد  یمالسا  دالب  هکیلاح  رد  دش  دراو  هیواعم  رب  ضر )  ) یلع ندش  هتشک  زا  دعب  یلئود  دوسالا  وبا 
زاجم هیواعم  رب  دورو  هک  یماگنه  رد  درب و  کشر  وا  رب  صاـع  نب  ورمع  داد ، وا  هب  یگرزب  هزیاـجو  دـناشن ، دوخ  کـیدزن  ار  وا  هیواـعم 

. دش دراو  هیواعم  رب  هزاجا  نتفرگ  زا  سپ  تساوخ و  تاقالم  نذا  دمآ و  دوبن ،
؟ يوش دراو  نمرب  زاجم  تقو  زا  لبق  ینک و  باتش  دش  ثعاب  یبجوم  هچ  هللادبع  ابا  يا  تفگ : هیواعم 
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هحفص 268 ] ] 

دـصق تسا ، هدروآ  مشخ  هب  ارم  هدوبر و  نم  زا  ار  باوخ  دوب و  كاندرد  میارب  هک  مدـمآ  وت  دزن  یعوضوم  يارب  نینموملا  ریما  ای  تفگ :
تسا . نینموملا  ریما  يارب  یتحیصن  یشیدناریخ و  ، عوضوم نیا  رد  نم 

تسیچ ؟ عوضوم  وگب  تفگ : هیواعم 
تفگ : ورمع 

رهش رد  وا  دشاب ، هتشاد  هرهب  يرونخـس  يورین  زا  وا  نوچ  هک  تسیک  تسا ، يرونخـس  دنمدرخ و  درم  یلئود  دوسالا  وبا  نینموملا  ریما  ای 
یتسس وا  رب  ردقنیا  وت  هک  مسرت  یم  نم  هدرک و  دای  ینمشد  هب  ار  وا  نانمـشد  تسا و  هدومن  دیدجت  یکین ) هب   ) ار یلع  مان  وت ، تکلمم  و 

دوش . راوس  وت  شود  رب  ات  ینک ،
، تسین یلاخ  لاح  ود  زا  هجیتن  رد  ینک  شناحتما  یئامن و  یـسررب  یقیقحت و  وا  عضو  زا  یناسرتب و  یبلطب و  ار  وا  هک  تسنیا  نم  هدـیقع 

دراد لد  رد  هک  هچنآ  فالخ  رب  درک و  دهاوخ  رهاظت  ایو  دسر  یم  تسدب  شراتفگ  زا  يا  هنیمز  دوش و  یم  راکـشآ  وت  رب  وا  تایحور  ای 
دهاوخ حالـص  وریخ  هب  لمع  نیا  تبقاع  هجیتن و  نک ، دنـس  ذاختا  اجنیا  رد  وا  راتفگ  هب  ریذپب و  وا  زادرک  نینچ  رگا  درک ، دـهاوخ  راهظا 

. هللا اشنا  دوب 
يا هدـیقع  رظن و  هدـشن  هاگچیه  مریگب و  هدـیدان  ار  يرظنبحاص  هدـیقع  ورظن  هدـش  رتمک  هک  متـسه  يدرم  نم  مسق  ادـخب  تفگ : هیواعم 

وا هراـب  رد  ار  وت  رظن  ومنک  بلط  ار  وا  رگا  یلئود ) دوسـالاوبا   ) صخـش نیا  دروـم  رد  یلو  منکن ، رکف  نآ  فارطا  ردنم  ددرگ و  راـهظا 
. دزیخرب هضراعم  هب  وا  لباقم  رد  هک  مرادن  ار  یـسک  نم  دنک  تواقم  نم  دیدهت  هذخاوم و  ربارب  رد  دوخ  نایب  تردـق  اب  وا  و  میامن ، ارجا 

تسا نیا  رد  حالص  معلطم و  وا  لد  يادیوس  دوصقم و  زا  نم  اریز  ددرگ ، نم  یتحاران  مشخ و  ثعاب  وا  هضراعم  نخـستسا و  نکمم  و 
لاح هب  ار  وا  بلاطم  هیقب  رد  مینکن و  صحفت  وا  یعقاو  تانونکم  زا  ددرگ و  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک  یم  ام  روضح  رد  يرهاظت  هنوگ  ره  هک 

میراذگ . او  شدوخ 
: تفگ ورمع 

هحفص 269 ] ] 

يار فالخ  رب  هک  منیب  یمن  حالص  یعلطم و  نم  يار  رکف و  هوحن  هبوت  و  تفر ، اه  هزین  رس  رب  اهنآرق  هکیزور  رد  مدوب  وت  قیفر  رای و  نم 
وا لـباقم  رد  ار  دوخ  دننکرـضاح و  ار  وا  تسرفب  ما  هدرکن  غـیرد  وـت  ياـهراک  رد  دیدحالـص  یـشیدناریخ و  زا  نم  هچ  ینک ، راـتفر  نم 

دزاس  بوکنم  دبوکب و  ارت  ات  دادملق  ناوتان  زجاع و 
، دوب سک  نیموس  دـش  سلجم  دراو  هک  یماگنه  و  دـنزاس ، شرـضاح  هک  داتـسرف  دوسالاوبا  یپ  رد  درک و  راتفر  ورمع  روتـسد  هب  هیواعم 

تفگ : داد و  رارقشباطخ  دروم  سپس  تفگ و  دماشوخ  وا  هب  هیواعم 
منادب . هشقانم  عازن و  نیا  عفر  رد  ار  وت  هدیقع  رظن و  مراد  تسود  میتشاد  هعزانم  هشقانم و  دمحم  باحصا  هراب  رد  صاع  نب  ورمع  نم و 

نک . لاوس  یهاوخ  یم  هچنآ  نینموملا  ریما  ای  تفگ : دوسالا  وبا 
دندوب ؟ رتبوبحم  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  کیمادک  دوسالاوبا  يا  تفگ : هیواعم 

. درک یم  يراکادف  وا  هار  رد  تشاد و  یم  تسود  ار  ادخ  لوسر  همه  زا  رتشیب  هک  سک  نآ  تفگ : دوسالاوبا 
تفگ . دوسالاوبا  هب  تفرگ و  ار  دوخ  لاوس  هلابند  سپس  داد و  ناکت  يرس  دنکفا و  يرظن  صاع  نب  ورمع  فرط  هب  هیواعم 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


دنلضفا ؟ رترب و  وت  رظن  رد  اهنآ  زا  کیمادک  نیا  ربانب 
دش و كانمـشخ  ورمع  رب  عقوم  نیا  رد  هیواعم  دوب ، رتشیب  نارگید  زا  نید  رد  وا  فوخ  رتدایز و  وا  ياوقت  هک  سک  نآ  تفگ : دوسالاوبا 

اطخ زا  دوخ  راتفگ  رد  همه  زا  رتشیب  هک  سک  نآ  تفگ : دوب ؟ نارگید  زا  رتاناد  اـهنآ  زا  کیمادـک  نیا  رباـنب  تفگ : دوسـالاوبا  هب  سپس 
دوب . رتلماک  رتاسر و  شنخس  دوب و  نوصم 

دوب ؟ نیریاس  زا  رتعاجش  باحصا ، زا  کیمادک  درک : لاوس  هیواعم 
يرتشیب تنحم  جنر و  گنج  ياهنادیم  رد  هک  سک  نآ  هکداد  باوج  دوسالاوبا 

هحفص 270 ] ] 

. دوب رترابدرب  نمشد  تالمح  لباقم  رد  دشلمحتم و  ار 
دوب ؟ ادخ  ربمایپ  نانیمطا  قوثو و  دروم  رتشیب  باحصا  زا  کیمادک  تفگ : هیواعم 

دومرف . تیصو  وا  هراب  رد  دوخ ، زا  دعب  هک  سک  نآ  داد : باوج  دوسالاوبا 
دوب ؟ رتوگتسار  ربمغیپ  هب  تبسن  باحصا  زا  کیمادک  تفگ : هیواعم 

دومن . قیدصت  ار  شیربمغیپ  ناگمه  زا  لبق  هک  سک  نآ  تفگ : دوسالاوبا 
يدر یناوت  یم  تفگ ، دوسالاوبا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ایآ  دهدن ، وت  هب  وکین  شاداپ  يادخ  تفگ : درک و  ورمع  هب  ور  هیواعم  عقوم  نیا  رد 

ینک ؟ زاربا 
تسا . هدومن  کیرحت  رما  نیا  هب  ار  وت  یسک  هچ  هک  متسناد  لوا  زا  نم  تفگ : هیواعم  هب  دوسالاوبا 

میوگب . يا  هملک  دنچ  ورمع )  ) وا هراب  رد  هک  هدب  هزاجا  نم  هب  نونکا 
نک . نایبیناد  یم  وا  هراب  رد  هچنآ  يرآ ، تفگ : هیواعم 

تسا هدومن  شهوکن  وجه و  ار  ادخ  لوسر  هدورسهک  يراعشا  نمض  رد  هک  تسا  یسک  صخـش ، نیا  نینموملا  ریما  ای  تفگ : دوسالاوبا 
دومرف : وا  راعشا  لباقم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  و 

یم ادخ ، ربمایپ  نخس  نیا  اب  ایآ  تسرف . یتنعل  ار  وا  هدورـس ، نم  وجه  رد  ورمع  هک  یتیب  رهب  سپ  نتفگ ، مناوتن  رعـش  هک  نم  اراگدرورپ 
دسرب ؟ نآ  هب  ات  دومن ، روصت  ورمع  يارب  حالف  يراگتسر و  دوش 

دربب ؟ يدوس  دروآ  یم  تسدب  هچنآ  زا  ای  و 
یب تراقح و  ساسحا  دشاب و  هتـشاد  كانـسرت  یبلق  ناوتان و  نخـس  رد  دیاب  دشاب ، هعرق  اب  شبـسح  نتخانـش  هک  یـسک  دنگوس ، ادـخب 

هتشاد يرظن  يار و  نخـس ، نتـسب  راکب  رد  ای  دهد و  اج  نادرم  نایمرد  دناوت  یمن  ار  دوخ  دهدب ، يراخ  تلذم و  ره  هب  نت  دنک و  یهانپ 
دشاب .

ماگنه هب  دروآ و  یمن  رد  مد  دهد و  یم  شوگ  راچان  نادرم ، نتفگ  نخس  ماگنه 

هحفص 271 ] ] 

، هدش بکترم  هکی  رایسب  هانگ  ببسب  دنکفا  ایر  فلکت و  هب  ار  دوخ  نید  مانب  دنیـشن ، یم  گس  نوچ  وا  موق ، ره  ناراوگرزب  نتـساوخ  اپب 
نادرگرس تخس  ياهیگریت  رد  سپـس  دناوتن ، يرـسمه  هعزانم و  اهنآ  يراوگرزب  رد  لاح  نیع  رد  دنکفا و  یمن  رظن  ناراوگرزب  تهبا  اب 
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رد هلیح  رکم و  ماجنارـس  هکیلاح  رد  دـنک  یم  هلماعم  گنرین  هلیح و  هب  مدرم  اب  دوش ، یم  لـغد  رکم و  هب  لـسوتم  یئاـیح  یباـب  و  هدـش ،
تسا . شتآ 

لـسوتمناونع نیا  هب  يدرک و  یمن  هنانک  هب  هتـسباو  ار  دوخ  بسن  رگا  و  یتسه ، هیاـمورف  راوخ و  وت  اـنامه  یلئود  ردارب  يا  تفگ : ورمع 
هب یـشورف و  یم  یگرزب  نارگید  رب  یگتـسباو  نیا  ببـسب  راچان  دـندوبر ، یم  ناـیم  زا  ار  وت  يراکـش  زاـب  نوچ  تناـیفارطا  يدـش ، یمن 

دهاوخ یلابو  تیارب  يروآ  نابز  یئاناوت و  نیمه  يدوزب  یلو  تسا  اناوت  ایوگ و  تنابز  اهزیواتـسد ، نیا  اب  ینک و  یم  هلمح  اـهنآ  يورین 
دوب .

وا هب  تبسن  تینمشد  توادع و  هاگچیه  مه  نونکا  يدوب و  هیواعم )  ) نینموملا ریما  هب  تبسن  صاخـشا  نیرتنمـشد  اهلبق  زا  وت  مسق . ادخب 
رگا و  یتسه ، هثداح  داجیا  یئوجارجام و  یپ  رد  مادـم  ینمـشد ، ناتـسود  اب  تسود و  وا  نانمـشد  اب  اذـل  هدوبن ، تدـش  یتخـس و  نیا  هب 

نآ وت  اریز  تخاس ، یم  نوریب  ترـس  زا  ار  تیناطیـش  راکفا  درک و  یم  عطق  ار  وت  نابز  املـسم  هنیآ  ره  درک  یم  يوریپ  نم  رظن  زا  هیواعم 
يا  هدرک  نیمک  رن  یعفا  نوچ  هیواعم )  ) وا یتسه  تخرد  ياپ  رد  هک  یتسه  يراکبان  نمشد 

تفگ : دمآ و  نخس  هبهیواعم  ماگنه ، نیا  رد 
درک و ورمع  هب  ور  سپـس  یتشاذـگن و  یقاـب  شزاـس  یتشآ و  هار  چـیه  يدومن و  یتـساوخ  هچنآ  رد  ار  شواـک  ياـهتنم  وت  دوسا  اـبا  يا 

زواجت وت  رب  دـش و  زاغآ  وا  زا  نخـس  يدیـسرن ، دوخ  دوصقم  هب  دوسالاوبا ، ربارب  رد  يدـماینرب و  عافد  هدـهع  زا  دـیاب ، هک  روطنآ  تفگ :
نخـس دـیرذگ و  رد  نخـس  نیا  زا  تسا ، رتراـبدرب  هیواـعم )  ) امـش یموس  تسا و  رتراکمتـس  دـنک ، هلمح  هب  زاـغآ  هک  سک  نآ  دومن و 

نایم هب  يرگید 

هحفص 272 ] ] 

دیوش . جراخ  سلجم  زا  مدومن ، ناتجارخا  سلجم  زا  هک  دینک  روصت  هکنیا  نودب  دیروآ و 
دورس : یم  ار  تیب  نیا  هکیلاح  رد  تساخرب  ورمع 

تضم  یتلا  نورقلا  ییعا  دقل  يرمعل  " 
 " نیمک داوفلا  نیب  يوث  شغل 

دناوخ : یم  ار  تیب  نیا  و  تساوخ ، اپب  دوسالاوبا  و  تسا . هدومنهتسخ  ار  هتشذگ  ياهنرق  نورد ، یکاپان  مسق ، مدوخ  ناجب  همجرت :

هیفخ  ثیل  مار  ارمع  نا  الا  " 
 " نیرع ثیل  بئذلا  لانی  فیک  و 

دهاوخ گرگ  هنوگچ  هکنآ  لاـح  هدـیمرآ و  دوخ  ماـنک  رد  هک  يریـش  هب  تبـسن  هدوـمن ، تمحازم  گـنهآ  ورمع  دیـشاب  هاـگآ  همجرت :
دناسرب . ینایز  وا  هب  دسرب و  هزرش  ریش  هب  هک  تسناوت 

رکاسع " ج7 ص104-106. نبا  خیرات "  ثحب : نیا  ردصم 
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نسح نب  دیز  رفعج و  وبا  زا  ینخس 

نایهاپس لباقم  رد  ار  ماش  لها  فوفص  هک  دومن  تساوخرد  صاع  نب  ورمع  زا  نیفـص  زور  رد  هیواعم  دنیوگ : نسح  نب  دیز  و  رفعجوبا ،
تفگ : ورمع  دیامن ، مظنم  قارع 

ذفان ربتعم و  وت  يارب   - يدرک رخـسم  ار  قارع  دـالب  و  دوش ، هتـشک  بلاـط  یبا  رـسپ  هکیتروص  رد  نم -  ناـمرف  مکحهکنیا و  رب  طورـشم 
دشاب 

تسا ؟ رصم  تموکح  هراب  رد  وت  نامرف  هک  تسنیا  هن  رگم  تفگ : هیواعم 
تسا خزود  شتآ  ياهب  بلاط  یبا  رـسپ  ندش  هتـشک  تسا و  تشهب  ضوع  رد  نم  يارب  رـصم  تموکح  هک  تسنیا  هن  رگم  تفگ : ورمع 

دنراتفرگ ؟ خزود  رد  هتسویپ  ددرگ و  یمن  ادج  یتآ  شلها  زا  هک 
. دوش هتشک  بلاط  یبا  رسپ  رگا  تسیقاب ، دوخ  رابتع  رد  میدرک  اطعا  وت  هب  رصم  تموکح  يارب  هک  ینامرف  هللادبع ، ابا  يا  تفگ : هیواعم 
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دنونشب . ار  وت  نخس  ماش  لها  ادابم  وگب ، نخس  هراب  نیارد  هتسهآ  وت ،
هب ار  دوـخ  ياـه  همجمج  دـینک ، مظنم  ار  دوـخ  فوفـص  ماـش  مدرم  هورگ  يا  تفگ : دوـمن و  ماـش  لـها  هب  باـطخ  ورمع  عـقوم  نـیا  رد 

ار ناش  هلابند  دیشکب و  ار  اهنآ  دینک ، دربن  دوخ  نمشد  اب  و  دیئوج ، تناعتسا  شدیتسرپ ، یم  هک  دوخ  يادخ  زا  دیراپـسب و  ناتراگدرورپ 
شناگدنب زا  سک  ره  هب  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  نیمز  انامه  دیـشاب ، رابدرب  روبـص و  گنج  ياهدماشیپ  تالکـشم و  لباقم  رد  دینک و  عطق 

دوب . دهاوخ  يوقت  لها  عفن  هب  راک  ماجرف  دهد و  یم  هرهب  دهاوخب 
دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و  محازم ص 123 ، نبا  نیفص "  باتک "  ثحب : نیا  ردصم 

( هیواعم لباقم  رد   ) ورمع هک  یتاملک  نیا  اریز ، دنک . یم  تلالد  ورمع )  ) درم نیا  ینید  فعض  رب  هک  تسا  یمالک  نیرتگرزب  ، نخـس نیا 
اب تسا  هداد  صیخـشت  ار  وا  اب  نیزراـبم  نیفلاـخم و  راـک  داـسف  یهاـبت و  هتخانـش و  ار  ع )  ) یلع ناـنموم  ریما  قح  هک  دـناسر  یم  تفگ ،

لالدتـسا نیا  هک  تسناد  دیاب  نیا ، ربانب  دزاس  یم  هبتـشم  مدرم  رب  ار  رما  تقیقح  دـنک و  یم  صیرحت  بانج  نآ  اب  دربن  هب  ار  مدرمهمهنیا 
. دنناد یم  وکین  وا  تلادع  ای  داهتجا و  يور  زا  ار  ورمع  لمع  هک  تسا  یناسک  هدیقع  رظن و  رب  در 

شا هدازردارب  صاع و  ورمع 

وت هک  وگب ، نم  هب  ورمع  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  وا  دزن  رصم  زا  هک  مهس  ینب  هلیبق  زا  تشاد  كریز  رایشوه و  يا  هدازردارب  صاع ، ورمع 
ینارورپ  یم  ار  تدوخ  ریغ  يایند  يوزرآ  لد  هب  يداد و  ار  دوخ  نید  ینک ؟ یم  یگدنز  ییار  هدیقع و  هچ  اب  شیرق  نایم  رد 

؟ تسا هدنز  ع )  ) یلع هکنآ  لاح  دومن و  دنهاوخ  میلست  هیواعم  هب  ار  رصم  تیالو  نامثع -  ناگدنشک  رصم -  لها  يرادنپ  یم  ایآ 
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زا مه  نخس  اب  داد  رارق  وت  همعط  ارنآ  نخـس ، اب  هک  روطنامه  تفرگ ، رارق  هیواعم  طلـست  تحت  رـصم  مه  رگا  هک  يرادنپ  یم  نینچ  زاب  و 
دناتس ؟ یمن  زاب  وت 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم  یلع و  تسد  رد  هن  تسادخ ، تسد  رد  رما  نانع  هدازردارب  يا  تفگ : ورمع 
دورس : نینچ  ورمع  خساپ  رد  کناوج 

وت دـشاب و  یم  لدـیوق  راددوخ و  رایـسب  و  تسا . راگزور  تسدربز  كریز و  ناـمرهق  ورمع  داـیز  ینب  هلیبق  رهاوخ  يا  دـنه  شاـب  هاـگآ 
ینآ . راتفرگ 

دنرگ  هلیح  كانرطخ و  یئارحص ، رام  نوچمه  شیاهیزاسرهاظ  دنوش و  یم  نادرگرس  اهدرخ ، هک  دنک  یم  هلیح  نانچ 
درادیمرب . هدرپ  وا  بیرف  هعدخ و  زا  هک  هدرک  لیمحت  ورمع  رب  یطئارش  دوخ  هماندهع  رد  هیواعم 
دناراکبیرف . راکم و  رفن  ود  ره  دشاب ، وا  هلیح  ریگولج  هک  هدرک  داهنشیپ  یطرش  لباقم  رد  ورمع 

يدوبن  راگتسر  زاغآ  زا  يا و  هدیسرن  رصم  تموکح  هب  عقاو  يور  زا  وت  هک  ورمع  شاب  هاگآ  درک :) ورمع  هب  باطخ  سپس  )
یتسه  ناگدنب  نیرتدب  وت  اذل  يدرک ، نایز  هلماعم  نیا  رد  و  یتخورف ، ایند  هب  ار  تنید  وت 

دوب . دهاوخ  هارمه  اسرف  تقاط  ياهیراوشد  اب  دوصقم ، نیا  هب  وت  ندیسر  یلو  يدش ، بحاص  ار  رصم  راک ، زاغآ  رد  دنچ  ره  وت 
ار دوخ  یئور  هیـس  اب  و  یتخاب ، يدروآ  تسدـب  هچنآ  هار  نیا  رد  و  دوش ، یم  دراو  داع  موق  رب  هک  یـسک  نوچمه  يدـش  دراو  هیواـعم  رب 

یتخاس  مورحم 
يدرک و لودع  وا  اب  یهارمه  وا و  زا  دعب  و  يدشن ؟ هاگآ  دیسر  نمشد  هب  وا  قح  زا  هچنآ  هب  يا و  هتخانشن  ار  ع )  ) یلع نسحلاوبا  وت  ایآ 

برح داز  هیواعم ، يوس  هب 
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تسا . رایسب  هلصاف  يزور ) هریت   ) یهایس اب  تینارون )  ) يدیفس نایم  هکیلاح  رد  يدیئارگ 
وا هک  یماگنه  ایآ  تسا . رایسب  قرف  داسف  یهابت و  اب  ار  یگتسیاش  و  دسر ، اجک  لیهس  هراتس  هب  دشاب  اسر  زارد و  ردق  ره  یمدآ  ناتشگنا 

دوب ؟ یهاوخ  نمیا  دنک ، یم  نمشد  هب  هلمح  هب  راداو  هدنرب ، دنلب و  ياه  هزین  اب  ار  نایهاپس  هک  ینیبب  تخمز  تشرد و  بکرم  رب  ار 
ینک  یم  تموصخ  یسک  هچ  اب  نیبب  دبلطب ؟ دربن  هب  ار  وت  وا  يوش  کیدزن  وا  هب  هکیتقو  رد  درک  یهاوخ  هچ 

متسه . هیواعم  اب  نم  نونکا  یلو  تشاد  ارم  شیاجنگ  دوب و  یفاک  میارب  نم  هناخ  مدوبیلع  اب  نم  رگا  مردارب  رسپ  يا  تفگ : ورمع 
وت نید  ناـهاوخ  مه  وا  یهاوخ و  یم  ار  وا  ياـیند  وت  نکیل  دـهاوخ  یمن  ار  وت  مه  وا  یهاوـخن ، ار  هیواـعم  وـت  رگا  تفگ : شا  هدازردارب 

تسا . هدش 
نآ يارب  ار  هیواعم  ورمع و  ناتـساد  دـش و  قحلم  یلع  هب  تخیرگ و  وا  یلو  دومن  بلط  ار  وا  دیـسر ، هیواعم  شوگ  هب  ناوج ، نیا  نانخس 

تشاد . یمارگ  کیدزن و  دوخ  هب  ار  وا  داش و  وا  قاحلا  زا  ترضح  داد ، حرش  بانج 
نادرم ورمع  تسین ، نیا  زج  تفگ : هیواعم  منک ، هلماعمورمع  نوچ  مناوتن  هک  هدش  هچ  ارم  تفگ : دـش و  كانمـشخ  نایرج  نیا  زا  ناورم 

درخ . یم  وت  يارب  ار 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  ترضح  دیسر ، ع )  ) یلع هب  هیواعم  ورمع و  هلماعم  هصق  نوچ  : دیوگ يوار 

ارکنم  تعمس  دقل  ابجع  ای 
ارعشلا بیشی  هللا  یلع  ابذک 
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ارصبلا  یشغی  عمسلا و  قرتسی 
اربخا ول  دمحا  یضری  ناک  ام 

ارتبالا  هیصو و  اونرقی  نا 
رزخالا نیعللا  لوسرلا و  یناش 

ارکسع  دق  هدنج  یف  امهالک 
ارجفاف هنید  اذه  عاب  دق 
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ارسخ  دق  هعیب  ایندب  اذ  نم 
ارفظلا باصا  نا  رصم  کلمب 

ارضخ  اند و  توملا  اذا  ینا 
اربنق توعدو  یبوث  ترمش 

ارذح  رخوت  یئاول ال  مدق 
اردق امم  راذحلا  عفنی  نل 

ارمحا  اتوم  توملا  تیار  امل 
اریمح اوبع  نادمه و  تابع 

ارطخلا  نومظعی  نامی  یح 
ارسک انرق  حطان  اذا  نرق 

ارمحلا  بدت  برح ال  نبال  لق 
ارجضلا کنم  دبا  الیلق  دورا 

ارمع  برح  نبا  ای  ینبسحت  ال 
اربیخ اعم و  اردب  انب  لس  و 
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ارزج  ردب  موی  شیرق  تناک 
اردصلا اومذف  رمالا  اودرو  ذا 

ارفعج  برح  نبا  ای  يدنع  نا  ول 
رهزالا مامهلا  مرقلا  هزمح  وا 

ارهظ  لیل  مجن  شیرق  تارا 

دیدحلا ج 1 یبا  نبا  هغالبلا "  جهن  حرش  محازم ص 24 " ، نبا  نیفص "  باتک "  ج 1 ص 84 ، هسایسلا ، همامالا و  ثحب " : نیا  رداصم 
ص 138.

صاع ورمع  هیشرق و  همناغ 

هورگ يا  تفگ : دنهد ، یم  مانشد  مشاه  ینبهب  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دینش  دوب و  هکم  رد  تسا ، همناغ  شمان  هک  ناملـسم  يوناب  نیا 
هب تبسن  هک  تسا  یسک  مسق  ادخب  وا  تسین ، هتشادنپ  دوخ  يارب  هک  یماقم  نیا  روخ  رد  تسین و  نینموملا  ریما  هیواعم  مسق  ادخب  شیرق 
رد قرع  يراسمرـش ، زا  هک  تفگ  مهاوخ  ینخـس  وا  اـب  تفر و  مهاوخ  هیواـعم  دزن  دوخ  نم  دوـمن  شهوـکن  يدـب و  ص )  ) ادـخ لوـسر 

ددرگنالان . تحاران و  رایسب  نآ  ندینش  زا  ددنب و  شقن  شیناشیپ 
درک رما  هدش ، کیدزن  وا  هب  همناغ  هک  تفای  عالطا  هیـضق  نیا  زا  هیواعم  هکنیمه  تشون ، هیواعم  هب  ار  نایرج  نیا  هیواعم ، هدنیامن  لماع و 

ناونع هب  ار  یلحم 
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تفر و وا  لابقتـسا  هب  شنامالغ  مشح و  اب  دـیزی  دیـسر  هنیدـم  یکیدزن  هب  همناغ  هکنیمه  دـندومن ، شورفم  هدامآ و  هزیکاپ و  هناـخنامهم 
تفر . مناغ  نب  ورمع  شردارب  هناخ  هب  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  همناغ 

یئآ . دورف  وا  هناخنامهم  هب  ( وت هدرک  رما  ( ) هیواعم  ) نمحرلادبع ابا  تفگ : وا  هب  دیزی 
دنک . ظفح  ار  وت  دنوادخ  یتسیک ؟ وت  درک : لاوس  اذل  تخانش  یمن  ار  دیزی  همناغ 

متسه . هیواعم  رسپ  دیزی  نم  تفگ :
یتسین  نامهم  یئاریذپ  دوخ  رد  وت  صقان ، يا  دراذگنیقاب  ار  وت  ادخ  تفگ : همناغ 

شیرق نز  نیرت  هدروخلاس  نیا  تفگ : هیواعم  داد ، ربخ  وا  هب  ار  نایرج  دـمآ و  شردـپ  دزن  هب  ودـش  نوگرگد  تناها  نیا  زا  دـیزی  گنر 
. دشاب یم  رتگرزب  همه  زا  تسا و 

دنا ؟ هدرک  طبض  يدح  هچ  رد  ار  وا  نس  تفگ : دیزی 
دزن هب  هیواعم  دـعب  زور  تسا . ناگرزب  هدـنامیقاب  نز  نیا  و  دـندرک ، دروارب  لاس  دـص  راـهچ  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  تفگ : هیواـعم 

تفگ : همناغ  درک . مالس  وا  هب  دمآ و  همناغ 
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تسا . صاع  نب  ورمع  امش  زا  کیمادک  تفگ : سپس  ناساپسانب ، تکاله  يراوخ و  و  نامیا ، لها  ربمالس 
متسه . اجنیا  نم  هک  داد  باوج  اروف  ورمع 

مهارف وت  رد  مانشد  تابجوم  یتسه و  مانشد  قیال  دوخ  هکنآ  لاح  و  یهد ؟ یم  مانـشد  ار  مشاه  ینب  شیرق و  هک  یئوت  نیا  تفگ : همناغ 
وت منک  یم  دای  ار  وت  ياهبیع  کی  کی  میانشآ و  اناد و  تردام  وت و  ياهیتشز  بویع و  هب  مسق ، ادخب  ددرگ . یمرب  وت  هب  اهمانـشد  تسا ،

يارب ار  تسپ  هیامورف و  صاخـشا  درک و  یم  لوب  هداتـسیا  هک  یکزینک  يدش ، دلوتم  قمحا ، رادرکتشز و  هناوید و  یهایـس ، كزینک  زا 
هاگ ره  تفریذپ ، یم  تبراقم 

هحفص 278 ] ] 

یم وا  رب  درم  لـهچ  زور  کـی  رد  تسا ) وا  توهـش  طرف  زا  هیاـنک   ) دوـمن یم  هبلغ  درم  نآهفطن  رب  وا  هـفطن  دـش  یم  رتـسبمه  وا  اـب  يرن 
تردام -  هب  طوبرم  نیا  دندش -  یم  رتسبمه  دندیهج و 

ار تیاده  حالصهک و  یتسه  هدننک  هابت  هابت و  دساف و  نانچ  يدیسرن و  حالـص  دشر و  هب  هک  متفای  هارمگ  وهوای  يدرم  ار  وت  نم  وت  اما  و 
. دشن هدید  وت  زا  یتفلاخم  تریغ و  سح  يدید و  تنز  اب  رتسبمه  ار  يا  هناگیب  درم  وت  تسین ، یهار  وت  رد 

ایآ مشاه ؟ ینب  اب  راکچ  ار  وت  يا ، هدشن  تیبرت  یکین  ریخ و  ساسا  رب  يرادن و  يراک  رـس و  حالـص  یکین و  اب  هاگچیه  هیواعم  يا  وت  اما 
دنمشاه ...؟ ینب  نانز  نوچ  هیما  ینب  نانز 

 " دادـضالا نساحملا و  هب "  نآ ) مامت  هعلاطم  يارب  و   ) میدرک رکذ  ار  نآ  يادـتبا  زا  يرادـقم  اـم  و  تسا ، ینـالوط  هک  ثیدـح  رخآ  اـت 
دوش . هعجارم  یقهیب ج 7107 ، فیلات  يواسملا "  نساحملا و  رگید ص.121-118 و "  پاچ  ظحاج ص 104-102 و  فیلات 

ورمع تیصخش  نوماریپ  فلوم  نخس 

زا دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  توبن  رـصع  رد  تیلهاج و  نامز  زا  صاع ،) نبورمع   ) درم نیا  تایحور  یتاذ و  رادومن  تقیقح و  دوب ، نیا 
هک يزور  رد  و  تخادنا ، گنج  هب  مه  لباقم  رد  ار  لئابق  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تموکح  نامز  رد  درک و  اپب  اه  هنتف  هک  هاگنآ  ات  نآ 

شنیگنن رمع  هک  یماگنه  ات  دومن  هک  اهیئوج  هثداح  اـهگنرین و  همهنآ  و  تسویپ ، قح  لـها  قح و  يدوباـن  يارب  راوخرگج ، دـنه  هدازاـب 
ياه هرارش  راتفرگ  خزود ، تاقبط  رد  شماجرف  درک و  بارخ  ار  وا  ياهوزرآ  ناینب  دیسر و  ارف  شگرم  تالاح  نیرتتـسپ  رد  دمآ و  رـسب 

تفرگ  نایم  رد  ار  وا  نیشتآ  نینهآ و  ياهدیق  تشگ و  شتآ 
نیمه زا  تسه  هچنآ  شیگدـنز  رـسارس  هک  تسا  يروط  درم  نیا  عضو  میدومن ، سوـسحم  یمارگ  ناگدـنناوخ  يارب  ار  تقیقح  نیا  اـم 

، هدش هتفگ  وا  فاصوا  رد  هچنآ  و  ددرگ ، وا  تاهابم  هیام  ات  یماقم  هن  وا و  يارب  تسا  یئانث  ثعاب  هن  هک  تشذگ  شحرش  هک  هدوب  روما 
، دنتلاسر نادناخ  نانمشد  زا  هک  تسوا  نارکفمه  ناراطقمه و  هتخاس 
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دناوتب دـشاب و  هدـنام  یقاب  اهنآ  یگتخاس  بلاطم  يارب  یئاج  دور  یمن  نامگ  میدومن  نایب  یخیرات ، قباوس  رکذ  اب  هک  یعطق  قئاقح  اـب  و 
لطاب شزیگنا  هار  رد  هک  شیدـنادب ، كاپان و  نایوار  تالاح  تایـصوصخ و  هب  هجوتاب  هصاخ  دزاـس ، فرحنم  دوخ  روحم  زا  ار  قیاـقح 

دنا هدیشوک 
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دوش یمن  بوسحم  وا  يارب  یتلیـضف  دنک و  یمن  دیاع  واهب  يدوس  چـیه   " لسالـسلا ، تاذ  هوزغ "  رد  ورمع )  ) وا یهدـنامرف  ناتـساد  اما 
هتـشاد هگن  یقاب  دوخ  نطاب  رد  ار  قافن  رفک و  هدومن و  مالـسا  هب  رهاظت  شیگدنز ، نارود  مامت  رد  وا  هک  دـش  مولعم  یعطق  لئالد  اب  هچ ،
تشاد یم  زاب  دارفا ، نطاب  ياضتقم  هب  لمع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ار  ادخ  لوسر  یهلا ، تمکح  نیملسم و  یمومع  تحلـصم  یلو  تسا 

ياضتقم هب  هاگچیه  مالـسا  و  دـندوب ، هدـیئارگ  مالـسا  هب  تیلهاج  هرود  زا  هزات  اهنآ  اریز  دومرف ، یم  راتفر  ناشرهاوظ ، مکح  هب  اهنآ  اب  و 
تسا . هدرکنراتفر  اهنآ  اب  ناهج ) نیا  رد   ) اهنآ ینورد  راکفا  تاساسحا و 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اذل  دنتفرگ ، یم  شیپ  تیلهاجيوس  هب  ار  یئارقهق  ریـس  اهنآ  دـشاب ، راک  رد  یئاهـشواک  نینچ  دوب  رارق  رگا 
رب دنک و  ادیپ  اهنآ  بولق  رد  یئاج  دناوتب  مالـسا  دنروآ و  نامیا  تقیقح  هب  اجیردت  دـیاش  ات  دومرف  یم  تاشاعماهنآ  اب  ناشرهاوظ  رب  هلآ 

لها نم  و  هک : دوب  هداد  ربخ  وا  هب  ار  ینعم  نیا  مه  دـنوادخ  دوب و  فقاو  هباحـص  زا  يرایـسب  یئورود  هب  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ساسا  نیا 
يریگولج اهنآ  فارحنا  ضارعا و  زا  ات  تفرگ  یم  هدیدان  ار  لاح  تقیقح  بانجنآ  اهتنم  تایآ ، رگید  رد  و  قافنلا ... یلع  اودرم  هنیدملا 

دشاب . هدرک 
يا همزالم  هنوگچیه  تسا و  یهلا  تمکح  نیمه  ساسا  رب  دوب  هاگآ  وا  قافن  هب  ربمغیپ  هکنیا  اب  هوزغ ، نآ  رد  ورمع  یهدـنامرف  نیا ، ربانب 

دومرف : هک  دیدومن  هظحالم  هراب  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  نخس  هکنانچ  تشاد  دهاوخن  وا  تیحالص  تیلها و  اب 
درکن . لمع  نادب  هک  درک  یطرش  وا  اب  تسب ، لسالسلا ) تاذ  هوزغ  رد   ) ورمع مانب  ص )  ) ادخ لوسر  ار  یهدنامرف  مچرپ  نوچ 

: هکنیا رب  ریاد  تسا  وا  ریغ  ورمع و  یبا  راتفگ  تقیقح  نیا  رب  لیلد  و 
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درب و موجه  اهنآ  رب  گنرین  هئطوت و  نیا  اب  دـنا و  هدومن  ضقن  ار  دوخ  هدـهاعم  اهنآ  هک  دـش : یعدـم  هیردنکـسا  لها  رب  صاع  نب  ورمع 
دومن . ریسا  ار  اهنآ  زا  ینادناخ  تشک و  اهنآ  زا  يدایز  هدع  درک و  حتف  ار  هیردنکسا  دومن و  دربن 

درکن  یقلت  عقاو  قباطم  تسرد و  هیردنکسا ، لها  ینکش  نامیپ  هب  ار  ورمع  هناهب  دشنیگمشخ و  ورمع  رب  مادقا  نیا  رد  نامثع 
حرس یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  وا  ياجب  دومن و  لزع  رصم  تموکح  زا  ار  ورمع  دننادرگرب و  دوخ  ياهلحم  هب  ار  اجنآ  ناریسا  درک  رما  اذل ،

زا سپ  هدـش و  نامثع  صاع و  نب  ورمع  نیب  يزوت  هنیک  ینیبدـب و  ثعاب  لـمع  نیمه  دومن و  بوصنم  تموکح  تیـالو و  هب  ار  يرماـع 
دـیزگ و تماـقا  نیطـسلف  زا  يا  هیحاـن  رد  دـیزگ و  يرود  عاـمتجا  زا  دوـخ  نادـناخ  اـب  ورمع  دـش ، راکـشآ  توادـع  هنیک و  نـیا  هـکنیا 

دوشگ . یم  شهوکن  نعط و  هب  نابز  رگید  یضعب  نامثع و  زا  هنیدم ، رد  شتماقا  لالخ  رد  دز و  یم  يرس  هنیدم  هب  یهاگهاگ 
وا لزع  رثا  رد  یلو  دوب  یقاب  ماقم  نآ  رد  نامثع  تموکح  زاغآ  ات  تشامگ و  رصم  تموکح  هب  ار  ورمع  باطخ  نب  رمع  نامثع ، زا  شیپ 

، نامثع ندش  هتشک  زا  عالطا  زا  سپ  هکیدحب  تخورفا  شتآ  وا  بلق  رد  نامثع  هنیک  رـصم ، تموکح  زا  هلـصاح  تیمورحم  شماقم و  زا 
یمخز رگا  هک  متسه  یسک  (، هللادبع وبا  دوخ =  هینک  رکذ  اب   ) نم تفگ : نینچ  دمآ و  رب  یئارس  هسامح  یئاتـسدوخ و  ماقم  رد  دش و  داش 

طقف و  لزع ، رصم  تموکح  زا  ار  وا  شتفالخ ، زاغآ  رد  نامثع  دش ، رکذ  هکنانچ  يراب  مزادنا ، یم  دوخ  هب  ارنآ  مراشفب ، مایتلا  زا  شیپ  ار 
ار يزامنشیپ  یتدم  زا  سپ  دومن و  رصم  ياهتایلام ) نتفرگ   ) جارخ رومام  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللادبع  و  درپس . ودب  يزامنـشیپ  هفیظو 
، تشگرب هنیدم  هب  ورمع  هکنآ  زا  سپ  درک ، هاتوک  رصم  تیالو  زا  یلکب  ار  ورمع  تسد  دومن و  راذگاو  هللادبع  هب  تفرگ و  ورمع  زا  مه 

. دومن یم  شهوکن  نعط و  ار  وا  درک و  یم  داقتنا  نامثع  زا  سلاجم  رد  هتسویپ 
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هتخادنا راک  زا  ار  وت  هزات  دـش  فیثک  هدولآ و  وت  هبج  نابیرگ  دوز  هچ  هغبان  هداز  يا  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  وا  تولخ  رد  نامثع  يزور 
یم جراـخ  هک  نم  دزن  زا  یناـیامن و  یم  ار  دوخ  هناراـکایر  هرهچ  اـب  یئآ  یم  نم  دزن  هکیتـقو  ینک ؟ یم  شهوکن  نعط و  نم  رب  وت  و  ما ،

يدرک . یمن  نینچ  دیسر ، یم  وتب  يا  هرهب  نم  زا  رگا  مسق ، ادخب  يرگید ؟ یعون  يوش 
نظ وس  زا   ) ادخ رطاخ  هب  نینموملا  ریما  يا  تسین ، تسرد  چیه  هک  دنا  هتفگ  وت  هب  نم  زا  اهنخس  رایسب  هچ  تفگ : نامثع  خساپ  رد  ورمع 

نک . زیهرپ  ماوت ) تیعر  هک  نم  هب  تبسن 
يرایسب نانخـس  وت  هراب  رد  مه  تقونامه  متـسناد و  یم  ار  وت  يورجک  صقن و  متـشاذگ ، ماقم  نآ  رد  ار  وت  هک  ماگنه  نآ  تفگ : نامثع 

دوب . نایم  رد 
مه نم  رگا  تفگ : نامثع  دوب ، یضار  نم  زا  شتشذگرد  ماگنه  وا  مدوب و  ماقم  نآ  يدصتم  باطخ  نب  رمع  فرط  زا  نم ، تفگ : ورمع 

راتفر وت  اب  یمرنب  نم  یلو  يدرک ، یمن  زواجت  دوخ  دودـح  زا  مدوب ، تیاهراک  بقارم  تدـش  لامک  اب  مدرک و  یم  راتفر  وت  اب  رمع  نوچ 
يدش . كابیب  يرج و  اذل  مدرک  تفطالم  مدومن و 

نامثع هیلع  رب  ار  ترـضح  دـمآ ، یم  ع )  ) یلع دزن  هب  هاگ  رهو  دـش  نوریب  نامثع  دزن  زا  هنیک  دـقح و  مشخ و  تلاـح  اـب  صاـع  نب  ورمع 
هکم زا  اهیجاح  هک  یماگنه  هب  درک و  یم  کیرحت  نامثع  هیلع  ینمـشد  هب  ار  ودـنآ  تفر  یم  هحلط  ای  ریبز  دزن  هب  رگا  و  تخیگنا ، یمرب 
هنیدم هب  يرصم ، نیمجاهم  هک  یماگنه  تخاس  یم  علطم  نامثع  هنارـسدوخ  ياهراک  زا  ار  اهنآ  دناسر و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  دندمآ ، یم 
هجیتن رد  داد و  نیکـست  ار  اهنآ  یتاملک  اب  تاقالم و  اهنآ  اب  مه  یلع  دزاس . مارآ  ار  اهنآ  ات  دومن  تساوخرد  ع )  ) یلع زا  نامثع  دـندمآ ،

تفگ : دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  نامثع  سپس  دنتشگزاب 
نیا رد  دنتشگزاب  دندومن ، لصاح  نیقی  نآیتسردان  هب  هکنآ  زا  سپ  دندوب ، هدینش  دوخ  ياوشیپ  زا  لصا  یب  ياهزیچ  يرصم ، هورگ  نیا 

سرتب ادخ  زا  نامثع  يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دوب  هتسشن  دجسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  صاع  نب  ورمع  عقوم 
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مه ام  ات  نک  هبوت  اهراک  نآ  زا  وت  میدومن ، تکرـش  اهراک  نآ  رد  وت  زا  يوریپ  هب  مه  ام  تسا  رابتکاله  هک  يدـش  یئاـهراک  بکترم  وت 
مینک . هبوت 

رد شپش  ما  هتـشادزاب  رـصم  تموکح  تیالو و  رما  زا  ار  وت  هک  یتقو  زا  مسق  ادخب  یئاجنیا ؟ وت  هغبان  رـسپ  يا  دز : گناب  ورمع  رب  نامثع 
 " باسنالا باتک "  رد  يرذالب  يدرگ .) یم  هنتف  یپ  رد  مادـم  ینیـشنب و  مارآ  یناوت  یمن  یتحاران و  هکتـسنیا  زا  هیاـنک   ) هداـتفاتنابیرگ
زا ار  وـت  هک  تسنیا  رطاـخب  همهنیا  و  يزیگنا ، یمرب  نـم  هـیلع  ار  ناـیوجارجام  هـک  یتـسه  یناـسک  زا  وـت  و  هتـشون : نـینچ  ار  هـلمج  نـیا 

مدومن  لزع  رصم ، تموکح 
: تفگ یم  بلغا  دیزگ و  تماقا  تشاد ، نیطسلف  رد  عبس )  ) مانب هک  ینیمز  رد  دش و  جراخ  هنیدم  زا  ورمع  نامثع ، یلوا  هرـصاحم  زا  سپ 

دنگوس ادخب  دتفیب ، نوخ  هبات  مهد  یم  راشف  ارنآ  مدـناراخ  ار  یمخز  هحرق و  رگا  هک  متـسه  یـسک  هللادـبع ) وبا  دوخهینک =  رکذ  اب   ) نم
جییهت کیرحت و  هب  دومن  عورـش  و  تسا : هدـمآ  نینچ  يرذالب  رگید  ظفل  رد  و  درک ، مهاوخ  کیرحت  ناـمثع  هیلع  ار  اـهناپوچ  یتح  هک 

. ار اهناپوچ  یتح  نامثع  هیلع  مدرم 
وا تفگ : راوس  درک . لاوئس  نامثع  زا  ورمع  دیآ ، یم  هنیدم  زا  دید  ار  يراوس  دوب ، هداج  رب  فرشم  هک  نیطسلف  رد  دوخ  رـصق  رد  يزور 

مدید . هرصاحم  رد  ار 
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نآ همجرت  زا  اـم  دوـش و  یم  کـیکر  شیـسراف  همجرت  هـک  دـنار  ناـبزب  ار  یلثم  سپـس  دـمآرب و  یئاتـسدوخ  هساـمح و  ماـقم  رد  ورمع 
هک : دوب  شروظنم  مینک و  یم  يراددوخ 

درب  یم  رسب  تلفغ  يربخ و  یب  لاح  رد  نامثع  هک  مدومن  مهارف  نانچ  ار  هئطوت  متخیگناربنانچ و  ار  مدرم  نم 
هتبلا متسه  عابـسلا ) يداو  رد "  دوخ  هکیلاح  رد  متـشک ، ار  نامثع  هللادبع ،) وبا   ) نم تفگ : دیـسر ، وا  هب  نامثع  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  و 

تفالخ ماقم  يدصتم  ایآ  تفگ : دوخ  اب  دیشیدنا و  وا  زا  دعب  تیعضو  فارطا  رد  سپس  دیـسر ، ماجنارـس  نیا  هب  نم  تاکیرحت  اب  نامثع 
؟ دوش یم  یسک  هچ  نامثع  زا  دعب 
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ماقم راد  هدـهع  بلاـط  یبا  رـسپ  رگا  و  تسا ، روهـشم  تفـص  نیا  هب  برع  ناـیم  رد  درمناوج و  شـشخب  رد  دوش ، راد  هدـهع  هحلط  رگا 
راد هدهع  هک  تسا  یسک  نیرت  هورکم  نم  دزن  رد  وا  دنک و  یم  تیاعر  دراد و  رظن  رد  ار  قح  طقف  نووئـش  یمامت  رد  وا  ددرگ ، تفالخ 

دوش  ماقم  نیا 
درک ؟ دنهاوخ  هچ  مدرم  هک  دوب  دصرتم  دش و  تحاران  رایسب  هدش ، تعیب  یلع  اب  هک  تفای  عالطا  هکنآ  زا  سپ 

وا یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  هداد و  تیمها  ار  نامثع  ندـش  هتـشک  هدرک و  عانتما  ع )  ) یلع اب  تعیب  زا  ماش  رد  هیواـعم  هک  دـشهجوتم  سپس 
دنک . یم  صیرحت  کیرحت و 

كابیب و يرج و  قح  يارجا  رد  تسا  يدرم  ع )  ) یلع اما  تفگ : دمآ و  رب  هرواشم  ماقم  رد  دمحم  هللادـبع و  شنادـنزرف ، اب  عقوم  نیا  رد 
داد . دهاوخن  تلاخد  روما  زا  يرما  چیه  رد  ار  ینم  نوچ  وا  تسین  روصتم  وا  هیحان  زا  يا  هرهب  ریخ و 

نیا ربانب  دندوب ، یـضار  وت  زا  دنتفر و  ایند  زا  مه  رمع  رکبوبا و  دوب  یـضاروت  زا  هکیلاح  رد  تشذگرد  ص )  ) ربمغیپ ردپ ، تفگ : هللادبع 
زین وت  دـندومن ، قافتا  یماما  رب  همه  مدرم ، هک  یتقو  ات  ینیـشنب  دوخ  هناخ  رد  يرادرب و  تسد  يراک  ره  زا  هک  تسنیا  نم  يار  هدـیقع و 

: تفگ دمحم  اما  نک . تعیب 
دریگب لکش  دشاب  نایم  رد  یمان  وت  زا  هکنیا  نودب  تفالخ  رما  هک  منیب  یمن  حالص  نم  یتسه و  برع  ساسحياهتیصخش  زا  نت  کی  وت 

هب يار  دـمحم  يا  وت  اما  دوب  دـهاوخ  نم  نید  نماض  وت  يار  یتفرگ و  رظن  رد  ارم  يورخا  حالـص  ریخ و  هللادـبع  يا  وت  اما  تفگ : ورمع 
. تسا رضم  بولطمان و  مترخآ  رما  هب  تبسن  یلو  تسا  دیفم  نم  يایند  يارب  هک  يداد  يرما 

ورمع دننک . یم  کیرحت  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  هیواعم  مدرم  هک  درک  هدـهاشم  ماش  رد  تفر ، هیواعم  دزنهب  شنادـنزرف  قافتا  هب  سپس 
تفگ : ماش  مدرم  هب  صاع  نب 

. دیتسیان ياپ  زا  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  ماقمرد  تسا ، امش  اب  قح  دیا و  هداد  صیخشت  تسرد 
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نخـس درادن ؟ وت  تاساسحا  زاربا  هب  یتافتلا  هیواعم  ینیب  یمن  رگم  دنتفگ : وا  هب  شنادـنزرف  دوبن ، صاع  نب  ورمع  نانخـس  هجوتم  هیواعم 
ینک . بلج  دوخ  هب  ار  هیواعم  هجوت  ات  ریگ  شیپ  يرگید  هار  وگب و  يرگید 

نم زا  وت  مدـش و  دراو  وت  رب  تسا  وت  فدـه  قباطم  هک  یفدـه  اب  نم  تسا  بجعت  هیاـم  سب  تفگ : وا  هب  دـش و  لـخاد  هیواـعم  رب  ورمع 
هفیلخ یهاوخنوخ  هراـب  رد  مینک ، يراـکمه  تکرـش و  دربـن  رد  وـت  اـب  اـم  رگا  مسق  ادـخب  ینک ؟ یمن  نم  هب  یتاـفتلا  ینک و  یم  ضارعا 
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هکد رک  میهاوخ  گنج  یسک  ابام  تسیچ ، تسادیپ  هتفگن  تسا  هیضق  نیا  هب  تبسن  ام  سوفن  رد  هچنآ  میوش ، یم  گنهامه  وت  اب  لوتقم 
. میئایند نیا  ناهاوخ  ام  تسه . هک  يزیچ  یهتنم  یهاگآ ، الماک  یناد و  یم  ادخ  لوسر  اب  ار  وا  يدنواشیوخ  تلیضف و  هقباس و  وت 

. دومن شزاس  وا  اب  دش و  لیامتم  ورمع  هب  اهراتفگ  نیا  زا  سپ  هیواعم 
ردـقنآ نامثع  هب  تبـسن  هک  روطنامه  دومن  یم  ع )  ) نینموملا ریما  ماما  نتـشک  هب  صیرحت  ار  مدرم  هتـسویپ  نومیمان ، شزاـس  نیا  زا  سپ 
شاداپ ماقم و  هب  ندیسر  هلیسو  ار  وا  نهاریپ  نامثع ، راک  همتاخ  زا  سپ  دومن و  یم  راختفا  نآ  هب  داد و  نتشک  هب  ار  وا  ات  درک  تاکیرحت 

دومن . رهاظت  مایق و  وا  یهاوخنوخ  هب  داد و  رارق 
رد ج 4ص رکاسع  نبا  دوب . نایفس  یبا  نب  هیواعم  هتـسباو  ثیرح  دومن ، یم  کیرحت  نینموملا  ریما  هیلع  رب  ار  وا  ورمع  هکیناسک  هلمج  زا 

تفگ : فیرح  هب  هیواعم  دیوگ  شخیرات   113
، يدوـب یم  یـشرق  وـت  رگا  مسق ، ادـخب  ثیرح  يا  تفگ : ثیرح  هب  ورمع  راذـگب . یهاوـخ  یم  اـج  ره  هب  ار  دوـخ  هزین  زیهرپـب و  یلع  زا 

یتفای یتصرف  رگا  وت  سپ  ددرگ ، نارگید  بیـصن  رما  نیا  هکنیا  زا  دراد  تهارک  یناسرب و  لـتق  هب  ار  یلع  هک  تشاد  یم  تسود  هیواـعم 
. نک موجه  وا  رب 
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داد . ورمع )  ) وا هب  ار  تراشب  نیا  صاقو ، یبا  نبا  سمش  دبع  نب  نایفس  تشگ ، لاحشوخ  نادب  دش ، هتشک  نینموملا  ریما  نوچ  و 
نب ورمع  هیواعم و  دزن  هب  تراـشب  نایفـس  دروخ ، تبرـض  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  نوچ  دـیوگ : شخیراـت  ص 181  رد ج 6  رکاـسع  نبا 

تشون : ورمع  هب  ار  راعشا  نیا  هیواعم  سپس  درب ، صاع 
تسا . رایسب  گرم  لئاسو  بابسا و  هکیلاح  رد  تشاد  هاگن  ار  وت  بلاغ  نب  يول  لسن  زا  یگرزب  گرم 

نوخب هدولآ  هکم ، گرزب  دـنزرف  زا  يدارم  ریـشمش  هکیلاـح  رد  يرتـکیدزن ، شیوخ  نادرم  رگید  زا  وا  هب  وـت  شاـب ، مارآ  ورمع  يا  سپ 
دش .

رد وت  دوش و  یم  مامت  شدوخ  ررـض  هب  ماجنارـس  دـنز و  یم  ریـشمش  اب  ارم  يدارم  نوچ  جراوخ  زا  يرگید  هکیلاح  رد  یتفاـی  تاـجن  وت 
ینک . یم  یئارس  همغن  نادرگرس  يوهآ  دننام  دوخ  هاگیاج  رصم 

هک ینید  مه  نآ  نید ، رد  وا  زیچان  تعاضب  تسنیا  دومن و  دوخ  ناـیزب  هک  يدتـس  داد و  رما و  تیعقاو  و  ورمع )  ) درم نیا  هیحور  تسنیا 
رد دـش  یمن  عناق  یـشزاس  هلماـعم و  نینچ  هب  دوبن  نینچ  رگا  تسین ؟ یلدود  قاـفن و  زج  ناـشلد  رد  و  تسین . رفک  داـحلا و  زج  شتیعقاو 

( ادـخ لوسر  اب   ) ار وا  يدـنواشیوخ  يرترب و  و  ع )  ) نینموملا ریما  هقباس  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  نآ  ياهب  شزاس و  عوضوم  هکیلاـح 
تفگ : یم  تسناد و  یم 

نیا اب  تخاس و  دـهاوخ  هزنم  كاپ و  لطاب ، تفاثک  ثول و  زا  ار  قح  هک  تسین  نیا  زج  دـبایرد ، ار  تفالخ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  رگا 
: تفگ یم  دومن و  یم  هنیک  ینمشد و  زاربا  ترضح  نآ  هب  تبسن  لاح ،

تسا . یلع  نم  دزن  رد  دوش  تفالخ  راد  هدهع  هک  یسک  رتراوگان  رتاوران و 
سفن ياوه  زا  يوریپ  هب  یلو  تخانـش  یم  ار  تفالخ  يارب  حـلاص  هاگیاج  وا  دومن ، یم  نآ  فـالخب  ماـیق  یلو  تشاد  قح  هب  فارتعا  وا 

هیواعم هب  نآ ) عباوت  رصم و  تراما   ) يزیچان ياهب  هب  ار  دوخ  نید  انبم ، نیمه  رب  میا و  هتساوخ  ار  ایند  طقف  ام  تفگ : یم 
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اب وا  دش ، یم  رورسم  بانجنآ  نتشک  هب  تسا و  یهلا  باتک  صن  وا  یکاپ  تراهط و  هک  درک  یم  راداو  یماما  هیلع  رب  ار  مدرم  تخورف و 
دنادرگن  كرابم  ششزاس  راتفر و  هلماعم و  رد  ار  وا  يادخ  درک . یفرعم  نینچ  ار  دوخ  تحارص  لامک 

نیفص گنج  رد  ورمع  تعاجش  ناتساد 

زا نیفص  گنج  اما  توبن . نارود  رد  هن  مالسا و  زا  لبق  تیلهاج  نامز  رد  هن  میرادن ، غارـس  اهدربن  تاوزغ و  رد  هغبان ، رـسپ  زا  يا  هقباس 
درادن . دوجو  رتشا ، کلام  زا  شرارف  و  ع )  ) نینموملا ریما  لباقم  رد  شتروع  فشک  نیگنن  هرطاخ  زج  وا 

یبا نب  هبتع  تفرگ ، رارق  زاـجح  لـها  ینغت  لـیثمت و  دروـم  دـش و  تبث  خـیرات  رد  هشیمه  يارب  وا  راـع  گـنن و  هک  تسا  گـنج  نیا  رد 
تسا : هدروآ  نینچ  شرعش  رد  وا  یئاوسر  هب  عجار  نایفس 

هاتیصخ  هتقو  ورمع  يوس  " 
 " بیج هنم و  هبلقل  یجن و 

دوب . بارطضا  رد  شلد  رطخ  نیا  اب  ههجاوم  زا  هکنآ  لاح  داد و  تاجن  رطخ  زا  ار  وا  شیاهمخت  هک  ورمع  زج  همجرت ...:
تسا : هدمآ  نینچ  نایفس  یبا  نب  هیواعم  رعش  رد  وا  تیعقوم  ورمع و  رکذ  و 

ایلع  نسح  ابا  یقال  دقف  " 
 " يزاخ بام  یلئاولا  باف 

یقالل  هتروع  دبی  مل  ولف  " 
 " يزاغ لک  للذی  اثیل  هب 

تشگزاب . یئاوسر  يراخ و  اب  تسا ) لئاو  هب  بوسنم  هکنآ   ) ورمع دش و  وربور  ع ،)  ) یلع نسحلاوبا  اب  ورمع  همجرت :
دنک . یم  راوخ  ار  یئوجگنج  ره  هک  دوب  شیوربور  رد  يدرمریش  دوب ، هتخاسن  راکشآ  ار  دوخ  تروع  رگا 

: تسا هدششهوکن  نینچ  یمهس  رصن  نب  ثراح  رعش  رد  ورمع ) (و 
. دنوشن وربور  یلع )  ) درمریش اب  هرابود  ات  دنشاب  هاگآ  بقارم و  دوخ  ریسم  رد  هک  دیئوگب  هاطرا  نبا  ورمع و  هب 

هحفص 287 ] ] 

تشاد . هگن  تکاله  زا  ار  امش  اهنآ  مسق  ادخب  هک  ار  دوخ  اضعا  لفاسا  رگم  دینکن  شیاتس  و 
تسا : هدمآ  نینچ  سارف  یبا  ریما  رعش  رد  و 

هلذمب  يدرلا  عفد  یف  ریخ  و ال 
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ورمع هتوسب  اموی  اهدر  امک 

گرم زا  دوخ ، تروع  نداد  ناشن  اب  ورمع  هکنانچ  تسین  يریخ  یتسپ  يراوخ و  هب  ندروآ  هانپ  اب  تکاله  ندرک  فرطرب  هار  رد  همجرت 
. دیهر

هدروآ : نینچ  شرعش  رد  يدادغب  یهاز 
. دش وربور  اهنآ  تروع  فشک  اب  هک  یماگنه  دینادرگب ، يور  رسب  ورمع  زا  يراوگرزب  يور  زا  یلع 

تسا : هدورس  نینچ  ارعش  زا  يرگید  و 
. دیناهر تکاله  زا  ار  دوخ  يراوخ  نینچ  کی  هب  ثبشت  اب  ورمع  هکنانچ  تسین  يریخ  يراوخ  تلذ و  هب  نداد  نت  اب  یگدنز  ظفح  يارب 

هتفگ : يرمع  یقوراف  یقابلادبع 
زا دش و  نیگمشخ  یلع  تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  تروع  تفایبولغم ، ار  دوخ  نوچ  صاع  نب  ورمع  ریرهلا "  هلیل  هب "  روهـشم  بش  رد 

. تخاس یم  شدوبان  هداد ، دنویپ  هزین  رس  اب  ار  وا  تساوخ ، یم  رگا  هکیلاحر  دومن د  وفع  ار  وا  نابیجن  هریس  نوچ  تشذگ و  وا 
دوـجو تعاجـش  زا  یمک  درم  نیا  رد  رگا  يرآ  ، تسا هدزرـس  ررکم  وا  زا  اوـسر  تشز و  راـک  نیا  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  حرـش  هکیروـطب  و 

رد دومن  یمن  عاـفد  دوخ  زا  بضغ  ناـبز و  اـب  دـش و  یم  وربور  نیگمـشخ  مهرد و  يا  هرهچ  اـب  ناگدـننک  شهوـکن  لـباقم  رد  تشاد ،
هدـهاشم گنج  ههبج  رد  يرثا  چـیه  وا  زا  دوب و  ریلد  نایهاپـس  هدـهع  هب  دربن  اهگنج ، رد  هک  تسا  زیچان  تسپ و  رـصنع  نامه  وا  هکیلاح 

اب دش و  یمن  ادج  هیواعم  هدرپارس  همیخ و  زا  الصا  دوش  یم  هدهاشم  نیفصگنج  رد  هکنانچ  دیـشیدنا  یم  يرگ  هلیح  رد  اهنت  دش ، یمن 
نآ لیصفت  هک  فقوم  ود  رد  زج  تشاد  يراکمه  وا  اب  هلیح  رکم و 
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. دمآ دهاوخ 
تسا . هتشگ  روهشم  ریوزت  رکم و  شوه و  ناونع  هب  طقف  درادن  یترهش  مان و  ناعاجش  نیب  رد  وا  اذل 

هک : تسا  هدروآ  دوخ  يواسملا "  نساحملا و  ردیقهیب ج 1 ص 39 " 
: دیوگ هللادبع  تسادیپ ؟ یلع  هاپـس  مدقم  فوفـص  رد  نک  هاگن  تسرد  تفگ : هللادبع  شرـسپ  هب  نیفـص  گنج  زور  رد  صاع  نب  ورمع 

تسا . هدیشوپ  يدیفس  هالک  ابق و  هتسشن و  يرطاق  رب  هک  یلع  تسنیا  متفگ : مردپ  هب  مدید ، ار  یلع  مدرک و  هاگن 
تفگ : دوخ  اب  سرت  ینارگن و  لامک  اب  صاع  نب  ورمع 

کشاک يا  تسین . نیدانجا "  كومری " و "  لسالسلا " و "  تاذ  هوزغ "  لیبق  زا  ص )  ) ربمایپ نامز  ياهگنج  دننامه  زورما  مسق ، ادخب 
دنا هتفگ  ورمع  هراب  رد  هک  اهنآ  نانخـس  يدوز  هب  و  دنا ، هدومن  كرد  وا  زا  وا ، ياهنامزمههچنآ  تسنیا  مدوب . یم  رود  هکرعم  نیا  زا  نم 

دمآ . دهاوخ 
شیرق و ناراوس  هکی  زا  ار  وا  باعیتسا "  دوخ "  باتک  رد  هک  هتفرگ  رظن  رد  نینچ  ینـالوط  یئاـهنامز  تشذـگ  زا  سپ  ربلادـبع  نبا  یلب 

فوقو باعیتسا "  رد "  وا  نخـس  رب  هدش  دلوتم  ربلادبع  نبا  زا  دعب  لاس  هد  هک  رینم  نبا  دیاش  و  دروآ ، باسح  هب  تیلهاج  رد  موق  ناریلد 
تسا  هدوتس  تعاجش  هب  نینچ  ار  ورمع  هک  هتفای 

: هدورس نینچ  دوخ  هدیصق  رد  رینم ، نبا 
ردقلا اطخا  امف  هیواعم  اطخا  نا  لوقا  و 
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رکم ورمع  هیواعم و ال  ردغی  مل  اذه و 
رکذلا همراصب  لتاقی ال  هتوسب  لطب 

دومنن اطخ  ریدقت  درک ، اطخ  هیواعم  رگا  میوگ : یم  همجرت ...
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دندیزرون . هلیح  ورکم  چیه  ورمع  هیواعم و  هک  نادب  ار  نیا 
دوخ  هنادرم  ریشمش  اب  هن  درک  یم  دربن  نمشد  اب  دوخ  تروع  ندنکفا  نوریب  اب  هک  يروالد  ورمع 

اب ندـش  وربور  رد  ار  وا  یناوتاـن  فعـض و  اـت  هتفاـی ، فوقو  نآ  رب  ورمع )  ) وا هک  يراوشد  دراوـم  وـت و  نیا  زیزع ) هدـنناوخ  يا   ) نوـنکا
يدرگ . هاگآ  مه  تمسق  نیا  رد  وا  لاح  تقیقح  زا  و  يرگنب ، دربن  نادیم  رد  نایوجمزر 

ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک : هدومن  لقن  هباصالا "  رد ج 3 ص 2 "  يو  دوش ، یم  مولعم  رجح  نبا  نخـس  شزرا  تشذـگ ، هک  اهراتفگ  نیا  زا 
اجک یک و  میـسرپب  رجح  نبا  زا  هک  میتـسین  نیا  ددـصرد  ـالعف  اـم  تشاد و  یم  کـیدزن  دوخ  هب  شتعاجـش  تفرعم و  تهج  هب  ار  ورمع 

دومرف کیدزن  دوخب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ

هحفص 290 ] ] 

نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  نینموملاریما و 

هراشا

هدامآ ناـنچ  ار  ثرح  ع )  ) یلع دـیزرو . یم  توادـع  دوب ، ع )  ) یلع باحـصا  زا  هک  یمعثخ  رـضن  نب  ثرح  اـب  هتـسویپ  صاـع  نب  ورمع 
رضاح اهنآ  زا  يدحا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ماش  لها  بولق  رد  نانچ  وا  تعاجـش  دندیـسرت و  یم  وا  زا  ماش  هاپـس  نازات  هکی  هک  دوب  هتخاس 
داد . یم  رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  درب و  یم  مان  یتشز  هب  وا  زا  یلفحم  سلجم و  ره  رد  صاع ، نب  ورمع  دنوش و  وربور  وا  اب  دندوبن 

دورس : ار  تایبا  نیا  وا  هراب  رد  ثرح 
دوش  وربور  یلع  اب  هکنیا  رگم  دتسیا ، یمن  زاب  نامز  تشذگرد  ثرح  ندرک  دای  زا  ورمع 

دریگ . یمن  يزیچ  هب  ار  ناروالد  هداهن و  تسار  شود  رب  ار  ریشمش  هک  يدرم  دار  نآ 
نآ دش ، یم  وربور  ع )  ) یلع اب  ورمع  دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تردق  اهریـشمش  هک  نایوجگنج  عامتجا  و  تخـس ، هماگنه  نآ  رد  شاک ،
یم دوخ  يوسب  ار  نازرابم  وردـنت ، هایـس و  دیفـس و  ياهبـسا  رب  هک  یناریلد  اب  موق ، یماح  تسرپرـس و  نآ  رازراک  هصرع  رد  هک  ماگنه ،

ار . یمشاه  ینک  یم  تاقالم  نادب  يریگ و  یم  مارآ  تاهابم  رخف و  زا  ورمع  يا  وت  دندناوخ ،
تـسوا رد  تافـص  نیا  هکنآ  و  ار ، گرم  ای  و  ینک ، زارحا  يزوریپ  تروص  رد  ار  راـگزور  یگرزب  اـت  وش ، وربور  وا  اـب  یهاوخ  یم  رگا 

تسا . یلع 
دریمب . راب  رازه  ول  دوش و  یم  وربور  یلع  اب  امتح  هک  درک  دای  مسق  دیسر ، ورمع  شوگهب  ات  دش  عیاش  مدرم  نیب  رد  راعشا ، نیا 

، دندش مهرد  لباقتم ،) تالمح  رثا  رد   ) بناج ود  زا  نایهاپس  فوفص  نوچو 
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دومن . هلمح  تشاد  هارمه  هک  يا  هزین  اب  دش و  وربور  یلع  اب  ورمع 
بـسا هکنیمه  دش . کیدزن  وا  هب  دمآ و  وا  يوسب  دوب  هداد  رارق  نیز  باکرب  ار  دوخ  هزین  تشاد و  تسدرد  ریـشمش  هکیلاح  رد  ع )  ) یلع

. دش نایامن  شتروع  هکنانچ  دومن  دنلب  ار  دوخ  ياهاپ  دنکفا و  ریزب  بسا  زا  ار  دوخ  ورمع  دبای ، قوفت  وا  رب  ات  دنازات 
دش . لثملا  برض  ترضح  نآ  یئاقآ  يراوگرزب و  نیا  تشگرب و  دنادرگرب و  يور  وا  زا  یلع  لاح  نیا  رد 

: دیوگ هسایسلا "  همامالا و  رد ج 1 ص 91 "  هبیتق  نبا 
، دروخرب نیلوا  رد  یلع  اب  نم  مسق  ادخب  يراد ، یم  مهتم  تحیـصن  رد  ارم  ؟و  یـسرت یم  یلع  زا  ایآ  تفگ : هیواعم  هب  ورمع  هک  دنا  هتفگ 

مریمب . راب  رازه  ول  درک و  مهاوخ  دربن 
نایامن ار  شتروع  دوخ ، تاجن  يارب  ورمع  دنکفا . نیمز  هب  ار  وا  هزین  ابیلع  دش ، وربور  ترـضح  نآ  اب  ورمع  هکنیمه  دروخرب ، عقوم  رد 

رد ار  دوخ  يراوگرزب  درکن و  هاگن  یـسک  تروع  هب  ایح  يور  زا  هاگچیه  ترـضح  نآ  تشگرب و  دینادرگب و  وا  زا  يور  یلع  تخاس و 
دیناسر . توبث  هب  تسین ، اور  هچنآ  زا  ندوب  هزنم  رما و  نیا 

داد مسق  ار  وا  هیواعم  دومن ، راداو  یلع  اب  دربن  هب  ار  هیواعم  ورمع ، هک  یماگنه  دـیوگ : یم  بهذـلا "  جورم  رد ج 2 ص 25 "  يدوعسم 
دوش . وربور  یلع  اب  دربن  نادیم  رد  هکنآ  زج  تشادن  يا  هراچ  ورمع  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  هک 

تخاـس و ناـیامن  ار  دوخ  تروـع  اروـف  ورمع  دـنزب . ار  وا  اـت  دیـشک  ریـشمش  تخانـش  ار  وا  ع )  ) یلع تفرگ ، رارق  یلع  ربارب  رد  هکنیمه 
تشگزاب دوخ  لحم  هب  مه  ورمع  دومن و  ششهوکن  یتشزبو  تفاتب  يور  وا  زا  ع )  ) یلع مدوب  روبجم  متسین ، دربن  لها  نم  تفگ :
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هحلط نبا  رماع و  نب  هللادبع  مکح و  نب  ناورم  هبقع و  نب  دیلو  نایفس و  یبا  نب  هبتع  صاع و  نب  ورمع  ، نیفص گنج  ياهبـش  زا  یکی  رد 
مدج نم  اما  میتسه . ینوخ  وا  اب  یگمه  تسا ، بیجع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ام  رما  تفگ : هبتع  دندمآ ، درگ  هیواعم  دزن  یعازخ  تاحلطلا 

تسا . هتشاد  تکرش  هبیش  میومع ، نتشک  رد  یلع  زین  و  دندش ، هتشک  ردب  گنج  رد  یلع  تسدب  هلظنح  مردارب  هعیبر و  نب  هبتع 
يا وت  اما  و  دومن ، هنهرب  ار  تیومع  دنکفا و  كاخرب  یلع  ار  تردپ  رماع  رـسپ  يا  وت  اما  و  تشک ، رجز  اب  یلع  ار  تردپ  دیلو ، يا  وت  اما 

: دیوگ رعاش  هک  ینانچ  ناورم  يا  وت  اما  و  دومن ، میتی  ار  تناردارب  تشک و  لمج  گنج  رد  ار  تردپ  هحلط  رسپ 
دندوبن . يزیچ  هدشهتشک ، هدرم و  ای  كاله و  هب  فرشم  هدیدنگ  تشوگ  زج  هکیلاح  رد  مدیشخب  یصالخ  ار  اهنآ  و 

ناربـج و ماـقم  رد  وـت  تـفگ : ناورم  دـیراد ؟ هـچ  یهاوـخنوخ  اـهتراسخ و  نـیا  ناربـج  يارب  لاـح  دوـب ، رارقا  اـجنیا  اـت  تـفگ : هیواـعم 
؟ ینک یم  داهنشیپ  هچ  یهاوخنوخ 

. دیئامن هراپ  هراپ  اه  هزین  اب  ار  وا  دهاوخ  یم  ملد  تفگ : هیواعم 
میا . هدمآ  نارگ  وت  رب  ام  منامگ  هب  ینک و  یم  ازهتسا  ار  ام  ای  و  ینک ، یم  یئارس  هوای  وت  هک  دنگوس  ادخب  هیواعم  يا  تفگ : ناورم 

تفگ : ار  راعشا  نیا  نایفس  یبا  نب  هبتع 
دروآ ؟ رد  ياپ  زا  ار  وا  ددنبب و  یلع  رب  هار  تردق  اب  هک  تسین ، یبلطواد  یهاوخنوخ ، يارب  ایآ  دیوگ : یم  ام  هب  برح  رسپ  هیواعم 

یهد یم  بیرف  ار  ام  ایآ  یتسه ؟ بیرغ  يدرم  ام ، نایم  رد  وت  یئوگ  دـنه ، رـسپ  يا  يا ، هتفرگ  يزاب  هب  ار  راک  اـیآ  متفگ : وا  هب  نم  سپ 
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. تسین یئافش  اود و  نآ  يارب  رگید  دیزگ ، رگا  هک  میوش  ارحص  هنماد  كانرطخ  رام  راتفرگ  هک 
. تسا رو  هلمحوا  يوس  هب  بیهم  يریش  هکنآ ، لاح  دیآ و  رد  شبنج  هب  تشد  هنماد  رد  هک  تسیچ  راتفک  نیا 
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گنج نادـیم  رد  وا  تاقالم  ناهاوخ  سک  ره  تسا . بیجع  وا  اب  ندـش  وربور  هکیلاح  رد  میوش ، وربور  وا  اـب  اـم  اـه  هلیح  نیرتفیعـض  هب 
دوب . ناساره  وا  بلق  هکیلاح  رد  داد  شتاجن  وا  تروع  هک  ورمع  زج  دریگ  یمرارق  وا  کیدزن  گرم  دش ،

درادن . لد  رگید  دنوش ، وربور  وا  اب  مزر  نادیم  رد  هک  یهورگ  ره  یئوگ ،
دریگ . یم  ارف  ار  وا  اهراع  بیع و  يدوزب  تسین ، نم  نامگ  نیا  برح ، رسپ  هیواعم  رسپ  يا  ورمع  دننام 

دیلو رگا  تفگ : دـش و  كانمـشخ  صاـع ، نب  ورمع  دادـن . یباوج  سرت ، زا  یلو  دینـش  مه  وا  و  درک ، توـعد  دربـن  نادـیم  هب  ار  وا  یلع 
دورس . ار  راعشا  نیا  و  دونشب ، ار  وا  يادص  هک  دریگ  رارق  یئاج  رد  ای  دوش ، وربور  یلع  اب  شدوخ  دیوگ  یم  تسار 

تسا . رپ  سرت  یکانمیب و  زا  وا  نورد  هکیلاح  رد  دزادنا ، یم  یلع  توعد  دایب  ارم  دیلو 
. درپ یم  تدشب  سرت  زا  ناشلد  دروآ ، دایب  ار  یلع  ياهیگدنمزر  شیرق  هاگ  ره 
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دیلو .؟ برح و  رسپ  هیواعم  دنیاجک  وا  اب  تاقالم  ماگنه  اما  و 
دنتفا . ساره  هب  وا  زا  ناریش  دوش ، دنلب  وا  نیگمهس  يادص  نامز  ره  هکيریش  اب  ندش  وربور  رد  درک  شهوکن  ار  دیلو  هیواعم ،

يراد  يدصق  نینچ  رگا  طیعم  یبا  رسپ  يا  وت  کنیا  متساوخ  یم  هچ  رگید  وا  هزین  تباصا  زا  دعب  و  دوب ، هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هزین 
يداد یم  تسد  زا  ار  دوخ  لد  يدینـش  یم  ار  یلع  يادص  رگا  مه  وت  منک ، یم  دای  دـنگوس  یلو  يریظن  یب  نازات  هکی  زا  وت  هکیلاح  رد 

دش . یم  مروتم  وت  تایح  گر  و 
تشگ . یم  دراو  اه  همطل  اهتروص ، هب  دش و  یم  كاچ  اهنابیرگ  گرم  رد  يدش ، یم  وربور  وا  اب  رگا  و 

هدمآ : نینچ  يزوج  نبا  طبس  تیاور  رد  و 
دـینک و لاوـس  ورمع )  ) صخــش نـیا  زا  دـینک ، یمن  قیدـصت  ارم  مـالک  رگا  تـفگ : درک و  صاـع  نـب  ورمع  فرط  هـب  ور  دــیلو  سپس 

دنک . شهوکن  دزاس و  اوسر  ار  ورمع  هک  دوب  نیا  شدوصقم 
تسنیا . نخس  نیا  ینعم  دیوگ : دمحم  نب  ماشه 

داتفا و وا  دز و  وا  رب  هزین  اب  و  تخانـش . ار  وا  دـید ، نایهاپـس  رانک  رد  ار  ورمع  دـش و  جراخ  ع )  ) یلع نیفـص ، گنج  ياـهزور  زا  يزور 
هغبان رسپ  يا  تفگ : تخانش و  ار  وا  سپس  دومرف و  ضارعا  وا  زا  ترـضح  نآ  دمآ و  یلع  بناج  هب  لا  نامه  رد  ودش  راکـشآ  شتروع 

دوب . هدز  رسررکم  ورمع  زا  لمع  نیا  یتسه - : تربد  هدش  هدازآ  ترمع  مامت  رد  وت 

سابع نبا  تیاور 

هک : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دانسا  هب  محازم ، نب  رصن 
ترـضح نآ  هب  هدومن و  ریگلفاغ  ار  یلع  دناوت  یم  هکنیا  نامگ  هب  دـش  یلع  ضرعتم  نیفـص ، گنج  ياهزور  زا  يزور  صاع ، نب  ورمع 
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. دزاس دراو  يا  هبرض 
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ياپ و  دز ، الاب  ار  دوخ  سابل  دـنکفا و  ریزب  بلـس  زا  ار  دوخ  دـسرب ، وا  هب  یلع  هبرـض  دوب  کیدزن  هکنیمه  دـش ، رو  هلمح  وا  هب  ع )  ) یلع
هکیلاح رد  تساخ  اپب  هاگنآ  تفات ، رب  يوروا  زا  ترـضح  دـش ، نایامن  شتروع  هک  دومن  دـنلب  ندرک ) لوب  ماگنه  گـس  دـننام   ) ار دوخ 

دیناسر . دوخ  نایهاپس  فوفص  هب  ار  دوخو  درک  رارف  هدایپ  ياپ  اب  دوب و  هدولآ  كاخ 
هن . دنتفگ : دیتخانش ؟ ار  وا  ایآ  دومرف : ترضح  تخیرگ ، درم  نیاهک  دندرک  ضرع  نینموملا  ریما  هب  قارع  نایهاپس 

و تسا ) ریثکنبا  ظفل  هکت  نیا   ) دـش تیمحر  روآ  دای  ارم  دروآ و  يور  نم  هب  تروع  فشکاب  دوف ، صاـع  نب  ورمع  وا  دومرف : ترـضح 
نم اب  یلع  تفگ : يدرک ؟ هچ  تفگ : وا  هب  هیواعم  تشگ ، رب  هیواعم  بناج  هب  دادیور ) نیا  زا  دعب   ) هک یماگنه  مدنادرگب  وا  زا  يور  نم 

دنکفا . كاخ  هب  ارم  دش و  وربور 
. ار دوخ  تحت  ام  و  نک ، رکش  ار  يادخ  هدمآ : نینچ  ریثک  نبا  ظفل  طبض  هب  انب  و  ار ، تتروع  شاب و  رازگساپس  ار  يادخ  تفگ : هیواعم 
زا ادخب  هانپ  ناه ، تفگ : راعشا  نیا  هیواعم  هراب  نیا  رد  يدرب و  یمن  هلمح  وا  رب  یتخانش  یم  ار  وا  رگا  هک  مراد  نامگ  نم  دنگوس ، ادخب 

دنک . یم  شنزرس  هزرابم ، رد  یلع  لب  ندش  وربور  زا  يراددوخ  هب  ارم  هک  ورمع ، اهیهارمگ 
تشگ . زاب  یئاوسر  يراوخ و  اب  دش و  وربور  یلع  اب  ورمع ،

دنک . یم  لیلذ  راوخ و  ار  یئوجگنج  ره  هک  دوب  وربور  يدرم  ریش  اب  دوب ، هدرکن  راشکآ  ار  دوخ  تورع  رگا  وا ،
دبوک . یم  مهرد  ار  فیرح  يراکش  زاب  نوچ  هک  تسوا  فک  ود  نایم  رد  ناگدنوش ، وربور  گرم  یئوگ 

. دندناوخ اهزاوآ  شیئاوسر  رد  زاجح  لها  دشن ، ورمع  ریگنماد  گرم  رگا 
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تفگ : دش و  نیگمشخ  هیواعم  زا  راعشا  نیا  ندینش  زا  سپ  ورمع 
يرامش . یم  گرزب  ار  یلع  نم ، تسکش  نیا  رد  وت  ردقچ 

اب هک  متـسین  یـسک  نم  رگم  ایآ  يرامـش ، یم  تمظع  رپ  رما  نیا  رد  ار  یلع )  ) بارت وبا  ردقچ  هدروآ : نینچ  ار  هکت  نیا  دیدحلا  یبا  نبا 
.!؟ دیراب دهاوخ  دوخ  نامسآ  زا  هثداح  نیا  يارب  هک  ینک  یم  روصت  ایآ  دنکفا : كاخ  هب  ارم  وا  مدش و  وربور  دوخ  مع  رسپ 

دروآ  یم  راب  يراوخ  هثداح  نیا  یلو  هن ، تفگ : هیواعم 

نیفص گنج  رد  ورمع  هیواعم و 

! نینموملا ریما  ای  تفگ : ورمع  ندـیدنخ . هب  درک  عورـش  هیواعم  دـش ، لخاد  نوچ  و  تساوخ ، تاقالم  هزاـجا  هیواـعم  زا  صاـع  نب  ورمع 
نمیا ار  دوخ  وت  دـش و  رو  هلمح  وت  هب  هک  یماگنه  دـمآ ، مدای  بلاـط  یبا  رـسپ  هلمح  زا  تفگ  يدـیدنخ . زیچ  هچ  هب  داـب ! میاد  تیداـش 

یتشگرب . ویتخاس 
هلان تا  هنیـس  زا  دش و  نوگرگد  تگنر  دـیبلط ، هزرابمهب  ار  وت  یلع  هک  تسا  يزور  نیا ، زا  رتبیجع  ینک ؟ یم  تتامـش  ارم  تفگ : ورمع 

درک . مرو  تهاگولگ  و  تساخرب ،
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تفر و یم  تفک  زا  تتردق  دندش و  یم  میتی  تنادناخ  هک  دروآ  یم  دورف  وت  رب  یکاندرد  هبرـض  يدرک  یم  هزرابم  وا  اب  رگا  مسق  ادـخ 
دورس : ار  راعشا  نیا  ورمع  سپس 

دنرادن . تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  ناریلد  هک ، يروالد  اب  درک  تاقالم  هک  ار  یکابیب  راوس  نکم  تتامش  هیواعم ! يا 
یم راـتفرگ  ار  وـت  نآ ، تشحو  دروآ ، یم  ور  دوـخ  نایهاپـس  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  هـب  يدـید  یم  ار  یلع )  ) نسحلاوـبا رگا  هیواـعم  يا 

. تخاس
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دریگ . یم  رب  رد  ار  وت  يزیرگن  وا  لاگنچ  زا  تعرس  اب  رگا  تسا و  قح  گرم  هک  يدرک  یم  نیقی  هاگنآ  و 
دوش . رو  هلمح  وا  هب  اضف  رد  يراکش  یغرم  هک  یتسنام  ار  یبش  غرم  يدش  یم  وربور  وا  اب  رگا  انامه 

یگدـنز زا  دوـش ، وربور  یلع  اـب  سک  ره  و  تسین ، هورگ  نآ  يارب  یتاـیح  اـقب و  رگید  دـبوکب ، مـه  رد  ار  نمـشد  یلع  هـک  یماـگنه  و 
تسا . سویام 

هاگ هدـعو  نیرتکیدزن  هک  يدرک  نیقی  و  ادـتفا ، یگنتب  ستناج  هچ ، يداهن  رارفب  اـپ  یتفرگ و  هدینـشان  ار  شتوعد  درک ، توعد  ار  وت  وا 
. تسا گرم 

. تساوخن ادخ  یلو  درک  یم  دوبان  ازم  دوب ، هدیسر  نم  هب  وا  ءهزین  رگا  ینک ؛ یم  تتامش  ارم  فلاح  نیا  اب 
ورب وا  يوس  هب  دروـخ  تسکـش  رما  نیا  رد  رگا  دـنوش  یم  يربـهر  وا  يوـس  هب  ناروـالد  هک  تسناریـش  هچب  ردـپ  تسا و  هچب  ریـش  یلع 

تسا . هدایز  هدوهیب و  وت  نانخس  نیا  هنرگو 
دوبن . مزال  هضراعم  همهنیا  شاب ، مارآ  نک و  سب  تفگ : ورمع  هب  راعشا  نیا  ندینش  زا  سپ  هیواعم 

میوگب . ار  نانخس  نیا  هک  يدش  ثعاب  وت  تفگ : ورمع 
تسا : هدروآ  نینچ  رابخالا "ج 1 ص 169  نویع   " رد هبیتق  نبا 

: تفگ هیواعم  يدنخ ؟ یم  هچب  درادب ، رورـسم  نادنخ و  ار  وت  هشیمه  ادخ  تفگ : وا  هب  تفای ، نادـنخ  ار  هیواعم  صاع ، نب  ورمع  يزور 
يور زا  وا  مسق  ادـخب  یتخاـس ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع  اروف  هتفاـی  رطخ  رد  ار  دوـخ  يدـش و  وربور  یلع  اـب  هک  يزور  وـت  يرایـشوه  هب 

تشک . یم  ار  وت  تساوخ  یم  رگا  تشاذگ و  تنم  وت  رب  يراوگرزب 
مروتم تدیرو  تشگ و  رب  تنامـشچ  دیبلط ، هزرابم  هب  ار  وت  یلع  هک  یماگنه  مدوب ، وت  تسار  بناج  رد  نم  هک  ادخب  مسق  تفگ : ورمع 

. نک لو  ار  ارجام  نیا  ای  دنخب و  دوخ  هب  سپ  مراد  تهارک  شرکذ  زا  هک  دز  رس  يزیچ  وت  زا  دش و 
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: تسا هدرک  رکذ  نینچ  يواسملاو "ج 1 ص 38  نساحملا   " رد یقهیب 
شا هدـنخ  دـیآ  یم  شفرطب  هک  داتفا  ورمع  هب  هیواعم  مشچ  هکنیمه  دـندوب ، وا  دزن  مه  یناسک  دـش و  لخاد  هیواـعم  رب  صاـع ، نب  ورمع 

تفگ : ورمع  تفرگ ،
هک نیفص  زور  زا  دمآ  مرطاخب  تفگ : هیواعم  دسر ، یمن  رظنب  دشاب  هدنخ  بجوم  هک  يزیچ  دراد ، نادنخو  رورسم  ار  وت  هشیمه  دنوادخ 

يدـنکفا و ریزب  بکرم  زا  ار  تدوخ  دیـسر  وت  کـیدزن  هکنیمه  دـش ، رو  هلمح  وت  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  يدوـب ، هزراـبم  رد  ناـیقارع  اـب 
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کی اب  هک  مسق  ادـخب  دـمآ ؟ ترظنب  تاجن ) يارب   ) ریبدـت نیا  یتخابن و  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  هنوگچ  وت  یتخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع 
تشک . یم  ار  وت  تساوخ  یم  رگا  دش و  وربور  يراوگرزب  یماشه  درم 

وا رظن  رد  نم  زا  هک  یتیفیک  رگا  مسق ، ادـخب  يرآ ، دـنخب  مه  دوخ  رب  سپ  دـنکفا  هدـنخب  ار  وت  نم  نایرج  رگا  هیواعم ! يا  تفگ ، ورمع 
یم جاراتب  ار  تلام  درک و  یم  میتی  ار  تنادناخ  داد و  یم  همتاخ  تیگدنز  هب  یکاندرد  عضو  هب  هنیآ  ره  دوب  هدش  رهاظ  وت  زا  دـش ، رهاظ 

يدومن . ظفح  وا  بیسآ  زا  دندوب ، دحتم  رگیدکی  اب  هک  ینادرم  ببس  هب  ار  دوخ  وت ، هکنآ  زج ، دوب  هتفر  تسد  زا  تتردق  داد و 
دـش و عمج  تناـهد  رب  فک  تشگرب  تنامـشچ  هنوگچ  درک ، توعد  نتب  نت  گـنج  هزراـبم و  هب  ار  وت  هک  يزور  نآ  مدـید  مدوـخ  نم 

مراد ! هارکا  شرکذ  زا  هک  تفرگ  تروص  يراک  تیاضعا  لفاسا  رد  تسشن و  تا  هرهچ  رب  قرع 
: هدرک تیاور  نینچ  يدقاو  یئوگب ! نخس  عوضوم  نیا  رد  متساوخ  یمن  همهنیا  تسا ! سپ  تفگ : هیواعم 

دریگ ! یم  ما  هدنخ  منیب  یم  ار  وت  تقو  ره  نم  تفگ : ورمع  هب  هیواعم  يزور 
تسا ؟ ببس  هچب  تا  هدنخ  تا  هدنخ  تفگ : ورمع 

تروع يدـنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  وا ، هزین  سرت  زا  درک و  هلمح  وتب  نیفـصگنج  رد  بارت  وبا  هک  يزور  دـیآ  یم  مدایب  تفگ : هیواـعم 
یتخاس ! نایامن  ار  دوخ 

هبار وت  یلع  هک  يزور  دریگ ، یم  ما  هدنخ  رتشیب  وت  عضو  زا  نم  تفگ : ورمع 

هحفص 299 ] ] 

وت زا  يراک  داتفا و  تمادنا  هب  هزرل  دش و  کشخ  تناهد  بآ  دمآ و  نوریب  ناهد  زا  تنابز  دش ، سبح  تا  هنیـس  رد  سفن  دیبلط ، هرزابم 
! تسا دنیآ  شوخان  نآ  رکذ  هک  دزرس 

نم شیپاشیپ  رعـشا  کـع و  هلیبق  هکیتروص  ردمدـشیم  ناـسرت  نینچ  نم  هنوگچ  درادـن ، تیعقاو  یئوگیم  وت  هک  همه  نیا  تفگ : هیواـعم 
دندوب ؟ ادفناج 

دندرک یم  هعفادم  وت  شیپاشیپ  رعشا  کع و  هلیبق  هکنیا  دوجو  واب  متفگ و  نم  هک  دوب  نیا  زا  شیب  نایرج  هک  یناد  دوخ  وت  تفگ : ورمع 
. داد تسد  وت  هب  نآ  رتالاب  همه و  اهنیا 

! تسین سرت  يدحا  يارب  ع )  ) یلع زا  رارف  سرت و  یهگناو  دیناشک ، تحارص  دج و  فرط  هب  ار  ام  یخوشو ، حازم  بلاطم  تفگ : هیواعم 
دیوگ : دوخ ص 229  باتک  رد  محازم  نب  رصن 

اب هلباقم  رد  اردوخ  ندوب  روذعم  مه  ورمع  دیدنخ و  یم  دومن و  یم  دای  ار  یلع  اب  هلباقم  زور  درک و  یم  تتامش  ار  ورمع  هتـسویپ  هیواعم 
تفگ : درک و  تتامش  ار  وا  هیواعم  زاب  يزور  دیشک ، یم  شیپ  یلع 

نیا زا  ورمع  یتسه ! وسرت  رایسب  ورمع ! يا  وت  دیدرک ، رارف  امش  مدش و  وربور  سیق  نب  دیعس  اب  نم  میوگ : یم  نخس  فاصنا  يورزا  نم 
تفگ : دش و  كانمشخ  نخس 

: دورس ار  راعشا  نیا  و  يوش ! وربور  وا  اب  یلع ، نتخیمآ  رد  تارج  یتفرگ ، یم  رارق  یلع  لباقم  رد  وت  رگا  هیواعم ، يا  مسق  ادخب 
يراذگ . یم  او  دنک  یم  توعدهزرابمب  ار  وت  هک  یسک  یلو  يور ، یم  شیپ  نزب  يذ  رسپ  دیعس ، يوس  هبوت 

. دنک کمک  ترس  تشپ  زا  دنوادخ  هک  تشاد  ناکما  هچ  یتفر ، یم  یلع  يوسب  هک  دوبن  رتهب  ایآ 
. يدادن خساپ  یلو  درک  توعد  هزرابم  هب  ار  وت  وا 
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يدش . یم  یتخبدب  نارسخ و  راچد  یتفر ، یم  وا  هزرابم  هب  رگا 
يدوب . اونشان  وت  درک ، توعد  ار  وت  هک  یماگنه 

ددنب . ورف  بل  وت  توعد  زا  وا  کشاک  هک  دوب  نیا  تینزرآ 
تسا . هیواعم  زا  يرایسب  شهوکن  خیبوت و  رب  لمتشم  هک  تایبا  رخآ  ات 

هدرک رکذ  نیخروم  زا  وا  زج  "و  نیفـص ،  " باتک سرد 140 . محازم  نب  رـصن  هک  هچنآ  هب  دنک  یم  هراشا  راعـشا  نیا  رد  صاع ، نب  ورم 
یلع زا  تفگ : هیواعم  دز  ادـص  مانب  راب  دـنچ  ار  هیواعم  داتـسیا و  اـپب  رکـشل  فص  ود  نیب  نیفـص ، گـنج  زور  بلاـطبا  نب  یلع  هک ، دـنا 

؟ دهاوخ یم  هچ  دیسرپب 
صاـع نب  ورمع  دـمآ و  نادـیم  هب  هیواـعم  میوگب . وا  اـب  نخـس  کـی  اـت  دوـش  رهاـظ  نم  ربارب  هیواـعم   ) مراد تسود  دـندومرف : ترـضح 

یم یئاـنبم  هچ  رب  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ  هیواـعم  هب  دومرفن و  یئاـنتعا  ورمع  هب  ترـضح  نآ  دـندش  کـیدزن  مهب  هکنیمه  دوـب ، شهارمه 
دشاب . وا  اب  هبلغ  دیناسر ، لتق  هب  ار  يرگید  ام  زا  کی  ره  مینک  هزرامب  مه  اب  اپب  نادیم  هب  دوخ  وت  دننز ؟ یم  مه  رب  دنگنج و 

منک ؟ هزرابم  وا  اب  نم  تسه  حالص  تسیچ ؟ راک  نیا  هب  تبسن  وت  رظن  تفگ : درک و  ورمع  هب  ور  هیواعم 
مادامو دوب  دهاوخ  وت  لسن  وت و  یماندب  ثعاب  يریذپن ، ار  وا  داهنشیپ  رگا  وت  تفگ و  نخـس  وت  اب  فاصنا  يور  زا  درم  نیا  تفگ ، ورمع 

. دوش یمن  شومارف  هرطاخ  نیا  دشاب ، نیمز  يور  رد  برع  کی  هک 
هب یسک  اب  بلاط  یبا  یسک  اب  بلاط  ینارسپ  هک  ادخب ، دنگوس  دروخ ! یمن  بیرف  شناج  هب  تبـسن  ینم ، دننام  ورمع ! يا  تفگ : هیواعم 

تسـشن و بقع  دوخ  نایهاپـس  فص  رخآ  ات  هیواعم  نخـس  نیا  زا  سپ  دومن ، باریـس  وا  نوخ  زا  ار  نیمز  هکنآ  رگم  تساوخن  رب  هزرابم 
درک . یم  شیهارمه  مه  ورمع 

دنسرب یعفترم  هطقن  هب  ات  دز  یم  مدق  یمارآ  هب  رتشا  کلام  قافتا  هب  و  دش ، ادج  دوخ  هاپس  زا  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  يزور  ع )  ) یلع
. دنریگ رارق  نآ  رب  و 
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دناوخ : یم  ار  راعشا  نیا  یلع 

اوربحتی  اولسف  یلع  ینا 
اوربدا اغوا و  یلا  اوزربا  مث 

رهزا  یتانس  ماسح و  یفیس 
رهطملا بیطلا  یبنلا  ابم 

رفعج  انم  ریخا و  هزمح  و 
رضخا نانجلا  یف  حانج  هل 
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رخفم  هیف  هللا و  دسا  اذ 
رجحم دنه  نبا  ادهب و  اذه 

رخوم  رطم  بذبذم 

همجرت :
ما هزین  و  تسا ، نیملاظ )  ) هدـننک دوبان  مریـشمش  دـینک . تشپ  اب  دـیئایب و  ما  هزرابم  هب  سپـس  دـیوش و  هاـگآ  اـت  دیـسرپب  متـسه ، یلع  نم 

ناشخرد
تسا . نادواج  تشهب  رد  زبس  لاب  ود  اب  هک  رفعج ، شنم و  وکین  هزمح  تسام  زا  و  هزیکاپ ، كاپ  ربمایپ  تسام  زا 

تاهابم . رخف و  اب  هارمه  ادخ  ریش  تسنیا 
. نومیمان تسپ و  رود و  دودرم و  دنه  رسپ  تسنآ  و 

ادن دیدرگ ، رهاظ  دش ، یمن  هتخانش  هک  يروط  هب  دوب  هدرک  هرز  نهآ و  رد  قرغ  ار  دوخ  هکیلاح  رد  هاطرا  نب  رـسب  هاگان  ماگنه ، نیا  رد 
هب هزین  اب  دش  وا  کیدزن  هکنیمه  دمآ  دورف  هپت  زا  ینات  لامک  اب  مارآ  درک و  وا  هب  ور  ع )  ) یلع زیخ ! رب  نماب  گنج  هب  نسحلا  وبا  يا  داد :
ات دنک  تروع  فشک  ورمع ) نوچ   ) تساوخ رـسب  لاح  نیا  رد  دسرب . شندب  هب  زین  هک  دش  عنام  شا  هرز  یلو  دنکفا  نیمزب  ار  وا  دز و  وا 

. دنادرگ رب  يور  وا  زا  یلع  هک  دنامب  ناما  رد  یلع  هلمح  زا 
وتو ادخ  نمشد  نامه  هاطرا ، نب  رسب  نیا  نینموملا  ریما  ای  درک  ضرع  ترضح  هب  تخانـش و  اروا  رتشا  کلام  داتفا ، نیمز  هب  رـسب  هکیتقو 

تسا .
رـسب يومع  رـسپ  هک  یناوج  عقوم ، نیا  رد  موش ؟ وا  ضرعتم  شتـشز  راک  نیا  زا  دعب  ایآ  داب ، وا  رب  ادخ  تنعل  هک  شراذگاو  دومرف : یلع 

: تفگ درک و  هلمح  یلع  هب  دوب 
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میوا : هدناوخ  رسپ  نم  هکیلاح  رد  يدنکفا  نیمزب  ار  رسب  يدب  هب  ایآ 
دوب . ادج  بیاغ و  وا  زا  وا  راککمک  رای و  هکنآ  لاح  يدنکفا و  نیمزب  ار  هدروخلاس  يدرم  يدب  لامک  اب  ایآ 

مینک . یم  مایق  شیهاوخنوخ  هب  میتسه و  رسب  یماح  یگمه  ام 
دناوخب : راعشا  نیا  درک و  هلمح  ناوج  نآ  هب  رتشا  کلام 

هرغاش  خیش  لجر  موی  لکا 
هرهاظ جاجعلا  تحت  هروع  و 

هرئاو  فک  هنعط  اهزربک 
هرفافلاب ایمر  رسب  ورمع و 
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دزاس ! یم  راکشآ  گنج  ریگاریگرد  ار  دوخ  تروع  دنک و  یم  دنلب  گس ) نوچ   ) ار دوخ  ياپ  هدروخلاس ، يدرم  زور  ره  ایآ  همجرت :
دندش . هدنکفا  یتخس  تبکن و  رد  ود  ره  دنک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  تروع  يرگید ، یپ  رد  کی  ره  رسب  ورمع 

اپب دروـخ ، نیمزب  یلع  زین  هبرـض  رثا  رب  هکنیا  زا  سپ  مه  رـسب  تسکـش و  مه  ردار  وا  تشپ  دز و  وا  هـب  دوـخ  هزین  اـب  رتـشا  کـلام  سپس 
تخیرگ . دوخ  نارای  فرطب  تساوخ و 

نیا هک  نک ! هاگن  تفگ : وا  هب  هیواعم  رـسب ، نتـشگ  رب  زا  سپ  رما ! نیا  هب  دوب  وت  زا  رتراوازـس  هیواعم  رـسب ! يا  دز : گـناب  وا  رب  ع )  ) یلع
. دیسر وتب  ورمع  زا  دعب  یئاوسر 

دورس : ار  راعشا  نیا  یمهس  رضن  نب  ثراح  عوضوم  نیا  رد  و 
هدنام و ناما  رد  یلع  هزین  زا  هلیح ، نادب  و  هدش ؟ راکشآ  وا  تروع  هاگمزر  رد  هک  دینک  یم  هبدن  دوخ  ناراوس  زا  یکی  يارب  زور  ره  ایآ 

دناشوپ . يراسمرش  زا  ار  دوخ  رس  دش و  راکشآ  ورمع  تروع  زورید  دریگ  یم  رارق  هیواعم  هدنخ  دروم  هاگتولخ  رد 
تخاس . راکشآ  ار  دوخ  تروع  وا  نوچ  مه  رسب  و 

ریش نآ  اب  هرابود  دنکن  دنرگنب ، تسرد  هک  دیئوگب : هاطرا  نب  رسب  ورمع و  هب 
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دنتشادهگن . ار  امش  ناج  هک  دوخ  تروع  درم و  نآ  يایح  زا  رگم  دینکن  شیاتس  و  دنوش ، وربور  درم 
دننک : یم  یهن  ار  امش  دمآ  شیپ  هچنآ  زا  ود  نآ  دیتفای و  یمن  تاجن  وا  ياه  هزین  رس  زا  دش  یمن  راکشآ  امش  ياه  هضیب  رگا 

یفاک امـش  يارب  اه  هبرجت  دیرادهگن  ار  وا  هزین  زا  دـیور و  يرانک  هب  دوب  ع )  ) یلع ناشنایم  رد  هک  دـیدش  وربور  ناگرزب  هاپـس  اب  هاگ  ره 
تسا .

. دیا هدید  هک  تسنامه  هجیتن  دیوش و  وربور  وا  اب  زاب  دیروایب  رابب  تحاقو  دیهاوخ  یم  امش  مه  زاب  رگا 
هکلب هدش ، دوخ  تروع  فشک  هب  لسوتم  نینموملا  ریما  سرت  زا  هک  تسین  یـسک  نیلوا  صاع  نب  ورمع  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  هب  خـیرات 
دهاوخ هتشک  راچان  دید  دش  عقاو  نینموملا  ریما  هلمح  دروم  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد  هچ ، هتخومآ  هحلط  یبا  رسپ  هحلط  زا  ار  راک  نیا 

دش . وربور  ترضح  نآ  اب  درک و  تروع  فشک  اذل  دش 
دیوگ : سپس  هدرک و  رکذ  دوخ ج 2 ص 247  هریس  رد  یبلح ، ار  هعقاو  نیا 

هاطرا و نب  رـسب  هب  ترـضح  هلمح  عقوم  یکی  داد ، خر  نیفـصگنج  رد  رابود  دراد -  شیمارگ  ادـخ  هک  یلع -  اـم  رورـس  يارب  رما  نیا 
اهنآ زا  يور  ع )  ) یلع دنتخاس و  نایامن  ار  دوخ  تروع  دش ، دنهاوخ  هتـشک  راچان  دـندید  نوچ  هک  صاع  نب  ورمع  هب  هلمح  عقوم  رگید 

دنادرگب .

نیفص گنج  رد  صاع  ورمع  رتشا و  کلام 

: تفگ وا  هب  دیبلط و  ار  مکح  نب  ناورم  هیواعم  يزور  نیفص ، گنج  رد 
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دوخ اب  هدـش  لیکـشت  نییعالک "  بصحی " و " هلیبق "  ود  زا  هک  ار  هاپـس  ورین و  نیا  وت  هدومن ، بارطـضا  مغ و  راـتفرگ  ارم  رتشا  کـلام 
ورب . رتشا  کلام  گنج  هب  رادرب و 

تاـیح و هلزنم  هب  زین  وـت  تفگ : هیواـعم  تساوـت . زارمه  گـنهامه و  وا  اریز  نک ، توـعد  ار  ورمع  راـک ، نیا  ماـجنا  يارب  تفگ : ناورم 
. ینم یگدنز 

یم کیرش  نم  اب  ار  وا  مراد  نم  هک  یئاهتیمورحم  رد  ای  یتخاس و  یم  قحلم  وا  هب  دوخ  يایاطع  رد  مه  ارم  دوب ، نینچ  رگا  تفگ : ناورم 
يداد . وا  هب  ار  شدیون  تسا  وت  ریغ  تسد  رد  هچنآ  و  يدرک ، اطع  وا  هب  دوب  تسرتسد  رد  هچنآ  وت  هن ، یلو  يدرک .

تسا  ناسآ  وا  يارب  رارف  يدش  بولغم  مه  رگاو  دوب  دهاوخ  وکین  هاگیاج  ياراد  ورمع  يوش ، زوریپ  بلاغ و  وت  رگا  سپ 
تفگ : ناورم  دومن ، دهاوخ  زاین  یب  وت  زا  ارم  يدوزب  دنوادخ  تفگ : هیواعم 

هک هچنآ  نم  تفگ : ورمع  دورب ، رتشا  گـنجب  اـت  داد  جورخب  رما  ار  وا  دـیبلط و  ار  ورمع  هیواـعم  سپـس  هدرکن ، زاـین  یب  هک  زورما  هب  اـت 
میوگ . یمن  تفگ : ناورم 

هگن جراـخ  ار  وا  زیچ و  همه  لـخاد  ار  وت  مدومن ، رخوم  ار  وا  متـشاد و  مدـقم  ار  وـت  هکیلاـح  رد  یئوـگب  یهاوـخ  یم  هچ  تفگ : هیواـعم 
نم هب  یهاوخ  یم  هک   ) رـصم هراـب  رد  مدرم  تسا ، نم  یـشیدناریخ  تیاـفک و  رطاـخ  هب  همهنیا  يا  هدرک  نینچ  رگا  تفگ : ورمع  متـشاد 

. ریگب يریگب ، نم  زا  دنهاوخ  یم  تسین و  دنیاشوخ  ناشرظن  رد  راک  نیا  رگا  کنیا  دندرک ، تبحص  رایسب  وت  اب  يراذگاو )
نینچ دـیآ ، یم  رکـشل  شیپاشیپ  رد  هک  داتفا  ورمع  هب  رتشا  مشچ  هکنیمه  دـش و  ناور  رتشاکـلام  يوس  هب  رکـشل  اـب  تساـخاپب و  سپس 

: تفگ
اب منک و  یهاوخنوخ  وا  زا  هک  مدومن  بجاو  رذـن  دوخ  رب  وا  هراب  رد  هک  یـسک  تسا ، هنوگچ  ورمع  هب  تبـسن  مراتفر  متـسناد  یم  شاـک 

مهد . افش  ار  دوخ  هنیس  وا  نتشک 
مزاس و شیـشحو  ناگدنرپ  همعط  ار  واهکنیا  ات  دیآ  شوجب  ما  هنیک  گید  منک ، تاقالم  وا  اب  هاگ  ره  مرمع  لوط  رد  هک  تسا  یـسک  نیا 

مرذع وا  زا  ماقتنا  رد  مراگدرورپ  ای 
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دریذپب . ار 
ور ادص  فرطب  راچان  اذل  دوب  نیگمرش  نتشگرب  زا  دیسرت و  دش و  شحوتم  تخانش ، ار  رتشا  دینش و  کلام  زا  ار  زجر  نیا  ورمع  نوچ  و 

ناشمورحم یگدنز  زا  دنتفرگ و  رارق  مربارب  رد  هک  نادان  دارفا  رایـسب  هچ  منک ، هلماعم  هچ  کلام  اب  هک  متـسناد  یم  شاک  تفگ : دروآ و 
متخاس .

تشگرب  يور  هیس  دمآ  نم  يوسب  یسک  ره  و  متشک ، ار  كاب  یب  ناراوس  کباچ  رایسب  هچ  و 
بسا نانع  اروف  دیناسرن و  وا  هب  یبیسآ  هزین  درک و  یتکرح  ورمع  دیـسر  وا  رـس  رب  هزین  اب  رتشا  دناوخ ،) یم  زجر  ورمع   ) هک عقوم  نیا  رد 
ورمع هب  بحصی  هلیبقزا  یناوج  عقوم ، نیا  رد  دیناسر ، دوخ  هاگرگشل  هب  ار  دوخ  تعرس  اب  هداهن  هرهچ  رب  تسدو  دیـشک  رگید  فرطب  ار 

داب . ترس  رب  كاخ  دز ، یمابص و  داب  هک  مادام  ورمع  يا  هک : درک  باطخ 
دوخ میعز  اوشیپ و  ار  هیواعم  هکیناسک  تخاس ، انشآ  هیواعم  ناراداوه  تایحور  هب  ار  امش  هکنیا  دش  هدافتـسا  ثیدح  نیا  يادتبا  زا  هچنآ 

دنرادنپ . یم 
هدوبن يزیچ  قح  ندرک  دوبان  متس و  ملظ و  زج  تخس  گنج  نیا  رد  وریپ  اوشیپ و  زا  ادخ ) ربمایپ  صن  هب   "  ) راکمتـس هورگ  نیا "  فده 
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. تسا
، مکح نب  ناورم  صاع و  نب  ورمع  نوچ  يدارفا  وا  يادصمه  گنهامه و  هک  مینک ، فیرعت  ریبعت  هچ  هب  یئاوشیپ  نینچ  کی  زا  نیا  ربانب 

هنوگچ مزرنادیم  رد  هک  تشاد  یهاوخ  اوشیپ  نآ  ناوریپ  هب  تبسن  يداقتعا  هچ  هدنناوخ  وت  و  دنتسه ،
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هظحالم ار  وا  ماقم  هبترم و  هنوگچیه  هکنیا  نودـب  هدومن  موجه  وا  هب  ار  وا  تعاطا  فالخ  رب  هنوگچ  دـنیوگ و  یم  نخـس  ناـشیاوشیپ  اـب 
دنشاب . هدومن 

ورمع سابع و  نبا  ناتساد 

هراشا

ینب هب  تبسن  ندرک و  شیاتـس  فیرعت و  هیواعم  هیما و  ینب  زا  درک  عورـش  جاجح  نیبام  مسوم ، رد  دوب و  جح  رفـس  رد  صاع ، نب  ورمع 
هب ور  سابع  نبا  ماگنه  نیا  رد  داد  یم  حرش  مدرم  يارب  نیفص  گنج  زا  ار  دوخ  تادوهشم  دوشگ و  یئوگدب  شهوکن و  هب  نابز  مشاه 

تفگ : درک و  ورمع 
دوب شدوخ  ریغ  تسد  رد  هچنآ  هب  هیواـعم  یلو  يدرک  راذـگاو  وا  هب  دوب  تتـسد  رد  هچنآ  یتـخورف و  هیواـعم  هب  ار  دوخ  نید  وت ، اـنامه 
اطع وت  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتالاب  رایـسب  وت ) نادجو  نید و   ) تفرگ وت  زا  وا  هک  ار  هچنآ  هجیتن  رد  دومن و  راودیما  ار  وت  داد و  دیون 

هلداـبم مـه  نـیب  هـچنآ  هـب  ود  ره  دوـب و  رادـقم  مـک  زیچاـن و  رایـسب  يداد  وا  هـب  هـک  هـچنآ  لـباقم  رد  یتـفرگ  وا  زا  وـت  هـچنآ  و  دوـمن ،
. دیتسه یضار  ، دیدرک

ترایتخا رد  تناج  رگا  يدوب  رضاح  وت  يدش  صقن  راچد  ای  ماقم و  زا  لزع  راتفرگ  نآ  بیقعت  رد  يدیسر ، رـصم  تموکح  هب  رگا  سپ 
ینک ؟ میلست  وا  هب  دشاب 

یتایلجت نیفص  رد  وت  مسق ، ادخب  دوب ، وت  گنرین  رکم و  زور  نآ  رد  تراختفا  هک  رآ  دایب  يدوب  يرعـشا  یـسوموبا  اب  هک  يزور  وت  انمض 
یگنت هب  ار  اـم  هجوچیهب  وت  ندـیگنج  يدومن و  راکـشآ  ار  دوـخ  تروـع  هکنیا  زج  دزن  رـس  وـت  زا  یئاـمنرنه  یتشادـن و  يدرک  رکذ  هک 

دنکفین .
هک دوب  یماگنه  گنج  زاغآ  هتفای و  نایاپ  گنج  يدروآ ، ور  گنج  هب  هک  یماگنه  دوب و  زارد  تنابز  هاتوک و  تا  هزین  گنج  نآرد  وت 
هک رگید  تسد  دـشن و  هدوشگ  یکین  ریخ و  يوس  هب  هاـگچیه  هک  یتـسد  یتـسه ، تسد  ود  ياراد  وت  يدوب . هدومن  گـنج  هب  تشپ  وـت 

تا هرهچ  کی  يا ، هرهچ  ود  ياراد  وت  داتسیان و  زابيدب  رش و  زا  هاگچیه 
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. روآ ترفن  شحوم و  رگیدهرهچ  زیمآ و  سنا  تبحم و  رپ 
تنانخس دشاب ، دتس  داد و  نیا  تنحم  مغ و  رد  مئاد  هک  تسا  راوازس  دشورفب ، شریغ  يایند  هب  ار  شنید  هک  یـسک  مسق ، مدوخ  ناج  هب 
نارگید بیع  نیرتگرزب  وت ، بیع  نیرتکچوک  تسا  دـسح  گشر و  اب  ماوت  وت  تلزنم  تساوران . دنـسپان و  تیار  طوبرمان و  برطـضم و 
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تسا .
تلزنم ردق و  شیرق ، زا  يدحا  هکنآ  لاح  تسین و  نم  رب  وت  زا  رت  هدنبوک  رتخس و  یـسک  شیرق  نایم  رد  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : ورمع 

درادن . نم  دزن  رد  ار  وت 

رگید یعامتجا  رد  ورمع  سابع و  نبا 

نایفـس و یبا  نب  هبتع  هیمـس و  نب  دایز  هیواعم و  رـسپ  دیزی ، دش و  دراو  هیواعم  رب  يرفـس  رد  سابع  نب  هللادبع  هک : هدرک  تیاور  ینئادم 
هب صاع  نب  ورمع  دـندوب ، وا  دزن  رد  مکح  ما  نب  نمحرلادـبع  صاع و  نب  دیعـس  هبعـش و  نب  هریغم  صاـع و  نب  ورمع  مکح و  نب  ناورم 

هدافتـسا تصرف  زا  تسا ، رـش  هدام  عطق  شیدوبانرد  یکین و  ریخ و  رخآ  بورغ  تسا و  رـش  لوا  عولط  نیا  هک  مسق  ادخب  تفگ : هیواعم 
. نک هدنکارپ  مه  ار  شناوریپ  رادزاب و  دوخ  تفلاخم  زا  ار  نارگید  وا ، ندرک  دوبان  اب  نک و  یتسدشیپ  وا  هب  هلمح  رد  نک و 

نخـس تنابز  هب  ناطیـش  هدیئارگ و  هوای  هب  برطـضم  تراکفا  هتـشگ و  فرحنم  تلقع  هک  دنگوس  ادـخب  هغبان  رـسپ  يا  تفگ : سابعنبا 
يدش ؟ هزرابم  هب  توعد  هکنیا  اب  يداد  یم  ماجنا  نیفص  زور  رد  دوخ  ار  داهنشیپ  نیا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  تفگ .

نینموملاریما هب  گنهآ  وت  تسکـش . مهرد  اه  هزین  دـش و  دراو  ریاسب  اهرکیپ  رب  اهمخز  دـندرک و  یم  یئارآ  فص  مه  لـباقم  رد  ناریلد 
هب یتشگ و  دوخ  يرگ  هلیح  هب  لسوتم  وا  اب  ندش  وربور  زا  لبق  يدرک  هدهاشم  ار  گرم  نوچ  تفاتـش و  تیوسب  ریـشمش  اب  وا  يدومن و 

. یتخاس راکشآ  وا  هلمح  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  تروع  تاجن  دیما 
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یلع اـب  هزراـبم  هب  هک  يدومن  قیوشت  یـشیدنا  حالـص  تروشم و  ناونع  هب  ار  هیواـعم  سپـس  یناـم ، ناـما  رد  یمتح  يدوباـن  زا  هکنیا  اـت 
رگید يوش و  هدوسآ  هیواعم  دوجو  زا  هک  دوبنیا  رطاخب  همهنیا  يدرک و  کیرحت  یلع  اب  دربن  يارب  ار  هیواعم  وکین  يریبدت  اب  دـهدنت و 

تسناد  ار  تفده  درب و  وت  یئوج  هنیک  قافن و  هب  یپ  دش و  هاگآ  وت  بوشآرپ  نورد  زا  مه  هیواعم  ینیبن ، ار  شا  هرهچ 
رگید يوس  رد  تسا و  كانمـشخ  يریـش  وس  کی  رد  يریگ  رطخ  ود  نیب  رد  وت  رادرب ، تسد  یـشیدنادب  زا  و  دـنب ، ورف  نابز  تسا  سب 

دش . یهاوخ  دیدپان  نآ  قامعا  رد  ینز  ایرد  هب  رگا  ودنک  یم  دوبان  درد و  یم  ار  وت  يوش  وربور  ریش  اب  رگا  فرژ  یئایرد 

ورمع لاقرم و  مشاه  نب  هللادبع 

تشاد . لدب  هنیک  ترفن و  هللادبع  وا ، دنزرف  صاقو و  یبا  نب  هبتع  رسپ  لاقرم  مشاه  هب  تبسن  نیفص ، گنج  نایرج  زا  هیواعم ،
ریگتـسد ار  وا  شاب ، لاـقرم )  ) مشاـه نب  هللادـبع  بقارم  تشون : وا  هب  داد ، رارق  قارع  لـماع  دوخ ، فرط  زا  ار  هیبا  نب  داـیز  هکنآ  زا  سپ 

تسرفب . نم  يوس  هب  دنبب و  شندرگب  ار  شتسد  نک ،
وا لزنم  هب  یناهگان  روطب  هنابش  دایز ، هک  دش  ماجنا  تروص  نیدب  وا  يریگتسد  داتسرف ، قشمد  هب  ریجنز  لغ و  اب  هرصب  زا  ار  هللادبع  دایز ،

سلجم رد  صاع  نب  ورمع  دندومن  دراو  هیواعم  رب  ار  هللادبع  هک  یتقو  ، داتسرف هیواعم  فرط  هب  هدومن  ریگتسد  ار  وا  دش و  دراو  هرـصب  رد 
یسانش ؟ یم  ار  نیا  تفگ : رمع  هب  هیواعم  دوب ،

دناوخ : یم  ار  راعشا  نیا  نیفص  زور  رد  شردپ  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  تفگ : هیواعم  هن ، تفگ : ورمع 
ار وا  هدیسر  وا  هب  هک  یئاهیتخس  اهتمالم و  نوچ  متخورف ، ار  دوخ  ناج  نم 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 309 ] ] 

هتخاس ، شناوتان 
دیاب ای  تسین  هراچ  تسا  هدمآ  هوتـسب  هک  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  نادنچ  یگدنزاب  دیوجیم و  یماقمدوخ  موق  نایم  رد  هک  یمـشچ  کی 

مبوکیم . ورف  اهنآ  رس  رب  دنلب  هزین  اب  نم  دش ، هتسکش  ای  تسکش 
درادن . شزرا  يزیچ  نم  رظن  رد  دنک  تشپ  گنج  هنحص  هب  دربن  نادیم  رد  هک  یگرزب 

دش : رعش  نیا  هب  لثمتم  ورمع 
. دنام دهاوخ  هیاپن ، ود  تسپ ، سوفن  رد  يرگ  هلیح  لصاو  لاهن  یلو  هدیئور ، هایگ  اه  يدیلپ  تافاثک و  ياه  هدوت  رب 

زوت هنیک  نیگمـشخ و  روسج و  رـصنع  نامه  وا  نینموملا  ریما  ای  نکم  اهر  ار  وا  تسا ، صخـش  نامه  وا  يرآ  تفگ : هیواعم  هب  سپـس  و 
یناراداوه زا  دراد و  رـس  رد  یئاهاوه  وا  هوالع  دنزیگنا و  هنتف  ور و  ود  نایقارع  اریز  ددرگرب ، قارع  هب  راذگم  زاس و  شدوبان  ار  وا  تسا ،

دومن و دهاوخ  زهجم  یناراوس  دبای ، یئاهر  وت  دنب  دیق و  زا  وا  رگا  تسوا ، تسد  رد  نمناج  هک  یئادـخب  دـننک . یم  اوغا  ار  وا  هک  تسا 
درک . دهاوخ  اپرب  یبوشآ 

نیا ورمع ،) یگدازانز  زا  هیانک   ) دوب بقع  الب  هک  يردـپ  هداز  يا  تفگورمع : هب  دوب ، تراسا  دـنب  دـیق و  رد  هکیلاح  رد  لاـقرم  هللادـبع 
يور و هیـس  زینک  دـننام  وت ، میدرک و  توعد  دربن  هب  ار  وت  ام  هک  هاگنآ  یتسبن ،؟ راکب  نیفـص  زور  رد  ارچ  ار  يروآ  نابز  هسامح و  همه 

يدرب . یم  هانپ  اهبسا  تشپ  هب  هدش  هتخا  دنفسوگ 
ار  نیگنن  فیعض و  يدرف  هن  هتشک ، ار  اناوت  هدوتس و  راوگرزب و  يدرم  دشکب ، ارم  هیواعم  رگا 

یم ینیب  رب  ناماه  هزین  درد و  یم  ار  نمـشد  هک  يراتفرگ  ام  هدـنرب  ياهریـشمش  ربارب  رد  ـالعف  نک ، لو  ار  نانخـس  نیا  داد : خـساپ  ورمع 
. دنبوک

یسک نامه  وت  مسانش ، یم  ار  وت  هک  نم  وگب ، یهاوخ  یم  هچنآ  تفگ : هللادبع 
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هک دریگ  یم  ارف  ار  تدوجو  ماـمت  سرت  يریگب ، رارق  ناـیوجگنج  ربارب  رد  هک  هاـگنآ  يرورغم و  یباـیماکو  یتـحار  عقوم  رد  هک  یتـسه 
دندیبلط هزرابم  هب  ار  وت  هک  یماگنه  يدرک ، شومارف  ار  نیفـص  ایآ  يزاس  نایامن  ار  شیوخ  تروع  تناج  ظفح  يارب  يوش  یم  رـضاح 

يدازآ هک  يوشن  نایوجگنج  راتفرگ  يدرگ و  هدـنرب  ياهریـشمش  رکیپ و  يوق  نادرم  تسد  راتفرگ  ادابم  ات  یتفرگ  هرانک  هاـگمزر  زا  وت 
دنناشن . یم  يراوخ  هب  ار  تهج  یب  نازیزع  دوبان و  ار  راب  دنب و  یب 

ردپ دوخ ، نم  منک و  یم  هرصاحم  راخ  یهوبنا  نوچ  ار  نافیرح  گنج ، نادیم  رد  نم  هک  دناد  یم  دوخ  هیواعم  تفگ : وا  خساپرد  ورمع 
دوب  هتخاس  شبرطضم  هتفرگ و  ارف  ار  شدوجو  ياپارس  سرت  هک  مدید  اهگنج  زا  یضعب  رد  ار  وت 

زا ملاس  ناج  دنازرل و  یم  سرت  زا  ار  تلـصافم  مامت  دش  یم  زبس  وت  يوربور  گنج  نادـیم  رد  مردـپ  رگا  مسق ، ادـخب  هن  تفگ : هللادـبع 
دش . هتشک  درک و  دربن  وت  ریغ  اب  وا  یلو  يدرب  یمن  ردب  وا  تسد 

يوش  یمن  تکاس  ایآ  ردام  یب  يا  تفگ : لاقرم  هللادبع  هب  هیواعم 
رب مرـش  قرع  هک  منک  یم  نانچ  منک ، شهوکن  ار  وت  مهاوخب  رگا  نم  یئوگ ؟ یم  نخـس  نینچ  نم  اب  وت  دنه  هداز  يا  تفگ : مه  هللادـبع 

؟ یناسرت یم  ارم  گرم  زا  شیب  هب  ایآ  دوش ، نایامن  تا  هرهچ  رد  اه  یتسپ  ددنبشقن و  تیناشیپ 
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تفگ : هیواعم  هب  صاع  ورمع  عقوم  نیا  رد  دنزاس  دازآ  ار  وا  درک  رما  نک و  سب  هدازردارب  يا  تفگ  تساک و  دوخ  تدش  زاهیواعم 
مشاه رسپ  نتشک  تیاهتیقفوم  زا  یکی  هکنآ  لاح  يدرک و  نایصع  وت  و  مدومن ، داهنشیپ  ار  يرما  یشیدنارود ، شنیب و  يور  زا  وت  هب  نم 

دوب . لاقرم 
نوخ زا  یئایرد  گنج  نآ  رد  ات  درکن  يرای  دش ) یم  ادج  اه  موقلح  زا  اهرـس  هک   ) نینوخ گنج  نآ  رد  ار  یلع  وا  ردـپ  رگم  هیواعم  يا 

يراددوخ رد   ) وت هک  مسرت  یم  و  تسا ، هیبش  دننامه و  دوخ  گرزب  هب  درم  ره  تسوا و  رسپ  نیا  و  دش ، يراج  ام 
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یبوکب . مهب  نادند  ینامیشپ  زا  وا ) نتشک  زا 
تفگ : هیواعم  هب  باطخ  ورمع  باوجر  لاقرم د  هللادبع 

هک تسا  مجع  ناهاشداپ  مسر  فالخب  نیا  دراد و  رظن  نمنتـشک  رد  نینچ  نیا  هک  هدـیباوخن  شینورد  هنیک  ورمع )  ) درم نیا  هیواـعم  يا 
دنتشک . یمن  ار  وا  دشیم ، میلست  ریسا  رگا 

زج هثداح  نآ  زا  نونکا  تشذگ و  هتـشذگ  یلو  دـندش  بکترم  یئاهراک  شدـنزرف  لاقرم و  مشاه  هک  داد  خر  ینایرج  نیفـص ، زور  رد 
تسین . یقاب  يزیچ  دولآ ، باوخ  يا  هرطاخ 

يا . هدرکن  یئانتعا  تتبارق  هب  یشاب ، هتشاد  ار  منتشک  دصق  مه  رگا  يدرک و  دوخ  يدنواشیوخ  تهج  هب  ینک  موفع  وت  رگا  و 
تفگب : راعشا  نیا  لاقرم  هللادبع  باوج  رد  هیواعم 

دروم هک  تمایق )  ) تخـس زور  نآ  رد  تاجن  يارب  مناد  یم  يا  هلیـسو  ار  نآ  ما و  هدرب  ثرا  هب  شیرق  ناـگرزب  زا  ار  شـشخبو  وفع  نم ،
. مریگ رارق  میادخ  تیانع 

مشاب . هدومن  ار  هدش  هتخیر  ياهنوخ  یفالت  وت ، نتشک  اب  هکمنک  یمن  روصت  و 
تساور . رتشیب  مرج  ندش  راکشآ  زا  سپ  وفع ، هکلب 

تخاس . ار  وا  راک  ام  ياه  هزین  مه  تبقاع  ام و  هیلع  رب  دوب  یشتآ  هراپ  نوچ  نیفص  گنج  رد  لاقرم ) مشاه   ) وا ردپ  يرآ ،

یقالخا ینید و  سرد  کی 

تالاوحا رد  هدـش و  هداد  تبـسن ) صاع  نب  ورمع   ) صخـش نیا  هب  یئاوسر  يدـب و  زا  هچنآ  هک  تسین ، هدیـشوپ  قیقحت  ثحب و  لـها  رب 
نامیپ اهروجف ، اهتنایخ و  اهبیرف ، يراکم و  اهیرگ ، هلیح  اهیتسردان ، اهیتسپ ، زا  همه  هتشگ ، طبض  شیگدنز 
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يدعت و یحور ، فعض  تهافس ، یئایح ، یب  لخب ، ایر  کشر ، یتشز ، يزوت ، هنیک  محر ، عطق  اه و  هدعو  فلخ  اهیئوگغورد ، اهینکش و 
زا اهنیا  زج  شرسمه و  لباقم  رد  اهیتریغ  یب  و  نید ، لها  اب  ینمشد  عمط ، یفلج ، یـسولپاچ و  یگلفـس ، تئاند ، یئامندوخ ، يراکمتس ،

مدع و  وا ، بلق  حور و  رد  مالـسا  رارقتـسا  مدع  رادومن  تسا و  قافن  ياه  هناشن  زا  امامت  یناسنا ، قالخا  دض  روما  ریاس  حیابق و  بویع و 
اهنت و  تسا ، رشب  نایم  رد  حلص  لماع  هناگی  یعقاو  يانعم  هب  مالـسا  اریز  . دشاب یم  تسا ، هدروآ  وا  ربمایپ  هچنآ  هب  ادخ و  هب  نامیا  دوجو 

هیاپ و اهتلیضف و  مامت  عمجممالسا  دیسر ، دهاوخ  هلضاف  قالخا  بتارم  نیرتیلاع  هب  تیرشب  نآ ، نتسب  راکب  اب  هک  تسايروتـسد  شور و 
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تسا . یگرزب  یگتسارآ و  ره  هشیر  تسا و  یبوخ  ره  ساسا 
هتفای نایرج  حراوج  و  اضعا ، همه  رد  نآ  راثآ  دوش ، نیزگیاج  ندـب -  تختیاپ  زکرم و  ناسنا -  بلق  رد  ادـخ  هب  نامیا  هک  هاگنآ ، يرآ ،
زکرم زا  دوـخ ، ياـهروشک  رد  اـهتموکح  هک  تسا  ینوناـق  روتـسد و  دـننام  تسرد  نیا  ،و  دـیآ یم  دوـجوب  هتـسیاش  سوـفن  هجیتـن  رد  و 
يارب دیامن و  لمع  نادب  دیاب  هک  دش ، نیعمیـصاخ  فیلکت  عمتجم  زا  کی  ره  رب  هجیتن  رد  دننک و  یم  غالبا  تکلمم  دارفا  هب  یهدـنامرف 

دوجوب هتـسراو  تلم  هتـسیاش و  عامتجا  کی  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دیامن . تیاعرار  نآ  تسا  مزال  هک  تسا  یماقم  دح و  سک  ره 
ددرگ . یم  لصاح  تکلمم  تفرشیپ  مدقت و  دیآ و  یم 

ارجاحراوج اضعا و  هلیـسو  هب  هک  دراد  یتاررقم  نیناوق و  دوخ  يارب  و  تسا . بلق  شیهدنامرف ، زکرم  ندـب ، تکلمم  رد  مه  نامیا  يرآ ،
فیلاکت دوخ  دـح  رد  دـیاب  هک  ینعم  دودـح  هب  دودـحم  تسا و  یـصاخ  فیلکت  ياراد  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  ره  هجتین ، رد  دوش  یم 

دهد . ماجنا  ار  هصوصخم 
ریغ ناشفئاظو  اهتـسد  تسا ، مشچ  هفیظو  زا  ریغ  شوگ  هفیظو  شوگ و  هفیظو  زا  ریغ  نابز  هفیظو  تسا و  نابز  هفیظو  زا  ریغ  بلق ، هفیظو 

: دیوگ هفیرش  هیآ  هکنانچ  دنراد  یصاخهفیظو  کی  ره  هک  اضعا  کی  کی  تسا  نینچمه  تسا و  اهاپ  فئاظو  زا 

هحفص 313 ] ] 

الوسم . هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا 
دوش . یم  هدافتسا  مرکا  ربمایپ  هدومرف  زا  نایب  نیمه  و 

هک : دنک  تیاور  دوخ ج 1 ص 35  ننس  ردهجام  نبا  ظفاح 
ناکرالاب . لمع  ناسللاب و  لوق  و  بلقلاب ، هفرعم  نامیال 

: تسنیا شدافم  هک  هدـمآ  لوسر  ترـضح  رگید  تیاور  رد  زین  و  تسا . ناکرا  هب  لـمع  ناـبزب و  رارقا  بلق و  هب  نتخانـش  ناـمیا  همجرت :
رـس زا  تسا  تیذا  تابجوم )  ) ندومن فرطرب  اهنآ  رتنیئاپ  تسا و  هللا "  الا  هلا  هملک " ال  اهنآ  رتربتسا  هبعـش  دـنچ  داتفه و  ياراد  نامیا 

تسا . نامیا  زا  يا  هبعش  ایح ، و  نامدرم ، هار 
هب فصتم  مه  دـحاو  نآ  رد  دـش  رکذ  هک  ینایب  نیمهب  ناسنا  تسا و  یمک  دایز و  فعـض و  هوق و  بتارم  ياراد  نامیا  ساـسا ، نیا  رب  و 

يانعم بلطم  نیمه  زا  تسا و  نامیا  دـقاف  رگید  يرابتعا  هب  تسا و  نامیا  ياراد  يرابتعا  هب  ناـمیا ، مدـع  هب  فصتم  مه  دوشیم و  ناـمیا 
يدزد لاح  رد  تسین و  نموم  ندرکانز  لاح  رد  راکانز  صخش  تسا : نینچ  ترضح  مالک  دافم  میمهف ، یم  ار  ص )  ) مرکا لوسر  مالک 

تسین  نموم  مه  يراسگ  هداب  و 
دنشاب هتشاد  دوخ  فئاظو  لباقم  رد  لماک  تعاطا  اضعا  مامت  هکیتروص  رد  رگمدوشن  لصاح  ندب  تکلمم  یگتـسیاش  تیحالـص و  سپ 

دنیامن . لمع  دوخ  ینامیا  فئاظو  هب  اضعا  همه  هکنیا  رگم  دوشن  لماک  نامیا  و 
تیاکح وضع  نآ  بحاص  یبلق  ینامیا  فعـض  زا  نیا  دهدن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ای  دـهد  ماجنا  یئاوران  راک  يوضع  رگا  هک  روطنامه  و 

یمن تروص  اضعا  رد  يراک  چیه  تسا و  ندب  هدنامرف  بلق  هچ ، تسا  لزلزتم  صخش  نینچ  بلق  رد  مالسا  هک  دیامن  یم  دنک و  یم 

هحفص 314 ] ] 

لمع فئاظوهب  اضعا  رگا  هک  وکین  یناـسفن  تاـکلم  تافـص و  رد  لـباقم ، تهج  رد  مه  روطنیمه  وا ، رما  تبقارم و  تحت  رد  رگم  دریگ 
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دشابیم . وضع  بحاص  نآ  یبلق  ینامیا  يورین  زا  فشاک  دوخ  دننک 
نموم صخـش  يوخ  وقلخ  رد  دـیوگ : هک  ص 171  بیهرتلا " ج 3  بیغرتلا و  باتک "  رد  يرذـنم  ظفاح  لـقن  هب  اـنبيوبن  ثیدـح  رد 

اب دوش و  یمن  ادـج  نآ  زا  هک  تسا  قافناب  مزالم  تافـص  زا  یـضعب  ددرگ و  وا  ناـمیا  صقن  بجوم  هک  دوش  ادـیپ  یتفـص  تسا  نکمم 
یم ام  هبار  قفانم  نآرق  تافـص  نیمهب  دهد و  ماجنا  هزور  زامن و  زا  ار  دوخ  فئاظو  قلخ ، نآ  بحاص  هچ  رگا  دوش  یمن  عمج  مه  نامیا 

دناسانش .
لباق ورمع )  ) صخش نیا  هب  هک  هدیسر  ام  هب  ص )  ) كاپ ربمایپ  زا  تاکلم ، تافـص و  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  هچنآ  هب  دینک  هجوت  کنیا 

هب نیمز  رد  هکیناسک  دزاسن ، رورغم  ار  ام  نایغط  لها  نوگانوگ  تالاح  دوب و  رادروخرب  یفاـک  شنیب  زا  هراـب  نیا  رد  دـیاب  تسا و  قیبطت 
. دندومن مادقا  یهابت  داسف و 

هب یتناماهک  یماگنه  و  دنک ، یم  هدعو  فلخ  دهد  هدـعو  رگا  و  دـیوگ ، یم  غورد  نتفگ  نخـس  ماگنه  تسا : زیچ  هس  قفانم  تمالع  - 1
دنک  یم  تنایخ  دوش  هدرپس  وا 

دریگب و هزور  دـناوخب و  زامن  هچ  رگا  و  تسا : هفاضا  هلمج  نیا  ملـسم  تیاور  رخآ  رد  دـنا و  هدرک  لـقن  ملـسم  يراـخب و  ار  تیاور  نیا 
. تسا ناملسم  وا  دوش  نامگ 

دهاوخ قفانم  تبسن  نامهب  دشاب  یصخش  رد  اهتلصخ  نآ  زا  یکی  رگا  تسا  صلاخ  قفانم  دشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  - 2
دـهع و رگا  و  دـیوگ ، غورد  نتفگ ، نخـس  ماگنه  و  دـنک ، تنایخ  دنراپـسب  وا  هب  یتناـما  هک  یناـمز  ددرگ  ادـج  تفـص  نآ  زا  رگم  دوب ،

دودح زا  دیآ  رد  هزیتس  رد  زا  یسک  اب  رگا  و  دنک ، هلیح  رکم و  دزاس  دقعنم  ینامیپ 

هحفص 315 ] ] 

. دوش جراخ  سفن  تفع 
درادن نید  دنک  یمن  افو  دوخ  دهع  هب  هک  یسک  درادن و  نامیا  تسین  رادتناما  هک  یسک  - 3

. دنشاب هدوسآ  شنابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم   - 4
. تسا هناگیب  نامیا  اب  غورد  - 5

. تسا شتآ  رد  هعدخ  رکم و  - 6
. تسین زوت  هنیک  نموم  - 7

. درادن نامیا  درادن ، ایح  مرش و  هک  یسک  - 8
. دنک یم  دساف  ار  لسع  خلت ) هدام   ) ربص هک  روطنامه  دنک ، یم  دساف  ار  نامیا  دسح  - 9

. قافن زا  یکابیب  تسا و  نامیا  زا  نتشاد  تریغ  - 10

هحفص 316 ] ] 

. تسا هتساخرب  دنوادخ  اب  گنج  هب  دزرو  ینمشد  ادخناتسود  اب  سک  ره  تسا و  كرش  شمک ، ول  ایر و  - 11
. تسا هدش  جراخ  ادخ  نید  زا  دزاس  دونشخ  دزاس ، یم  كانمشخ  ار  دنوادخ  هکيراک  ببس  هب  ار  یناطلس  هک  یسک  - 12

. تسا نامیا  زا  نتشاد  ایح  - 13
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. رفک وا  ابدربن  تسا و  فارحنا  هانگ و  ناملسم ، هب  مانشد  یئوگازسان و  - 14
. ددرگن عمج  يا  هدنب  نورد  رد  دسح  نامیا و  - 15

. تسا قافن  زا  یمرش  یب  و  قح ،) ارجا  رد   ) یناوتان نارگیدب و  ندیزرو  لخب  - 16
. دوش یمن  عمج  يا  هدنب  بلق  رد  نامیا  لخب و  زگره  - 17

يرگید لخب و  یکی  ددرگن ، عمج  نموم  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  - 18

هحفص 317 ] ] 

. یئوخدب
. هلفس رگ و  هلیح  رجاف  تسا و  شنم  گرزب  هداس و  نموم  - 19

. دشابن شراتفگ  فلاخم  وا  لمع  ودشاب  ناسکی  شنابز  اب  وا  لد  شلد و  اب  وا  نابز  هکنیا  رگم  تسین  هارمه  نامیا  اب  یصخش  زگره  - 20
. دوش یم  لیاز  فرطرب و  زین  يرگید  نآ  دوش  فرطرب  ودنیا  زا  یکی  هاگ  ره  دننیرق و  مه  اب  نامیا  ایح و  - 21

ار وا  هشیمه  تفرگ  وا  زا  ار  ایح  هکیتقو  دریگ ، یم  وا  زا  ار  مرـش  ایح و  دـنک ، كاله  ار  يا  هدـنب  دـیامرف  هدارا  هک  یناـمز  دـنوادخ  - 22
تناما لاح  نیا  رد  ینیب و  یم  لاحدـب  نیگمـشخ و  ار  وا  هشیمه  هتفرگ  وا  زا  يراد  تناـما  لاـح  نیا  رد  ینیب و  یم  لاحدـب  نیگمـشخ و 

تمحر و هکتسا  لاـح  نیا  رد  دوـش و  یم  تناـیخ  هاـگیاپ  راـکتنایخ و  دـش  ادـج  وا  زا  يراد  تناـما  رگا  ودوـش  یم  هتفرگ  وا  زا  يراد 
هریاد زا  هک  تسا  لاح  نیا  رد  ددرگ و  یم  رودادـخ  تمحر  زا  دـش  بلـس  وا  زا  تمحر  تفوطع و  رگا  و  ددرگیم ، بلـس  وا  زا  تفوطع 

. ددرگ یم  جراخ  مالسا 

هحفص 318 ] ] 

یمهس صاع  نب  ورمع  تشذگرد 

خیرات رد  مه  يرگید  تیاور  تفگ و  یگدنز  دوردب  ورمع  خیرات ، نیرتحیحـص  لقن  هب  انب  رطف  دـیع  بش  رد  يرجه  هس  لهچ و  لاس  هب 
دومن . یگدنز  لاس  هن  دون و  یلجع  لوقهب  درک و  یگدنز  لاس  دون  کیدزن  تسه ، وا  تافو 

رد هک  تشاد  تسود  وت  ردـپ  تفگ : شرـسپ  هب  دیـسر ، ارف  صاع  نب  ورمعگرم  هکنیمه  دـیوگ : شخیراـت  ص 198  رد ج 2  یبوـقعی 
، تشاد مهاوخادـخ  هکاحم  رد  یلیلد  تجح و  هچ  ایآ  مناد  یمن  مدومن و  تلاخد  يروما  رد  نم  دـشاب ، هدرم   " لسالـسلا تاذ  گـنج " 

لاس یـس  شاک  يا  و  دوب ، رتش  لکـشپ  نم ، تورث  شاک  تفگ : تسا ، ناوارف  ردـقچ  هک  دـید  درک و  دوخ  تورث  لاوما و  هب  رظن  سپس 
مدوب . هدرم  نیا  زا  لبق 

دـشر و قیرط  رد  مدومن ، اهر  ار  مترخآ  متـشاد و  مدـقم  ار  ایند  متخاب ، ار  دوخ  نید  هکیلاح  رد  مدرک  ایهم  داـبآ و  ار  هیواـعم  ياـیند  نم 
، مندرم زا  دـعب  تفرگ و  دـهاوخ  دوخ  رایتخا  رد  ارم  تورث  لام و  هیواـعم  منیب  یم  یئوگ  دیـسر  ارف  ملجا  اـت  مدـش  اـنیبان  مدوب و  حـالص 

دومن  دهاوخ  يراتفردب  امش  هب  تبسن 
دـمآ و وا  ندـید  هب  سابع  نبا  دوب ، ضرم  رتسب  رد  صاع  نب  ورمع  هک  یماگنه  هتـشاگن : باـعیتسالا "  رد ج 2 ص 436 "  ربلادـبع  نبا 
متخاس و دابآ  ار  میایند  رما  زا  یمک  منک ، یم  ساسحا  هک  متفرگ  رارق  يا  هلحرم  رد  تفگ : باوج  رد  دش ، شلاح  يایوجمالـس  زا  سپ 

دلج 3 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 222زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


، مدوب هتخاس  هابت  ما  هدرک  حالـصا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  حالـصا  ما  هدومن  شهابت  هک  ار  هچنآ  رگا  متخاس و  هابت  ار  دوخ  نید  زا  يرایـسب 
رگا مدرک و  یم  ار  راک  نیا  تشاد ، يدوس  ملاحب  منکب و  ار  هتـشذگ  ناربج  متـسناوت  یم  رگا  نونکا  مدش ، یم  يراگتـسر  نیرقهنیآ  ره 
الاب مناوت  یم  مناتسد  يورین  اب  هن  منیب ، یم  قلعم  نامسآ  نیمز و  نیب  ار  دوخ  نونکامدرک  یم  رارف  منک ، رارف  کلاهم  نیا  زا  متـسناوت  یم 

مریگ  رارق  دوخ  ياپ  يور  میآ و  دورف  نیمز  هب  هک  مراد  ار  نآ  تردق  هن  مور و 
. مریگ هرهب  نآ  زا  ات  هد  يدنپ  ارم  هدازرداربيا  نونکا 

هحفص 319 ] ] 

وت تسا ، وت  دـننامه  ردارب و  زین  وت  هدازردارب  کنیا ، یـسرب  دـصقم  هب  هک  تسا  رود  ردـقچ  تاهیه ، تفگ : ورمع  باوج  رد  ساـبع  نبا 
یم نامیا  رگید  يارـس  هب  نتفر  هب  دناد  یم  ایند  نیا  میقم  ار  دوخ  هکیـسک  هنوگچ  تسیرگ ، مهاوخ  مهنم  هکنآ  رگم  درک  یهاوخن  هیرگ 

دروآ ؟
ینک ؟ یم  سویام  ادخ  تمحر  زا  ارم  هدیسر ، ارف  مگرم  ما و  هدیسر  لاس  دنچ  داتشه و  هب  هک  ماگنه  نیا  رد  یتح  تفگ : ورمع 

يدرگ  دونشخ  ات  ریگب  نم  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  دزاس ، یم  سویام  وت  تمحر  زا  ارم  سابع  نبا  ایادخ  راب 
سابع نبا  يا  تفگ : ورمع  یهد  یم  ار  هدوسرف  هنهک و  دـیریگ و  یم  ار  ون  وت  تسا ، زارد  رود و  یئوزرآ  نیا  تاهیه  تفگ : ساـبع  نبا 

مدینش  وت  زا  ار  نآ  سکع  هکنیا  رگم  متفگن  یمالک  یهاوخ ؟ یم  هچ  نم  ناج  زا 
گرم زاایآ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  تفگ : هللادبع  شدنزرف  تسیرگ ، دیسر ، صاع  ورمع  گرم  نامز  نوچ  دیوگ : هسامش  نب  نمحرلادبع 

یناساره ؟
وت تسا ، هدوب  بوخ  وت  قباوس  ردپ  تفگ : دومن و  ردپ  يرادلد  هب  عورـش  دنزرف  مسرت ، یم  گرم  زا  دـعب  زا  هکلب  مسق ، ادـخب  هن  تفگ :

دومن . روآدای  وا  هب  ار  شماش  ياهیزوریپو  يدوب  ادخ  لوسر  هباحص  زا 
يا هرود  ره  رد  هک  مدرک  ار ي  هرود  هس  نم  هک  ادـخ  تینادـحو  هب  تداهـش  ما ، هداد  تسد  زا  ار  بلاـطم  نیا  همه  زا  رترب  تفگ : ورمع 

شتآ مدوب ، هدرم  نامز  نآر  رگا د  ص )  ) ادخ لوسر  نانمشد  نیرتتخـس  مدوب و  رفاک  رما  زاغآ  رد  متـسناد ؟ یم  ار  دوخ  هیحور  تلاح و 
زا هاگچیه  دوب و  رتشیب  ترـضح  هب  تبـسن  مدرم  مامت  زا  نم  مرـش  ایح و  مدرک ، تعیبادخ  لوسر  اب  نوچ  دـش و  یم  بجاو  نم  رب  خزود 
ریخ دروآ و  مالسا  داب  اراوگ  ورمعرب  دیتفگ : یم  مدوب  هدرم  عقوم  نآر  رگا د  مدرکن و  رپ  ترـضح  تروص  زا  ار  دوخ  مشچ  مرـش ، طرف 

تشهب دیما  ، درم تالاح  نیرتهب  رد  دروآ و  يور  وا  هب  تداعس  و 

هحفص 320 ] ] 

تسه . وا  يارب 
دـیرگن و نم  رب  یـسک  هک  گرم  ماگنه  مررـض ، رب  ای  دوب  نم  عفن  هب  هک  مناد  یمن  مدـش  یئایاضق  هب  ـالتبم  مدیـسر و  تموکح  هب  سپس 

رارق هک  فرط  ره  هب  دـیزیرب  نم  رب  ار  كاخ  دوب ، مهاوخ  تموصخ  دروم  نم  دـیدنبب  مکحم  ار  منفک  دـنب  دـننکن ، تعیاـشم  ارما  هزاـنج 
دریگ . رارق  كاخ  رب  هک  دوب  دهاوخن  نم  پچ  فرط  زا  رتراوازس  نم  تسار  بناج  مریگب ،

دنمدوس يا  هتکن 
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تسا . هدمآ  تیفیک  نیمهب  مه  نینموملا  ریما  رعش  رد  هدمآ و  یصاع )  ) باحصا تاملک  زا  يرایسب  رد  ورمع ، ردپ  مان 

یصاعلا  نب  یصاعلا  ندروال 
یصاونلا يدقاع  افلا  نیعبس 

: تسا هدمآ  نینچ  هدناوخ  رتشا  کلام  هک  يزجررد  و 

یصاعلا  نبای  کحیو 
یصاوقلا یف  حنت 

دنا . هدرک  رکذ  یصاع )  ) دوخ بتک  رد  ظافح  زا  يا  هدع  و 
تیب لها  دزن  رد  دـنراد و  قافتا  روهمج  یـصاع )  ) تئارق نیا  رب  هک  دـیوگ : تاـغللا  امـسالا و  بیذـهت  ص 30  رد ج 2  يووـن  ظـفاح  و 

دیوگ : سپس  تسا  نیمه  حیصف  تیبرع 
رد نآ  ریظن  زین  هعبـس  ارق  حالطـصا  رد  تسا و  یتغل  مهنیا  هدـمآ و  صاـع )  ) اـی نودـب  اـهنآ  بلغا  هکلب  هقف  ثیدـح و  بتک  رتـشیب  رد  و 

. تسا ای  نودب  شرخآ  هک  عادلا ، لاعتملا و  ریبکلا  لثم : هدش  هدناوخ  نینچنآرق 

هحفص 321 ] ] 

يریمح دمحم  هیریدغ 

هراشا

همجرت :
تسا . ناترطف  تسپ  يوخ  زا  نداد  تبسن  غورد  ندز و  تمهت  اریز  دیئوگب ، نخس  قح  یتسار و  هب  دمحم  هراب  رد 

ماگنه اهنآ  نیرتفیرش  راگدرورپ و  قلخ  نیرترب  یلع  هماهت  دنمتفارـش  ادخ و  هداتـسرف  نآ  داب ، شیادف  مردام  ردپ و  هک  دمحم  زا  دعب  ایآ 
تسین ؟ یمدرم  تیصخشندروآ  تسدب 

تقیقح . تسا و  نیتسار  نامیا  نامه  وا ، تیالو 
نادرگ . فاعم  لطاب  نانخس  یئارس و  هوای  زا  ارم  سپ 

تسا . لد  ياهیرامیب  يافش  وا  یتسود  و  تسوا ، یتسود  يوریپ و  ادخ ، رما  هب  نداهن  ندرگ 
تسا . كاپ  هزنم و  یمارح  اوران و  ره  زا  هک  تسا  نسحلاوبا  نامه  داب ، شیادف  مردام  ردپ و  هک  تسا  ام  ياوشیپ  یلع 

. تسا هتخانش  زاب  مارح  زا  ار  لالح  هک  هدومرف  تیانع  شناد  وا  هب  دنوادخ  تسایتسار ، هار  ياوشیپ  یلع 
. تسین یهانگ  میارب  رما  نیا  رد  مشکب ، ار  یسک  شیتسود  هار  رد  نم  رگا  و 

دنریگب . هزور  دنناوخب و  زامن  لاس  رازه  دنچ  ول  دنشتآ و  رد  دنرادب  نمشد  ار  وا  هک  یهورگ 
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تسین . شریذپ  لباق  دشاب ، هتشادن  ار  رگداد  ياوشیپ  یتسود  تیالو و  هک  یسک  زامن  مسق ، ادخب  هن 
. ما هدیورگ  وت  تنمیم  اب  ینارون و  دالوا  هب  تسا و  وت  هب  نم  دامتعا  نانموم  ریما  يا 

هحفص 322 ] ] 

زا دومن ، ینمشد  یلع  اب  هک  یسک  زا  نم  تسا ، نم  نید  ساسا  میوگ  هک  نخـس  نیا  تمایق ) رد   ) وت تاقالم  ماگنه  ات  نم  راگدرورپ  يا 
مرازیب . دندرک ، گنج  هزیتس و  وا  اب  هک  یناراکمتس  ناگدازکاپان و 

دش . مالعا  ادخ  قلخ  نیرتهب  ادخ و  فرط  زا  هک  مخ ) ریدغ   ) مخ زور  رد  ربمایپ )  ) ار وا  صن  دندرک  شومارف  اهنآ 
دشاب . یم  نارک  یب  يایرد  نوچ  یلع  يرترب  لضف و  دنک : مشهوکن  دراگنا و  دب  ار  منخس  هک  یسکنآ  داب  كاخ  رب  شینیب 

تشاد . يرترب  همه  ربماقم  نیا  رد  وا  وچ  مرازیب  دندز  شرانک  تفالخ  هنحص  زا  و  بصغ ) ار  وا  قح   ) هکیناسک زانم 
تخاس . بولغم  ار  ناریلد  هک  تسا  یسک  نامه  یلع 

دنتخیرگ . دندید ، ار  شریمش  قرب  هکیماگنه  و 

يریمح راعشا  نوماریپ 

یبا ریبک ، ظفاح  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدروآ : نیطمـسلا "  دـئارف  باتک "  زا  تشه  تصـش و  باب  رد  يومح  مالـسالا  خیـش  ار ، هدیـصق  نیا 
تیاور هیربلا "  ریاس  یلع  هیولعلا  صیاصخلا  باتک " . فنـصم  يزنطن ، میهاربا  نب  دمحمنبا  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادـبع 

هک : تسا  هدومن 
زا میحرلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  رهاطوبا  هک : درک  تیاور  وارب  ام  تئارق  هب  یفقث  دومحم  نب  دمحم  نب  دـحاولادبع  نب  رفعج  لضفلاوبا 

تیاور شردپ  زا  دمحم  نب  ماشه  زا  كاحـض ، نب  هللادبع  زا  ایرکز  نب  دمحم  زا  نادعم ، نب  دمحا  نب  دمحم  هک : دنک  تیاور  دوخ  خیش 
رد يرز  هردب  هیواعم  دندمآ . درگ  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  دزن  يریمح  هللادبع  نب  دـمحم  يدارم و  ماشه  اب  یئاط  حامرط  تفگ : هک  دـنک 

لسن زا  نم  دیئوگن  ینخـس  قح  زج  ناتراک  نیا  رد  دیئوگب و  يرعـش  بلاطیبا  نب  یلع  هراب  رد  برع  ارعـش  يا  تفگ : داهن و  دوخ  لباقم 
زا رـسارس  ینانخـس  تساـخاپب و  حاـمرط  مهدـن . دـیوگب  یلع  هراـب  رد  یقح  رعـش  هکنآ  هب  ار  رز  هردـب  نـیا  رگا  متـسین  برح  نـب  رخص 

. تفگ یلع  هب  ازسان  شهوکن و 

هحفص 323 ] ] 

ازسان زا  رپ  از و  شهوکن  ینانخس  زین  وا  تساخ و  اپبيدارم  ماشه  سپـس  دناد ، یم  ادخ  ار  وت  هاگیاج  تین و  نیـشنب ، تفگ : وا  هب  هیواعم 
تفگ . یلع  هب  تبسن 

هب دوب ) رـضاح  سلجم  رد  هک   ) صاع نب  ورمع  دـناد . یم  ار  رفن  ود  امـش  هاـگیاج  دـنوادخ  نیـشنب ، تقیفر  يولهپ  زین  وت  تفگ : هیواـعم 
هیواـعم و هب  درک  ور  وا  يوگم و  قـح  زج  ینخـس  نخـس و  زاـغآ  وـت  تفگ : تشاد ) صاـخ  يرظن  وا  هب  هک   ) يریمح هللادـبع  نب  دـمحم 

نب دمحم  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ . نخـس  قح  هب  یلع  هراب  رد  هک  ینک  اطع  یـسک  هب  ار  رز  هردـب  نیا  هک  يا  هدرک  دای  دـنگوس  وت  تفگ :
دورس . ار  قوف  راعشا  تساخرب و  يریمح  هللادبع 

ار . رز  هردب  نیا  ریگب  يرتوگتسار  نخسرد  وت  تفگ : هیواعم 
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 " باـتک زا  لوا  زج  رد  یلمآ  يربـط  دـمحم  نب  مساـقلا  یبا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  نیدـلا  داـمع  اـم ، راوـگرزب  هیقف  داتـسا  ار  ناتـساد  نیا 
دهشم راد  هنازخ  رایرهـش  نب  دمحم  نب  دمحا  هللادبع  وبا  خیـش  ام  هب  داد  ربخ  دیوگ : تسا و  هدروآ  یـضترملا "  هعیـشل  یفطـصملاهراشب 

نب یلع  بیطلاوبا  زا  یعازخ ، نسحم  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  خیـش  زا  لاوش ، هاـم  هدزاود  دـصناپ و  لاـس  هب  ع )  ) نینموـملا ریما  اـم  يـالوم 
هب دادغب ، رد  قورـسم  نب  دمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  هتـشون  زا  تیاور  هب  يرکـس  دـمحم  نب  نسح  مساقلاوبا  هتـشون  زا  نانب ، نب  دـمحم 

. دش رکذ  هک  ناتساد  نتم  دنس و  رخآ  ات  كاحض . نب  هللادبع  زا  یبض ، رانید  نب  دمحم  زا  تیاور 
تسا . هدومن  نایب  ییومح ، مالسالا  خیش  زا  لقن  هب  یضترم  فیرش  لاح  حرش  رد  املعلا "  ضایر  بحاص "  ار  ناتساد  نیا  زین  و 

رعاش لاح  حرش 

هک یـسک  نامه  تسا ، يریمح  دـمحم  نب  هللادـبع  یـضاق  رـسپ  دور  یم  نامگ  صاع ) ورمع  قیفر  لیدـع و   ) يریمح هللادـبع  نب  دـمحم 
هدش رکذتم  باتکلا " ص 15  ازولا و  باتک "  رد  يرایشهج  هکیروط  هب  دراذگ و  وا  هدهع  هب  ار  دوخ  متاخ  ناوید  هیواعم ،

هحفص 324 ] ] 

دیوگ : هدوب : تواضق  ماقم  ياراد  هللادبع 
لماع هیبا ، نب  دایز  هب  هک  ینامرف  نمـض  هیواـعم  هک  دوب  نیا  راـک  نیا  تلع  درک و  سیـسات  ار  متاـخ  ناوید  هک  تسا  یـسک  لوا  هیواـعم 

دراد . يزاسراک  ریبز  نب  ورمع  هب  مهرد  رازه  دصکی  هک  داد  روتسد  دومن ، رداص  قارع  رد  دوخ 
تروص دایز  هک  یماگنه  داد و  شیازفا  رازه  تسیود  هب  ار  رازه  دـصکی  دوشگ و  ار  نآ  رـس  نامرف  نیا  تفاـیرد  زا  سپ  ریبز ، نب  ورمع 

تشون و دایز  هب  ار  رما  بتارم  مدومن و  هلاوح  مهرد  رازه  دصکی  طقف  نم  تفگ : دید  ار  مقر  نیا  داتـسرف و  هیواعم  يارب  ار  دوخ  باسح 
درک و سیـسات  متاخ  ناوید  هیواـعم  ناـیرج ، نیا  هجیتن  رد  دـنک ، ینادـنز  مه  ار  وا  دریگب و  ار  یفاـضا  مهرد  رازه  دـصکی  هک  دومن  رما 

لوبق مه  ار  یتسرپرس  نیا  تواضق  بصنم  رب  هوالع  هک  دومن  راذگاو  يریمح  دمحم  نبهللادبع  هب  تشذگ  هک  روطنامه  ار  نآ  یتسرپرس 
رـسپ ياج  هب  ار  ردپ  مان  خـیرات  رد  دـشاب و  يریمح  دـمحم  نب  هللادـبع  یـضاق  دوخ  رکذـلا ، قوف  راعـشا  بحاص  يوق  لامتحا  هب  دومن و 

. دنا هدراذگ 
هداهن : ارنآ  يانب  هیواعم  هک  متاخ  ناوید  اما  و 

هک : دیوگ  هیناطلسلا " ص 72  بادالا  رد "  یقطقط  نبا 
هتسویپ دش و  تیمسر  رابتعا و  ياراد  دوب و  اهناوید  نیرتگرزب  زا  ناوید  نیا  تسا ، متاخ  ناوید  درک ، سیسات  هیواعم  هک  يروما  هلمج  زا 

هرادا ناطلـس  صاخ  باون  تیلوئـسم  هب  هک  دادـیم  لیکـشت  يرتافد  هک  دوب  نیا  ناوید  نیا  راک  دوب و  رارقرب  سابع  ینب  تلود  طـساوا  اـت 
رهم و ار  نآ  زا  يا  هخـسن  دـندرب و  یم  ناوید  هب  ار  هیرما  نآ  ادـتبا  دـش  یم  رداص  یعوضوم  هب  عجار  هفیلخ  فرط  زا  يرما  رگا  دـشیم و 

. تسا لومعم  نامز  نیا  ةاضق  نیب  رد  هیور  نیمه  هکنانچ  دنتشاد  یم  هگن  ناوید  رد  دنتسب و  یم  خن  اب  هدرک و  موم 

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 
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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

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 
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: 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 - 
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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