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ثیدح بدا و  رد  يدبع  116غوبن 
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تسا هدیصق  نیا  وا  رعش  ياه  هنومن  118زا 
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نینمؤملاریما ماما  هرابرد  رمع  118ثیدح 

سابع نبا  زا  119یثیدح 

هناگ جنپ  حابشا  تلیضف  120ثیدح 
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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ءارزو ءافلخ و  اب  لبعد  راتفر  196اما 

لبعد رداون  200اهیگزمشوخ و 

لبعد یبهذم  راعشا  زا  ییاه  202هنومن 

لبعد تافو  205تدالو و 

اهینادردق رب  206یساپس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  207هرابرد 
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دلج 4 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

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

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

نرق 02 رد  ریدغ  ءارعش 

تیمک لهتسم  وبا 

هراشا

ق "  لاس 60 ه . هداز  " 
لاسب 126 ه ق "  هتشذگ  رد  " 

لد رب  درب ، یم  دایز  ار  يداش  هک  تساز ، متام  نانچنآ  زیگنا و  درد  هک  روآ  گـشا  یمغ  ود  رب  تا  هدـید  زا  ار  باوخ  يراد ، هدـنز  بش 
. تسشن

. تسا هتسشن  لد  رب  راگزور  درد  زا  هک  تسا  یهودنارب  اهگشا ، شزیر 
. دنام یم  بآ  رپ  يولد  هب  شزیر  رد  هک  تسا  ناریزو  ناور  هدید  زا  یگشا ، ناراب 

يادـخ هاگـشیپ  رد  ناـگمه  هک  تسا  مرکا ص ) لوسر   ) نادرمیاـپ نیرتهب  شیرق و  ناـگرزب  نداد  تسد  زا  يارب  گـشا ) هودـنا و  نیا  )
دنرگتعافش . نامحر 

تسوا . هدیزگرب  ع ،)  ) یلع نسحلا  وبا  تسا و  ناوخ  یناثم "  راکشآ "  هک  ربمغیپ 
تسا . ناباتش  شیوخ  قلاخ  يدونشخ  هب  نازیرگ و  يداش  زا  هک  یئالوم  یلع :

دروآ . رد  وناز  هب  دندوب ، نازیرگ  شنیزگ  نیا  رکذ  زا  هک  ار  یناسک  هک  هدیزگ  رب  ار  وا  نانچ  ربمغیپ  و 
دنتسکش ار  تیالو  نامیپ  ناسک  نآ  نکیل  دش ، یم  تعاطا  شاک  يا  هک  دومرف ، راکـشآ  ار  يو  تیالو  مخ ، ریدغ  حود  حود ، زور  رد  و 

مدیدن يریطخ  نیا  هب  ینامیپ  نم  و 

هحفص 4 ] ] 

درک . يراک  دب  یلوا  یلو  متسرف  یمن  تنعل  اهنآ  هب  نم 
. دش راکهبت  رگمتس و  دومن ، یم  رت  رادساپ  رتکیدزن و  داد  لدع و  هب  نارگید  زا  هک  زین  یمود  راک  نیا  اب  و 

. دنداتف یهارمگ  هب  دنتشاذگ و  عیاض  دوب ، رت  راوتسا  همه  زا  راگزور  ثداوح  رد  هک  ار  يدرم  و  شیوخ ، ياوشیپ  نامرف  اهنیا ،
. دندرک متس  دشاب ، هدرک  یهانگ  كدنا  هکنآ  یب  دوب ، رورس  اهنآ  همه  رب  هکنآ  اب  يو  هب  دندرب و  دای  زا  ار  شقح 

وگب : یسرتب ، اهنآ  هنایزات  ریشمش و  زا  دنچ  ره  دنیآ  دورف  اج  ره  رد  هیما "  ینب  هب " 
. مراچان امش ، زا  يرادربنامرف  يربنامرف و  هب  كانمیب و  نآ  رد  هک  يراگزور  زا  مرازیب  ناه 

( هیواعم ناتمدرم =(  درم  نیتسخن  هدرپ  یب  دنام و  هنسرگ  امش  متس  هب  هک  ار  نآ  دانک  ریس  دیدرک و  شریس  امش  هکنآ  دراد ، هنـسرگ  ادخ 
يارب وا  هک  دندرک  تموکح  مدرم  رب  یبسن ، یمـشاه  هاوخلد  رادمتـسایس  ياجب  اهنیا  هچ ، دانک ، تنعل  ار  کلملا ) دبع  نب  دـیلو   ) عیلخ و 
روما دوب . ناوت  رپ  مدرم ، ندروآ  تسار  هار  هب  رد  وریذپ  ان  تسکـش  يریـش  اههاگ ، دربن  رد  . دوب افوکـش  يراهب  تکرب و  اب  يدوجو  تما 

. درپس یم  تمعن  یناوارف  هب  هشیمه  يارب  ار  اهیلاسکشخ  دومرف و  یم  عافد  نانآ  زا  تشاد و  یم  اپ  هب  ار  تما 
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رعش نوماریپ  رد  ینخس 

، تسا هدرک  حیرصت  هیدرولا "  ثیادح  باتک "  بحاص  هکنانچ  نآ ، هرامش  هک  تسا  تایمـشاه )  ) تیمک ناشخرد  دئاصق  زا  تایبا  نیا 
مه زیچان  هک  ار  نآ  زا  يرایسب  تایبا  هدرک و  يرگ  ناریو  دشاب ، ملع  عیاد  دورب  نیما  دیاب  هک  يرـشن  تسد  نکیل  دسر ، یم  تیب  هب 578 
هدش بکترم  زین  نآ ، ریغ  ساون " و  یبا  قدزرف " و "  ناسح " و "  ناوید "  باچ  رد  ار  هانگ  نیا  دـننام  و  تسا . هدومن  فذـح  تسین ،

شرکذ هک  تسا 

هحفص 5 ] ] 

هک هدیصق  نیا  ندیل  پاچ  درادرب ، یناهنپ  ياهتیانج  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  رگ ، وجتسج  تسد  هک  تسا  نآ  تقو  کنیا  تشذگ  رد ص 41 
یحرش هدمآ و  تیب  تسا 560  طایخ  رکاش  دمحم  داتسا  ملق  هب  هک  یحرش  رد  تسا و  تیب  نمضتم 536  هدیسر  ماجنا  هب  لاس 1904  رد 

تسا : نینچ  نیا  نآ  بیترت  دراد و  تیب   458 تسا ، هدش  هدیصق  نیا  زا  یعفار  داتسا  هماخ  هب  هک 
دوش :) یم  زاغآ  تیب  نیا  هب  هک   ) يا هدیصق 

ماهتسم  میتم  بقل  نم 
مالحا هوبص و ال  ام  ریغ 

. تسا تیب  یعفار 102  حرش  رد  طایخ 103 و  ندیل و  عبط  رد 
تسا : تیب  نیا  نآ  علطم  هک  يا  هدیصق  و 

برطا  ضیبلا  یلا  اقوش  ام  تبرط و 
بعلی  بیشلا  وذ  ینم و  ابعل  و ال 

. تسا تیب  یعفار 138  حرش  رد  طایخ 140 و  ندیل و  پاچ  رد 
اب : هکنآ  و 

برطلا  کبآ  نیا  نم  ینا 
بیر هوبص و ال  ثیح ال  نم 

هدیصق : دراد و  تیب  یعفار 67  هحورشم  رد  طایخ 132 و  هحورشم  رد  ندیل 133 و  عبط  رد  دوش ، یم  زاغآ 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هئاسالا  دعب  ربدم  له  و 
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. تسا تیب  یعفار 89  حرش  رد  طایخ 111 و  ندیل و  عبط  رد 
تسا : ریز  علطم  هب  هکنآ  و 

برطم  نم  کب  له  تبرط و 
بعلت مل  باصتت و  مل  و 

دراد : تیب  یعفار 28  حرش  رد  طایخ 33 و  ندیل و  عبط  رد 
هدیصق : و 

اعوجهلا  قرالا  کنیع  نع  یفن 
اعومدلا اهنم  يرتمی  مه  و 

هحفص 6 ] ] 

اب : هکنآ  و  دراد . تیب  یعفار 19  هحورشم  رد  طایخ 21 و  هحورشم  رد  ندیل 20 و  پاچ  رد 

لوبتم  ریغ  بلقل  مومهلا  لس 
لوبطع ءاضیب  يدل  نیهرال  و 

هدیصق : و  دراد . تیب  یعفار 5  حرش  رد  تیب و  طایخ 7  ندیل و  پاچ  رد  دوش :) یم  زاغآ 

نینموملا و ال  ریما  ایلع  يوها 
ارمع رکب و ال  یبا  متشب  یضرا 

تسا . هدرک  فذح  ار  نآ  تیب  کی  یعفار  دراد و  تیب  طایخ 7  ندیل و  پاچ  رد 
. تسا هدرکن  دای  ار  هینون  تیب  ود  یعفار ، هک  تسه  زین  هینون  هیفاق و  هیئاف و  تیب  شش 

هب عجار  هک  ار  هچنآ  سپس  مینک و  یم  رکذ  ار  هدیصق  نیا  ياهیگژیو  تسخن  تسا ، تایمـشاه  زا  داتفا  تبث  هک  يا  هینیع  هیریدغ  نوچ  و 
میزادرپ : یم  هنینیع  ریغ  دئاصق  هرابرد  یبلاطم  رکذ  هب  هاگنآ  میوش و  یم  روآ  دای  تسا  تایمشاه  همه 

نایمشاه هینیع  هدیصق 

( یناعم مهف   ) رد وا  رعـش  هب  هک  تسا  یئاهتیـصخش  زا  تیمک "  تسا " : هتفگ  یلوم ، هملک  ینعم  رد  شا  هلاسر  رد  هدـیفم "  اـم " ، خـیش 
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دنا و هدومن  عامجا  برع ، رد  شیراوگرزب  و  رعش ، رد  وا  يدمآ  رس  یسانش و  تغل  تحاصف و  هب  نادنمشناد  دنا و  هدرک  هداهشتسا  نآرق 
دیوگ : یم  هک  اجنآ  یسک  نینچ 

مخ  ریدغ  حود  حودلا ، موی  و 
اعیطا ول  هیالولا ، هل  نابا 

یتلالج نآ  اب  تیمک  رب  و  تسا . هدوتـس  تسایر  هب  یلوم  هملک  يوس  زا  ار ، شترـضح  هتـسناد و  بجاو  ریدغ  ربخ  هب  ار  یلع "  تماما " 
زا شیپ  هتفرن و  رفاک  هب  ینعم  نادب  هاگچیه  تغل  رد  هک  دنک  ینعم  رد  ترابع  عضو  هک  تسیناور  دراد ، تیبرع  تغل و  رد  هک 

هحفص 7 ] ] 

تیمکرب يراک  نینچ  رگا  هچ ، دـشاب . هتفاین  رد  تسا  هتفایرد  بارعا  زا  یکی  هک  ناـنچنآ  ار  نآ  هدرکن و  لامعتـسا  يرگید  ناد  یبرع  وا 
دیئارگ و یم  تغل  مامت  داسف  هب  ماجنا  رـس  دومن و  یم  اور  زین ، دوب ، يو  زا  رت  نیئاپ  رتالاب و  ای  زادـننامه و  هک  زا  زج  يرگید  رب  دوب ، اور 

دش . یم  هتسب  رد  نیا  دنام و  یمن  ام  يارب  برع  تغل  تقیقح  تخانش  رد  یهار 
نب یلع  نانموم "  ریما  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرس "  نب  دانه  زا "  دوخ  دانـسا  هب  دئاوفلا "  زنک  هحفص 154 "  رد  یکجارک "  " 
نیا اب  هک : ناوخب  میارب  ار  تیمک  رعـش  نآ  دومرف : نانموم  ریما  يا  کیبل ، متفگ  دانه  يا  دومرف : نم  هب  مدـید  باوخ  رد  ار  بلاـط "  یبا 

دوش : یم  عورش  تیب 

مخ ... ریدغ  حود  حودلا  موی  و 

دومرف : نم  رورس  امرفب  متفگ : هد ، ارف  شوگ  دانه  يا  دومرف : وا  و  مدناوخ . نم 

اموی  مویلا  كاذ  لثم  را  مل  و 
اعیضا اقح  هلثم  را  مل  و 

باوخ رد  ار  ع )  ) نانموم ریما  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  تیمک  زا  تسا : هتفگ  شریسفت  مود  دلج  هحفص 193  رد  حوتفلا "  وبا  خیش  " 
هک : مدیسر  رعش  نیا  هب  ات  مدناوخ  نم  ناوخب . میارب  ار  تا  هینیع  هدیصق  دومرف  نم  هب  مدید 

مخ  ریدغ  حود  حودلا  موی  و 
اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا 

دناوخ : نینچ  ع )  ) شدوخ يا و  هتفگ  تسرد  دومرف : داب -  وا  رب  ادخ  هتسویپ  دورد  هک  وا  و 

اموی  مویلا  كاذ  لثم  را  مل  و 
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ایعضا اقح  هلثم  را  مل  و 

تآرم نیلضافلا " و "  جاهنم  زا "  لقن  هب  یلیقع "  هعیفرلا " و "  تاجردلا  رد "  دیس "  " 

هحفص 8 ] ] 

ورمع دوخ "  خیـش  زا  شا "  هرکذت  هحفـص 20 "  رد  زین  یفنح "  يزوج  نبا  طبـس  دنا و "  هدروآ  ار  تیاور  نیا  يزوج "  نبا  نامزلا " 
عیشت رد  تیمک  بهذم  تسا : هتفگ  ءارعشلا "  مجعم  هحفص 348 "  رد  ینابزرم "  تسا و "  هدرک  لقن  يرگید  زا  یلـصوم "  یفاص  نب 

هک : تساهنآ  هرابرد  وا  نانخس  زا  تسا و  روهشم  هیما -  ینب  راگزور  رد  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  زا  وا  شیاتس  و 

اولح  ثیح  هیما  ینبل  لقف 
اعیطقلا دنهملا و  تفخ  نا  و 

هومتعبشا  نم  هللا  عاجا 
اعیجا مکروجب  نم  عبشا  و 

اعد وا  هرابرد  ترـضح  دـناوخ ، ضر ) ( ) رهاطلا ماـمالا -   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  يارب  ار  هدیـصق  نیا  تیمک  نوچ  هک  دـنا  هدروآ  و 
درک .

هدومرف يو  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  تیمک  دنزرف  هک  تسا  یلماع  یضایب  میقتـسملا " "  طارـصلا  رد "  و 
هک : تسا  هدیسر  اج  نیا  هب  نوچ  هدناوخ و  وا  ناوخب و  میارب  ار  تردپ  هینیع  هدیصق  دنا :

مخ ... ریدغ  حود  حودلا  موی  و 

دنگوس : ادخب  يرآ  دانک ، تمحر  شیادخ  تفگ ، تسرد  تردپ  دنا : هتفگ  هتسیرگ و  یتخس  هب  ص )  ) ربمغیپ

اعیضا  اقح  هلثم  را  مل 

تایمشاه

 " جرفلا وبا  تسا و "  هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  هتسناد و  تیمک  زا  ار  تایمشاه   " بهذلا ، جورم  مود "  دلج  هحفص " 194  رد  يدوعسم "  " 
. تسوا راعشا  نیرت  هدیزگرب  نیرتهب و  زا   " تایمشاه ، تیمک "  هصق  دنا : هتفگ  یسابع "  دیس  و " 

هحفص 9 ] ] 
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تسوا رعش  نیرتهب  نآ  تسا و  روهـشم  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  هرابرد  دیز  نب  تیمک  راعـشا  دنا : هتفگ  يدادغب "  رمع  نبا  يدمآ " و "  " 
نیرتهب زا  و  دوب ، نانآ  راگزور  برع و  تاغل  هب  اناد  يدرم  يو  تسا ، يوما  تلود  نارعاش  نیرتهب  زا  تیمک  تسا : هتفگ  یبودنس "  و " 

تسا . هدرک  دای  یکین  هب  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  زا  نآ  رد  هک  تسا  يدئاصق  نآ  تسا و  تایمشاه  وا  ياهرعش  نیرترب  و 
هک مدینش  مردپ  زا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یلفون "  یلع  نب  دمحم  زا "  دوخ  دانسا  هب  یناغا "  هحفص 124 "  دلج 15  رد  جرفلا "  وبا  " 

تشاد . یم  ناهنپار  نآ  دوب و  تایمشاه  تفگ  هک  يرعش  نیتسخن  تخادرپ ، يرعاش  هب  تیمک  نوچ  تفگ : یم 
نب تیمک  وت  داز  ردارب  نم  و  يا ، هلیبق  نآ  رعاش  رـضم و  درمگرزب  وت  سارف "  اـبا  يا  تفگ : دـمآ و  بلاـغ "  نب  قدزرف  دزن "  هب  سپس 

تـسود هک  ما  هتفگ  يرعـش  هدـمآ و  منابز  رب  تفگ : تسیچ ؟ تتجاح  ینم . هداز  ردارب  وت  یتفگ ، تسار  تفگ : قدزرف  ما ، يدـسا  دـیز 
هب همه  زا  دوخ  وت  و  يراداو ، شنتشاد  ناهنپ  هب  ارم  تسا  دب  رگا  یهد و  نامرف  نآ  رـشن  هب  ارم  تسا  بوخ  رگا  ات  منک  هضرع  وت  رب  مراد 

يرت . یلوا  نم  رب  نآ  يراد  ناهن 
دناوخ : تیمک  يا . هدورس  هک  ار  هچنآ  ناوخب  دشاب ، تلقع  هزادنا  هب  زین  ترعش  مراودیما  تسا  بوخ  هک  تدرخ ، اما  تفگ : قدزرف 

تسین . نانت  دیپس  قوش  زا  يداش  نیا  اما  منامداش  " 
یشوخ ؟ رس  هچ  هب  سپ  هداز ، ردارب  يا  تفگ : قدزرف  " 

دنیشن ؟ یم  يزابب  مهوم  دیپس  درم  ریپ  رگم  متسین ، قئاش  زین  يزابب  تفگ : تیمک 
. تسا وت  يزاب  تقو  نونکا  هک  نک  يزاب  يرآ  تفگ : قدزرف 

هحفص 10 ] ] 

دورس : تیمک 
تسا . هدناشنن  میداشب  يا  هتفرگ  انح  زا  گنر  ناتشگنا  و  هدرکن ، مرگ  رس  ارم  يا  هناخ  مسر  ارس و 

هداز ؟ ردارب  يا  درآ  یم  برط  هب  ارت  زیچ  هچ  سپ  دیسرپ : قدزرف 
تفگ :

تسین . زین  دنا ، هتشذگ  نم  رب  یموش  ای  یگدنخرف  هب  ماش  حبص و  هک  یموش  هدنخرف و  ناگدنرپ  زا  قوش  نیا 
نزم . ریطت  يرآ  تفگ : قدزرف 

تفگ : تیمک 
تسا . یتساوخ  ریخ ، و  مقئاش ، مدرم  نیرتهب  هب  یئاسراپ و  تلیضف و  نابحاص  هب  نم  نکیل  و 

دننایک ؟ اهنیا  تفگ : قدزرف 
تفگ :

میوج . یم  برقتدنوادخ  هب  نانآ  رهم  هب  دسر ، نم  هب  هک  يریخ  هر  رد  هک  یناتخب  دیپس 
دننایک ؟ اهنیا  نک . ما  هدوسآ  واترب  ياو  تفگ : قدزرف 

تفگ : تیمک 
تسا . نانآ  يارب  نانآ و  هب  نم  مشخ  يدونشخ و  هک  دنربمغیپ  نادناخ  مشاه و  ینب  نانیا 

نم تـسا ، یناـبرهم  یگتـسیاش و  نآ  يوـس  ود  ره  هـک  ما  هدروآ  دورف  بناـجب  ار  دوـخ  لاـب  رپ و  رهم  رــس  زا  مـنتورف و  ناـشیا  ربارب  رد 
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مشاب . نآ  نیا و  شنز  رس  مشخ و  دروم و  دنچ  ره  منانآ  رادتسود 
. مراتفرگ شنزرس  رازآ و  هب  نایم  نیا  رد  هکمنم  نیا  نانآ و  هب  زین  نم  دنزات و  یم  نم  هب  نانمشد 

هحفص 11 ] ] 

. یگدـنام زاـب  ناگتـشذگ و  همه  زا  رت  رعاـش  وـت  دـنگوس  ادـخب  هک  نک  رـشتنم  يرآ  نـک ، رـشتنم  ار  ترعـش  هداز  ردارب  تـفگ : قدزرف 
دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  دهاعملا )  ) دلج 2 هحفص 26  رد  یسابع  شبهذلا " و  جورم  دلج 2 "  هحفص 194  رد  يدوعسم 

تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یناوج  زا  ناورم "  نب  هللا  دبع  حیسم  یبا  زا "  دوخ  دانسا  هب  شلاجر  هحفص 134  رد  یشک "  " 
و داتفا . یم  عومـسم  يو  زا  راعـشا  نآ  و  دوب ، وا  تایمـشاه  ینعی  تیمک  رعـش  يوار  هک  دوب  ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  ام ، نایم  رد 

تشادنپ . یمن  لالح  ار  نآ  داشناو  تیاور  رگید  درک و  كرت  ار  راعشا  نآ  ندناوخ  لاس  جنپ  تسیب و  یلو  دوب  اناد  نادب 
هتفرگ هرانک  نآ  زا  هدرک و  اهر  ار  تیمک  راعـشا  ندناوخ  هک  يدوبن  وت  رگم  دنتفگ : يو  هب  تفرگ  رـس  زا  ار  نآ  ندناوخ  يدـنچ  زا  سپ 
تمایق ایوگ  هک  مدـید  باوخ  هب  تفگ  یباوخ ؟ هچ  دـنتفگ : درک . راداو  راعـشا  نآ  هداعا  هب  ارم  هک  مدـید  یباوخ  اما  ارچ . تفگ : يدوب ،

ار نآ  هفیحـص . تفگ : تسیچ ؟ روشنم  متفگ  حیـسم  هب  تفگ : دـمحم "  وبا  دـنداد "  نم  هب  يروشنم  مرـشحم و  رد  یئوـگ  هدـش و  اـپرب 
رطس رد  دنور . یم  تشهب  هب  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناتـسود  زا  هتـسد  نآ  مان  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دوب : نینچ  نآ  رد  مدوشگ و 
رظن مراـهچ  موس و  رطـس  هب  دوـب . نینچ  زین  نآ  متـسیرگن  مود  رطـس  هب  متخانـش ، یمن  ار  اـهنآ  هک  دوـب  یناـسک  ماـن  مدرک  هاـگن  نآ  لوا 

درک . راداو  راعشا  نآ  هداعا  هب  ارم  باوخ  نیمه  و  دوب . اجنآ  يدسا  دیز  نب  تیمک  مان  متخادنا .
تسا تیب  نیا  شزاغآ  رس  هک  يا  هدیصق  ینعی  تیمک  هدیصق  نیا  ربخ  تسا : هتفگ  بدالا "  هنازخ  هحفص 87 "  دلج 1  رد  يدادغب "  " 
دئاصق دیرخ و  ابیز  رایـسب  زینک  سپـس 30  مهد  یم  نتـشکب  ار  وا  دنگوس  ادخب  تفگ : دیـسر ، يرـسق  دلاخ  هب  انیدم "  ایانع  ثیح  الا  " 
داتسرف کلملا  دبع  نب  ماشه  داتسرف  کلملا  دبع  نب  ماشه  يارب  یـشورف  هدرب  اب  هنایفخم  ار  نانآ  داد و  دای  اهنآ  هب  ار  نایمـشاه )  ) تیمک

، دوب قارع  رد  شرازگ  راک  ماگنه  نآ  رد  هک  دـلاخ  هب  وا  دـندناوخ و  ماشه  يارب  ار  تیمک  هدـش  دای  دـئاصق  يزور  دـیرخ  ار  اهنآ  ماشه 
. تسرفب نم  يارب  ار  تیمک  رس  تشون : نینچ 

هحفص 12 ] ] 

زا دوخ  داهن و  شیوخ  ياجب  ار  وا  دیـشوپ و  ار  وا  سابل  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  نز  تیمک  دنکفا  نادنز  هب  درک و  ریگتـسد  ار  تیمک  دـلاخ 
ام نادناخ  هدروخ  بیرف  نز  رب  ارت  دنتفگ  دندمآ و  درگ  دـسا  ینب  دـنک  تسایـس  ار  نز  تساوخ  تفای  ربخ  دـلاخ  نوچ  تخیرگ  نادـنز 

تسین . یهار 
یم هک  مراد  داـیب  نینچ  یمزراوخ  زا  تسا : هتفگ  بولقلا "  راـمث  هحفـص 171 "  رد  یبلاعث "  درک " . اهر  ار  نز  دیـسرت و  اهنآ  زا  دلاخ 

دیوگ :
یبا تایرهز  ساون ، یبا  تایرمخ  قدزرف ، ریرج و  ضئاقن  تیمک  تایمـشاه  هئیطح ، یجاـها  هغباـن ، تاراذـتعا  ریهز ، تاـیلوح  سک  ره 

رعـش و هب  دناوخ و  ار  یبنتم  دئالق  مجاشک و  فئاطل  يربونـص ، تایـضور  زتعم ، نبا  تاهیبشت  يرتحب و  عیادب  مامت و  یبا  یثارم  هیهاتعلا ،
دابم . زارد  شرمع  داسرم و  یناوج  هب  تفاین  هر  يرعاش 

قداص دمحم  دیس  يوامس و  دمحم  خیش  همالع  يدادغب و  يرویز  سابع  الم  خیش  هک  دنا  هدرک  سیمخت  ار  تایمشاه  ارعش ، زا  يرایـسب 
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شا همدقم  حرش و  نآ  رد  هدرک و  حرـش  ار  تایمـشاه  يرـصم  یعفار  دومحم  دمحم  داتـسا  و  دنا . هلمج  نآ  زا  یمظاک ، نیدلا  ردص  لآ 
دیوگ : يو  تسا ، هدمآ  رب  هدهع  زا  وکین  هدرک و  راک  بوخ  تیمک  یگدنز  شرازگ  رد 

 " هداجالا . لک  داجا  ناسحالا و  لک  هیف  نسحا  هفیرط  لوقلا و  دیج  هقیش و  رعشلا و  قئار  نم  مالکلا و  راتخم  یه  تایمشاهلا  " 
تسا . هدرک  حرش  ار  یمشاه  زین  سلبان  طایخ  رکاش  دمحم  داتسا  و 

تایمشاه هیمیم  هدیصق 

ماهتسم  میتم  بقل  نم 
مالحا هوبص و ال  ام  ریغ 

. تسین وزرآ  قشع و  زج  يزیچ  ار  هدز  تریح  هتشگ و  رس  لد 

هحفص 13 ] ] 

ترـضح يارب  ار  هدیـصق  نیا  يو  مدیـسر و  ع )  ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا  تمدـخ  هب  تیمک  اـب  تسا : هتفگ  تـیمک  مـالغ  دـعاص "  " 
تفگ : ترضح  دناوخ و 

تیمکلل  رفغا  مهللا  تیمکلل . رفغا  مهللا 
.. ماهتـسم میتم  بقل  نم  دناوخ ، یم  نینچ  يدرم  شتمدخ  رد  مدید . باوخ  رد  ار  ادـخ  ص )  ) ربمغیپ تفگ : يرقنم "  محازم  نب  رـصن  " 
دوتس . ار  وا  و  دهد . ریخ  شاداپ  ارت  ادخ  دومرف : نینچ  وا  هب  ربمغیپ  سپس  تسا . يدسا "  دیز  نب  تیمک  دنتفگ " : تسیک ؟ نیا  مدیسرپ :

هحفص 27 . دلج 2  دهاعملا "  هحفص 124 " . دلج 15  یناغا "  " 
زین نم  دمآ و  ع )  ) رفعج و یبا  تمدخ  هب  تیمک  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هرارز "  زا "  دوخ  دانسا  هب  شلاجر  هحفص 136  رد  یشک "  " 

رد هک  هاگنآ  ات  دومرف : وا  هب  ماما  هدرک  مامت  ار  نآ  نوچ  و  مهتـسم . میتم  بقل  نم  دناوخ : ار  هدیـصق  نیا  ترـضح  يارب  سپ  مدوب ، اجنآ 
تسا هدرک  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  دوخ  دانسا  هب  هحفص 135  رد  و  یشاب . دیوم  سدقلا  حور  هب  هتسویپ  یئارس  یم  رعـش  ام  شیاتس 

هک : دناوخ  ع )  ) هللا دبع  وبا  ماما  يارب  ار  دوخ  رعش  نیا  تیمک  تفگ : هک 

قرغا  امف  ياوه  یل  هللا  صلخا 
یماهس شیطت  ام  اعزن و 

اعزن . قرغا  دق  وگب  وگم و  نینچ  دومرف : هللا  دبع  وبا 
ینعمنیا هب  وت  نم  رورس  متفگ : ماما  هب  تفگ : تیمک  هک : تسا  نینچ  وا  ترابع  تسا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  بقانم  رد  بوشآرهش ، نبا 

يرت . رعاش  نم  زا 
تسا . هدروآ  يرولا "  مالعا  هحفص 158 "  رد  يربط "  ار "  ثیدح  ود  ره 
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 " تیمک تسا " : هتفگ  بهذلا "  جورم  دلج "  هحفص 195  رد  يدوعسم "  " 

هحفص 14 ] ] 

رعـش هب  يو  داد و  هزاجا  ار  وا  ماما  یبش  دیـسر . ضر " )  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  تمدـخ "  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب 
هک : دیسر  دوخ  هیمیم  هدیصق  زا  تیب  نیا  هب  نوچ  تخادرپ و  یناوخ 

دش . داهن  تسپ  هیامورف و  مدرم  تنایخ  ینکش و  نامیپ  راتفرگ  هک  یئاونین  هتشک 
تباث نب  ناسح  هب "  ادخ  ربمغیپ  هک  دشاب  نامه  وت  شاداپ  اما  میداد ، یم  وت  هب  میتشاد  یلام  رگا  دومرف : سپـس  تسیرگ و  رفعج "  وبا  " 

دومرف : " 
تیبلا : لها  انع  تیبذ  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  تلز  ال 

نب هللا  دبع  دزن "  هب  دش و  صخرم  ماما  تمدخ  زا  تیمک  یشاب "  دیوم  سدقلا  حور  هب  هرامه  ینک  یم  عافد  ربمغیپ )  ) نادناخ ام  زا  ات  " 
نم هب  مهرد  رازه  راهچ  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  يرازتشک  ارم  لهتـسم  اـبا  يا  تفگ : هللا  دـبع  تخادرپ ، داـشنا  هب  دـمآ و  یلع "  نب  نسح 

. تنابرق هب  مرداـم  ردـپ و  تفگ  داد و  تیمک  هب  ار  هتـشون  ما و  هتفرگ  هاوگ  نآ  رب  وت  يارب  ار  یهورگ  تسا و  نآ  هتـشون  نیا  دـنا و  هداد 
يرعش ادخ  يارب  زج  امش  دروم  رد  دنگوس ، ادخب  اما  ما  هدوب  ایند  هشیدنا  رد  ما  هدورس  نارگید  يارب  هک  يرعـش  رد  نم  هک  تسا  تسرد 

مریگ . یمن  یئاهب  دزم و  ما  هتفگ  ادخ  يارب  هک  يرعش  شاداپ  هب  نم  ما و  هتفگن 
درک و گنرد  يزور  دنچ  و  تفرگ ، ار  هتشون  زیرگان  تیمک  دراد . فاعم  هلابق  نتفرگ  زاار  تیمک  دشن  رـضاح  درک و  يراشف  اپ  هللا  دبع 

دمآ . هللا  دبع  دزن  هب  نآ  زا  سپ 
تسا . یتجاح  ارم  داب ، تیادف  مردام  مردپ و  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تفگ :

تسا . هدروآ  رب  دشاب  هچ  ره  هک  تسیچ ؟ تتجاح  تفگ :
هلابق هاگنآ  ینادرگرب . دوخ  هب  ار  اتـسور  يریگب و  ار  هتـشون  نیا  هک  تسا  نیا  متجاح  تفگ : يرآ ، تفگ : دـشاب ؟ هچ  ره  تفگ : تیمک 
یمرچ يا  هسیک  تساخرب و  بلاط "  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نبهیواعم  نب  هللا  دبع  ماگنه "  نیا  رد  تفریذپ . هللا  دـبع  داهن و  وا  ولج  ار 

ياه هناخهب  داد و  دوخ  نامالغ  زا  نت  راهچ  هب  ار  نآ  تشادرب و 

هحفص 15 ] ] 

تفگ : دمآ و  مشاه  ینب 
رد ار  دوخ  نوخ  هدورس و  رعش  امش  حدم  هب  دندوب ، هدنام  شوماخ  امش  تلیـضف  رکذ  زا  نارگید  هک  يراگزور  رد  تیمک  مشاه  ینب  يا 

دینک . یناد  ردق  وا  زا  دیناوت  یم  ردق  ره  کنیا  تسا  هداهن  هیما  ینب  رطخ  ضرعم 
یم هزادنا  ره  ینز  ره  دـنتفای و  یهاگآ  زین  نانز  تخیر ، رانید  مهرد و  هسیک  نآ  رد  دوخ  یئاناوت  روخ  رد  مشاه ، ینب  نادرم  زا  کی  ره 

مهرد و رازه  هب 100  نآ  شزرا  هک  دـمآ  مهارف  لوپ  ردـقنآ  ات  دـنداد  دـندروآ و  رد  نت  زا  ار  اهرویز  یتح  یخرب  داتـسرف . لوپ  تسناوت 
نمـشد راگزور  رد  ام  میا . هدروآ  وت  يارب  هک  تسین  شیب  يزبس  گرب  نیا  تفگ : دروآ و  تیمک  يارب  ار  اـهلوپ  هللا  دـبع  دیـسر . راـنید 

يارب نآ  زا  ناتـسب و  تسه ، نآ  رد  زین  نانز  رویز  ینیب  یم  هکنانچ  میا و  هدروآ  وت  يارب  يروآ  عمج  اـب  ار  اـهنیا  میرب و  یم  رـس  هب  دوخ 
ریگ . ددم  شیوخ  یگدنز  ناراذگ 
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ما و هتشادن  يرظن  ربمغیپ  ادخ و  هب  زج  امش  شیاتس  رد  نم  اما  ینایاش  راک  هچ  یناوارف و  لام  هچ  تنابرقب ، مردام  مردپ و  تفگ : تیمک 
، دریذـپب ار  اهلوپ  تیمک  هک  دیـشیدنا  يا  هراچ  ره  هللا  دـبع  دـینادرگرب . شناـبحاص  هب  ار  اـهنیا  مریگ . یمن  يویند  شاداـپ  دزم و  امـش  زا 
، يدرگ مدرم  بوضغم  هک  یئوگب  يرعش  هک  منیب  یم  تحلصم  ینک  یم  يراد  دوخ  نآ  لوبق  زا  هک  کنیا  تفگ : يو  هب  سپ  تفریذپن ،

دیآ : هیآ  نورب  دیامن ، یم  مزال  هچنآ  نآ  ناتشگنا  رس  زا  هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  هنتف  هک  دشاب 
دایا و رازن " و "  نب  هعیبر  دعس " و "  نب  رازن  نب  رضم  شنادنواشیوخ " ، بقانم  زا  نآ  رد  هک  درک  يا  هماکچ  نتخادرپ  هب  زاغآ  تیمک 

تسا هدناشک  ازارد  هب  ار  نخس  هتفر و  دنت  ناحطق ، رب  اهنآ  نتـسناد  رتالاب  ندوتـس و  نداد و  يرترب  رد  هدرک و  دای  رازن  دنزرف  ود  رامنا " 
نیا شزاغآ  رـس  هک  تسا  نامه  هماکچ  نیا  تسا و  هتخادـنا  مه  ناج  هب  میتفگ  هچنآ  رد  ار  هیرازن "  هینامی " و "  هدیـصق " ، نیمه  اـب  و 

تسا : تیب 

انیدم  ایانع  تییح  الا 
انیملسم لوقت  سان  له  و 

نینچ ام  هب  تسا  هتفگ  بقانملا "  دلج 5 "  هحفص 12  رد  بوشآرهش "  نبا  " 

هحفص 16 ] ] 

راـب هس  درک و  هبعک  هب  يور  رقاـب  ترـضح  دـناوخ و  ع )  ) رقاـب ماـما  يارب  ار  ماهتـسم "  میتم  بقل  نم  هدیـصق "  تیمک  هک  تسا  هدیـسر 
ما هداوناـخ  دارفا  ناـیم  زا  هک  تسا  مهرد  رازه  دـص  نیا  تیمک  يا  دومرف : سپـس  زرماـیب  ار  وا  روآ و  تمحر  تیمک  رب  دـنوادخ  تفگ :
نم هک  دنادن  سک  دـنک ، تیافک  ارم  هک  تسه  یئادـخ  هک  زور  نآ  ات  دـنگوس ، ادـخب  هن ، درک : ضرع  تیمک  ما ، هدروآ  مهارف  وت  يارب 

درک . تمحرم  وا  یشوپ ب  نت  ماما  دینک . مزارفا  رس  دوخ  ياه  هماج  زا  يا  هماج  هب  مریگب . امش  زا  ار  لوپ  نیا 
هماج لام و  دومرف  روتسد  رفعج "  وبا  ماما  هک "  تسا  اجنآ  رد  هدرک و  دای  ار  تیاور  نیا  دهاعملا "  دلج 2 "  هحفص 27  رد  یسابع "  " 

یم یناسک  دزنب  مدوب  نآ  هشیدنا  رد  رگا  مزرو و  یمن  رهم  ایند ، يارب  امـش  هب  نم  دنگوس  ادخب  تفگ : تیمک  دنروایب و  تیمک  يارب  يا 
دـصق هب  دیا  هدرک  نت  هب  هک  ار  یـشوپ  نت  نآ  یلوپ  مراد ، یم  تسود  ترخآ  تهج  زا  ار  امـش  نم  اما  دوب . ناش  رایتخا  رد  ایند  هک  متفر 

تفرگ . ار  هماج  داد و  سپ  ار  لوپ  هاگنآ  درک . مهاوخن  لوبق  ارلام ، اما  مریذپ  یم  كربت 
نب یلع  رب "  تیمک  اب  هک : تسا  هدرک  تیاور  تیمک  مالغ  دـعاص ، هک  تسا  هتفگ  بدالا "  هنازخ  دلج 1 "  هحفص 69  رد  يدادغب "  " 
دزن رد  نم  يارب  یتعافش  هلیسو  مراودیما  هک  ما  هدورس  امش  حدم  رد  يا  هدیـصق  دناسر  ضرع  هب  تیمک  میدش ، دراو  ضر )  "  ) نیـسحلا
ماما دـناسر ، رخآ  هب  نوچ  دـناوخ و  ماهتـسم "  میتم  بقل  نم  تسا " : تیب  نیا  شزاـغآ  هک  ار  دوخ  هدیـصق  سپـس  دـشاب ، ص )  ) ربمغیپ
راهچ سپـس  زرمایب  ار  تیمک  ایادخ  راب  تسین . زجاع  وت  هب  نداد  شاداپ  زا  ادخ  اریز  میتسین  ناوتان  هناما ، میزجاع  وت  شاداپ  زا  ام  دومرف :

ریگب . ار  نیا  لهتسم  ابا  يا  دومرف  داد و  تیمک  هب  دوب  هدرک  مهارف  طیسقت  هب  شنادناخ  دوخ و  نایم  زا  هک  ار  مهرد  رازه 
نت زا  یکی  دـینک ، یتیانع  نم  هب  دـیراد  تسود  رگا  اما  دوب ، يزارفا  رـس  ثعاب  نم  يارب  دـیداد  یم  نم  هب  مه  یگناد  رگا  تفگ : تیمک 
نآ زا  سپ  داد و  تیمک  هب  دروآ  ردب  نت  زا  ار  اه  هماج  تساخرب و  ماما ) ، ) میوج كربت  نآ  هب  ات  دینک  تمحرم  نم  هب  ار  دوخ  ياهـشوپ 

نادناخ هرابرد  مدرم  هک  يراگزور  رد  دنوادخ  تفگ :
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هحفص 17 ] ] 

دومن راکشآ  وا  دندرک ، یم  ناهنپ  نارگیدهک  ار  یقح  داد و  ناشن  یگتـشذگ  دوخ  زا  تیمک  هک  یتسار  هب  دنتـشاد  يراد  دوخ  تربمغیپ 
هریخذ يو  يارب  ترخآ  رد  ار  شاداپ  نیرتهب  امنب و  يو  هب  ار  شا  یئاـیند  دزم  ناریمب . تداهـش  هب  رادـب و  هدـنز  یتخبکین  هب  ار  يو  سپ 

مدرک . یم  ساسحا  هتسویپ  ار  ماما  ياعد  تکرب  تفگ : تیمک  میئآ ، یمن  رب  وا  شاداپ  هدهع  زا  ام  هک  امرف 
، ناـگناگیب اـب  ربمغیپ ع ) نادـناخ   ) ناـنآ یتسود  هب  هک : دـندناوخ  ماـشه  يارب  ار  تیمک  نخـس  نیا  یتقو  تفگ : هساـنک "  نب  دـمحم  " 

مدیزگ . يرود  متسناد ، یم  مهتم  ار  اهنآ  رتشیب  هچ  ره  هک  یناگیدزن  زا  مدش و  مع  رسپ  دنواشیوخ و 
تسا . دنوادخ  هب  مکسمت  ناوت و  هک  ما  هدروآ  يور  يا  هدش  هتخانش  هاگیاج  هب 

داد . نتشکب  ار  دوخ  راک  ایر  نیا  تفگ :

تایمشاه هیئاب  هدیصق 

برطا  ضیبلا  یلا  اقوش  ام  تبرط و 
بعلی بیشلا  وذ  ینم و  ابعل  و ال 

نم هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  يدعـسا "  دعـس  نب  میهاربا  زا "  دوخ  دانـسا  هب  یناغا "  هحفـص 124 "  رد  جرفلا "  وبا  " 
ینب زا  متفگ : یبرع ؟ مادـک  زا  مناد  یم  دومرف : برع ، زا  متفگ : یمدرم ؟ مادـک  زا  دومرف : مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  ص )  ) ربمغیپ تفگ :

، يرآ متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  تیمک  دومرف : يرآ ، متفگ : یتسه ؟ یلاله  دومرف : يرآ ، متفگ : يا ؟ همیزخ  ینب  دسا  هلیبق  زا  دومرف : دسا ،
اقوش ام  تبرط و  ناوخب "  میارب  دومرف : يرآ ، متفگ : يراد ؟ دای  هب  وا  زا  يرعش  دومرف : تسا ، نم  هلیبق  زا  نم و  يومع  وا  ادخ  لوسر  يا 

تسین . یهار  قح ، هار  زج  و  یئایلوا ، ربمغیپ  نادناخ  زج  ارم  هک : مدیسر  تیب  نیا  هب  ات  مدناوخ  ار  هدیصق  برطا "  ضیبلا  یلا 
وگب وا  هب  ناسرب و  مالس  تیمک  هب  يدرک ، حبص  نوچ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ

هحفص 18 ] ] 

ار تیاور  نیا  نارگید ، صیـصنتلا " و  دهاعم  دلج 2 "  هحفص 27  رد  یسابع "  تسا " . هدیزرمآ  هدیصق ، نیا  ببـس  هب  ارت  دنوادخ  هک :
دنا . هدروآ 

دیز نب  تیمک  اب  ارت  دومرف : مدید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  تسا  یعازخ "  لبعد  زا "  یناعا "  دلج 15 "  هحفص 124  رد  و 
: دومرف تسین ، يرگید  زیچ  تسه ، ءارعش  همه  نایم  هک  يا ) هضراعم   ) نامه زا  ریغ  وا  نم و  نایم  رد  ادخ  لوسر  يا  متفگ : تسا ؟ راکچ 

هک : تسین  تیب  نیا  هدنیوگ  وا  رگم  نکم ، نینچ 

یننومهتی  ثیح  مهیف  تلز  الف 
بلقتا مکعایشا  یف  تلز  و ال 
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متشادرب . تیمک  هضراعم  زا  تسد  باوخ ، نیا  زا  سپ  نم  و  تسا . هدیزرمآ  تیب  نیا  تکرب  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یتسارب 
تیب : زا  سپ  تیمک  هدیصق  زا  ار  نآ  يرصم ، رشن  هاگتسد  هک  تسا  یتایبا  زا  تیب  نیا 

هیار  هاوه و  یبارت  اولاق  و 
بقلا مهیف و  یعدا  کلذب 

 " ریقع نب  دـمحم  زا "  دوـخ  دانـسا  هب  رکاـسع "  نبا  تسا " : هتفگ  ینغملا "  دـهاوش  حرـش  هحفـص 13  رد  یطویـس "  تسا " . هتخادنا 
هک : تسا  هدروآ 

تیمک تثارو  تکرب  نآ  رد  هک  تسین  ام  ياه  هناخ -  زا  يا  هناخ  چـیه  تسین . ملاع  رد  هک  تسا  یتلیـضف  اـم  رد  دـنتفگ : یم  دـسا  ینب 
ناوخب و ار  برطا "  ضیبـلا  یلا  اـقوش  اـم  تبرط و  رعـش "  دـنا : هدومرف  يو  هب  ادـخ  لوسر  هدـید و  باوخ  رد  ار  ربـمغیپ  وا  اریز  دـشابن ،

داب " . تکرب  ار  تنادنواشیوخ  وت و  کموق "  كروب  تکروب و  دنا . هدومرف  ربمغیپ  تسا و  هدناوخ 
 " هفوـک رد "  تفگ : یم  هک  تسا  هدروآ  شردـپ  زا  یبـض "  همکرع  یبا  زا "  رکاـسع  نبا  هک  تسا  دـهاوش  حرـش  هحفـص 14  رد  زین  و 

هدروآ ار  تیاور  نیا  هعیفرلا "  تاجرد  رد "  دیس "  دوبن " . یمشاه  دناوخ  یمن  ار  تبرط ... هدیصق  سک  ره  هک  متفای  نانچ  ار  مدرم 

هحفص 19 ] ] 

دوبن . یعیش  دناوخ ) یمن  ار  هدیصق  نیا  سک  ره   ) هک تسا  اجنآ  رد  و 
ار ربمغیپ  تفگ : تیمک  هک  تسا  هدروآ  لهـس  نب  دمحم  زا  رکاسع  نبا  تسا : هتفگ  حرـشلا "  باتک "  هحفص 14  رد  یطویس "  زین "  و 

يارب ار  تیب  نیا  هیما و  ینب  زا  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ : یـسرت ؟ یم  هچ  زا  دوـمرف : مدـید ، باوـخ  هب  متـسیز  یم  ناـهنپ  هک  یئاـهزور  رد 
هک : مدناوخ  ترضح 

دمحم  لآ  بح  نم  ینرت  ملا 
بقرتا افئاخ  اودغا  حورا و 

مشیوخ " . لاوحا  بقارم  هشیمه  منارذگ و  یم  سرت  هب  ار  ماش  حبص و  ربمایپ ، نادناخ  یتسود  تهج  هب  هک  ینیب  یمن  ایآ  " 
ظحاج لوق  زا  رکاـسع "  نبا  دـیوگ " : هحفـص 14  رد  و  تسا . هداد  ناما  ترخآ  اـیند و  رد  ارت  دـنوادخ  یتسار ، هب  هک  يآ  ردـب  دومرف :

درکنزاب . هعیش  يور  هب  دوخ  رعش  نیا  اب  تیمک  زج  یسک  ار  جاجتحا  رد  هک  تسا  هدروآ 

مهاوس  یحل  حلصت  مل  یه  ناف 
بجوا قحا و  یبرقلا  يوذ  ناف 

هثارت  الول  ثروی و  مل  نولوقی 
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 " بحرا لیکب " و "  اهیف "  تکرش  دقل 

 " دندوب . رت  هتسیاب  رت و  هتسیاش  تفالخ  هب  ربمغیپ  نادنواشیوخ  هنیآ  ره  دنتشادن . نانآ  زج  يرگید  ار  تفالخ  تیحالص  رگا  " 
کیرـش تفـالخ  رد  زین  بحرا " و ... لـیکب " و "  ياـه "  هلیبق  دـیاب  هک  دوبن  راـک  رد  یثرا  رگا  تشاذـگن ، ثرا  ربمغیپ  دـنیوگ  یم  " 

دنشاب " .
ظحاج هک  دیامن  یم  هدرک و  دای  ار  ظحاج  نخـس  تسا  عحفص 84  راتخملا "  لوصف  دلج 2 "  رد  هک  روط  نآ  زین  دـیفم "  ام "  خیـش  و 

دوش یم  یهتنم  ربـمغیپ  ناـمز  هب  هک  هتـشذگ  ياـهراگزور  زا  هک  يرگید  ناوارف  ياـهتجح  تجح و  نیمهب  هعیـش  هک  يدراوم  رب  فوقو 
خیرات نکیل  دنک . راکنا  مالسا ، لوا  ردص  زا  ار  هعیش  هتـشذگ  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  زا  شدوصقم  ای  هتـشادن  يراک  دنا ، هدرک  جاجتحا 

تسا . هدرک  اوسر  ار  ظحاج  هدنام  اجب  نانآ  تلیضف  رد  تلاسر  بحاص  زا  هک  يراثآ  هتخادرپ و 
هکنآ زا  شیپ  یتح  ار  نآ  زا  ریغ  روکذم و  تجح  هب  جاجتحا  نیا ، زا  هتشذگ 

هحفص 20 ] ] 

 " تباث نب  همیزخ  لثم "  دنا ، هدرک  يوریپ  هباحص  زا  یئوکین  هب  هک  یناعبات  هباحص و  روثنم  تاملک  رعـش و  رد  دوش ، هتـسب  ظحاج  هفطن 
يراصنا " و"  دعـس  نب  سیق  يرافغ " و "  رذ  یبا  رـسای " و "  رامع  سابع " و "  نب  لضف  ساـبع " و "  نب  هللا  دـبع  نیتداهـشلا "  وذ 

رسپ یشاجن  هفیذح " و "  نب  دیز  نب  رفز  بلطملا " و "  دبع  نب  ثرح  نب  نایفس  یبا  نب  هللا  دبع  بلطملا " و "  دبع  نب  ثرح  نب  هعیبر 
ناوت یم  یبوخب  رگید ، يرایسب  عمج " و  ینب  نامیپمه "  لبنح "  نب  نمحرلا  دبع  یلجب " و "  هللا  دبع  رسپ  ریرج  بعک " و "  نب  ثرح 

دید .
هنوـگ نیا  زا  راشرـس  زیربـل و  ياـه  هبطخ  اـه و  هماـنرد  هعیـش  عـفن  هب  ار ، رد  نـیا  هـگنل  ود  ره  هـک  تـسا  ع )  ) یلع نینموـملا  ریما  نـیا  و 

هحفص 85"  رد  هچنانچنآ  دیفم "  ام "  خیش  دوشگ . تسا ، طوبضم  اه  هلاسر  اهینارنخـس و  يایاوز  بتک و  يالبال  رد  هک  شیاهلالدتـسا 
هب تسا  هیواعم  رب  يروآ  تجح  رد  شترـضح  روثنم  مالک  رد  هک  ار  نانموم  ریما  راتفگ  ینعم  طـقف  تیمک  تسا : هدومرف  تسا  لوصف " 

هنوگ نیا  يو  زا  سپ  وا و  نامز  رد  تیمک و  زا  سپ  هعیـش  ناـملکتم  و  ص )  ) دـمحم نادـناخ  ناـنموم  ریما  زا  سپ  هدیـشک و  مظن  هتـشر 
هک دـسر  غورد  زا  ثیدـح  نآ  هب  سک  ره  تسا و  دوجوم  روهـشم ، تاـیاور  و  روثاـم ، راـبخا  رد  نآ  هنومن  و  دـنا ، هدومن  یم  اهلالدتـسا 

تسین . يرابتعا  ار  يو  نخس  تسا ، هدیسر  ظحاج 

تایمشاه هیمال  هدیصق 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هئاسالا  دعب  ربدم  له  و 

 " ددرگ . یم  زاب  قح  يوس  هب  يراکهبت  زا  سپ  يا  هتفات  قح  زا  يور  چیه  و  تسه ؟ شیوخ  هشیدنا  نارگن  یلدروک ، چیه  ایآ  ناه  " 
رد قیرشت  مایا  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  یمرـضخ "  رکب  یبا  زا "  يو  دانـسا  هب  یناغا " دلج 2 "  هحفص 126  رد  جرفلا "  وبا  " 
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هب و  دش ) بایفرش   ) تیمک دومرف ، هزاجا  ترضح  متساوخ و  یبایفرـش  هزاجا  تیمک  يارب  ع " )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  زا "  ینم "  " 
هدش و صخشم  ياهزور  نیا  رد  دومرف : مناوخب . ناتیارب  مراد  تسود  هک  ما  هدورس  يرعش  امش  شیاتس  رد  مدرگ ، تنابرق  دناسر : ضرع 

ادخ دای  هب  هدش ، هرامش 

هحفص 21 ] ] 

دیـسر اجنیا  هب  دناوخ و  ار  هدیـصق  تیمک  ناوخب  دومرف : دروآ و  تقر  يورب  رفعج  وبا  تفرگ . رـس  زا  ار  شیوخ  ياعدتـسا  تیمک  شاب .
هک :

مهریغ  سوق  نع  نومارلا  هب  بیصی 
لوا یغلا  هل  يدسا  رخآ  ایف 

يارب یلوا  ار  يراکهبت  هنیمز  هک  يرخآ  نآ  رب  ياو  دنزادنا  یم  ریت  نیـسح ع ) ماما   ) وا يوس  هب  دـیزی )  ) يرگید نامک  اب  نازادـنا ، ریت  " 
 " دروآ . مهارف  وا 

تسا تیمک  بحاص  تسود و  لهس "  نب  دمحم  زا "  زرمایب و  ار  تیمک  دنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  اهتـسد  رفعج "  یبا  " 
يرعـش امـش  يارب  مدرگ  تنابرق  دناسر : ضرع  هب  میدیـسر  ع " )  ) قداص دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  یبا  تمدخ "  هب  تیمک  اب  تفگ : هک 

دبع یبا  سپـس  ناوخب  دومرف : تسا ، امـش  هرابرد  راعـشا  تفگ : تیمک  تسا ، یگرزب  شزرا و  رپ  ياهزور  اـهزور ، نیا  دومرف : مناوخب ؟
نوچ تفرگ و  رد  يدایز  هیرگ  تخادرپ و  داشنا  هب  تیمک  و  دناشن ، رتکیدزن  ار  اهنآ  داتسرف و  شنادناخ  دارفا  زا  یخرب  دزن  ار  یـسک  هللا 

هتـشذگ و ناهانگ  دنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  هللا  دـبع  وبا  رعـش ، رخآ  ات  نومارلا  هب  بیـصی  هک : دیـسر  تیب  نیا  هب 
دوش . دونشخ  هک  نک  اطع  يو  هب  ردقنآ  زرمایب و  ار  تیمک  راکشآ  ناهن و  هدنیآ و 

هحفص 27 . دلج 2  دهاعملا "  هحفص 123 "  دلج 15 -  یناغا "  " 
نینچ تفرگ ، رد  يدایز  هیرگ  ترابع  زا  سپ  اجنآ  رد  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  بدـالا "  هنازخ  هحفص 70 "  دلج 5  رد  يدادغب "  " 

هک : دیسر  ع )  ) نیسح هرابرد  رعش  نیا  هب  نوچ  تساخرب و  نویش  يادص  و  هدروآ :
دندنام . یم  رگورد  هدش  ورد  ياه  هزبس  هب  وا ، يوک  ناگتفیش  نیسح " و  نمشد " ، ياه  ریشمش  يارب 

دوب . مدرم  يارب  یگرزب  كاندرد و  تبیصم  وا ، نادقف  تفر و  نانآ  نایم  زا  ربمغیپ "  " 
. مسانش یمن  دشاب ، ییاهنت  ماگنه  رد  يرای  هب  نیسح "  وا "  زا  رت  راوازس  هک  ار  يا  هدنام  اهنت  نم  و 

هحفص 22 ] ] 

ردقنآ زرمایب و  ار  تیمک  راکشآ  ناهنپ و  هدنیآ و  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  تفگ : درک و  دنلب  ار  اهتسد  ضر )  ) قداص رفعج  ماما  سپ 
داد . تیمک  هب  يا  هماج  رانید و  رازه  سپس  دوش  یضار  ات  راد  ینازرا  يو  هب 

رد نآ  هک  متفر  یم  یسک  دزن  هب  مدوب ، ایند  لام  راتساوخ  رگا  مراد و  یمن  تسود  ایند  تهج  زا  ار  امش  نم  دنگوس ، ادخب  تفگ : تیمک 
لوبق ار  لام  یلو  مریذپ  یم  كربت  هب  دـیا ، هدرک  نت  هب  هک  يا  هماج  اما  مهاوخ . یم  دوخ  ترخآ  يارب  ار ، امـش  نم  نکیل  تشاد ، رایتخا 
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درک . مهاوخن 
نب ماشه  تفگ " : هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  وا  نامیلـس " و  نب  دـمحم  زا "  یناـغا "  دلج 15 "  هحفـص 119  رد  جرفلا "  وبا  " 

رد رب  يزور  دنک . ترانک  رب  راک  زا  دهاوخ  یم  ماشه  دنتفگ : یم  دـلاخ  هب  دوب و  هدـش  نیب  دـب  هللا "  دـبع  نب  دـلاخ  هب "  کلملا "  دـبع 
دندناوخ : نینچ  دندروآ و  ماشه  دزن  هب  ار  نآ  دوب ، هدش  هتشون  يرعش  نآ  رد  هک  دنتفای  يا  هراپ  ذغاک  ماشه  هناخ 

تخاس . ربارب  مسرت ، یم  نآ  ددجم  عورش  زا  هک  ار  یگنج  گید  هروک  دیشخرد و  یقرب  ام  شیپ 
رب ! گید  ریز  نآ  ندروآ  نیئاپ  يارب  ار  هریگتسد  ریگ و  تسد  هب  تساهدماین  شوج  هب  مارآ و  ات  ار  گنج  گید 

دشابن ! یسرتسد  نآ  هب  ارت  رگید  هکنآ  زا  شیپ  بایرد  یمرن  هب  دبای ، یمن  نایاپ  دسرن ، رخآ  هب  راک  ات  هک  ار  یگنج 
زادرپب . دوش ، راوشد  گرزب و  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  ياهراک  كرادت  هب  یسرتن  نآ  ندش  زاب  زا  هک  یمزح  هرگاب 

دنناد . یم  هتسباو  وت  هب  ار  راک  نآ  هراچ  دنزادرپ ، یم  يراک  یشیدنا  هراچ  هب  مدرم ، هک  يزور 
. دیامن یمن  رگ  وجتسج  ریغ  رب  ار  دوخ  ناشن  دنچ  ره  دهد ، یم  ربخ  تخس  یگنج  زا  زمر  نابز 

هحفص 23 ] ] 

: تفگ سپـس  دنناوخب  ناشیارب  ار  رعـش  نآ  داد : روتـسد  دندش  عمج  یگمه  نوچ  و  دـنیآ ، درگ  شرابرد  نایوار  همه  ات  داد  نامرف  ماشه 
دنتفگ : گنهامه  ناگمه  یتعاس  زا  سپ  تسا ؟ هیبش  رعاش  مادک  رعش  هب  تایبا  نیا 

تفگ : ماشه  تسا ، يدسا  دیز  نب  تیمک  زا  رعش 
نآ رد  ار  تایبا  نآ  تشون و  يا  همان  دلاخ  یهاگآ  يارب  سپـس  تسا ، هدـناسرت  هللا "  دـبع  نب  دـلاخ  هب "  ارم  هک  تسا  تیمک  نیا  يرآ 

ریگتسد و ار  تیمک  هک  داد  نامرف  تشون و  هفوک  رد  دوخ  یلاو  هب  يا  همان  دوب ، طساو "  رد "  اهزور  نآ  هک  دلاخ  داتـسرف . وا  يارب  همان 
دنک . ینادنز 

هیمال هدیـصق  دـیروایب . نا  يارب  وا  راعـشا  زا  يرعـش  دـنک ، یموجه  ار  هیما  ینب  حدـم و  ار  مشاه  ینب  درم ، نیا  تفگ : شناراـی  هب  هاـگنآ 
تسا  تیب  نیا  شزاغآ  رس  هک  ار  تیمک 

لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هئاسالا  دعب  ربدم  له  و 

هب نخس  رعش  نیا  رد  رگا  تسا ، تیمک  رعش  نیا  دیوگ : یم  همان  نآ  رد  داتـسرف . ماشه  يارب  يا  همان  نمـض  رد  تشون و  ار  نآ  دندروآ .
هک : دینش  ار  هدورس  نیا  نوچ  دمآ و  مشخ  هب  دندناوخ ، ماشه  يارب  ار  همان  نوچ  تسا  وگتسار  مه  نآ  رد  دشاب ، هتفگ  قح 

همان تفرگ و  ینوزف  شمشخ  تسه  وگ  رایـسب  هراک  همه  امـش  نایم  رد  هک  مسق  مدوخ  ناجب  دیهد  خساپ  ارام  ياهـشسرپ  نارادمامز  يا 
شا هناخ  كاخ  رب  ار  وا  دنک و  بارخ  ار  شا  هناخ  دنزب و  ار  شندرگ  دربب و  ار  تیمک  ياپ  تسد و  هک  داد  نامرف  و  تشون ، دلاخ  هب  يا 

دشک . رادب 
راکـشآ سلجم ) رد   ) تیمک یئاهر  دـیما  هبار  نامرف  دـناشک و  یهابت  هب  ار  شناـمدود  هک  دـمآ  نارگ  يورب  دـناوخ  ار  هماـن  نوچ  دـلاخ 

وا مان  هاگنآ  مشک ، یهابت  هب  ار  شنامدود  مرادن  شوخ  نم  تسا و  هتشون  همان  نم  هب  نانموم  ریما  تفگ : دناوخ و 
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هحفص 24 ] ] 

دیزگرب و ار  وا  تشاد ، یشوه  زیت  هگ  رود  مالغ  تفایرد  ار  يو  دوصقم  دیعس "  نب  هسبنع  نب  نمحرلا  دبع  دروآ "  نابز  رب  ار  تیمک ) ) 
ات یناسرتب  یناهاگایب و  ار  تیمک  یئآرد و  هفوک  هب  رگا  تفگ : درک و  راوس  دوب  هفیلخ  نارتسا  زا  هک  دوخ  کـباچ  يوم و  خرـس  رتسا  رب 

دوب . مهاوخ  وت  ناسحا  مارکا و  راد  هدهع  زین  نیا  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  وت  نآ  زا  زین  رتسا  يدازآ و  ادخ  هار  رد  وت  دزیرگب ، نادنززا 
هب سانـشان  هاگنآ  دیـسر . هفوک  هب  حبـص  دوب و  تکرح  رد  هفوک "  ات "  طـساو "  زا "  ار  بش  ماـمت  زور و  هیقب  تسـشن و  رتسا  رب  مـالغ 
درک تساوخ  رد  داتسرف و  دوب ، شیومع  رتخد  هک  دوخ  نز  لابند  هب  ار  یسک  تیمک  داد . یهاگآ  ناتـساد  هب  ار  تیمک  دمآ و  رد  نادنز 

درک . نینچ  نزو  دروایب  هارمه  زین  ار  دوخ  شفک  هماج و  دیایب و  هک 
تشگرب درگرب ، تفگ : دمآ ، ایب ، ولج  تفگ  تیمک  هب  و  درک ، نینچ  نز  ناشوپب ، نم  رب  نانز ، هنوگ  هب  ار ، سابل  نیا  تفگ : تیمک  سپ 
نابنادـنز رانک  زا  تیمک ، ادـخ  هانپ  رد  ورب  منیب ، یمن  وت  رد  يرگید  صقن  تسه ، تیاـه  هناـش  رد  هک  یئاـسران  یمک  زا  ریغ  تفگ : نز 

تفرگ : ندورس  تفای و  یئاهر  تیمک  دشن ، يو  ضرعتم  تسا و  نز  تشادنپ  وا  تشذگ و 
نادـنز زا  دـهج ، یم  نامک  زا  هک  لـبقم  نبا  ریت  دـننام  دنتـسرف ، یم  دیـص  هب  ار  ناگـس  نیا  هک  ناـنآ  هدـننک و  سراـپ  ناگـس  مغر  یلع 

متخیرگ ،
دنام . یم  هدیشک  ریشمش  هب  هک  تسا  ینا  رب  هدارا  نآ  ریز  رد  اما  مراد ، نت  هب  نانز  هماج 

هداد وا  دوخ  هب  تیمک  دروم  رد  ماشه  هک  يروتسد  نامه  هب  ار  يو  نآ  رد  هک  دیـسر  هفوک  رادنامرف  هب  دلاخ  زا  يا  همان  ماگنه  نیمه  رد 
نز دندمآ ، نادنز  رد  هب  نوچ  دننک ، ارجا  وا  هرابرد  ار  دلاخ  نامرف  دنرآ و  ردب  نادنز  زا  ار  تیمک  ات  داتسرف  رادنامرف  داد . یم  تیرومام 

نادنز رد  وا  اهنت  هک  تفگ : تخادرپ و  نتفگ  نخس  هب  تیمک 

هحفص 25 ] ] 

تسا . هتخیرگ  تیمک  تسا و 
هداهن فک  رب  ناج  دوخ  يومع  رـسپ  هار  رد  راوگرزب  هدازآ و  ینز  داد : خساپ  نینچ  ار  وا  همان  دلاخ  تشون و  دلاخ  هب  ار  نایرج  رادنامرف 

رد نادنز ، لها  زا  يو  دوصقم  هک  دورـس  يا  هدیـصق  دیـسر و  یبلک  روعا  هب  ماش ، رد  ربخ  نیا  دنراذگ . دازآ  ار  نز  داد  روتـسد  و  تسا .
دیوگ : يو  تسا  تیمک  نز  هدیصق  نآ 

انیرمحا  انیدوسا و 

تسا ) تیب  نآ 300  و   ) دورس ار  انیدم "  ایانع  تییح  الا  هماکچ "  زین  وا  هک  تخیگنا  رب  ار  تیمک  ساسحا  نانچ  هدیصق  نیا 
هب هیده  هدامآ  ار  اهنآ  و  داد ، دای  ور  ابیز  نازینک  هب  ار  تایمشاه )  ) تیمک دئاصق  يرسق ، هللا  دبع  نب  دلاخ  تسا : هتفگ  هحفص 114  رد  و 

دیوگ : یم  نآ  رد  تیمک  هک  ار  يا  هدیصق  تشون و  هیما  ینب  زا  یئوگ  وجه  تیمک و  راک  شرازگ  رد  يو  هب  يا  همان  درک و  ماشه 

یغتبی  رصنلا  کب  الا  له  برایف 
. لوعملا کیلع  الا  له  بر  ای  و 
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تشاد " ؟ ناوت  یم  وت  زا  ریغ  یهاگ  هیکت  و  تساوخ ؟ يرای  ناوت  یم  وت  زج  زا  ایآ  اراگدرورپ  " 
ینب هتخادرپ و  دیز "  نب  نیـسح  شدنزرف "  یلع " و  نب  دـیز  ءاثر "  هب  نآ  رد  تیمک  تسا و  ینالوط  هدیـصق  نیا  داتـسرف . ماشه  يارب 

تـشون دلاخ  هب  يا  همان  دش و  نارگن  تشذگ و  تخـس  وا  رب  دید و  گرزب  ار  نآ  دناوخ ، ار  هدیـصق  ماشه  نوچ  تسا ، هدوتـس  ار  مشاه 
، دوب ربخ  یب  اج  همه  زا  هک  ار  تیمک  هناـخ  درگ  ناراوس  ناـهگان  دربب . ار  تیمک  تسد  ناـبز و  هک  دـهد  یم  دـنگوس  ار  يو  نآ  رد  هک 

دناشن يرتسا  رب  ار  یمالغ  يو  دوب  تسود  طساو "  نارمکح "  دیلو "  رـسپ  نابا  اب "  تیمک  اما  دندرک . ینادنز  ریگتـسد و  ار  وا  دنتفر و 
هک دوب .. یهاوخ  دازآ  دنوادخ  هار  رد  یناهاگایب ، ار  وا  یناسرب و  تیمک  هب  ار  دوخ  رگا  تفگ : يو  هب  داتسرف و  تیمک  يو  هب  ار  وا  و 

هحفص 26 ] ] 

دمآ . دهاوخ  نیا  زا  سپ  یلاعت -  هللا  ءاشنا  نآ -  ناتساد 
تسا : نآ  زا  ریز  راعشا  هک  دراد  يرگید  هدیصق  ریدغ  ثیدح  هرابرد  تیمک ،
بجاو " . یناملسم  ره  رب  ادخ  بناج  زا  يو  قح  تسا و  نانموم  رورس  یلع  " 

درک " . کیرش  دش  یم  تمسق  هک  یقح  ره  رد  ار  وا  و  دومرف ، شرافس  يو  قح  رد  ادخ  لوسر  هک  یتسار  هب  " 
يراک وکین  ره  رب  ار  وا  تیالو  ریدغ ، زور  رد  دروآ " " و  رد  وا  جاودزا  هب  تشادن  لوتب  میرم "  زج "  يدننامه  هک  ار  هقیدـص "   "و " 

دومرف . بجاو  برع " ، ریغ  برع و  زا 
هحفص 193  دلج 2  حوتفلا  وبا  ریسفت 

رعاش یگدنز 

نب دـسا  نب  نادود  نب  هبلعث  نب  دعـس  نب  کـلام  نب  عیبس  نب  ورمع  نب  بیهو  نبا  دـلاخم  نب  سینخ  نب  دـیز  دـنزرف  تیمک ، لهتـسم  وبا 
تسا . رازن  نب  رضم  نب  سایلا  نب  هکردم  نب  همیزخ 

زا رـضم " و  ناروآ "  نابز  نارعاش و  زا  يو  تسا . انـشآ  برع  خـیرات  هب  سانـش و  تغل  ورـشیپ و  يرعاش  تیمک  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا 
شکمـشک هب  يور  ایور  نانآ ، شورف  رخف  ناسانـش  مایا  و  هاگآ ، بیع  نارعاش  اب  هک  تسا  یناـسک  زا  تسا و  هیناـطحق "  رب "  نابـصعتم 

یمشاه عیـشت  هب  تیمک  تشذگ . رد  نآ  زا  شیپ  درکن و  كرد  ار  یـسابع  تلود  تسیز و  یم  هیما  ینب  راگزور  رد  يو  تسا . هتخادرپ 
تسا . روهشم  فورعم و 

: " تفگ نایلهاج ، زا  تسخن  دـنتفگ : نایمالـسا ؟ زا  ای  دیـسرپ  یم  نایلهاج  زا  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرت  رعاش  دندیـسرپ : ءاره  ذاـعم  زا 
يو هب   " یعار ، لطخا " و "  ریرج " و  قدزرف " و "  تفگ " : نایمالـسا ؟ زا  دنتفگ   " صربالا ، نب  دـیبع  ریهز " و "  سیقلا " و "  ءرما 

دای تیمک  زا  ارچ  يدرب  مان  هک  یناسک  نایم  رد  دمحم  ابا  يا  دنتفگ :

هحفص 27 ] ] 

تسا . ناینیسپ  ناینیشیپ و  همه  زا  رت  رعاش  وا  تفگ : يدرکن ؟
دمآ . یناگدنام  زاب  ناگتشذگ و  همه  زا  رت  رعاش  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تیمک  هب  هک  باتک ) نیا   ) هحفص 168 رد  قدزرف  لوق  و 
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هب نونظلا "  فشک  رد "  هک  ناـنچنآ  تسا 5289 و  هدمآ  دهاعملا "  دلج 2 "  هحفص 31  یناغآ " و  رد  هچنآ  ربانب  تیمک  رعـش  هرامش 
، تیمک رعـش  هدنروآ  مهارف  تسا . هدیـصق  رازه  جنپ  زا  شیب  تسا  هدمآ  رکاش "  نبا  رابخالا " "  نویع -  دلج 1 "  هفیحص 397  زا  لقن 
هسانک و نبا  هب  فورعم  هک  ییحی  نب  هللا  دبع  دمحم  یبا  زا  ار  وا  رعـش  یهورگ  تسا . تیکـس "  نبا  نآ "  هدنیازفا  هدنیارآ و  یعمـصا و 
، دنتـسه يدسا  ود  ره  هقدص "  یبا  لصوم " و "  یبا  و "  يزج ، زا "  ارنآ  زین  هسانک  نبا  دنا  هدرک  تیاور  تسا ، لاس 207 ه  هتشذگ  رد 

تسا . هتخادرپ  هریغ ) نآرقلا و  نم  تیمکلا  ناقرس   ) مان هب  مه  یباتک  فیلات  هب  هدومن و  وگزاب 
یبا رب  ار  تیمک  رعـش  زین  نم  هک : تسا  هتفگ  نارـصن  و  تسا ، نارـصن "  شداتـسا "  لوـق  زا  تیمک  رعـش  يوار  زین   " تیکـس ، نـبا  و " 

ما . هدناوخ  رکب "  یبا  نب  رمع  صقح 
لاس 215 هب  یفوتم  نیسح  نب  نسح  دیعس  وبا  يرکـس  تسا ، میدن "  نبا  تسرهف  هحفص 107 و 235 "  رد  هکنانچنآ  تیمک  رعش  لماع 

تسا . سنا  نب  دمحم  تسا . هدمآ  رکاسع  نبا  خیرات  دلج 4  هحفص 429  رد  هکنانچنآ  شرعش  میدن  تسا و 
يو هک  تسا  هدروآ  هباسن  یفوک  نسح  نب  دـمحا  هللا  دـبع  یبا  زا  راجن  نبا  زا  لقن  هب  ءابدالا "  مجعم  دلج 1 "  هحفص 410  رد  توقای  و 

هیرازن دئاصق  تیمک  هک  هاگنآ  رگم  تخانشن ، تقیقح  هب  ار  برع  باسنا  یسانش ، بسن  چیه  تفگ : یم  باسن  هدبع  نبا  تفگ :

هحفص 28 ] ] 

نم راکددم  مدروآ و  مهارف  ار  تیمک  رعش  مدینـش ، نینچ  نم  نوچ  و  تشادرب . اهیهاگآ  زا  يرایـسب  هرهچ  زا  هدرپ  تخادرپ و  ار  شیوخ 
دوب . راعشا  نامه  برع  خیرات  فینصت  رد 

، لد يوق  يدرم  میظع ، نآرق  ظفاح  هعیش ، هیقف  دسا ، ینب  بیطخ  وا  دوبن ، يرعاش  چیه  رد  هک  تشاد  تلصخ  هد  تیمک  دنا : هتفگ  یخرب 
كاب و یب  يراک  راوس  دسا ، ینب  رد  دننام  یب  يزادنا  ریت  و  عیشت ، رد  رظانم  نیتسخن  لدج و  رپ  یـسانش  بسن  طخ ، شوخ  يا  هدنـسیون 

دوب . رادنید  يا  هدنشخب 
هحفص 13 . دهاوشلا "  حرش  هفحص 69 "  دلج 2  بدالا  هنازخ 

نانآ و  وا ، نایم  یگدـنز ، نارود  مامت  رد  و  یمئاد ، نمی  ءارعـش  اب  شیاه  یئارـس  وجه  دوب و  یگـشیمه  هیناندـع "  هب " تبـسن  شتیبصع 
. دنتفگ خساپ  شگرم  زا  سپ  ار  وا  هبهذم "  هدیصق   " هینیع " ، نبا  لبعد " و "  يو " ، رثا  رب  و  تشاد . جاور  یئوگ  خساپ  یئارس و  وجه 

هرظانم هرخافم و  یبلک "  روعا  میکح "  تیمک و  نایم  و  تسا ، هداد  باوج  ار  ود  نآ  زین  مشاـه  ینب  هدـش  دازآ  يرـصب "  ءاـفلز  وبا  و " 
تسا . هداد  خر  یناوارف 

دبع تمدخ "  يدرم  دش . لقتنم  هفوک  هب  سپس  تسویپ و  هیما  ینب  هب  قشمد  رد  هک  تسا  یئارعش  زا  یکی  هدش ، دای  روعا  میکح  هدیاف ) )
هللا دبع  دزادرپ " . یم -  امش  وجه  رد  رعـش  داشنا  هب  هفوک  رد  روعا ، میکح  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : يو  هب  و  دیـسر ، رفعج "  نب  هللا 

دناوخ : يرآ و  تفگ : يراد ؟ دای  هب  وا  زا  يزیچ  تفگ : " 
متخیوآ ، راد  هب  امرخ  تخرد  هقاس  رب  ار ، امش  دیز 

دنشک  راد  هب  ار  يدهم  هک  مدیدن  و 
دیدرک  هسیاقم  نامثع  اب  ار  یلع  ینادان ، هب 

تسا  رتوکن  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  لاح 
راب تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  دیزرل  یم  یتخس  هب  هک  ار  شیاهتسد  هللا  دبع  " 
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هحفص 29 ] ] 

مجعم دـیرد . مهرد  ار  وا  يریـش  دـمآ و  ردـب  هفوک  زا  هنابـش  روـعا  میکح  نک . هریچ  وا  رب  ار  یگـس  تسا ، وـگغرد  درم  نیا  رگا  ایادـخ 
هحفص 132 . دلج 4  ءابدالا 

وا یبهذم  یگدنز  تیمک و 

ياهششوک و  یئارس ، رعش  زگره  تیمک )  ) درم ربا  نیا  هک  دبای  یم  ینشور  دهاوش  اه ، هتشون  يایاوز  اه و  تریس  يالبال  زا  رگ ، وجتسج 
اب ات  تخاسن ، يدنمزآ  بجوم  یبایماک و  هلیـسو  داد ، یم  ناشن  ربمغیپ  نامدود  هب  يزرو  رهم  رد  نتـشیوخ  زا  هک  ار  يریذـپ  ان  یگتـسخ 

دیسر . ماقم  لوپ و  هب  ای  دشاب و  شاداپ  دزم و  بلط  رد  و  دریگ ، هرهب  هنارعاش ، ياه  هزئاج  واه  هلص  زا  یسولپاچ 
هک : دندوب  نانچ  نآ  تسا ، هتفگ  اهنآ  هرابرد  یعازخ "  لبعد  هچنانچ "  ربمغیپ  نادناخ  هک  دوب  دناوت  نینچ  هنوگچ 

هب ناشنایعیـش ، زا  هتـشذگ  نانآ ، دوخ  زین  دوب و  هدنام  یهت  ناشماهـس  زا  ناشدوخ  تسد  هدش و  میـسقت  نارگید  نایم  رد  ناشمئانغ  مهس 
دنا . هدش  بکترم  یندوشخبان  یهانگ  هدرک و  ردب  ناشیاه  هناخ  زا  ار  اهنآ  هک  دندنام  یم  یناگدش  هدنار 

یب لام  راتساوخ  یسک  رگا  دوب ، هتخیر  هیما  ینب  هشیپ  متـس  هورگ  ینعی  نانآ  نانمـشد  ماک  هب  ار  شرادن  راد و  ایند ، يراگزور ، نینچ  رد 
هتفای یگریچ  یمالسا  تفالخ  ریرس  رب  هک  تفر  یم  یمدرم  نامه  غارس  هب  دوب ، تفرـشیپ  يارب  يا  هیاپ  لوگ و  هب  ندیـسر  ای  ایند ، شزرا 

دندوب ،
هدیـشک متـس  هدـید و  رازآ  يدرم  هب  يور  هیما  ینب  يوـس  زا  هک  دراد  یماو  بلط  هب  ار  يدرم  ربا  نینچ  هک  هچنآ  هک  تـسین  نـکمم  سپ 

رب ینامز  دزاس . یم -  تخس  ياهنیمز  رس  کشخ و  ياهنابایب  هناور  ار  يو  هک  دشکب  جنر  ینادرگ  رـس  سرت و  زا  لیلد ، نیمه  هب  و  روآ ،
زین يور  شیپ  زا  دنا و  هدش  هتخیگنارب  شیوجتـسج  هب  نارگـش  واک  رـس  تشپ  زا  دشک . یم  شکاخ  هب  یهاگ  دناشک و  یم  شا  هپت  زارف 

رهم هب  لد  هک  دنیب  یم  یناسک  رد  درم  نیا  هک  دشاب  یصوصخم  تفص  نامه  زج  يزیچ  دنیب  یمن  ریشمش  شکمشک و  زج 

هحفص 30 ] ] 

تسین . نارگید  رد  تسا و  هتسب  اهنآ 
رد وا  يراگتسر  هطساو  هناحبس و  يادخ  هاگشیپ  رد  وا  هلیـسو  اهنآ  هک  دوب  دقتعم  يو  هچ  ع ،)  ) نید نایاوشیپ  اب  تیمکراتفر  تسا  نیا  و 

تسا . يربک  تلاسر  شاداپ  نانآ  تدوم  دنیارس و  رگید 
رقاب و ع) ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  شیوخ  دانـسا  هب  تاجردـلا "  رئاـصب  رد "  رافـص "  ربکا  خیـش  " 
: تفگ دـش و  بایفرـش  تیمک  ماـگنه  نیمه  رد  میرادـن ، يراـنید  مهرد و  دومرف : مدرب . تیاکـش  يو  هب  دوخ ، يدـنم  زاـین  زا  مدیـسر و 

نوردنا زا  یلوپ  هسیک  مالغ  يا  دومرف : ماما  دناوخ ، يا  هدیـصق  تیمک  ناوخب ، دومرف : مناوخب ؟ يرعـش  دیئامرف  یم  هزاجا  مدرک ، تنابرق 
: دومرف ماما  دناوخ  نوچ  ناوخب و  دومرف : مناوخب ؟ ناتیارب  رگید  يرعش  مدرگ ، تنابرق  تفگ : تیمک  راد ، ینازرا  تیمک  هب  روایب و  هناخ 

راپسب . تیمک  هب  روایب و  يرگید  هسیک  مالغ 
هب رواـیب و  رگید  يا  هردـب  دومرف : مـالغ  هب  ماـما  دـناوخ  نوچ  و  ناوخب . دوـمرف : مناوـخب ؟ يرگید  هدیـصق  مدرگ  تناـبرق  تفگ : تیمک 

، اهیئارـس هماکچ  زا  نم  دوصقم  مراد و  یمن  تسود  ایند ، نارذگ  يارب  ار  امـش  نم  مدرگ  تیادف  درک : ضرع  تیمک  راد ، ینازرا  تیمک 
هسیک يدومرف : مالغ  هب  درک و  اعد  وا  هرابرد  ع )  ) رقاب ماما  تسین . تسا  هدومرف  بجاو  نم  رب  ادخ  هک  یقح  ربمغیپ و  هب  دنویپ  زج  يزیچ 
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نداد روتـسد  هکنآ  لاح  میرادن ، يرانید  مهرد و  يدومرف : نم  هب  وت  موش  تیادف  متفگ : رباج )  ) نم نادرگرب . دوخ  ياج  هب  ار  لوپ  ياه 
ماما متفاین ، يرانید  مهرد و  مدـمآ ، رد  هناخ  نآ  هب  نوچ  وش ، هناخ  نآ  لخاد  دومرف : ماما  يدومرف ؟ رداص  تیمک ، هب  ار  مهرد  رازه  یس 

دومرف :
انرهظ : امم  رثکا  مکنع  انرتس  ام 

ثیدح . رخآ  ات  میا "  هدومن  هک  تسا  نآ  زا  شیب  میا  هتشاد  ناهنپ  امش  زا  دوخ  تامارک ) زا   ) هچنآ
: دومرف میدیسر ، ع )  ) نیسح رتخد  همطاف  تمدخ  هب  تیمک ، اب  تفگ : دعاص "  " 

هحفص 31 ] ] 

و دناشون ، تیمک  هب  دز و  مه  هب  ار  نآ  دروآ و  دوب  تبرـش )  ) قیوس نآ  رد  هک  یحدق  سپـس  تسا . ربمغیپ ) نادناخ و  ام  رعاش  درم ، نیا 
ادـخب هن ، تفگ : تسـشن و  کشا  هب  تیمک  ياه  هدـید  دـنهدب ، تیمک  هب  يراوس  یبسا  اب  رانید  دصیـس  روتـسد  نآ  زا  سپ  دـیماشآ . وا 

مراد . یمن  تسود  يراد ، ایند  هشیدنا  هب  ار  امش  نم  هک  مریذپ  یمن  دنگوس 
هحفص 123 . دلج 15  یناغا "  " 

ار يو  دای  هک  تسا  میظع  نادـنچ  تدـمحم  تمرکم و  مشاه ، ینب  یمارگ  ياـه  تیـصخش  رایـسب  ياـه  هلـص  نداد  سپ  رد  ار  تیمک  و 
، نید خوسر  تدیقع ، یئوکین  تین ، یکاپ  نامیا و  يورین  تیالو ، رد  وا  تیمیمـص  رب  نیتسار ، هاوگ  اهنآ  زا  کی  ره  و  دزاس ، یم  دیواج 

امش نم  تفگ : هک  تسا  ع )  ) نیدباعلا نیز  داجس  ماما  هب  شنخس  یتسرد  يولع و  سدقم  لصا  رد  وا  يراوتسا  تمه ، يدنلب  سفن ، ءابا 
دیشاب . ادخ  ربمغیپ  هاگشیپ  رد  يا  هلیسو  میارب  هک  ما ، هتفگ  حدم  تهج  نآ  زا  ار 

هشیدنا هب  ار  امش  نم  دنگوس  ادخب  تفگ : هک  تسا  ع )  ) یلع نب  دمحم  رقاب  ماما  هب  وا  راتفگ  حیرص  اهیگتسجرب ر  نیا "  همه  رگنشور  و 
يرگید هدارا  تسا ، هدومرف  بجاو  نم  رب  دنوادخ  هک  یقح  ادخ و  ربمایپ  اب  دنویپ  زج  امش  شیاتـس  زا  مراد و  یمن  تسود  نارذگ  يایند 

ات مریگب ، يرانید  مهرد و  امـش  زا  نم  هک  دیاین ) زور  نآ  و   ) دنادن سک  دنگوس  ادـخب  ناه  تسا : ماما  نیمه  هب  وا  رگید  نخـس  مرادـن و 
دنک . تیافک  ارم  هک  تسه  یگرزب  یمارگ و  يادخ 

راتـساوخ رگا  مراد و  یمن  تسود  يراد  ایند  هشیدنا  هب  ار  امـش  نم  مسق  ادخب  تفگ : هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  ود  ره  هب  وا  رگید  لوق  و 
ع)  ) یلع نب  نسح  نب  هللا  دبع  هب  مزرو و  یم  رهم  امش  هب  ترخآ  يارب  نم  اما  تشاد  تسد  هب  ار  نآ  هک  متفر  یم  یسک  دزن  هب  مدوب  ایند 

مریگ . یمن  یئاهب  دزم و  ما ، هتفگ  ادخ  يارب  هچنآ  ربارب  رد  نم  ما و  هدورسن  ادخ  يارب  زج  امش  هرابرد  يا  هدیصق  دنگوس  ادخب  تفگ :
هب و  مهاوخ . یمن  امـش  زا  يویند  شاداپ  ما و  هتـشادن  يا  هدارا  شلوسر  ادخ و  ياضر  زج  امـش ، حدـم  زا  نم  تفگ : رفعج  هللا  دـبع  هب  و 

: تفگ طبس  ماما  رتخد  همطاف 

هحفص 32 ] ] 

هعیـش ره  هدیدنـسپ  يوخ  و  فلخ ، فلـس و  هعیـش  راتفر  تسا  نیا  و  مزرو . یم  رهم  امـش  هب  هک  تسین  اـیند  رطاـخ  هب  هک  دـنگوس  ادـخب 
تسین : نیا  زج  عیشت و  راعش  تسا  نیمه  و  يرفعج ، يولع و  ره  هیحور  یلع و  رهم  هب  ناگتسبلد  همه  نیئآ  یمیمص و 

نولماعلا . لمعیلف  اذه  لثمب  و 
هب هکنآ  اب  دریذپب ، ار  اه  اطع  دنک و  لوبق  ار  اهنآ  ياه  هلـص  ات  دندرک  یم  رارـصا  تیمک  هب  زین  مشاه ، ینب  ياهتیـصخش  نید و  نایاوشیپ 
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یمارگ ار  يو  و  دندرک ، یم  یئاریذپ  دنتـشاد و  لماک  تیانع  يو  هب  دنداهن و  یم  جرا  ار  وا  دـیزرو  یم  نانآ  هب  تیمک  هک  يرهم  تهج 
ااریز متـسین ، ناوتان  هن ، اما  میزجاع  وت  شاداپ  زا  ام  دومرف : وا  هب  ع )  ) داجـس ماما  هکنانچ  دندیبلط  یم  مه  شزوپ  ضوع  رد  دنتـشاد و  یم 

ات درک  یم  يرادـیاپ  اـهنآ  لوبق  زا  دوـخ  نتـشاد  فاـعم  اهـششخب و  نتفریذـپن  رد  وا  همهنیا  اـب  تسین  زجاـع  وـت  هب  نداد  شاداـپ  زا  ادـخ 
نت وا  زا  دـنادرگرب و  داجـس  ماـما  هب  ار  مهرد  رازه  يو 4 .. هک  تشذـگ  نیا  زا  شیب  دـهد و  ناشن  هللا  لآ  هب  ار  شا  هناـصلاخ  یگتـسبلد 

دیوج . كربت  نادب  ات  درک  تساوخرد  تشاد ، نت  هب  ماما  هک  ار  یشوپ 
و درک : اضاقت  ار  ترـضح  ياهنهاریپ  زا  ینهاریپ  داد و  سپ  زاب  رقاب  ماما  اب  ار  مهرد  رازه  رگید 500  راب  مهرد و  رازه  راب 100 کی  زین  و 

ندب رب  هک  يا  هماج  هب  ار  وا  ات  درک  اعدتسا  دنادرگرب و  دوب ، هدومرف  ینازرا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ار  يا  هماج  رانید و  رازه 
یم يربارب  رانید  رازه  راهچ  اب  دوب و  هداد  يو  هب  ار  شا  هتـشون  نسح  نب  هللا  دبع  هک  یئاتـسور  زین  و  دنک . زارفا  رـس  تسا ، هدـیبسچ  ماما 

، دیـسر یم  مهرد  رازه  دـص  هب  نآ  رادـقم  دوـب و  هدروآ  مـهارف  مشاـه  ینب  زا  هـک  یئاـهلوپ  ماـمت  زین  رفعج  هللا  دـبع  و  دروآ . سپ  درک ،
دنادرگرب .

تخـس یتسود و  داهن ، كاپ  ربمغیپ  نادناخ  زا  تیمک  حدم  هک  دنک ، یم  تباث  ار  شرازگ  نیا  هکتسا  یـشیامزآ  اهنیا ، زا  کی  ره  سپ 
یتسود و نیا  رد  يو  ياهیشوک 

هحفص 33 ] ] 

يارب زج  نتساخرب ، تفلاخمهب  نانآ  نافلاخم  اب  و  ندیرخ ، ناج  هب  ار  نانمشد  ياهینمشد  و  نتـشذگ ، نانآ  هار  رد  دوخ  یـسیفن  سفن  زا 
نودـب یئایند  شاداپ  نتفرگ  دـصق  هدوبن و  نآ  ياهرویز  و  ایند ، شزرا  یب  لام  هب  يرظن  ار  وا  نیمه و  نیمه و  دوبن . ادـخ  ربمغیپ  ادـخ و 

تسا . هتشادن  يورخا  ياه  هرهب 
ناـبز اـب  دـهد و  یم  نتـشک  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  هک  دـنام  یم  یـسک  هب  يو  هک  دـنیب  یم  تسا ، وا  رعـش  رب  یفوقو  ار  سک  ره  و 

 " ماما هکنانچمه  دور ، یم  نانآ  ياهریـشمش  لابقتـسا  هب  هداهن ، هیما  ینب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نوخ  دباتـش و  یم  گرم  زابـشیپ  هب  شیوخ 
رد هک  دوب  تیمک  نیا  دندرک ، یم  يراد  دوخ  نارگید  هک  يراگزور  رد  دنوادخ  دومرف : هدرک ، حیرـصت  رما  نیدب  ع " )  ) نیدـباعلا نیز 

درک . راکشآ  دنتشاد  یم  ناهنپ  نارگید  هچنآ  داد و  ناشن  یگتشذگ  دوخ  زا  تربمغیپ  نادناخ  هار 
ناتحدم رد  دـنا  هدـنام  شوماخ  امـش  لضف  نایب  زا  نارگید  هک  يراگزور  رد  هک  تسا  تیمک  نیا  تفگ : مشاه  ینب  هب  رفعج  هللا  دـبع  و 

یب ار  وا  رعـش  دـشکب ، ار  وا  تساوخ  هک  هاگنآ  زین  يرـسق "  دـلاخ  تسا و "  هداهن  هیما  ینب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نوخ  و  تسا ، هتفگ  رعش 
ماشه يوس  هب  ار  وا  تخومآ و  يو  هب  ار  تایمشاه  دیرخ و  يزینک  تسناد و  وا  هرابرد  یتیاعس  هلیح و  ره  زا  رت  هدیدنسپ  رت و  هدننک  زاین 
ینبم يا  همان  دلاخ  هب  و  داد ، نتشک  هب  اردوخ  راک  ایر  نیا  تفگ : دینش  نز  نآ  زا  ار  تایمشاه  نوچ  وا  و  تشاد ، لیسگ  کلملا  دبع  نب 

تشون . تیمک  تسد  نابز و  ندیرب  نتشک و  رب 
یگدز میب  یگانسرت و  هب  دوب ، هدورس  ار  نایمـشاه  راگزور  نآ  رد  هک  یناوج  راهب  زاغآ  رـس  زا  ار  شیوخ  رمع  نارود  مامت  تیمک  سپ 

درک و راکـشآ  ار  قح  داد و  ناشن  هار  و  تشاداپب ، ار  تجح  شیوخ  رعـش  اب  ات  درب ، رـسب  یمانمگ  ياـه  هشوگ  رد  یناـهنپ  هب  دـنارذگ و 
تفای . تسد  دوب ، ربمغیپ  داهن  كاپ  نادناخ  توعد  رشن  غیلبت و  هک  دوخ  هدشمگ  هب  درب و  نایاپ  هب  ار  ناهرب 

رفعج وبا  زا  دش ، دزنابز  زیوآ و  شوگ  تفرگ و  ار  قافآ  شرعش  هزاوآ  نوچ  سپ 

هحفص 34 ] ] 
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داد . هزاجا  يو  هب  ماما  دنک و  حدم  ار  هیما  ینب  دوخ ، نوخ  يرادهگن  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ع )  ) رقاب و ماما 
تیمک تفگ : هک  تسا  هدروآ  تیمک  ردارب  دـیز "  نب  درو  زا "  دوخ  دانـسا  هب  یناـغا  دلج 15  هحفـص 126  رد  جرفلا  وبا  ار  بلطم  نیا 

، درک دنکب  دیاب  هچ  ره  دوخ  هب  وا  تسا ، هداتسرف  امـش  تمدخ  هب  ارم  تیمک  متفگ : ترـضح  هب  داتـسرف . ع )  ) رفعج و یبا  تمدخ  هب  ارم 
هیئار هدیـصق  تیمک  سپ  دـیوگب . تساوخ  هچ  ره  هک  تسا  دازآ  وا  يرآ  دومرف : دـنک ؟ حدـم  ار  هیما  ینب  هک  دـیئامرف  یم  هزاـجا  کـنیا 

دیوگ : یم  نآ  رد  هک  ار  دوخ 

هیما  یلا  ترص  نالاف 
رداصملا یلا  رومالا  و 

نالاف .. يرعش : نیا  هدنیوگ  وت  دومرف : يو  هب  ترضح  دمآ ، رفعج  یبا  تمدخ  دورس و ه 
نیا رگا  دومرف : ماما  میانشآ . امـش  لضف  هب  نم  هک  ما  هدوبن  ایند  هشیدنا  رد  زج  نخـس  نآ  زا  دنگوس  ادخب  اما  ما ، هتفگ  نم  يرآ ، تفگ :

دوب . زیاج  هیقت  زاب  یتفگ ، یمن  مه 
نـسحلا یبا  تمدـخ  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  روصنم "  نب  تسرد  زا "  دوخ  دانـسا  هب  شلاـجر "  هحفص 135 "  رد  یشک 

نالف ... يا : هتفگ  هک  یئوت  دومرف : تیمک  هب  ماما  دوب . بایفرش  زین  تیمک  مدوب ، ع )  ) رفعج نب  یسوم 
هماکچ نیا  اما  منمشد . امش  نمشد  اب  تسود و  امـش  اب  نم  ما  هتـشگنرب  دوخ  نامیا  زا  هک  مسق  ادخب  اما  ما ، هتفگ  ار  نآ  نم  يرآ  تفگ :

. دوب اور  مه  رمخ  برش  رد  هیقت  زاب  یتفگ  یمن  مه  نیا  رگا  دومرف : ماما  ما . هدورس  هیقت  هار  زا  ار 

هحفص 35 ] ] 

هجوت : بلاج 
نـسحلا یبا  مان "  ثیدـح  نآ  رد  هکنیا  دـشاب و  ع " )  ) قداص ماما  هللا  دـبع  وبا   " یـشک " ، ثیدـح "  رد  هدـش  دای  ماـما  هک  مرادـنپ  نم 

هس ای  ود  لاس 126 ه  رد  مشاب ، هدـید  یفالتخا  شنتـشذگ  رد  دروم  رد  هکنآ  یب  تیمک  اریز  تسین ، تسرد  تسا ، هدـمآ  ع " )  ) یـسوم
تیاور رفعج  وبا  ماما  زا  جرفلا  وبا  هک  یثیدح  اب  ثیدح  نیا  داحتا  هب  لوق  هکنیا  امک  تسا . هدرم  یـسوم ، نسحلا  یبا  نداز  زا  شیپ  لاس 

تسین . هقبط  نآ  زا  و  ع )  ) رقاب ماما  يوار  روصنم "  نب  تسرد  اریز "  تسین ، تسرد  زین  تسا  هدرک 

وا هرابرد  همئا  ياعد  تیمک و 

رب راگدرورپ  هک  دنتسه  یناسک  زا  دندنوادخ و  نارگ  شرازگ  هک  هیهلا ، تیـشم  ندروآ  نابز  و  هیـسدق ، سوفن  بحاص  هک  تسا  یهیدب 
وا زا  ادخ  هکنآ  زج  یـسک  يدرمیاپ  هب  دننز و  یمن  فرح  سوه  رـس  زا  دـنیوگ و  یمن  نخـس  قح  نامرف  هب  زج  دتـسرف و  یم  یحو  اهنآ 

نیا سکنآ : يارب  دـنوادخ  زا  ریخ  تساوخرد  تعافـش و  اهنت ، اعد ، نیا  دـننک ، اعد  یـسک  هراـبرد  نوچ  دـنزیخ ، یمن  رب  تسا ، دونـشخ 
. تسین یشاب ، وگ  یهاوخ  هک  ره  سک 

ریخ و هب  مدرم  ناگدـننک  توعد  ناگتـسبلد و  نید و  نادرم  زا  دـنا ، هدرک  اعد  وا  هراـبرد  هک  یـسک  هکنیا  هب  تسا  یتراـشا  نآ  رد  هکلب 
ياـه یگدوهیب  مغرب  ار  یتیادـه  رواـی  نینچ  هدراـمگ و  رب  دوـخ  توـعد  يارب  ار  ناـنآ  راـگدرورپ  هک  تسا  یهورگ  زا  تسا و  حـالص 
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ادیپ فالتخا  دوش  یم  اعد  اهنآ  هرابرد  هک  یـصاخشا  بسح  رب  هک  يرامـشیب  لئاضف  تمـسب  نآ  هدننک  هارمگ  ياهـسوه  ایند و  یگدنز 
تسا . هدناشک  دنک ، یم 

هدرک اعد  رایـسب  وا  هرابرد  ع )  ) وا یـصو  نادنزرف  مظعا و  ربمغیپ  تسا . هدـش  یـسک  رتمک  يارب  دـنا ، هدرک  تیمک  يارب  هک  یئاعد  ریظن 
نب رـصن  باوخ "  رد  هکنانچ  رگید  راب  و  درک ، تمحر  تساوخرد  وا  يارب  تشذـگ ، یـضایب  ثیدـح  رد  هکنانچ  ربمغیپ ، راب  کـی  دـنا .

تفگ و انثار  وا  تساوخ و  ریخ  شاداپ  وا  يارب  میتفگ ، محازم " 

هحفص 36 ] ] 

کموق . كروب  تکروب و  دومرف : نینچ  وا  هرابرد  تشذگ ، یطویس  ثیدح  رد  هکنانچ  موس  راب 
شاداپ نارمیب و  تداهـش  هب  رادب و  هدـنز  یتخبـشوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تفگ : نینچ  شا  هرابرد  زین  ع )  ) نیدـباعلا نیز  داجـس  ماما  و 
قیرـشت مایا  دـننام  دروم  دـنچ  رد  هکلب  راب ، کی  هن  ع )  ) رقاب رفعج  وبا  امرف و  هریخذ  شیارب  ار  شیورخا  باوث  اـمنب و  يو  هب  ار  وا  يویند 

هب هتـسویپ  دومرف ك  وا  هب  يرگید  راب  هدرک و  اعد  شزرمآ  تمحر و  تساوخرد  هب  وا  هراـبرد  دروآ و  هبعک  هب  يور  نآ  ریغ  و  ینم ، رد 
یشاب . دیوم  سدقلا  حور 

یف رثـالا  هیاـفک  رد "  یمق "  زازخ  مساـقلا  وـبا  مدـقا "  خیـش  هک  تسا  یئاـعد  ضیبـلا ، ماـیا  رد  تیمک  هـب  ماـما  نآ  ياـهاعد  زا  یکی  و 
رقاب یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  میالوم  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  تیمک  زا  دوخ  دانـسا  هب  رـشع "  ینثـالا  همئـالا  یلع  صوصنلا 

: متفگ تسا ، ضیبلا  مایا  دومرف : مناوخب ، هک  مهاوخ  یم  هزاجا  هک  ما  هدورـس  امـش  هرابرد  یتایبا  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : مدیـسر و 
هک : مدیسر  اجنیا  هب  ات  مدرک  ندناوخب  عورش  ناوخب . دومرف : تسا ، امش  شیاتس  رد  ارصحنم  راعشا  نیا  هللا  لوسر  نبای 

دراد . اهینوگ  هنوگ  اهینوگ و  رگد  نیا  راگزور  هک  دنایرگ  تخادنا و  هدنخب  ارم  راگزور 
دندش . اه  نفک  ناگورگ  ناگمه  و  دندمآ ، راتفرگ  اونین  رد  هک  تسا  يرقن  هن  نآ  يارب  ما  هیرگ 

هک : مدیسر  دوخ  هتفگ  نیا  هب  نوچ  مدینش و  زین  ار  يزینک  هیرگ  يادص  هدرپ  تشپ  زا  درک و  هیرگ  زین  هللا  دبع  وبا  و  تسیرگ ، رقاب  ماما 
، دوب اهنآ  رورس  هک  يدرمکین  نآ  یلع ، رکذ  زین  دادن و  هانپ  ار  اهنآ  نمشد ، دندوب و  راک  راوس  نیرتهب  هک  لیقع  نادنزرف  نت  شـش  دای  و 

. دزیگنا یم  رب  ارم  هودنا 

هحفص 37 ] ] 

شناگدید زا  دننک و  دای  ام  تبیـصم  زا  وا  دزن  رد  ای  دنک و  ام  تبیـصم )  ) رکذ هک  تسین ، یـسک  چیه  دومرف : سپـس  تسیرگ و  ع )  ) ماما
شتآ وا و  هار  دـس  ار  کشا  نآ  دزاس و  یم  تشهب  رد  وا  يارب  يا  هناخ  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دزیرب ، يا  هشپ  رپ  نوچ  دـنچ  ره  یگـش  رس 

هک : مدیسر  تایبا  نیا  هب  نوچ  و  دنک . خزود 

مکسم  امب  ارورسم  ناک  نم 
نالا نم  اموی  اتماش  وا 

امف  زع  دعب  متللذ  دقف 
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یناشغی نیح  امیض  عفدا 

هک : مدیسر  اجنیا  هب  نوچ  زرمایب و  ار  تیمک  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ایادخ  راب  تفگ : تفرگ و  ار  متسد 

دزیخ ؟ یم  اپب  امش  نایم  رد  قح  یک 
؟ دنک یم  مایق  یک  امش  يدهم  و 

زا سپ  ماما  هک  تسا ، نیـسح  دـنزرف  نیمهن  ام  مئاق  اـنامه  لهتـسم  اـبا  يا  دومرف : سپـس  دـیاپن . يرید  هللا ، ءاـشنا  يدوز  نیمه  هب  دومرف :
وا زا  سپ  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  اهنآ  لوا  دومرف : دننایک ؟ نت  نیا 12  نم  رورس  متفگ : تسا . مئاق  یمهدزاود  دنا و  نت  هزاود  ادخ  لوسر 

داهن . رفعج  شود  هبار  شتسد  نیا و  ننم  زا  دعب  نم و  وا  زا  سپ  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح  زا  سپ  نیسح و  نسح و 
شرسپ دمحم ، زا  سپ  دمحم و  شرسپ  یلع  زا  دعب  یلع و  شرسپ  یسوم  زا  دعب  یسوم و  شدنزرف  دومرف : تسیگ ؟ ناشیا  زا  سپ  متفگ :

زا رپ  هکنانچمه  دیامن  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  و  دنک ، یم  جورخ  هک  تسا  مئاق  ماما )  ) ردپ وا  نسح و  شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  یلع و 
دوش . یم  نایعیش  ياهلد  شخب  افش  تسا و  هدش  روج  ملظ و 

هب تسرد  وا  ناتـساد  دومرف : دندیـسرپ ، ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  هراب  نیا  رد  دومرف : دنک ؟ یم  جورخ  یک  سپ  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :
دیاین . یناهگان  هب  زج  هک  دنام  یم  زیخاتسر 

: تفگ درک و  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  هک  دندید  مایا  نیرتهب  رد  دوهش و  فقاوم  رد  ار  قداص  ماما  هک  سب  نیمه  تیمک  تیلضف  رد  و 

هحفص 38 ] ] 

تباجا ناشن  و  دوش . یـضار  هک  نک  اطع  يو  هب  ردـقنآ  زرمایب و  ار  تیمک "  راکـشآ "  ناهنپ و  هدـنیآ و  هتـشذگ و  ناهانگ  ایادـخ  راـب 
رد يدسا "  دعـس  میهاربا  ابا  هب "  ربمغیپ  شیامرف  نامه  تسا ، هدـش  يراج  كانبات  ياهنابز  رب  كاپ  ياهلد  زا  هک  يریخ  ياه  اعد  نینچ 

دومرف : هک  تسا  ایور  ملاع 
زا ار  یعازخ  لبعد  نآ ، رد  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  ییهن  زین  و  تسا . هدیزرمآ  شیادـخ  هک  هدـب  ربخ  يو  هب  ناسرب و  تیمک  هب  ارم  مالس 

تسا . هدیزرمآ  ار  تیمک  دنوادخ  دومرف : وا  هب  درک و  عنم  تیمک  هضراعم  هشیدنا 
كروب تکروب و  دوب " : دومرف  هک  دـندرک  یم  ساسحا  دوب ، هدرک  ناـنآ  تیمک و  هب  ربمغیپ  هک  ار  یئاـعد  تکرب  هتـسویپ  زین ، دـسا  ینب 

رد هک  تسا  یتلیضف  ام  رد  دنتفای : دیم  رد  ناج  هب  ار  نآ  تمحر  ياهمیسن  دندید و  یم  دوخ  نایم  رد  اراعد  نیا  تباجا  راثآ  کموق " و 
دشابن . وا  رد  تیمک  تثارو  تکرب  هک  تسین  ام  نادناخ  زا  یسک  چیه  تسین ، ملاع 

ام خیش  هک  تسا  یتیاور  تشاذگ ، اج  هب  دیواج  یتیلضف  تیمک  يارب  دش و  نایامن  نآ  راثآ  هک  يا  هدیـسر  تباجا  هب  ياهاعد  زا  یکی  و 
دوبان ریگتسد و  ار  تی  مک  دنتساوخ  ربمغیپ ، نادناخ  نانمشد  نوچ  هک  تسا  هدروآ  حیارجلا "  جیارخلا و  رد "  يدنوار "  نیدلا  بطق  " 

ره رد  هکنآ  لاح  دمآ و  نورب  هناخ  زا  كانمیب  کیرات ، یبش  لد  رد  دوب  يراوتم  هک  تیمک  درک . اعد  وا  هرابرد  ع )  ) رقاب ترضح  دننک ،
دننک . شریگتسد  یناهنپ  دیآ ، ردب  نوچ  وا  ات  دندوب  هتسشن  یهورگ  يرذگ  هر 

و داتفا ، هار  هب  يرگید  يوس  زا  وا  تشاد . زاب  هار ، نآ  زا  نتفر  زا  ار  وا  دمآ و  يریش  دریگ  شیپ  یهار  تساوخ  دیسر و  ینابایب  هب  تیمک 
ناـما هکنآ  اـت  درپس  یم  هار  وا  راـنک  زا  زین  ریـش  تفر و  یم  وا  دـتفا . هارهب  يو  سپ  زا  هک  درک  یم  هراـشا  یئوگ  درک . عنم  ار  وا  زاـب  ریش 
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دش . صالخ  نانمشد  تسد  زا  تفای و 
هک درک  نیقی  هکنآ  ات  دنارذگ  يراوت  هب  ار  يراگزور  تیمک "  تفگ " : لهتسم  هک  تسا  صیصنتلا "  دهاعم  دلج 2 "  هحفص 28  رد  و 

دسا ینب  زا  یهورگ  اب  یبش  دنیوا . یپ  رد  رتمک 

هحفص 39 ] ] 

تفرگ . شیپ  رد  ار  هناطقطق "  هار "  دوب و  دعاص "  شرازگ "  تمدخ  وا  نایهارمه  زا  یکی  و  دمآ . نوریب  رهش  زا  میب  سرت و  اب 
ام دیباوخب ، یمک  ناناوج  يا  هک  دز  دایرف  دیسر ، ارف  مد  هدیپس  نوچ  درک ، یم  ادیپ  ار  هار  ناگراتس  یئاسانش  هب  و  دوب ، سانش  هراتس  يو 
مدیزرل . دوخ  هب  وا  ندید  زا  نم  هک  میدید  ار  یصخش  رود  زا  هاگان  هب  دعب  یمک  تفگ : لهتسم  درازگ ، زامن  تساخرب و  وا  میدیباوخ ،

دوش ؟ یم  هچ  ارت  تفگ : تیمک 
تفگ : درک و  هاگن  دیآ ، یم  يوس  نیا  هب  هک  منیب  یم  ار  یصخش  متفگ :

ار نآ  میتخادنا  شاولج  ار  يا  هتشک  رتش  تسد  ام  دیباوخ ، يا  هشوگ  رد  دمآ و  گرگ  دهاوخ . یم  كاروخ  دیآ و  یم  هک  تسا  گرگ 
تفرگ . ندیرغ  گرگ  میدمآ ، رد  تکرح  هب  نوچ  و  دیشون . میدرب . شیوس  هب  یبآ  ماج  دیشک ، نادند  هب 

تـسرد ار  هار  هک  دـیامن  یم  ام  هب  یئوگ  دـهاوخ ، یم  هچ  رگید  مناد  یمن  میدادـن ؟ شناـن  بآ و  رگم  دوش  یم  هچ  ار  وا  تفگ : تیمک 
میور . یمن 

رد تیمک  و  مدیسر ، ماش  هب  ات  میدرپس  هار  هتسویپ  و  تفرگ . مارآ  گرگ  میدیخرچ  تسار  بناج  هب  دیدرگب ، تسار  هب  نادرم  ناوج  يا 
یم رب  شنانخـس  زا  هچنآ  هب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  تیمک  لئاضف  تامارک و  زا  يا  هشوگ  لقن  نیا  و  دش . ناهنپ  میمت  ینب  دـسا و  ینب  نایم 

اج هب  راثآ  مامت  تیمکهرابرد و  هچنآ  و  تسوا ، کین  راتفر  هدـنهد  ناشن  هک  يرگید  دراوم  هب  و  تسا ، وا  یناسفن  روما  رگـشیامن  دـیآ و 
ولج ار  وا  یناسفن  ياهولج  و  دـیامن ، یم  هدـنناوخ ، هب  ار  يو  تایحور  رهاظم  هک  دزاس  یم  وا  زا  يریوصت  میئازفیب  دـنا ، هتفگ  شا  هدـنام 

دروآ . یم  ناگدید 
تحاصف و  يرظن ، دنلب  و  تمه ، يزیگنا و  روش  و  يراوگرزب ، ءابا و  بدا و  و  هقف ، و  ملع ، زا  شیروراب  وا و  قالخا  مراکم  ياه  هنومن  و 

نآ رد  هک  یلئاـضف  رگید  دادـس و  دـشر و  و  ضحم ، حالـص  و  حیحـص ، عیـشت  و  صلاـخ ، نـید  و  یلد ، رپ  و  لـماک ، قـلخ  و  تغـالب ، و 
. تسا رامش  یب  تسا ، رس  ود  یبایماک 

هحفص 40 ] ] 

کلملا دبع  نب  ماشه  تیمک و 

تسا : تیب  نیا  شعلطم  هتخادرپ و و  نمی "  وجه "  هب  نآ  رد  هک  ار  تیمک  هدیصق  يرسق "  هللا  دبع  نب  دلاخ  " 

ایندم  ای  انع  تییح  الا 
انیملسم لوقت  سان  له  و 
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، دندوب بدا  یگتـسارآ و  یئابیز و  تیاهن  رد  هک  ار  زینک  یـس  سپـس  مهد . یم  نتـشک  هب  ار  وا  دنگوس ، ادخب  تفگ : یم  دوب و  هدـناوخ 
 " کلملا دبع  نب  ماشه  يوسب "  هب  هنایفخم  یـشورف  هدرب  اب  تخومآ و  نانآ  هب  ار  تایمـشاه  دـیرخ و  تمیق  نیرت  اهبنارگ  هب  دـیزگرب و 
ات تساوخ  ناشیا  زا  و  تفایرد . ار  اهنآ  بدا  تحاصف و  تخادرپ  وگتفگ  هب  تفرگ و  سنا  اهنآ  هب  نوچ  دیرخ و  ار  همه  ماشه ، داتـسرف .

دندناوخ . ار ، تیمک  تایمشاه  اهنآ  دنیارسب . رعش  دنناوخب و  نآرق 
؟ تسیک رعش  نیا  هدنیوگ  امش  رب  ياو  تفگ : ماشه 

تسا . يدسا "  دیز  نب  تیمکز  : " دنتفگ
تسا ؟ رهش  مادک  رد  تفگ :
تسا . قارع  هفوک  رد  تفگ :

تسرفب . نم  يارب  ار  تیمک  رس  هک : تشون  يا  همان  دوب  قارع  رد  وا  لماع  هک  دلاخ  هب  ماشه 
دنتخادنا . نادنز  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  و  دنتفرگ ، ار  شا  هناخ  درک  هاگانب  هک  دوب  ربخ  یب  اج  همه  زا  تیمک "  " 

دوب . تسود  طساو ، لماع  دیلو "  نب  نابا  مان "  هب  یصخش  اب  تیمک 
زا زین  رتسا  دوب و  یهاوخ  دازآ  یناسرب . تیمک  هب  ار  دوخ  رگا  تفگ  مالغ  هب  داتسرف و  تیمک  يوس  هب  و  دناشن . يرتسا  رب  ار  یمالغ  نابا 

تشون . تیمک  هب  و  دوب . دهاوخ  وت  نآ  زا  زین  رتسا  دوب و  یهاوخ  دازآ  یناسرب . تیمک  هب  و  دوب . دهاوخ  وت  نآ 
دنوادخ تسا  دیما  متفای  یهاگآ  تسا ، ندش  هتشک  هک  وت  تشون  رس  زا  دعب ، اما 
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نایعیـش زا  زین  وا  هک  تسا  تیمک  نز  دوصقم   " یبح -  لابند "  هب  ار  یـسک  هک  منیب  یم  نآ  رد  ارت  تحلـصم  کنیا ، دراذـگن . لـجوزع 
مالغ دوشن  تندمآ  نوریب  هجوتم  یسک  هک  مراودیما  نم  يزیرگب و  یشوپب و  ار  وا  سابل  شوپور و  دمآ  تدزن  هب  نوچ  یتسرفب و  دوب - 

تیمک يارب  ار  ناتساد  دش و  نادنز  دراو  سانشان  دمآ و  رد  هفوک  هب  حبـص  ات  دوب  تکرح  رد  ار  بش  مامت  زور و  هیقب  تسـشن و  رتسا  رب 
درک . وگزاب 

دـنک و یمن  یخاتـسگ  وت  رب  یلاو  ومع  رتخد  يا  تفگ : يو  هب  تشذـگ و  نایرج  رد  ار  وا  داتـسرف و  دوخ  نز  لابند  هب  ار  یـسک  تیمک 
درک و تیمک  نت  هب  ار  دوخ  ياه  هماـج  نز  متخادـنا . یمن  رطخ  هب  ارت  مدیـسرت ، یم  وت  رب  رگا  نم  دـنارذگ و  یمناو  ارت  تنادـنواشیوخ 
، تسه تیاـه  هناـش  رد  هک  یئاـسران  یمک  زا  ریغ  تفگ : نز  درک . نینچ  تیمک  درگ ، زاـب  اـیب و  ولج  تفگ : وا  هب  تسبب و  ار  شناـبیرگ 

نادـنز زا  تیمک  درک و  هناور  تیمک  اـب  زین  ار  دوخ  نازینک  زا  نت  ود  و  ور . نوریب  یلاـعت  يادـخ  ماـن  هب  منیب . یمن  وـت  رد  يرگید  صقن 
دمآ . نوریب 

زا ناناوج  دشن ، تیمک  هجوتم  یـسک  دندوب  وا  اب  دسا  ینب  ناناوج  زا  یهورگ  دوب و  هداتـسیا  ریدب "  نب  بیبح  حاضو  وبا  نادـنز "  رد  رب 
زا یکی  تشذگ ، میمت  ینب  ياهنمجنا  زا  ینمجنا  رانک  زا  تیمک  دندیسر  هسانک "  هیحان "  رد  تیبش "  هچوک "  هب  ات  دنداتفا  هارب  وا  ولج 

. دنک لابند  ار  وا  ات  داد ، روتسد  شمالغ  هب  تسا و  درم  نیا  هک  دنگوس  هبعک  يادخب  تفگ : اهنآ 
. درک هراشا  يو  هب  ریشمش  ماین  اب  سپـس  و  يا ، هداتفا  نز  نیا  یپ  رد  زورما  لوا  زا  هک  تمنیب  یم  هدش . نالف  نالف  يا  دز  دایرف  حاضو  وبا 

درب . هناخ  لخاد  هب  ار  تیمک  حاضو  وبا  تشگرب و  مالغ 
یب دز : دایرف  تیمک  نز  دریگ . ربخ  يو  زا  ات  دمآ  رد  نادنز  هب  دینشن ، یباوج  درک و  ادص  ار  تیمک  دیـشک ، ازارد  هب  نابنادنز  راک  نوچ 

دـناوخ و ارف  ار  نز  دـلاخ  تشاذـگ ، نایرج  رد  ار  وا  دـمآ و  دـلاخ  هناخ  رد  هب  نانک  دایرف  دـیرد و  نت  رب  هماج  نابنادـنز  وش . رود  رداـم 
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و يدمآ ؟ رد  بیرف  رد  زا  نانموم  ریما  اب  ادخ  نمشد  يا  تفگ :

هحفص 42 ] ] 

هدروـخ بیرف  نز  رب  ارت  دـنتفگ : دـندمآ و  درگ  يو  دزن  دـسا  ینب  درک . مهاوـخ  ناـنچ  نـینچ و  تسایـس و  ارت  يدـنازیرگ  ار  وا  نمـشد 
رب یغاز  دـمآ ، رد  حاضو  یبا  هناخ  هب  تیمک  هک  ماگنه  نامه  رد  . ) درک اـهر  ار  نز  دیـسرت و  ناـنآ  زا  دـلاخ  تسین . یهار  اـم ، نادـناخ 

حاـضو یبا  دزیر ، یم  ورف  تا  هناـخ  راوید  درک و  دـنهاوخ  ریگتـسد  ارم  تفگ : حاـضو  یبا  هب  تیمک  داد ، رداون  تسـشن و  هناـخ  راوـید 
دش . دهاوخن  نینچ  هللا  ءاشنا  هللا  ناحبس  تفگ :

هعیـش زین  اهنآ  هک  همقلع "  ینب  دزن "  هب  ار  وا  يربب . يرگید  ياج  هب  ارم  دـیاب  راچان  هب  تفگ : تشاد  ربخ  تناـهک )  ) رجز ملع  زا  تیمک 
تخیرورف . دوب  هتسشن  نآ  رب  غاز  هک  يراوید  هک  دوب  هدماین  رب  دادماب  زونه  و  دنام . اجنآ  تیمک  دروآ و  دندوب 

نایم رد  یبش  دـنیوا ، يوجتـسج  رد  رتمک  هک  درک  ادـیپ  نیقی  هکنآ  ات  دـنارذگ . يراوت  هب  ار  يراـگزور  تیمک  مردـپ ) : ) تفگ لهتـسم 
 " صاع نب  دیعس  نب  هسبنع  راگزور "  نآ  رد  نانآ  رورس  هک  شیرق  فارشا  يارب  يا  همان  دمآ و  نوریب  میمت  ینب  دسا و  ینب  زا  یهورگ 

یتمارک یلاعت ، يادخ  دلاخ  ابا  يا  دنتفگ : دندمآ و  هسبنع  دزن  هب  سپـس  دندرک و  تاقالم  ار  رگیدکی  شیرق  ياهتیـصخش  هداتـسرف  دوب ،
، هداد ار  شندش  هتشک  روتـسد  نانموم  ریما  تسا و  رـضم "  روآ "  نابز  هک  يدسا  دیز  نب  تیمک  هکنیا ، نآ  تسا و  هتـشاد  ینازرا  وت  هب 

دوش . هدنهانپ  ءانینح "  رید "  رد  ماشه  رسپ  هیواعم  روگ  هب  دیئوگب  وا  هب  تفگ : هسبنع  تسا . هدروآ  يور  ام  هب  وت و  هب  هتخیرگ و 
وت هب  یتمارک  رکاش  ابا  يا  تفگ : دمآ و  ماشه "  نب  هملـسم "  رادید "  هب  تشذـگ و  اجنآ  زا  هسبنع  دز ، همیخ  وا  روگ  رب  تفر و  تیمک 
یم شناهنپ  الا  میوگ و  یم  یناـسر  یم  ماـجنا  هب  ار  نآ  هک  منادـب  رگا  یئاـس  یم  اـیرث  هب  رـس  يورگب ، نآ  هب  رگا  هک  تسا  هدروآ  يور 

حدـم نانچ  صوصخ  هب  ارت  امومعار و  امـش  تیمک  تفگ : تشاذـگ و  نایرج  رد  ار  وا  هسبنع  تسیچ ؟ تمارک  نآ  تفگ : هملـسم  مراد .
. تسا هداتفین  عومسم  نآ  دننام  هک  تسا  هدرک 
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زاین هب  ایآ  تفگ : ماشه  دـمآ . دوب ، هتفر  شردام  رادـیدب  ماگنهب  اـن  هک  ردـپ  دزن  هب  سپـس  منک . شدازآ  هک  نم  هدـهع  رب  تفگ : هملـسم 
، يروآ ءانثتـسا  متجاح  ندروآ  رب  رد  هک  مرادن  تسود  تفگ : تسا ، هدروآ  رب  تسا  تیمک  زا  ریغ  هچ  ره  تفگ : يرآ . تفگ : يدـمآ ؟

تسا . راکچ  تیمک  اب  ارم 
هملـسم دشاب  نارک  یب  دنچ  ره  مدروآ ، رب  ار  تزاین  تفگ : ماشه  يروآ . رب  تسه  هچ  ره  ار  شتجاح  دیاب  دـنگوس  ادـخب  تفگ  شردام 

ینخس ام  شیاتس  رد  تسا و  رـضم "  رعاشيو "  دوب . دهاوخ  لحوزع  يادخ ، ناما  رد  نم  ناما  هب  وا  تسا . تیمک  نامه  متجاح  تفگ :
درادن . دننام  هک  تسا  هتخادرپ 

، تسا هدورـس  اـم  هراـبرد  ار  هچنآ  هک  نک  مهارف  وا  يارب  یـسلجم  سپ  مدرک . ءاـضما  يو ، هب  ارت  ناـما  مداد و  ناـما  ار  وا  تـفگ : ماـشه 
دننام هک  تخادرپ  نخـس  هب  یلاجترا  يا  هبطخ  نانچ  اب  تیمک  دوب و  اجنآ  رد  زین  یبلک "  شربا  درک و "  اپ  رب  یـسلجم  هملـسم  دـناوخب ،
دوشیم عورـش  عرـصم  نیا  هب  هک  مه  ار  هماکچ  نآ  هک  دـنا  هتفگ  دوتـس . ار  ماشه  دوخ  هیئار  هدیـصق  هب  دوب و  هداـتفین  عومـسم  زگ  ره  نآ 

: دورس الاجترا 
هک : دیسر  دوخ  نخس  نیا  هب  ات  دناوخ  ار  هدیصق  تیمک  رگترایز .. نداتسیا  تسیاب ، رای  راید  رد  .. 
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ماش حبص و  میالم  ياه  میسن  اهنت  نیمز  رس  نآ  تخـس  ياه  داب  نایم  زا  يدوبن و  راوخ  اجنآ  رد  هک  وت  يدرکن ؟ گنرد  رای  راید  رد  ارچ 
دیزو . یم  وت  رب 

دیوگ : یم  هدیصق  نیا  رد  و 

هیما  یلا  ترص  نالاف 
رئاصملا یلا  رومالا  و 

هک ار  يا  هیثرم  ات  تساوخ  هزاجا  تیمک  سپس  ونشب  ونـشب  تفگ ك  درک و  هراشا  هملـسم  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  یتسد  بوچ  اب  ماشه 
دناوخ : وا  داد و  هزاجا  ار  وا  ماشه  دناوخب . تسا ، هدورس  ماشه  دنزرف  هیواعم  گرم  رد 

دش لش  وت  زا  سپ  یکین  تسد  هک  مدید  هچ  میرگ ، یم  وت  رب  نید  ایند و  يارب 
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داب . هتسویپ  امش ، رب  دنوادخ  گرزب  ناگتشرف  مالس  دورد و 
يایاده شیارب  نایرضم )  ) شا هفیاط  دارفا  تشگرب . هناخ  هب  نمیا  تیمک  درک و  مارآ  ار  وا  تساخرب و  راد  هدرپ  تسیرگ و  تخس  ماشه 

دنداد . روتسد  يو  يارب  مهرد  رازه  لهچ  هب  ماشه  مهرد و  رازه  تسیب  هب  هملسم  دندروآ و  يرایسب 
وا يارب  یناوارف  لام  زین  هیما  ینب  تسین . یطلـست  نانآ  رب  ارت  دـنناما و  رد  شا  هداوناـخ  تیمک و  هک : تشون  دـلاخ  هب  مه  يا  هماـن  ماـشه 

هرابرد تیمک  دوخ  زا  هدرک و  يروآ  عمج  نارگید  نوچ  تسین و  تسد  رد  دنتـشاد ، داـیب  مدرم  هچنآ  زج  هدیـصق  نآ  زا  دـندرک . مهارف 
دوب . یلاجترا  ارصحنم  متفگ  هچنآ  مرادن  ظفح  رد  نآ  زا  يزیچ  تفگ  دندیسرپ ، نآ 

ریما نامرف  نودب  ارچ  تفگ : دناوخ و  ارف  ار  هملسم  هدیسر  ماشه  هب  ربخ  داد ، هانپ  ار  تیمک  ماشه  نب  هملـسم  نوچ  هک  تسا  یتیاور  رد  و 
ندیـشخب هاـنپ  ارت  هک  رواـیب  ار  وا  تفگ : مدوب ، هفیلخ  مشخ  نتـسشن  ورف  رظتنم  نم  هکلب  تسین ، نینچ  تفگ : يداد ؟ یگدـنهانپ  ناـنموم 

یم وا  هب  ارم  اـیآ  تفگ : تیمک  تسا . هداد  ناـمرف  وت  راـضحا  هب  ارم  ناـنموم  ریما  اـنامه  لهتـسم  اـبا  يا  تفگ : تیمک  هب  هملـسم  تسین .
زا ماشه  تسا و  هتشذگ  رد  اهزور  نیمه  رد  ماشه ، رسپ  هیواعم  تفگ : يو  هب  هاگنآ  ما . هدیشیدنا  تیارب  يا  هراچ  اما  هن ، تفگ : يراپس ؟

، دنشاب قاور  رد  وت  اب  ات  متـسرف  یم  ار  هیواعم  ياه  هچب  نم  نز و  همیخ  وا  روگ  رب  دیآرد ، بش  نوچ  تسا ، كانهودنا  تخـس  وا  گرم 
هدروآ هانپ  ام  ردپ  ربق  هب  نیا  دنیوگب  دندنب و  وت  ياه  هماج  هب  دوخ  ياه  هماج  ات  متـسرف  یم  شیپ  زا  ار  نانآ  دناوخ  ارف  ارت  ماشه  نوچ  و 

 " همیخ نیا "  تفگ : دروآ و  ناتـسروگ  هب  يور  دوـخ  خاـک  زا  تداـع  بـسح  رب  ماـشه  دادـماب  میروازـس . وا  نداد  هاـنپ  هـب  اـم  تـسا و 
دنتفگ : تسیچ ؟

تیمک دنتفگ : دوب . دهاوخن  یهانپ  ار  وا  هک  تسا  ناما  رد  دـشاب  تیمک  زا  ریغ  سک  ره  تفگ : تسا ، هدـش  هدـنهانپ  ربق  هب  یـسک  دـیاش 
رتخس هچ  ره  تفگ : تسا ،
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شنامـشچ تسیرگن ، نانآ  هب  ماشه  نوچ  دندوب ، هدز  دنویپ  وا  هماج  هب  ار  دوخ  ياه  هماج  اه  هچب  دندروآ  ار  وا  نوچ  و  دینک . شراضحا 
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رب ایند  زا  ار  دوخ  هرهب  درم و  ام  ردپ  تسا ، هدـش  هدـنهانپ  ام  ردـپ  روگ  هب  تیمک  نانموم  ریما  يا  دـنتفگ : داتفا . هیرگ  هب  دـش و  گشا  رپ 
هب هک  تسیرگ  ردـقنآ  ماشه  نکم  هدنمرـش  تسا ، هدروآ  هانپ  وا  روگ  هب  هک  یـسک  هرابرد  ارام  شخبب و  ام  هب  وا و  هب  ار  تیمک  کـنیاد 

يرعش ؟ نیا  هدنیوگ  وت  تفگ : دروآ و  تیمک  هب  يور  هاگنآ  داتفا ، نویش 

اوفرعتت  اهریغ  اولوقف  الا  و 
برش یهوانب  يورت  اهیصاون 

 " دیسانش . زاب  دنناسر  یم  لزنم  هب  ار  ام  هک  یمادنا  رغال  ياهبسا  یناشیپ  ات  دیئوگب ، يرگید  نخس  تسین ، نینچ  رگا  و 
ماشه دمحلا هللا و  تفگ : تیمک  تسا . زاجح  یـشحو  ياهرخ  زا  يرخ  هکلب ) تسین ، بسا  يا ، هدناوخ  شبـسا  هچنآ   ) دـنگوس ادـخب  هن 

دوخ هک  یئادخ  تسا ، دمح  هدنرآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هک  تسا  يدنوادخ  تفگ : تیمک  تسیک .؟ ادـخ  نیا  دـمحلا هللا ، يرآ  داد : خـساپ 
نخـس دوخ و  ساپـس  ماجنا  رـس  باتک و  زاـغآ  رـس  ار  نآ  دومرف و  روماـم  نادـب  نادـب  ار  نتـشیوخ  ناگتـشرف  داد و  یگژیو  دـمح  هب  ار 

هچنآ هب  مهد  یم  یهاوگ  دنا . هتفایرد  ار  نآ  ینیب  نشور  اب  دنا و  هدیـسر  نآ  هب  نیقی  لها  هک  یـشیاتس  میاتـس  یم  ار  وا  تخاس . نایتشهب 
یبرع و هدنب  دـمحم "  هک "  مهد  یم  یهاوگ  و  دـننام . یب  ياتکی  رتسگداد و  دـنوادخ  تسا . هداد  یهاوگ  نتـشیوخ  هرابرد  دوخ  وا  هک 
رب یهارمگ  تهبا  راگزور  دـندوب و  تملظ  يداو  هتـشگ  رـس  تریح و  راتفرگ  مدرم  هکیلاح  رد  داتـسرف ، ار  وا  تسا  وا  یما "  هداتـسرف " 

درک و راـکیپ  ادـخ ، هار  رد  داد و  زردـنا  ار  شیوـخ  تما  و  دوـمرف . غـیلبت  تشاد ، تیروماـم  دـنوادخ  بناـج  زا  هچنآ  هـب  وا  دوـب و  ماود 
داب . وا  رب  دنوادخ  مادم  مالس  دورد و  دومن . شتسرپ  گرم  مد  ات  ار  شیوخ  راگدرورپ 

. دـناوخ نانآ  حدـم  رد  ار  دوخ  هیئار  هدیـصق  زا  یتایبا  دـیبلط و  شزوپ  دوب ، هدرک  هیما  ینب  زا  هک  يوجه  زا  درک و  نخـس  هب  زاغآ  سپس 
تیمک يا  وت  رب  ياو  تفگ : ماشه 

هحفص 46 ] ] 

نامیپ درک و  نوریب  تشهب ، زا  ار  ام  ردپ  هک  یـسک  نامه  تفگ : دـناشک ؟ يروک  هب  ارت  و  تسارآ ، تنامـشچ  رد  ار  یهارمگ  یـسک  هچ 
تفاین . وا  رد  يراوتسا  هدارا  درب و  وا  دای  زا  ار ،

هک : یتسین  رعش  نیا  هدنیوگ  وت  منیبب  وگب  تفگ : ماشه 
تسا  نارگید  يارب  نآ  غورف  هک  شتآ  هدنزورفا  ربا  يا 

يزیر  یم  نارگید  بانط  رد  ار  اه  مزیه  هک  ینکش  مزیه  ياو 
هک : مرعش  نیا  هدنیوگ  نم  هک  رذگب  تفگ :

تسا . ناسآ  شوخ و  یهاگیاج  ار ، کلام  یبا  نادناخ 
تسین . هتخانشان  هک  دنیآ  یم  یلخدم  زا  هک  میراد  یگتسب  یماحرا  هب  ام 

یساسا نامه  رب  ار  هکم  ياهنیمز  رـس  شیرق  شیرق ، دنا ، بیجن  فیرـش و  تخـس  ینادناخ  هک  نایکلام  رـضم " و  هرم " و "  ببـس "  هب 
دندوب . هداهن  ناشناینیشیپ  هک  میتفای 

رعش : نیا  هدنیوگ  یئوت  و  تفگ : ماشه  درک . رپ  ار  اهفاکش  و  دیشخب ، ناماس  ار  اهیناماسبان  اهنآ ، تکرب  هب  دنوادخ 
یمن تیاعر  ار  ینامیپ  دهع و  دنـشاب  هدنز  نوچ  دـنامن و  اهنآ  زا  یمان  دـنریمب  نوچ  هکماشه  ای  نامیلـس  ای  دـیلو  ای  کلملا  دـبع  نوچ  هن 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک .
تسا ،) دومرف  اهنآ  هرابرد  دنوادخ   ) هک يا  هتسناد  یناسک  زا  ار  ام  تیمک  يا  وت  رب  ياو 

همذ . الا و ال  نموم  یف  بقری  ال 
هک : مرعش  نیا  هدنیوگ  نم  هکلب  هن  نانموم  ریما  يا  تفگ :

متشگزاب  هیما  ینب  يوس  هب  نونکا 
ددرگ یم  زاب  دوخ  ریسم  هب  اهراک  و 

هحفص 47 ] ] 

هک : يرعش  نیا  هدنیوگ  وت  و  تفگ : ماشه  مدیسر . دوخ  دصقم  هب  دومن ، یم  نادرگرس  زورید  ات  هک  يا  هتفای  هر  نوچ  کنیا 
دانک ریس  دیدرک و  شریس  امش  هک  نآ  دراد  هنسرگ  ادخ  وگب  یسرتب ، ناش  هنایزات  ریشمش و  زا  دنچ  ره  دنیآ ، دورف  اج  ره  رد  هیما  ینب  هب 

دنام . هنسرگ  امش  متس  هب  هک  ار  نآ 
دیتسشن . دوب  افوکش  يراهب  تکرب و  اب  دوجو  تما  يارب  هک  یبسن  یمشاه  هاوخلد  رادمتسایس  ياج  هب  امش 

؟ مرذـگ رد  هنوـگچ  تفگ : رذـگ  رد  نم  غورد  نخـس  زا  ینیب  یم  تحلـصم  رگا  تسین ، شنزرـس  ياـج  ناـنموم  ریما  يا  تفگ : تیمک 
هک : متس  ار  نخس  نیا  هب  تفگ :

تشاذگ . ثرا  هب  شیوخ  دنزرف  يارب  نابات  يا  هرهچ  ناشخرد و  یبسح  ماشه ، نم  نمادکاپ  ردام 
دیدرگ . نآ  ریظن  بیقر و  دش و  ربارب  هدراهچ  بش  هام  اب  هشیاع  رسپ  ببس  نادب  و 

هکلب دنوش  یمن  ربارب  يرورـش  رت  هب  ماشه  اب  هکم  ياهنیمز  رـس  درک . يو  نت  رب  قالخا  مراکم  زا  دنلب  يا  هماج  زین  ناورم  فالخلا ، وبا  و 
دننادیم . وا  هناخ  هاگهانپ و  ار  نتشیوخ 

، دوب شرانک  رد  هک  رمع  نب  هللا  دبع  نب  ملاس  هب  ار  نخس  نیا  تفگ : نینچ  دیاب  ار  رعش  تفگ : تسشن و  تسار  دوب ، هداد  هیکت  هک  ماشه 
رب ینیب  یم  تحلـصم  رگا  ناـنموم  ریما  يا  تفگ : دز و  هسوب  ار  ماـشه  تسد  يو  مدـش و  دونـشخ  وت  زا  تفگ : تیمک  هب  سپـس  تفگ .

هماج مهرد و 30  رازه  نداد 40  هب  نآ  رد  هک  تشون  يا  همان  مدرک و  نینچ  تفگ : هدم ، یهدنامرف  نم  رب  ار  دـلاخ  ازفیب و  نم  فیرـشت 
يو هب  هماج  مهرد و 30  رازه  دـنک و 20  دازآ  ار  تیمک  نز  هک  تشون  زین  دـلاخ  هب  دوب و  هتفر  نامرف  تیمک  هب  دوخ  هژیو  ياه  هماج  زا 

. درک نینچ  دلاخ  دهدب و 

هحفص 48 ] ] 

هحفص 189  دلج 1  دیرفلا  دقع  ، 115 هحفص 119 -  دلج 15  یناغا 
ماشه يارب  يدایز  تمیق  هب  ار  وا  دوب و  هنیدم  لها  يو  دـنتفگ . یم  شفودـص "  هک "  تشاد  يزینک  ورگ  رد  لد  کلملا  دـبع  نب  ماشه 

دش و دراو  ماشه  رب  تیمک  دنکن . نخـس  زاغآ  وا  اب  هک  دروخ  دـنگوس  درک و  شنز  رـس  ار ، زینک  نیا  يدروم  رد  يزور  دـندوب . هدـیرخ 
تفای . نیگهودنا  ار  يو 
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تکاس یتعاس  تیمک  درک ، وگ  زاب  تیمک  يارب  ار  ناتـساد  ماشه  دانکن . تنیگهودنا  دـنوادخ  هک  یکانمغ ؟ ارچ  نانموم  ریما  يا  تفگ :
تخادرپ : رعش  نیا  ندورس  هب  سپس  دنام و 

تسا . يزارفا  رس  وا  نوچ  یسک  يارب  یئوت  نوچ  شنز  رس  و  ارت ؟ وا  ای  يدرک  شنز  رس  ار  فودص "  وت " 
يراد . وا  رهم  ورگ  رد  لد  هک  نیشنم  شیوخ  یمئاد  تمالم  هب 

یناوتان . دروم  نیا  رد  وت  و  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  لمحت  یئاناوت  هک  یسک  نآ  رگم  دور ، یمن  نارگ  راب  اریز 
ماشه ندرگ  هب  تسد  تساخرب و  زین  وا  تفر . فودـص  يوس  هب  نوردـنا  هب  تساخرب و  سپ  یتفگ ، تسار  دـنگوس  ادـخب  تفگ : ماشه 

دنداتسرف . تیمک  يارب  مهرد  رادقم  نیمه  زین  فودص  رانید و  رازه  ماشه  نآ  زا  سپ  تشگرب . دوخ  هناخ  هب  زین  تیمک  دروآ  رد 
هحفص 122 دلج 15  یناغا 

هحفص 49 ] ] 

کلملا دبع  نب  دیزی  تیمک و 

سقلا همالـس  مان "  هب  يزینک  هک  تفر  شندید  هب  يزور  دش و  دراو  کلملا  دبع  نب  دیزی  رب  مردپ ،) : ) دیوگ تیمک  دـنزرف  شبیبح "  " 
ینیب یم  تحلصم  دنشورف ، یم  ار  زینک  نیا  لهتسم  ابا  يا  تفگ : دیزی  دندروآ ، ار  زینک  هک  دوب  اجنآ  تیمک  دندوب . هدیرخ  دیزی  يارب  " 

رد تفگ : دیزی  دور . ردب  تتـسد  زا  ادابم  منیب ، یمن  وا  يارب  يدننامه  نم  هک  نانموم  ریما  يا  دـنگوس  ادـخب  يرآ ، تفگ : میرخب ؟ ار  وا 
دورس . نینچ  تیمک  موش ، اریذپ  ار  تیار  ات  نک  شیاتس  ار  وا  يرعش 

رگیزاب و نخـس و  نیریـش  نت و  مرن  باداش و  ینز  دراد . يرت  رب  نآ  رب  شزیر  نوخ  نامـشچ  هب  دـنام و  یم  زورمین  باتفآ  هب  یئابیز  رد 
تسا ، هدرک  شا  هتسارآ  شگنرد ، یب  هتسویپ و  نخس  دیپس و  نادند  شا و  همشرک  زان و  تسا . تشوگ  رپ  نایم و  يوم 

تتحیصن لهتسم  ابا  يا  تفگ : دیدنخ و  دیزی  تفگ : شیبح  شاب . اریذپ  ار  زردنا  فانم  دبع  يا  سپ  . دنا هدیرفآ  وزرآ  زرم  زا  رت  رب  ار  وا 
داد . نامرف  تیمک  يارب  گرزب  يا  هزیاج  هب  هاگنآ  متفریذپ . ار 

هحفص 119  دلج 15  ییاغا 
دلاخ يزور  تسا : نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  لقن  يرابخا  هفوک ، هب  شدورو  زا  سپ  يرسق "  هللا  دبع  نب  دلاخ  تیمک و "  هرابرد  و 
لثمت رعـش  نیا  هب  تیمک  درک  روبع  نوـچ  دـندرک  یم  وـگتفگ  قارع ، يرادـنامرف  زا  شیراـنک  رب  هراـبرد  مدرم  تشذـگ و  یم  یهار  زا 

تفگ : تسج و 
دوش . هدنکارپ  یناتسبات  ربا  نوچ  يدوز  نیمه  هب  دراد ، ندنام  هب  هک  یلیم  همه  اب  هک  شمنیب  یم 

دننک و هنهرب  ار  وا  داد ، نامرف  سپس  درابب  وت  رب  یگرگت  رابگرات  دش ، دهاوخن  هدنکارپ  دنگوس  ادخب  هن  تفگ : تشگرب و  دینـش و  دلاخ 
هاگنآ دننزب . هنایزات  دص 

هحفص 50 ] ] 

تسا . هدرک  لقن  بیبح  نبا  ار  تیاور  نیا  تفر . درک و  اهر  ار  وا 
دلج 15 ص 119  یناغا 
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اهزور نآ  رد  تیمک  تشذـگ ، یم  تیمک  راـنک  زا  دـناوخ و  یم  رعـش  يزور  قدزرف  هـک  تـسا  نـیا  تـیمک  ياهیگزمـشوخ  زا  یکی  و 
هدـنامرد قدزرف  یـشاب . مردام  هک  مراد  شوخ  هکلب  هن ، تفگ : مشاب ؟ تردـپ  يراد  تسود  ایآ  تفگ : وا  هب  قدزرف  دوبن . شیب  یکدوک 

دوب . هدماین  شیپ  نینچ  میارب  زگره  تفگ : درک و  نارای  هب  يور  دش و 
 123 هحفص دلج 15  یناغا 

تیمک تداهش  تدالو و 

هب شیوخ  يایند  رد  و  دمآ . ایند  هب  داب -  وا  رب  ادخ  دورد  دیهش -  طبس  ماما  تداهـش  هنـس  رد  تسرد  ترجه  زا  متـصش  لاس  رد  تیمک 
ارف تسار  هار  هب  ار  مدرم  دنارذگ و  دوب ، هتـساوخ  شیارب  شیادـخ  هک  یهار  رد  ار  یگدـنز  نیا  همه  و  تسیز . یتخبـشوخ  يدونـشخ و 
نوخ نابهگن  ادـخ  و  دز . مقر  شمان  هب  ار  تداهـش  تشون  رـس  ریدـقت ، ملق  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ياعد  تکرب  هب  هک  هاگنآ  ات  دـناوخ .

تسوا . هتخیر  نیمزب  كاپ 
دبع نب  رجح  هک "  دوب  نامه  شگرم  ببس  و  داتفا ، قافتا  لاس 126 ه ق  هب  دمحم ر  نب  ناورم  تفالخ "  نامز  رد  هفوک و  رد  شتداهش 

راولـش هفایق  رد  نانیا  هک  دناوخ  یم  هبطخ  ربنم  رب  ربخ  یب  وا  دندرک . جورخ  يرـسق  دـلاخ  رب  نایرفعج ، هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  رابجلا " 
یب داتفا و  تشهد  هب  تفای و  ربخ  نایرج  زا  هبطخ ، نیح  رد  دلاخ ، رفعج ، کیبل  رفعج ، کیبل  دندرک : دایرف  دنتخیر و  نوریب  ناگدیـشوپ 

 ". دیهدب مبآ  ءام " : ینومعطا  هک  تفگ  دیوگ ، یم  هچ  دمهفب  هکنآ 

هحفص 51 ] ] 

زا یکی  هب  دندولآ و  تفن  هب  هدومن و  رضاح  ین  ياه  هتوب  دندروآ و  دجسم  هب  و  دندرک ، ریگتسد  ار  اهنآ  و  دندیروش ، نایرفعج  رب  مدرم 
زا دلاخ  نوچ  دندنازوس . ار  اهنآ  همه  دندز و  شتآ  ار  اه  هتوب  سپـس  درک ، نینچ  ات  دندز  ار  وا  ردقنآ  و  راد . هگن  دـنتفگ : دـنداد و  اهنآ 

هحیدم یلع  نب  دیز  نتشک  زا  سپ  يو ، يارب  دراو د و  وا  رب  تیمک  تفای ، ینارمکح  يو  زا  سپ  ورمع ، نب  فسوی  و  دش ، لوزعم  قارع 
دناوخ : نینچ  ار  شیوخ  هدورس  هک  دوب  هتفگ  يا 

دراد . هدز  لفق  گرزب و  يرد  شخاک  هک  يدوبن  یسک  نوچ  و  يدمآ ، مدرم  نایم  هب  اراکشآ 
دوب . دهاوخن  وت  دننامه  دندیشک ، یم  دایرف  وا  ناگدنشک  تساوخ و  یم  بآ  زاب  ناهد  اب  هک  يدلاخ 

رب ار  دوخ  ياهریشمش  رس  دنداتفا و  بیقعت  هب  دلاخ  عفن  هب  دندوب ، هداتسیا  رمع  نب  فسوی  رـس  يالاب  هک  یهاپـس  نت  تشه  لاح ، نیا  رد 
یم وا  زا  هتـسویپ  نوـخ  و  یناوـخ ؟ یم  رعـش  يریگب ، هزاـجا  وا  زا  هکنآ  زا  شیپ  ریما  يارب  دـنتفگ : دـندرب و  ورف  دـنداهن و  تیمک  مـکش 

تشذگ . رد  ماجنا  رس  ات  تخیر 
شوه هب  نوچ  دش و  شوه  یب  گرم  تاظحل  رد  وا  مدوب . شنیلاب  رب  ردـپ  گرم  ماگنه  رد  نم ، هک  تسا  هدروآ  تیمک  دـنزرف  لهتـسم ،

وجه تیب  نیا  هب  ار  بلک  ینب  نانز  هک  متشاد  یم  تسود  مرسپ  تفگ : نم  هب  هاگنآ  ص .)  ) دمحم نادناخ  ایادخ  راب  تفگ : راب  هس  دمآ ،
هک : مدرک  یمن 

دنگوس ادـخب  ما . هداد  اهنز  همه  هب  يراکهبت  تبـسن  هچ ، دـنتفرگرب . بلک  ینب  نانز  نت  زا  هماج  یکاپان ، هب  نارودزم ، نارکاچ و  اب  اهنآ ،
: تفگ سپس  دنزیر . ورف  مرس  رب  نامسآ  ناگراتس  هک  مدیسرت  یم  هکنآ  رگم  مدماین ، نوریب  هناخ  زا  یبش  چیه 

هحفص 52 ] ] 
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یم نوریب  روگ  زا  ار  ناگدرم  و  دوش ، یم  هدـنک  یقدـنخ  هفوک "  هزاورد "  تشپ  رد  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  نم  هب  تایاور ، رد  مدـنزرف 
ربب دنیوگ ، یم  نارکم "  ار "  نآ  هآ  یهاگیاج  هب  ارم  مریمب  نوچ  و  نکم ، نفد  هفوک  تشپ  رد  ارم  دنرب . یم  رگید  ياهروگ  هب  دنروآ و 

راپسب . كاخ  هب  اجنآ  و 
كاخ هب  تسا ، دسا  ینب  ناتسربق  مان  هب  زورما  ات  هک  ناتسروگ  نآ  رد  هک  تسا  یسک  لوا  يو ، دندرپس و  كاخ  هب  عضوم  نامهرد  ار  وا 

تفر .

يریمح دیس 

هراشا

لاس 173 ه ق "  هب  هتشذگرد  " 

هیریدغ 01

تسا . هدادن  نامرف  يراک  نینچ  هب  دنوادخ  شورف  ایند  هب  نید  يا 
يزرو ؟ یم  هنیک  دوب ، دونشخ  وا  زا  ص )  ) دمحا هک  یصو  یلع ، هب  ارچ 

درب و مان  وا  زا  تشاداپب و  دـندوب ، شنوماریپ  رد  هک  یناراـی  ناـیم  رد  دـناوخ و  ارف  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار ، وا  ص )  ) دـمحا هک  نآ  تسیک 
میوا . يالوم  نم  هک  تسا  سک  نآ  يالوم  بلاط ، یبا  نب  یلع  نیا ، تفگ :

شاب  نمشد  شنانمشد  اب  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  لاعتم  يادخ  يا 

هیریدغ 02

ینک ؟ یمن  گنرد  تسا ، بکبک "  ناتسگیر "  علیوط " و  نایم "  هک  یهایگ  رپ  هاگیاج  رد  ارچ 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  يریمح ،

ناوخب . هبطخ  زیخاپب و  مدرم  نایم  رد  دمحم  يا  دومرف : راوتسا  يرما  هب  دنوادخ  هک  هاگنآ  ریدغ ، مخ  رد  و 
يا . هدرکن  تلاسر  غیلبت  ینکن  نینچ  رگا  تسا و  امنهار  یتسار  هب  وا  هک  نک  بوصنم  تماما  اب  ار ، نسحلا  ابا  و 

يا هتسد  هک  یمدرم  نایم  رد  ار  وا  دناوخ و  ارف  ار  نارگید  یلع و  ربمغیپ ، سپ 

هحفص 53 ] ] 

تسیاشان مدرم  تسد  هب  ار  نآ  دومرف و  راذگاو  يا  هتسارا  نینچ و  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تیالو  درک  دنلب  دندوب ، بذکم  یهورگ  قدصم و 
درپسن .

دبای . یمن  یسرتسد  مه  نآ  زا  یخرب  هب  دنک -  شالت  دنچ  ره  یئاشوک -  چیه  هک  تسا  یبقانم  ار  یلع 
ناهاوخ هکنآ  اما  میناد ، یم  شیوخ  تبحم  رهم و  نایاش  ار  نانآ  نارادتـسود  و  میورگ ، یم  ص )  ) دـمحم نامدود  هب  یتسود  نیئآ  هب  ام 

. دوب دهاوخن  ام  بوبحم  تسا ، اهنآ  وا  ریغ  يرگید 
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هب هنایزات  نابراس  هک  يا  هدزرگ  رتش  دننام  دیآ ، رد  تساوخ  رگا  دـیاین و  رد  ربمغیپ  ضوح  هب  دور و  خزود  هب  دریمب ، نوچ  یـسک  نینچ 
دروخ . دهاوخ  هنایزات  دنکن ، رامیب  ار  اهنآ  دزیماین و  نارتش  رگید  اب  ات  دنز ، یم  شندرگ 

زا ای  نامـسآ  هب  ور  نیمز  زا  هک  تسا  هدـش  هتـسب  یلاب  زیت  هدـنرپ  رپهـش  هب  یئوگ  دـتفا ، یم  وا  نیـشناج  و  ص )  ) دـمحا داـی  هب  نوچ  ملد 
تسا . زاورپ  رد  نیمز ، هب  ور  نامسآ 

دتفا . ردب  هتشگرب  ياه  هدند -  زا  و  دفاکشب ، ار  هدرپ  تسا  کیدزن  هک  دپط  یم  نانچ  ود ، نآ  قوش  زا  لد  و 
دوب . دهاوخن  راک  رد  یتبهوم  دشخبن ، وا  نوچ  و  دریگ . یم  ینوزف  دشخب ، یم  شا  هدنب  هب  ادخ  هچنآ  و  تسا ، یهلا  یتبهوم  نیا ،

تسا . وا  دزن  رد  هتشونان  هتشون و  ملع  دراد و  یم  شتباث  ای  دیادز و  یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  وا 
پاچ رصم  رد  لاس 1313  هب  هدرک و  حرش  ار  نآ  یضترم "  فیرـش  هفیاط "  دیـس  دوش . یم  هدیمان  هبهذم  دراد و  تیب  هدیصق 112  نیا 

تیب ، نیا  حرش  رد  يو  تسا . هدش 

هنا  کموقل  نسح  ابا  بصنا  و 
بصنت مل  نا  تغلب  ام  داه و 

نیا زین  و  تسین . لامعتسا  هتـسیاش  تفالخ  تماما و  دروم  رد  زج  تسا ) هدمآ  الاب  تیب  رد  هک  ( ) بصن  ) ظفل ینعی  ظفل ، نیا  تسا : هتفگ 
هیالولا لعج  دیوگ : یم  هک  رعاش  نخس 

هحفص 54 ] ] 

لاح رد  ترفن  تبحم و  هک  تسا  تماما  تسا ، هدش  راذگاو  یلع  هب  ربمغیپ  زا  سپ  هچنآ  اریز  دراد ، تماما  رد  تحارـص  بذـهمل  هدـعب 
درادن . تافو  زا  سپ  هب  صاصتخا  هدوب و  لصاح 

هدرک حرش  ار  هدیـصق  نیا  زین  تسا ، لاس 610  هب  هتـشذگ  رد  ینیـسحلا " و  یلعلا  جات  هب "  فورعم  هک  زعا "  نب  فرـشا  هباسن "  ظفاح 
تسا .

هیریدغ 03

نیشناج ردارب و  ایآ ، ربب  نیب  زا  نآ ، هب  ندیـشخب  ناماس  اب  ار  تنید  یهابت  سرتب و  تسا ، حبـص  دومع  دنفاکـش ، هک  یئادخ  زا  دمحم  يا 
يراد ؟ یم  دیما  ار  يراگتسر  هب  ندیسر  راک  نیا  اب  و  ینک ؟ یم  نعل  ار  ص )  ) دمحم

داب . کیدزن  وت  هب  لیئارزع  باذع و  و  وت . رب  گرم  تاهیه 
: " دومرف راکشآ  هدش و  رشتنم  ینخس  اب  دومرف و  شرافس  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ  زور  رد  اهنایب ، نیرت  راکشآ  اهتیصو و  نیرتهب  هب  ربمغیپ 
نم دوخ  هک  روط  نامه  تسا  امـش  يامنهار  و  اهماو ، هدـننک  تخادرپ  وا  تسا  وا  يالوم  یلع  نیا  هک  دـینادب  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره 

. " مدرک يربهر  يراگتسر  تیاده و  هب  ار  امش 
هچ ره  رارـصا  اب  ربمغیپ  ثاریم  هک  یمانب  ماـما  رب  نعلاـب  وا  و  يدرب ، رد  هب  هار  زا  دوب ، ناوتاـن  تخـس  ینز  هک  زین  ارم  رداـم  وت  ردـپ ) يا  )

زاب و ياهنیمز  رـس  رد  ار  نارگ  ياههوک  هک  يدنوادخ  مشخ  زا  نم  هک  یتسار  هب  دش . یهارمگ  نابایب  یهار  ، دوب هتفای  قلعت  يو  هب  رتشیب 
مکانمیب . امش  رب  تسا ، هتشارف  ارب  یهت 
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دینک .. فارتعا  قحب  دیسرتب و  ادخ  زا  نم  ردام  ردپ و  يا 
، هتشون دوخ  بهذم  یضابا  ردام  ردپ و  يارب  دیس  هک  ار  تایبا  نیا  ینابزرم "  " 

هحفص 55 ] ] 

تسا . هدرک  تیاور  تسا ، هتشادزاب  ماما  نآ  نعل  زا  هدومن و  توعد  نانموم  ریما  یتسود  عیشت و  هب  ار  اهنآ 

هیریدغ 04

سپ هدیرخ و  تیاده  هب  ار  یهارمگ  هک  منام  یم  یسک  هب  مرادن ، هگن  ریدغ ، رد  ار  وا  راوتـسا  نامیپ  ص )  ) دمحم تیـصو  نم  هک  هاگنآ 
تسا . هدیورگ  تیدوهی  ای  تینارصن  هب  مالسا ، هب  نتفای  هر  زا 

نایاپب نانآ  رب  دورد  اب  ار  دوخ  زامن  دندمحا  نامدود  ارصحنم  ادخ ، هار  رد  نم  ناتمعن  یلو  هک  تسا ، راک  هچ  يدع  میمت و  هلیبق )  ) اب ارم 
دوب . دهاوخن  لماک  مزامن  مناوخن ، اهنآ  هب  اعد  رد  ار  گرزب  میرک و  يادخ  و  متسرفن ، دورد  اهنآ  رب  دهشت  زا  سپ  رگا  هک  مرب  یم 

رهم رب  هک  یـسک  نآ  هک  یتسار  هب  متخیر  نانآ  ياپ  هب  دندیمان  مدیـس  هک  زور  نآ  زا  ار ، دوخ  ترـصن  تبحم و  رهم و  نم  نم  هارمه  يا 
دننک -  شبیذکت  هک  تسا  نیا  رتهب  رت و  روازس  دنک  یم  شنز  رس  نادناخ  نیا  نیتسار 

ینامب . دومحم  نوصم و  ات  شاب  راد  دوخ  هن  رگ  و  ریگ ، شیوخ  ناب  هیاس  ار  نارذگ  یمغ  یهاوخ  رگا 
و دـش ، دراو  ملاس  نب  هبقع  رب  یکتع  لالخ  ابا  هک  تسا  هدروآ  یناغا  هحفص 262  رد  جرفلا  وبا  تسا . تسد  رد  تیب   25 هدیصق ، نیا  زا 

ایاطع نیا  ریما  يا  تفگ : زا  هب  دوب ، هفیاطدرمگرزب  خیـش و  هک  لالخ  ابا  داد . نامرف  دیـس  يارب  يا  هزیاج  هب  يو  دپوب . هبقع  دزن  رد  دـیس 
تهج زا  زج  نـم  شـشخب  متــسناد و  یمن  ار  نـیا  نـم  تـفگ : هـبقع  درادـن ؟ كاـب  رمع  رکب و  یبا  نـعل  زا  هـک  یهد  یم  يدرم  عـهب  ار 

يرادبناج قح و  هک  تسا  هتـسب  ینادـناخ  رهم  هب  لد  وا  نیا  رب  هوالع  تسین ، وا  یگیاسمه  قح  تیاعر  نیـشیپ و  تدوم  يدـنواشیوخ و 
تسا . مزال  ام  رب  نانآ 

زاـب دـنهد ، یم  يو  هب  هک  یعیـشت  تبـسن  زا  ار  وا  تئارب  اـت  دـنک  حدـم  ار  رمع  رکب و  وبا  وگب  تسا . وگتـس  ار  وا  رگا  تفگ : لـالخ  وـبا 
دوخ وا  تفگ : هبقع  میسانش ،

هحفص 56 ] ] 

تفگ : دیس  دنک . یم  نینچ  دهاوخب  رگا  دینش و  ارت  نخس 
هبقع هب  لالخ  وبا  تساخ . رباج  زا  كانمـشخ  سپـس  خلا  مرادن .. هگن  ریدـغ  زور  رد  ار  وا  راوتـسا  نامیپ  دـمحم و  تیـصو  نم  هک  هاگنآ 

ضرعتم نیا  زا  سپ  زین  وت  هکنآ  طرـش  هب  مدرک  نینچ  تفگ : داهد ، هانپ  يرـش  ره  زا  رت  ادـخ  هک  هد  هانپ  دیـس  رـش  زا  ارم  ریما  يا  تفگ :
يوشن . يو 

هیریدغ 05

دیدرک . شهوکن  شنز و  رس  رایسب  مزرو ، یم  منیتس  ار  ماما  رورس و  هب  هک  يرهم  رد  ارم 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  دیس 
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تسد هب  ار  یلع )  ) شتسد دندنارذگ . ار  ینازوس  مرگ و  زور  مدرم  داتـسیا و  یگرزب  تخرد  هیاس  رد  ربمغیپ  هک  دیرآ  دای  هب  ار  زور  نآ 
تفگ : درب و  کمان  اسر  یگنهآ  اب  وا  زا  درک و  دنلب  دوخ  تسار 

سپ تسوا . يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ناه  تسا . نم  مع  رـسپ  نامیپ و  مه  ثراو و  ریزو و  تسود و  نیا ، ناناملـسم  يا 
تسا . وا  نابرهم  ردارب  اب  نارمع  رسپ  نوراه  دننامه  نم  هب  یلع  تبسن  دیشاب  رادافو  نم  ياهنامیپ  هب 

هیریدغ 06

دش . نازیر  ناو و  هدید ر  زا  کشا  لیس  و  تفرگ . ندیراب  همطاف  لآ  رب  يدادماب ، ناراب 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد 

دومرف : هک  دندینش  ار  وا  نخس  دروآ ، درگ  مخ  ریدغ  رد  ار  اهنآ  ربمغیپ  هک  يزورمین  رد 
: دنتفگ گنهامه  دندوب  رایسبیهورگ  هک  اهنآ ، و  تسیک ؟ ناتدوخ  هب  ناتدوخ  زا  یلوا 

هحفص 57 ] ] 

تسا . ریزو  ربهر و  یلع  نیا  ننم  زا  سپ  امش  يالوم  يو و  سپ  دومرف ): وا  و  ، ) یئالوا ام  هب  ام  دوخ  زا  و  ام ، هدنناسرت  الوم و  وت 
تسا . امش  ریما  هفیلخ و  نآ  زا  سپ  نم و  ریزو  نم ، گرم  ماگنه  ات  یگدنز و  رد  وا 

ار وا  امـش ، نایم  زا  هکنآ  دانک و  وربور  يداش  هب  ار  وا  گرم  ماگنه  داب و  تسود  وا  اب  ادخ  دراد ، تسود  ار  یلع  امـش  زا  مادـک  ره  سپ 
داناسر . يراوخ  وا  هب  گرم  نامز  داب و  وا  نمشد  ادخ  دراد  یم  نمشد 

هیریدغ 07

تسا . هدنزرمآ  راگدرورپ  اهشیاتس و  یلو  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ناوارف  ساپس  ناه 
متسب . ملد  صالخا  هب  ششخب  رون  دیحوت  هب  متخانش و  یئاتکی  هب  ار  وا  نم  و  درک ، يربهر  دوخ  هاگشیپ  هبارم 

دیوگ : هدیصق  نیا  رد  دیس 
درک . باختنا  تسا  قلخ  نیرتهب  هک  دمحم ، يارب  نابیتشپ  ینیشناج  مان  هب  ار  یلع  ربمغیپ  يادخ  تهج ، نیمه  هب 

داتسیا . زاب  نتفر  زا  دروآ و  دورف  ار  اهراب  درک و  گنرد  مخ ، ریدغ  رانک  رد  وا ، و 
تفرالاب . دوب ، هدمآ  مهارف  نارتش ، هنب  راب و  زا  هک  يربنم  رب  وا  و  دنتشارف ، ارب  ار  اهبوچ 

دندروآ . يور  شیوس  هب  مدرم  گرزب  درخ و  دناوخ و  ارف  ندمآ  درگ  هب  ار  نایجاح  هاگتشاچ ، نآ  رد  و 
: دومرف درک ، یم  هراشا  يو  يوس  هب  داد و  یم  ناشن  هدرپ  یب  ار  وا  و  تشاد ، تسد  هب  ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  و 

هحفص 58 ] ] 

تسوا . رورس  ینتسسگان  يرما  هب  یلع ، نیا  متسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  هک  یتسار  هب  ناه 
دیهد . یهاوگ  نآ  هب  روضح  بایغ و  رد  سپ  دومرف : يرآ ، دنتفگ : مدرک ؟ غیلبت  ایآ 

مریگ . یم  هاوگ  نآ  رب  ار  دوخ  يانیب  اونش و  راگدرورپ  زین  نم  و  دنناسرب ، نابئاغ  هب  نارضاح 
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تفگ : درک و  ینارگن  ساسحا  اهنآ  زا  ربمغیپ  سپ  دنداهن . یلع  تسدرد  تسد  تیب ، يارب  دنتساخرب و  مدرم 
يواب هک  نانآ  راد و  ناشراوخ  دنراد ، راوخ  ار  يو  هک  یناسک  راد  نمشد  ار  وا  ساپسان  نمـشد و  شاب و  تسود  یلع  تسود  اب  دنوادخ 

شاب . ناشروای  دنرای ،
هتفر ؟ اوه  داب  رب  ای  تسا  هدش  هتفریذپ  ایآ  ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  یفطصم  ربمغیپ  ياعد  سپ 

هک مهد  یم  یهاوگ  مراد و  تتـسود  دندمآ  رـضاح  مخ ، ریدغ  رد  مدرم  تتیالو ، راک  رد  هک  یـسک  ياو  یفطـصم  دـننامه  يا  یلع  يا 
درک . غیلبت  تا  هرابرد -  اسر  یگنهآ  اب  نیتسار  ربمغیپ 

تسا . یهاگرذگ  دب  خزود  دنوش و  یم  هدیشک  شتآ  هب  دندمآ ، رد  ینمشد  رد  زا  وت  اب  هک  نانآ  و 

هیریدغ 08

ياو دـنا  هتـشاد  هناخ  بنیز "  راون " و "  اج "  نآ  رد  زاس . باریـس  کشا  ناراب  هب  ار  نآ  هدـناماج  هب  راثآ  و  نک ، گـنرد  راـی  راـید  رد 
شاب ! نابهگن  ار  بنیز "  راون " و "  نم "  يادخ 

ار واراکنا  ار  راکشآ  شنخس ، زا  دراد و  یم  نمشد  ار  دمحم  نیشناج  هک  نآ  هب 

هحفص 59 ] ] 

وگب ... منک  یم  ساسحا 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  دیس 

دنک . دونشخ  ار  هدنزرمآ  ياتکی  يادخ  ات  دش ، یبن  دمحم  شفک  رود  هراپ  هک  تسا  یسک  یلع ،
دومرف : نینچ  شا  هرابرد  هدرپ  یب  وا  راکشآ  دناوخب ، ار  وا  ناهن  رد  هکنآ  یب  (، ربمغیپ  ) مدرم نیرتهب  و 
دیدرگ . یم  رب  رفک  هب  هک  دیئاین  رد  ینادان  رد  زا  وا  اب  تسا ، امش  نایم  رد  نم  هدنیامن  نیشناج و  نیا 

تسا . هتخادرپ  یهلا  یحو  ءادا  هب  اراکشآ  نآ ، رد  هک  تسا  گرزب  سب  يا  هبطخ  حود "  زور "  رد  ار  ربمغیپ 

هیریدغ 09

رب ناگمه  هک   " نایرب -  غرم  ثیدح  هرابرد "  يریمح ، دیس  ام ، رعاش  هک  دیـسر  شرازگ  هرـصب ، یـضاق  يربنع "  هللا  دبع  نب  راوس  هب " 
تسا : هدرورس  نینچ  نیا  يا  هدیصق  دنراد -  قافتا  نآ 

 " ربح سیق  هدرک و "  تیاور  سنا "  زا "  نابا "  راب "  نیلوا  هک  يربخ  دش ، وگ  زاب  ربمغیپ  هب  یئادها  نایرب  غرم  حیحص  ربخ  هک  هاگنآ ،
دنا . هدومن  لقن  دوب ، رادیاپ  ان  بلقتم و  يدرم  هک  هنیفس "  لوق "  زا  ار  نآ  زین ،

يالوم لزنم  مکحم  باتک  نیا  نآرق ،)  ) رد هکنآ  و  قلخ ، رورس  راتفگ  در  اب  دیزرو و  تنایخ  سنا ، یلو  تفای ، تیاده  هنیفـس ، ماجنا  رس 
درک . شراتفرگ  یسیپ  تشز  يرامیب  هب  دومرفن و  تیاده  ار  وا  شرعلا  وذ  يادخ  و  دومن . متس  دوب ، هدش  هدناوخ  مدرم ،

هکنآ ، رگم  تشاذگناو ، ار  هباحص  زا  کی  چیه  درم  نیا  تفگ : راوس "  " 

هحفص 60 ] ] 
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: دنتفگ راوس  هب  دندمآ و  عمج  نایعیش  مشاه و  ینب  دننک . نادنز  داد  روتسد  سپـس  دومن ، زاب  ار  شیاهیتشز  دورـس و  يرعـش  شا  هرابرد 
نادناخ حدم  هب  هک  نآ  و  دهد ، یم  شا  هلص  دیاتـس ، یم  ارت  هک  يرعاش  مینک . یم  ناریو  ار  نادنز  ینکن ، دازآ  ار  وا  رگا  دنگوس ، ادخب 

يزادنا . یم  شنادنز  هب  دزادرپ ، یم  ربمغیپ 
دورس : نینچ  شوجه  رد  وا  درک و  دازآ  دازآ  ار  دیس  راچان  هب  راوس 

راع  گنن و  رد  راگزور ، هناگی  يا  دیئوگب : راوس  هلمش ، یبا  هب 
متفگن . يا ، هدرک -  تیاور  راثآ ، رد  دوخ  وت  هک  دشاب  نآ  فالخ  هک  يزیچ  نایرب  غرم  هرابرد  نم 

تبانج و لاح  رد  دجسم ، هب  هناخ  زا  ار  شدورو  هداد و  یگژیو  نآ  هب  ار  یلع  ربمغیپ ، هک  تسا  دجـسم  هب  ندمآ  رد  هرابرد  مه  يربخ  و 
تسا . هدرک  نوریب  دجسم  زا  دمآ ، دورف  رابج  يادخ  بناج  زا  هک  ییحو  هب  ار  يرگید  هتسناد و  اور  ناهن  راکشآ و  رد  و  تراهط ،

راثیا مارکا و  هب  دنئاسک و  لها  ناگمه  هک  ار ، همطاف  زین  و  تسا ، هزیکاپ  نادناخ  زا  هک  ار  داهن  كاپ  نسح "  نیسح " و "  یلع " و "  " 
دیرادب . تسود  دنا ، هتفای  یگژیو 

دوب . دهاوخ  خزود  يراوخ و  یهار  و  ادخ ، نمشد  دزرو ، ینمشد  نانیا  اب  هک  یسک  نآ  و 
دبای . یم  رد  ار  نآ  یبوخ  هب  رگ ، شنزرس  سانش  بیع  هک  تسایناشن  نیرب ، يادخ  بناج  زا  يزوت  هنیک  نینچ  راک  رد 

یئاهنآ . همه  دمآ  رس  يزوت  هنیک  یتسپ و  رد  راوس  ياوت  و 
دیزگرب . يردارب  هب  ناکین  ناکاپ و  همه  نایم  زا  ار  وا  مدرم ، نیرتهب  هک  يریگ  یم  هدرخ  یسک  زا 

یسک ره  دومرف " : شا  هرابرد  راکنا ، لباق  ریغ  راکشآ و  يراتفگ  هب  مخ ، ریدغ  رد  و 

هحفص 61 ] ] 

رادنپ ناور  بارس  لابند  هب  دیزاس و  شیوخ  هاگ  هیکت  ار  وا  نم ، زا  سپ  و  دیشابن . ساپسان  سپ  تسا . وا  رورس  یلع  نیا  میوا ، رورس  نم 
 " دیتفین .

: تخادرپ ار  هماکچ  نِیِا  شگرم ، زا  سپ  یضاق ، راوس ، وجه  رد  دیس ، و 
يرب  یم  خزود  هب  شا  هناخ  زا  ار  نآ  یشک و  یم  شود  هب  ار  راوس  یکاپ  هکنآ  يا 

دنارذگ . راع  گنن و  هب  تخس  ار  راگزور  نآ ، هموثرج  هک  یناج  هب  داشخبم  یکاپ  دنوادخ 
دش . اهیدیلپ  هتسب  زین  شرکیپ  داتفا و  رد  خزود ، يداو  رعق  رد  يدنمدرد  هب  ات 

تسا . هزادنا  هب  ینایرج  ار  يادخ  ماکحا  مدید و  زیگنا  تفگش  راوس  هرابرد  ار ، نمحر  يادخ  راک 
ریدغ زور  رد  ربمغیپ  هک  یسک  نآ  نانموم ، ریما  نمشد  يا  اتکی  يادخ  هدنز  دوجوم  نیرتدب  يا  داب و  وت  رب  نامحر  يادخ  تنعل  يا  ورب ،

یلع نیا  میوا ، رورـس  راکـشآ  ناهن و  رد  نم  سک  ره  دومرف : شا  هرابرد  دـندوب ، رـضاح  مدرم  همه  هکیلاح  رد  ریذـپان ، راکنا  ینخـس  اب 
تسا . يدرک  دای  ره  رد  نم  ماقم  مئاق  تسا و  اهراک  رد  نم  نیشناج  نم و  ردارب 

اب کش  یب  یلع  ینمـشد  هب  راوس  يا  وت  و  زادـنا . رد  شنازوس  منهج  هب  و  راد ، نمـشد  ار  يو  دراد ، نمـشد  ار  یلع  سک  ره  اراگدرورپ 
رب . ورف  شیوخ  ماک  هب  ار  وا  منهج  يا  ناه  سپ  يدرک ، ینمشد  ادخ 

هیریدغ 10

هراشا
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تسا . هدنامن  ياج  هب  نآ  زا  یناشن  هک  تسا  یهایگ  بآ و  یب  هاگیاج  يول "  رد "  ار  ورمع "  ما  " 
یم ياهنآ  مد  زا  گرم  هک  تسا  اج  نآ  رد  یئاهرام  دـنرغ . یم  نآ  سرت  زا  نایـشحو  و  دـنرذگ ، یم  نآ  راـنک  زا  تشحو  هب  ناگدـنرپ 

. دنراد هدامآ  رهز  شیوخ  ياه  شین  رد  دسرت و 

هحفص 62 ] ] 

زا ممـشچ  متـشاد و  هگناجنآ  رد  ار  نارتش  هک  هاگنآ  درادـن  هتـسشن  كاخ  هب  خرـس  ياهرام  زج  یـسنوم  هک  تسا  اجنآ  رد  يا  هناـخ  رثا 
مدروآ . زور  هب  كاندرد  هدزمغ و  یلد  اب  ار  بش  سپ  مدوب ، هتسب  شرهم  هب  لد  هک  مداتفا  يربلد  دایب  تسشن ، کشا  هب  نآ  ندید 

مراد . شتآ  رب  لد  وا  رهم  زا  یئوگ  هک  تسا  هدرک  فیحن  منانچ  يد  زا  قشع 
دندمآ . ربمغیپ  تمدخ  هب  هاگیاج ، یب  ینیمز  رس  رد  هک  متفگش  رد  یهورگ  زا 

تسیک ؟ اب  يربهر  راک  ماجنا  رس  هک  نک  هاگآ  ار  ام  یناد ، یم  تحلصم  رگا  دنتفگ : و 
دنتشاد . يرادکلم  عمط  هک  دندوب  یناسک  نانیا ، نایم  رد  دوب و  دهاوخ  هک  ام  سر  دایرف  يوش ، ادج  ام  زا  يرذگ و  رد  وت  هک  هاگنآ  و 

دندرک نوراه ، نتشاذگ  اهنت  رد  ناتـسرپ  هلاسوگ  هک  دینک  يراک  نامه  هک  تسا  نآ  میب  مهد ، یهگآ  امـش  اراکـشآ  رگا  دومرف : ربمغیپ 
تسا . رتاوازس  نتفگن  سپ 

تسا . اه  هتکن  اونش ، دنمدرخ و  مدرم  يارب  دومرف ، ربمغیپ  هچنآ  رد 
تشادن . تشگزاب  هار  هک  دیسر  يو  هب  یعطاق  نامرف  راگدرورپ  بناج  زا  نآ ، زا  سپ 

دوب  نینچ  نآ  و 
تسا . وت  نابهگن  رادهگن و  ادخ  و  يا . هدربن  نایاپ  هب  ار  تلاسر  ینکن ، رگا  هک  نک  تیالو  غیلبت 

تساخاپب . تفگ ، یم  نخس  شیوخ  يادخ  رما  هب  هشیمه  هک  ربمغیپ  ماگنه ، نآ  رد 
درک و دنلب  هک  یتسد  كرابم  هچ  درک ، دنلب  ار  نآ  تفرگ و  تسد  هب  راکـشآ  هدرپ و  یب  ار  یلع  تسد  دناوخ و  هبطخ  تیرومام ، ربانب  و 

. دش دنلب  هک  یتسد  گرزب  هچ 
دومرف : نینچ  دوب ، اونش  يدهاش  زین  دنوادخ  و  دندوب ، هتفرگ  ار  شدرگ  ناگتشرف  هکیلاح  رد  هاگنآ ،

راک نیا  هب  اهنآ  اما  تسا "  وا  يالوم  یلع  نیا  میوا ، رورس  نم  سک  ره  " 

هحفص 63 ] ] 

دندیدرگن ، دنسرخ  دندوبن و  دونشخ 
سپ :

لجخ  هدیدرگن  شبیذکت  هدرک 
لد هتسب  شقح  لوق  فالخ  رب 

غاد  هنیس  یعمج  تسا  هدیدرگب  نیز 
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غامد یب  درم  موطرخ ، یب  لیف 

ناهن  تبرت ، نآ  رب  شندرک  هک  ات 
ناسکان نآ  دندش  شنفد  زا  غراف 

شیپ  زور  دنپ  هدرک  عیاض  هلمج 
شیوخ عفن  هدرک ، لیدبت  ررضاب 

هیریدغ نیا  نوماریپ  رد 

دیس رعش  متفگ : نآ  زا  سپ  میوگ . تیزعت  دیز  شمع  تداهش  هب  ار  يو  ات  مدیـسر  ع )  ) دمحم نب  رفعج  تمدخ  هب  تفگ : ناسر  لیـضف 
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  مدناوخار  يا  هدیصق  نم  ناوخب و  دومرف : مناوخن ؟ ناتیارب  ار 

تسا  اپب  دش  تمایق  نوچ  تیار  جنپ 
تسا افج  نامرح و  لها  تیار ز  راهچ 

يرفاک  زا  یتیار  لوا ، تسه 
يرماس موق  نوعرف و  تیار 

وا  گنهآ  شیپ  تسه  ار  مود  نآ  و 
ور هریت  میئل  نادان  درم 

تسا  یلع  قح  ریش  مجنپ ز  تیار 
تسا یلجنم  نشور  حبص  شغورف  زک 

تمحر شیادـخ  دومرف : يریمح )  ) دیـس متفگ : تسیک ؟ رعـش  نیا  هدـنیوگ  دومرف : ماما  و  مدینـش ، نویـش  گـناب  اـه ، هدرپ  تشپ  زا  سپ 
هب ار  وا  هک  درادن ، یعنام  دنوادخ  يارب  هچ  دانک . تمحر  شیادخ  دومرف : دیـشون ، یم  بارـش  هک  شمدـید  مدرگ ، تنابرق  متفگ : دانک ،

دنام . یم  تباث  شرگید  مدق  هکنآ  رگم  دزغل ، یمن  ع )  ) یلع رادتسود  زا  یماگ  هک  یتسار  هب  دشخبب . یلع  لآ 
هحفص 251 دلج 7  یناغا 

هحفص 64 ] ] 

دیس زا  متفگ : تسیک ؟ زا  رعش  دیـسرپ : ماما  هک  تسا  اجنآ  رد  هدروآ و  یناغا ، دلج 7  هحفـص 241  رد  نینچمه  ار  تیاور  نیا  جرفلا  وبا 
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هک شمدید  یئاتسور  رد  متفگ : دانک  تمحر  شیادخ  دومرف : مدرک ، مالعا  ماما  هب  ار  نتـشذگ  رد  دش . وا  لاح  يایوج  تسا . يریمح ) )
رطاخ هب  هکنیا  رگم  دـسر  یمن  ادـخ  هاگـشیپ  هب  یهاـنگ  شرازگ  دومرف : يرآ ، متفگ : تسا ؟ بارـش  تدوصقم  دومرف : دروخ ، یم  ذـیبن 

درذگ و  یم  نآ  زا  یلع  تبحم 
 " هللا دبع  یبا  تمدخ  هب  دیز "  ندش "  هتشک  زا  سپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لیضف  زا   " دیسلا ، رابخا  رد "  ینابزرم "  ظفاح  و " 

يراک راد  هدهع  رگا  دوب و  راگتسرد  یئاناد  هک  ار  دیز  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : یم  تسیرگ و  یم  ترـضح  مدیـسر و  قداص ع "  ماما 
یئاهدرپ داد  روتسد  هاگنآ  نک ، گنرد  یمک  دومرف  مناوخب ؟ ناتیارب  ار  دیـس  رعـش  متفگ : تسناد  یم  راک  نآ  تیعقوم  عضو و  دش ، یم 

مدناوخ : نم  يراد و  دای  هب  هچ  ره  ناوخب  دومرف  ماما  دش و  زاب  نیتسخن  رد  زا  ریغ  یئاهرد  دش و  هدیشک  هدرپ  دنزی . وایب 
عبرم . يوللاب  ورمع  مال 

تسا  هدرک  دای  ار  تیب  ینابزرم 13 
نم رورس  متفگ : تنخس  نیااب  میهاربا  يا  وت  رب  ساپس  دومرف : یم  ماما  دنتسیرگ و  یماهنز  مدینـش و  ار  نویـش  گناب  هدرپ ، تشپ  زا  سپ 

ار ام  رگشیاتس  تسود و  ناهانگ  هک  تسین  راوشد  ادخ ، رب  دبای و  یم  رد  هبوت  ار  یسک  نینچ  دومرف : دروخ ، یم  ذیبن  يریمح ) دیس   ) يو
دزرمایب .

. تسا هدروآ  شلاجر  هحفص 184  رد  نآ ، ظافلا  زا  یضعب  رد  یمک  رییغت  اب  ار ، تیاور  نیا  یشک "  " 

هحفص 65 ] ] 

رد ار  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رفعج "  نب  یـسوم  نب  دـیز  زا "  یناغا  دلج 7  هحفـص 251  رد  جرفلا "  وبا  و " 
ماگنه نیا  رد  متخانـشن . ار  وا  مدرک و  هاگن  درم  نآ  هب  دوب . هتـسشن  شتمدـخ  رد  تشاد  نت  هب  دـیپس  يا  هماـج  هک  يدرم  مدـید ، باوخ 

دوش : یم  عورش  عرصم  نیا  اب  هک  ار  تاهدرورس  میارب  ناوخب  دیس  دومرف : دروآ و  وا  هب  يور  ربمغیپ 
عبرم ... يوللاب  ورمع  مال 

مدرک . ظفح  زا  باوخ  ملاع  رد  ار  همه  نم  دناوخ و  دزادنیب ، نآ  زا  یتیب  هکنآ  یب  ار  هدیصق  مامت  وا  و 
یمن راک  هب  نآ  رد  یگنهآ  دناوخ  یم  ار  هدیصق  نیا  هاگره  اما  دوب ، گنهآ  شوخ  يا  هدنناوخ  یسوم  نب  دیز  تسا : هتفگ  لیعامـسا  وبا 

. تسا هدروآ  دیسلا "  رابخا  رد "  زین  ینابزرم  ار  ثیدح  نیا  دناوخ  یمن  زاوآ  هب  تفرگ و 
باوخ رد  ار  ربمغیپ  يو  هک  دـیوگ : دیـس  دوخ  لوق  زا  يو  هک  تسا  هدـش  لقن  قرتسم "  دواد  یبا  زا "  یناـغا  دلج 7  هحفص 279  رد  و 

هک : تسا  هدیسر  اجنیا  هب  هدناوخ و  ار   " عبرم ، يوللاب  ورمع  مال  هدیصق "  وا ، دناوخب و  يرعش  هک  دنا  هدومرف  رما  ترضح  هدید و 

انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 
عزفملا هیاغلا و  نم  یلا 

مداد . یهگآ  ار  اهنآ  دنگوس ، ادخب  دنا : هتفگ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  دیس  تسد  هاگنآ  تسا  سب  دنا : هدومرف  ربمغیپ  و 
ار ص )  ) ادخ لوسر  ع " )  ) دمحم نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  هک "  دناهدروآ  تسا : هتفگ  همیالا "  صئاصخ  رد "  یـضر "  فیرـش  " 
رد دنا . هتـسشن  دندوب  هداهن  ینابدرن  نآ  رب  هک  يدننام  ناویا  دـنلب  هاگیاج  رد  ع )  ) نانموم ریما -  اب  ترـضح  ناب  یئوگ  دـید و  باوخ  رد 
هب ات  دناوخ ، یم  ار "  عبرم  يوللاب  ورمع  مال  تسا "  نیا  شعلطم  هکار  يریمح "  دمحم  نب  دیـس  هدیـصق "  نیا  يا  هدـنناوخ  ماگنه  نیا 
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هک : دیسر  یم  اجنیا 

انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 
عزفملا هیاغلا و  یلا 

و دنز ، یم  يدنخبل  دزادنا و  یم  نانموم  ریما  هب  یهاگن  ص )  ) ادخ ربمغیپ 

هحفص 66 ] ] 

 - يدمآ الاب  هک  یئاه  هلپ  داعدت  هبوت  دیامرف : یم  دیز ، هب  سپس  مدرکن ؟ مالعا  رگم  مدرکن ؟ مالعا  رگم  مدرکن ؟ مالعا  رگم  دیامرف : یم 
هک تسارمه  درک و  یگدنز  يدناود  ون  دیز  و  دوب . يدـناود  ون  مدرمـش  رب  ار  اه  هلپ  دـیوگ : دـیز  ینک ، یم  رمع  لاس -  کی  يا  هلپ  ره 

تسا . رانلا "  دیز  هب "  بقلم 
 " زا دوخ  دانـسا  هب  هک  مدید  نامباحـصا  تافیلات  زا  یخرب  رد  تسا : هتفگ  راونالا "  راحب  دلج 11 "  هحفص 150  رد  یسلجم "  همالع  " 
هب یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  مدـش ، ع " )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  رـضحم "  بایفرـش  يزور  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  نایبذ "  نب  لـهس 

دومرف : نم  هب  دیآ . رد  شتمدخ 
رـسپ يا  يراک ؟ هچ  يارب  متفگ : درآ  ام  رـضحم  هب  ارت  دـیآ و  تدزن  هب  تساوخ  یم  اـم  هداتـسرف  نونکا  مه  ناـیبذ  رـسپ  يا  وت  هب  نیرفآ 
دنزرف يا  دومرف : تسا ، ریخ  یلاعت  هللا  ءاشنا  متفگ  تسا ، هدرک  منارگن  ناـشیرپ و  ما و  هدـید  بشید  هک  یبوخ  يارب  دومرف : ادـخ  ربمغیپ 

ارت نم  رورـس  متفگ : متفرالاب . نآ  هلپ  نیرخآ  ات  نم  دراد و  هلپ  هک 100  دنا  هتـشاذگ  نم  يارب  ینابدرن  یئوگ  هک  مدید  باوخ  رد  نایبذ 
يا دومرف : سپـس  تسا . یندش  دهاوخ ، ادـخ  هچ  ره  دومرف : ماما  ینک ، یگدـنز  لاس  دـص  هک  اسب  هچ  میوگ ، یم  تینهت  رمع  يزارد  هب 
هدید داد  یم  ناشن  شنورد  زا  شنورب  هک  مدمآ  رد  ءارـضخ  يدبنگ  هب  یئوگ  هک  مدید  مدمآ ، رب  نابدرن  هلپ  نیرخآ  هب  نوچ  نایبذ  رـسپ 

مدید . هتسشن  ار  ادخ  لوسر  مدج  دش و  یم 
دیشخرد . یم  ناشیور  زا  رون  هک  مدید  ار  ابیز  ناوج  ود  ناشیا ، پچ  تسار و  بناج  رد 

دناوخ : یم  نینچ  دوب و  هداتسیا  ربمغیپ  يور  شیپ  زین  يدرم  دندوب . هتسشن  شتمدخ  رد  هک  مدید  زین  ار  تقلخ  هتسارآ  يدرم  نز و 
عبرم  يوللاب  ورمع  مال 

، مدرک مالـس  وا  رب  نم  نک  مالـس  یلع ع  تردپ "  رب  اضرلا "  یـسوم  نب  یلع  يا "  مدـنزرف ، وت  هب  نیرفآ  دومرف : دـید ، ارم  ربمغیپ  نوچ 
تردام رب  دومرف : سپ 

هحفص 67 ] ] 

مالـس زین  ود  نآ  رب  نک ، مالـس  زین  نیـسح  نسح و  تناردـپ  رب  دوـمرف : سپ  مدرک  مالـس  زین  وا  رب  تسرفب . دورد  زین  ارهز ع "  همطاـف  " 
متسشن مدرک و  مالس  زین  وا  رب  نم  تسرفب . دورد  زین  يریمح  لیعامسا  دیـس  ایند ، يارـس  رد  ام  رگـشیاتس  رعاش و  رب  دومرف : هاگنآ  مدرک 

: هک تخدارپ  ندناوخب  وا  نک و  هداعا  میدوب ، لوغـشم  نآ  هب  هک  ار  يا  هدیـصق  ءاشنا  دومرف : دروآ و  لیعامـسا  دیـس  هب  يور  ربمغیپ  سپ 
هک : دیسر  اجنیا  هب  نوچ  درک و  هیرگ  ربمغیپ  و  عبرم . يوللاب  ورمع  مال 
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علطت  سمشلاک  ههجو  و 
هک : دیسر  تیب  نیا  هب  نوچ  و  دنتسیرگ . دندوب ، وا  اب  هک  یناسک  همه  همطاف " و  ربمغیپ " و "  " 

انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 
عزفملا هیاغلا و  نم  یلا 

 " سر دایرف  يربهر و  ماجنا  رـس  هک  مداد  یهاگآ  ار  نانآ  هک  یهاوگ  اهنآ  رب  نم و  رب  وت  دـنوادخ  تفگ : درک و  دـنلب  ار  اهتـسد  ربمغیپ ،
درک . تراشا  دوب ، هتسشن  شیور  شیپ  هک  یلع  هب  و  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  یعقاو " 

نب یلع  يا  دومرف : دروآ و  نم  هب  يور  ربمغیپ  تخادرپب ، ار  هدیـصق  داـشنا  يریمح ، لیعامـسا  دیـس  نوچ  دومرف : اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
دنک و ظفح  زاار  هدیصق  نیا  سک ، ره  هک : نک  مالعا  اهنآهب  هد و  نامرف  نآ  ظفح  هب  زین  ارام  نایعیش  و  نک ، ظفح  ار  هدیصق  نیا  یـسوم 

منک . یم  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  نم  دناوخب ، هراومه 
دای ار  هدیصق  مامت  سپس  : ) تسا نیا  هدیصق  مدرک و  ظفح  زا  ار  نآ  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  هدیصق  هتسویپ  ربمغیپ  دومرف : ع )  ) اضر ماما 

.( هدرک
رد یلو  تسا  هدرکدای  یشک "  لاجر "  زا  لقن  هب  نینموملا ، سلاجم  هحفص 436 "  رد  یشعرم  دیهش  یضاق  ار  باوخ  نیا  دیوگ : ینیما 

 " تسا هدید  اجنآ  رد  ار  باوخ  نایرج  وهتشاد  یهاگآ  لاجر  یلصا  لماک  هخسن  رب  یضاق  دیاش  تسین و  یشک "  لاجر "  یپاچ  هخـسن 
نویع زا "  لاقملا ) یهتنم  شلاجر =(  هحفص 143  رد  زین  یلع "  وبا  خیش 

هحفص 68 ] ] 

هحفص 17 رد  نیما "  نسحم  دیس "  لاقملا " و  حیقنت  دلج 1 "  هحفص 59  رد  رصاعم  خیش  تسا و ر  هدرک  لقن  قودص  خیـش  رابخالا " 
مـساق دـمحم  الوم "  ام ، خیـش  میتفاین  ار  نآ  نویع "  یپاچ "  یطخ و  هخـسن  رد  ام  دـنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا   " هعیـشلا ، نایعا  دلج 13 " 

 " يـالاو گرزب و  باـتک  نیتـسخن  هضور  رد  زین  يزون  دیـس ز  و  هدرک ، تیاور  شا  هدیـصق  حرـش  رد  ار  باوخ  نیا  زین  یبـیرج "  رازه 
هتخادرپ باوخ  تیاور  لقن  هب  دوخ  بئاصملا  ضایر  باتک  رخآ  رد  زین  يدهم "  دمحم  دیـس  تسا "  هدروآ  ار  نآ  دوخ  هنجلا "  ضایر 

تسا .

هدیصق حورش 

دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  حرش  هفیاط  مالعا  زا  یهورگ  ار ، هینیع  هدیصق  نیا 
لاسب 1099 ه  هتشذگ  رد  يراسناوخ "  نیدلا  لامج  نب  نیسح  خیش ر   - 1

یسلجم  همالع  درگاش  یناگیاپلگ "  ناخ  یلع  ازریم "  - 2
هفحتلا مان "  هب  تسا  هدرک  فینصت  هدیصق  حرش  رد  یباتک  و  هتـشذگ ، رد  لاس 112  زا  سپ  هک  یبیرج "  رازه  مساق  دـمحم  الوم "  - 3

دوش  یم  تفای  فرشا  فجن  رد  حرش  نیا   " هیدحالا .
هتشذگ 1135 ه  رد  و  هداز 1062 ، يدنه ، لضاف  هب  روهشم  یناهفصا "  نسح  نیدلا  جات  رسپ  دمحم  نیدلا  ءاهب  - " 4

نرق 12  رد  هتشذگ  رد  ینیوزق "  نیسح  دمحم  الوم "  جاح  - 5
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یناغرب "  دمحم  نب  حلاص  الوم "  جاح  - 6
زیربت رد  هنس 1301 ه  رد  حرش  نیا  هتفای و  غارف  هدیصق  حرش  زا  هنـس 1289 ه  رد  هک  يزیربت "  یغاد  هچارق  اضر  دمحم  ازریم "  جاح  - 7

تسا  هدیسر  پاچ  هب 
و تسا ، مهدراهچ  نرق  رد  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  هک  لاس 1306 ه  هب  هتشذگ  رد   " يوسوم ، ربکا  یلع  دیس  رسپ  سابع  دمحم  دیـس  - " 8

. دمآ دهاوخ  مهدراهچ  نرق  ءارعش  لاوحا  رد  شلاح  رعش 

هحفص 69 ] ] 

هتشذگ 1315 ه  رد   " یناکدرا ، مشتحم  جاح  رسپ "  میهاربا "  دمحم  جاح  رسپ  نسح  یلوم  جاح  - " 9
لاس 1320 ه  هب  هتشذگ  رد  يرئاح "  يدزی  یلع  شخب  خیش "  - 10

نیفراعلا "  قئادح  فلوم "  يدنا ، لاس 1330 ه و  هب  هتشذگ  رد  يزیربت  یناورا "  میرکلا  دبع  یلوم  رسپ "  یلع "  لضف  ازریم  - " 11
لاس 1350 ه  هب  هتشذگ  رد  یئوخ "  اضر  یلع  نب  یلع  خیس  - " 12

لاس 1350 ه  هب  هتشذگ  رد  يدنه "  نیسح  رونا  دیس  - " 13
هنس 1317 ه هداز  یمق "  يوضر  یضر  دیس  رسپ "  ربکا "  یلع  دیس  - " 14

تسا . هدیسر  پاچ  هب  هک  مایالا "  عیاقو  فلوم "  يزیربت "  یلع  الوم  جاح  - " 15

نآ سیمخت 

هعیـشلا لئاسو  باتک "  بحاص  یلماع ، رح  ام ، خیـش  دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  سیمخت  ار  هدیـصق  نیا  ءابدا ، ءاملع و  زا  یهورگ  و 
تسا . نیا  وا  سیمخت  علطم  نآ و  رد  یفوتم  هرصب و  میقم  یلماع ، ینغلا  دبع  خیش  وا ، دیفح  "و  . 

عرجا  یسالا  ساک  هب  اوج 
عمدت ایح  ینافجا  افرص و 

عمسم  یسالاب  اثیدح  عمساف 
عبرم يوللاب  رمع و  مال 

تسا : نینچ  شسیمخت  لوا  یطخلا " و  یلجم  نب  نسح  خیش  تسا " ، هتسد  نیا  زا  و 

اوعم  زا  یتریج  نا  اورکنت  ال 
اوعطق دق  لصولا  لبح  ارجه و 

عزجت  هیواح  هنمد  مک 
ورمع ... مال 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


هیسنادولا  لهاب  تناک 
هیشوم ضورلا  رهزب  وهزت 

هیسنم  مغرلاب  تحبصاف 
اهنع .. عورت 

زاـغآ رـس  دـمآ و  دـهاوخ  مهدراـهچ  نرق  رد  وا  لاـح  حرـش  رعـش و  هک  يدـنه "  يوقن  یقن  یلع  دیـس  اـم  دیـس  تسا "  هورگ  نیا  زا  و 
: تسا نینچ  شسیمخت 

هحفص 70 ] ] 

علضالا  یسالا  قوف  يوطنتا 
عمد الا  ینم  یقرت  اربص و 

اوعمزا  دق  نعظلا  ثیح  كاذ  و 
رمع و .. مال 

هیمس  بحسلا و  هترکاذ  دق 
هیقرش حیرلا  هتبعال  و 

هیسنم  نحبصا  مسر  ال 
اهنع ... عورت 

تسا  يریمح  دیس  تایریدغ  زا  و 

هیریدغ 11

زا نم  هک  رادـنپم  وـگم و  نینچ  متفگ : رادرب ، رـش  زا  تسد  ینک . یموگزاـب  رعـش  ردـقچ  تفگ : درک و  مشهوـکن  شنزرـس و  هـب  عورش 
مشک . یم  تسد  راک  نیرتهب 

دباترب . وا  زا  يور  هک  منآ  زا  نازیرگ  و  دور ، وا  یپ  زا  هک  منآ  هاوخ  ریخ  مراد و  یم  تسود  ار  ردیح  هک  یتسارب 
دیزرون . كرش  زگره  مه  ندز  مهب  مشچ ، کی  یتح  دروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  مراد  یم  تسود  ار  یسک 

تسرفب "  دورد  وا  رب  دنوادخ  دیدرگ " ، یفطصم  لوسر  سفن  هلهابم  ماگنه  هک  ار ، یلع 
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دوب . ربمغیپ  زا  سپ  صخش  نیمود  وا  دوتس ، یکاپ  هب  ار ، ءاسک  ریز  رد  ناگدمآ  مهارف  همه  دنوادخ ، هک  يزور  رد  و 
مداهن . اج  هب  امش  نایم  رد  دنیاهبنارگ ، تناما  ود ، ره  هک  ار  دوخ  نادناخ  ادخباتک و  دومرف : ربمغیپ  زین  و 

دینک . یم  تباین  تناما ، ود  نیا  دروم  رد  نم  زا  هنوگچ  مرذگ ، رد  نوچ  هک  متسناد  یم  شاک  ياو 
، مدرم نایم  رد  تیالو ، غیلبت  يارب  لیئربج  هدیـسر و  مخ  هب  ات  دندرک ، یم  یهارمه  وا  اب  نایجاح  ینابایب ، هوک و  ره  زا  دمآ و  یم  هکم  زا 

، دمآ دورف  ربمغیپ  سپ  دمآ . شتمدخ  هب 

هحفص 71 ] ] 

تفر ، شدزن  هب  یلع  دناوخ و  ارف  ار  یلع  تفرگ و  رارق  نارتش  زاهج  رب  وا  دنتشارفا و  رب  ار  اهبوچ  و 
درک . هیکت  وا  هب  دیاب  روما  رد  هک  تسا  یسک  تسا و  امش  نایم  رد  نم  هدنیامن  يا  دومرف : سپ 

دومرف : هراشا  شتسد  هتسویپ  ناتشگنا  هب  و  میتشگنا ، ود  نیا  نوچ  ام 
تسین . دننام  امش ، نایم  رد  ار  یلع  هک  دیشابن  دنامب ، وا  هب  یکاپ  رد  هک  يرگید  يایوج 

زا ات  دیراذگاو ، وا  هب  ار  راک  دینک و  تعیب  وا  اب  دومرف : و  درب . الاب  هطقن  نیرتدنلب  ات  ار  نآ  دروآ و  رد  ار  یلع  تسد  هب  ار  شتـسد  سپس 
دینامب . ناما  رد  شزغل 

تسا . هاوگ  نآ  هب  لجوزع ، يادخ  تسا و  امش  رورس  یلع  نیا  سپ  متسین ؟ امش  يالوم  نم ، ایآ 
دراد . راوخ  نمشد و  ار  يو  هکنآ  راد ، راوخ  نمشد و  و  دراد ، تسود  ار  ردیح  هک  ره  رادب  تسود  اراگدرورپ 

مدیزرون . یتسس  مدرک و  غیلبت  دوب ، هدروآ  دورف  لیئربج  هک  ار  هچنآ  نم  نم ، رب  هاوگ  يادخ  يا 
دوب . لامالام  هنیک  زا  ناش  هنیس  هکنآ ، لاح  دنتفگ ، خب  خب  تینهت و  دندرک و  تعیب  یلع ) اب   ) نانآ سپ 

ینادرگ ؟ يور  ارچ  وگب  تسا  نادرگ  يور  وا  زا  هک  نآ  هب  و  يدید ؟ هچ  یلع "  زا  وگب " : تسا  رازیب  یلع  زا  هک  سکنآ  هب 

هیریدغ 12

رد مخ ، ریدغ  زور  رد  دمحا و ص ) مدرم ، نیرتهب  هکنآ  زا  سپ  دروآ ، ناوت  یلع  لیـضفت  رب  يراکـشآ  ناهرب  هچ  هک  دـیهد ، یهگآ  ارم 
مدرم نایم 

هحفص 72 ] ] 

ار راوتـسا  نیئآ  نیا  هک  داد ، ربخ  نم  هب  شباتک  ضیراعم  رد  دـنوادخ ، انامه  دومرف : تساـخرب و  یناوخ  هبطخ  هب  هدرپ  یب  هدـمآ ، مهارف 
يالوم زج  یتسرپرس  هب  يور  هک  یسک  رب  ياو  سپ  تسا ، امـش  يالوم  وا  و  دیـشخب ، لامک  یلع  هب  دوب ، هدیـسرن  لامک  هب  لاح  هب  ات  هک 

درآ . دوخ 
رد وا  تبحم  هک  تسا  یـسک  و  نم ، هدـیزگرب  ردارب و  وا  تسا . نم  رواـی  هتـسویپ  هشیمه و  و  نم ، تسد  ناـبز و  و  نم ، نا  رب  ریـشمش  وا 

تسا . راک  نیرتهب  تمایق ،
دراد . ینتسسگان  يدنویپ  نم  اب  و  تسوا . رون  نم  رون  نم و  رون  وا ، رون 

دهد . رییغت  ارم  نیزگیاج  نیا  نامیپ  هک  یسک  رب  ياو  و  تسا ، امش  نایم  رد  نم  ماقم  مئاق  وا 
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دنک . يربنامرف  دیآ و  رد  تعاطا  رد  زا  دیاب  دهد  نامرف  سک  ره  هب  سپ  تسا . نم  نخس  وا ، نخس 
نیتسخن زا  و  نم ، ردارب  نیـشناج و  مع و  رـسپ  وا  دوب . دـهاوخ  امـش  رورـس  ارـصحنم ، زا  دـسر ، ارف  نم  تشذـگ  رد  تلحر و  نامز  نوچ 

تسا . نم  مولع  باب  توعد و  ناگدنریذپ 
هرابرد راوشد ، يراک  هب  دوخ  اب  دندرک و  یئور  شرت  يو  هب  دش  هتخیر  هدنشک  خلت و  يرهز  نانمـشد "  ماک "  هب  نانخـس ) نیا  زا   ) سپ

دنتخادرپ . تروشم  هب  وا ،

هیریدغ 13

رتـسگداد يادـخ  هفیلخ  بلاـط ، یبا  نب  یلع  هک  تسا - ، نتـشیوخ  ياـه  هتفگ  لوسم  ناـسنا  و  مریگ -  یم  هاوگ  ار  وا  ياـهتمعن  ادـخ و 
تسا .

یملع نامه  تسادخ ، ملع  روجنگ  هک  تسا  نیشناج  نکیل  تسین ، ربمغیپ  هچ  رگا  تسا . یـسوم  هب  نوراه  دننامه  دمحا ، هب  وا  تبـسن  و 
. درک لمع  نآ  هب  دیاب  هک 

هحفص 73 ] ] 

يو يالوم  اجلم و  یلع  نیا  ما ، هدوب  وا  رورـس  نم  یـسک  ره  تفگ : دروآ و  مدرم  هب  يور  تساـخاپ و  هب  قلخ  نیرتهب  حود "  زور "  رد 
تسا .

دنریذپن . يرورس  هب  ار  وا  دنراد و  راوخ  ار  تیاده  نوناک  نیا  یلع  هک : دندرک ، شرافس  رگیدکی  هب  نانآ ، نکیل 

هیریدغ 14

نیا میوا ، يالوم  نم  سک  ره  دومرف : و  تساخرب ، یناوخ  هبطخ  هب  گرزب ، ناتخرد  نوماریپ  بناج و  رد  مخ ، ریدغ  زور  هب  ص )  ) ربمغیپ
دروآ . نابز  هب  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  و  شاب . هاوگ  دنوادخ  تسا . وا  يالوم  یلع 

دنتشاد . لوغشم  راتفگ  نیا  هب  ار  دوخ  نابز  و  میرادرب ، نامرف  یگمه  مدینش و  دنتفگ :
نانموم يالوم  هک  یئوت ، نوچ  هب  هب ، هب  تفگ : داد و  تینهت  نینچ  ار  یلع  یخیـش  نانآ  شیپ  اشیپ  دـندروآ و  یلع  هب  يور  موق ، ناگرزب 

دنتفا . یم  یهارمگ  هب  نادنمشیدنا  هک  دراد ، اهیتفگش  هچ  راگزور  ابجع و  اتفگش و  يدش .
دمآ ؟ شیپ  هچ  دندوب و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  تقیقح  رد  دندرک ، تعیب  یلع  اب  هک  یمدرم 

دندادن ؟ یهاوگ  دیبلط ، تداهش  هب  دوخ  هبطخ  رد  ار  اهنآ  یلع  هک  هاگنآ  صاخشا ، نیمه  هنوگچ  و 
یلع و  مروآ ، یمن  دای  هب  ار  يزیچ  نینچ  هک  ما  هدش  ریپ  نانچ  نم  تفگ : باوج  رد  داد ، دنگوس  ار  وا  یلع  هک  سنا )  ) درم ریپ  نآ  ارچ  و 

دوشن . نآ  راتس  راتسد ، هک  دیآ ، راتفرگ  یئالب  هب  وگغورد  دومرف :
 - 166 و 195 هحفص 185 -  رد  نآ  حرش  هک  تسا ، ریدغ  ثیدح  دروم  رد  نینموملا ، ریما  هبحر  هدشانم  ثیدح  هب  هراشا  ریخا  تایبا  رد 

تداهش نامتک  کلام "  نب  سنا  دمآ و ر  شیپ  یعازن  ع )  ) ماما تفالخ  دروم  رد  هک  تشذگ ، دلج 1   191

هحفص 74 ] ] 
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دید . ار  ع )  ) یلع نیرفن  رثا  درک و 

هیریدغ 15

تسیک ؟ زا  نابز ، یب  راگن  شقن و  رپ  راثآ  اه و  هرفح  نیا  و  شوماخ ، هنوگلاخ  ياه  هبارخ  نیا 
یتسیا ، یمن  زاب  یلع ، هرابرد  یئوگ  دب  تیذا و  زا  نم  شیپ  رد  هک  ناسر  رازآ  يا  ناه 

يریذپب . هچو  يریذپن  هچ  درآ ، درد  هب  ارت  هک  يونش ، یم  نم  زا  ینخس  یلع ، هرابرد  يدوز  هب 
آ منک . یم  يرای  نابز  تسد و  هب  دنریگ ، یم  هدرخ  وا  رب  هک  یمدرم  ربارب  رد  ار ، یلع  نم 

دنیب . ماما ، رورپ  نخس  روای  ارم  دریگ ، هدرخ  وا  رب  نم  دزن  رد  دهاوخب ، یلع  نمشد  هک  هاگن 
نادب و  رادرب . نم ، هب  تروآ  درد  شهوکن  زا  تسد  رگـشنزرس  يا  سپ  تسا . نم  شیپ  رد  مدرم  نیرتبوبحم  یلع ، ص ،)  ) دمحم زا  سپ 

تسا . تسرپ  اتکی  رازگ و  زامن  نیتسخن  یفطصم و  مع  رسپ  نیشناج و  یلع  هک 
تخاس . نشور  نامیا  رب  ار ، نامنید  کیرات  طاقن  همه  هک  تسا  يربهر  یلع ،

: دـیوگ وا  هب  تسا . خزود  میـسق  یلع ، دـنار . یم  نآ  میرح  زا  ار  ناراکهنگ  هک ، تسا  یعفادـم  نانچ  نآ  و  رثوک )  ) ضوح بحاص  یلع 
رب . ورف  دوخ  ماک  رد  ریگب و  ار  يرگید  نآ  نک و  اهر  ار  یکی  نیا 

هک وشم . کیدزن  تسا  نم  بزح  زا  هک  سکنآ  هب  نازوسب و  دوخ  ياه  هلعـش  نایم  رد  ار  وا  دوش ، کیدزن  وت  هب  ام  نانمـشد  زا  کـی  ره 
يا . هدرک  متس  يوش ، رگا 

برقت ار  يو  ادخ  هک  زور  نآ  رد  یلع -  زا  وت ، رگا  سپ  دشوپ . یم  تعلخ  وا  مادنا  رب  ادخ  دـنناوخ و  یم  ارف  ار  یلع  ترخآ ، يادرف  رد 
يدونشخ دشخب و  یم 

هحفص 75 ] ] 

راوگرزب ربمغیپ  یفطـصم ، دمحم  اب  وا  دید ، یهاوخ  ضوح  رانک  رد  ار  وا  هک  شاب  نونکا  مه  زا  ینارگن  دنک -  یم  راهظا  وا ، زا  ار  دوخ 
دنرب . یم  رتسگ  هیاس  يابوط  هیاس  هب  تشهب و  هب  دنا  هدیزرو  رهم  اهنآ  هب  یگدنز  رد  هک  ار  یناتسود  ود ، ره  و  تسا . هداتسیا  امنهر  و 

تسا . بجاو  یناملسم  ره  رب  دنوادخ  بناج  زا  وا ، قح  تسا و  نانموم  ریما  یلع ،
تسا . هداد  تکرش  تمینغ  ینف و  ره  رد  ار  وا  دومرف و  شرافس  يو  قح  هرابرد  ادخ ، لوسر  هکنآ  يارب 

بیجن یسوم  هب  نارمع  رسپ  نوراه  تبسن  نوچ  ربمغیپ ، هب  شتبـسن  درادن . میرم ، لوتب  زج  يدننامه  هک  ینز  تسا ، هقیدص  وا ، رـسمه  و 
دومرف . بجاو  برع  ریغ  برع و  درمکین  ره  رب  ار  وا  تیالو  ریدغ ، رد  ربمغیپ ، و  تسا . میلک  و 
درب . مان  وا  زا  دوبن ، نآ  رد  یماهبا  اسر  یگنهآ  هب  تفرگ و  ار  يو  تسار  تسد  مخ ، حود  رد 

نآ هک  دـنیآ  یم  شیوس  هب  راید  رهـش و  ره  ناراوس  دـنرآ و  یم  يور  دولآ  درگ  شا  هناخ  نکر  هب  نایور ، هریت  هک  یئادـخ  هب  مسق  ناه 
داتف . یهارمگ  هب  دشن ، ربمغیپ  نخس  میلست  مخ  ریدغ  رد  هک  یسک 

دومرف : شرافس  شا  هرابرد  درپس ، یم  واب  تسا ، نید  مکحم  ياه  هریگتسد  زا  هک  ار  یملع  ثاریم  تیالو و  رما  هک  يزور  و 
تسا ) تسد  رد  تیب  ود  لهچ و  هدیصق  نیا  زا  )

، هیـضابا ربهر  ضابا ، هللا  دـبع  يارب  ار  هدیـصق  نیا  زا  يا  هخـسن  يریمح ، دیـس  تسا : هتفگ  دیـسلا "  راـبخا "  رد "  یناـبزرم "  ظـفاح  " 
، روصنم تسد  هب  شلتق  بجوم  ندرک  مهارف  هب  ار  دیـس  شهوکن و  ار  ع )  ) یلع  " هللا ، دـبع  هک "  دـندوب  هداد  ربـخ  يو  هب  اریز  داتـسرف ،
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تخس دیسر . ضابا  رسپ  تسد  هب  هدیصق  نوچ  تسا . هدرک  دیدهت 

هحفص 76 ] ] 

داتسرف . ءارق  ءاهقف و  يروآ  عمج  هب  ار  دوخ  نارای  دش و  كانمشخ 
راضحا ار  دیس  نانآ و  روصنم  دنداد . وا  هب  ار  دیـس  راک  شرازگ  دنتفر و  دوب ، هرـصب  هلجد  رانک  رد  هک  روصنم  دزن  هب  دندمآ و  درگ  اهنآ 

یمن تنادناخ  وت و  نآ  زا  ار  تماما  دراد و  تعجر  هب  هدیقع  دهد و  یم  مانشد  ار  ناگتشذگ  دیس ، دنتفگ : دیسرپ . اهنآ  ياوعد  زا  درک و 
دینک . هدنسب  تسا ، ناتدوخ  دروم  رد  هچنآ  هب  دیراذگاو و  ارم  تفگ : روصنم  دناد .

باحـصا رب  مهد و  یمن  مانـشد  ار  یـسک  نم  تفگ : تفگ : یئوگیم ؟ هچ  دنتفگ ، نانیا  هچنآ  هرابرد  تفگ : دروآ و  دیـس  هب  يور  سپس 
ضابا نیا  هب  روصنم ، دتسرف . تمحر  ریبز  هحلط و  نامثع و  یلع و  رب  وگب  وا  هب  تسا  ضابا  نبا  نیا  کنیا ، متسرف . تمحر  ص )  ) لوسر
روتسد درک و  نوریب  دز و  ار  وا  دوب ، هداهن  شیور  شیپ  هک  یتسد  بوچ  اب  روصنم  درک ، گنرد  یتعاس  وا  تسرفب . دورد  اهنیا  رب  تفگ :

دنهد . دیس  هب  مهرد  رازه  دصناپ  دننز و  هنایزات  ار  وا  ناهارمه  همه  داد  نامرف  روصنم ، درم . نادنز  رد  وا  و  دنرب . شنادنز  هب  داد 

هیریدغ 16

تفای ، رودص  فرش  قلخ  نیرتهب  نیا  زا  هک  هچنآ  یفطصم و  ربمغیپ  نم و  موق  زا  اتفگش 
دوب :) نیا  نخس  نآ  و  . ) دندرک راکنا  دومرف  یلع  شردارب  هرابرد  هتشارفا ، ناتخرد  ریز  رد  مخ ، ریدغ  زور  هب  ربمغیپ ، هک  ار  ینخس  نانیا 

تسوا . يالوم  یمتح ، ینامرف  هب  زین  یلع  کنیا  تسا ، هدیدرگ  بجاو  وا  رب  شیپ  زا  مقح  هک  یئالوم  منم  ار  سک  ره  مدرم : يا 
دشک  یم  هنابز  لد  رد  شتآ  اتفگش  دراذگ ؟ رثا  نانآ  رد  ربمغیپ  نامرف  ایآ 

هیریدغ 17

. دوب ماح  ماس و  لسن  زا  قلخ  نیرتهب  نآ  زا  دیدرت ، یب  تیصو  نآ  هک  ناه 

هحفص 77 ] ] 

تفگ . یم  نخس  راوتسا ، يا  هدارا  هب  نامحر  يادخ  بناج  زا  مخ  ریدغ  رد  ص )  ) دمحم و 
دومرف : یم  تساک  یمن  شنخس  زا  يزیچ  هک  یتراشا  نانچ  اب  درک و  یم  هراشا  یلع  هب  امش  نایم  رد  دز و  یم  گناب 

هوبنا نایم  زا  ار  شتسد  هک  یخیش  همه ، شیپ  اشیپ  دیونشب  ار  منخس  سپ  تسا . رورـس  نم  ردارب  نیا  میوا ، تسرپ  رـس  نم  سک  ره  ناه 
يزور هک : یلعاب  درک ؟ یشک  رس  مدرم  رورـس  اب  ارچ  سپ  یمدرم . رورـس  نم و  يالوم  وت  یلع ) يا  : ) دز گناب  دوب ، هدروآ  رد  تیعمج 

تسا . هدرب  ثرا  هبار  ربمغیپ  بکرم "  مامز  درب " و "  ادر " و "  " 

هیریدغ 18

داب . دورد  ربمغیپ ، ناشیوخ  نادناخ و  رب  دنناوخ ، یم  نارتوبک  ات 
دنتسین ؟ تزع ، نادواج  مالعا  تیاده و  نامسآ  ناگراتس  اهنآ  ایآ 
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تسا . ماما  نینموملا  ریما  یهارمگ  رد  نادرگرس  يا 
زتعم دمآ " . دهاوخ  دیس  یگدنز  شرازگ  رد  هدیصق ، نیا  مامت  درک ... دنلب  ار  وا  مدرم  روضح  رد  مخ و  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

تسا : هتفگ  شتاقبط "  هحفص 8 "  رد  " 
هیمیم دئاصق  تفگ : تسیچ ؟ متفگ : تشاد  شود  هب  روآ  جنر  نارگ و  يراب  هک  مدید  ار  يربراب  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاکح  یـسک  زا 

تسا . دیس 

هیریدغ 19

رگا هک  دـهد  یم  تنامرف  تیالو  حیرـص  غیلبت  هب  دـنوادخ  تفگ : دـش و  لزان  وا  رب  لیئربج  هک  زور  نآ  رد  ادـخ ، لوسر  نابرق  هب  مناـج 
يا . هدربن  نایاپ  هب  ار  تلاسر  ینکن ، غیلبت 

یـسک هچ  امـش  يالوم  ریدـغ  زورما  زا  شیپ  دومرف : مدرمهب  تساخاپب و  تشاد  نامیا  يو  هب  هک  یئادـخ  رما  زا  تعاطا  يارب  ربمغیپ  سپ 
رورس وت  دنتفگ : دوب ؟

هحفص 78 ] ] 

امـش يالوم  یلع  نیانم  زا  سپ  دومرف : دومرف . نایب  ار  قح  ماکحا  ار ، راکـشآ  يدرک و  یهاوخ  ریخ  هک  میهاوگ  ام  یئادـخ و  لوسر  ام و 
دیشاب . شناروای  زا  يو و  هورگ  رد  نیا  ربانب  ما . هتفای  یتح  تیرومام  رما  نیا  هب  نم  تسا و 

دروآ . نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  تسا و  رتدنمشناد  رت و  راک  وکین  امش  همه  زا  وا 
دوب . نارمع  نب  یسوم  اب  ار ، نوراه  هک  تسا  تلزنم  تبسن و  نامه  نم  اب  ار  وا 

هیریدغ 20

نک تیالو  غیلبت  و  تسیاب ، تفگ : دندوب ، تکرح  رد  دنت  هدز و  باتـش  مدرم  هکیلاح  رد  دـمآ و  دورف  ربمغیپ  رب  لیئربج  یهاگتـشاچ  رد 
رانک رد  ناتخرد  بناج  هب  دنتفرگ ، لزنم  دـندمآ و  زیز  هب  زین  نارگید  دـمآ و  دورف  وا  سپ  يا . هدـناسرن  ماجناب  ار  تلاسر  ینکن  رگا  هک 

تفگ : دروآ و  رب  گناب  اراکشآ  داتسیا و  نارتش ، زاهج  رب  دمآ و  ریدغ 
دینک . ناعذا  سپ  تسا . امش  رورس  نم  زا  سپ  یلع  نیا  میامش ، يالوم  نم  هکیناسک  يا  ناه 

ینامرف هب  ار  وا  تسا و  هتفرگ  ار  یلع  ناوزاب  ربمغیپ  دنتفا -  یم  هنتف  هب  دنزغل و  یم  هک  یناتخبدـب  هچ  و  تفگ - : شتـسود  هب  يزور  هیس 
دیاتس . یم  تسا ، هدشن  لزان  يورب  هک 

تسا . هدروآ  نامیا  هنوگچ  اجک و  زا  سپ  اتفگش  تسین . ربمغیپ  هب  دامتعا  یئوگ  یسک  نینچ  لد  رد 

هیریدغ 21

وا توعد  نم  و  درک ، توعد  وا  یتسود  هب  ارم  ربمغیپ  مزرو . یمن  قشع  یلع  زج  يرگید  هب  و  متخیر ، یـصو  ياـپ  هب  ار  دوخ  ضحم  رهم 
مدرک . تباجا  ار 

. متسود زین  شناتسود  اب  مراد و  تسود  ار  وا  دوخ  منشد و  یلع ، نانمشد  اب 
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هحفص 79 ] ] 

تسا و امش  يالوم  یلع  نیا  مرذگ ، رد  نوچ  نم  ناه  دومرف : داد ، شزاون  ار  اهشوگ  هک  دنلب  یگنهآ  اب  تساخاپب و  ربمغیپ  مخ  ریدغ  رد 
دنامهف . برع  ریغ  برع و  هب  ار  نامرف  نیا 

هیریدغ 22

: دز گناب  نانآ  هب  دنتـشاد  یم  هگن  ار  وا  تیـصو  شاک  ياو  درک  شرافـس  یلع  يالو  هب  ار  مدرم  مومع  مخ ، ریدغ  هاگتـشاچ  رد  ربمغیپ ،
متسین . امش  يالوم  نم  ایآ  دیهد  ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  ادخ  ناگدنب  يا  هک 

. دینـش یلد  هدـنز  ره  ار  وا  ياوآ  هک  اسر  یگنهآ  اب  تفرگرب و  ار  یلع  سپ  يرت . یلوا  ام  هباـم  دوخ  زا  یئاـم و  يـالوم  وت  ارچ . دـنتفگ :
دومرف :

متخاس . وا  رورس  ار  نسحلا  ابا  میوا  رورس  نم  سک  ره 
داب . تسود  وا  ناتسود  اب  نمشد و  وا  نانمشد  اب  دنوادخ 

هیریدغ 23

هدز هقلح  شیـسرک  درگرب  دـندوب و  شهارمه  هک  یمجع  برع و  هب  راکـشآ  اسر و  یگنهآ  اب  تساـخاپب و  مخ  ریدـغ  رد  ص )  ) دـمحم
هک : دز  گناب  دندوب ،

تسوا . رترب  رورس  الوم و  یلع  نیا  الوم ، منم  ار  سک  ره  ناه 
شاب . تسود  وا  تسود  اب  و  راد . نمشد  ار  یلع  نمشد  نم  ادخ  يا 

رعاش یگدنز 

تسا . دیس "  هب "  بقلم  ریمح و  لها  عادو "  نب  دیزی  نب  دمحم  نب  لیعامسا  رماع  وبا  مشاه " " و  وبا  " 
نامه يریمح ، غرفم  نبا  ای  غرفم "  هعیبر  نب  دیزی  دیفح "  وا  هک  دـنا  هدرک  دای  نینچ  ار  شبـسن  ناسیون ، خـیرات  زا  يرایـسب  جرفلا و  وبا 

ار يو  دایز "  نب  هللا  دبع  تهج " ، نیمهب  درک و  یفن  برح  لآ  زا  ار ، اهنآ  تفگ و  وجه  ار  شنادنزرف  دایز و  هک  تسا  يروهـشم  رعاش 
. درک شدازآ  هیواعم  نآ  زا  سپ  داد و  هجنکش  تخادنا و  نادنز  هب 

هحفص 80 ] ] 

تسا : هتفگ  يریمحلا "  رابخا  باتک "  رد  هداد و  تبسن  عادو "  نب  دیزی  هب "  ار  يو  ینابزرم ، نکیل 
نب دیزی  رتخد "  نز ، نیا  ردام  تفرگ و  ینزب  ار  وا  دوب  هتفرگ  لزنم  نانآ  هلیبق  هنایم  رد  نوچ  دیس  ردپ  هک  تسا  نادح "  زا "  دیس  رد  ام 

هب دیـس  نداد  تبـسن  رد  یعمـصا "  هدوبن و "  يروکذ  دـنزرف  ار  غرفم  نب  دـیزی  تسا و  فورعم  رعاش  ناـمه  يریمح ، غرفم "  نب  هعیبر 
هدرک دای  ار  دیس  رعش  نیا  ءارعشلا "  مجعم  رد  ینابزرم "  تسا و  وا  يردام  دج  يو  اریز  تسا  هدرک  هابتشا  ردپ ، تهج  زا  غرفم  نب  دیزی 

هک : تسا 
زا مراودیما  زیخاتـسر  رد  يراگتـسر  هب  نآ  اب  هک  یئالو  سپـس  دنا  نزیوذ  نم  نایئاد  نیعر و  نم  دج  ما  يریمح  يدرم  نم  تبـسن ، هاگب 
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تسا . مالسلا  هیلع  يداه  نسحلا  یبا  نآ 
ورمع وبا  دوب . هتفای  بقل  دیس  هب  یکدوک ، زاغآ  رس  زا  وا  تسا . هتفگ  رماع  یبا  ار  شا  هینک  هفیاط ، خیـش  تسا و  ینکم  مشاه  یبا  هب  يو 

دیمان و دیس  ارت  تردام  دومرف : درک و  دوخ  رب  دیس  هب  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  هک  دنا  هدروآ  تسا : هتفگ  شلاجر  هحفص 186  رد  یشک 
دورس : نینچ  هراب  نیا  رد  وا  و  یئارعشلا . دیس  وت ... هچ  يدمآ  قفوم  تدایس  نیدب 

دیـس هب  وت ، هچ  دـنا ، هتفگ  تسار  دـنا و  هدـیمان  دیـس  ارت  تنادـناخ  دوـمرف : نم  هب  راـبکی  هک  يا  هدـیمهف  ناد  رایـسب  هیقف  زا  متفگـش  رد 
یتفای . قیفوت  یئارعشلا 

يارب تورث  کلم و  نابحاص  زا  نانآ  هچ  دوب  یهاوخن  ربارب  نارعاش  رگید  اب  یبای  یم  یگژیو  دمحم و ص ) نادناخ  حدم  هب  هک  هاگنآ  و 
دننک یشیاتس  ناشایاطع 

هحفص 81 ] ] 

تسا . اطع  تشاد  مشچ  نودب  تیب  لها  زا  وت  حدم  و 
دمحا ضوح  زا  یبآ  تبرـش  اب  ایند  همه  یئآرد . ناشدزن  هب  شاداپ  نتفرگ  هب  نوچ  هک  یبایماک  نانچ  نانآ  رهم  رد  هک  داـب  هدژم  ارت  سپ 

درک . دناوتن  يربارب  (ص ،)

شردام ردپ و  اب  دیس  ناتساد 

بهذم یضابا  دیس  ردام  وردپ  هک : تسا  هدرک  تیاور  خیش "  یبا  نب  نامیلس  زا "  دوخ  دانسا  هب  یناغا  دلج 7  هحفص 230  رد  جرفلا  وبا 
تفگ : یم  دیس  دوب و  هرصب  هبض  ینب  هفرغ  رد  اهنآ  لزنم  دندوب و 

ارم دنوادخ  تمحر  تفگ : دروآ ، يور  وت  هب  اجک  زا  عیشت  هک  دندیسرپ  وا  زا  نوچ  دنا و  هداد  مانشد  رایـسب  ار  نانموم  ریما  هفرغ ، نیا  رد 
دندرک شنتـشک  هشیدنا  دنتفای ، یهاگآ  يو  نیئآ  زا  شردام  ردپ و  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  دیـس  زا  زین  و  ینتفرگ . ارف  هچ  تفرگ ، ارف 

داد . اج  تشادذ ، ینازرا  يو  هب  هک  یلزنم  رد  ار  وا  دیشخب و  هانپ  ار  دیس  هبقع  داد . یهگآ  ار  وا  دمآ و  یئانه "  ملسم  نب  هبقع  دزنب "  وا 
دش . اهنآ  ثراو  دندرم و  شردام  ردپ و  ات  دنام  اجنآ  رد  دیس 

دیس اب  یهاگتشاچ  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیسهیوار ،  " رحاسم ، نب  لیعامـسا  زا "  دوخ  دانـسا  هب  دیـسلا "  رابخا  رد "  ینابزرم  و 
نینچ یسک  هچ  متفگ  دنا . هدرک  تنعل  دنا و  هداد  مانشد  ناوارف  ار  نانموم  ریما  هناخ ، نیا  رد  تفگنم : هب  میدروخ . یم  اذغ  شا  هناخ  رد 
رادیب ارم  دیراب و  ورف  نم  رب  قح  تمحر  تفگ : يدش ؟ هعیش  هنوگچ  وت  سپ  متفگ  نم . بهذم  یـضابا  ردام  ردپ و  تفگ : تسا ؟ هدرک 

درک . رایشه  و 
دیس تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دوب ، مدرم  نیرتوگتسار  هک  شردپ  زا  وا  نادوح " و  یبا  رسپ "  رافح "  نادوح  زا "  ینابزرم "  زاب " 

يراد هک  ینیئآ  رب  هک  مسرت  یم  دیوگ : یم  دنک و  یم  رادیب  باوخ  زا  ارم  مردام  اهبش  هک  دروآ  تیاکش  نم  هب 

هحفص 82 ] ] 

ترخآ . هن  تشاد ، یهاوخ  ایند  هن  هک  يا  هتسب  شنادنزرف  یلع و  رهم  هب  لد  وت  اریز  یتفارد ، خزود  هب  يریمب و 
تایبا زا  یخرب  هک  ما  هدورـس  يا  هدیـصق  تفر و  مهاوخن  وا  دزن  هب  رگید  نم  هدرک و  راوگان  نم  رب  ار  ندـیماشآ  ندروخ و  راک  نیا  اب  وا 
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تسا : نینچ  نآ 
تسین ، زیرگ  نانآ  زا  تیالو  رد  ار ، مدرم  زا  نینموم  هک  ما ) هتسب  لد   ) ینادناخ هب 

دنیشن . یم  مشنز  رس  هب  بش  ره  زین  مرگ  شهوکن  ردام  تسا و  هدرک  تمالم  نادناخ ، نیا  قشع  رد  ارم  هک  يردارب  اسب 
تسا . شنزرس  نامه  نانز ، قالخا  تفآ  دنک و  یم  شنزرس  یهارمگ  يور  زا  دیوگ و  یم  مه  رایسب  دیوگ و  یم 

بیرغ نانآ  نایم  رد  وت  سپ  يدش  ادج  دندناوخ ، یم  نانآ  مان  هب  ارت  يدوب و  بوسنم  اهنآ  هب  هکینادناخ  انشآ و  هیاسمه و  زا  دیوگ : یم 
دننک . یم  زیهرپ  وت  زا  هک  يا  هدزرگ  یئوگ  و  يا ، هداتفا  رود  و 

دنرت . هدننک  شنزرس  رتوجبیع و  ارت  يا ، هدیورگ  نآ  هب  هک  ینید  هب  زین  اهنآ  يریگ و  یم  هدرخ  نانآ  نیئآ  رب  وت 
میارآ . یمن  نادناخ  نیا  زج  يرگید  شیاتس  هب  ار  نخس  دنیادخ ، هناخ  یهار  نایجاح  هک  هاگنآ  ات  هک  دینک  اهر  ارم  متفگ :

تسا . نم  برقت  هلیسو  نانآ  تبحم  هکنآ  لاح  دیراد ؟ یم  زاب  دمحم  نادناخ  رهم  زا  ارم 
. تسا رت  بجاو  زیچ  همه  زا  زامن ، زا  سپ  یتسود  نیا  هکیتسار  هب  تسا و  زامن  نوچ  اهنآ  یتسود 

هحفص 83 ] ] 

یم مدوب  كدوک  هک  يراگزور  رد  تفگ : یم  نم  هب  مردـپ  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  دیـس  رتخد  هسابع "  تسا " : هتفگ  ینابزرم 
رب ار  یگنـسرگ  نیا  مدـنام و  یم  هنـسرگ  مدـمآ و  یم  نوریب  هناـخ  زا  نم  دـنهد ، یم  مانـشد  ار  ناـنموم  ریما  مرداـم  مردـپ و  هک  مدـینش 

، مدروآ یم  زورب  دجاسم  رد  ار  اهبش  دمآ  یم  مدب  اهنآ  زا  متـشاد و  ندوب  رود  هب  هقالع  نوچ  مداد و  یم  حیجرت  اهنآ  بناج  هب  تشگزاب 
دوخ لـقع  هب  مدـش و  گرزب  یمک  نوچ  مدـمآ . یم  نوریب  مدروـخ و  یم  یکاروـخ  متفریم و  هناـخ  هب  درک و  یم  مناوتاـن  یگنـسرگ  اـت 

متفگ : مردام  ردپ و  هب  مدرک ، زاغآ  ار  يرعاش  مدیسر و 
هب یئوگ  دب  زا  ارم  میآناتروضح ، هب  نوچ  نیا  ربانب  تسا . زیچان  دیراد ، نم  ندرگ  هب  امش  هک  یقح  هب  تبسن  هک  تسا  یقح  امـش  رب  ارم 

شیوخ یهارمگ  هب  اهنآ  موش . قاع  امـش ، اب  هلباقم  هب  هک  مراد  یمن  تسود  دهد و  یم  جنر  ارم  راک ، نیا  هچ  دیراد . رانک  رب  نانموم  ریما 
متشون : اهنآ  يارب  ار  رعش  نیا  مدمآ و  نوریب  نانآ  دزن  زا  نم  دنداد و  همادا 

ربب . نیب  زا  نآ  هب  ندیشخب  ناماس  اب  ار  شیوخ  نید  یهابت  و  سرتب . حبص  دومع  هدنفاکش  زا  دمحم  يا 
يراد . یم  دیما  يراگتسر  ندیسر  هب  راک ، نیا  اب  و  یهد ؟ یم  مانشد  ار  دمحم  نیشناج  ردارب و  ایآ 

داب . کیدزن  وت  هب  لیئارزع  باذع و  وت و  رب  گرم  تاهیه ،
: تفگ مدرک ، شهاگآ  مدمآ و  ملسم "  نب  هبقع  دزن "  هب  نم  دندرک و  ملتق  هب  دیدهت  اهنآ  داتفا . روکذم  تایریدغ  رد  هک  یتایبا  رخآ  ات 
و دوب . هدش  هدامآ  هناخ  نآ  رد  متشاد ، زاین  نآ  هب  هک  یئاهزیچ  همه  يو  روتسد  هب  هک  درک  مهارف  نم  يارب  یلزنم  ورماهنآ و  دزن  هب  رگید 

دوب . میگدنز  هنیزه  کمک  هک  درک  نیعم  میارب  يا  هفیظو 
نعل ار  یلع  يدادماب ، زامن  زا  سپ  اهنآ  هک  دوب  هدینش  دیس  دندیزرو و  نم  هنیک  ع )  ) یلع هب  دیـس  ردام  ردپ و  تسا : هتفگ  ینابزرم  زین  و 

نیا سپ  دننک . یم 

هحفص 84 ] ] 

دورس : نینچ 
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دزادنا . رد  خزود  باذع  هب  ار  اهنآ  دنک و  تنعل  ار  مردام  ردپ و  ادخ 
دنهد . مانشد  ار  وا  مولع  باب  ربمغیپ  نیشناج  دنارزگ ، حبص  زامن  نوچ  هک  تسا  نیا  اهنیا  يدادماب  مکح 

كاپ و نادناخ  هک  دـندش  رفاک  نامز  نآ  زا  ود  نیا  دـنیوگ . یم  ازـسان  ار  میطح  نکر  رگ  فاوط  مرحم  نیمز و  يور  ناسنا  نیرتهب  اهنیا 
یم مه  زا  يا  هدیسوپ  ناوختسا  نوچ  نیمز  دوبن  يو  رگا  تساجرب و  وا  دوجو  تکرب  هب  نیمز ، هک  ار ، وا  نیـشناج  ادخ و  ربمغیپ  موصعم 

، دننارگمتـس راگزور  رد  ادـخ ، يرتسگداد  لداع و  ناگدـنیامن  و  تسار ، هارناـیامنهار  مهف و  ملع و  لـها  هک  ار  يو  هداوناـخ  دیـشاپ و 
دنتفگ . ازسان 

داب . نادناخ  نآ  رب  وا  مالس  ساپس و  اب  هارمه  دنوادخ  یگشیمه  دورد 
تسا  هدروآ  ار  تیاور  نیا  تاوفلا "  دلج 1 "  هحفص 19  رد  رکاش  نبا  و 

دنا  هتشون  باتک  وا  یگدنز  شرازگ  رد  هک  یناسک  دیس و  يراوگرزب 
يادخ هک  هزادنا  نامه  هب  و  دناد . یم  الاو  ار  نانآ  هاگیاپ  هتخانش و  یم  مرتحم  ار  تیب  لها  ناماما  رهم  رد  ناشوک  تخـس  هراومه ، هعیش 

دیس صوصخ  رد  هعیـش  هک  ار  هچنآ  يازفیب ، یگژیو  نیا  هب  درمـش . یم  گرزب  دندرمـش ، گرزب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  شربمغیپ ، ناحبس و 
زا دنا و  هتـسناد  کیدزن  نتـشیوخ  هب  هدیـشخب و  تلزنم  هدرمـش و  یمارگ  ار  يو  هنوگچ  ع )  ) نیتسار نایاوشیپ  هک  تسا ، هدینـش  هدید و 
هب رهاظت  لئاضف و  رـشن  رد  هک  ییعـسو  تسا  هداد  ناشن  نادناخ ، نیا  زا  يرادـبناج  رد  ای  تشادـگرزب  رد  وا  هک  یـشیاتس  لباق  شـشوک 

دنا . هدومرف  ریدقت  تسا ، هدومن  نانآ  حدم  رد  هک  يرایسب  ياهیزادرپ  نخس  تسا و  هدرک  نانآ  یتسود 
یم روهظ  هب  وا  زا  روما  نیا  زا  هچنآ  اریز  تسا ، هدرک  در  دنا  هداد  يو  هب  نیرز  ياه  نیفرز  نیا  ربارب  رد  هک  ار  یئاه  هلـص  دیـس ، هکنآ  اب 

شیوخ یجراخ  یبصان  ردام  ردـپ و  اب  دراوم ، نیا  مامت  رد  هدوبن و  ص )  ) ربمغیپ اـب  دـنویپ  تلاـسر و  رجا  ءادا  ادـخ و  يارب  زج  تسویپ ،
. تسا هتساخرب  زیتس  هب  زین ،

هحفص 85 ] ] 

هزجعم تسا -  هتـشاد  هک  یکاپان  هاـگداز  نآ  اـب  كاـپ -  رهظم  نیا  زا  ندـمآ  نورب  کـین و  راـثآ  همه  نیا  نتـشاد  راـیتخا  رد  اـب  وا  سپ 
دناد . یم  هتسناد و  دوخ  ینید  تابجاو  زا  ار  وا  تمظع  ربارب  رد  ینتورف  يو و  تشادگرزب  زورما  زورید و  هعیش  هدوب و  دوخ  راگزور 

.. دیس و يراوگرزب 

هعیش تشادگرزب  زا  يا  هنومن  تسا و  هعیش  دمآ  رس  يریمح  دیـس  تسا : هتفگ  دیرفلا "  دقع  دلج 2 "  هحفص 289  رد  هبر ر  دبع  نبا  " 
دندوب . هتخادنا  دنسم  شیارب  هفوک  دجسم  رد  هک  دوب  نیا  وا ، زا 

، ام يدمآ و  رس  وت  تفگ : دیـس  هب  یئاط "  نافع  نب  رفعج  هک "  تسا : نینچ  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  هفیاط "  خیـش  ثیدح "  رد  و 
ور . هلابند 

بالقنا ثیدح  دننام  تماما ، زا  یلئالد  و  هدیـشخب ، تلزنم  ار  دیـس  ع )  ) قداص ماما  هکنآ  زا  سپ  درادن ، یگزات  هعیـش  زا  يراک  نینچ  و 
اجب دیـس  يارب  دیواج  یتمارک  هک  دنا  هداد  هئارا  يو  هب  نآ ، ریغ  يرامیب و  ماگنه  رد  دیـس  نابز  ندش  زاب  ربق و  ناتـساد  ریـش و  هب  بارش 
نیا تسوا . ياهـششوک  زا  رکـشت  يو و  هب  ماما  ءاعد  محرت و  يایوگ  ضیفتـسم ، ثیدـح  و  تسا . هدرک  طبـض  ار  نآ  خـیرات  هتـشاذگ و 

تشهب هب  ار  دیس  و  تساجرب . شرگید  مدق  دزغلب ، وا  زا  یماگ  رگا  دومرف : دیس  رگ  شهوکن  هب  هک  تسا  هدیـسر  هعیـش  هب  زین  ماما  نخس 
دنا . هداد  تراشب  زین 
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يارب دیـس ، دوخ  فوفکم " و  نوراـه  وبا  ناـسر " و "  نب  لیـضف  و  تشاد " . اـنتعا  نادـب  دوب و  وا  رعـش  ندـناوخ  ناـهاوخ  ع )  ) ماـما و 
رد تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  وا  یمیمت " و  لیعامـسا  نب  یلع  زا "  جرفلا "  وبا  دنا " . هدناوخ  رعـش  قداص و ع ) ترـضح 
رد ار  وا  هک  داد  روتـسد  ترـضح  تساوخ و  دورو  هزاجا  دیـس  يارب  ماما  نابرد  هک  مدوب  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  یبا  تمدـخ 

نیا دیس  درک و  رعش  ندناوخ  تساوخرد  ماما  تسشن ، درک و  مالس  دش و  لخاد  دیـس  دناشن و  هدرپ  تشپ  رد  ار  شا  هداوناخ  سپ  دروآ .
دناوخ : ار  دوخ  هدورس 

: وگب شکاپ  ياهناوختسا  هب  رذگب و  ع )  ) نیسح ربق  رب 

هحفص 86 ] ] 

نآ رب  و  نک . گنرد  اوناز و  رتش  نوچ  يرذگب ، ع )  ) نیسح ربق  هب  نوچ  داب . نازیر  ناور و  امش  رب  تمحر )  ) ناراب هتسویپ  اهناوختسا : يا 
هیرگ دیرگ ، یم  دوخ  نادنزرف  زا  يدنزرف  گرم  رب  هک  ینابرهم  ردام  نوچ  تسا . هتساریپ  ینز  كاپ  درم و  كاپ  دنزرف  هک  يداهن  كاپ 
هکنآ ات  تساخرب  شا  هناخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادص  تخیر و  شا  هنوگ  رب  ع )  ) دمحم نب  رفعج  هدید  زا  کشا  مدید  تفگ : يوار  نک .

درک . سب  دیس  نک و  سب  دومرف : ماما 
دیوگ : یم  هک  یناسیک . درم  نیا  رب  ياو  تفگ : مدرک : وگ  زاب  مردپ  يارب  ار  ناتساد  مدمآ  هناخ  هب  نوچ  يوار )  ) نم و 

هربقب  تررم  اذاف 
هیطملا فقو  هب  لطاف 

. دنیـشنب شیازع  هب  شردام  يا  دشک . یمن  ار  دوخ  ایآ  درآ ، یمن  داهن "  زا  هآ  ایآ  تفگ : درک ؟ دهاوخ  هچ  یـسک  نینچ  ردـپ  يا  متفگ :
هحفص 240 . دلج 7  یناغا 

لماکلا باتک "  هحفص 33 و 44  رد  هیولوق "  نبا  ام "  خیش  تسا ، هدناوخ  ع )  ) قداص ماما  يارب  زین  فوفکم  نوراه  وبا  ار ، هدیـصق  نیا 
. تسیرگ وا  مدناوخ و  نم  ناوخب . رعش  میارب  نیسح  هرابرد  نوراه  ابا  يا  دومرف : ع )  ) هللا دبع  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نوراه  یبا  زا  " 

مدناوخ : نم  زوس . اب  ینعی  ناوخب  دیناوخ  یم  ناتدوخ  هک  روطنامه  دومرف : سپس 
وگب .... شکاپ  ياهناوختسا  هب  رذگب و  نیسح  روگ  رب 

مدناوخ : ار  رعش  نیا  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  مدناوخ . يرگید  هدیصق  ناوخب . مه  مه  زاب  دومرف : هاگنآ 
هد . يرای  هیرگ  هب  ار  نیسح  نک و  يراز  تیالوم  رب  زیخرب و  میرم  يا 

تسا . هدروآ  لامعا "  باوث  رد "  ار  تیاور  نیا  زین  قودص  ام  خیش  ثیدحلا )  ) مدینش نویش  گناب  هدرپ ، تشپ  زا  تسیرگ و  ماما 
هحفـص رد  اهباوخ  نیا  زا  یخرب  دـنک و  یم  ص )  ) گرزب ربمغیپ  هاگـشیپ  رد  دیـس  برقت  زا  تیاکح  هک  تسه  مه  يا  هقداص  ياـهایور 

جرفلا وبا  و  تشذگ .  221  - 224

هحفص 87 ] ] 

دناوخ : یم  نینچ  رعاش  دیس  شتمدخ  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ربمغیپ  تفگ : يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدبع ، مشاه  نب  میهاربازا 
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روکبلا  همطاف  لاب  دجا 
ریزغ رمهنم  نیعلا  عمدف 

رد ار  ام  سوط ، نیمز  رـس  هک  يدرم  يارب  ار ، ثیدح  نیا  نم  تفگ : میهاربا  داد . شوگ  نانچمه  ریمغیپ  دناوخ و  رخآ  ات  ار  هدیـصق  دیس 
رد ار  ربمغیپ  یبـش  مدوب ، کـش  رد  نم  تفگ : نم  هب  درم  نآ  و  مدرک . وگزاـب  دوب ، هدروآ  درگ  ع )  ) اـضرلا یـسوم -  نب  یلع  ربـق  راـنک 

دناوخ : یم  شرضحم  رد  يدرم  مدید و  باوخ 

روکبلا  همطاف  لاب  دجا 

هدیصق . رخآ  ات 
دش . خسار  ملد  رد  تخس  ضر )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  نم  يداقتعا  تبحم  مدش و  رادیب  باوخ ، زا 

ار وا  یئاج  رب  اپ  داهن و  یکاپ  بهذم و  تمالس  تسینصولخ و  هدیقع و  نسح  هبترم و  يدنلب  هک  تسا ، دیـس  يارب  یتمارک  باوخ ، نیا 
دهد . یم  ناشن 

زا یهورگ  دندرک ، ساسحا  دیـس ، نوچ  يا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهتیـصخش  خـیرات  نتخادرپ  هب  ار  مومع  يدـنمزاین  موق ، ناگرزب  نوچ  و 
: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنتخادرپ  دیس  راعشا  رابخا و  رد  يا  هناگادج  تافیلات  هب  نانآ 

لاس 302 ه هب  هتشذگ  رد  يرصب  يدزا  يدولج  زیزعلا  دبع  دمحا  وبا  - 1
يدنج نسح  یبا  خیش  يارص  دمحم  نب  حلاص  خیش  - 2

لاس 335 ه هب  هتشذگ  رد  یلوص  بتاک  ییحی  نب  دمحم  رکب  وبا  - 3
تسا و هدرک  دای  ار  وا  هرعش "  دیسلا و  رابخا  باتک "  شتسرهف  هحفص 30  رد  هفیاطلا  خیش  يرصب . یمع  میهاربا  نب  دمحا  ریـشب  وبا  - 4

دیآ یم  رب  ءاملعلا "  ملاعم  مه "  یشاجن و  لاجر  هحفص 70  زا  هدمآ و  دیسلا  رابخا  باتک  زین  ءابدالا "  مجعم  دلج 2 "  هحفص 226  رد 
. تسا هدرک  فیلات  وا  رعش  هرابرد  ار  يرگید  باتک  دیس و  رابخا  رد  ار  یباتک  ریشب  وبا  هک 

. یشاجن خیش  نودبع  نبا  هب  فورعم  دحاولا  دبع  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  - 5

هحفص 88 ] ] 

نآ ءازجا  زا  یخرب  هب  ام  تسا و  دیـسلا  رابخا  مان  هب  یباتک  ار  وا  هک  لاس 378 ه  هب  هتـشذگ  رد  ینابزرم  نارمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 6
گرب رازه  هد  رد  ار ، زادرپ  نخـس  روهـشم  ءارعـش  شرازگ  هک  تسا  ارعـشلا ر  رابخا  باتک "  زا  یئزج  دوخ  باـتک  نیا  میدـمآ و  فقاو 

تسا . هدروآ  مهارف  هدمآ  میدن  نبا  تسرهف  رد  هکنانچنآ 
لاس 401 ه هب  هتشذگ  رد  يرهوج  شایع  نب  دمحم  نب  دمحا  هللا  دبع  وبا  - 7

یعخن . نابا  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  قاحسا  - 8
تسا . هدش  پاچ  سیراپ  رد  هک  هدروآ  مهارف  هحفص  رد 100  ار  دیس  رابخا  رانیم ،] يد  هیبرب   ] يوسنارف سانش  رواخ  - 9

ملاعم هحفص 30  هفیاطلا  خیـش  تسرهف  هحفـص 215  میدن ، نبا  تسرهف  و 53 ، و 63  و 64  و 70  و 141  هحفص 171  یـشاجن  تسرهف 
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هحفص 112 . دلج 1  مالعالا  هحفص 16  ءاملعلا 

رعاش یبدا  ماقم  شیاتس 

مالـسا تیلهاج و  نارعاش  نیرترعـش  رپ  رامـش  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  يرعاش  نت  هس  زا  یکی  بوخ و  نازادرپ  نخـس  مدقم  فص  رد  دیس ،
نیا زا  یکی  راعشا  مامت  لیصحت  رب  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا  دنا ، هیهاتعلا  وبا  راشب و  دیـس و  هس : نآ  دنا و  هدروآ 

هللا دبع  زا  و  دشاب ، هتفگ  رایسب  بوخ و  رعـش  دیـس ، زا  ریغ  یـسک  هک  تسا  هدشن  هدینـش  تسا : هتفگ  ینابزرم  و  دشاب . هدوب  اناوت  نت ، هس 
اما تسا . هدنامن  یقاب  يا  هدیصق  رگید  متـشادنپ  مدروآ و  مهارف  دیـس  زا  هدیـصق  رازه  ود  تفگ : هک  تسا  هدروآ   " یمـشاه قاحـسا  نب 

نتشون زا  مدمآ و  گنت  هب  ماجنا  رس  ات  متشون  یم  زین  ار  اهنآ  متشادن ، نم  هک  دندناوخ  یم  يراعشا  وا  زا  هک  مدید  یم  ار  یناسک  هراومه 
مدیشک  تسد 

لقن كاحـض  نب  نیـسح  زا  و  راشب . دیـس و  تفگ : تسیک ؟ همه  زا  رت  رعاش  نیدلوم ، هقبط  رد  دندیـسرپ : هدیبع  وبا  زا  تسا : هتفگ  زین  و 
زا شیب  ار  راشب  دیـس و  رعـش  نم  تخادرپ . وا  هراـبرد  وگتفگ  هب  نم  اـب  دیـس  گرم  زا  سپ  هصفح ، یبا  نب  ناورم  تفگ : هک  تسا  هدرک 

: تسا نیا  شزاغآ  ار  دیس  هبهذم  هدیصق  متشاد . ظفح  زا  مدرم  همه 

هحفص 89 ] ] 

رتش رب  هک  یهورگ  هیما و  ینب  هب  ای  دوب " " ؟ داـش  ناوت  یم  ناراـب  یب  نیغورد و  ياـهقرب  هب  اـیآ  تسا ، تبحم  رهم و  هب  یـشوخلد  هچ  " 
 " دندمآ " ؟ یلع  گنج  هب  دندش " و  راوس  ندرگ  زارد  گرزب و 

ما و هدینـشن  تحاصف ، رد  نیا  زا  رت  راشرـس  رت و  هزیکاپ  رت و  ینعم  رپ  يا  هدیـصق  زگره  تفگ : نم  هب  دـش . مامت  ات  مدـناوخ  ناورم  يارب 
ناـنچ یبوخ  تهج  زا  يرعـش ، رگا  تفگ : هک  تسا  هدروا  يزوت  زا  تسا و  یبوخ  نخـس  ردـقچ  هللا  ناحبـس  تفگ : یم  یتیب  ره  زا  سپ 

هداد و ماجنا  هنـسح  دـناوخب  ربنم  زارف  رب  هعمج  زور  رد  ار  نآ  یبیطخ  رگا  تسا و  رعـش  نیا  دـنناوخن ، دـجاسم  رد  زج  هک  دـشاب  هتـسیاش 
درب . یم  شاداپ 

دبای و یم  تسد  نآ  هب  یسک  رتمک  هک  تسا  یشور  هویش و  رعش  رد  ار  وا  و  تسا . عوبطم  ورـشیپ و  يرعاش  دیـس ، تسا : هتفگ  جرفلا  وبا 
هک دندرم  ود  تفگ : متخادرپ  ءارعش  هرابرد  هرکاذم  هب  ردپ  تمدخ  رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  قدزرف  رسپ  هطیفل  زا  و  دوش . یم  کیدزن 

. یسودس ناطح  نب  نارمع  يریمح و  دیس  تفگ : دننایک ؟ میدیسرپ  دوبن  يرنه  نانآ  دوجو  اب  ار  ام  دنتفگ  یم  رعش  یمدرم  ینعم  رد  رگا 
تشاد . لوغشم  یبهذم  ياه  هدورس  هب  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  لجوزع  يادخ  نکیل 

هحفص 231  دلج 7  یناغا 
. متـسناد یم  دیـس  هرابرد  ار  وا  رظن  نوچ  نم  تسیک ؟ زا  دیـسرپ  دوب . دیـس  رعـش  نآ  رد  هک  دید  يا  هوزج  یعمـصا  تسا : هتفگ  يزوت  و 

هدیـصق نآ ، زا  سپ  مدناوخ و  يا  هماکچ  ناوخب ، وا  زا  يا  هدیـصق  تفگ : مدرک ، هاگآ  ار  يو  نوچ  میوگب و  هک  داد  دـنگوس  ارم  متفگن 
رگا تخادـنا  نادرم  ربا  هار  هب  ار  وا  يزیچ  هچ  داـنک  شیاوسر  ادـخ  تفگ : هاـگنآ  مناوخب . رتشیب  هک  تساوخ  یم  ناـنچمه  ار و  يرگید 

زا یـسک  چیه  هک  تسا  يرگید  ترابع  رد  و  متـشاد . یمن  مدقم  وا  رب  ار  شنافیدر  مه  زا  یـسک  چیه  دوبن  شیرعـش  نیماضم  بهذـم و 
: تسا هتفگ  هدیبع  وبا  تفرگ و  یمن  یشیپ  وا  رب  شیاه  هیاپمه 

هحفص 90 ] ] 
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تسا . راشب  يریمح و  دیس  ناثدحم ، همه  زا  رترعاش 
 432 هحفص 236 -  دلج 7  یناغا 

تفگ : دروآ و  وا  هب  يور  سپس  داتسیا ، دوب ، هتخادرپ  ندناوخ  رعش  هب  هک  راشب  رانکرد  دیس  يزور 
دننک  ششخب  وت  هب  ات  یئاتس  یم  ار  مدرم  هکنآ  يا 

تسادخ . نآ  زا  دنراد  ناگدنب  هچنآ 
شاب . راودیما  اهتمعن  هدنهد  نوزف  هدنتسرف و  ورف  دنوادخ  ریخ  هب  هاوخب و  ادخ  زا  یئوج  یم  نانیا  زا  هچنآ  سپ 

هنم . مان  داوج ، ار  لیخب  هدم و  هدنشخب  هب  لخب  تبسن 
ار ام  تسا ، هدـنامزاب  ام  زا  مشاه  ینب  شیاتـس  هبدرم  نیا  هک  دوبن  نینچ  رگا  هک  تفگ  دـندرک ، یفرعم  ار  دیـس  تسیک ؟ نیا  تفگ  راـشب 

تخادنا . یم  تمحزب  ارام  دوب  گنهامه  ام  اب  شبهذم  رد  رگا  درک و  یم  هراچیب 
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نانآ يارب  ار  دیس  رعش  نیا  نم  دندمآ و  رد  نم  سلجم  هب  یهورگ  متفر . میعن  نب  ورمع  دزن  هب  هرـصب  نیمز  رـس  رد  تفگ : قار  مناغ و  و 
مدناوخ .

نماد نآ  هایگ  لگ و  رب  ماش ، حبـص و  ره  روبد  ابـص و  داب  هدرک و  شناری  ناراب و  ربا و  هک  ار ، نییوث )  ) رد هدش  بارخ  ياه  هناخ  رثا  ایآ 
هک مارخ  شوخ  رغال و  کباچ و  هاگن و  وداج  مادـنا و  رتو  نایم  يوم  ناربلد  نآ ، هنهپ  رد  هک  یئاهارـس  یـسانش ؟ نم  زاب  تسا ، هدیـشک 

یماک زونه  هک  نم  زا  وا  و  دـناشن ، رجه  كاـخ  هب  برق  جوا  زا  ارم  یئادـج ، دنتـسیز . یم  دنتـشاد ، ناـبات  ماـمت و  هاـم  نوچ  یئاـه  هرهچ 
میوسهب مشچ  هشوگ  اـب  دـید ، نازیر  ناور و  ار  منوگ  دـیراورم  کشرـس  دـنمدرد و  يرود ، سرت  زا  ارم  نوچ  دـش و  ادـج  مدوـب  هتفرگن 

يدوـس عـفن و  میب  سرت و  نیا  اـما  مدیـسرت ، یم  يرود  دـمآ  شیپ  زا  تخیر . ورف  رهوـگ  هدـنکارپ  هتـشر  دـننام  هب  شکـشا  تـسیرگن و 
زا راعشا  نیا  دندیسرپ  دندرک و  اه  يداش  دندمآ و  برط  هب  نم  ندناوخ  زا  نانآ  تشادن .
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دنرادن . يدننامه  راگزور  نیا  رد  هکلب  هن  تسا . عبط  شوخ  ءارعش  زا  یکی  يو  هک  دنگوس  ادخب  دنتفگ  تسا . دیس  زا  متفگ : تسیک ؟
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  ار  دیس  هدیصق  نآ  رگا  تفگ : یم  هک  مدینش  ممع  زا  تفگ : هگ  تسا  راکب  نب  ریبز  زا 

میظع  موی  ریهطتلا  موی  نا 
ءاسکلا لها  هیف  لضفلاب  صخ 

 " دنتفای . یگژیو  يرترب  هب  نآ  رد  ابع  لآ  هک  تسا  یگرزب  زور  ریهطت ، هیآ  لوزن  زور  هک  یتسار  هب  " 
میتسناد . یمن  دب  میدرک و  یم  تیاور  ار  نآ  ام  دوب  تسد  نیا  زا  يو ، راعشا  مامت  رگا  دنا و  هدرکن  یهانگ  دنناوخب ، ربنم  رب 

. دش دراو  ام  رب  تشاد ، یـشیپ  مدرم  همه  رب  ریرج  رعـش  تیاور  رد  هک  يرودـب  يدرم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  تباث  نب  نیـسح  زا  و 
رب ياو  تفگ : نم  هب  متسج ، ینوزف  وا  رب  ات  مدناوخ  یم  ینعم  نامه  رد  ار  دیـس  زا  يا  هدورـس  زین ، نم  دناوخ و  یم  ریرج  زا  يرعـش  يو 

تسا . رترعاش  ام  بحاص  زا  وا  هک  دنگوس  ادخب  تسیک ؟ رعاش  نیا  وت 
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هزیکاپ رت و  شور  شوخ  يرعاش  اـم ، راـگزور  رد  تفگ : یم  هک  مدینـش  یبتع  زا "  تفگ  هک  دـننک  یم  تیاور  دـمحم  نب  قاحـسا  زا  و 

دناوخ . نینچ  وا  ناوخب و  هراب  ود  يدناوخ ، یم  زورما  هک  ار  دیس  هیمال  هدیصق  تفگ : نارضاح  زا  یکی  هب  سپس  تسین . دیس  زا  رت  ظفل 
تسا . یهارمگ  ناشن  یتسپ  هک  یتسار  هن ؟ ای  تسه  مه  ششخب  ششک و  تبوبحم ، رد  ایآ 

. دشخب یمن  دوبهب  ار  نآ  هدوهیب  نانخس  هک  تسا  هتفهن  يروش  تلد  رد  ایآ 
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يا . هتسب  راکبیرف  يربلد  زیگنا  لایخ  ياه  هدعو  هب  لد  رورغم  يا 
شندرگ رد  تسد  ینک  تولخ  وا  اب  نوچ  دنام  یم  لاخ  طخ و  شوخ  لازغ  هب  تسا و  مادنا  کیراب  باوخ و  نارگ  باداش و  هک  يربلد 

دشخب . یم  افش  ارت  وا ، کشم  هب  هتخیمآ  معط  شوخ  ناهد  ندیکم  ندیسوب و  يروآ و  رد 
دیوگ : یم  هدیصق  نیا  رد  تسا ... هتفرن  ناشیاپ  هب  یلاخلخ  هک  تسا  ینتمیس  ناگزیشود  نایم  رد  وا 

وکین یئاسراپ و  رب  یتسارب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  داهن  هک  تسا ، نتـشیوخ  راتفگ  لووسم  ناسنا  مروخ و  یم  مسق  وا  ياهتمعن  ادخ و  هب 
تسا . هتشرس  يراک 

یم لد  رب  هدرپ  یب  هک  يرعـش  نآ  تسا  نیا  هدمآ و  رب  یبوخ  هب  تسا  هتـساوخ  هچنآ  هدهع  زا  دیـس  هک  دنگوس  ادـخب  تفگ : یبتع  سپ 
دنیشن .

نانچ زا  یکاح  راتفگ  نیا  ءارعشلا و  دیس  تنا  دومرف : هک  تسا  هدنسب  دیس  شیاتس  رد  ع )  ) قداص ماما  نخس  نامه  اهنیا ، همه  زا  شیپ  و 
تسا . اسران  نآ ، تفایرد  زا  نایب  ناوتان و  نآ ، هنک  هب  ندیسر  زا  فصو  هک  تسا  بدا  رد  دیس  يارب  يدنلب  هیاپ 

دنا . هدرمش  مظاک  ماما  شکاپ  دنزرف  و  ع )  ) قداص ماما  نارعاش  زا  ار  دیس  تسا ، هدمآ  یجنلبش "  راصبالا  رون  رد "  هکنانچنآ  و 

هللا لآ  شیاتس  رد  دیس  يزادرپ  نخس 

راوتـسا ادبم  هب  توعد  رـشن  رد  هک  يداهتجا  شـشوک و  ببـس  هب  دوب و  شلها  هب  قح  ندـنادرگرب  رد  صیرح  تمه و  دـنلب  يدرم  دـیس 
و تفاـی . يرترب  ینوزف و  ءارعـش  زا  يرایـسب  رب  درک ، ربـمغیپ  داـهن  كاـپ  نادـناخ  شیاتـس  رد  هک  یئاـهیزادرپ  نخـس  تـشاد و  شیوـخ 

ياهیتشز ندنکارپ  هللا و  لآ  لئاضف  رـشن  قیرط  زا  ناگدرملد  ندرک  هدـنز  مدرم و  رد  نامیا  حور  تیوقت  هار  رد  يراک  ادـف  يزابناجای و 
. درک ادیپ  تدایس  ناگدنیارس  ریاس  رب  نانآ ، نافلاخم  ياهیدب  نانمشد و 
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تسا : رعش  نیا  هدنیوگ  يو 

هب  يذلاب  درا  مل  ینا  بر  ایا 
محراف کهجو  ریغ  ایلع  تحدم 
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رآ " . تمحر  نم  رب  سپ  ما  هتساوخن  وت  يدونشخ  زج  يزیچ  یلع و ع ) زا  شیاتس  رد  نم  اراگدرورپ  " 
هتفگ يو  تسوا .. رعـش  قدـصم  دـنا ، هدرک  تیاور  شیگدـنز  شرازگ  رد  يریمح  دیـس  وا  دوخ  زا  ینابزرم  جرفلا و  وبا  هک  ار  یباوخ  و 
دوب روفاک  نوچ  ینیمز  غاب  نآ  رانک  رد  مدید ، باوخ  هب  دـش  یم  هدـید  دـنلب  یلخن  نآ  رد  هک  یلاخ  کشخ و  یغاب  رد  ار  ربمغیپ  تسا :
رـسپ سیقلا  ءرما  نآ  زا  دومرف : هللا . لوسر  اـی  هن ، متفگ  تسیک ؟ زا  لـخن  نیا  یناد  یم  دومرف : ربمغیپ  دـش  یمن  هدـید  یتخرد  نآ  رد  هک 

زاب وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدـمآ و  نیریـس "  نبا  دزن "  هب  نآ  زا  سپ  مدرک . نینچ  نم  راـکب و  نیمز  نیا  رد  نک و  رب  ار  نآ  تسا  رجح 
ینادناخ هرابرد  وت  راعشا  اما  دورس . یهاوخ  سیقلا  ءرما  رعش  نوچ  يرعش  يدوزب  تفگ : هن ، متفگ : یئوگ ؟ یم  رعش  ایآ  تفگ  هک  متفگ 

تسا . داهن  كاپ  راک و  وکین 
یلاخ دنا ، هدوب  نانآ  فلاخم  يو  رظن  هب  هک  یناسک  مذ  ای  مشاه  ینب  شیاتـس  زا  هاگچیه  تسا ، هتفگ  جرفلا  وبا  هکروط  نامه  دیـس  رعش 

هک متشادنپ  مدروآ و  مهارف  مشاه  ینب  حدم  رد  دیس  زا  هدیصق  تفگ 2300  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمع  زا  وا  یلصوم و  زا  يو  تسین .
ار دیس  راعـشا  زا  یخرب  نم  زا  دمآ و  رد  نم  سلجم  هب  شوپ  هنهک  دنژ و  يدرم  يزور  هکنآ  ات  ما  هتفای  تسد  يو  راعـشا  يروآ  عمج  هب 

دناوخ . متشادن  نم  هک  ار  دیس  دئاصق  زا  هدیصق  هس  زین  وا  دینش 
تفگش دناوخ ، یم  ما  هدرواین  مهارف  نم  هچنآ  هاگنآ  تسناد و  یم  مراد  دیس  زا  نم  هک  ار  يدئاصق  مامت  درم  نیا  رگا  متفگ : دوخ  شیپ 

، ماـگنه نیا  رد  دـناوخ . تشاد ، داـیب  دوـخ  هک  ار  هچ  نآ  طـقف  تشادـن و  یهاـگآ  راعـشا ، نآ  زا  وا  هک  تسا  نیا  رت  بـیجع  دوـمن ، یم 
دروآ . مهارف  ار  همه  درمش و  رب  ناوت  یمن  ار  دیس  رعش  هک  متفایرد 

یم وا  زا  ار  ع )  ) نانموم ریما  لئاضف  دـمآ و  یم  لاس 148 ، هب  هتشذگ  رد  نارهم  نب  نامیلـس  شمعا  دزن "  هب  دیـس  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا 
وا دزن  زا  سپ  دینش .

هحفص 94 ] ] 

دورس . یم  رعش  یناعم ، نآ  رد  دمآ و  یم  نوریب 
داتـسیا و هفوک  هساـنک  رد  دـمآ و  نوریب  دوب ، هدـناشوپ  شمادـنا  رب  یقلخ  هدـناشن و  یبسا  رب  ار  يو  هک  هفوک  ءارما  زا  یکیدزن  زا  يزور 

بکرم نیا  مشاـب ، هتفگن  يرعـش  نآ  هراـبرد  هک  دـیوگب  نميارب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  یتلیـضف  سک  ره  ناـیفوک  هورگ  يا  تفگ :
هب مدرم  نایم  زا  يدرم  هکنآ  ات  دناوخ  یم  ار  شرعـش  زین  دیـس  دـنتفرگ  ندـناوخ  ثیدـح  نانآ  مهد . یم  يو  هب  مراد  نت  رب  هک  یفیرـشت 

درک : وگزاب  ار  ثیدح  نیا  دمآ و  وا  يوس 
تـساوخ نوچ  درک و  اـپب  زین  ار  اهـشفک  زا  یکی  دیـشوپ و  ار  شـسابل  دوش . راوـس  تساوـخ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنموم  ریما  يزور 

دـمآ و نوریب  شفک  زا  هایـس  يراـم  تخادـنا  سپـس  درب و  ـالاب  تفرگ و  رب  ار  شفک  دـمآ و  ریزب  نامـسآ  زا  یباـقع  دـشوپب  ار  يرگید 
دیشوپ . ار  شفک  یلع  هاگنآ  دیزخ . یخاروس  هب  تخیرگ و 

دورس : نینچ  سپس  دیشیدنا و  یکدنا  سپ  دوب  هدورسن  يرعش  هراب  نیا  رد  دیس  تفگ : يوار 
دصق زا  تخس  هک  نادان  ینج و  نانمشد  زا  ینمشد  هایس . رام  نیسح و  ردپ  یلع  شفک  ناتـساد  تسا  زیگنا  تفگـش  ردقچ  موق  يا  ناه 

دزگب . نادندب  ار  یلع  ياپ  ات  دیزخ  نآ  رد  دروآ و  یلع  شفک  هب  ور  دوب  رودب  باوص 
دنزب . شین  ار  بارت  وبا  نانموم و  ریما  ینعی  راک  راوس  نیرتهب  ات 

تخادنانیمزب . گنرد  یب  سپس  درب و  الاب  تفرگرب و  ار  شفک  دمآ و  ریزب  نامسآ  زا  نآ  دننامه  يا  هدنرپ  ای  ناباقع  زا  یباقع  سپ 
دیزخ . نزور  یب  قیمع و  یخاروس  رد  تشاذگ  رارف  هب  ور  دز  میب  گنس  سرت  زا  هک  دمآ  نورب  يرام  نآ  زا  دز و  نیمزب  ار  شفک  يرآ 
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دوب . نیگآ  رهز  دوبک و  نادند و  زیت  قارب و  هایس و  يرام 
دیسرت . یم  دید ، یم  زیخ  تسجرپ و  کتزیت و  ار  وا  نوچ  یکاب  یب  ره 

. دز یم  تخس  ياهگنس  هب  ار  وا  هاگنآ  درک و  یم  گنرد  و 
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راعشا نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیـس  تسا : هتفگ  ینابزرم  دش . عفد  یلع  نسحلا  یبا  زا  شفک ، رد  هدنزخ  رام  نیا  هدنـشک  رهز  رـش  ماجنا  رس 
داد و دوب ، هدرک  تیاور  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  هب  تشاد  دوخ  اـب  هک  هچ  ره  بسا و  دـنادرگ و  ار  شماـمز  دروآ و  تکرح  هب  ار  شبـسا 

مدوب . هتفگن  يرعش  هراب  نیا  رد  نم  تفگ :
هدرواین : تسا  هدیصق  علطم  هک  تیب  نیا  زا  ریغ  جرفلا  وبا  هک  تسا  هدرک  دای  ار  هدیصق  نیا  بیبشت  زا  تیب  ینابزرم 11 

بابرلا  یملس و  یلا  توبص 
یباصنلل بیشملا و  یخال  ام  و 

نم يارب  ینادـمه  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دوبر ، ار  ضر ) بلاط و  یبا  نب  یلع  شفک  هک  یباـقع  ربخ  اـما  هک  تسا  هتفگ  جرفلا  وبا 
لغز یبا  زا  يوهط  دواد  یبا  زا  يدوعـسم  نمحرلا  دـبع  وبا  هک  تفگ  درک و  ثیدـح  ارم  حـیجن  نب  یلع  نب  رفعج  تفگ : درک و  وگزاـب 
نیا رد  دروآ و  رد  ار  شـشفک  سپ  دریگب . وضو  زامن  يارب  هک  تساـخرب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  يزور  تفگ : داد و  ربخ  ار  اـم  يدارم 

تخادنا و سپس  درب و  الاب  هب  تشادرب و  ار  نآ  دمآ و  ریزب  یباقع  دشوپب  ار  ششفک  هک  تشگرب  یلع  نوچ  دیزخ و  نآ  رد  یعفا  ماگنه 
دنا . هدرک  تیاور  زین  ربمغیپ  هرابرد  ار  ثیدح  نیا  دننام  و  دیرپ . نورب  نآ  زا  یعفا 

زا یتلیضف  دنامن  دوب و  بقانم  رابخا و  ثیداحا و  ندیشک  رعـش  هب  رد  دارفا  نیرتداتـسا  دیـس  تسا : هتفگ  شتاقبط  هحفص 7  رد  زتعم  نبا 
یمن نایمب  نخـس  ص )  ) دـمحم نادـناخ  زا  نا  رد  هک  ینمجنا  رد  روضح  و  دروآ . رد  رعـش  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

تشادن . سنا  دوب  یلاخ  نانآ  دای  زا  هک  یلفحم  اب  درک و  یم  هتسخ  ار  يو  دمآ 
هتـسشن ءـالعلا  یبا  نبا  ورمع  یبا  تمدـخ  رد  اـم  تفگ : تسا : هدرک  تیاور  یلئود  دوـسا  یبا  نب  برح  نب  یلع  نب  نـسح  زا  جرفلا  وـبا 

دیـس هاـگان  میتـفر  ورف  لـخن  عرز و  رکذ  رد  ار  یتعاـس  تسـشن ، اـم  دزن  دـمآ و  دوـخ  وا  مـیدرک  یم  وـگتفگ  يریمح  دیــس  زا  میدوـب و 
: تفگ یتساخرب ؟ ارچ  ماشه  ابا  يا  میتفگ : تساخرب ،

هحفص 96 ] ] 

دیلپ و دوشن  دای  يو  نادنزرف  یصو و  دمحا و  زا  هک  یـسلجم  منامب  تسین ، دمحم  لآ  تلیـضف  رکذ  نآ  رد  هک  ینمجنا  رد  مرادن  شوخ 
دنکن . دای  اهنآ  زا  دزیخ ، یم  رب  یتقو  ات  دوخ  نمجنا  رد  هکنآ ، تسا  راکبان  تسا  هدنشک 

ا دومن : یم  زاغآ  تیب  نیاب  درک  یم  داهشتسا  دوخ  زا  يرعش  هب  هاگره  دیس 

روکبلا  همطاف  لاب  دج 
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ریزغ رمهنم  نیعلا  عمدف 

 246 هحفص 266 -  دلج 7  یناغا 

دیس رعش  ناظفاح  نایوار و 

 " تسرهف هحفـص 205  یناغا " و  رد "  هکنانچ  نآ  يو  لاس 230 ه ، هب  هتشذگ  رد  دشنم  یفوک  قرتسم  نایفس  نب  نامیلـس  دواد  وبا   - 1
. دوب دیس  رعش  يوار  تسا  هدمآ  یشک " 

. دوب دیس  رعش  يوار  تسا  هدمآ  یناغا  ياج  دنچ  رد  هکنانچ  نآ  رحاس ، نب  لیعامسا  - 2
ار دیس  رعش  تسا  نازیملا "  ناسل  لوا "  دلج  هحفص 437  یناغا و  رد  هک  روظنامه  هک  یفوتم 211 و 209 ه  ینثم  نب  رمعم  هدیبع  وبا  - 3

. درک یم  تیاور 
. دوب دیس  يوار  تسا  زتعملا "  تاقبط  هحفص 7 "  رد  هک  روط  نآ  يردسلا  - 4

زا ار  دیـس  رعـش  تسا ، ینابزرم  دیـسلا  رابخا  رد  هکنانچ  يو  لاس 298 ه . هب  هتـشذگ  رد  يرـصب  يرهوج  یبالغ  يایرکز  نب  دـمحم  - 5
. درک یم  حیحصت  وا  دناوخیم و  دیس  رتخد  هسابع  رب  درک و  یم  ظفح 

دیس رعش  تسا  نازیملا "  ناسل  لوا "  دلج  هحفص 437  یناغا و  رد  هکنانچ  هک  هتشذگ 178 ه . رد  يرصب ، یعبض  نامیلس  نب  رفعج  - 6
. دناوخ یمن  وا  يارب  دیدنسپ  یمن  ار  نآ  یسک  رگا  دناوخ و  یم  رایسب  ار 

يو اب  درک و  یم  تیاور  ار  دیـس  رعـش  تسا  یناـبزرم  دیـسلا  راـبخا  رد  هک  روط  نآ  هک  یمیمت  روعذـم  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـیزی  - 7
. دناوخ یم  يدسا  ریجب  یبا  يارب  ار  نآ  درک و  یم  ظفح  زا  ار  دیس  رعش  وا  هک  تسا  هتفگ  جرفلا  وبا  دوب و  رشاعم 

هحفص 97 ] ] 

. تشذگ نآ  ثیدح  زا  یتمسق  هک  دناوخ  زین  ع )  ) قداص ماما  يارب  دناوخ و  یم  ار  دیس  رعش  هک  یفوک  ناسر  ریبز  نب  لیضف  - 8
. تشاد ظفح  زا  ار  دیس  رعش  مدرم ، همه  زا  شیب  يو  تسا  هتفگ  ینابزرم  كاحض ، نب  نیسح  - 9

. درک یم  تیاور  دیس  راعشا  زا  يرایسب  هک  تباث  نب  نیسح  - 10
دندناوخ و یم  يو  رب  ار  دیس  رعش  تاور ، تسا  هدروآ  دیسلا  رابخا  رد  ینابزرم  هکنانچ  دوب و  ردپ  رعش  ظفاح  هک  دیس  رتخد  هسابع  - 11
، ود نآ  زا  کی  ره  هکتسا  مجاعم  یخرب  رد  دندوب و  ردپ  رعـش  ظفاح  هک  دوب  رگید  رتخا  دنلب  رتخد  ود  ار  دیـس  و  درک . یم  حیحـصت  وا 

راهچ ار  دیس  تفگ : هک  دنا  هدروآ  يردس  زا  تسا : هتفگ  ءارعـشلا "  تاقبط  هحفص 8 "  رد  زتعم  نبا  دنتشاد . ظفح  زا  ار  هدیـصق  دصیس 
. دنتشاد دای  هب  ردپ  رعش  زا  هدیصق  نانآ 400  زا  کی  ره  دوب و  رتخد 

. تسا هدرک  يروآ  عمج  ار  دیس  رعش  تشذگ  ینابزرم  لوق  زا  هکنانچ  يو  یمشاه ، قاحسا  نب  هللا  دبع  - 12
. دروآ مهارف  ار  مشاه  ینب  حدم  رد  دیس  رعش  تشذگ  یناغا  زا  لقن  هب  هکروط  نامه  هک  یلصوم  مع  - 13

يدادغب و بیطخ  خیرات  دلج 2  هحفـص 35  رد  هکنانچ  نآ  هک  لاـس 385 ه . هب  یفوتم  رمع  نب  یلع  ینطق  رادـلا  نسحلا  وبا  ظـفاح  - 14
دوب . دیس  ناوید  ظفاح  تسا  هدمآ  ظافحلا "  هرکذت  دلج 3 "  هحفص 200  ناکلخ و  نبا  هحفص 359 

نآ نوماریپ  رد  مالعا  نخس  دیس و  بهذم 
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. تسا يراعـشا  هراب  نیا  رد  ار  وا  دوب و  وا  تبیغ  هیفنح و  نب  دـمحم  تماما  هب  لئاق  دـنارذگ و  یناسیک  نیئآ  رب  ار  يزارد  راگزور  دـیس ،
رد تخانـش و  زاب  ار  قح  دـید و  يوق  ياهتجح  ماـما  نآ  زا  دروآ و  يور  يو  هب  تداعـس  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ماـما  تکرب  هب  سپس 

ترـضح اب  جـح  مایا  رد  هک  یتاقالم  رد  ای  تشاد و  ماما  اب  هفوک  هب  شترـضح  لوزن  روصنم و  دزن  زا  ماما  تشگزاب  ماـگنه  هک  يرادـید 
ياهیشیدنادب درک .

هحفص 98 ] ] 

تخیر . رودب  ار  هیناسیک 
رد دـیفم  ام  خیـش  یفوتم 384 ه و  یناـبزرم  ظـفاح  یفوتم 381 ه و  قودـص  همالا  خیـش  لاـس 296 ه و  هب  هتـشذگ  رد  زتعم  نب  هللا  دـبع  و 

، دیـس بهذم  نوماریپ  رد  ار  نارگید  یفوـتم 692 ه و  یلبرا  لاس 588 ه و  هب  یفوتم  يورـس  یـشک و  رمع  یبا  لاس 412 ه و  هب  هتشذگ 
: اهراتفگ نآ  کنیا  و  اهنآ ، مامت  هب  دسر  هچ  تسا  هدنسب  قح  تابثا  يارب  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسا  يرایسب  نانخس 

دیس يوار  يردس  تفگ  هللا و  دبع  نب  دمحم  ارم  درک  ثیدح  تسا : تفگ  ءارعشلا "  تاقبط  هحفص 7 "  رد  يو  هک  زتعم  نبا  نخس  - 1
دناوخ : یم  يارب  ار  رعش  نیا  هراب  نیا  رد  دوب و  هیفنح  نب  دمحم  تعجر  هب  لئاق  یناسیک و  یگدنز  زاغآ  رد  دیس  تفگ  یم 

يدملا  یتم  یتم و  یلا  یتم و  یتح 
قزرت یح  تنا  یصولا و  نب  ای 

ات دوب  یناسیک  نیئآ  هب  لئاق  هتـسویپ  دیـس  تفگ  یم  يردس  تفگ : درک و  ثیدح  ارم  هللا  دبع  نب  دـمحم  و  تسا . روهـشم  هدیـصق  نیا  و 
نآ زا  دیـس  دومرف و  مامت  يورب  ار  تجح  تخادرپ و  وگتفگ  هب  وا  اب  ماما  درک و  رادید  ار  ع )  ) قداص ماما  جـح  مایا  هکم و  رد  هک  هاگنآ 

تسا : نینچ  دنک  یم  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  يدای  و  تسا ، هتشاد  هک  ینیئآ  زا  تشگزاب  هدیقع و  نآ  كرت  رد  وا  نخس  تشگرب و  نیئآ 

ربکا  هللا  هللا و  مساب  ترفعجت 
رفغی وفعی و  هللا  نا  تنقیا  و 

هرماب  یبر  ءاش  امهم  تبثی  و 
ردقی رومالا و  یف  یضقی  وحمی و  و 

تشاد داقتعا  هیفنح  نب  دمحم  تبیغ  هب  دوب و  هارمگ  تبیغ  رما  رد  دیـس  تسا : هتفگ  نیدلا "  لامک  هحفص 20 "  رد  قودص : راتفگ  - 2
ماما دیـسرپ ، تبیغ  رما  زا  دید و  ار  تیـصو  تالالد  تماما و  تامالع  وا  زا  درک و  تاقالم  ار  دـمحم و ع ) نب  رفعج  قداص  ماما  هکنآ  ات 

هیفنح و نب  دـمحم  گرم  رب  ار  دیـس  دـمآ و  دـهاوخ  شیپ  ع )  ) همئا زا  ماما  نیمهدزاود  يارب  تبیغ  نیا  اما  تسا  قح  تبیغ  دومرف : وا  هب 
نب دمحم  شردپ  هکنیا 

هحفص 99 ] ] 
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وا رب  قح  نوچ  و  درک ، رافغتـسا  شداـقتعا  زا  تشادرب و  تسد  دوخ  نیئآ  زا  دیـس  داد و  ربـخ  تسا ، هدوب  وا  نفد  دـهاش  نیـسح  نب  یلع 
دیورگ تماما  هب  دمآ و  زاب  قح  يوس  هب  دش ، راکشآ 

: تفگ درک و  ثیدـح  ام  يارب  يروباشین ، هبیتق  نب  دـمحم  نب  یلع  تفگ : درک و  ثیدـح  ام  يارب  ضر )  ) راطع دـمحم  نب  دـحاولا  دـبع 
تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  جارس ، نایح  لوق  زا  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  لوق  زا  نامیلس  نب  نادمح 

يراگزور مدوب و  هیفنح  نبا  هب  بقلم  یلع  نب  دمحم  تبیغ  هب  دقتعم  ولغ و  هب  لئاق  نم  تفگ : یم  هک  مدینش  يریمح  دمحم  نب  دیـس  زا 
دیناهر خزود  شتآ  زا  ارم  داهن و  تنم  نم  رب  ع )  ) دمحم نب  رفعج  قداص  ماما  تیانع  هب  دنوادخ  هکنآ  ات  مدـنارذگ ، یهارمگ  نیا  رد  ار 
راگزور مدرم  همه  رب  نم و  رب  ادـخ  نیتسار  تجح  وا  هک  دـش  ملـسم  هک  مدـید  ماما  نآ  زا  یلئـالد  نوچ  درک و  تیادـه  تسار  هار  هب  و 

لوسر رسپ  يا  متفگ : مدیـسرپ و  وا  زا  تسا . هتـسناد  بجاو  ار  يو  هب  ءادتقا  ضرف و  ار  شتعاط  دنوادخ  هک  تسا  یماما  تسا و  شیوخ 
دیآ ؟ یم  شیپ  یسک  هچ  يارب  تبیغ  نیا  هک  دیئوگب  نم  هب  تسا ، هدیسر  ام  هب  يرابخا  نآ ، عوقو  یتسرد  تبیغ و  هرابرد  ادخ 

رخآ بلاـط و  یبا  نب  یلع  نت ، هدزاود  نیا  زا  اوشیپ  نیتسخن  تسا . ربمغیپ  زا  سپ  ماـما  نیمهدزاود  هک  نم  دـنزرف  نیمـشش  يارب  دومرف :
رد حون  هک  دنامب  یقاب  يا  هزادـنا  هب  دوخ  تبیغ  رد  وا ، رگا  دـنگوس  ادـخب  تسا . نامزلا  بحاص  ضرالا و  یف  هللا  هیقب  قح ، هب  مئاق  اهنآ 

دیـس تسا ، هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکناـنچنآ  دـنک ، رپ  داد  لدـع و  زا  ارناـهج  دـنک و  روهظ  هکنآ  رگم  دور ، یمن  اـیند  زا  دـنام ، شموق 
نینچ شزاغآ  هک  مدورس  يا  هدیصق  مدرک و  هبوت  ماما  تسد  هب  مدینش ، (ع ) قداص دمحم  نب  رفعج  مرورس  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  تفگ :

تسا :
نیقی و  مداد ، رد  ادن  گرزب  يادخ  ادخ  مان  هب  مدـش  يرفعج  متـسویپ و  نایرفعج  هب  ادـخ  مان  هب  مدـید ، هارمگ  ناشنید  رد  ار  مدرم  نوچ 
ینیما همالع  منیـشیپ  نید  زا  ارم  رفعج  قلخ ، رورـس  و  میدیورگ ، متـشاد  هک  ینیئآ  زا  ریغ  ینیئآ  هب  دزرمآ . یم  دـشخب و  یم  ارم  هک  مراد 
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مدنارذگ . تینارصن  ای  تیدوهی  هب  ار  يراگزور  هک  دیئامرفب  ضرف  متفگ  دنادرگ . رب 
ناهنگ هدیـشوپ و  نیئآ  هب  و  منک ، یمن  ولغ  ما  هدنز  ات  رگید  مروآ . یم  مالـسا  مدرگ و  یم  رب  نابرهم ، يادخ  يوس  هب  نیئآ  نآ  زا  کنیا 

نم هتفگ  نیا  رب  نانادان  دنچ  ره  تسا  هیفنح ، دمحم  تسا ، يوضر  رد  هک  يا  هدنز  نآ  هک  متسین  لئاق  رگید  مدرگ . یم  زاب  دوخ  ناهنپ  و 
دنریگ . رایسب  هدرخ 

، درپس ار  شیوخ  هار  ربمغیپ ، هزیکاپ  كاپ و  نامدود  هارمه  یهاگآ ، اب  هک  دوب  نادناخ  نیا  زا  كاپ  يرـصنع  هخاش و  هیفنح ، دـمحم  هتبلا 
تسا ) ینالوط  هک  هدیصق  رخآ  ات  )

مدورس : ار  هماکچ  نیا  نآ  زا  سپ  و 
هب يدید ، ار  دمحم  نب  رفعج  درک و  تیربهر  ادخ  نوچ  يرپس  یم  نابایب  هار  يراوس و  شیوخ ، شوک  تخس  گرزب و  رتش  رب  هکنآ  يا 

هتـساخرب هزرابم  هب  نایوگ  دب  اب  ما و  هدرک  رایـسب  راکیپ  نآ  هار  رد  هکیراک  زا  نم  ادخ  نیما  يا  وگب : ربمغیپ  كاپ  دنزرف  ادخ و  یلو  نآ 
یـصو زا  نکیل  هدوبن ، ربـمغیپ  كاـپ  ناـمدود  اـب  ینمـشد  هلوخ "  نبا  تبیغ "  رد  نم  راـتفگ  و  معجار ، بئاـت و  وت  ادـخ و  يوـس  هب  ما ،

دنارذگ و یم  یناهنپ  تبیغ و  رد  ار  يراگزور  بقرتم ، فئاخ  نوچمه  نامز ، ماما  هک  دوب  هدیسر  ام  هب  یتیاور  ص ،)  ) دمحم يوگتـسار 
، دشخرد یم  قفا  زا  هک  يدج  هراتـس  نوچ  دیآ ، رـس  هب  تبیغ  تدم  نوچ  و  دـننک . یم  میـسقت  ماع  ءالم  رد  هدز  تمهت  نوچ  ار  شلاوما 
هب شکرـس ، نسوت  نوچ  تسد ، هب  مچرپ  دـتفا و  یم  هارب  ایهم ، یبابـسا  یهلا و  یتسایراب  ادـخ و  يرای  هب  ادـخ  هناخ  زا  دـنک و  یم  روهظ 
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يو میتفگ : میدـیورگ و  وا  هب  هناقداص  ام  تسا ، بئاغ  هلوخ  نبا  هک  دـندرک  تیاور  نوچ  دـشک و  یم  ار  اهنآ  و  دزات ، یم  نمـشد  يوس 
اه یگدز  نازخ  شیوخ ، لدع  هب  هک  تسا  یمئاق  يدهم  نامه 

هحفص 101 ] ] 

تسا . بصعت  زا  یلاخ  متح و  تنامرف  قح و  تنخس  تسین ، نینچ  یئوگب  ع )  ) قداص ماما   ) يا وت  رگا  درپس و  یم  یئافوکش  هب  ار 
رفظ زیگنا و  طاشن  هک  یمئاق  رما و  یلو  تبیغ  زا  هک  یتسارب  تسا . تجح  ناـمرفان  ربناـمرف و  رب  وت ، لوق  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  نم 

داب . ادخ  مادم  دورد  یبئاغ  نینچ  رب  تسین ، يزیرگ  تسا ، ام  ناج  شخب 
دنک . یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  برغ  قرش و  دنک ، روهظ  نوچ  و  دنارذگ ، یم  تبیغ  رد  ار  يراگزور  يو 

تسا . هدروآ  همغلا "  فشک  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  یلبرا "  تسا "  بهذم  یناسیک  دوخ  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  جارس "  نایح 
نب دـمحم  هک  تشاد  داقتعا  دوب و  یناسیک  دـیدرت  یب  هللا ) همحر   ) دـمحم نب  دیـس  تسا : هتفگ  دیـسلا "  رابخا  رد "  يو  ینابزرم : نخس 
تسا : وا  راعشا  زا  تسوا و  ندوب  یناسیک  ام و  راتفگ  یتسرد  رب  لیلد  شرعش  تسا و  يوضر  لابج  رد  میقم  يدهم و  مئاق  نامه  هیفنح 

هدنز و هک  ربمغیپ  یصو  رـسپ  يا  میدش  هناوید  شقـشع  زا  هک  یتسارب  دوش ، یمن  هدید  دراد ، لزنم  وت  رد  هک  یماما  ارچ  يوضر  هوک  يا 
دنچ ؟ ات  یک و  ات  تبیغ  نیا  یقوزرم 

قداـص ماـما  تماـما  هب  تشگرب و  نیئآ  نیا  زا  هللا -  همحر  يو  هتبلا  منارگن . منیبـن ، ارت  مریمب و  هکنیا  زا  تـسا و  وـت  رادـید  نـم  يوزرآ 
دورس : ار  راعشا  نیا  دیورگ و 

ربکا  هلا  هللا و  مساب  ترفعجت 
رفغی وفعی و  هللا  نا  تنقیا  و 

اعد تبسن ، نیا  یتسرد  ان  لئالد  نیرتنشور  زا  تسا و  نعاط  زادرپ و  غورد  دنام ، یقاب  یناسیک  بهذم  رب  دیـس  هک  درب  نامگ  سک  ره  و 
قداص ماما  هک  تسا  یئانث  و 

هحفص 102 ] ] 

تفگ درک و  ثیدح  ام  يارب  انیعلا ) وبا  : ) تفگ داد و  ربخ  ارم  ییحی  نب  دمحم  تسا : تیاور  نیا  هلمجنآ  زا  دنا و  هدومرف  دیس  هب  تبـسن 
قداص ماما   ) هللا دبع  یبا  هب  هب : تفگ  درک و  ثیدـح  ارم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 

تسا . اجرب  شرگید  مدق  دزغلب  دیس  زا  یماگ  رگا  دومرف  دشون : یم  بارش  يو  دنتفگ : دمآ  نایمب  دیس  زا  يرکذ  هک  هاگنآ  (ع )
دیـس زا  يداـی  هک  مدوب  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هللا  دـبع  یبا  تمدـخ  رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  بیهـص "  نب  داـبع  زا "  دوخ  دانـسا  هب  و 

یم اعد  تسا ، تعجر  هب  لئاق  دهد و  یم  مانشد  ار  رکب  وبا  رمع و  دشون و  یم  بارـش  هک  وا  يارب  دنتفگ  ماما  هب  درک ، اعد  ار  وا  دومرف و 
دیـس بئات . رگم  دنریم  یمن  ربمغیپ  نامدود  نارادتـسود  هک : درک  ثیدح  نم  يارب  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مردپ  دومرف : ماما  دـینک ؟

دروآ : نوریب  دوب ، هتشون  تایبا  نیا  نآ  رخآ  رد  هک  دیس  همان  هبوت  درک و  دنلب  رس  هاگنآ  تسا  هدرک  هبوت  زین 
زاوها زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يداحلا  فلخ  زا  دوخ  دانـسا  هب  زین  و  دش ) رکذ  هکیراعـشا  رخآ  ات   ) هرـسج هنیدـملا  وحن  ابکار  ایا 
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 " ریجبابا منیئآ "  زا  تشگزاب  رد  نم  ربهر  تفگ  متفر ، يو  تینهت  هب  دـندروآ ، هیدـه  هب  دیـس ، يارب  بکرم  كولمم و  لاـم و  يرادـقم 
ابکار ایا  رعـش  ما و  هدرک  نینچ  هک  متـشون  وا  هب  مورگب . وا  نیئآ  هب  هک  تشاد  وزرآ  درک و  یم  شنزرـس  مبهذم  رد  ارم  هشیمه  يو  تسا 

مداتسرف . تشذگ ) هک  یتایبا  رخآ  ات   ) ار هرسج  هنیدملا  وحن 
نآ زا  سپ  داتفا و  هدجـس  هب  وا  مدورـس . ار  هدیـصق  نیا  نم  يارـسب و  يرعـش  يا ، هدروآ  يور  هیماـما ، نیئآ  هب  رگا  تفگ : نم  هب  يزور 

فلخ زا  دوخ  دانـسا  هب  و  داد . نامرف  ینیب  یم  هک  يا  هزیاج  نیا  هب  هاگنآ  دوبن . هدوهیب  وت  هب  تبـسن  نم  یتسود  هک  مرکاش  ار  ادخ  تفگ 
تسیچ ؟ وت  راعشا  نیا  ینعم  متفگ  دیس  هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  يداحلا 

هزیکاپ داهن و  كاپ  ماما  هب  تیـالو  ریذـپان  فاـطعنا  رما  ندـنادرگرب  زا  رونخـس و  دـلاخ  یبا  راـک  راـگزور و  ینوگ  رگد  زا  متفگـش  رد 
نب یلع  نوچ  یشخب  رون  تشرس و 

هحفص 103 ] ] 

رانک رد  همکاحم  هب  ار  وا  ماما  هکنیا  زا  درک و  وا  يوس  هب  تماما  نانع  ندنادرگرب  رد  هیفنح ) دمحم   ) زا مع  هک  يراک  زا  و  ع )  ) نیـسحلا
رما نیا  هب  نم  دوش ، میلـست  هداز  ردارب  تماما  ربارب  رد  مع ، دـیاب  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  راکـشآ  گنـس  دـناوخ و  ارف  دوسالا "  رجح  " 

نیا و زا  تسد  نم  و  تسا . نم  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  کش  نودب  مراد . قیدـصت  ار  نآرق  تایآ  هک  روطنامه  مهد ، یم  یهاوگ  هناقداص 
ابا هک "  درک  ثیدح  نم  يارب  ع )  ) هللا دبع  یبا  قداص  ماما  زا  وا  ریجب "  یبا  لوق "  زا  هرجش ر  نب  یلع  داد "  خساپ  دیس  ما ، هتشادرب  نآ 

يدیس ای  باطخ "  اب  ار  نیسح  نب  یلع  دمحم ، هک  دینش  دمآ و  هنیدم  هب  هاش  لباک  زا  سپ  دوب ، هیفنح  یبا  تماما  هب  لئاق  یلباک "  دلاخ 
تفگ : دمحم  دناوخ ؟ یمن  نآ  دننام  هب  ارت  وا  هک  یناوخ  یم  یبقل  هب  ار  تا  هداز  ردارب  دمحم  يا  تفگ : يو  هب  درب ، یم  مان 

هک مدینـش  دوسالا  رجح  زا  نم  و  دروآ . یم  نخـس  هب  ار  گنـس  هک  درک  دای  دنگوس  و  دناوخ . همکاحم  هب  دوسالا  رجح  رانک  رد  ارم  يو 
تفگ :

دلاخ وبا  مدورـس و  ار  هدیـصق  نیا  دیـس )  ) نم هاگنآ  تسا . رتاوازـس  راک  نیا  هبوت  زا  وا  هک  راپـسب ، تا  هداز  ردارب  هب  ار  تماما  دمحم  يا 
دش . یماما  یلباک ،

ای یبهذم  نیا  رب  وت  متفگ : دیس  هب  دنادن . ار  نیا  هک  نآ  تسین  یماما  تفگ : مدرک ، شسرپ  ثیدح  نیا  هرابرد  يا  هعیـش  زا  تفگ : يوار 
تسج : لثمت  هفلع  نب  لیقع  تیب "  نیا  هب  وا  و  مسانش . یم  نم  هک  ینیئآ 

تسا . یکی  هار  وس ، ود  ره  زا  هچ  ورب  ریگ و  شیپ  رد  ار  شیوخ  هار  نآ ، تشپ  ای  یشره  هندرگ  رانک  زا 
تسا : اهنیا  تسا  هدرک  تیاور  دیس  بهذم  رد  ینابزرم  هکیراعشا  زا  و 

مدش  یماما  متفاتش و  تمالس  يوسب  نم 
تشاد رود  هب  نم  زا  ار  شنزرس  دنوادخ ، مدیورگ ، يرفعج  نیئآ  هب  یتقو  زا 

هحفص 104 ] ] 

تسا . راوتسا  ینوتس  نیئآ ، مالسا و  يارب  داجس  ماما  هچ  مدمآ  لئاق  تسا  تماما  ناشن  بحاص  هک  ع )  ) یلع تماماب  ع )  ) نیسح زا  سپ 
. منک تاقالم  داقتعا  نیمه  اب  ار  وا  زیخاتسر  ياهیتخس  رد  ات  مراتساوخ  وا  زا  ارنآ  ندرب  نایاپ  هب  هک  دومن  راکشآ  نم  رب  ار  یتقیقح  ادخ 

همحر رعاش -  يریمح  دمحم  نب  لیعامسا  مشاه  وبا  نایناسیک  زا  یکی  تسا : هدومرف  هحفص 93  هراتخملا "  لوصف  رد "  دیفم : نخس  - 4
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قح نید  هب  هتـسج و  تئارب  نآ  زا  هتـشگرب و  یناـسیک  بهذـم  زا  سپـس  تسا ، هدوب  يرایـسب  راعـشا  یناـسیک  نیئآ  رد  ار  يو  دوب  هللا - 
دومرف و راکـشا  وا  رب  ار  شیوخ  تعاط  بوجو  دناوخ و  ارف  دوخ  تماما  هب  ار  وا  ع )  ) دمحم نب  رفعج  نب  هللا  دبع  وبا  هچ  تسا . هدـیورگ 

هدورـس زا  تسا و  فورعم  يراعـشا  زین ، هراب  نیا  رد  ار  وا  و  دیهر . یهارمگ  زا  دش و  تماما  ماظن  هب  دـقتعم  تفریذـپ و  ار  ماما  نخـس  وا 
تسا : رعش  نیا  هیناسیک  نیئآ  هیلع " و  هللا  ناوضر  دمحم "  تماما  هرابرد  وا  ياه 

يوضر  بعش  رد  میقم  هدنز  يا 

تسا : راعشا  نیا  یناسیک  نیئآ  زا  نتسسگ  قح و  يوس  هب  تشگزاب  رد  ار  دیس  و  دیوگ : یم  هک  دسر  یم  اجنیا  هب  دیفم  نخس 

ربکا  هللا  هللا و  مساب  ترفعجت 
رفغی وفعی و  هللا  نا  تنقیا  و 

دیـس هب  نوچ  تسا : هتفگ  داشرا  زا  یلـصف  رد  و  فالتخا ) یمک  اـب  تشذـگ  هک  يا  هدیـصق  ناـیاپ  اـت   ) اـنیاد تنک  اـم  ریغ  نیدـب  تند  و 
، دنا هدناوخ  ارف  تماما  ماظن  هب  ار  يو  هدومرف و  راکنا  ار  شراتفگ  هللا  دبع  یبا  هک  دیسر  ربخ  هللا -  همحر  يریمح -  دمحم  نب  لیعامـسا 

تفگ : نینچ  قداص ) ماما  ینعی   ) ماما نآ  هرابرد  تشگرب و  یناسیک  نیئآ  زا 

هرسج  هنیدملا  وحن  ابکار  ایا 
بسبس لک  اهب  يوطی  هرفاذع 

قداص ماما  تماما  هب  يو  ندـش  لئاق  یناسیک و  بهذـم  زا  دیـس  تشگ  زاب  رب  لیلد  رعـش  نیا  تسا : هتفگ  هدرک و  داـی  ار  تیب  هاگنآ 13 
نامز و ماما  تبیغ  هب  لوق  ترضح و  نآ  تماما  هب  هعیش  بناج  زا  توعد  هوجو  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  تسا و  (ع )

هحفص 105 ] ] 

. تسا نیمه  زین  هیرشع  ینثا  هیماما  هعیش  لوق  حیرص  و  دش . ینلع  تسوا ، مئالع  زا  یکی  بیغ  نیا  هکنیا 
ربـخ يریمح  دیـس  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تـیاور  یقر  دواد  زا  بقاـنملا "  دلج 2 "  هحفص 323  رد  يو  بوشآرهـش : نبا  نخـس  - 5

نم رورس  يا  تفگ : دمآ و  ماما  رضحم  هب  تسا . رفاک  دیس  تسا : هدومرف  ماما  دنا و  هدرب  مان  وا  زا  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  رد  هک  دیـسر 
وت يارب  ینمـشد  یتسود و  نیا  دومرف  ماما  مرفاک ؟ ما ، هدرک  امـش  نانمـشد  اب  هک  یئاهینمـشد  مراد و  امـش  اب  هک  یتبحم  تدش  اب  نم  ایآ 
نآ رد  هک  يا  هناخ  لخاد  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  دیـس  تسد  هاـگنآ  يرفاـک  دوخ  ناـمز  راـگزور و  ماـما  هب  وت  هچ  تشاد  دـهاوخن  يدوس 
رس زا  ماخ  هک  دمآ  نوریب  یصخش  دش و  هتفاکـش  روگ  دز ، ربق  رب  شکرابم  تسد  اب  سپـس  درازگ و  زامن  تعکر  ود  درب و  هدوب ، يروگ 
وت تفگ : متسیک ؟ نم  دومرف : ما  هیفنح  نبا  هب  یمـسم  یلع  نب  دمحم  نم  تفگ : یتسیک ؟ دومرف : وا  هب  قداص  ماما  تخیر . یم  شیور  و 

تفرگ : ندورس  دمآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  دیس  یشیوخ ، نامز  راگزور و  ماما  دمحم  نب  رفعج 
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ارفعجت  نمیف  هللا  مساب  ترفعجت 

: دورس نینچ  دیس  تفای و  هبلغ  وا  رب  تسشن و  هرظانم  هب  هیفنح  نبا  هرابرد  دیس  اب  قاطلا "  نموم  هک "  تسا  دیسلا "  رابخا  باتک "  رد  و 
نبا بیغ  ظفاح  نادناخ و  نیا  هتخابلد  هتفیـش و  نم  هچ  مدرک  اهر  مشاب  هتـشاد  يا  هنیک  يواب  هکنآ  یب  ار  هیفنح ) دمحم   ) هلوخ رـسپ  نم 

تکرب هب  ادـخ  تسا  ناسر  يزور  دـنوادخ  رون  بسن و  یمـشاه  یئاوشیپ  وا  هچ  ما  هدروآ  يور  ع )  ) قداـص ماـما  نیئآ  هب  نکیل  ما  هلوخ 
وا نیئآ  هب  نم  و  دـش ، راکـشآ  شتماـما  ناـهرب  دروآ  یم  دـیدپ  نارونخـس  رد  ار  تغـالب  دـیامرف و  یم  یگدیـسر  ار  ناگدـنب  وا  دوـجو 

درآ . قماح  یبا  رتبح و  هب  يور  تیاده ، ییاراکشآ  زا  سپ  هک  مدوبن  ینادان  نآ  نوچ  مدیورگ و 
رد يدیسر و  غولب  لامک  هب  يدمآ و  هار  هب  کنیا  نیرفآ . تفگ : یئاط 

هحفص 106 ] ] 

تفرگ : ندورس  دیس  و  یتفرگ . عضوم  اج و  تنج ، ریخ و  زا  یهاگیاج 

ربکا ... هللا  هللا و  مسب  ترفعجت 

ماما نآ  هرابرد  دیس  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  دیس  روکذم  هدیـصق  نآ  زا  تیب  شـش  سپـس  هدرک و  دای  ار  هدیـصق  نیا  زا  تیب  جنپ  هاگنآ 
تسا : هدورس  ار  راعشا  نیا 

میاتس  یم  ار  ع )  ) هللا دبع  یبا  نوچ "  يدرم  ناوج  يراوگرزب ،
تسوا  راوتسا  ياه  هتشر  زا  مکحم ، ینامسیر  یبن و  دمحم  طبس  وا 

دنام  یم  هریخ  وا  لامج  رد  ناگدننیب  هدید 
شخب ددـم  نآ  تارطق  نوزف و  اهایرد  همه  زا  هک  یئایرد  دـنک  یم  بآ  رپ  ار  قلخ  یلاخ  ياه  ماج  با و  ریـس  ار  اهماک  وا ، دوج  ياـیرد 

تسا  اهنآ 
دوش . یم  با  ریس  شتسد ، نآ  دوج  ناراب  زا  دالب  دنریگ و  یم  ماج  شتسد  نیا  زا  دابع 

دنام  یم  از  ناراب  يربا  هب  وا  تسار  تسد 
دنیوا  تمعن  ناوخ  رب  امومع  مدرم  و  يو ، ثرا  نیمز 

هللا  لآ  یئاوشیپ  گرزب  ياو  وا  هدید  گرزب و  يادخ  تجح  يا 
ص )  ) دمحا دننامه  لامک  رد  يا  یفطصم و  نیشناج  دنزرف  يا 

یئوا  دننامه  یقولخم  دمحم و  هداز  رتخد  وت 
تسوا  لالظ  زا  وت  حور  لالظ  وا و  رون  وت ، رون  ءایض 

مبای یمن  تسد  وت  لاصخ  مهد  کی  هب  اما  میاتس ، یم  ارت  تسوت . تسد  هب  یهارمگ  زا  یئاهر  وت و  يوس  هب  ندمآ  رد  گرم ، زا  تاجن 
مساقلا یبا  تعجر  هب  لئاق  بهذم و  یناسیک  هللا -  همحر  يریمح -  دیس  تسا : هتفگ  همغلا "  فشک  هحفص 124 "  رد  یلبرا : نخس  - 6

، دناسانـش يو  هب  ار  هیرـشع  انثا  هیماما  بهذـم  هب  لوق  و  دومن ، يو  هب  ار  قح  ع )  ) قداص دـمحم  نب  رفعج  ماما  نوچ  دوب و  هیفنح  دـمحم 
هب يزاین  هک  تسا  روهـشم  نانچنآ  شنیئآ  هرابرد  وا  رعـش  دش و  نآ  هب  لئاق  درک و  عوجر  قح  هب  دیـشک و  تسد  شیوخ  بهذم  زا  دیس 
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، درادن ندرک  دای 

هحفص 107 ] ] 

دنک : یم  هاگآ  شتسرد  تسار و  نیئآ  هب  ارت  وا  هدورس  نیا  و 
داب  دورد  وا  نامدود  ربمغیپ و  رب  دنناوخ ، یم  زاوآ  نارتوبک  ات 

دنتسین ؟ تزع  نادیواج  مالعا  نامسآ و  ناگراتس  نانآ  ایآ 
تسا  ماما  نینموملا  ریما  یهارمگ ، رد  هتشگ  رس  يا 

دومرف  مالعا  ار  شتماما  قلخ ، روضح  رد  مخ ، ریدغ  زور  رد  ادخ ، ربمغیپ 
تسوا . نآ  زا  ماقم  رعاشم و  ادخ و  هناخ  هک  تسا  يدیما  هیام  نآ  نسح ، تیالو  رما  ياوشیپ  نیمود  و 

دنام  یمن  ناهنپ  شدوجو  هام  رون  دزیمآ ، مهب  اهیکیرات  دنچ  ره  هک  تسا  نیسح  اوشیپ ، نیموس 
تسوا  هب  ایند  نید و  ماوق  هک  یئاشوک  قح ، هار  رد  ياوشیپ  نآ  تسا ، یلع  مراهچ  ماما  و 
تسا  ماقم  بحاص  کین ، ياهراک  رد  دونشخ و  وا  زا  ادخ  هکنآ  تسا ، دمحم  ماما  مجنپ 

تسوا  رون  هب  نامسآ  مامت  ردب  ششخرد  هک  تسا  یهام  و  بیجن ، نادناخ  نیا  ماما  نیمشش  رفعج 
تسین  نآ  هب  ندش  کیدزن  یئاناوت  ار ، راگزور  ناراوگرزب  هک  تسا  یماقم  ار  وا  تسا و  متفه  ماما  یسوم ،

مهن ماما  ناگدازمتس ، درطم  اما  ریشمش ، بحاص  درم  نآ  یکز  دمحم  دوب  دهاوخ  سوط  نیمزرس  رد  وا  ربق  هک  تسا  یماما  نیمتشه  یلع 
شخب و رون  يدوجو  مهدزای ، نامه  ماـما  نسح ، و  تسا . مهد  ماـما  دـیلان ، شنادـقف  زا  هکم )  ) مارح دـلب  هک  یمکحم  ژد  نآ  یلع  تسا 

تسا  لامک  جوا  ياه  هلق  هار  غارچ 
جنپ هیاس  ریز  رد  نم ، دنتشهب و  رد  نم  شیاسآ  هیام  نانیا  تسا  اوشیپ  نیمهدزاود  قلخ ، هاگهانپ  مئاق و  نامز ، بحاص  نآ  یکز ، دمحم 

. مالسلا و  منت ،

هحفص 108 ] ] 

نیسح هط  رب  يدقن 

هعیش تسا و  هدوب  فورعم  برع  رد  لوا ، نرق  رخاوا  زا  خسانت  تسا " : هتفگ  ءالعلا "  یبا  يرکذ  هحفص 385 "  يرصم  نیسح  هط  رتکد 
يریمح و ياوران  نانخـس  هب  هک  تسا  بیدا  مادک  دراد و  شیارگ  تعجر  لولح و  دننام  نآ ، هب  کیدزن  بهاذم  یخرب  هدـیقع و  نیا  هب 

 " دشابن هاگآ  هراب  نیا  رد  يرگید ، رایسب  دارفا 
نآ هاگآ ، ان  ناگدنرآ  مهارف  نآ  نادان ، نایوگنخس  نآ  تافارخ  رصع  نایارس  هوای  نآ  نیسح ، هط  ناینیشیپ  زا  یگتخاس ، تبـسن  نیا  رگا 
زا نخـس ، نیا  هک  اتفگـش  اما  تخادـنا ، یمن  بجعت  هب  ارم  دوب ، هدـش  رداص  اورپ ، یب  ناگدـنهد  تبـسن  نآ  شاـکنک و  یب  ناگدنـسیون 

دسانش . یم  شواک  راگزور  رون و  رصع  یئالط ، رصع  ناسنا  ار ، نتشیوخ  دناد و  یم  رگ  وجتسج  ار  دوخ  هک  تسا  يدرم 
هورگ دـنهاوخ  یم  هک  یمدرم  تسا ، هدـمآ  راـتفرگ  زا  نوچ  ینازادرپ  غورد  نایارـس و  هواـی  رتـکد و  نیا  دوجو  يـالب  هب  هک  يراـگزور 

نیا رفک  هب  داقتعا  اب  فلاخم ، هورگ  ات  دننک  نوبز  راوخ و  لولح ، خـسانت و  زیمآ : رفک  تبـسن  اب  ار  یمالـسا  تما  زا  يراوگرزب  گرزب و 
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یگدنکارپ و هدوتـس  ان  ماجنا  رـس  هب  راک  دنیآ و  مشخ  هب  یتسردان  تبـسن  نینچ  ندینـش  زا  زین  هتـسد  نیا  دنهد و  مانـشد  ار  نانآ  هتـسد ،
تسا . نیمه  زین  دنک ، یم  رداو  درامگ و  یم  یئاوران  راک  نینچ  هب  ار  نیسح  هط  هکنآ  يوزرآ  دماجنا و  یئادج 

يا هعیـش  زا  ای  يا  هدناوخ  هعیـش  بتک  زا  یباتک  رد  ایآ  تسیچ  تسردان  تبـسن  نیا  ردـصم  تسا : هدـیرپبن  درم  نیا  زا  يرگوجتـسج  ایآ 
نیتسخن زا  هک  تسوا  ياهباتک  هعیش و  نیا  تسا ؟ هدیسر  وت  هب  هیماما  نادنمشناد  زا  يدنمـشناد  هیحان  زا  یتبـسن  نینچ  ربخ  ای  يا ؟ هدینش 

زا شیپ  رتـکد ، نیا  ارچ  سپ  دراد . شیارگ  ناـنآ  زا  تئارب  هب  و  تسا ، هدرک  مکح  لوـلح ، خـسانت و  هب  نـالئاق  رفک  هب  زورما ، هب  اـت  زور 
يرآ تسا ؟ هدرکن  هعجارم  بتک  نیا  هب  دسیون ، یئاوران  نینچ  دنز و  یتمهت  نینچ  هکنآ 

هحفص 109 ] ] 

دلج  329 هحفص 322 -  رد  هدنناوخ  يا  وت  تسا و  هداد  دیس  هرب  ار  خسانت  تبسن  لصفلا "  باتک "  رد  یـسلدنا "  مزح  نبا  وا " ، زا  لبق 
باتک و اریز  تسین ، لولح  خـسانت و  هب  لوق  خنـس  زا  تعجر  هب  لوق  اـما  يا . هتخانـش  زاـب  ار  يو  ياهلادـلج  مزح و  نبا  باـتک ، نیا  لوا 
. تسه بلطم  نیا  نمضتم  زین ، مالعا  هناگادج  تافیلات  تسا و  هدمآ  یمالک  بتک  رد  نآ ، لیـصفت  هک  روطنامه  تسا  قطان  نآ  هب  تنس 

رتکد نیا  رگا  تسا ، رود  اوران  ياهتبسن  نیا  زا  يو  تخاس  هک  دناد  یم  دراد ، دیـس  ياهیروآ  تجح  راعـشا و  رابخا و  رب  یفوقو  هگنآ  و 
دناد . تفاخس  ار  نانآ  زا  يارادبناج  يرگشیاتس و  يزرو و  رهم  ربمغیپ و  نادناخ  تبحم  رد  رایسب  ششوک  هک  دشابن  یناسک  نآ  زا 

هعیش ریغ  اب  دیس  راتفر 

نابز اب  درک و  یم  راکنا  یتخـس  هب  اج ، همه  رد  ار  نانآ  دوبن و  لئاق  یـشزرا  مارتحا و  ص )  ) ربمغیپ كاـپ  نادـناخ  ناـفلاخم  يارب  دـیس ،
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يرابخا  هراب  نیا  رد  ار  يو  و  دنار . یم  ار  اهنآ  ورین  ناوت و  مامت  اب  شدنت 

لیضفت هرابرد  يدرم  تسـشن . یتشکرب  زاوها ، هب  نتفر  يارب  يریمح  دیـس  هک : تسا  هدروآ  شردپ  لوق  زا  يریمح ، لهـس  نب  دمحم  - 1
تخادنا بآ  رد  ار  وا  دیـس  دمآ ، یتشک  رانک  هب  ندرک  لوب  يارب  درم  نآ  دش  بش  نوچ  درکهلهابم . يواب  تساخرب و  زیتس  هب  وا  اب  یلع 

. تسا هتفرگ  ار  وا  نم  نیرفن  هک  دینک  شیاهر  تفگ  دیس  دش ، قرغ  درم  نیا  دنوادخ  دندز : دایرف  نانابیتشک  درک  قرغ  و 
: دیسرپ دینش ، یئوهایه  يادص  دیس  دندرب . یم  سابع  نب  هللا  دبع  نب  لیعامـسا  يارب  ار  ریبز  نادناخ  زا  یـسورع  دوب . زاوها  رد  دیـس ، - 2

هک : دورس  وا  دنتفگ و  يو  هب  ار  یسورع  نایرج  تسا ، ربخ  هچ 
ار هبعک  مارح  هک  تسا  سکنآ  نارتخد  زا  ریبز و  نادـناخ  زا  يو  تشذـگ . اـم  راـنک  زا  شا ، هتـسب  رتسا  رب  نیدـبنگ  لـمحم  رد  یـسورع 

درک لالح 

هحفص 110 ] ] 

داب . نز  نیا  رب  گرم  دنیاین و  عمج  ود  نیا  زگره  دنرب . یم  گرزب  یهاشداپ  هاگشیپ  هب  یسورع  هب  ار  وا 
. تفایرد اریو  نم  نیرفن  تفگ : دیس  درم . دیزگ و  ار  وا  گرزب  يرام  تفر و  يا  هناریو  هب  تجاح  ءاضق  هب  نز  هار ، نیب  رد 

زا يا  هماج  اب  زین  دیس  دندمآ . نوریب  هناخ  زا  ناراب  بلط  هب  هرـصب ، لها  تفگ : رفعج  نب  لیعامـسا  نب  هللا  دبع  نب  نیـسح  نب  هللا  دبع  - 3
دورس : نینچ  دیشک ، یم  نیمز  رب  ار  شیوخ  ءادر  هکیلاح  رد  دمآ و  نوریب  نانآ  اب  همامع ، ءادر و  هبج و  اب  زخ و 

. دنربمغیپ نادنزرف  نانمشد  نانیا  هک  رابم ، اهنیا  رب  ناراب  يا  هرطق  نارب  ار  نانیا  رادرب و  یگنس  يآ و  دورف  نیمز  رب  ربا  يا 
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ياه هلـص  اـت  دوب  هدرک  سولج  دوب  روصنم  دـهع  یلو  هک  يدـهملا "  يزور "  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  یجاـن ، ناـمیل  سوبا  - 4
 " عیبر روصنم "  راد  هدرپ  هب  دمآ و  دیس  دسر . شیرق  دارفا  رگید  هب  تبون  ات  درک  عورش  مشاه  ینب  زا  تسخن  و  دهدب ، نانآ  هب  ار  شیرق 

دوب : تایبا  نیا  نآ  رد  ناسرب و  يو  هب  ار  نآ  تسا . ریما  هب  يزردنا  همان  نیا  رد  تفگ : دادرهم و  هب  رس  يا  همان 
نیرتدب اهنیا ، هک  دراد  مورحم  زین  ار  هرم "  نب  میت  ینب  و "  هدم . یمهرد  يدع "  نادناخهب "  وگب  تسا ، دـمحم  مانمه  هک  سابع  نبا  هب 

دنا . هدنیآ  هتشذگ و  مدرم 
دنهد . تمذم  ازسان و  هب  ارت  شاداپ  دنراین و  اجب  ار  تمعن  ساپس  ینک ، ششخب  نانآ  هب  نوچ 

دنرب . تمینغ  هب  ار  تجارخ  دننک و  تنایخ  وت  اب  يرامگب ، يراک  هب  ای  یناد و  نیما  ار  اهنآ  رگا  و 
. دندوبن شیب  ینارگمتس  دنا و  هدرک  زاغآ  دندوب  اورنامرف  هک  یئاهزور  رد  اهنآ  ار  عنم  نیا  يریگزاب ، اهنآ  زا  ار  تششخب  رگا  و 

هحفص 111 ] ] 

هکنآ یب  ار ، تفالخ  رما  مامز  دندرک و  عنم  ص )  ) دمحم ثرا  زا  دوب ، میرم  دـننامه  هک  ار  يو  رتخد  نادـنزرف و  ربمغیپ و  ياهومع  اهنیا 
تسا . یفاک  نانآ  يراکهنگ  تابثا  رد  يراک  نینچ  دنتفرگ و  تسدب  دنشاب  هدش  هدیزگرب  راکنیا  هب 

دنراد ؟ یم  ار  يرگید  تمعن  ساپ  ایآ  دندرواین ، اجب  ار  ربمغیپ  ياهتمعن  ساپس  هک  نانیا 
دناسر . كاروخ  كاشوپ و  هب  درک و  ناشتیاده  داهن و  تنم  نانآ  رب  دمحم ، دوجو  تکرب  هب  دنوادخ 

نب هیواعم  هللا "  دبع  وبا  دوخ  بتاک  يارب  ار  همان  يدهم ، دنتخیر . رهز  شماک  هب  دـنداد و  جـنر  اه  یئاوران  هب  ار  وا  یلو  یـصو و  اهنا  اما 
، دید ار  وا  يدهم  نوچ  دمآ و  رد  رد  زا  دیـس  دنتـشگ  زاب  مدرم  دیـشخبن و  يا  هلـص  رگید  وا  و  نک ، عطق  ار  اطع  تفگ  داتـسرف و  رایس " 

. مدادن نانآ  هب  يزیچ  رگید  متفریذپ و  ار  تزردنا  لیعامسا  يا  تفگ ك  دیدنخ و 
سپ تساخرب و  ام  سلجم  زا  يزور  دمآ ، یم  ام  دزن  هب  ابلاغ  تشاد و  تفر  دمآ و  اماب  دیس  تفگ : ریـصح "  نب  نادمح  نب  دیوس  - " 5
هداب هب  يو  هک  دینکن  ینیشنمه  دیس )  ) درم نیا  اب  تسا  جرا  فرش و  هاشداپ  دزن  رد  هک  ار  امش  تفگ : دروآ و  امب  يور  يدرم  وا  تفر  زا 

: تشون نینچ  نیصح "  نبا  هب  دیسر و  دیس  هب  ربخ  نیا  تسا . روهشم  ناگتشذگ  زا  یئوگ  دب  يراسگ و 
. مدرک وت  يارب  دوب  هتفگ  روعا  ثراح  هکنانچ  نآ  ار  ربمغیپ  ضوح  فیصوت  نم  نیصح  رسپ  يا 

ربیخ زا  هک  مدرک  یـسک  زا  دای  هک  دوبن  نآ  زج  نم  هاـنگ  يا . هدرب  ار  هرهب  نیرتگرزب  دـنناشونب  وت  هب  نآ  زا  يا  هعرج  تماـیق  يادرف  رگا 
تخیرگ !

. تخیرگ بحرم  زا  دزیرگ ، یم  ریش  زا  هک  يرخ  نوچ  هک  مدرک  دای  يدرم  زا 

هحفص 112 ] ] 

دیدنسپن . ارم  نانخس  امش ، هیامورف  راکبان و  تسپ و  نیشنمه 
تداهش يو ، شنز  رس  هچ  دیشارت ، مهاوخ  ار  ششیر  يدوزب  هدرک  شنزرـس  یلع ع )  ) ربکا تما  قوراف  تیاده و  ربهر  یتسود  هب  ارم  و 

تسا . یتشز  روز و  هب 
دندیرخ . ناج  هب  ار  دیس  ترشاعم  رهم و  دندیرب و  درم  نآ  زا  ناتسود  راعشا ، نیا  زا  سپ  تسا : هتفگ  دیوس 

 250 هحفص 254 -  یناغا 
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یضاق راوس  دزن  هب  یتداهش  ءادا  يارب  هللا -  همحر  يریمح -  دمحم  نب  لیعامـسا  دیـس  تفگ : هک  تسا  يریمح "  دیعـس  نب  ذاعم  زا  - 6
دزن هب  تداهش  ءادا  يارب  هنوگچ  تفگ : ارچ ، تفگ : یتسین ؟ دیس  هب  فورعم  دمحم  نب  لیعامـسا  نامه  وت  ایآ  تفگ : يو  هب  راوس  دمآ .
نیا تسا و  هدیشخب  ناما  دوخ  ءایلوا  ینمشد  زا  ارم  دنوادخ  تفگ : دیـس  مراد ؟ ناگتـشذگ  اب  وت  ینمـشد  زا  ربخ  نم  هکنیا  اب  يدمآ  نم 

. داد یهاوخن  قح  هب  تداهش  مسق  ادخ  هب  هچ  یضفار  يا  زیخرب  تفگ : يو  هب  راوس  تساخرب ، اج  زا  سپس  تسا ، نم  یگـشیمه  یگژیو 
دورس : نینچ  دمآ و  نوریب  دیس 

يردحج . یبا  رتخد  رسپ  وت  ربمغیپ و  زب  دزد  رسپ  تردپ  راوس  يا 
میرازیب . ناراکتشز  ناهارمگ و  زا  وت ، مغر  یلع  ام ، و 

تفرگرب و ار  همان  راوس  دنارذگ  راوس  ولج  اهذغاک  رگید  اب  ار  نآ  ات  درک  تساوخرد  تشون و  ذغاک  يا  هراپ  رب  دورـس و  يرعـش  سپس 
. ریگددم دیس  اب  تفلاخم  رد  وا  زا  ات  دروآ  دوب ، هدمآ  دورف  ربکا  رسج  رب  هک  روصنم  رفعج  یبا  يوس  هب  تفای  یهاگآ  راعشا  نآ  رب  نوچ 

دناوخ : دوب  هدورس  نینچ  نآ  رد  هک  ار  دوخ  هدیصق  تفرگ و  یشیپ  وا  رب  روصنم  دزن  هب  ندیسر  رد  دیس ،
اور  نامرف  نیرتهب  ياو  ادخ  نیما  يا  روصنم  يا 

تسا . یضاق  نیرتدب  هللا  دبع  نب  راوس  هک  یتسارب 
. تسین امش  نامرف  ياریذپ  تسا و  یلمج  ینامثع و  وا 

هحفص 113 ] ] 

دوب . ناراکهبت  ربمغیپ و  زب  دزد  وا ، دج 
هک : دز  یم  گناب  هناخ  راوید  تشپ  زا  ار  ربمغیپ  هک  دوب  یسک  و 

میا . هراک  نالف  ام  هک  يآرد  هب  ینالف  يا 
درادن . زاب  اهالب  رش  زا  ار  وا  ادخ  هک  رادزاب ، یمدآ  نینچ  رش  زا  ارم 

تشاذگ . اج  هب  دوب  ناشکرس  راگدای  هک  یئاهتنس  ام ، نایم  رد  وا 
دیآ . راتفرگ  گرزب  ياهالب  هب  دنک  وجه  سک  ره  میدرک و  وجه  ار  وا  ام 

( هر  ) دیـس نک و  شیاتـس  ار  دوخ  يدرک ، وجه  ار  راوس  هک  ناـنچنآ  کـنیا ، میدراـمگ  ءاـضق  هب  ارت  تفگ : و  دـیدنخ ، روصنم  رفعج  وبا 
تفگ : نینچ 

تسار . هیام و  یگدنشخب ، يدرمناوج و  زا  هک  ینادناخ  مریمح ، نادناخ  زا  نم ،
میاتسن . ار  يزارفا  رس  هیاپ و  دنلب  هدنشخب  چیه  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس 

تسا . شیاتس  لباق  نم  هاگدید  زا  هک  تسا  يا  هدنشخب  تسد  ار  نانآ  هچ  مشاه ، ینب  هتسج  رب  نادناخ  زا  رگم 
دننک . راکنا  نارکنم ، دنچ  ره  ، تسا دنا  شیاتس  راوازس  نم ، هاگدید  زا  هک  تسا  یتنم  نم  رب  ار  نانآ  يرآ 

دهاوخب اج  ره  هب  تشهب  رد  هک  نامه  رایط ، رفعج  هزمح و  تسا و  ام  يارب  ادخ  هدرتسگ  تمحر  تدوجو  هک  يدرم  کین  يا  دـمحا  يا 
هدـیورگ متـس  هب  نیمز  لها  دوب و  کیراب  تیادـه  هار  کیرات و  نید  ياضف  هک  هاـگنآ  اـم -  هک  یماـما  نآ  اـم ، ماـما  و  تسا ، زاورپ  رد 

دننادناخ . نیا  زا  میتفای ، یئانیب  وا  دوجو  یئانشور  هب  اه  یئانیبان  زا  سپ  دندیزرو -  یم  ربک  دندوب و 
دش . وا  لیلذ  ربیخ  هک  تسا ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نیا 

دیدرگ . نوگژاو  شگرزب  تخت  هک  هاگنآ 
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هناک اـب  یب  و  دروآ ، يور  وا  هب  نا  رب  ریـشمش  اـب  ناـنک و  شنزرـس  دودـبع "  نب  ورمع  هک "  زین  قدـنخ  هدننکـش  تخـس و  دربن  زور  رد 
دنابنج و یم  ار  شیوخ  ریشمش 

هحفص 114 ] ] 

دیشورخ . یم  تشرد  تسم و  يرتش  نوچ 
شیاهگر زا  خرس  نوخ  دش و  نیمز  شقن  یتخرد  نیگنـس  هنت  نوچ  هک  دیبوک  وا  رـس  رب  نانچ  ار ، دوخ  هدنـشک  هدیـشک و  ریـشمش  یلع 

تفرگ . نتخیر 
: تسا هتفگ  هدرک و  وگ  زاب  یعیبر "  هللا  دیبع  نب  ثرح  هک "  تسا  یناتساد  تسا ، هتفر  راوس  دیس و  نایم  رد  هک  يرگید  ياهنایرج  زا  و 

دناوخ : نینچ  دیس  هک  دوب  اجنآ  زین  راوس  مدوب ، هتسشن  ربکا  رسج  رد  روصنم  سلجم  رد 
ار نیچ  ناقاخ  هک  داد  امش  هب  لاوز  یب  یتنطلـس  نانچ  تشاد . ینازرا  امـش  هب  ار  نید  ایند و  کلم  تسین ، يدننامه  ار  يو  هک  يدنوادخ 

درک . امش  ینادنز  نوبز و  ار  كرت  ریما  ذوخام و  ار  دنه  هاشداپ  عیطم و 
درادن لد  رد  هک  ار  هچ  نآ  درم  نیا  هک  دنگوس  ادخب  نانموم  ریما  يا  تفگ : راوس  سپ  دیدنخ ، یم  روصنم  درک و  مامت  ار  هدیـصق  دیس ،

دیـس دـنا . هتـسب  ام  ینمـشد  هب  لد  هتخیر و  امـش  زج  يرگید  ياپ  هب  ار  دوخ  تبحم  هک  دنتـسه  یهورگ  اه  نیا  ادـخب ، دروآ  یم  نابز  هب 
میوگتسار . امش  شیاتس  رد  نم  تسا و  وگغورد  راوس  هک  مسق  ادخب  تفگ :

تسا یگر  تیب  لها  امـش  هب  نم  يزرورهم  یگتـسبلد و  هک  یتسارب  درب . یم  دسح  يا ، هدمآ  رهم  رـس  رب  نم  اب  وت  دنیب  یم  هک  کنیا  اما 
شنادناخ هرابرد  لجوزع  دنوادخ  دنا و  هدوب  امش  نمـشد  مالـسا  تیلهاج و  رد  شنادناخ ، و  درم ، نیا  و  تسا . نم  نت  رد  مناردپ  زا  هک 

تسا : هداتسرف  ورف  ربمغیپ  رب  ار  هیآ  نیا 
نولقعی . مهرثکا ال  تارجحلا  ءارو  نم  کنودانی  نیذلا  نا 

دیس دیوگ . یم  ازسان  دهد و  یم  مانشد  ار  نیخیش  تسا و  تعجر  هب  لئاق  دیس  نانموم  ریما  يا  تفگ : راوس  تسا . تسرد  تفگ : روصنم 
: تسا هدومرف  هک  تسا  یلاعت  يادخ  راتفگ  ساسا  رب  نم  نخس  متعجر ، هب  لئاق  دیوگ : یم  هکنیا  اما  تفگ :

هحفص 115 ] ] 

نوعزوی . مهف  انتایاب  بذکی  نمم  اجوف  هما  لک  نم  رشحن  موی  و 
تسا : هدومرف  رگید  ياج  رد  و 

ادحا . مهنم  رداغن  ملف  مهانرشح  و 
تسا : هدومرف  هناحبس  يادخ  زین  و  صاخ . يرگید  ماع و  یکی  تسا  رشح  ود  رشح ، هک  دوش  یم  هتسناد  اجنیا  زا  و 

لیبس . نم  جورخ  یلا  لهف  انبونذب  انفرتعاف  نیتنثا  انتییحا  نیتنثا و  انتما  انبر 
تسا : هدومرف  يادخ  زین  و 

مهایحا . مث  اوتوم  هللا  مهل  لاقف  توملا  رذح  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رت  ملا 
زین دنوشیم و  روشحم  روم  هرهچ  رد  ناربکتم  تمایق  زور  رد  تسا : هدومرف  زین  ادخ  ص )  ) ربمغیپ لجوزع . يادـخ  باتک  تایآ  تسا  نیا 

فذق . فسخ و  خسم و  یتح  دوب . دهاوخ  نم  تما  رد  نآ  دننام  هکنآ  رگم  تسا  هتشاذگنلیئارسا  ینب  رب  يزیچ  تسا : هدومرف 
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نیا رباـنب  دروآ . رد  ریزنخ  نومیم و  تروـص  هب  ار  تما  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  دـنوادخ  هک  تسین  رود  مسق ، ادـخب  تسا : هتفگ  هفیذـح  و 
تسا نامه  مدقتعم  نادب  نم  هک  یتعجر 

هحفص 116 ] ] 

نومیم و ای  گـس  تروص  هب  ار  راوس )  ) درم نیا  یلاـعت  يادـخ  هک  منآ  رب  نم  تسا و  هدـمآ  زین  تنـس  رد  تسا و  قطاـن  نآ  هب  نآرق  هک 
دورس : نینچ  دیس  دیدنخ و  روصنم  سپ  تسا . رفاک  شکرس و  رگمتس و  وا  هچ  دنادرگ ، یم  رب  ایند  هب  درومای  ریزنخای 

یم رد  ار  نآ  یتسردان  یهاگآ  ان  هاگآ و  ره  هک  تفگ  ینانخس  وا  متسشن . همصاخم  هب  راوس  هلمش  ابا  رانک  لداع ، یهدنامرف  تمدخ  رد 
یئوگغورد نوچ  نم  نخـس  یتسرد  هدنامرد . شیوخ  لطاب  هشیدنا  رد  دیوشب و  شنادناخ  نم  نماد  زا  ار  راع  بیع و  تسناوتن  وا  تفای .

ماما هب  و  دراد . یم  نمـشد  ار  وا  يالاو  شخب و  ینـشور  لوسر  شرع و  بحاص  يادـخ  راوس ، دـش . نایامن  روصنم  رب  نادان  هلبا  درم  نآ 
متس هب  دنا ، هدرک  ءادا  ار  ربمغیپ  تلاسر  قح  هک  یهورگ  نایم  رد  و  دیوگ . یم  ازسان  تسا ، رت  رب  یلضاف  ره  زا  لضف  رد  هک  يا  هدنـشخب 

دنک . یم  تموکح 
داتفا . یگدنامرد  یگتشگ و  رس  هب  وا  درک و  نایامن  ار  يو  ياهیراک  ایر  دنوادخ 

نم زا  تسد  وا  تسا . رتراکمتـس  درک  زاغآ  ار  یئوگدـب  هکنآ  نانموم  ریما  يا  تفگ : دیـس  رادرب  راوس  زا  تسد  دیـس  يا  تفگ : روصنم 
دنکن . ترجه  ات  رادب  وا  زا  تسد  تسا ، فاصنا  هب  ینخس  تفگ : راوس  هب  روصنم  دشابن ، يراک  وا  اب  زین  ارم  ات  درادب 

دلج 1   64 هحفص 61 -  هراتخملا "  لوصفلا  " 
تسا : اهنیا  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  جرفلا  وبا  هدناوخ و  روصنم  يارب  هدورس و  راوس  وجه  رد  دیس  هک  يراعشا  زا  و 

رد ار  راوس  داهد  تریخ  يازج  ادخ  هدـیرفآ  نیرتهب  يا  وگب : تسا  تمایق  يادرف  رد  خزود  شتآ  زا  تاجن  وا  تعاطا  رد  هک  یئاوشیپ  هب 
. نکم يرای  شینارمکح 

هحفص 117 ] ] 

ربک رورغ و  بیاغ  زا  دنیآ  یم  شدزن  هب  مصخ  تیفرط  هک  هاگنآ  شابم  روای  ار  شکرس  ربکتم و  بیع و  رپ  یعدم و  شیدنادب ، درم  نیا 
دنیاشگ . یمن  وا  رب  هدید  وا  یشکرس  و 

: تفگ دیدنخ و  دـید  ار  وا  روصنم  نوچ  دـش و  لخاد  راوس  سپ  دوبن . شیب  يا  هنهرب  هنـسرگ  وا  يدرک ، یمن  يریگتـسد  وا  را  وت  رگا  و 
دیس و ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  ارچ  يا ؟ هدینـشن  تساوخ ، يرگید  دوهـش  تفریذپ و  ار  قدزرف  تداهـش  هک  هیواعم  نب  سایا  ناتـساد  ایآ 
ار شرذع  راوس  یلو  درک  نینچ  دیـس  دـبلط و  شزوپ  وا  زا  دـنک و  شزاس  راوس  اب  هک  داد  روتـسد  دیـس  هب  هاگنآ  یهد ؟ یم  رارق  وا  نابز 

دورس : نینچ  وا  تفریذپن و 
نک . سب  متفگ : نانک  شنز  ریس  ار  دوخ  سفن  سپ  دشن . هتفریذپ  مرذع  اما  متفر  یهاوخ  رذع  هب  ربنع  نادناخ  زا  يراکبان  دزن  هب 

دور ؟ یم  دوخ  لامعا  زا  یهاوخ  رذع  هب  يربنع  يدرم  دزن  هب  وت ، نوچ  يدرم  دازآ  ایآ 
میضفار . ار ، ناراکتشز  ناهارمگ و  وت ، مغر  یلع  ام  و  تسا . ردحج  یبا  رتخد  تردام  ربمغیپ و  رب  دزد  وت  ردپ  راوس  يا 

ار دیس  تسد  ات  دنهد  تداهـش  راوس  دزن  رد  وا  تقرـسب  هک  تسا  هدرک  هدامآ  ار  یهورگ  راوس  هک  دیـسر  ربخ  دیـس  هب  تسا : هتفگ  زین  و 
. میتخادـنا شناـیز ، هب  اـی  دـشاب  وا  دوس  هب  هاوخ  دیـسرب ، تموکح  زا  ارت  تفگ  تساوخ و  ار  راوس  وا  درب و  رفعج  یبا  هب  تیاکـش  دربـب .
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. درکن راتفر  يدب  هب  دیس  اب  رگید  درم  ات  راوس 
زیتس رگیدکی  اب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  سپ  باحـصا  يرترب  هرابرد  مراد ، تنب  هللا  دـبع  نادـناخ  زا  درم  ود  تفگ : رحاس  نب  لیعامـسا  - 7

ماجنا رس  ات  دندرک ، یم 

هحفص 118 ] ] 

یلع هکنآ  دندمآ و  شیوسب  شدنتخانش  یمن  هکیلاح  رد  اهنآ  دیـسر و  رد  دیـس  دنداد . اضر  ذرگب ، اهنآ  رب  هک  یـسک  نیتسخن  يرواد  هب 
یلع همه  زا  رترب  ما  هتفگ  نم  میا  هدرک  ادیپ  فالتخا  ربمغیپ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هرابرد  درم  نیا  نم و  تفگ : نینچ  تسناد  یم  رت  رب  ار 
بل میب  زا  مود  درم  دندیدنخ و  رضاح  تسا ؟ يرگید  نخس  ار  هداز  انز  نیا  رگم  تفگ  درک و  عطق  ار  شنخس  دیـس  تسا . بلاط  یبا  نب 

دیس . دوخ  زا  یسودس و  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  زتعم ص 7  نبا  ءارعشلا  تاقبط  یناغا ج 7 ص 241 ، دادن . یخساپ  تسب و  ورف 
زور رد  هک  يدربن  رد  ار  ضر )  ) هشیاع يریمح ، دمحم  نبا  دیـس  هک : تسا  هدمآ  نینچ  ظحاج  ناویحلا  تایح  دلج 1  هحفص 91  رد  - 8

تسا : هدورس  و  دروخ ، یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هدرک  دننام  يا  هبرگ  هب  تخادنا ، هار  هب  ناناملسم  راتشک  يارب  لمج 
دروخ . یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دنام  نم  يا  هبرگ  هب  یئوگ  دنار  هرصب  هب  ار  دوخ  رکشل  ناتخب  موش  رگید  اب  هتسشن و  جدوه  رد  هشیاع 

دیس ياهییارآ  مزب  اهشرازگ و 

، کنیا دش ، دهاوخ  یباتک  دیآ ، مهارف  رگا  هک  دنا  هدرک  وگزاب  دیـس  زا  يرایـسب  رداون  فئاطل و  ياهیگزمـشوخ و  نارگید ، جرفلا و  وبا 
مینک : یم  هدنسب  دراد ، شیاجنگ  لاجم  هک  نآ  زا  یکدنا  رکذ  هب  میرذگ و  یم  اهنآ  مامت  زا  ام 

متفر یم  سیق  نارسپ  دزن  هب  نم  تفگ : هک  تسا  درک  تیاور  یصخش  زا  دوخ  دانسا  هب  یناغا  دلج 7 "  هحفص 25  رد  جرفلا "  وبا  - " 1
ات هد  ناشن  نم  هب  ار  تحاولا  تفگ : دـید و  ارم  دیـس  هک  متـشگ  یم  رب  اـجنآ  زا  يزور  دـندناوخ . نم  تیاور  میارب  نسح  لوق  زا  اـهنآ  و 

: تشون نآ  رد  مدرپس ، وا  هب  هب  ار  محاولا  میوش . یم  ار  شیاه  هتشون  شمریگ و  یم  هن  رگ  مسیونب و  نآ  رد  يزیچ 

هحفص 119 ] ] 

لقن نآ  نیا و  زا  رانید "  نب  تلـص  سیق و "  نارـسپ  هک  یثیدـح  رب  ار  تشوگ  یب  دـیرت  يا  همقل  قیوس و  يا  هعرج  یگنـسرگ  تقو  هب 
مراد . رت  تسود  دننک 

. دناشک یم  خزود  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  ياهتیاور  نیمه 
دورس : نینچ  وا  دنداد و  یمن  شوگ  نارضاح  اما  دناوخ ، یم  رعش  دوب و  هتسشن  ینمجنا  رد  دیس ، يزور  - 2

درک . هابت  ناواگ  نادنفسوگ و  نارخ و  نیا  نایم  رد  ارم ، هدروآ  درگ  ياهبدا  دنوادخ ،
هب دنیآ ، فرح  هب  نوچ  دنناسنا و  دنشوماخ ، ات  دنونـش ؟ یم  ار  ناسنا  نخـس  نایاپ  راهچ  هنوگچ  دنهد و  یمن  شوگ  نم  نانخـس  هب  نانیا 

. دننام یم  يالو  لگ  نورد  ياه  هغابروق 
منک جاودزا  وت  اب  رفـس  نیا  رد  مهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  شوخ  ار  نز  دـش . هارمه  بهذـم ، یـضابا  یمیمت و  ینز  اب  یهار ، رد  دیـس  - 3

وت تروص  نیا  رد  مینیبب  ات  تفگ : دیدنخ و  نز  دوب . دهاوخ  دوهـش  یلو و  روضح  یب  هجراخ  ما  حاکن "  دننام  دنویپ  نیا  و  تفگ : دـیس 
دورس : نینچ  دیس  یتسیک ؟
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نم تردـق  نمی ، لزانم  رد  تسا . تزع  جوا  رد  نمی "  يذ  مدرم "  نایم  رد  هک  يا  هدرک  شـسرپ  يدرم  زا  یـسرپ ، یم  منادـناخ  زا  رگا 
هتشذگ رثام  نوچ  هک  نامع  نیمز  رـس  دزا "  يرآ "  تسا . دزا "  نزریوذ " و "  نادمه " و "  نیعروذ " و "  عالع " و "  وذ  لئابقهب " 

نطو اهنآ ، هدرتسگ  نیمز  رـس  نم و  هناخ  اهنآ  هناخ  دش  جراخ  نم  جاودزا  زا  ناشرتخد  هکنیا  اب  دنناگرزب ، رامـش  رد  دنرمـش ، رب  ار  اهنآ 
. تسا نم 

خزودرد یئوگنرس  زا  یئاهر  دیما  نآ  اب  هکم  يرهم  تسا و  ندع "  رد "  متزع  يارس  جحل " و  رد "  نم  یلاع  لزنم  تسا ، لزنم  ود  ارم 
. تسا ع )  ) يداه نسحلا  وبا  هب  قلعتم  مراد ،

دی دنیآ ؟ یم  عمج  هنوگچ  ود  نیا  یضابا ، یمیمت و  ینز  اب  یضفار  ینمی و  يدرم  تسین ، يزیچ  نیا  زا  رتبیجع  و  تمتخانـش ، تفگ : نز 
وت یشیدنا  کین  هب  تفگ :

هحفص 120 ] ] 

هک تسین  نیا  یئوش  انز  یگژیو  تایآ  تفگ : نز  دنکن . دوخ  بهذم  هتـشذگ و  زا  يدای  ام  زا  کی  چـیه  ینارب و  ار  سفن  گس  هکنیا  و 
دنک ؟ یم  ادیوه  ار  اهناهن  ادیپ و  ار  اه  هدیشوپ  دش ، ملسم  مولعم و  نوچ 

. دـنام یم  اـنز  هب  نآ  تفگ : نز  درب ، یمن  یپ  نادـب  سک  چـیه  هک  هعتم  تفگ  تسیچ ؟ تـفگ : نز  مراد ، يرگید  داهنـشیپ  تـفگ  دـیس 
یلاعت يادخ  هن  رگم  تفگ : دیـس  ارچ ؟ تفگ : يدرگ ؟ رفاک  نآ  هب  يدروآ ، نآرق  هب  هک  ینامیا  زا  سپ  هکنیا  زا  ربب ، هانپ  ادـخ  هب  تفگ :

تسا : هدومرف 
هضیرفلا : دعب  نم  هب  متیضارت  امیف  مکیلع  حانج  هضیرف و ال  نهروجا  نهوتاف  نهنم  هب  معتمتسا  امف 

يو راـنک  رد  ار  بش  دیـس  تشگرب و  وا  اـب  و  درک . نینچ  منک و  یم  دـیلقت  یـسایق ، لـها  هک  وت  زا  میوـج و  یم  ریخ  ادـخ  زا  تفگ : نز 
رد يرفاک  جاودزا  هب  ارچ  دنتفگ : دندرک و  لتق  هب  دیدهت  ار  وا  دیـسر ، نز  نآ  بهذم  یجراخ  نادـناخ  هب  راک  نیا  ربخ  نوچ  دـنارذگ و 

رگیدکی زا  ات  تشاد  هطبار  دمآ و  تفر و  دیـس  اب  هعتم  قیرط  هب  یتدم  نز  دنتـشادن و  یهاگآ  هعتم  زا  نانآ  اما  درک  راکنا  يو  يا ؟ هدمآ 
دندش . ادج 

هجراخ ما  حاکن  نم  عرـسا  رئاس  لثم  هب  هراشا  دـنام  یم  هجراخ "  ما  حاکن "  هب  دـنویپ  ویا  تفگ  ناتـساد  زاغآ  رد  هک  دیـس  نخـس  نیا  و 
هب يراگتـساوخ  نوچ  هک  تسا  هبلعث  نب  رادـق  نب  هللا  دـبع  نب  دعـس  رتخد  هرمع ، هجراخ ، ما  و  دـنرب . یم  راـکب  یگدزباتـش  رد  هک  تسا 
ما تسا : هتفگ  دربم  ناباوخب  تفگ  یم  وا  يآ و  دورف  تفگ : یم  راگتساوخ  تفریذپ . یم  اروف  مراگتـساوخ  تفگ  یم  دمآ و  یم  شدزن 

هب ار  بش  نوچ  هک  تسا  تسا  ینانز  نآ  زا  وا  تسا و  هدیئاز  برع  يارب  نوگانوگ  ناردپ  زا  دنزرف  يدنا  تسیب و  هجراخ 

هحفص 121 ] ] 

زا وا  يدونـشخ  تمـالع  تفر و  یم  هن  رگ  دـنام و  یم  تساوخ  یم  رگا  دوب  شدوخ  اـب  شراـیتخا  دروآ . یم  حبـص  هب  يدرم  اـب  جاودزا 
. تخپ یم  شیوش  يارب  يا  هناحبص  دش  یم  دادماب  نوچ  هک  دوب  نیا  شیوش 

هبقع رظتنم  دوب و  ام  اب  مه  یلع  نب  نامیلس  رسپ  میدوب و  هداتسیا  ملسم  نب  هبقع  هناخ  هناتسآ  رد  دیس  اب  نم  تسا : هتفگ  هریغم  نب  یلع  - 4
یم هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترعاـش  تفگ : دیـس  هب  ضیرعت  اـب  نامیلـس  نبا  دوش . راوـس  اـت  دـندوب  هدرک  نیزار  يو  بکرم  هک  میدوـب 

: دیوگ یم  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رت  رعاش  ادخب  تفگ : دیرپ و  اج  زا  دیـس  دنا . مدرم  نیرتهب  نافع  نب  نامثع  وا و  رایود  دمحم و  دـیوگ :
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راـتفگ و رد  رتابیکـش و  رت و  اـناد  ملح  ملع و  رد  یـسک  هچ  و  تسیک ؟ نید  رد  مدرم  نـیرت  رادـیاپ  هـک  سرپـب  شیرق  زا  یناد ، یمن  رگا 
تسا . رت  راکتسرد  نامیپ 

دنرذگ . یمن  یلع  نسحلا  یبا  زا  دنزر  یم  دسح  ناکین  هب  هک  دنشابن  یناسک  زا  دنشاب و  وگتسار  رگا 
رگناریو کـنیا  ارچ  يدوب ، نتـشیوخ  فلـس  فرـش  يارب  یبوخ  فلخ  وـت  ناوـج  يا  تفگ ك  دروآ و  یمـشاه  درم  نآ  هب  يور  سپس 

هک نآ  رب  تسین ، وت  داهن  زا  شداهن  هک  ار  یسک  يا و  هتساخرب  شیوخ  نادناخ  يزوت  هنیک  هب  يا ؟ هدش  دوخ  فلس  رگشنزرس  و  فرش ،
تخیرگ و مرش  زا  ناوج  نآ  دراد . راوخ  ارتات  درک ، مهاوخ  هاگآ  نایرج  زا  ار  نانموم  ریما  نم  یهد ؟ یم  يرترب  تسوا  لضف  هب  تلـضف 

. داد نامرف  دیس  يارب  يا  هزیاج  هب  يو  و  تشاذگ ، نایرج  رد  ار  هبقع  رازگ ، ربخ  یلو  دنامن ، ملسم  نب  هبقع  رظتنم  رگید 
نیا دوب . هعیش  دیس و  تسود  اجنآ و  رادنامرف  يدسا  كامس  ریجب  وبا  دمآ و  زاوها  هب  دیس  هک  تسا  هدرک  تیاور  یجان ، نامیلـس  وبا  - 5

، دیس دناوخ ، یم  وا  يارب  درک و  یم  ظفح  ار  دیس  رعش  هک  دوب  روعذم  نب  دیزی  مان  هب  یمالغ  ار  رادنامرف 

هحفص 122 ] ] 

ار دیـس  نادرگبـش ، تشگزاب . هناخ  هب  دـمآ  رـس  هب  بش  نوچ  تسـشن و  يراوخ  بارـش  هب  تفر و  دوخ  يزاوها  ناتـسود  دزن  هب  ار  بش 
. داتسرف روعذم  نب  دیزی  يارب  تشون و  ار  تایبا  نیا  زور  نآ  يادرف  دندرک . ینادنز  ریگتسد و 

: تفگ دیزی  دنا ؟ هدرک  هچ  دیـسرپ : تسین . یندرک  ناربج  هک  دنا  هدروآ  راب  هب  یتیانج  نادرگ  بش  تفگ : دـمآ و  ریجب  یبا  دزن  هب  دـیزی 
: دناوخ نینچ  هاگنآ  ونشب و  تسا  هداتسرف  نادنز  زا  دیس  هک  ار  تایبا  نیا 

ياخ هناخ  هک  يراید  دونـش ، یمن  هکنآ  دهد  خـساپ  هنوگچ  سرپب و  شلاوحا  یگنوگچ  زا  تسرفب و  دورد  نآ  رب  تسیاب و  رای  راید  رد 
نوچ يراسخر  لگ  ناربلد  هاگیاج  اجنآ ، يزور  تسین . يربخ  هداتفا ، زاورپ  زا  ياهرتوبک  اههابور و  زا  زج  نآ  هنهپ  رد  هدش و  یلاخ  نآ 

. دوب عزوب  بابر و  هزع و  لمج و 
دش . یمن  تفای  نانآ  دننام  ینمادکاپ  رد  هک  دنتسیز  یم  اجنآ  رد  یمادنا  رت  نامشچ  هیس 

. تسا اه  هدمآ  درگ  رگ  هدنکارپ  راگزور ، و  دنتسسگ ، مه  زا  عمجت  دنویپ و  زا  سپ  نانیا  هک  سوسفا 
تسا . هاگرد  نیا  هب  هتسب  وت  نایز  دوس و  هچ  تسرفب ، دورد  يا  هدمآ  دورف  وا  رب  هک  يریما  هاگشیپ  هب  سپ 

دریذپ . یم  ار  تتعافش  دروآ و  یم  رب  ار  تیوزرآ  یئاشگب ، زاینهب  نابز  نوچ  هک  يریما 
دیس يراد ، شنادنزرف  لسرم و  دمحا  هب  هک  يرهم  رطاخ  هب  وگب : وا  هب  دنوش ، یمن  ار  ناتنانخس  نارگید  يدرک و  تولخ  وا  اب  هک  هاگنآ 

درک . یهاوخ  ورد  ار  دوخ  هتشک  نیا  يزور  هچ  شخبب  نم  هب  ار 
دیوگ : هدیصق  نیا  رد  تسا .... هتخیر  دمحم و ص ) نامدود  ياپ  هب  ار  لد  هنیس و  رد  هتفهن  رهم  وا 

دنزادنا ریزبرس  ناگیامورف ، نیا  ات  ناوخب  رعش  زیخرب و  روعذم  رسپ  يا 

هحفص 123 ] ] 

دنهن . مه  رب  هدید  و 
دندروآ . یم  دوجوب  فالتخا  فاکش و  دندرک و  یم  راکشآ  ار  شیوخ  ياه  هنیک  دوبن ، ریجب  یبا  میب  زا  رگا  هک 

هتسویپ و هک  دوب  امش  رونخس  بیطخ  نیا  میدرک ، اهربص  زین  ام  هک  دیـشاب  هتـشاد  هلاس  داتفه  یلمحت  دینکم و  یبات  یب  اه  هدیرب  ینیب  يا 
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دنا . صیرح  دب  راک  هب  ناتخب  موش  يرآ  دنک . كانمشخ  ار  قلاخ  دونشخ و  ار  قلخ  ات  داد  یم  مانشد  یپ ، رد  یپ 
نآ هک  يا  هدرک  نم  هب  یتیانج  تفگ : درک و  شنزرس  ار  وا  دناوخارف و  ار  شیوخ  نابساپ  سیئر  دینـش ، ار  تایبا  نیا  نوچ  ریجب "  وبا  " 

، داد تخـساپ  نوچ  و  دیئامـش ؟ زا  کی  مادـک  مشاـه  وبا  یـسرپ  یم  يور و  یم  نادـنز  يوس  هب  ینتورف  اـب  کـنیا  درک . ناوتن  ناربج  ار 
يرآ . یم  شنم  دزن  هب  یتفا و  یم  هار  عضاوت  هب  وا  اب  یناشن و  یم  شیوخ  بکرم  رب  ار  راو  يروایم  شنوریب 

، دندوب هدنکفا  نادنز  هب  يو  اب  هک  ار  یناسک  همه  هک  هاگنآ  رگنم  دیآ ، نوریب  نادنز  زا  دشن  رضاح  دیزرو و  عانتما  دیس  درک ، نینچ  يو 
دننک . دازآ 

رآ نوریب  ار  ناینادنز  همه  تسا ، هتفگن  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ : ریجب  وبا  داد  شرازگ  ار  نایرج  دما و  ریجب  یبا  دزن  هب  سـسع ، تسرپرس 
ماجنا ار  شیاه  هتـساوخ  دوخ ، ینوبز  هب  ورب و  کـنیا  مینک . تفلاـخم  میتسناوت  یمن  تفگ ، یم  رگا  نوچ  هدـب . یلوپ  مه  مادـک  ره  هب  و 

هدب .
ام رب  وت  تفگ : درک و  یئوـجلد  وا  زا  ناـبز  هب  ریجب  وـبا  دروآ ، ریجب  یبا  دزن  هب  ار  دیـس  درک و  دازآ  ار  بش  نآ  ناینادـنز  همه  تفر و  وا 

دیـس داد ؟ خر  نایرج  نآ  ات  یتخادرپ ، یگراوخ  یم  هب  شیوخ  يزاوها  راک  دـب  ناتـسود  اب  یتفر و  يدـماین و  ام  دزن  هب  اما  يدـش ، دراو 
. دنام وا  دزن  یتدم  دیس  داد و  روتسد  يو  يارب  گرزب  يا  هزیاج  هب  ریجب  وبا  دیبلط و  شزوپ 

ثیدح نم  يارب  هبـش  نب  رمع  تفگ : داد و  ربخ  ارم  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  تسا : هتفگ  یناغا  دلج 7  هحفـص 259  رد  جرفلا "  وبا  - " 6
هصیبق نب  متاح  تفگ : درک و 

هحفص 124 ] ] 

راوس وا  تشپ  رب  نیـسح  نسح و  هک  دوب  هدجـس  رد  ص )  ) ربمغیپ تفگ : یم  هک  دینـش  یثدحم  زا  دیـس  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب 
اروف دیـس  دنتـسه . یناراوـس  وـکین  زین  اـهنآ  هک  دوـمرف  ص )  ) ربـمغیپ و  امـش . بکرم  تسا  یبـکرم  بوـخ  تفگ : ضر )  ) رمع دـندش و 

دورس . نینچ  هراب  نیا  رد  تشگرب و 
رد ناشیا  و  دومرف ، شزاون  تفگ و  موش  ناتیادف  اهنآ  هب  ربمغیپ  دنتسشن . يزاب  هب  وا  ناماد  رد  دندمآ و  ربمغیپ  تمدخ  هب  نیـسح  نسح و 

یناراوس ! شوخ  هچ  یبکرم و  وکین  هچ  دندش . راوس  وا  ندرگ  رب  دنتسشن و  ربمغیپ  شود  رب  دنتشاد : یهاگیاپ  نینچ  ربمغیپ  تمدخ 
ینادنزرف و بوخ  هچ  تسا . بلاط  یبا  دنزرف  ناشردپ  ابیز و  تشرـس و  کین  نماد و  كاپ  راک و  وکین  ییوناب  ناشردام ، هک  ینادـنزرف 
هک دینادب  دـیرادنپ . یم  امـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تیادـه  هک  دـینادب  دـینکم و  گنرد  نم  ناتـسود  يردام  ردـپ و  هدیدنـسپ  هچ 

تسا . یهارمگ  هیام  یئانیب ، لابندب  يروک  نیقی و  زا  سپ  دیدرت 
دیراد . دیما  نامثع ، هب  مه  تسا و  تیاده  ماما  هک  یلع  هب  ایآ 

دنفلاخم . مه  اب  تخس  دیما ، هیام  ود  نیا 
دیراودیما . دنتخیگنا  رب  ار  ناورهن  جراوخ  هک  وا  ناوریپ  هیواعم و  هب  زین  و 

تسا . ناطیش  هب  نموم  هیام  ورف  نآ  زیخاتسر ، رد  ناشیا  ماما 
يزاب يارب  هک  نینسح  بناج  هب  ربمغیپ  یهاگتشاچ  رد  تسا : هدروآ  ثیدح  رکذ  نودب  ار  تایبا  نیا  شتاقبط  هحفص 8  رد  زتعم "  نبا  " 

ار اهنآ  تفگ و  موش "  ناتیادف  ناشیا "  هب  هک  تشاد ، یمارگ  دح  نیا  رد  و  تفرگ ، شوغآ  ار  ود  نآ  دمآ و  دندوب ، هدش  جراخ  هناخ  زا 
یناراوس ! بوخ  هچ  یبکرم و  وکین  هچ  دناشن ، دوخ  شود  رب 

تسا : هدوزفا  ار  تایبا  نیا  هدروآ و  ثیدح  رکذ  نودب  ار  هدیصق  نآ  زا  تیب  زین 6  ینابزرم "  " 
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مشاه ینب  شاداپ  ام ، بناج  زا  ار  نیرب  تشهب  دمحا ، ماعنا  ربارب  رد  ادخ 

هحفص 125 ] ] 

دنا . نخس  نیریش  يوخشوخ و  تشرس و  كاپ  داهن و  كاپ  نادناخ ، نیا  دارفا  همه  هچ  دهد : رارق 
یم وگزاب  ار  نآ  تایبا  زا  یخرب  هک  تسا  نیـسح ع "  نسح و  طبـس "  ماما  ود  هرابرد  یثیداحا  نمـضتم  هدیـصق ، نیا  دیوگ : ینیما "  " 

مینک .

یبنلا  نیسحلا  نسح و  یتا 
نابعلی هرجح  اسلج  دق  و 

هک تسا  هدروآ  يراصنا  بویا  وبا  زا  شخیرات  دلج 3  هحفـص 314  رد  رکاسع  نبا  مه  یناربط و  هک  تسا  یثیدح  هب  هراشا  تیب  نیا  رد 
؟ يراد یم  تسود  ار  اهنآ  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ : دندرک ، یم  يزاب  وا  ناماد  رد  نیـسح  نسح و  مدش و  دراو  ص )  ) ربمغیپ رب  تفگ : یم 

دننم . يایند  یندیئوب  يوبشوخ  ياهلگ  هکنآ  لاح  مرادن  تسود  هنوگچ  دومرف :
یم درب و  یم  هار  اپ  تسد و  راـهچ  هب  تشاد و  تشپ  هب  ار  نیـسح  نسح و  وا  مدـمآ و  ص )  ) ربمغیپ تمدـخب  تفگ  هک  تسا  رباـج  زا  و 

دیتسه . یناراوس  بوخ  زین  امش  امش و  رتش  تسا  يرتش  وکین  دومرف :
دیس : هتفگ  نیا  و  تسا . هدروآ  ماش  خیرات  دلج 4  هحفص 207  رد  ار  تیاور  نیا  رکاسع  نبا 

لوسرلا  نیسحلا  انسح و  یتا 
نابعلی هوحض  اوزرب  دق  و 

تمدخ رد  ام  دنا : هتفگ  هک  تسا  هدروآ  نامیلـس  هرم و  نب  یلعی  لوق  زا  ار  نآ  یناربط ، هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  نآ ، زا  سپ  راعـشا  و 
دوب . هاگتشاچ  ینعی  راهنلا ، دار  ماگنه ، نآ  دنا و  هدش  مگ  نیسح  نسخ و  ادخ  ربمغیپ  يا  تفگ : دمآ و  نمیا  ما  هک  میدوب  ربمغیپ 

متفر و تفر ، یم  ربـمغیپ  هک  یئوـس  زا  زین  نـم  تـفرگ . شیپ  رد  یهار  یـسک  ره  دـیوش . منادـنزرف  ياـیوج  دـیزیخرب و  دوـمرف : ربـمغیپ 
دندوب و هدروآ  رد  رگیدکی  شوغآ  رد  تسد  هک  مدید  ار  نیسح  نسح و  مدیسر و  يا  هیاپ  هوک  هب  ات  میتفر  نانچمه 

هحفص 126 ] ] 

يور زین  وا  تفر و  رام  يوس  هب  هدز  باتش  ربمغیپ  دوب . هدز  هقلح  نانآ  درگرب  دمآ ، یم  نوریب  شناهد  زا  شتآ  هیبش  يا  هلعـش  هک  يرام 
ناـشتروص هب  تسد  درک و  ادـج  مه  زا  ار  ناـنآ  دـمآ و  شنادـنزرف  بناـج  هب  ربمغیپ  تفر . یخاروس  هب  دـیزخ و  سپـس  دروآ  ربمغیپ  هب 

هناش رب  ار  يرگید  تسار و  شود  رب  ار  یکی  سپـس  دیزیزع  ردقچ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  داب . ناتیادف  مردام  ردـپ و  دومرف : دیـشک و 
زا ناشردپ  دنتـسه و  یناراوس  بوخ  مه  اهنآ  دومرف : ربمغیپ  امـش . بکرم  تسا  یبکرم  وکین  امـش  لاح  هب  اشوخ  متفگ  نم  دـناشن . پچ 

تسا . رتهب  اهنآ 
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تسا . هدمآ  نآ  بیترت  هحفص 106  دلج 7  رد  هک  نانچنآ  یطویس ، ریبک  عماج  زا  لقن 
: متفگ مدـید ، ربـمغیپ  شود  رب  ار  نیـسح  نسح و  تفگ : هک  تسا  هدروآ  رمع  زا  شخیراـت ، دلج 4  هحفـص 317  رد  رکاـسع "  نبا  و " 
ص)  ) ربمغیپ تسا و  امـش  نارریز  یبکرم  بوخ  هک : تسا  نینچ   " هنـسلا ، رد "  نیهاش "  نبا  تراـبع "  رد  و  امـش . تسا  یبکرم  بوخ 

دنتسه . یناراوس  بوخ  زین  اهنآ  دومرف :
، تفگ یم  هصق  ءـالع "  نب  نایفـس  یبا  هناـخ "  رد  رب  هک  یئارـسناتساد  راـنک  زا  دیـس  اـب  تفگ : هک  تـسا  مـقرا "  نـب  نامیلـس  زا "  - 7

یم یهلا  لدع  يوزارت  رگید  هفک  رد  ار  تما  مامت  لامعا  هفک و  کی  رد  ار  ادخ  ربمغیپ  لامعا  زیخاتـسر ، زور  رد  تفگ : یم  وا  میتشذگ 
دیآ . یم  رت  نیگنس  اهنآ ، همه  رب  ص )  ) ادخ لوسر  لامعا  دیجنس و  یم  دنهن و 

زین وا  دننک ، یم  نزو  ار  شلامعا  دنروآ و  یم  ار  ینالف  سپس  دیآ . یم  رترب  زین  نآ  دیجنـس  یم  ار  شلامعا  دنروآ و  یم  ار  ینالف  سپس 
ینوزف لضف  رد  تما  همه  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب  تغگ : دروآ و  نایفـس  یبا  هب  يور  دیـس  دـیآ ، یم  رت  نارگ 

تسا . قح  یثیدح  نیا  دراد و 
تنس نآ  هانگ  دوش ، هتفرگ  راکب  وا  زا  سپ  هک  دراذگب  اجب  یتشز  تنس  سک  ره  اریز  دننوزفا ، نارگید  رب  اهیدب  رد  رگید ، رفن  ود  نآ  اما 

ناگدننک لمع  و 

هحفص 127 ] ] 

تسوا . ندرگ  رد  نآ ، هب 
داد . مانشد  ار  يو  هکنآ  رگم  دنامن  یسک  تفر و  دیس  دادن و  دیس  هب  باوج  سک  چیه  تفگ : نامیلس 

هحفص 261) دلج 7  یناغا  )
شیارب ار  رعـش  نیا  يو  درک و  هیدـه  دیـس  هب  یندـع  یئادر  هفوـک ، نارادـنامرف  زا  یکی  تفگ : هک  تـسا  هساـنک "  نـب  دـمحم  زا "  - 8

تشون :
هارمه هماج  اب  ءادر  نیا  هک  هک  دوب  بوخ  هچ  داهد ، تریخ  يازج  يادخ  مشاب . هتشاد  هشیمه  ارت  نوچ  یتسود  دیسر ، امـش  یئادها  ءادر 

دوب .
یم ام  هب  تبـسن  شرهم  رب  دهاک و  یم  مشاه  وبا  شنز  رـس  زا  تعلخ  نیا  تفگ : داتـسرف و  دیـس  يارب  وکین  یبسا  مامت و  یفیرـشت  یلاو ،

دیازفا .
ار دیـس  داد  روتـسد  هک  میدوب  روصنم  دزن  رد  ام  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ادنـسم  لـضف ، نب  هللا  دـبع  نب  ثرح  زا  یناـبزرم "  - " 9
ا ناوخب . دوش  یم  عورـش  عرـصم  نیا  اب  يا و  هدورـس  ام  يارب  هک  ار  تا  هیمیم  هیحدم  هدیـصق  تفگ : روصنم  دـمآ ، نوچ  دـنرآ . رـضاح 

نک . اهر  ار  شبیبشت  و  اهمسر . یفع  اراد  فرعت 
هک : دیسر  اجنیا  هب  ات  دناوخ  دیس 

نیرتهب تبرق و  بجوم  امـش  تبحم  مشاه  نادـناخ  يا  يا  هتـسج  لسوت  ادـخ  هب  هک  نک  شیاتـس  ار  مشاـه  ینب  نک و  اـهر  ار  نآ  نیا و 
تسا . اه  ینتسناد 

ناه دنهد ، یم  مرازآ  دننک و  یم  مشنزرس  امـش  رهم  هب  دوش . یم  موتخم  امـش  تسد  هب  زین  ادرف  دش و  حوتفم  امـش  تسد  هب  تیاده  باب 
تسا . رت  روازس  شنزرس  هب  دوخ  دنک . یم  شنزرس  امش  قشع  رد  ارم  هک  ره 

میامش  هتفیش  تخس  هک  دنریگ  یمن  هدرخ  نیا  زج  نم  رب 
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تسا رتگرزب  هکلب  نوعرف ، هانگ  نوچ  نانآ ، دزن  رد  نم  هانگ  نیا  میامش و  تبحم  هتسبلد  هتفیش و  رادتسود و  نم 

هحفص 128 ] ] 

ار شیوخ  شیاتس  انث و  امش ، نافلاخم  مغر  یلع  نم  ممهتم  نانآ  دزن  رد  هراومه  هک  روط  نامه  دوب  مهاوخ  امش  يدونشخ  دروم  هتـسویپ 
ما . هتخیر  امش  ياپ  هب 

نم و  داتفا ، جـنر  هب  ربمغیپ  يانث  رد  تباث  نب  ناسح  هک  روط  نامه  یـشاب  هداتفا  تمحز  هب  ام  شیاتـس  رد  هک  مرادـنپ  یم  تفگ : روصنم 
ینانخـس وا  هرابرد  روصنم  درک و  یم  رکـشت  دیـس  تسا . یقح  وا  ندرگ  رب  ارت  هکنآ  رگم  مسانـش ، یمنار  مشاه  ینب  دارفا  زا  کـی  چـیه 

. دیوگب نخس  هنوگ  نیا  يرگید  هرابرد  مدینشن  هک  تفگ  یکم 
، دمآ رد  دیس  هک  میدوب  روصنم  دزن  رد  تفگ : هک  تسا  هدروآ  نامیلـس  نب  رفعج  زا  دوخ  دانـسا  هب  دیـسلا  رابخا  رد "  ینابزرم "  - " 10

يا : هدورس  نینچ  نآ  رد  هک  ار  يا  هدیصق  ناوخب  تفگ : يو  هب  روصنم 
دوبن . ناسآ  نآ  ندرک  طقاس  هک  دنتفای  یتنطلس  نامثع  وا  زا  شیپ  هیواعم و 

رب نانآ  هک  دـنک  راوخ  ار  هیما  ینب  دـنوادخ  تشاد ، اور  مدرم  رب  هک  دوب  یباذـع  هاـنگ و  نیا  درک و  راذـگاو  دـیزی  هب  ار  یهاـشداپ  زین  وا 
دنتشاد . یم  اور  متس  ادخ  ناگدنب 

دنور . یم  باوخ  هب  اهتخب  دنتفا و  یم  ورف  ناگراتس  دیباوخ و  تفخ و  ناشلابقا  هراتس  تخب و  رتخا 
دوب . نایرگ  هیما  ینب  زا  زین  مالسا  دنتسیرگ و  دندمآ و  رد  هلانب  مشاه  ینب  تیالو  زا  هیما  ینب 

زا یهام  ره  ربارب  رد  ار  امـش  کنیا  تسا . هدـنیاپ  امـش  رب  تلود  اب  يراگزور  دوب و  نانآ  نآ  زا  تلود  مه ، يراگزور  هک  دـنلانب  راذـگب 
داب . تموکح  تلود و  اهلاس  نانآ ، تلود  زا  یلاس  ره  ربارب  رد  اههام و  نانآ ، تموکح 

دنادرگرب امش  هب  ار  تفالخ  تثار و  و  تسا ، نوگانوگ  وا  ياهاطع  داد و  امش  هب  ار  قلخ  یتسرپرس  هک  يدنوادخ  نآ  دمحا  نامدود  يا 
تخاس . نوبز  راوخ و  ار  هیما  ینب  و 

. تسا ینوزف  تدایز و  وا  هاگشیپ  رد  ار  امش  و  دومرف ، دهاوخ  مامت  امش  رب  ار  شیوخ  ياطع  دنوادخ 

هحفص 129 ] ] 

داب . مالس  دورد و  امش  رب  لالجلا  وذ  دنوادخ  بناج  زا  دیربمغیپ و  ياهومع  رسپ  امش 
میامش . رازگتمدخ  یبلق و  رادتسود  انشآ و  امش  تلیضف  هب  نم  دنرتروازس . ربمغیپ  نادنواشیوخ  تیالو ، هب  دیربمغیپ و  ثراو  امش 

، راگزور نارذگ  مداتف و  يریپ  هب  هک  دندرک  شنزرس  اقح و  ارم  نانچ  منادنواشیوخ  مونش و  یم  مانشد  منیب و  یم  رازآ  امـش  رهم  هار  رد 
درک . دیپس  ار  میوم 

تبحم و زا  رکاش و  ار  ادـخ  تفگ : یم  تشاذـگ و  یم  دیـس  ناهد  هب  دوب  شولج  رد  هک  یئاهاذـغ  زا  هک  مدـید  ار  روصنم  تفگ : يوار 
تسرفب و دیـس  يارب  مهرد  رازه  يزینک و  يا و  هدنب  یبسا و  عیبر  يا  داهد  تریخ  شاداپ  ادخ  میرکـشتم . ربمغیپ  نادـناخ  زا  وت  شیاتس 

راد . ررقم  وا  يارب  مهرد  رازه  یهام 
شناگدید دش و  تسم  دیس  مدوب ، همالدابا "  يریمح و "  دیس  یقاس  نم  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  رحاس  نب  لیعامسا  زا  ظحاج "  - " 11

شوغآ رد  ار  وا  شردـپ  دـمآ . همـالدابا "  يور "  تشز  رتـخد  ماـگنه  نیا  رد  تسا . هتفر  باوـخ  هب  میتشادـنپ  هک  داـهن  مه  رب  ناـنچ  ار 
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دناوخ . دناصقر و  تفرگ و 
تفگ : هدوشگ و  ار  شناگدید  دیس  تسا . هدرک  تیتسرپرس  میکح  نامقل  هن  تسا و  هداد  تریش  یسیع  ردام  میرم  هن 

تسا . هداد  شرورپ  تسپ  يردپ  هدنابسچ و  هنیس  هب  ارت  دب ، يردام  نکیل 
هک تسا  هدرک  تیاور  یفوک  هلبج  نب  دـمحم  زا  دوـخ  دانـسا  هب  تسا ، هدـمآ  شدـنزرف  هب  يو  یلاـما  رد  هکیروـط  هب  هفئاـط ، خیـش  - 12

دمحم نامدود  هرابرد  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : يو  هب  دیـس  دـندمآ . درگ  ام  دزن  رد  یئاط  نافع  نب  رفعج  يریمح و  دـمحم  نب  دیـس  تفگ :
هک : ینک  یم  یئوگ  دب  نینچ 

هفقس  برخی  مکتیب  لاب  ام 
باوثالا لذرا  نم  مکبایث  و 

مک تسد  ینک  انث  بوخ  یناوت  یمن  رگا  تفگ : دیس  ما ، هنتفگن  دب  تفگ : رفعج 

هحفص 130 ] ] 

نیمه وت  هشیدنا  ياهتنم  يرعاش و  راک  عبط و  میراد . یم  روذعم  ارت  اما  دننک .؟ یم  فیـصوت  نینچ  ار  دمحم  نادـناخ  ایآ  نامب ، شوماخ 
تسا : نینچ  نآ  دنک و  یم  فرط  رب  نانآ  تحاس  زا  ارت  حدم  یتشز  هک  ما  هدورس  يا  هدیصق  مک  تسا . هدوب 

هدش هتـشرس  یئوکین  یئاسراپ و  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  داهن  هک  تسا ) نتـشیوخ  نانخـس  لوسم  ناسنا  و  . ) وا ياهتمعن  دـنوادخ و  هب  مسق 
تسا .

دراد . يرترب  تما  همه  رب  هک  تسا  یماما  وا  و 
دیارگ . یمن  لطاب  هب  تسا و  قح  دصاق  لئاق و  وا  و 

و دباتـش . یم  فیرح  يوس  هب  وا  دنتـسیا ، یم  زاب  نادـیم  هب  نتفر  زا  درم  نادرم  دروآ و  یم  شیامن  هب  ار  اه  هزین  گنج  نادـیم  هک  هاگنآ 
دراد . تسد  رد  هدیشک  هدنرب و  يریشمش 

ربردب بش  رد  لیئربج  لیئاکیم و  هک  تسا  يدرم  یلع  تسا . هداتفا  هارب  دوخ  نادنزرف  نایم  هدمآ و  رد  شیب  زا  هک  دـنام  یم  يریـش  هب  و 
دنداد . مالس  يو 

هکنانچ دندوب -  هدمآ  ربمغیپ  يرای  هب  ردب  بش  رد  هک  زین  لیفارـسا  ود  نیا  زا  سپ  هتـشرف و  رازه  اب  زین  لیئربج  هتـشرف و  رازه  اب  لیئاکیم 
دندرک . مالس  يو  هب  دندش  وربور  یلع  اب  نوچ  ادخ -  هناخ  زا  تیامح  هب  لیبابا  ریط 

یلع . هب  تبسن  ماظعا  تشادگرزب و  ناشن  تسا  نیا  و 
دیسوب و ار  دیس  رس  رفعج  تفگ . ناگراچیب  ناگدنامرد و  يارب  دیاب  ارت  رعـش  دننام  تفگ و  نخـس  دیاب  نینچ  نیا  یلع  هرابرد  رفعج  يا 

خیـش نبا  یلع  یبا  خیـش  زا  یفطـصملا "  هراشب  مود  ءزج  رد  يربط  رفعج  وبا  ار  ثیدـح  نیا  وریپ . اـم  یـسیئر و  وت  مشاـه  اـبا  يا  تفگ :
تسا . هدرک  لقن  شردپ  زا  دوخ  دانسا  هب  وا  هفیاطلا و 

دیس راگزور  ءافلخ 

: درک كرد  دندوب ، سابع  ینب  زا  رفن  جنپ  هیما و  ینب  زا  نانآ  زا  نت  جنپ  هک  ار  ءافلخ  زا  نت  دیس 10 
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هحفص 131 ] ] 

دمآ  ایند  هب  يو  تفالخ  زاغآ  رد  دیس  هام . لاس و 9  تفالخ 19  نارود  هتشذگ 125 ه . رد  کلملا  دبع  نب  ماشه  - 1
لاس 126  هب  لوتقم  کلملا ، دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  - 2

يراد  تکلمم  هام  زا 6  سپ  لاس 126 ه . هب  هتشذگ  رد  دیلو  نب  دیزی  - 3
يراد  تکلمم  هام  هس  زا  سپ  لاس 127 ه . هب  یفوتم  دیلو  نب  میهاربا  - 4

تفای لاوز  يو  هب  هیما  ینب  تموکح  هک  لاس 132 ه . هب  لوتقم  مکح . ناورم  نب  دمحم  نب  ناورم  - 5
رد هک  تسا  يرعش  وا  هرابرد  ار  دیس  تشذگ و  رد  لاس 136 ه  رد  دیسر و  تموکحب  هک  سابع  ینب  زا  تسا  یسک  نیلوا  هک  حافـس  - 6
ره رد  وا  زا  دیس  هنالاس  مهس  تسا و  هدمآ  دیدحلا "  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دلج 2 "  هحفص 214  تایفولا " و  تاوف  یناغا " و "  " 

هماج عاونا  زا  یقودنـص  نآ و  رتمهم  دوب و  یبسا  نآ و  هدنروآ  دوب و  هتـسب  رـس  یمهرد  هسیک  و  زینک ، نآ  رازگتمدخ  دوب و  يزینک  لاس 
نآ لماح  دوب و 

مهرد رازه  هامره  تساوخ و  یم  هچنآ  نتفگ  يارب  تشاد  دازآ  ینابز  شوخ و  یلاح  يو  دزن  رد  دیـس  لاس 158 ه . هب  یفوتم  روصنم  - 7
زین هناهام 

شزوپ دـمآ و  راتفرگ  سپ  دومن  یموجهار  وا  زیهرپ و  وا  زا  تفالخ  زاـغآ  رد  دیـس  هک  لاس 169 ه  هتـشذگ  رد  روصنم  دنزرف  يدهم  - 8
تشذگ ود  نیا  طباور  هرابرد  رابخا  زا  یخرب  تخادرپ ، وا  حدم  هب  دیس  دش و  دونشخ  وا  زا  يدهم  دیبلط و 

لاس 170 ه هب  هتشذگ  رد  يدهم  رسپ  يداه  - 9
نامرف يو  يارب  هردب  ود  هب  دیشر  دوتس و  هدیصق  ود  هب  ار  وا  دیـس  تشذگ ، رد  تنطلـس  لاس  زا 23  سپ  لاس 193 ه  رد  هک  دیشر  - 10
دنک . یم  زیهرپ  ام  هزیاج  لوبق  زا  مشاه  ابا  هک  متشادنپ  یم  تفگ  دیسر و  دیشر  هب  نآ  ربخ  درک و  شخب  شخپ و  ار  نآ  دیس  و  داد .

يو هب  دیسر  تموکح ، هب  دیشر  نوچ  تسا . هتفگ  دیسلا  رابخا  رد  ینابزرم 

هحفص 132 ] ] 

تفگ : دیس  درک ، رضاح  ار  يو  تسا ، یضفار  دیس  هک  دنداد  شرازگ 
تساوخ و مهاوخن  يرذع  نآ  زا  نم  درامش ، یم  مدقم  نارگید  رب  ار  نانآ  دراد و  یم  تسود  ار  مشاه  ینب  هک  تسا  یسک  یـضفار  رگا 

مرادن . يداقتعا  نیا  زا  ریغ  هب  نم  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا  تشاد و  مهاوخن  رب  نآ  زا  تسد 
دورس : نینچ  سپس  و 

تخیر  ورف  تناگدید  زا  کشا  درک و  تنیگمغ  ناوراک  تکرح 
مدوب  شوه  یب  تسم و  نم  درک  چوک  ناوراک  هزور  نآ  رد  یئوگ 

هک : دندوب  راوس  ینالازغ  ناروح و  ناوراک ، نارتش  رب 
دنتشاد . تخرد  خاش  نوچ  یناوزاب  هام و  نوچ  یتروص  الاب  تسمق  رد  دوب و  تشوگ  لت  نوچ  ناشنیرس  دنتساخ  یم  اپب  نوچ 

تسا : هدیصق  نیا  زا  و 
یملع دوخ  زا  دـندش و  هدـناوخارف  ادـخ  يوس  هب  نانیا  دـنرگیدکی  ناردارب  هللا ، دـبع  رامع و  سابع و  ناملـس و  دادـقم و  رذوبا و  یلع و 
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دندیزرون . تنایخ  دندرک و  ءدا  ار  ملع  قح  سپ  دنداهن . راگدایب 
مراد . شیارگ  دنتشاد ، نانآ  هک  ینید  نامه  هب  نم 

دهاوخن راکنا  نیسح ) نسح و   ) نیطبس هرابرد  ارم  راتفگ  یناسنا  چیه  تسا . راکـشآ  نآ  ناهرب  نشور و  نم  دزن  رد  نیئآ  نیا  تیناقح  و 
درک .

دنناد . نارجه  ار  لصاح  دنرمشب و  هانگ  ار  هتفگ  نیا  رگا  و  تسا . تفرعم  دوخ  هتفگب  ارم  دوش ، رکنم  يزوت ، هنیک  رگا  و 
دنا  هتشادنپ  يدب  ار  اهنآ  يرگید ، مدرم  هک  اهکین  دنرایسب  هچ  و  دوب . دهاوخن  یشزرمآ  زگره  هانگ  نیا  رد  نانآ ، دید  زا  ارم  سپ 
یئاـنتعا ناـشدوب  رادـنپ و  هب  ارم  دـنناد ، یم  ضفر  ار  نیا  نانمـشد  تسا . نم  رفک  وـت ، زا  ینادرگ  يور  نم و  ناـمیا  وـت  تبحم  یلع  يا 

تسین

هحفص 133 ] ] 

دنداد . هلصار  دیس  مشاه  ینب  زا  یهورگ  دمآ و  رهم  رس  رب  وا  اب  دیشر  نیا ، زا  سپ  تسا : هتفگ  ینابزرم 

دیس یندب  نامتخاس  امیس و 

شوخ نخـس و  نیریـش  هناش و  تشرد  نیبج و  هداشگ  ور و  شوخ  وم و  رپ  نادـند و  دـیپس  مادـنا و  شوخ  نوگ و  مدـنگ  يریمح ، دـیس 
دوب . مدرم  نیرت  مزب  شوخ  زا  يو  درب ، یم  يا  هرهب  وا  نخس  زا  سک  ره  تخدارپ  یم  وگتفگ  هب  ینمجنا  رد  نوچ  دوب و  راتفگ 

هلیبق ناناوج  اب  هدرچ و  هیس  يو  دوب : نم  هیاسمه  دیس  تسا : هتفگ  دوب  دزا "  تاداس "  زا  هضوعب و  هب  بقلم  هک  ینارح  دمحم  نب  نابیش 
دوب . بل  گرزب  ینیب و  تشرد  راسخر و  یگنز  یناوج  نانآ  نایم  رد  و  دوب : مدمه  زین 

ناوج نآ  تسا و  نایگنز  نوچ  وت  ینیب  بل و  تفگ : یم  ناوج  نآ  هب  دیـس  دندرک . یم  حازم  مهاب  ود  نیا  تشاد  هدیدنگ  یلغب  زین  دیس 
دورس : دیس  سپ  یلغب ، هدیدنگ  گنر و  یگنز  زین  وت  تفگ : یم 

دوب  رگ  اوسر  هایس  گنر  لغب و  دب  يوب  وا  زا  زین  نم  مهس  درپس  وت  هب  ار  شتشز  ینیب  تشرد و  نابل  میتخورف ، یم  ار  حابر  هک  يزور 
اهـشوغآ نیرتدـب  زین  نم  شوغآ  یمدرم و  همه  زا  رت  ینیب  دـب  وت  اریز  نک ، ضوع  نم  شوغآ  اب  ار  تینیب  نک و  دوس  رپ  يا  هلماعم  اـیب و 

تسا 
هحفص 43  خیش  نبا  نیا  یلاما  هحفص 331 ، دلج 7  یناغا 

شتافو تدالو و 

تفای شرورپ  هرصب  رد  دوخ  بهذم  یـضابا  ردام  ردپ و  یتسرپ  رـس  تحت  تفای و  تدالو  نامع  رد  لاس 105 ه  هب  يریمح  ءارعشلا  دیس 
برقت يو  شیپرد  تسویپ و  رادنامرف  ملسم  نب  هبقع  هب  دیزگ و  يرود  دوخ  ردام  ردپ و  زا  نآ  زا  سپ  دیـسر و  دوخ  روعـش  لقع و  هب  ات 

ات هحفص 222  رد  هچنانچ  نآ  وا  دندرم و  شردام  ردپ و  هک  هاگنآ  ات  تفای 

هحفص 134 ] ] 

نیا نایم  رد  دمآ  تفر و  اب  تفرگ و  ارف  ثیدح  شمعا  زا  اجنآ  رد  دمآ و  هفوک  هب  هرـصب  زا  سپـس  دش . نانآ  راوخ  ثاریم  تشذگ  234
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دیشر هک  یئاه  نفک  رد  ار  وا  تسا -  نیمه  ملسم  ردق  تشذگ -  رد  دیـشر  تفالخ  نامز  رد  دادغب ، هلیمر  رد  ات  درک ، یگدنز  رهـش  ود 
ات دیشر  نامرف  هب  تفگ و  ریبکت  جنپ  يو  هزانج  رب  هیماما ، شور  هب  يدهم  نب  یلع  دندرک و  نفک  داتسرف ، يدهم  نب  یلع  شردارب  هلیسو 

كاخب تسا ، عیبر  هعیطق  تشپ  رد  هک  خرک  زا  يا  هیحان  رد  يا  هچغاب  رد  دیـس  داتـسیا . اجنآ  دندرک ، یم  راومه  ار  دیـس  روگ  هک  هاگنآ 
دش . هدرپس 

وگزاب یمعفک  طخ  تسد  زا  ار  خیرات  نیا  شسلاجم  رد  یشعرم  یـضاق  هتفگ و  ار 173 ه . دیس  تشذگ  رد  لاس  خیرات  ینابزرم "  اما " 
يزوج نبا  هتـسناد و  لاـس 178 ه . ار  نآ  خـیرات  يرگید  هک  تسا  هتفگ  جرف  وبا  لوق  زا  روکذـم  خـیرات  لـقن  زا  سپ  رجح  نبا  و  هدومن ،

179 ه .
يو نیلاـب  هب  دادـغب  رد  دیـس ، گرم  ماـگنه  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نادوح  یبا  نبا  زا  دوـخ  دانـسا  هب  یناـبزرم  تسا  هتـشادنپ 
اهنآ زا  هک  منک  یمن  نامگ  ینک و  یم  هاگآ  نم  گرم  زا  ار  نانآ  يور و  یم  نایرصب  نمجنا  هب  مدرم  نم  نوچ  تفگ : شمالغ  هب  مدمآ 

یناوخ : یم  نینچ  نانآ  يارب  یناهاگآ و  نم  تشذگ  رد  زا  زینار  نانآ  يور و  یم  نایفوک  عمجم  هب  سپس  دنیایب  رفن  ود  یکی  زج 
ما  هدوب  امش  هتخابلد  یگلاس  داتفه  یلاسنهک و  ات  یلاسدرخ  زا  نم  هفوک  مدرم  يا 

یفطصم یصو  امش  هکنآ  يارب  مرمش  یم  مزال  دوخ  رب  یهلا  مرتحم  نامرف  نوچ  ار  امش  شیاتس  مراد ، ناتتسود  مزرو و  یم  رهم  امـش  هب 
ناـمه ربمغیپ  ماـنمه  هک  ناـنآ  دـنزرف  نیـسح و  نسح و  راوگرزب  دیـس  ود  نآ  وا و  نیـشناج  یفطـصم و  ار ، اـم  و  دـیراد . یم  تسود  ار 

دنک  یم  زاین ، یب  مدرم ، رگید  زا  تسا ، روس  تایآ و  هدنروآ 
راتساوخ مداتسرف و  امش  يارب  ار  دوخ  رعش  تسوا . هب  تسار  هلعش و  نانمشد  رب  هک  ینازوس  شتآ  زا  یئاهر  دیما  هک  یئاوشیپ  تسا  یلع 

روگ هب  ایند  نیا  زا  نوچ  هک  منآ 

هحفص 135 ] ] 

عییـشت هب  دنراک ، دب  دیدرت  یب  ناشنابوخ  هک  يا  هشیپ  متـس  ناهاشداپ  يردب و  نازرابم  يرـصب و  نارکنم  ینعی  نارگید  امـش  زا  ریغ  مور 
دنیاین . ما  هزانج 

نانز و نایم  زا  مدرم  نیرتدـب  اهنیا  هچ  دـننکن ، عییـشت  ارم  هزانج  زین  نایبصان  دـینک و  نفک  اهب  مک  گنر و  یب  دیفـس و  يا  هچراپ  رد  ارم 
دننادرم 

دشخب . یئاهر  خزود  زا  ما ، هدرک  قلخ  ناگتسجرب  ناگتسراو و  زا  هک  یشیاتس  دوخ و  تمحر  هب  ارم  دنوادخ  تسا  دیما 
دننک . یم  لیلجت  ارم  دنباتش و  یم  نم  يوس  هب  یناوخب ) اهنآ  يارب  ار  راعشا  نیا  نوچ  مالغ  يا  )

رایسب هورگ  نایفوک  زا  اما  دماین ، يرگید  دنتشاد  دوخ  اب  زین  يرطع  نفک و  هک  نت  هس  طقف  نایرـصب  زا  درک . نینچ  مالغ  درم ، دیـس  نوچ 
نفک رد  ار  دیس  دندنادرگرب و  ار  اهنفک  نارگید  داتسرف . طونح  نفک و  اب  ار  یلع  شردارب  دیـشر ، و  دندمآ . دنتـشاد  هارمه  نفک  هک 70 

هب اهنیا  مامت  و  تفر . هاگنآ  دندرک  راومه  ات  داتـسیا  وا  روگ  رب  تفگ و  ریبکت  جنپ  دناوخ و  زامن  وا  رب  يدهم  نب  یلع  دندناشوپ و  دیـشر 
هک تسا  هدوزفا  هدروآ و  شردـپ ، زا  لقن  هب  وا  انیعلا و  یبا  لوق  زا  ار ، نفک  داتفه  نایفوک  ندروآ  ینابزرم  تفرگ ، ماـجنا  دیـشر  روتـسد 

دندرک . كاخ  هب  تسا  عیبر  هعیطق  تشپ  رد  هک  خرک  هیحان  رد  ار  يو  درم ، دیس  نوچ 
رامع نب  ریـشب  تسا . یندـناوخ  خـیرات  هحفـص  رد  دـبا  ات  یندـنام و  راـگزور  رد  هک  تسا ، نادـیواج  یتمارک  شگرم ، هثاـح  رد  ار  وا  و 

دوخ تافو  لاح و  زا  ار  نانآ  ات  داتسرف  هفوک  ناباصق  يوس  هب  ار  يا  هداتسرف  وا  مدوب  رضاح  دیس  تافو  ماگنه  هب  دادغب ، هلیمر  رد  تفگ :
هدرک هابتـشا  هک  دیمهف  لوسر  دنتفگ و  ازـسان  دنداد و  مانـشد  ار  دیـس  نانآ  تفر . ناراسمـس  يوس  هب  درک و  هابتـشا  هداتـسرف  دنک ، هاگآ 
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داتفه اب  ناشیا  داد و  عالطا  دیس  تافو  لاح و  رب  ار  نانآ  تشگرب و  نایفوک  يوس  هب  سپس  تسا ،

هحفص 136 ] ] 

نوچ شا  هرهچ  دیشک و  یم  هآ  دروخ و  یم  سوسفا  یتخـس  هب  دیـس  میدمآ ، رـضاح  یگمه  نوچ  و  دندروآ ، يور  دیـس  بناج  هب  نفک 
درک و هاگن  فرشا  فجن  تمـس  هلبق و  بناج  هب  دوشگ و  ار  شناگدید  دمآ و  شوه  هب  هک  هاگنآ  ات  تفگ  یمن  نخـس  دوب و  هدش  هایس 

تفگ :
شیناشیپ رد  دـیپس  يا  هگر  مسق  ادـخ  هب  سپ  تفگ ، یپ  رد  یپ  راب  هس  ار  هلمج  نیا  ینک ؟ یم  نینچ  دوخ  تسود  اب  ایآ  نانموم  ریما  يا 

راگزور ردنیا  و  مدـیرپس . كاـخ  هب  دادـغب  هنینج "  رد "  ار  وا  میدروآ و  مهارف  ار  شا  هرهچ  دـش و  یم  هدرتسگ  هتـسویپ  دـش و  رادومن 
دوب . دیشر  تفالخ 

هحفص 277  دلج  یناغا 
اب ایآ  نانموم  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  وا  دـش  هایـس  گرم  ماـگنه  رد  دیـس  يور  تسا : هتفگ  يوره  دیـشر  نب  دـمحم  دیعـس  وبا 

تفرگ : ندورس  يو  دش و  دیپس  مامت  هام  نوچ  شا  هرهچ  سپ  دوش ؟ یم  راتفر  نینچ  امش  ناتسود 
دوش . یم  وربور  يداش  تراشب و  هب  وا  اب  گرم  هظحل  رد  دریمب ، شناتسود  زا  یتسود  نوچ  هک  مراد  تسود  ار  یسک 

تشاد . دهاوخن  خزود  هب  زج  یهار  دریمب ، دراد  تسود  ار  يرگید  هک  يو  نمشد  نوچ  و 
داب . تیادف  مراد ، هچ  نآ  لام و  نادناخ و  ناج و  نسح  ابا  يا 

مینک  یم  كرت  ار  نانآ  میراد و  یم  نمشد  ار  تنانمشد  ام  یئافطصم و  مع  رسپ  نیشناج و  وت 
نم درک و  شنزرس  شناوریپ  یلع و  هرابرد  ارم ، يرگشنزرس  دنهارمگ ، كرشم و  تنانمشد  دنراگتسر و  هتفای و  هر  نانموم  وت ، ناتـسود 

ینادان . تخس  هک  داب  تنمشد  ادخ  متفگ 
یفطصملا هراشب  هحفص 31  خیشلا  نبا  یلاما  هحفص 185 ، یشک  لاجر 

هحفص 137 ] ] 

ناـگیاسمه زا  یهورگ  دوب و  گرم  هب  کـیدزن  يو  مدرک  تداـیع  درم  نآ  زا  هک  یئراـمیب  رد  ار  يریمح  دیـس  تفگ : نوـع  نب  نیـسح 
شا هرهچ  رب  هایـس  بکرم  نوچ  يا  هتکن  سپ  دوب . هناش  ربتـس  ور و  هداشگ  تروص و  شوخ  يدرم  دیـس  دـندوب  شدزن  رد  زین  شیناـمثع 

ناـیبصان كانهودـنا و  دـندوب  اـجنآ  هک  ینایعیـش  دـماشیپ  نیا  زا  تفرگ . ارف  ار  شتروص  همه  اـت  دـش  رتـشیب  تفرگ و  ینوزف  تسـشن و 
ینوزف هتـسویپ  دـش و  ادـیپ  نشور  يا  هطقن  شتروص ، زا  لوا  هاگیاج  نامه  رد  هک  تشذـگن  يزیچ  دـندرک . تتامـش  دـندش و  ناـمداش 

دورس : نینچ  دیدنخ و  دیس  درک . نابات  دیپس و  ار  شیور  همه  ات  دیدرگ  رتشیب  تفرگ و 
زا ادـخ  مدـمآ و  رد  ندـع  تشهب  هب  نم  هک  مسق ، ادـخب  دـنیوگغورد  دـناهر ، یمن  كـاله  زا  ار  شناتـسود  یلع  دـنرادنپ  یم  هک  ناـنآ 

یکی شنادـنزرف  هب  زین  يو  زا  سپ  دـیرادب . تسود  ار  یلع  گرم  مد  ات  و  دـیهد . تراشب  ار  یلع  ناتـسود  کنیا ، تشذـگ . رد  مناهانگ 
. دیزروب رهم  يرگید  زا  سپ 

دروآ . نینچار  شراتفگ  هلابند  سپس 
هللا . الا  هلا  نا ال  دهشا  اقح ، اقح  نینموملا  ریما  ایلع  نا  دهشا  اقح و  اقح  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  اقح و  اقح  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا 
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هحفـص 43، خیـش  یلاما  . ) داتفا ورف  هک  دوب  یگنـس  ای  دـش  شوماخ  هک  دوب  يا  هلعـش  یئوگ  وا  ناج  تسب و  ار  شناگدـید  شدوخ  سپ 
هحفص 124) همغلا  فشک  يورس ج 2 ص 20  بقانم 

خیرات ملع و  رد  دیس  تراهم 

ینس هعیش و  ياه  تیصخش  اب  هک  یئاهوگتفگ  تسا و  هدیشک  رعش  هب  هک  ینیماضم  يریمح و  دیس  جاجتحا  دراوم  رب  یفوقو  ار  سک  ره 
دشاب تسا ، هتشاد  دوخ  راگزور 

هحفص 138 ] ] 

شـشوک هک  دمهف  یم  و  درب . یم  یپ  فیرـش ، تنـس  كرد  میرک و  نآرق  یناعم  مهف  رد  يو  یهاگآ  قمع  هنماد و  تعـسو  هب  یبوخ  هب 
تسین یسک  نانچ  نآ  دریگ و  یم  هیام  راشرس  یتفرعم  رایسب و  یملع  زا  هک  تسا  یتریـصب  ساسا  رب  تیب  لها  ءالو  هار  رد  دیـس  ریگ  یپ 

دشاب . بلاغ  شا  هشیدنا  رب  یمهف  ان  یهاگآ و  ان  هدوب و  هداس  تفایرد  ضحم و  دیلقت  هیاپ  رب  شداقتعا  هک 
هتسشن وگتفگ  هب  تعجر  هب  هدیقع  نوماریپ  رد  راوس : یـضاق  اب  روصنم  سلجم  رد  هک  اجنآ  باتک  نیا  هحفص 258  يو  ملع  زا  يا  هنومن 

تشذگ . هحفص 264  رد  زین  و  تسا ، هدرک  تکاس  زجاع و  ثیدح ، نآرق و  اب  ار  يو  و 
درک و مالـس  وا  رب  دـید ، ار  رعاش  تیمک  تفر و  جـح  هب  ماشه ، راگزور  رد  دیـس ، هک  دـنا  هدروآ  تسا : هتفگ  دیـسلا  رابخا  رد  ینابزرم ،

تایبا : نیا  هدنیوگ  یئوت  تفگ 

اکدف  ایطعی  مل  اذا  لوقا  و ال 
ارفک هثاریم  لوسرلا و ال  تنب 

هب  نایتای  اذام  ملعی  هللا 
ارضح اذا  رذع  نم  همایقلا  موی 

دنا . هدش  رفاک  دندادن ، يو  هب  ار  ربمغیپ  رتخد  ثاریم  كدف و  هک  يرکب  وبا  ورمع  میوگ ، یمن  نم  " 
دروآ . دنهاوخ  يرذع  هچ  دنیآ ، یم  رضاح  ادخ  هاگشیپ  هک  زیخاتسر  زور  رد  هک  دناد  يادخ 

همطاـف فرـصت  رد  ار  هچنآ  اـهنآ  هک  تسه  زین  یهاوگ  نیا  نم  راـتفگ  رد  ما و  هدرک  هیقت  هیما  ینب  زا  ما و  هتفگ  نم  يرآ  تفگ : تیمک 
دنا . هتفرگ  تسا ، هدوب 

یم ص )  ) ادخ ربمغیپ  هچ  يا ، هدمآ  هاتوک  قح  هرابرد  وت  هک  نادـب  اما  منامب ، تکاس  هک  تشاد  اج  يدروآ ، یمن  لیلد  رگا  تفگ : دـیس 
زا دیآ و  یم  مشخ  هب  ارهز  مشخ  زا  ادخ  هک  یتسارب  تسا . هدرک  ناشیرپ  ارم  دنک  ناشیرپ  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف ، دـیامرف :

نیسح نسح و  نانموم و  ریما  دیشخب و  ارهز  هب  دنوادخ  رما  هب  ار  كدف  هک  ربمغیپ  اب  تیمک  يا  وت  سپ  دوش . یم  دونشخ  يو  يدونـشخ 
ما و 

هحفص 139 ] ] 
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مکح نینچ  ارهز  هرابرد  رکب  وبا  رمع و  هچ  يا . هدرک  تفلاخم  دـنداد ، یهاوگ  همطاف  هب  ار  كدـف  ربمغیپ  يراذـگاو  هب  تبـسن  هک  نمیا 
دیامرف : یم  دنوادخ  هکنآ  لاح  دندرکن . یتسرد 

بوقعی . لآ  نم  ثری  ینثری و 
دیامرف : زین  و 

دواد  نامیلس  ثرو  و 
لوسر تفگ : داد و  دوخ  ردـپ  هرابرد  هشیاع )  ) نز نآ  هک  ار  یتداهـش  دـنناد و  یم  رکب  وبا  زامن  ار  دوخ  ندیـسر  تفالخ  هب  ببـس  اـهنآ 

همطاف و راتفگ  اما  دننک ، یم  قیدصت  شردـپ  هرابرد  ار  هشیاع  راتفگ  اهنآ  دـیرامگب . مدرم  اب  زامن  هب  ار  ینالف  تسا : هدومرف  ص )  ) ادـخ
دنهاوخ و یم  هنیب  ردـپ  هب  تبـسن  شیوعد  رد  همطاف  نوچ  یئوناب  زا  دـنرادن و  قیدـصت  كدـف  نوچ  يرما  رد  ار  نیـسح  نسح و  یلع و 

دیارس ؟ یم  يرعش  نانچ  نآ  مهوت  نوچ  يرعاش 
قالط هب  مسق  نمیا  ما  نیـسح و  نسح و  یلع و  تداهـش  همطاف و  هتـساوخ  تیناقح  رد  هک  يدرم  هراـبرد  یئوگ  یم  هچ  نیا ، زا  هتـشذگ 

هب مسق  نانآ ، تیناقح  مدـع  رب  رگا  تفگ  دیـس  دوب . دـهاوخن  یقـالط  وا  رب  تفگ : تیمک  تسا ؟ هنوگچ  يدرم  نینچ  قـالط  دروخ . یم 
دنا . هتفگن  قح  هب  زج  ینخس  اهنآ  اریز  دش ، دهاوخ  عقاو  قالط  تفگ  تیمک  دروخب ؟ قالط 

يرت . هیقف  رتاناد و  ام  زا  مشاه  ابا  يا  وت  مبئات و  شیوخ  راتفگ  زا  ار  ادخ  تفگ : تیمک  نک  رظن  شیوخ  راک  رد  کین  سپ  تفگ . دیس 
، دوخ هدـیقع  نافلاخم  ربارب  رد  تجح  هماقا  یبهذـم و  ینید و  جاجتحا  لالدتـسا و  رد  و  تنـس ، باـتک و  ملع  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـیس 
هحفص 49 رد  يدفص "  هک "  تسوا  زا  نمیلا "  خیرات  باتک "  تشاد . یئالوط  دی  زین ، خیرات  ملع  رد  هدوب ، تریـصب  تفرعم و  بحاص 

تسا . هدرک  دای  باتک  نآ  زا  تایفولا "  یفاو  دلج 1 " 
هکنیا رب  تسا  ینیتسار  هاوگ  زین ، وا  تنس  باتک و  یناعم  زا  راشرس  رعش  رد 

هحفص 140 ] ] 

یتجح رت و  راکـشآ  یناهرب  و  رت ، يوق  یتیلـضف  هچ  ره  و  تسا . هتـشاد  هطاحا  تنـس  تاحیرـصت  صوصن و  تاراشا و  دـصاقم و  هب  يو 
لاثما ریط " و  ریهطت " و "  تلزنم " و "  ریدغ " و "  ثیدح "  لثم  تسا ، هتشاد  يرتشیب  هجوت  نآ  ندیشک  رعش  هبرد  دیـس  هدوب ، رتاسر 

نآ .

توعد ثیدح  هرابرد  دیس  رعش 

یلاعت : يادخ  مالک  نیا  هرابرد  هک  يا  هریشع  ثیدح  تسا ، هلمج  نآ  زا  و 
نیبرقالا . کتریشع  رذنا  و 

هلمج نآ  زا  و  دراد ، هراشا  ثیدح  نیا  هبدنچ  يدـئاصق  رد  دیـس  تسا ، هدـش  دراو  هدـیدرگ ، لزان  ربمغیپ  توبن  توعد  زاغآ  رـس  رد  هک 
تسا :

ماما يا  داب ، تیادـف  همه  مناج  نارـسپ و  نارتخد و  یئاراد و  هداوناخ و  نادـناخ و  رداـم و  ردـپ و  يرآ  مرداـم  مردـپ و  ناـنموم  ریما  يا 
نیلوا ! ملع  ثراو  ادخ و  نیما  نایقتم و 

همه زا  رت و  یلوا  نانآ  هب  مدرم  دوخ  زا  وت  ناگناگیب  زا  نآ  رادهگن  ضوح و  تسرپرـس  يا  یفطـصم  دمحا  ناربمغیپ : نیرتهب  یـصو  يا 
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يرت . نیدهب  نانآ 
اریذـپ ار  ادـخ  توعد  ات  دـناوخ ، ارف  دـندوب ، فارـشا  زا  اه و  هداز  ومع  همه  نت و  لهچ  هک  ار  شنادـنواشیوخ  ربمغیپ  هک  زور  نآ  رد  وت 

يدش . وا ، نیبم  باتک  ملع و  ثراو  ردارب و  دنوش ،
هدنز و دنموربآ ، نومام و  اهنآ ، زا  يریگ  نامیپ  اهتشرس و  تقلخ  زور  رد  ینینج و  راگزور  یگراوخ و  ریـش  یناوج و  یلاسنایم و  رد  وت 

یتشاد . ياج  شرعلا  وذ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  رون  زا  یباجح  رد  هزیکاپ  كاپ و 
نارگید هک  يراگزور  رد  هک  تسا  نآ  یلع  لئاضف  زا  یکی  متفاین : تسد  نآ  مامت  رب  هک  تسا ، دیس  زا  يرگید  هدیـصق  زا  زین  ریز  تایبا 

دوب . نابرهم  يادخ  هب  نموم  رازگ و  زامن  نیتسخن  وا  دنرب ، یم  رسب  رفک  رد 
زا يربخ  نارگید  هک  يرطخ  فوخ و  رپ  راوشد و  راگزور  نآ  رد  لاس  تفه  و 

هحفص 141 ] ] 

یم رد  ار  تنخـس  دنـشاب ، انیب  رگا  هک  ناسرتب  ار  تنادـنواشیوخ  تفگ : ربمغیپ  هب  لـیئربج  هک  يزور  دـنارذگ و  ربمغیپ  اـب  دنتـشادن ، نآ 
دنبای .

دندمآ . تساک  مک و  یب  اهنآ  مامت  دناوخارف و  ار  شنادنواشیوخ  اهنت  دنک ، توعد  مدرم  همه  زا  هکنآ  یب  ربمغیپ 
دندیشون . دندروخ و  دوب ، هدومرف  مهارف  هک  يریش  تشوگ و  كاروخ  زا  شترضح  روضح  رد  و 

هب تلاسرب  ارم  ادخ  هک  یتسارب  نادنواشیوخ  يا  تفگ : دومرف و  ریس  تشاد ، تابوبح  تشوگ و  یعاص  هک  يا  هساک  اب  ار  اهنآ  همه  وا  و 
دیشاب . هتشاد  دایب  ار  وا  دیوش و  اریذپ  ار  ادخ  توعد  سپ  تسا . هداتسرف  امش  يوس 
دراد . رواب  تلاسر ، توبن و  هب  ارم  دریذپ و  یم  ارم  راتفگ  امش  زا  کی  مادک  کنیا 

همه سپـس  یناوخ . یم  شیوخ  نیئآ  زا  نتـشادرب  تسد  هب  ار  اـم  هک  وـت ، رب  گرم  تفگ  درک و  يرازیب  راـهظا  بهل ) وـبا   ) راـکبیرف نآ 
تفگ : دوب  رت  مان  شوخ  رت و  ناوج  نانآ  همه  زا  هک  یلع  اهنت  دنتفر و  دوز  دنتساخرب و 

اروت نخس  هک  نانآ  تسا و  قح  رب  وت  راتفگ  هک  مراد  نامیا  زین  دنا و  هدیـسرن  سنا  نج و  هک  مدیـسر  يریخ  هب  مدروآ و  نامیا  ادخب  نم 
دنرساخ . بئاخ و  دنتفریذپن 

تسا . هدنرب  هدنریگ و  یشیپ  ناگمه  رب  هقباسم ، رد  هک  تسا  یلع  نیا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  ادخ  دش و  بایماک  همه  زا  شیپ  یلع  يرآ 
متفاینار : نآ  مامت  هک  تسا  يو  رگید  هدیصق  زا  زین  تایبا  نیا  و 

تشگرب . شیارب  هدرک ، بورغ  باتفآ  یحو ، زور  رد  رابکی  هکنآ ، تسا  یلع 
دمآ . رب  شیارب  دنک ، بورغ  دتفا و  ورف  قفا  رد  تفر  یم  هک  لباب  دیشروخ  رگید ، راب  و 

راذنا ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  هک  دمآ  یحو  ربمغیپ  هب  هک  زور  نآ  رد  و 

هحفص 142 ] ] 

زا متـسین و  وگغورد  هک  دیناد  یم  میامـش و  يوس  هب  ادخ  لوسر  نم  دومرف : دـندوب ، هدـمآ  مهارف  هک  یناوج  ریپ و  نت  لهچ  هب  وا  نک و 
مراد . هارمه  هب  امش  يارب  ار  اهششخب  اهاطع و  نیرتهب  اناوت ، راگدرورپ  هاگ  شیپ 

دومرف : رگید  راب  دنتفریذپن و  ار  ربمغیپ  نخس  اهنآ  و  دیوش ، یم  اریذپ  ارم  راتفگ  امش  زا  کی  مادک  سپ 
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زا نیا  تفای و  يرورـس  ناگمه  رب  ربمغیپ  هب  ندروآ  نامیا  اب  و  دیـسر ، یبایماک  نیا  هب  یلع  دنک ، یمن  تباجا  ار  هدـنیوگ  نیا  یـسک  ایآ 
. دوبن رودب  یلع  تاداع 

هحفص 143 ] ] 

بدا خیرات و  تنس و  رد  توعد  زاغآرس  ثیدح 

هراشا

ناوارف هدعو  دنا  هدروآ  دوخ  دیناسم  حاحص و  رد  ینس ، هعیـش و  هقرف  ود  زا  ثیدح  ناظفاح  نایاوشیپ و  زا  يرایـسب  هورگ  ار  ثیدح  نیا 
ینتورف اـب  دـننک ، یفقوت  نآ  نتم  رد  اـی  دـننز  هزمغ  تیدـس  نیا  دانـسا  هب  هکنآ  یب  تسا ، هجو  لـباق  ناـنآ  هشیدـنا  نخـس و  هک  يرگید 

هب دنا . هدروآ  خیرات  تاحفص  رد  نآ  ملـسم  لاسرا  هب  هتـسیرگن و  نآ  هب  لوبق  هدید  اب  یمالـسا  ناخروم  همه  و  دنا . هدیدرگ  نآ  ياریذپ 
دومن . دیهاوخ  هظحالم  نارگید  و  م 365 )  ) ریغص یشان  رعش  رد  يدوزب  تسا و  هدش  هدیشک  مظن  رعش و  هتشر  هب  زین  موظنم  تروص 

ثیدح : ظفل  کنیا  و 
تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  هملس ، تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دیمح  نبا  زا  شخیرات  دلج 2  هحفص 216  رد  يربط "  " 

نب هللا  دبع  زا  بلطملا ، دبع  نب  ثراح  نب  لفون  نب  ثراح  نب  هللا  دـبع  زا  ورمع ، نب  لاهنم  زا  مساق  نب  رافغلا  دـبع  زا  قاحـسا  نب  دـمحم 
ص)  ) ادـخ ربمغیپ  رب  نیبرقالا  کتریـشع  رذـنا  هیآ و  نوچ  دومرف  یلع  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  سابع و 

هداد نامرف  شیوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  ندناسرت  هب  ارم  دنوادخ  انامه  یلع  يا  دومرف : دناوخ و  ارف  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  دیدرگ ، لزان 
ات متـسشن  شوماخ  سپ  منیب  یم  یتحاران  منکب ، اهنآ  هب  يداهنـشیپ  نینچ  هاگره  هک  متـسناد  یم  هچ  مدوب  نارگن  راـک  نیا  زا  نم  تسا و 

یعاـص هزادـناب  یلع  يا  سپ  درک . دـهاوخ  تباذـع  تراـگدرورپ  ینکن . يروماـم ، هـچنآ  رگا  دـمحم  يا  تـفگ : دـمآ و  دورف  لـیئربج 
زا یحدق  هنب و  نآ  رد  يدنفسوگ  ياپ  نک و  هیهت  كاروخ 

هحفص 144 ] ] 

نامرف نم  مناسرب ، ناشیا  هب  روماـم  هچنآ  منک و  وگتفگ  ناـنآ  اـب  اـت  روآ  درگ  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  سپـس  نک و  زیربلاـم  يارب  ریش 
: ربمغیپ ياهومع  ناشنایم  رد  هک  دـندمآ  مهارف  رتمک -  ای  رتشیب  یکی  نت -  لهچ  زور  نآ  رد  مدـناوخارف  ار  اهنآ  مدروآ و  اـجب  ار  ربمغیپ 

دندوب . زین  بهل  وبا  سابع و  هزمح و  بلاط و  وبا 
نآ زا  تشوگ  يا  هعطق  ادـخ  لوسر  مداهن  نیمز  رب  مدروآ و  نوچ  مروایب  مدوب ، هتخاس  هک  ار  یکاروخ  دومرف : ربمغیپ  دـندش  عمج  نوچ 

دندروخ نانچ  هورگ  نآ  و  هللا . مسب  دیروخب ، تفگ : تخادنا و  حدق  فارطا  رد  سپس  درک و  هراپ  شیوخ  نادندب  ار  نآ  دومرف و  لوانت 
نآ تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  یئادخ  هب  دـنگوس  و  مدـید ، یمن  ار  نانآ  تسد  ياج  زج  نم  دنتـشادن و  زاین  یکاروخ  هب  يرگید  هک 

، هدب یندیـشون  ار  اهنآ  دومرف : ربمغیپ  سپـس  دنام . یمن  نارگید  يارب  يزیچ  دروخ ، یم  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  دوب ، مک  يردـقب  كاروخ 
يارب زاب  دیماشآ . یم  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  دوب  مک  يردقب  ریـش  نآ  مسق  ادخب  دندش و  ریـس  ات  دندیـشون  ناگمه  مدروآ و  يریـش  حدق 

: تفگ درک و  نخس  هب  عورش  بهل  وبا  دنک : وگتفگ  اهنْآ  اب  تساوخ ، ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  سپ  دنام  یمن  رگید 
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ای دومرف : ص )  ) ربمغیپ زین  زور  نآ  يادرف  تفگن . نخـس  اهنآ  اب  لوسر  دندش و  هدنکارپ  اهنآ  تفرگ ، یـشیپ  ناتندرک  وداج  هب  ناتبحاص 
.. دندش هدنکارپ  مزادرپ ، وگتفگ  هب  نم  هکنآ  زا  شیپ  هورگ  نآ  تسج و  تقبس  نم  رب  يدینش  هک  يراتفگ  هب  بهل ) وبا  درم =(  نیا  یلع 

روآ . رضاح  ام  هاگشیپ  ار  اهنآ  نک و  مهارف  یلبق  ماعط  دننام  یکاروخ  ام  يارب  هراب  ود 
، دوب هدرک  زورید  هچ  نآ  ربمغیپ  مدرب و  اـهنآ  دزن  هب  نم  تساوخ و  كاروخ  ربمغیپ  سپ  مدروآ  عمج  ار  اـهنآ  مدرک و  نینچ  دومرف : یلع 

نا نم  نک ، ناشبا  ریـس  دومرف : سپـس  دـندرکن . ادـیپ  جایتحا  يرگید  زیچ  هب  هکنانچ  دـندروخ  ار  كاروخ  اهنآ  و  داد . ماجنا  زین  زور  نآ 
سپس دندش ، بآ  ریس  ات  دندیماشآ  مدروآ و  ار  ریش  ماج 

هحفص 145 ] ] 

نادـناخ يارب  هک  مسانـش  یمن  برع  رد  ار  یناوج  نم  اـنامه  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  يا  تفگ : تخادرپ و  وگتفگ  هب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ 
دشاب . هدروآ  ما ، هدروآ  امش  يارب  هچ  نآ  زا  رترب  شیوخ 

راک نیا  رب  ارم  ناتمادک  سپ  مناوخب ، وا  يوس  هب  ار  امش  هک  تسا  هدرک  رما  یلاعت  يادخ  ما و  هدروآ  امش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم 
دشاب . امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  ات  دنک  یم  يرای 

یـسک نـالاسمک  ناـیم  رد  یتح  مدوب و  رت  لاـسمک  اـهنآ  زا  هکنآ  اـب  نم  دـندرک و  يراد  دوخ  ربـمغیپ  نخـس  لوبق  زا  ناـنآ  دومرف : یلع 
و مراک . نیا  رد  وت  ریزو  نم  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ : دوبن ، رتکزان  شیاهقاس  رت و  هدـمآ  رب  شمکـش  رت و  بآ  رپ  نم  نامـشچ  زا  شمـشچ 

دینک . تعاطا  ار  وا  دیونشب و  ار  شنخس  تسا  امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مندرگ  نیا 
دنتفگ : بلاط  یبا  هب  دنتساخرب و  نانک  هدنخ  موق 

وبا يدادغب " ، یلزتعم  ملکتم  ظفل . نیمه  هب  ار  ثیدح  نیا  ینک . تعاطا  وا  زا  يونـشب و  ار  تدـنزرف  نخـس  هک  دـنک  یم  رما  ارت  دـمحم 
. تسا هدمآ  حیحـص  ربخ  رد  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  هدروآ و  دوخ  هینامثعلا "  ضقن  باتک "  رد  لاس 240 ه  هبیفوتم  یفاکسا "  رفعج 

هحفص دـلج 2  لـماکلا "  رد "  ریثا "  نبا  هدرک و "  تیاور   46 هحفـص 48 -  ءانبالا "  ءابجن  ءابنا  باتک "  رد  زین  نیدـلا "  ناهرب  هیقف  " 
یضاق يافـش  حرـش  رد "  یجافخ "  نیدلا  باهـش  هحفص 116 و "  دلج 1  دوخ  خـیرات  رد  یقـشمدلا "  نیدـلا  دامع  ادـفلا  وبا  24 و " 

دای حیحـص  دنـس  هب  نآ  ریغ  یقهیب و  لئالد "  رد "  ثیدـح  نیا  تسا  هتفگ  هتخادـنا و  ار  نآ  رخآ  هدروآ و  هحفص 37  دلج 3   " ضایع 
تسا . هدیدرگ 

دـلج 6 رد  هک  يروط  هب  دوخ ، عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس "  ظفاح "  شریـسفت و  هحفـص 390  رد  يدادغب  نیدلا  ءالع  نزاخ "  و " 
زا لقن  هب  نآ  بیترت  هحفص 392 

هحفص 146 ] ] 

یبا هیودرم " و "  نبا  متاح " و "  یبا  نبا  ریرج " و "  نبا  قاحـسا " و "  یبا  هناگـشش " : ناـظفاح  زا  لـقن  هب  هحفص 397  رد  يربط و 
هحفص 254"  رد  لکیه  نیسح  دمحم  داتسا  یمالـسا " و  ندمت  خیرات  دلج 3  هحفـص 254  رد  دیدحلا  یبا  نیا  " و  یقهیب . میعن " و " 

دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  لوا  پاچ  دمحم "  هایح 
، دـنا هدرک  فیعـضت  شعیـشت ، تهج  هب  ار  يو  تنـس  لها  هک  مساق "  نب  رافغلا  دـبع  میرم  وبا  رگم "  دـنا ، هقث  ثیدـح ، نیا  لاجر  همه 

هدرک هغلابم  وا  حدم  شیاتـس و  رد  هدـمآ ، نازیملا "  ناسل  مراهچ "  دـلج  هحفـص 43  رد  هک  يروط  هب  هتفگ و  انث  ار  وا  هدـقع  نبا  نکیل 
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رثا و نایاوشیپ  ثیدـح و  دـیتاسا  نانیا  و  دـنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  هداد و  دانـسا  میرم  یبا  هب  ار  ثیداحا  زینالاب ، هدـش  دای  ناـظفاح  تسا ،
هب مهتم ، دراد ، یئاج  نآ  دانـسا  رد  میرم  یبا  هک  تهج  نیا  زا  ار  ثیدح  نیا  مادک ، چیه  دنا و  جاجتحا  ضفر و  لیدعت و  حرج و  عجارم 

دنا . هدومن  لالدتسا  نآ  هب  ربمغیپ  صئاصخ  توبن و  لئالد  رد  ناگمه  دنا و  هدرکن  زمغ  فعض و 
شیوخ عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  و  دنا . هتـسناد  حیحـص  ارنآ  يدینـش ، هک  روطنامه  زین ، یجافخ  نیدـلا  باهـش  یفاکـسا و  رفعج  وبا  و 

دنـس اب  ثیدـح  نیا  رب  هوـالع  هدروآ  يربط  ریرج  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  حیحـصت  هدـمآ  نآ  بیترت  دلج 6  هحفـص 396  رد  هک  يروطب 
هک شلاجر  دنـسب  ارنآ  شیوخ  دنـسم   1 دلج هحفـص 11  رد  دمحا  هدـش و  دراو  زین  دـمآ ، دـهاوخ  دـنا و  هقث  نآ  لاجر  همه  هک  يرگید 

تسا . هدروآ  دنا ، حاحص  لاجر  زا  وگتفگ  یب  همه  دابع و  لاهنم و  شمعا و  کیرش و 
زا تسا و  زوت  هنیک  بصعتم و  يدرم  يو  هچ  دـشاب ، هدرک  مکح  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  هب  هک  تسین ، بجعت  ياـج  هیمیت  نبا  زا  و 

یتسردان رادـم  هک  دـنهاگآ  یبوخب  ناققحم  و  دـشاب . یم  فورعم  وا  اهیئوگ  روز  تسا و  تایرورـض  درو  تاملـسم  راـکنا  يو ، تاداـع 
. دشاب ربمغیپ  داهن  كاپ  نادناخ  لئاضف  نمضتم  ثیدح  نآ  هک  تسا  نیا  يو ، دزن  رد  ثیدح 

هحفص 147 ] ] 

ثیدح هناگ  تفه  ياه  تروص 

دندروخ و یم  دنفسوگ  کی  هک  دندوب  ینادناخ  نانآ  نایم  رد  و  دناوخ -  ارف  ای  دروآ ، مهارف  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  ص )  ) ادخ ربمغیپ 
نآ ماعط  تفگ : یلع  دندش  ریـس  ات  دـندروخ  اهنآ  دـید و  هیهت  يدـم  هزادـنا  هب  یکاروخ  نانآ  يارب  سپ  دندیـشون ، یمریـش  لیت  اپ  کی 

یسک یئوگ  هک  دنام  اجب  ردقنآ  دندش و  ریس  ات  دندیشون  نانآ  تساوخ و  ریش  سپس  دوب  هدیسرن  نآ  هب  یتسد  يوگ  هک  دمآ  دایز  نانچ 
رد امومع و  مدرم  يوسب  اصوصخ و  امـش  يوسب  ما  هدـش  هتخیگنارب  نم  بلطم  ینب  يا  دومرف : سپـس  دوب ، هدیـشونن  ای  هدزن  نآ  هب  یتسد 

چیه سپ  دشاب ، نم  ثراو  مدمه و  ردارب و  ات  دنک  یم  تعیب  نم  اب  امـش  زا  کی  مادک  کنیا  دیا . هدید  دیـشاب ، هدید  دـیاب  هچنآ  رما  نیا 
متساخرب نم  راب  هس  ره  درک و  وگزاب  راب  هس  ار  شنخس  سپس  نیشنب  دومرف  متساخرب  مدوب ، همه  زا  رتکچوک  هک  نم  تساخن و  رب  یسک 

و  ) دز متسد  رب  ار  شتـسد  هک  موس  راب  ات  نیـشنب  دومرف  متـساخرب  نم  راب  هس  ره  درک و  وگزاب  راب  هس  ار  شنخـس  سپـس  نیـشنب  دومرف  و 
تفرگ .) ماجنا  تعیب 

دلج 1 هحفص 186  رد  شیگدنز  شرازگ  هک  يا  هقث   ) ملسم نب  نافع  زا  ار  ثیدح  نیا   " شدنسم ، دلج 1 "  هحفص 159  رد  دمحا  ماما 
ملـسم  ) قداص یبا  زا  هقث )  ) هریغم نب  نامثع  زا  هدمآ ) دلج 1  هحفـص 78  رد  شا  همجرت  هک  يا  هقث   ) هناوع یبا  زا  وا  و  هدمآ ) باتک  نیا 

تسا . هدروآ  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  زا  هقث ) هفوک  یعبات   ) ذجان نب  هعیبر  زا  هقث ) یفوک 
هحفـص 18 رد  یئاـسن  ظـفاح  تسا  هدرک  داـی  نتم  دنـس و  نـیمه  اـب  ار  ثیدـح  نـیا   " شخیراـت ، دـلج 1 "  هحفـص 217  رد  زین  يربـط 
هغالبلا " و جهن  حرش  دلج 3 "  هحفـص 255  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هیافک " و  هحفـص 89 "  رد  یعفاش  یجنگ  ظافح ، ردص  و  صئاصخ ،

دنا . هدروآ  ار  ثیدح  تسا ، هدمآ  نآ  بیترت  دلج 6  هحفص 408  رد  هک  يروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویس  ظفاح 
ثیدح : نیا  لقن  موس  تروص 

یمک كاروخ  دـناوخ و  ارف  ار  بلطم  ینب  ربمغیپ  دـش  لزاـن  نیبرقـالا . کتریـشع  رذـنا  و  هیآ : نیا  نوچ  دومرف : هک  تسا  ناـنموم  ریما  زا 
: دومرف درک و  مهارف  نانآ  يارب 
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هحفص 148 ] ] 

زین نارگید  داهن ، نآ  رب  نارگید  زا  شیپار  دوخ  تسد  و  دوشیم ، لزان  نآ  ریز  زا  تکرب  هک  دـیروخب ، ماعط  فرظ  فارطا  زا  ادـخ  مان  هب 
بهل وبا  دندش ، باریس  ات  دندیشون  و  دناشون ، اهنآ  هب  سپـس  دیماشآ  دوخ  تسخن  تساوخ و  ریـش  یحدق  سپـس  دندش  ریـس  ات  دندروخ 

هدرواین زگره  يرگید  یسک  ار  نآ  دننام  هک  ماهدروآ  ینیئآ  امش  يارب  نم  بلطم  ینب  يا  دومرف : ربمغیپ  درک ، وداج  ار  امش  رتشیپ  تفگ :
ارف شباتک  یئادخ و  نینچ  نیا  يوس  هب  منک و  یم  توعد  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هکنیا  رب  نداد  یهاوگ  هب  ار  امش  کنیا  تسا ،

مناوخ . یم 
زین اهنآ  و  درک ، یئوگ  هدوهیب  لوا  راب  لثم  بهل  وبا  دـناوخ و  ارف  ار  اهنآ  رگید  راب  ربمغیپ  دـندش ، هدـنکارپ  نارگن و  نانخـس  نیا  زا  اـهنآ 

نم و هارمه  ردارب و  ات  دنک ، تعیب  نم  اب  هک  تسیک  دومرف : دوب ، هدرک  زارد  ار  شتـسد  هکیلاح  رد  ربمغیپ  دـندرک و  رارکت  ار  زورید  راک 
یمکـش اـب  نم  زور  نآ  رد  منک و  یم  تعیب  وت  اـب  متفگ : مدرب و  شیپ  ار  شیوخ  تسد  یلع ع )  ) نم دـشاب . نم  زا  سپ  امـش  تسرپ  رس 

ار كاروخ  دومرف : هک  تسا  یلع  زا  زین  و  . ) درک تعیب  نم  اب  دوب  هدومرف  هک  نانچ  نآ  ربمغیپ ، مدوب و  نارـضاح  همه  زا  رتکچوک  نـالک 
مدوب .) هدرک  تسرد  نم 

عمج  ) رد ار ، ثیدح  نیا  یطویس ، هدمآ ، زنکلا  دلج 6  هحفص 104  رد  هچنآربانب  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  دوخ  دانـساب  هیودرم  نبا  ظفاح 
تسا . هدرک  لقن  وا  زا  عماوجلا )

مراهچ  تروص 
مامت يوسب  ارم  ادخ  بلطم  ینب  يا  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  هک : تسا  هدمآ  نینچ  ثیدـح  زاغآ  رکذ  زا  دـعب 

دومرف : تخیگنارب و  اصوصخ  امش  يوسب  امومع و  مدرم 
نیبرقالا . کتریشع  رذنا  و 

هب ال تداهـش  نآ  و  منک . یم  توعد  تسا ، نارگ  نیگنـس و  نازیم  رد  یلو  ناسآ ، نآ  ندروآ  ناـبز  رب  هک  يا  هملک  ود  هب  ار  امـش  نم  و 
لوسر نم  هکنیا  تسا و  هللا  الا  هلا 

هحفص 149 ] ] 

چیه و  دوب ، دـهاوخ  نم  زا  سپ  هفیلخ  ثراو و  یـصو و  ریز و  ردارب و  دـنک ، يراـکمه  دوـش و  اریذـپ  راـک  نیا  هب  ارم  سک  ره  میادـخ .
دادن . باوج  ربمغیپ  هب  یسک 

تفرگ و رـس  زا  مود  راـب  يارب  ار  شنخـس  سپـس  نیـشنب ، دومرف  ربـمغیپ  ما ،) هداـمآ   ) نم ادـخ  لوـسر  يا  تفگ : تساـخرب و  یلع  سپ 
رارکت ار  شنخـس  زین  موس  راب  نیـشنب ، دومرف  ربمغیپ  و  ما ) هدامآ   ) نم ادـخ  لوسر  يا  تفگ  تساخرب و  یلع  دـندنام و  شوماخ  ناگمه 

ثراو و یـصو و  ریزو و  ردارب و  وت  هک  نیـشنب  دومرف : ربمغیپ  منک ، یم  تعیب  نم  تفگ : تساخرب و  یلع  زاب  دادن ، خـساپ  یـسک  درک و 
دوب . یهاوخ  نم  زا  سپ  نم  هفیلخ 

نیا لقن  هب  نانآ  لوق  زا  هنسلا "  جاهنم  هحفـص 80 ج 4 "  رد  هیمیت  نبا  و  دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يوغب ، ظفاح  متاح و  یبا  نبا  ظفاح 
تسا . هدومن  وگزاب  هیمیت  نبا  زا  شا  هریس  دلج 1  هحفص 301  رد  زین  یبلح  و  هتخادرپ ، ثیدح 

مجنپ  تروص 
دوب هدروآ  هیواعم  سیق و  يوگتفگ  هرابرد  دوخ ، باتک  رد  یلاله  قداـص  وبا  گرزب ، یعباـت  هک  ار  یتیاور  باـتک ) نیا   ) هحفص 95 رد 
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وبا و  نت ، لـهچ  هک  ار  بلطم  ینب  ماـمت  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دومرف  هک  تسا  هدـمآ  سیق  لوق  زا  اـجنآ  رد  تشذـگ ،
ربمغیپ دوخ  دومن و  یم  يرای  ار  شترـضح  یلع  درک ، ناـشتوعد  ربمغیپ  نوچ  دروآ و  عمج  دـندوب ، اـهنآ  ناـیم  رد  زین  بهل  وبا  بلاـط و 

نیـشناج و راکمه و  ردارب و  هک  تسا  هدامآ  امـش  زا  کی  مادـک  دومرف : سپ  دوب ، بلاـط  یبا  شمع  هاـنپ  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
دشاب ؟ نم  زا  سپ  نانموم ، مامت  تسرپ  رس  متما و  رد  نم  هدنیامن 

، مرضاح نم  داب ، وت  رب  ادخ  دورد  ادخ  لوسر  يا  تفگ : یلع  درک ، وگزاب  راب ، هس  ار  شنانخس  ربمغیپ ، ات  دندرک  توکس  نارـضاح  همه 
تفگ : دیمد و  وا  ناهد  رد  داهن و  نامادب  ار  یلع  رس  ربمغیپ 

امکح امهف و  املع و  هفوج  الما  مهللا 

هحفص 150 ] ] 

دننامب شربمغیپ  هب  ار  وا  تبـسن  دـنوادخ  هک  نک  تعاطا  وا  زاو  ونـشب  ار  تدـنزرف  نخـس  کنیا  بلاط  ابا  يا  دومرف : بلاط  یبا  هب  سپس 
داد . رارق  یسوم  هب  نوراه  تبسن 

مشش  تروص 
نب دمحم  نب  نیسح  زا  نایبلا "  فشکلا و  ریسفت "  رد  تشذگ  دلج 1  هحفص 109  رد  شلاح  حرش  هک  م 427 ر 37 )  ) یبلعث قاحسا  وبا 

درک و ثیدـح  يرمع  بیعـش  نب  یلع  نب  نسح  تفگ  درک و  ثیدـح  اـم  يارب  دـمحم  نب  یـسوم  تفگ  هک  تـسا ، هدرک  لـقن  نیـسح ،
نبا لوق  زا  هرـسیم  نب  ایرکز  لوق  زا  ینزم  ییحی  نب  حابـص  لوق  زا  مشاه  نب  یلع  تفگ : درک و  ثیدـح  ام  يارب  بوقعی  نب  دابع  تفگ :

تفگ : درک و  ثیدح  ام  يارب  بزاع ، نب  ءارب  زا  قاحسا 
تشوگ و ناشکاروخ  نت و  لهچ  زور  نآ  رد  هک  ار  بلطملا  دبع  نادـنزرف  ادـخ  لوسر  دـش ، لزان  نیبرقالا  کتریـشع  رذـنا  هیآ و  نوچ 

ادـخ ماـنب  دومرف  زین  نارگید  هب  درک و  ندروخ  هب  زاـغآ  دوخ ، هاـگنآ  دربـب . ار  يدنفـسوگ  نار  دومرف  رما  یلع  هب  درک و  عمج  دوـب ، ریش 
. دندروآ ریش  زا  گرزب  یحدق  داد  روتسد  سپـس  دندش . یم  ریـس  ات  دندروخ . یم  اذغ  دندمآ و  ولج  رفن  هد  رفن  هد  هورگ  نآ  دیئآ ، شیپ 

نیا هک  تفگ  دوشگ و  بل  بهل  وبا  دندش ، با  ریس  ات  دندیشون  ناگمه  دیـشونب و  ادخ  مانب  ار  نآ  دومرف ، سپـس  دیـشون  يا  هعرج  دوخ 
تفگن . ینخس  دنام و  تکاس  زور  نآ  رد  ربمغیپ  درک ، وداج  نآ  اب  ار  امش  درم ، نیا  هک  یکاروخ  تسا 

بناـج زا  نم  اـنامه  بلطم  ینب  يا  دومرف : درک و  زادـنا  ار  اـهنآ  سپـس  داد  ریـش  ماـعط و  درک و  توعد  لـبق  زور  نوچ  ار  اـهنآ  زین  ادرف 
يرادرب و نم  اب  هک  تسیک  دومرف : سپس  دیوش . تیاده  ات  دینک  تعاطا  ارم  دیروآ و  مالسا  سپ  میامـش . ریـشب  ریذن و  لجوزع  دنوادخ 

دزادرپب ؟ ارم  ماو  هک  دشاب  منادناخ  رد  نم  هدنیامن  دشاب و  نم  زا  سپ  نم  یصو  یلو  دنک و  يراکمه 
راب هس  ره  رد  تفرگ و  رس  زا  ار  شنخس  راب  هس  ربمغیپ  دندنام . شوماخ  اهنآ  همه 

هحفص 151 ] ] 

هب دنتساخرب و  هورگ  نآ  دوب .) یهاوخ  نینچ   ) یلع يا  وت  يرآ  دومرف : موس  راب  ما ) هدامآ  نم  : ) تفگ یم  یلع  اهنت  دندوب و  تکاس  همه 
تفای . یهدنامرف  وترب  هک  نک  تعاطا  تدنزرف  زا  دنتفگ ، بلاط  یبا 

ررد مظن  رد "  زین  يدنرز  نیدـلا  لامج  هدروآ و  هیافک  هحفص 89  رد  یعفاش  یجنگ  ظافحلا  ردص  نتم ، دنـس و  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا 
تسا . هدرک  دای  ار  نآ  نیطمسلا " 
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متفه  تروص 
دنوادـخ اـنامه  دومرف : ربمغیپ  سپ  هک  تسا  اـج  نآ  رد  هدروآ و  عفار  یبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناـیبلا "  فشکلا و  رد "  یبلعث  قاحـسا  وبا 

دنوادخ هک  یتسارب  دینم  نادناخ  دارفا و  نادنواشیوخ و  امـش  مناسرتب و  ار  شیوخ  کیدزن  نادـنواشیوخ  هک  تسا  هدومرف  رما  ارم  یلاعت 
امش زا  کی  مادک  کنیا  داد . رارق  شنادناخ  رد  يا  هفیلخ  یـصو و  ثراو و  ریزو و  ردارب و  وا  يارب  هکنآ  رگم  تخیگناین  رب  ار  يربمغیپ 

يربمغیپ هکنآ  زج  دشاب -  یسوم  نوراه و  دننامب  نم  اب  وا  تبسن  و  نم ، یـصو  راکمه و  ردارب و  ات  دنک ، یم  تعیب  نم  اب  دزیخ و  یم  رب 
دندنام . تکاس  هورگ  نآ  دوب . دهاوخن  نم  زا  سپ 

دومرف . ربمغیپ 
یلع درک و  رارکت  ار  نخس  راب  هس  سپـس  دوب . دهاوخ  امـش  ینامیـشپ  بجوم  امـش و  ریغ  نایم  رد  بصنم  نیا  ای  دزیخرب  امـش  زا  یکی  ای 

زا دوشگ و  ار  شناهد  ربمغیپ  تفر  کیدزن  وش ، کیدزن  نمب  دومرف  ربمغیپ  سپ  دـش ، وا  توعد  ياریذـپ  درک و  تعیب  وا  اـب  تساـخرب و 
دیمد : یلع  ياه  ناتسپ  هنیس و  نایم  رد  تخادنا و  یلع  ناهدرد  دوخ  ناهد  بآ 

ص)  ) ربمغیپ يدرک ؟ رپ  ناهد  بآ  هب  ار  شیور  ناهد و  وت  و  تفریذپ ، ار  تتوعد  وا  يداد : تمع  رـسپ  هب  يزیچ  دب  هچ  تفگ : بهل  وبا 
. مدرک رپ  ملع  تمکح و  زا  ار  وا  ناج  دومرف 

هحفص 152 ] ] 

تیاور يرایسب  هورگ  هچنآ  ربانب  هک : تسا  یفطلدمحا  نسح  داتـسا  فیلات  یلع ) نب  نیـسحلا  دلاخلا  دیهـشلا   ) باتک هحفـص 9  رد  و  م -
یم يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش  زا  کی  مادک  سپ  دومرف : دنک ، زاذنا  ار  نانآ  ات  دروآ  عمج  ار  شناشیوخ  مامعا و  ربمغیپ  نوچ  دنا ، هدرک 
يا تفگ : سپ  دوب ، اهنآ  همه  زا  رتکچوک  هک  یلع  رگم  دـنتفریذپن  کی  چـیه  دـشاب ؟ امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  اـت  دـنک 
نایم رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  نیا  دومرف : داهن و  یلع  شود  رب  تسد  ص )  ) ربمغیپ دوب  مهاوخ  راک  نیا  رد  وت  روای  نم  ادخ  ربمغیپ 

. دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  شنخس  تسا . امش 
هچنآ زا  رترب  هک  مسانـش  یمن  ار  یـسک  برع  رد  نم  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  میکح  قیفوت  فیلات  دمحم "  باتک  هحفص 50 "  رد  و  م -
تسا هداد  تیرومام  ارم  مراگدرورپ  ما و  هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دشاب : هدروآ  شموق  يارب  ما ، هدروآ  امـش  يارب  نم 

شیرق : دوشب . امش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  هک  دهدیم  يرای  راک  نیا  رد  ارم  ناتمادک  سپ  منک ، توعد  وا  يوسب  ار  امش  هک 
. سک چیه  سک . چیه 

دوب . دهاوخن  روای  راک  نیا  رد  ارت  مه  هلیبق  گس  یتح  یسک  چیه  يرآ  یبارعا :
مگنج  یم  دزیخرب  وت  گنج  هب  هک  یسک  اب  و  ماوت . روای  نم  ادخ  لوسر  يا  یلع :

ثیدح هرابرد  یکاطنا  رعش  نخس و 

نیا تسا ، هدورـس  ع )  ) یلع هرابرد  هک  یکراـبم  هدیـصق  رب  شا  هقیلعت  هحفص 76  رد  يرـصم  یکاطنا  حیـسملا  دبع  اناوت  سیون  همانزور 
دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  نینچ  نیا  نآ  ترابع  هدروآ و  ار  ثیدح 

، دوب دهاوخ  نم  زا  سپ  نم  هفیلخ  ریزو و  ردارب و  دنک  يراکمه  نم  اب  نآ  ندرب  نایاپ  رد  دهد و  تبثم  خـساپ  نمب  راک  نیا  رد  سک  ره 
هک یلع  زج  بلطم  ینبزا  یسک  چیه 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 153 ] ] 

مود راب  يارب  ار  شراتفگ  سپـس  نیـشنب ، دومرف : یفطـصم  مرـضاح  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : یلع  دادن ، خـساپ  دوب  اهنآ  همه  زا  رتناوج 
رس زا  ار  شنخس  موس  راب  يارب  نیشنب ، دومرف : یفطـصم  ادخ  ربمغیپ  يا  ما  هدامآ  نم  داد ، خساپ  یلع  دندنام و  شوماخ  همه  درک . رارکت 

، نیـشنب دومرف : ص )  ) یفطـصم ماگنه  نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  متـسه  نم  تفگ : هک  دادن  باوج  یلع  زج  یـسک  بلطم  ینب  رد  تفرگ و 
ماگنه نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  متسه  نم  تفگ : هک  دادن  باوج  یلع  زج  یـسک  بلطم  ینب  رد  تفرگ و  رـس  زا  ار  شنخـس  موس  راب  يارب 

رد ار  ثیدح  نیا  حیسملا  دبع  دوب ، یهاوخ  نم  زا  سپ  نم  هفیلخ  ثراو و  یصو و  ریزو و  ردارب و  وت  هک  نیـشنب  دومرف : ص )  ) یفطـصم
تسا . هدیشک  مظنب  نینچ  دوخ  روکذم  هدیصق 

هک شیوخ  شـشخرد  رپ  تثعب  هب  ار  يو  رـش ، میب  زا  یناهنپ و  دـید ، یم  يریخ  ناشن  سک  ره  رد  داب ،) وا  رب  دـنوادخ  دورد  هک   ) دـمحم
دومرف . یم  توعد  دوب ، مجع  برع و  زا  مدرم  همه  تیاده  يارب 

هک درک  رومام  ار  يو  دمآ و  دورف  لیئربج  سپـس  دندش  تیاده  دنتفای و  شیارگ  يوب  شیرق  زا  یهورگ  تشذگ و  لاونم  نیدب  لاس  هس 
ثوعبم نانآ  تیاده  ادخ و  يوسب  مدرم  توعد  يارب  وت  هک  نک  راکشآ  ار  ادخ  نامرف  تفگ : نینچ  دیامرف و  راکـشآ  ار  مالـساب  بوعد 
يروای یلع  زا  ریغ  و  امرف ، راهظا  نانآ  رب  ار  نیئا  نیا  دـنلب  یناعم  نک و  راذـنا  تناـشخرد  نید  هب  ار  کـیدزن  ناـشیوخ  کـنیا  يا ، هدـش 

، دـنوادخ ناـمرف  هب  هک  يدوـصقم  هب  ار  وا  دـناوخ و  ارف  ار  يو  سپ  دـهد ، ددـم  تشاد ، میب  نآ  راـهظا  زا  هک  ینیئآ  رد  ار  وا  هـک  تفاـین 
رآ . مهارف  ام  يارب  دوش ، هتخپ  ینیگنر  یبوخ و  هب  دیاب  هک  یکاروخ  نونکا ، مه  دومرف ، و  درک . هاگآ  دوب ، نآ  راتساوخ 

اب ات  نک ، توعد  نم  بناج  زا  ار  نایمشاه  زاس و  بلابل  كاپ  ریـش  زا  ار  یئاه  هساک  زپب و  زادنا و  كاروخ  گید  رد  ار  يدنفـسوگ  نار 
میوگ . نخس  تسا  ناشیا  نم و  راگ  دیرفآ  هک  مراگدرورپ  نامرف  هراب  رد  اهنآ 

دندمآ ربمغیپ  ناشیوخ  مشاه و  ینب  همه  هدننک ، توعد  یهز  و  دومرف ، توعدینامهم  هب  ار  مشاه  ینب  تساخرب و  یفطصم  نامرفب  یلع 
هتفریذپن ار  توعد  هک  دنامن  یسک  و 

هحفص 154 ] ] 

هک دندوب  ربمغیپ  کیدزن  ناگتسب  هط و  نادناخ  اهنیا  دندمآ  یم  رامـشب  برع  لاجر  زا  همه  دندوب و  نت  لهچ  ناگدش ، توعد  نیا  دشاب 
دندیمرآ و شیوخ  ياج  رد  هک  هاگنآ  تفگ . تینهت  دمآ و  شوخ  یلدکاپ  اب  ربمغیپ  دندمآ ، تمدخب  نوچ  تشاد  دیما  ناشیا  هب  مالـسا 
ار اهاذـغ  دـشاب  ناـشیاراوگ  كاروخ  اـت  تساـخرب  تمدـخ  هب  ربمغیپ  دـنتخادرپ و  ندروخ  هب  اـهنآ  دـش  هدرتـسگ  زیگنا  اهتـشا  يا  هرفس 

ماعط نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـنام و  یقاب  دوب ، هک  ناـنچنآ  كاروخ ، هچ  دوب  هدـننک  تیاـفک  دـنوادخ  و  دندیـشون ، ار  اهریـش  دـندروخ و 
درک . یمن  ریس  ار  يا  هنسرگ  هک  دوب  مک  يا  هزادناب 

رارـسا زا  يرادرب  هدرپ  يروآ و  دای  هب  ربمغیپ  سپـس  مینک . یم  وگ  زاب  وا  لوق  زا  ام  تسا ، یلع  زا  نخـس  نیا  دوب و  یفطـصم  هزجعم  نیا 
نیا اب  هط  مدرم ، يا  تفگ : تخیمآ و  یهارمگ  هب  تخس  ار  قح  درک و  عطق  ار  دربمیپ  نخس  کنرد  یب  بهل  یبا  تخادرپ و  دوخ  تثعب 
دوخ توعد  اب  ار  نارگید  وا  ات  دـینک  اهر  ار  دـمحم  دـیزیخرب و  دـیزیهرپب . ینادرگرـس  یهارمگ و  زا  ناه  درک . وداـج  ار  امـش  كاروخ 

دبایرد . ار  اهنآ  دبیرفب و 
دمحم هک  یماعط  ناوخ  رب  هراب  ود  نانآ  دوب و  یئاریذـپ  تسرپرـس  رازگ و  راک  رارک  ردـیح  و  درک ، توعد  ار  اـهنآ  رگید  راـبکی  ربمغیپ 

دندمآ . درگ  دوب ، هتخپ 
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هب نوـچ  تسا ، هدرواـین  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هـک  ار  یکین  هـمه  نـیا  دوـخ ، مدرم  يارب  سک  چـیه  نـیا  زا  شیپ  دوـمرف : ربـمغیپ  سپ 
ردارب و دـنک  يراکمه  نم  اب  امـش  نایم  زا  هکنآ  کنیا  دوشیم  نیمات  امـش  ترخآ  ایند و  ریخ  دـیرآ ، ور  نیئآ  نیا  ناشخرد  ياههاگهانپ 

دوب . دهاوخ  نید  ناتسوب  نابغاب  نم و  نیشناج 
تثعب نیا  دروم  رد  دوـخ  ناـیب  رب  هچ  ره  تفاـین و  دـشاب  دونـشخ  تمعن  نیا  هب  درآ و  يور  وا  هب  يدنـسرخ  اـب  هک  یئوگخـساپ  سوـسفا 

دوخ موق  يارب  یـسک  چیه  يرآ  وت ، رب  ياو  درک : دایرف  بهل  وبا  ماگنه  نیا  رد  دشیم ، هدوزفا  زین  نانآ  ینادان  بیذـکت و  رب  دوزفا  افوکش 
تسا . هرواین  يدروآ  وت  هچنآ 

دوبان نوگن و  رس  خزود  تاکرد  رد  ار  يو  رفک ، ینادان و  هک  داب  هدیرب  شتسد 

هحفص 155 ] ] 

دوزفا . یم  اهنآ  ندرک  رایشه  ندناسرت و  رب  درک و  یم  رارکت  راکشآ  ار  شنانخس  یفطصم  درک و 
يزیچ دوب  هدرک  ناشروک  كرـش  رفک و  هک  ادـخ ، باتک  زا  نادرگ  ور  یئاهناج  و  ریذـپان ، زردـنا  تخـس  ياهلد  زا  ریغ  هک  سوسفا  اـما 

دندرک . يراد  دوخ  نتفریذپ  زا  دوب ، نآ  رد  هک  یتکرب  همه  اب  دندنادرگ و  يور  وا  تمحر  ضیف  زا  ناگمه  دیدن 
دوخ توعد  داد و  نامرف  نتـسشنب  ار  یلع  راب  هس  ربمغیپ  ناهج و  ناگدشمگ  ربهر  يا  ماوت ، يوگ  خـساپ  نم  دز ك  دایرف  هک  یلع  رگم 
یلع هب  يور  دش و  روجنر  دـیما و  ان  نانآ  بناج  زا  توعد  ندـش  هتفریذـپ  نایمـشاه و  زا  هکنیا  ات  دومرف  هضرع  نانآ  رب  تباجا  دـیماب  ار 

و تسا . نم  توعد  روای  نیا  دـنگوس . ادـخب  دومرف ، دوب ، هداـهن  وا  ندرگ  رب  تسد  هکیلاـح  رد  درک و  دـنلب  عمج  ناـیم  رد  ار  وا  دروآ و 
يو . نانامرفان  رب  ياو  و  تسا . بجاو  امش  رب  نم  سپ  وا ، زا  يرادربنامرف  تعاطا و 

زا زین  وت  دـنتفگ : بلاط  یبا  یب  اهنآ  هچ  دـناشک . یهارمگ  يداو  نیرتکیرات  هب  ار  اهنآ  اـهندرک ، هرخـسم  نیمه  و  دـندش ، هدـنکارپ  اـهنآ 
. نک تعاطا  ترسپ  ياهنامرف 

تفر . ربمغیپ  رثا  رب  رخآ  ات  داد و  تبثم  خساپ  یفطصم  توبن  يادن  هب  نینچ  نیا  زاغآ ، زا  یلع ، اما 
. درک یهارمه  داد  ناماس  نآ  هب  هک  يزور  ات  داهن  یم  توعد  ساسا  هک  زور  نآ  زا  ار  وا  و 

هحفص 156 ] ] 

هینامثعلا یلع  ضقنلا  باتک  رد  ثیدح  نیا  نوماریپ  رد  یفاکسا  نخس 

یب ناوجون  زیمت و  یب  هچب  ایآ  هک  دیوگ  تسا ، هدرک  دای  داتفا ، روکذـم  هحفص 145  رد  هک  یترابع  اب  ار  ثیدح  هکنآ  زا  سپ  یفاکـسا 
و دنرامـش ؟ نم  توبن ، رـس  نیما  ار  هلاس  تفه  ای  جنپ  كدوک  ایآ  و  دـنرامگ ؟ یم  مدرم ، زا  ندرک  توعد  كاروخ و  نتخاس  هب  ار  درخ 

سکنآ زا  ریغ  یـسک  تسد  رد  ار  شتـسد  ادخ  لوسر  ایآ  دننک و  یم  توعد  نالاس  نایم  خویـش و  هورگ  رد  ار  لقاع  دنمدرخ و  ریغ  ایآ 
ار نمـشد  ياه  يزوت  هنیک  و  دربب ، ار  یهلا  تیالو  راب  دناوت  یم  هدیـسر و  فیلکت  دـحب  تسا و  تفالخ  تیـصو و  توخا و  هتـسیاش  هک 

ددنب ؟ یم  یئاهنامیپ  نانچ  وا  اب  و  دهن ؟ یم  دنک ، لمحت 
اب يزاـب  لوغـشمار  وا  یـسک  شندروآ ، مالـسا  زا  سپ  تسویپن و  اـهنآ  هب  تخیماـین و  رد  ناـکدوک  رگید  اـب  ارچ  دوب ، كدوک  یلع  رگا 
اه هچب  نیا  اب  ار  شرمع  تاـعاس  زا  یتعاـس  یلع  ارچ  دوب . ناـنآ  هیاـپمه  تفرعم  رد  دـننام و  هقبط  رد  وا  هکنآ  لاـح  دـیدن ؟ شنـالاسمه 
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نتفای و  ناکدوک ، اب  نتـسشنیزاب  هب  ار  وا  یلاـس  هزاـت  یناوج و  تسـشن و  شلد  رب  اـیند  زا  يرهم  تشاد و  یـسوه  دـنیوگب ؟ اـت  دـنارذگن 
تشاداو . نانآ ، تلاح 

و دومرف ، ققحم  راک  اب  ار  شراتفگ  دوب . ممـصم  شراـک  رد  رپسهر و  شمالـسا  رد  هک  میا  هدـیدن  نیا  زج  یلع  زا  اـم  اـهنیا ، همه  ياـجب 
ادخ لوسر  هب  وا  اهنت  دندوب ، هدمآ  عمج  ربمغیپ  رـضحم  رد  هک  ینانآ  نایم  زا  و  تخاس ، قدـصم  یگتـسراو  ینمادـکاپ و  اب  ار  شمالـسا 

تسویپ .
، يورخا کین  شاداپ  یبایماک و  دیماب  ایند ، ياه  یگتسبلد  رب  بلاغ و  دوخ  توهـش  رب  وا  دوب . ربمغیپ  ترخآ  ایند و  سینا  نیما و  وا  سپ 

: هک تسا  هدومرف  هدرک و  دای  ار  شندروآ  مالسا  زاغآ  رس  لاح و  تیادب  شا  هبطخ  نخس و  رد  وا  دوخ  دش . طلسم 

هحفص 157 ] ] 

کباچ يرگوداج  دنتفگ : شیرق  دروآ ، ربمیپ  هب  يور  دـش و  هدـنک  نیمز  زا  تخرد  دـناوخ ، ارف  ار  تخرد  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  نوچ 
هک يا  هزجعم  رد  ارت  مدروآ و  ناـمیا  شربـمغیپ  ادـخب و  ماوتب ، هدـنروآ  ناـمیا  لوا  نم  ادـخ  لوسر  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و 

درک . دنکب  دیاب  هچنآ  وت ، توعد  ناهرب  توبن و  قیدصت  يارب  دنوادخ و  نامرف  هب  تخرد  هک  مهدیم  یهاوگ  مراد و  قیدصت  يدرک ،
دوب ؟ دهاوخ  نیا  زا  رت  رادیاپ  رت و  راوتسا  ینامیپ  و  رت ، تسرد  ینامیا  زگره  ایآ  سپ ،

تسین . يا  هراچ  چیه  ار  ظحاج  ینادرگ  يور  يریگتخس و  یتخس و  رس  دنز و  وت  هنیک  ناینامثع  هک  سوسفا  نکیل 

تسا هتفر  ثیدح  نیا  رب  هک  یتایانج 

هکنآ زا  سپ  شخیراـت ، باـتک  رد  يو  تسا . هدـش  بکترم  شریـسفت  دلج 19  هحفـص 79  رد  يربـط  هک  تسا  یتیاـنج  اـهنآ ، زا  یکی 
دنـس نتم و  تهج  زا  ار  ثیدح  مامت  هدرب و  دای  زا  ار  راتفگ  تناما  شیوخ  ریـسفت  رد  تسا ، هدرک  تیاور  يدینـش  هکنانچنآ  ار ، ثیدـح 

: دومرف ربمغیپ  تسا  هتفگ  هدنارذگ و  لامج  اب  هدوب ، توعد  هدنریذپ  یلع و  تیلضف  رد  هک  ار  ربمغیپ  نخـس  زا  تمـسق  نآ  اما  هدرک ، دای 
تـسا هتفگ  زین  ربمغیپ  رخآ  هلمج  هرابرد  و  دشاب ؟ نانچ  نینچ و  نم و  ردارب  ات  دـنک  یم  يراکمه  نم  اب  راک  نیا  رد  امـش  زا  کی  مادـک 

تسا . نانچ  نینچ و  نم و  ردارب  یلع )  ) نیا هک  یتسارب  دومرف : هک 
يربط زا  شریـسفت "  دلج 3 "  هحفـص 351  هیاهنلا " و  هیادبلا و  دلج 3 "  هحفـص 40  رد  زین  یماش  ریثک  نبا  ثیدـح ، رد  بلقت  نیا  رد 
ثیدح نیا  يربط  خیرات  رد  و  هدوب ، مه  وا  ذخام  اهنت  هتـشاد و  رایتخا  رد  ار  يربط  خیرات  دوخ ، خیرات  نتـشون  رد  هکنآ  اب  هدرک و  تیعبت 
هتـشاد یمن  تسود  اریز  دنک ، دای  مه  ار  نآ  رخآ  هلمج  هک  تسا  هدـمآ  نارگ  وا  رب  هتخادرپ  رکذ  هب  نوچ  نکیل  تسا ، هدـمآ  لیـضفت  هب 

دیامن . زاب  ار  تفالخ  تیاصو و  ناب  تراشا  تلالد و  دنک و  نانموم  ریما  تفالخ  تیاص و  صن و  تابثا  هک  تسا 
تسرد مامت و  هناهاگآ  ان  ار  ثیدح  شخیرات  باتک  رد  هک  يربط  دوصقم  ایآ 
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یم و  دـناد . یم  يربط  دوخ  اما  مناد ، یمن  یم  ار  نیا  تسا ؟ هدوب  نیمه  تسا  هتخادرپ  نآ  تاملک  فیرحت  هب  شریـسفت  رد  یلو  هدروآ ،
یناد . یم  یبوخب  زین  وت  هدنناوخ  يا  هک  مرادنپ 

هحفـص 104 رد  تفر  تراشا  هچنانچ  نآ  هدروآ و  رابب  لکیه  نیـسح  دمحم  هک  تسا  يا  هدننک  اوسر  یمرـش  یب  تایانج ، نیا  زا  رگید 
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هک : تسا  هدروآ  ترابع  نیا  هب  ار  ثیدح  دمحم "  هایح  باتک "  لوا  پاچ 
نتورف دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  نانموم  ربارب  رد  ناسرتب و  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  نیبرقالا " : کتریـشع  رذنا  هک  دمآ  یحو  ربمغیپ  هب 

نیزگ . يرود  ناکرشم  زا  نک و  ادیوه  ار  دوخ  تیرومام  سپ  ما " . هدنناسرت  اراکشآ  نم  وگب  و  شاب ،
بهل وبا  شمع "  هک  دنک  توعد  ادخ  هب  دزادرپ و  نخس  هب  نانآ  اب  تساوخ  دناوخ و  ینامهم  هب  دوخ  هناخ  رد  ار  نادنواشیوخ  ربمغیپ  و 

تخیگنارب . نتساخرب  هب  ار  مدرم  درک و  عطق  ار  شنخس  " 
هچنآ زا  رتهب  هک  مسانش  یمن  برع  رد  ار  یسک  دومرف : دندروخ  اذغ  نوچ  درک و  توعد  ار  اهنآ  مود  راب  يارب  زور  نآ  يادرف  رد  دمحم 

وا يوـسب  ار  امـش  هک  تسا  هدوـمرف  رما  ارم  دـنوادخ  و  دـشاب . هدروآ  شیوـخ  موـق  يارب  ما  هدروآ  امـش  يارب  ترخآ  اـیند و  ریخ  زا  نـم 
ربمغیپزا يور  اـهنآ  دـشاب . امـش  ناـیم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  اـت  دـنک  یم  يراـکمه  نم  اـب  راـک  نیا  رد  ناتمادـک  سپ  مناوخب .

ره اب  دوب و  مهاوخ  وت  روای  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  دوب ، يا  هدـشن  غلاـب  ناوج  هک  یلع  هک  دـنورب  دنتـساوخ  دـندنادرگ و 
بناـج هب  بلاـط  یبا  يوس  زا  ناـشهاگن  دـندز و  ههقهق  یخرب  دـندیدنخ و  مشاـه  ینب  دـیگنج -  مهاوـخ  دزیخرب ، وـت  دربـن  هب  هک  سک 

دنتشگرب . نانک  هرخسم  دیئارگ و  شدنزرف 
هداد تبـسن  یلع  هب  ار  ترابع  نیا  ایناث  و  هتخادنا ، ینم "  ثراو  یـصو و  ردارب و  وت  دومرف " : یلع  هب  هک  ار  ربمغیپ  راتفگ  هلابند  الوا  يو 

ماوت روای  نم  دومرف : هک  تسا 
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هدروآ نیـشیپ  خروم  ای  ثدحم  مادـک  هک  تبـسن  نیا  ذـخام  هب  ار  ام  لکیه "  شاک "  يا  منک ، یم  دربن  دـگنجب ، وت  اب  هک  سک  ره  اب  و 
، دهد مشاه  ینب  هب  ههقهق  هدـنخ و  تبـسن  نمجنا ، نآ  لیکـشت  رد  هک  تسا  هدـمآ  دـنیآ  شوخ  شرظن  هب  زین  درک و  یم  یئامنهر  تسا ،
هب دریگ و  هدرخ  وا  راتفگ  رب  هک  هدـید  یمن  ار  یـسک  لـکیه "  نوچ "  و  میتفاـین . لیـصفت  نیا  يارب  یهجوت  لـباق  ذـخام  اـم  هکنآ  لاـح 
رد هک  شباتک  مود  پاچ  هحفص 139  رد  هدوب  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  هب  طوبرم  هک  ار  یتارابع  دسرب ، شتافرـصت  اه و  تبـسن  باسح 
وا لاثما  ریثک و  نبا  دوصقم  هب  دوخ  باتک  رشن  زا  سپ  لکیه  هک  هدوب  یهجوت  نآ ، زمر  دیاش  و  تسا . هتخادنا  هدیدرگ ، عبط  لاس 1345 

شهوکن و جاوما  و  هتـساخاپب ، هرهاـط  ترتع  نانمـشد  بناـج  زا  راـتفگ  نیا  نوماریپ  رد  هک  هدوب  يرایـسب  يادـص  رـسای و  هدرک و  ادـیپ 
اه هناـخپاچ  زا  یخرب  موسرم  نیئآ  هکنآ  اـی  تسا  هدرک  روبجم  دوخ  نخـس  فیرحت  فذـح و  هب  ار  وا  هدروآ و  يور  لـکیه  هب  شنزرس 

یشوپ مشچ  تسا ، ناوتان  دوخ  رثا  زا  عافد  رد  ای  رکفمه و  اهنآ  اب  هک  تهجنآ  زا  زین  هدنسیون  دننک و  يراکتسد  باتک ، رد  هک  تسا  نیا 
دنک . یم 

دنام . عیاض  هنافساتم  هک  ار  یقح  تیالو و  و  فوصوم ، تناما  و  رادیب ، ياهدرخ  دراد  هدنز  ادخ  لاح  ره  رد 
اب هک  يا  هدننک  هارمگ  ياهیئوگ  هدوهیب  یئارـس و  هوای  زا  هک  تسا  یئاهباتک  هنوگنیا  هب  اهنآ  هجوت  یمالـسا و  تما  نالد  هداس  رب  مفـسات 

بتک شوه و  زیت  نادنمشناد  رصم و  رب  نم  سوسفا  نآ ، زا  سپ  تسا . راش  رـس  درب  یم  هناهاگآ  ان  ار  تما  دروآ و  یم  يور  بات  بآ و 
هارمگ زیمآ  رفک  نانخس  نیا  ینابرق  ناگیامورف ، نیا  يادف  اهسوه ، اهاوه و  نیا  يادف  یتسارب  هک  تساهنآ  بوخ  ناگدنـسیون  اهبنارگ و 

. دنا هدیسر  ایند  رد  دوخ  ياهوزرآ  هب  هداد و  رارق  هلیسو  ار  لطاب  هک  دنا  هدش  يرودزم  ياهملق  نیا  ینابرق  تما ، هدننک 
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اعنص . نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا  نیرسخالاب  مکوبنن  له  لق 
مهد ؟ یهاگآ  مدرم  نیرت  راکنایز  هب  ار  امش  ایآ  " 

. دنراک وکین  هک  دنرادنپ  یلو  تسا  هابت  ایند  یناگدنز  رد  ناش  یعس  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا 
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یفوک يدبع 

هراشا

زور نآ  رد  ار  تلد  زوس  يزیر ، یم  شیئادج  زا  هک  یکشا  ای  و  دنک ؟ یم  نامرد  ار  تقشع  مئاد  درد  رای ، ناریو  هناخ  ناشن  ندیسرپ  ایآ 
دناشن ؟ یم  ورف  دوش ، یم  کیدزن  تسود  قارف  هک 

دشخب . یمن  نایاپ  ار  هتخیگنا  رب  قشع  ددرگ . یمن  زاب  يرگید  هتفر و  هک  یتسود  يرود  تاهیه 
هک متـشادنپ  یمن  زارد ، رود و  یئادـج  نیا  دـمآ  شیپ  زا  لبق  دـنک ، یم  زاین  یب  هایگ  بآ و  زا  ار  ناوراک  رابکـشا ، نامـشچ  نابراس  يا 

ار اهدنویپ  هچ  دندوبر و  ار  اهدرخ  هچ  دندرک و  ناور  ار  اهکـشا  هچ  دوخ ، نتفر  اب  دندش و  ادج  ام  زا  دنـشاب ، رت  هدنراب  اهربا ، زا  اه  هدید 
دنتسسگ .

یم شوخ  يور  نانمـشد  هب  راد ، هگن  ناـمیپ  تسین . برع  ناوج  ناـش  رذـع  هچ  مدوبن . شبیرف  هشیدـنا  رد  زگره  نم  هک  يراـی  هدـنبیرف 
دراد . یم  ناهن  ار  كانهودنا  تبحم  و  دیامن .

دندش . رود  تشاد ، یم  ناهنپ  هدننیب  ياهدید  زا  ار  نانآ  هتشارفا ، ياهزین  رس  هک  ینارای  ناینشن و  لمحم 
تسشنن . فده  هب  یلو  تخادنا  بوبحم  هدرپ  ارس  هب  ار  شهاگن  ریت  هنادزد  هک  دنتشاذگ  اج  هب  ار  يا  هداتفا  هتخابلد  و 

بل و نوگلگ  نایم و  يوم  مادنا و  رغال  ناربلد  دننام . یم  ناهنپ  ام  هدید  زا  هک  تسا ، یئاهمادنا  الاب و  رب و  نانیـشن و  لمحم  رب  نم  هودنا 
. دنام یم  نآ  يور  ياه  بابح  ماج و  هنابش  بارش  هب  ناشناهد ، بآ  نادند و  هک  یئور  دیپس 
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دنناشن . ورف  ار  قشع  نازورف  شتآ  دنیامن ، رادید  نوچ  هک  دنتسه  ینای  رهام و  اه ، هدرپ  ارس  رد 
تسا . هدرک  شرت  هدنشوج  رای  نادند  يدیپس  ناهد و  بآ  يدرس  قوش  هک  تسا  یقشع  ششوج  لد  رد 

تفر . تسود  هک  زیخرب  رهم  رامیب  يا  و  وش ، رادیب  قشع ، هتفخ  يا 
یئادـج بجوم  نارای  هناخ  رگا  هک  هتفرگ ، ارـشنابیرگ  بئاصم  تسد  هدـناشن و  شمتامب  راگزور  شدرگ  هک  یقـشع  رـصع  هب  مسق  ناه 

تسب . مهاوخ  دوخ  رب  ار  سفن  هار  مشچ  کشا  زا  مسرن  دوخ  يوزرآ  هب  نم  دوش و  نم  زا  نانآ 
ما . مدنام  هدنز  هنوگچ  اهنآ  نتفر  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تفگش  دشاب . هدنامن  یئورین  ارم  رگا  درادن . بجعت 

. دنک شریپ  دنز ، یسک  ناماس  هب  نوچ  هک  تسا  يریت  ار  قارف  مدش و  ریپ  یگلاس  تسیب  رد 
دشاب يرود  ارود  قایتشا  دننام  هک  تسین  نانچ  نآ  هتفرگ ، هیام  برط  دجو و  زا  هک  ششوک  هتساخرب و  نطو  هب  نم  قوش  زا  هک  شـشک 
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مراد . اجنآ  رد  هتفخ  تیصخش  فجن و  نیمز  رس  هب  نم  هک 
تسا . اهتیبرت  نیرتفرش  رپ  شتیبرت  نادرم و  درم  ربا  یلع  هک  یتسار  دراد . شوغآ  رد  ار ، ناهج  درم  نیرتکاپ  هک  یکاخ  هتساریپ 

دوب . دهاوخن  ناهن  لد  زا  زگره  دشاب  ناهنپ  رود و  هدید ، زا  رگا  وا 
هک : دسر  یم  اجنیاب  رعاش  هرخالاب  و 

ار نیگمهـس  ياهداب  دـنک و  یم  هتـسخ  ار  لاب  زیت  نیهاش  بیرقت  هب  ار  تشد  هنهک  هماج  تدـنمورین  بکرم  ياهماگ  هک  يراوس  رتش  يا 
، نابایب روجنر  هتسخ و  نارتش  نوچ 
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دراذگ . یم  رس  تشپ 
دشاب . ینتورف  وت  یئادخ  راعش  اجنآ  ناسرب ، دراد  رب  رد  ار  برع  مجع و  ناسنا  نیرتهب  تسا و  فجن  رد  هک  يربق  هب  ارم  دورد 

وگب : هدزاوآ و  ار  ربمغیپ  نیرتهب  داماد  ماقم و  الا  یصو و  و 
دندنادرگرب . وت  يوس  زا  يور  یهجو  نیرتدب  هب  دندیچیپ و  رس  تنامرف  زا  اهنآ  هدارف ، شوگ  نسح  ابا  يا 
دنداتف ؟ يدوبان  ریسم  هب  دنتشگرب و  يدوب ، نآ  رگنشور  وت  هک  یتاجن  قیرط  زا  هک  دش  هچ  ار  اهنآ  یتسار 

دنتشاد . زاب  دوب ، هتفرگ  ار  نآ  هقان  مامز  یشیرق  يدرم  بصاغ  تسد  هک  تفالخ  رما  زا  ارت  و 
یتسار تشاد و  هلاقتسا  راک  نیا  زا  زورید  ات  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دیرد . ار  نآ  ینیب  هک  دیـشک  ار  هقان  نیا  مامز  نانچ  درم ، نآ  يرآ 

تسا ؟ نآ  راتساوخ  دج  هب  زورما  ارچ  تفگیمن  غورد  رگا 
تسا . راک  نیرتهب  مشخ ، ماگنه  رد  یئابیکش  هچ  يدرک . ربص  يدنمدرد  نیا  رب  يراوگرزب  اب  یلع ) يا   ) وت و 

، دناوخ ارفار  یـسک  نوچ  هک  تسا  يا  هدـننک  توعد  گرم  و  دـناسر . وا  شوگ  هب  ار  دوخ  گناب  داد و  زاوآ  ار  درم  نآ  گرم ، هرخالاب 
یئاوسر !! فیدر  راوس و  هچ  درک ، راوس  دوخ  فیدر  رد  ار  وا  دیشخب و  یمود  هب  ار  تفالخ  يو  ماگنه ) نیا  رد  . ) دونش دعاسم  خساپ 

درک . ینکش  نامیپدوز  یلیخ  وا  اما  دومرف  شرافس  وت  تعیب  هب  ار  يو  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  نیلوا  یمود ، نیا  و 
داد و ناشن  هراب  ود  ار ، دوخ  نیتسخن  تشز  هرهچ  تیلهاج  دـش  لدـب  يزاب  هب  يدـج ، لئاسم  درک و  نت  هب  ار  تفـالخ  هماـج  زین  یموس ،

ناگراچیب ناج  هب  ناگرگ 
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دنداتفا .
تشادزاب . اهتلاهج  نیا  زا  ار  نانآ  تفرگ  رارق  نارتش  زاهج  رب  ربهر ، دمحا "  هک "  هاگنآ  مخ "  رد ر 

دومرف : دندوب ، شنارگن  دنداد و  یم  شوگ  شنانخس  هب  هتسشن و  شتمدخ  رد  ای  هدمآ  درگ  شنوماریپ  رد  هک  یمدرم  هب  و 
تسا . رتهب  رتراوازس و  نم  يارب  غیلبت  نیا  مدرم و  هب  تیالو  نامرف  ندناسر  رومام  نم  هک  زیخرب  یلع  يا 

تسا . راد  بصنم  نیرتهب  یلع  و  منکیم . بوصنم  دوخ  زا  سپ  یئامنهر  يربهر و  هب  ار  یلع  نم  يرآ 
دندوب . نادرگ  يور  وت  زا  لد  رد  نکیل  دندوشگ . وت  يوسب  ار  دوخ  تسد  دندرک و  تعیب  وت  اب  اهنآ 

هدـش هتخانـش  قافن  یئورود و  هب  هکنیا  هن  دـشاب و  اسران  تراتفگ  نابز  ای  هاتوک و  تیاـطع  شـشخب و  تسد  هکنآ  یب  دـندرک ، اـهر  ارت 
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یشاب .
هداوناخ هناخ و  رد  ناشدـننامه  لضف و  رد  ناـنآ  ياـتمه  وت  ددرگ . یمن  بطق  رب  زج  ایـسآ  اـهنآ و  هن  یمالـسا ، يایـسآ  گنـس  بطق  وت 

يدوبن .
دتفا . یم  هزرل  هب  شتسد  هزین و  يرگنب ، تسد  رد  هزین  دربنمه  هب  رگا 

یناشن . یم  ياپ  زیرگ  ریلد و  يوجمزر  ندرگ  گر  رد  ار  نآ  ینابنجب  هزین  دوخ  نوچ  و 
ینک . یم  ناهن  نمشد  هدیشوپ  دوخهالک  رس  رد  ار  نآ  هکنآ  رگم  یشک  یمن  ریشمش  دربن ، زور  رد 

رس مچرپ و  نداتفا  كاخ  هب  زا  نوچ  یفطـصم  ربمغیپ  درکیمن و  تعنامم  دوهی  موق  زا  زیرگ  زا  ار  رمع  یئورین  چیه  هک  ربیخ  زور  نوچمه 
شتسود ربمغیپ  ادخ و  هک  مراپس  نم  يا  هدیزگرب  يدرمناوج  هب  ار  مچرپ  ادرف ، دومرف : دمآ ، مشخ  هب  وا  تمیزه  ینوگن و 
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اب ینادرم  ریـش  يدـش ، وربور  نمـشد  هلبا  هوـبنا و  هورگ  اـب  يدیـشک و  شود  هـب  يداـش  اـب  ار  مـچرپ  زور  نآ  يادرف  رد  وـت  دـنراد و  یم 
رب ياهدرگ  ار  نآ  نامـسآ  هبرف و  ياهبـسا  ار  دربن  نیمز  دندوب  هدـمآ  درگ  دالوپ  نهآ و  رد  قرغ  نارب  ياهنانـس  ناشخرد و  ياهریـشمش 
ات یتخادرپ  دربن  هب  یمارآ  هب  وت  دوب و  يدنه  ياه  ریشمش  اهنانس و  ششخرد  شقرب  هک  داد  یم  لیکـشت  يرابغ  ار  رکـشل  ربا  و  هتخیگنا ،

دیراب . یمن  زگره  يدرک  یم  تشپ  رگا  هچ  تفرگ  ندیراب  ربا  نیا 
ار تزامن  هک  هاگنآ  سمش "  در  نوچمه "  دنناوتان  زجاع و  نآ  نتشون  زا  ناگدنسیون  ندرمـش و  زا  ناگدنرامـش  هک  تسا  یبقانم  ار  وت 

هدرکن بورغ  یباتفآ  هدیـشخردن و  یباهـش  یئوگ  هک  تشگرب  نانچ  وت  رطاخ  هب  دـش و  یم  ناهنپ  ناگدـید  زا  باتفآ  يدوب و  هدـناوخن 
دوب .

هب ربمغیپ  نتفر  ترجه و  بش  تسا و  هدـنامن  ناهنپ  کیدزن  رود و  مدرم  ناگدـید  زا  نآ  بئاجع  هک  تسا  يراـبخا  زین  تئارب  هروس  رد 
رد و  یقح ، رگـشیامن  وا و  روای  ربهر و  ربمغیپ  ردارب  وت  يرآ  دـندوب ، سرت  لام  الام  نارگید  یتفخ و  شیاسآ  لاـمک  اـب  وت  هک  روث  راـغ 

يا . هتفرگ  رارق  شیاتس  دروم  ینامسآ  بتک 
یم يرای  وا  زا  دندهج و  دج و  رپ  ادخ  هار  رد  هک  ینادنزرف  یئوا  بیجن  نادـنزرف  ردـپ  ءارهز و  نابهگن  اهنت  ربمغیپ و  نت  هراپ  رـسمه  وت 

دننک . یم  يراک  وا  يارب  دندقتعم و  يو  هب  دنیوج و 
يربهر یباهـش ، بکوک و  ره  زا  رتهب  ار  ناوربـش  درتـسگ  اـه  رـس  رب  هیاـس  یهارمگ ، کـیرات  بش  رگا  هک  دنتـسه  یناـیامنهار  ناـنچ  و 

. دننکیم
تسا . نم  مان  نیرتهب  بقل  نیا  دندناوخ و  یضفار  ارم  متخیر ، نانآ  ياپ  هب  ار  دوخ  رهم  هک  زور  نآ  زا 

دش و مومسم  هدنشک  رهز  هب  یکی  هک  يدنزرف  رود  نآ  داب . همطاف  راسگمغ  نادنزرف  ناور  رب  هشیمه  هتـسویپ و  شرعلا ، وذ  يادخ  دورد 
. تفر كاخ  هب  دولآ  كاخ  هنوگ  اب  يرگید 
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دش . کیدزن  بلط  تیاغ  هب  هک  یملعلا  رقاب  هاگنآ  تسا و  داجس  ماما  دهاز ، دباع  يو ، زا  سپ  و 
مئاق هک  يدهم  نییرکـسع و  اشوک و  دـباع  داوج ، ماما  اضر و  ترـضح  نوچ  يراک  وکین  ماما  نآ  زا  سپ  یـسوم و  شدـنزرف  رفعج و  و 
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رپ داد  لدع و  زا  دشاب  هدش  رپ  متس  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  دراد و  نت  رب  تیاده  دیپس  فیظن و  فیرشت  هک  تسا  يرما  بحاص  نانآ و 
دزادنا . یم  رب  ار  ناراک  دب  ناهارمگ و  دنک و  یم 

دنور . یم  هزره  ناهایگ  ندنک  يارب  ناشکرس  راکیپ  هک  تسا  یئوجمزر  كاب و  یب  ناریلد  ياوشیپ 
شتآ رد  ار  ناش  ياه  هنیک  رگا  و  دنـشورف ، یم  نآ  ياـه  هیاـپ  اـیند و  هب  ار  دوخ  دـنمورین  نید  هک  یئاـهنآ  هن  دـنتیاده ، لـها  هک  یمدرم 

دوش . زاین  یب  هریگشتآ  مزیه و  زا  خزود  دنزیر .
يراد ! یم  زاب  نآ  ياراوگ  تبرش  زا  ار  نانمشد  هک  یبآ  رپ  لالز و  رثوک  ضوح  بحاص  يا 

اب نم  ياه  هشیدنا  ات  مدیبوک ، شیوخ ، یجیردت  راتفگ  هشیدـنا و  نتخیر  نوریب  اب  ار  تکاب  یب  نانمـشد  زا  یهورگ  وت ، قشع  هار  رد  نم 
دز . اهنآ  نیبج  رب  گنن  غاد  نخس ، رعش و  نارب  ریشمش 

دننم . تسود  نیرتهب  ود  نآ  اما  مراد ، يرایسب  ناتسود  هکنآ  اب  مدیزگرب و  دوخ  يرایب  ار  یئاسراپ  وت و  رهم  نم 
دشابن . هزیکاپ  درذگب ، وت  شیاتس  زرم  زا  رگا  هک  رآ  رد  هولج  هب  ار  يا  هتسارآ  هدیصق  نم  نورد  زا  یلع  يا  سپ 

هب یهاگآ  اب  متخادنا  تمحز  هبوت  شیاتس  رد  ار  دوخ  دیارگ . یم  تیوسب  تسا . بدا  لضف و  هب  هتسارآ  هک  یتیاده  ایح و  نم  نورد  رد 
. تسا جنر  نیا  رد  نم  شیاسآ  هکنیا 

هحفص 167 ] ] 

تسا . هدرک  دای  ار  يدبع  هدورس  نیا  ناریا  پاچ  بقانملا "  دلج 1 "  هحفص 181  رد  بوشآ  رهش  نبا  و 
يادف ار  شناج  رتسب  رد  نتفخ  اب  ریما ، یلع  دندز ، نوخیبش  شیرق  هک  هاگنآ  تسین و  دمحم  شردارب  زج  يدننامه  قلخ  نایم  رد  ار  یلع 

. دیزگرب دوخ  زا  سپ  تفالخ  ترازو و  هب  ار  وا  مخ  ریدغ  رد  نآ  شاداپ  هب  زین  ربمغیپ  درک ، ربمغیپ 

هحفص 168 ] ] 

رعاش یگدنز 

هتسج و برقت  نانآ  هاگشیپ  هب  دوخ  رعش  رهم و  اب  هک  تسا  ربمغیپ  كاپ  نادناخ  ءارعش  زا  یفوک  يدبع "  بعصم  هب  نایفـس  دمحم  وبا  " 
تسا . هدیدرگ  نانآ  هاگرد  نیلوبقم  زا  تدارا  صولخ  تین و  قدص  اب 

هدورـس مه  بوخ  هک  تسوا ، كاپ  نادـناخ  بانج و  نآ  زا  یناوارف  شیاتـس  نانموم و  ریما  روهـشم  بقاـنم  زا  يرایـسب  نمـضتم  وا  رعش 
ریغ يرگید  هرابرد  يرعش  وا  ما  ام  و  تسا . هتفگ  اه  هیثرم  هتفر  نانآ  رب  هک  ینحم  رب  هدنار و  نخس  درد  رس  زا  تیب  لها  بئاصم  رب  تسا 

میا . هدیدن  هللا  لآ  زا 
ار شرعـش  اـت  درک  تساوـخ  رد  يدـبع  زا  تسا  یفاـک "  هضور  رد "  ینیلک  مالـسالا  هقث  تـیاور  رد  هـچنآ  رباـنب  " ع )  ) قداـص ماـما  " 
وا هب  دومرف : مدش ، دراو  ع )  ) هللا دبع  یبا  رب  تفگ : هکم  تسا  هدروآ  يدبع  دوخ  زا  قرتسم "  دواد  یبا  زا "  دوخ  دانـساب  ینیلک  دناوخب ،

رهـش نامیارب  دومرف : ماما  سپ  تسـشن ، هدرپ  تشپ  رد  دمآ و  هورف  ما  دونـشب : تسا  هتفر  شدـج  رب  هک  ار  یبئاصم  دـیایب و  دـیئوگب  هورف 
: مدناوخ نم  ناوخب و 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


بوکسملا ...... کعمدب  يدوج  ورف 

ار یـسک  هللا  دبع  وبا  دندوب -  هدـش  عمج  رد  هناتـسآ  رد  هنیدـم  لها  دـیرگنب  ار  هناخ  رد  دومرف : هللا  دـبع  وبا  دـندرک ، ناغف  نویـش و  نانز 
دندرک . یم  نویش  اهنز  دوب  هتفر  شوه  زا  ام  زا  یکدوک  تسین  يزیچ  دیوگب : هک  داتسرف 

رد زین  يو ، زا  تسا ، هدـمآ  دوب  راعـشا  هدـنناوخ  هک  هراـمع  یبا  زا  شدانـساب  هیولوق  نبا  لـماک  هحفـص 105  رد  هچنآ  ربانب  قداص ، ماـما 
يدبع رعش  ات  دومرف  تساوخ 

هحفص 169 ] ] 

ام يارب  تسا  هدورس  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  يدبع  هک  ار  يرعش  هرامع  ابا  يا  دومرف : نمب  هللا  دبع  وبا  تسا : هتفگ  وا  دوخ  دناوخب . ار 
واو مدناوخ  نم  هتـسویپ  نم  مسق  ادخب  تخیر ، کشا  وا  مدناوخ و  هرابود  تسیرگ  وا  مدناوخ و  زاب  درک . هیرگ  وا  مدناوخ و  نم  ناوخب ،

تساخرب . هناخ  زا  نویش  يادص  ات  تسیرگ  یم  نانچمه 
ماما و اب  وا  یئانشآ  هب  رصحنم  يو  تبحاصم  هتبلا  و  تسا . هدرمش  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  يدبع  شلاجر ، باتک  رد  هفیاط ، خیش 

ماما هاگـشیپ  رد  وا  هاگیاپ  هکلب  تسا ، هدناشن  مه  رانک  رد  ار  ود  نیا  ماما  اب  ینامزمه  هک  تسین  زین  ینعم  نیاب  و  هدوبن ، اهنت  دـمآ  تفر و 
رعـش میلعت  هب  ار  دوخ  نایعیـش ، ماما  هک  اجنآ  ات  دوب  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  كاپ  ینامیا  و  هناـصلخم ، یتداراو  هناـصلاخ ، یتبحم  زا  ثعبنم 

تسا : هدومرف  هداد و  نامرف  ناشدالوا  هب  يدبع 
يا دومرف : هللا  دبع  یبا  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هعامـس  زا  دوخ  دانـساب  شلاجر  هحفص 254  رد  یـشک  هک  روطنامه  تسا  نیئآ  رب  يدبع 

وا و رعـش  هویـش  یتسرد  راتفگ و  قدـص  زا  هچنآ  تسا و  یئادـخ  نید  رب  يو  هک  دـیزومایب  ناتنادـنزرف  هب  ار  يدـبع  رعـش  نایعیـش  هورگ 
وا هب  تـسا ، هدروآ  شلاـجر  هحفـص 524  رد  یـشک  هچنآ  رب  انب  هک  تسا  ماـما  ناـمرف  دراد ، تیاـکح  یـصقن  رهزا  نآ  یناـعم  تمـالس 

دروآ . رد  رعش  هب  دندناوخیم ، متام  ماگنه  رد  نانز  هک  ار  يا  هحون  دندومرف :
یم مظن  هب  ار  نآ  لاح  رد  تفرگ و  یم  ارف  هرهاط  ترتع  بقانم  رد  ار  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دوب  نیا  يدـبع  راـک  هویش 
نب یلع  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ینادـمه ، دایز  نب  دـمحا  زا  رثـالا "  بضتقم  رد "  یـشایع  نبا  درک ، یم  ضرع  ماـما  رب  دیـشک و 

: تفگ هک  درک  ثیدح  مثیم  لآ  نتخ  رمع  نب  نابا  زا  هداجـس ، یلع  نب  نسح  زا  مردـپ  تفگ : درک و  ثیدـح  نم  يارب  مشاه  نب  میهاربا 
 - يادخ نخـس  نیا  هرابرد  مدرگ  تنابرق  تفگ : دش و  بایفرـش  يدبع "  بعـصم  نب  نایفـس  هک "  مدوب  ع )  ) هللا دبع  وبا  تمدخ  رد  نم 

هرکذ ، یلاعت 
. مهامیسب الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  و 

هحفص 170 ] ] 

ناشیا دشاب و  هتخانش  ار  نانآ  هکنآ  رگم  ار  ادخ  دسانش  یمن  هک  ع )  ) دندمحم لآ  زا  هناگ  هدزاود  ءایصوا  ناشیا  دومرف : یئامرف ؟ یم  هچ 
رب ع )  ) وا ءایـصوا  و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  کشم  زا  یئاه  هپت  دومرف ، تسیچ ؟ فارعا  موش ، تیادف  تفگ  دنـشاب . هتخانـش  ار  وا  زین 

هدیصق  هاگنآ  و  میارسب ؟ يرعش  هراب  نیا  رد  ایآ  تفگ : نایفس  دنسانش  یم  ناشاهرهچ  هب  ار  همه  دنریگ و  یم  رارق  نآ 
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عبرم  مویلا  یل  کیف  له  مهعبر  ایآ 
: عجرم کیف  یل  نک  لایلل  له  و 

تسه "  یتشگزاب  امش  يوس  هب  ارم  ياهبش  یئاج و  زورما  ارم  امش  نوردنا  رد  ایآ  بوبحم  ياه  هناخ  يا  " 
دیوگ : یم  هماکچ  نیا  رد  دورس .

تسا کشم  زا  یئاه  هپت  هک  فارعا  رب  دیهاگهانپ و  زج ، كانسرت  تخس و  زور  رد  و  نارمکح ، رشن ، رشح و  رد  امـش  نید  نایاوشیپ  يا 
دنـشک و یم  شودرب  ارنآ  ناگتـشرف  هک  دـنیادخ  شرع  رب  امـشزا  نت  تشه  دـیراد . رارق  دزیخ ، یم  رب  نآ  زا  شوخ  يوب  امـش  تکربب  و 

دنلوغشم . قلخ  تیاده  هب  نیمز  رد  نت  راهچ 
هاگآ نید  رد  يدـبع  گرزب  هیاپ  هب  دزیمآ ، رد  رگید  یخرب  اب  میدرک  دای  رعاش  نیا  هرابرد  ام  هک  ار  یثیداحا  زا  یخرب  نوچ  هدـنناوخ ، و 
نـسح بحاص  نانچ  ار  يو  خـیرات  ثیدـح و  يالبال  رد  میروآ و  هقث  تفـص  شیارب  هک  تسبدا  ماـقم  دورف  هک  دـبای  یم  رد  دوش و  یم 

درذگ . یم  ناکین  و  ناسح )  ) زرم زا  هک  دنیب  یم  بهذم  تحص  لاح و 
ناسح هرمز  رد  ار  وا  هکنآ  يارب  زین  تسا و  هدومرف  ار  فقوت  نیا  یلح  همالع  هکناـنچ  نآ  يدـبع  ندوب  هقث  رد  فقوت  يارب  یلاـجم  سپ 

زا یشک  رمع  وبا  هک  بهذم  رد  وا  ولغ  يو و  هب  يزاورپ  دنلب  يور و  دنت  تبسن  و  دنام . یمن  تسا ، هدرک  راهظا  يرگید  هکنانچ  میرمشب 
 - 4 ریدغلا -  ینیما  همالع  يراعشا  رد  ام  هچ  تسین . تسرد  زین ، تسا ، هتفایرد  يورعش 

هحفص 171 ] ] 

میا و هدیدن  یگدولآ ، هنوگ  ره  زا  كاپ  يرگ  هعیـش  یحو و  نادـناخ  هناصلاخ  یتسود  تسرد و  نیئآ  زج  يزیچ  تسا  هدیـسر  وا  زا  هک 
یگتفریذپ اب  هک  تسا  قرتسم  نایفس  نب  نامیلـس  دشم  دواد  یبا  تیاور  نوچ  یتیاور  دیازفا ، یم  يدبع  هب  ناسنا  دامتعا  نانیمطا  رب  هچنآ 

تسا . هدرک  لقن  يدبع ، ندوب  هقث 
نب نسح  نب  یلع  باـطخ " و "  یبا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  بوـبحم " و "  نب  نسح  دـننام " : یگرزب  اهتیـصخش  خیـش  دواد ، وـبا  نیا  و 

هقث و ار  يدـبع  هک  یعمج  نایم  زا   " یفوک ، يدزا  یلع  نب  دـمحم  نب  نیـسح  نوچ "  یـصخش  نتـساخ  اـپب  هکنیا  اـمک  تسا . لاـضف " 
نینچ شتسرهف  هحفـص 49  رد  یـشاجن  هک  نتخادرپ ، يو  راعـشا  رابخا و  رد  یباتک  فیلات  هب  یئاهنت  هب  و  دنـسانش ، یم  تلالج  بحاـص 

ملع و رد  ار  يو  هکنیا  زا  دنکیم و  انشآ  بهذم  ناگرزب  دزن  رد  يدبع  دنلب  هاگیاپ  هب  ار  ام  تسا  هدرمش  رب  يدزا  بتک  هلمج  زا  ار  یباتک 
دزاس . یم  هاگآ  دنا . هدرمش  یم  گرزب  نید 

ثیدح بدا و  رد  يدبع  غوبن 

هب تسا ، فقاو  نایراوتـسا  تماخف و  ینیریـش و  تبوذـع و  یناور و  تلازج و  یبوخ و  يدـبع " و  ام "  ثحب  دروم  رعاش  رعـش  رب  هکنآ 
هک دـناد  یم  و  دـیامن ، یم  فارتـعا  وا  یگنهآ  شیپ  یماگـشیپ و  رب  و  داد . دـهاوخ  یهاوگ  نآ  نونف  رد  وا  تراـهم  رعـش و  رد  يو  غوبن 

تسا . هتفر  راکب  درومب  هدمآ  رد  شلها  نابز  زا  دناوخ ، مدرم  نیرت  رعاش  ار  وا  هک  يریمح  ارعشلا  دیس  شیاتس 
رد ود  ره  يدبع  دیس و  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نایفس  نب  نامیلـس  قرتسم  دواد  یبا  زا  یناغا  دلج 7  هحفص 22  رد  جرفلا "  وبا  " 

دورس : نینچ  دیس  دندمآ و  درگ  ینمجنا 
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هب  یصولا  ناد  امب  نیدا  ینا 
انیلحملا لتقنم  هبیرخلا  موی 

هب  ناورهنلا  موی  ناد  يذلاب  و 
: انیفصب یفک  هفک  تکراش  و 

. " ما هدیقع  مه  یصو  یلع  اب  دندمآ . دورف  هبیرخ  رد  هکینانآ  نتشک  رد  نم 

هحفص 172 ] ] 

مناتسادمه "  تسدمه و  ناورهن  زور  رد  وا  نیئآ  هب  زین  " 
وگب : هکلب  وگم  نینچ  دوب ، یهاوخ  وا  دننامه  یشاب  تسدمه  رگا  يا  هتفگن  تسرد  تفگ : يدبع 

یفک : هفک  تعبات  و 
زا رگم  رت  رعاش  مدرم  همه  زا  نم  تفگ : یم  يروآ  دای  نیا  زا  سپ  دیـس  وا . زابنا  هن  یـشاب  وا  وریپ  ات  تسوا "  تسد  لابندب  نم  تسد  " 

يدبع .
رد ار  يدبع  و  دوش -  یم  فقاو  نآ ، زا  نادنم  هرهب  ثیدح و  لاجر  نازاتـشیپ  نایم  رد  يو  دنلب  هاگیاپ  دشیدنیب  يدـبع  رعـش  رد  هکنآ  و 
هب دنیب و  یم  نآ  فئارط  نارـشان  رداون و  نایوار  راوشد و  ثیداحا  ناگدنروآ  مظن  هب  هدنکارپ و  ثیداحا  ناگدـنروآ ، عمج  لوا  فصو 
یم رد  تمصع  نادناخ  هروثام  رابخا  شرتسگ  رد  ار  وا  رایسب  يدنمزآ  دنلب و  هشیدنا  و  دهد . یم  یهاوگ  يو  تیاور  تیا و  رد  يرایـسب 

دید . یهاوخ  يو  يرعش  ياه  هنومن  رد  ار  بلاطم  نیا  همه  دبای و 

يدبع تشذگرد  تدالو و 

لقن هب  وا  زا  هک  یتایاور  رگم  مدرواین ، تسدبدنک  کیدزن  نآ  هب  ار  ام  هک  مه  یلیلد  متفاین و  فوقو  رعاش  نیا  تافو  تدالو و  خـیراترب 
دواد یبا  اـب  وا  عاـمتجا  زین  تـسا و  لاـس 178 ه  هب  هتـشذگ  رد  لاس 104 ه و  هداز  هک  دیـس  وا و  عامتجا  و  يدینـش . ع )  ) قداـص ماـما  زا 
تافو لاس  ات  رعاش  نیا  تایح  هک  دزاـس  یم  هجوتم  اراـم  تسوا  يوار  هک  قرتسم  دواد  یبا  تاـفو  تدـالو و  خـیرات  هظحـالم  قرتسم و 
یشک لاجر  رد  هک  يروط  هب  لاس 231 ه و  رد  تسا  هدمآ  یـشاجن  تسرهف  رد  هک  يروط  هب  دواد  یبا  تافو  اریز  هتـشاد ، همادا  يریمح 

هتفگ هب  اـنب  یـشاجن 161 ه و  هتفگ  ربانب  يو  تدالو  سپ  تسا  هدرک  یگدـنز  لاس  یـشک 70  لقن  هب  يو  هدوب و  رد 230 ه  تسا  هدمآ 
هک تسا  نآ  همزال  نیا  و  دـشاب . تیاور  لقن  اب  بسانم  دـنکیم  لـقن  يدـبع  زا  یتیاور  هک  هاـگنآ  وا  نس  دـیاب  اـعبط  هدوب و  یشک 160 ه 

دشاب . هتسیز  یم  يریمح  راگزور  رخاوا  ات  مک  تسد  رعاش ،
مجرتم تافو  هک  تسا  هدمآ  هعیشلا "  نایعا  دلج 1 "  هحفص 370  رد  هکنیا  سپ 

هحفص 173 ] ] 

تسا . بیرقت  قیقحت و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هدوب ، قرتسم  دواد  یبا  وا  يوار  تدالو  زا  شیپ  لاس  لهچ  لاس 120 و  دودح  رد 
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تسا هدیصق  نیا  وا  رعش  ياه  هنومن  زا 

نازینک قالط  هدـع  تفگ : دـمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  هب  يدرم  دـنناد ، یم  ار  ربخ  نیا  زین  نایوار  رگید  هک  میدرک  تیاور  ار  یثیدـح  ام 
رمع دومرف و  هراشا  دوخ  تشگنا  ود  اب  یـضترم  یلع  تسا ، ردـقچ  نازینک  قـالط  هدـع  وگب  یلع  يا  تفگ : ردـیح  هب  وا  تسا و  ردـقچ 
یلاع یلع  نیا  تفگ  هن : تفگ  یـسانش  یم  ار  درم  نیا  ایآ  تفگ  لیاس  هب  تشگرب و  هاگنآ  رهط . ود  تفگ : درک و  لئاس  بناج  هب  يور 

تسا .
یم بس  ار  یلع  هک  یهورگ  رب  ساـبع  نبا  هک : تسا  هدروآ  تـسین ، نآ  تحـص  رد  يدـیدرت  کـش و  چـیه  هـک  يربـخ  رد  زین  هـمرکع 
نینچ زا  دـنتفگ : دـنک ؟ یم  تنعل  ار  الع -  لج و  يادـخ -  ناتمادـک  تفگ : اهناب  مشخ  اـب  تسیرگ و  درک و  تریح  تشذـگ ، دـندرک ،

، میرب یم  هانپ  ادخب  يراک  نینچ  زا  دـنتفگ : دراد ؟ ار  نآ  تارج  دـیوگ و  یم  ازـسان  ار  ربمغیپ  ناتمادـک  تفگ : میرب ، يادـخب  هانپ  يراک 
زا نم  مسق ، ادـخب  تفگ : مینک ، یم  نینچ  اـم  دـنتفگ : دـهد  یم  مانـشد  ار  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  نآ  یلع  امـش  زا  کـی  مادـک  تفگ :
درک . مامت  ار  نخس  و  تسا ، هتفگ  ازسان  ار  ادخ  دنک  نعل  ارم  هکنآ  هدرک و  بس  ارم  دنک  بس  ار  یلع  سک  ره  مدینش ، هدیزگرب  ربمغیپ 

يور رب  نانا  هدنرآ  دیدپ  قلخ و  راگدیرفآ  نآ  ام  راگدورپ  دنا  هراوس  هدایپ و  زا  قلخ  نیرتهب  وا  نادـنزرف  رتخد و  ردارب و  دـمحم و  يرآ 
دیزگرب . درک و  ناشرایتخا  باختنا و  مدرم  نایم  زا  دیشخب و  یکاپ  ار  نانآ  یلاعت  وا  داتسرف و  دورد  نادناخ  نآ  رب  نیمز ،

هک هاگنآ  رگم  دریذپ  یمن  ار  دنب ه ، لمع  دنوادخ  دیرفآ  یمن  ار  مدرم  درتسگ و  یمن  ار  نیمز  تشارفا و  یمن  ار  نامسآ  دندوبن  اهنآ  رگا 
اهنآ . رکذ  هب  رگم  دور  یمن  الاب  وگاعد  ياعد  دوش و  یمن  مامت  رازگ  زامن  زامن  ددنبب و  اهنآ  رهم  هب  لد  صالخا  هب 

یمن ناشیا  هب  اسک  ریز  رد  لییربج  دندوبن ، نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  اهنآ  رگا 

هحفص 174 ] ] 

درک . يزارفا  رس  ناگتشرف  رب  تفر و  الاب  اهنامسآ  هب  يو  ارچ ، دنتفگ : نوچ  و  متسین ؟ امش  زا  نم  ایآ  تفگ :
تروص هب  هدوب و  رثا  یب  شلامعا  دشابن . یلع  رادتـسود  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  راگ ، زیهرپ  کین و  ناگدـنب  مامت  لامعا  اب  يا  هدـنب  رگا 

دتفا . یم  ورف  شتآ  هلعش  رد 
شزغل و داـهن ، كاـپ  یلع  زا  زگره  هک  تفگ  دـنلامعا  بتاـک  ناـسنا و  هارمه  هک  يا  هتـشرف  ود  نآ  لوق  زا  دـمآ  دورف  نوـچ  لـیئربج  و 

دنا . هتشونن  هدیدن و  یئاطخ 

دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هماع  مان  هب  نادنمشناد  هدمآ و  يدبع  هدیصق  هک  یثیداحا  نایب  رد 

نینمؤملاریما ماما  هرابرد  رمع  ثیدح 

دیوگ : يدبع 

اربخ  ثیدحلا  یف  انیور  انا 
يور ناک  نم  رئاس  هفرعی 

زینک قـالط  هراـبرد  وا  زا  دـندمآ و  باـطخ  نب  رمع  دزنب  درم  ود  هـک  دـنا  هدرک  تـیاور  ود  ره  رکاـسع "  نـبا  ینطق " و "  راد  ظـفاح  " 
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نمجنا نآ  رد  مالسلا ) هیلع  یلع   ) یناشیپ دنلب  يدرم  هتفای و  لیکشت  دجـسم  رد  هک  ینمجنا  بناج  هب  نانآ  اب  تساخرب و  رمع  دندیـسرپ .
هب رمع  دومرف ، هراشا  هنایم  هبابس و  تشگنا  اب  درک و  دنلب  رس  یلع ع ) ( ؟ تسیچ زینک  قالط  هرابرد  وت  رظن  دیـسرپ : درم  نآ  زا  دمآ و  دوب 

نیا دزنب  ام  اب  دوخ  وت  میدـمآ و  ینانموم  ریما  هک  وت  دزنب  ام  هللا  ناحبـس  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  تسا  قالط  ود  ار  زینک  تفگ : درم  ود  نآ 
یبا نب  یلع  نیا  تفگ ، هن ، دنتفگ  تسیک ؟ نیا  دـیناد  یم  ایآ  تفگ : رمع  يدـش ؟ دنـسرخ  وا  تراشا  هب  يدیـسرپ و  وا  زا  يدـمآ و  درم 

هناگتفه ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  رگا  هک  یتسارب  دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تسا و  بلاط 
دبرچ . یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نامیا  رگید ، هفک  رد  ار  یلع ع )  ) نامیا دنارذگب و  يا  هفک  رد  ار 

هب وت  میدیـسرپ  قالط  رد  يا  هلاقم  میدـمآ و  يا  هفیلخ  هک  وت  دزنب  ام  دـنتفگ ك  درم  ود  نآ  هک  تسا  نینچ  يرـشخمز  ترابع  رد  و  م -
ایآ امش  رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  رمع  تفگ ، میهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  ادخب  يدیسرپ ، وا  زا  هدمآ و  درم  نیا  يوس 

هحفص 175 ] ] 

ثیدح . رخآ  ات  تسیک  نیا  دینادیم 
. تسا هتفگ  هدروآ و  رکاسع "  نبا  ظفاح "  ینطق " و "  راد  ظـفاح  زا "  لـقن  هب  هیاـفک "  هحفـص 129 "  رد  یجنگ "  ار "  ثیدح  نیا 

ینادمه یلع  دیس  يرـشخمز و  قیرط  زا  بقانم "  هحفـص 78 "  رد  زین  یمزراوخ  نیمرحلا  بیطخ -  تسا و  تباث  نسح و  ثیدـح ، نیا 
دنا . هدروآ  ار  ربخ  نیا  یبرقلا "  هدوملا  رد " 

ههزن  ) دلج 2 هحفص 240  رد  مه ، يروفص  و  هدروآ ، رمع  زا  ضایر "  دلج 1 "  هحفص 244  رد  ار  نازیم  ثیدح  زین  يربط  نیدلا  بحم 
تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  سلاجملا )

سابع نبا  زا  یثیدح 

دیوگ : يدبع 

ربخ  یف  همرکع  يور  دق  و 
ارتما دحا و ال  هیف  کش  ام 

ار یلع  هک  تشذـگ  یهورگ  رب  یئانیبان  راگزور  رد  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع "  نبا  زا "  شا ) هریـس   ) باتک رد  الم  هللا  دـبع  وبا 
ربب نانآ  يوسب  ارم  تفگ : سابع  نبا  دنهد . یم  مانـشد  ار  یلع  تفگ : دنیوگیم ؟ هچ  اهنیا  تفگ : شیوخ  شک  اصع  هب  دندرک ، یم  بس 

، دنک نعل  ار  ادخ  سک  ره  هللا  ناحبـس  دنتفگ : دینک ؟ یم  بس  ار  لجوزع  يادخ  ناتمادـک  تفگ : درک و  اهناب  يور  سابع  نبا  درب . وا  و 
مانشد ار  ادخ  ربمغیپ  سک  ره  هللا ، ناحبس  دنتفگ : دهد ؟ یم  مانشد  ار  ادخ  ص )  ) لوسر امـش  زا  کی  مادک  تفگ : تسا . هدیزرو  كرش 

ام ... ار  یکی  نیا  دنتفگ : دیوگ ؟ یم  ازسان  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ناتمادک  تفگ : تسا ، هدش  رفاک  دهد ،
دنک بس  ار  یلع  سک  ره  تفگ : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ ربمغیپ  زا  هک  مهد  یم  تداهـش  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : سابع  نبا 

رس شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  نعل  ار  ادخ  سک  ره  هدرک و  بس  ار  لجوزع  يادخ  دنک  بس  ارم  سک  ره  هدرک و  بس  ارم 
هاگنآ تفگ : دنیوگ ، یمن  يزیچ  تفگ  دـنیوگیم ؟ هچ  نیبب  تفگ : دوخ  شک  اصع  هب  دـنادرگ و  يور  هورگ  نآ  زا  سپـس  دـنک ، نوگن 

: تفگ يدید ؟ هنوگچ  ار  اهنآ  ياهرهچ  متفگ ، یم  نخس  نم  هک 
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هحفص 176 ] ] 

تیادف تردـپ  تفگ : سابع  نبا  دنتـسیرگن . یم  وت  هب  درگن ، یم  یباصق  كرزب  دراک  هب  هک  يزب  نوچ  دوخ ، گنر  خرـس  ياه  هدـید  اب 
تفگ : يو  ازفیب . تنخس  رب  داب 

دندرک : یم  هاگن  وتب  درگنب ، ار  يزیزع  هک  یلیلذ  نوچ  مشچ ، هشوگ  زا  هداتفا ، ياهکلپ  اب 
مراد . دوخ  نم  تفگ  سابع  نبا  مرادن  ینخس  رگید  نم  تفگ : شکاصع  وگب . مه  زاب  تنابرقب ، تردپ  تفگ 

مهتاوما  یلع  راع  مهایحا 
رباغلل هحیضف  نوتیملا  و 

دلج 1 هحفـص 166  رد  يربط  نیدلا  بحم  ار  ربخ  نیا  دنناگدنام "  زاب  یئاوسر  بجوم  اهنآ  ناگدرم  و  ناگدرم ، گنن  اهنآ  ناگدـنز  " 
هحفـص 126"  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  دـئارفلا " و  باب 56 "  رد  یئومح  مالـسالا  خیـش  هیاـفک و  هحفــص 27 ، رد  یجنگ  ضاـیر " و  " 

دنا . هدروآ  لوصفلا " 

هناگ جنپ  حابشا  تلیضف  ثیدح 

يدبع : رعش 

هتنبا  هونص و  دمحم و 
اذتحا یفحت و  نم  ریخ  هینبا  و 

هجوتم مدآ  دـیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دـیرفآ و  ار  رـشبلا  وبا  مدآ  یلاعت  يادـخ  نوچ  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ربمغیپ زا  هریره  یبا 
، كاخ زا  ار  يرگید  نم  زا  شیپ  ایآ  تفگ : دید و  رون ، نایم  رد  دندوب ، عوکر  دوجـس و  رد  هک  ار  حبـش  جنپ  دـش و  شرع  تسار  بناج 

جنپ نانیا  تفگ : دننایک ؟ منیب ، یم  دوخ  تروص  تایه و  رد  هک  يا  هناگجنپ  حابـشا  نیا  تفگ : مدآ ، يا  هن  دومرف : دنوادخ  يا ؟ هدیرفآ 
. دندوبن ناشیا  رگا  ما ، هدروآ  رد  دوخ  ءامسا  زا  ار  ناشیاهمان  هک  دنا  نت  جنپ  نانیا  مدیرفآ ، یمن  ارت  دندوبن ، رگا  هک  دناوت  نادنزرف  زا  نت 

مدیرفآ . یمن  ار  نج  سنا و  ناگتشرف و  نیمز ، نامسآ و  یسرک ، شرع و  خزود ، تشهب و 
، تسا نسح  نیا  مناسحا و  نم  و  تسا ، همطاف  نیا  مرطاف و  نم  و  تسا ، یلع  نیا  ما و  یلاع  نم  و  تسا ، دـمحم  نیا  مدومحم و  نم  سپ 

. تسا نیسح  نیا  منسحم و  نم  و 

هحفص 177 ] ] 

هکنآ رگم  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ناشیا  هنیک  یلدرخ  هزادنا  هب  هک  دیآ ، یمن  نم  يوس  هب  یسک  چیه  هک  مدروخ  یم  دنگوس  دوخ  تزع  هب 
ارت نوچ  منکیم و  كاله  اهنآ  هب  مشخب و  یم  تاجن  اـهنآ  هب  دـننم  هدـیزگرب  ناـنیا  مدآ  يا  مرادـن . كاـب  مزادـنا و  یم  خزود  هب  ار  يو 
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يور سک  ره  تفای و  تاجن  تسویپ ، نآ  هب  سک  ره  هک  میتاجن  یتشک  ام  دومرف : ص )  ) ربمغیپ سپ  وش . لـسوتم  ناـنآ  هب  دـشاب  يزاـین 
دناوخب . تیب  لها  امب  ار  وا  دشاب ، دنوادخ  هب  يزاین  ار  سک  ره  سپ  دش ، دوبان  دنادرگ ،

نیمه بیرق  بقانملا "  هحفص 252 "  رد  زین  یموزاوخ  بیطخ  نیطمسلا " و  دئارف  لوا "  باب  رد  یئومح  مالـسالا  خیـش  ار  تیاور  نیا 
هدرک و تیاور  رذ  یبا  زا  تحـص  دـیق  اـب  كردتـسملا "  دلج 3 "  هحفـص 151  رد  مکاح  مه  ار  هنیفـس  ثیدح  دـنا و  هدروآ  نومـضم 

تسا : نینچ  نآ  ترابع 

تیب لها  ندوب  تاجن  یتشک 

قرغ . اهنع  فلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم 
و يردخ ، دیعس  یبا  رذ و  یبا  زا  یناربط  ریرج و  نبا  و  ریبز ، نبا  سابع و  نبا  زا  رازب  و  سنا ، زا  شخیرات  دلج 12  هحفص 91  رد  بیطخ 

دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  يرگید ، رایسب  هورگ  يربط و  نیدلا  بحم -  ربلا و  دبع  نبا  میعن و  وبا 
دراد : تراشا  ثیدح  نیمه  هب  تسا  هدش  لقن  وا  زا  يداصلا "  هفشر  هحفص 24 "  رد  هک  ریز  راعشا  رد  یعفاش  ماما  و 

مهب  تبهذ  دق  سانلا  تیار  امل  و 
لهجلا یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم 

اجنلا  نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 
لسرلا متاخ  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 

مهوالو  وه  هللا و  لبح  تکسما  و 
لبحلاب کسمتلاب  انرما  دق  امک 

، دشک یم  ینادان  یهارمگ و  ياهایرد  هب  ار  نانآ  مدرم  بهاذم  هک  مدید  نوچ  " 

هحفص 178 ] ] 

تسا نانآ  ءالو  هک  ادخ  مکحم  نامسیر  هب  مدش و  راوس  تسا ، یفطـصم  دمحم  ناربمیپ  متاخ  نادناخ  هک  یتاجن  ياهیتشکرب  ادخ  مان  هب 
 " مدیبسچ . مینآ ، هب  ندز  گنچ  هب  رومام  ام  و 

تسا تیالو  هب  لامعا  لوبق 

يدبع : رعش 

المع  دبعل  هللا  لبقی  ال 
الولا صالخاب  مهیلاوی  یتح 
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ار ادخ  نآ  زا  سپ  دتسیاب  مایـص  زامن و  هب  ماقم  نکر و  نیب  يدرم  رگا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  یثیدح  رد  سابع  نبا 
هدروآ و كردتسملا "  دلج 3 "  هحفص 149  رد  ار  ثیدح  نیا  مکاح  دش . دهاوخ  خزود  لخاد  دشاب ، تیب  لها  نمـشد  دنک و  تاقالم 

تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  شصیخلت "  رد "  مه  یبهذ "  " 
تدوم دومرف : هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  شدج  زا  ع )  ) دیهش طبس  ماما  لوق  زا  یلیل  یبا  قیرط  زا  طسوالا "  رد "  یناربط "  و " 

هب دنگوس  دوریم و  تشهب  هب  ام  تعافـش  هب  دراد  نامتـسود  دنک و  تاقالم  ار  لجوزع  يادـخ  سک  ره  هچ  دـینکم ، اهر  ار ، تیب  لها  ام 
دشاب . ام  قح  هب  فراع  هکنآ  رگم  تشاد  دهاوخن  يدوس  شیارب  هدنب  لمع  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هکنآ 

بجعا دلج 1 "  هفحص 8  رد  ظوفحم  نامیلـس  دمحم  قعاوصلا " و  رد "  رجح "  نبا  عمجم " و "  دلج 9 "  هحفص 172  رد  یمثیه "  " 
دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يداصلا "  هفشر  هحفص 43 "  رد  یمرضح  دبوملا " و  فرشلا  هحفص 69 "  رد  یناهبن  تیار " و  ام 

تسا ایند  رمع  هک  لاس  رازه  تفه  يا  هدنب  رگا  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدانسا  هب  دوخ  یلاما  رد  نامس "  ظفاح  " 
، دـشاب يو  تیالو  نامیپ  هدننکـش  قح و  رکنم  یلع و  نمـشد  هک  دور  لجوزع  يادـخ  يوس  هب  یلاـح  رد  سپـس  دـنک ، تداـبع  ار  ادـخ 

دنادرگ . شمورحم  دناسرن و  وا  هب  ریخ  دنوادخ 
تسا هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  بقانملا "  هحفص 39 "  رد  یمزراوخ  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  رابخالا "  سمش  هحفص 40 "  رد  یشرق "  " 

یلع يا  دومرف : یلع  هب  هک 

هحفص 179 ] ] 

ادخ هار  رد  نآ  دشاب و  هتـشاد  الط  دحا  هوک  هزادنا  هب  دنک و  شتـسرپ  ار  ادخ  دنام ، شیوخ  موق  نایم  رد  حون  هک  یتدم  هب  يا  هدـنب  رگا 
یلع يا  ارت ، و  دوش ، هتـشک  مولظم  افـص  هورم و  نایم  رد  سپـس  دور ، جـح  هب  هدایپ  لاس  رازه  هک  دوش  زارد  ردـق  نآ  شرمع  و  دـشخبب ،

ددرگن . نآ  لخاد  دونشن و  تشهب  يوب  دشاب ، هتشادن  تسود 
: دومرف تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  يرآ ، متفگ  یـسانش ؟ یم  ار  يو  ایآ  هملـس  ما  يا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هملـس  ما  زا  و 
، ناگدـنب زا  يا  هدـنب  رگا  هک  شاب  هاوگ  ونـشب و  تسا ، نم  شناد  هنیجنگ  زا  تسا و  ناسکی  نم  نوخ  اب  وا  نوخ  نم و  يوخ  اـب  وا  يوخ 
رد یلاعت  يادـخ  دور ، لجوزع  يا  يادـخ  تاقالم  هب  مترتع  یلع و  هنیک  اب  هاگنآ  دـنک ، تدابع  ماقم  نکر و  نیب  رد  ار  ادـخ  لاـس  رازه 

دزادنا . خزود  شتآ  رد  ردور  هب  ار  وا  زیخاتسر  زور 
هک تسا  یثیدح  نیا  تسا : هتفگ  سپـس  هدروآ و  یمالـس "  لضف  یبا  ظفاح  قیرط "  زا  ار  ثیدح  نیا  دوخ  دانـسا  هب  یجنگ "  ظفاح  " 
ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  ار  هللا  دبع  نب  رباج  زا  دنـسم  ثیدح  نیا  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  تسا و  روهـشم  لقن  لها  دزن  رد  نآ  دـنس 

نمـشد ارتو  دوش ، رغال  نامک  هز  نوچ  ات  دناوخب  زامن  ردقنآ  دوش و  تشپ  ژوگ  ات  دریگب  هزور  ردقنآ  نم  تما  رگا  یلع  ای  دومرف : (ص )
دزادنا . رد  ششتاب  دنوادخ  دراد ،

هحفـص 33"  رد  یـشرق  هدروآ و  بقانملا  رد  زین  هیقف  یلزاغم  نبا  هدرک و  داـی  هیاـفکلا "  هحفـص 179 "  رد  یجنگ "  ار "  ثیدـح  نیا 
ءالو رد  رابخا  نیا  دننام  و  تسا . هدرک  تیاور  دئارفلا "  لوا "  باب  رد  زین  یئومح  مالسالا  خیش  هدرک و  لقن  وا  لوق  زا  رابخالا "  سمش 

. تسین نآ  رکذ  لاجم  ار  ام  هک  تسا  رایسب  ردقنآ  ناشیا  نادناخ  نانموم و  ریما 

تسین مامت  لآ  رب  دورد  هب  زج  زامن 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


يدبع : نخس 

هتالص  ءرمال  متی  و ال 
....... مهارکذب الا 

هحفص 180 ] ] 

نانخـس ناوارف و  راـبخا  ماـقم  نیا  رد  میروماـم و  زاـمن  رد  ربـمغیپ  لآ  رب  نداتـسرف  دورد  هب  اـم  هکنیا ، هب  تسا  هدرک  هراـشا  تیب  نیا  رد 
هفیرش : هیآ  قعاوصلا "  هحفص 87 "  رد  رجح  نبا  تفای : ناوت  ثیدح  ریسفت و  هقف و  بتک  يالب  رد  يرایسب 

امیلست . اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا 
یگنوگچ هاـبرد  ربمغیپ  زا  نوچ  هک : تسا  هدروآ  هدومن و  تیاور  تسا  هدـش  دراو  نآ  هراـبرد  هک  ار  حیحـص  ربـخ  دـنچ  هدرک و  داـی  ار 

رب تسا  رهاـظ  یلیلد  نیا  و  تسا . هتفگ  سپـس  دومرف ، دوـخ  رب  تاولـص  نیرق  ار  لآ  رب  دورد  يو  دندیـسرپ ، شترـضحرب  مالـس  دورد و 
لآ رب  دورد  هراـبرد  ربـمغیپ  زا  هیآ ، لوزن  زا  سپ  دوـبن . رگا  هچ  تسه  زین  ربـمغیپ  لآ  هیقب  نادـناخ و  رب  تاولـص  هیآ ، نیا  زا  دارم  هـکنیا 
رد ربمغیپ  نادناخ  و  تسا ، هب  رومام  لآ ، رب  دورد  هکنآ  رب  دراد  تلالد  زین  باوج  دندینـش و  یمن  ار  هدش  دای  خساپ  دندرک و  یمن  لاوس 
وا میظعت  دـیزم  زین  شنادـناخ  تشاذـگرزب  تسوا و  میظعت  دـیزم  ص )  ) لوسر رب  تاولـص  زا  دوصقم  اریز  دـنربمغیپ ، ماقم  مئاـق  رما  نیا 

تفگ : ربمغیپ  دندمآ ، درگ  ءاسک  ریز  رد  ناشیا  یتقو  میتفگ  هکنانچ  نآ  هک  تسا  لیلد  نیمهب  و  دوب ، دهاوخ 
راد ! رارقرب  نانآ ، نم و  رب  ار  دوخ  يدونشخ  شزرمآ و  تمحر و  دورد و  سپ  مناشیا  زا  نم  دننم و  زا  اهنیا  ایادخ ، راب 

اب هارمه  اـت  تساوخ  نینموم  زا  زین  اـجنیا  رد  داتـسرف و  تاولـص  ربـمغیپ  رب  دورد  اـب  هارمه  ناـنآ  رب  دـنوادخ  دـش و  باجتـسم  اـعد  نیا  و 
دنتسرف . دورد  زین  وا  نادناخ  رب  ربمغیپ  رب  تاولص 

دومرف : ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  و 
: ءارتبلا هالصلا  یلع  اولصت  ال 

هحفص 181 ] ] 

دیئوگب : هکنیا  دومرف : تسیچ ؟ مامتان  دورد  دنتفگ : دیتسرفن "  مامت  ان  دورد  نم  رب  " 
یعفاش زا  رعـش  نیا  لقن  هب  سپـس  رجح  نبا  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیئوگب : هکلب  دـینک ، سب  دـمحم و  یلع  لص  مهللا 

هتخادرپ :

مکبح  هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنا  ریدقلا  میظع  نم  مکافک 
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هل ةالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 

هک سب  نیمه  امـش  يدـنمجرا  رد  تسا  هدومرف  بجاو  هداتـسرف ، ورف  هک  ینآرق  رد  ار  امـش  تبحم  دـنوادخ  ادـخ  لوسر  نادـناخ  يا  " 
تسین "  تسرد  شزامن  دتسرفن  دورد  امش  رب  هکنآ 

هک وا  یلبق  هتفگ  اب  ات  تسین ، تسرد  وا  تالـص  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  هل ) هالـص  ال   ) رعـش رخآ  هلمج  هک  دور  یم  لامتحا  تسا : هتفگ  و 
ود ره  رهاظ  اب  ات  تسین  لماک  شزامن  هک  دـشاب  ینعم  نیا  اب  هک  دراد  لاـمتحا  دـیآ و  راـگزاس  تسا ، ربمغیپ  لآ  رب  دورد  بوجو  هب  لوق 

ثیدح  یقهیب "  ینطق و  راد  تسا " : هتفگ  قعاوصلا "  هحفص 139 "  رد  زین  و  دشاب . قفاوم  وا  هتفگ 
هدوب ضر )  ) یعفاش نخس  دنتسم  ثیدح  نیمه  یئوگ  و  دنا . هدروآ  ار  هنم  لبقت  مل  یتیب  لها  یلع  یلع و  اهیف  لصی  مل  هالص و  یلص  نم 
نامه یعفاش  دنتـسم  تسا و  فیعـض  نیا  اما  تسا . زامن  تاـبجاو  زا  ربمغیپ  دوخ  رب  تاولـص  لـثم  ربمغیپ  لآ  رب  دورد  تسا " : هتفگ  هک 

دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هیلع  قفتم  ثیدح 
دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق :

حصالا . یلع  تسا ، بوجو  يارب  اتقیقح  رما  و 
نایاپ رد  ار  نآ  تهج  نیمهب  تسا ، گرزب  یبصنم  ریمغیپ  نادناخ  رب  دورد  تسا : هتفگ  شریـسفت  دلج 7 "  هحفص 391  رد  يزار "  و " 

دنیوگ : هدروآ و  زامن  دهشت 
. دمحم لآ  ادمحم و  محرا  دمحم و  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

هحفص 182 ] ] 

نادناخ تسا : هتفگ  زین  دراد و  دمحم و ص ) لآ  تبحم  بوجو  رب  تلالد  اهنیا  همه  دوش و  یمن  هدید  لآ ، ریغ  هابرد  تشادگرزب  نیا  و 
تبحم . رد  و  نانآ ، رب  هقدص  ندوب  مارح  تراهط و  مالس و  رد  دهشت و  تاولص  رد  دنربارب ، ربمغیپ  اب  زیچ  جنپ  رد  ربمغیپ 

یلاعت : يادخ  لوق  نیا  لیذ  رد  شریسفت  رد  يروباشین  و 
یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

دبای . یم  نایاپ  اهنآ  رب  دورد  دای و  هب  اهزامن  همه  دهشت  هک  سب  نیمه  ادخ  لوسر  نادناخ  رخف  فرش و  رد  تسا : هتفگ 
رب نآ  رد  هک  مدرازگ  یم  يزامن  رگا  تفگ : یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ضر )  ) رباج زا  رئاـخذ  هحفص 19  رد  يربط "  نیدلا  بحم  و " 

متسناد . یمن  هتفریذپ  ار  زامن  نآ  مداتسرف  یمن  دورد  دمحم ، لآ  دمحم و 
منادـناخ نم و  رب  نآ  رد  هک  درازگب  يزامن  سک  ره  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  دوعـسم  نبا  زا  اعوفرم  افـش ، رد  ضایع  یـضاق  و  م -

رد يا  هدیاف  رپ  نانخس  افـش ، حرـش   500 هحفـص 505 -  رد  ار  یفنح  یجافخ  یـضاق  و  دوب . دـهاوخن  هتفریذـپ  زامن  نآ  دتـسرفن ، دورد 
ضایع یضاقلا  هعنشام  در  یف  ضایرلا "  رهز  مان "  هب  هک  هلاسم  نیا  رد  ار  يرصیخ "  ماما  فینصت "  رصتخم  تسا و  هلاسم  نیا  نوماریپ 
نیدلا یقت  ءاقسلا  ءافـش   181 هحفـص 187 -  رد  وا  نادـناخ  ناربمغیپ و  رب  هروثام  تاولـص  نوگانوگ  ياـه  تروص  هدرک و  داـی  تسا  " 

زا هدرک  دای  هک  یترابع  نیتسخن  هدروآ و  دـئاوزلا "  عمجم  دلج 10 "  هحفـص 163  رد  یمثیه "  ظفاح  ار  اهنآ  زا  یخرب  هدـمآ و  یکبس 
تاولص وت  رب  هنوگچ  هک  وگب  کنیا  میتفرگ ، ارف  ار  وت  رب  مالس  یگنوگچ  ام  ادخ  لوسر  يا  متفگ : مرکا  ربمغیپ  هب  تفگ  هک  تسا  هدیرب 

دیئوگب : دومرف  میتسرف 
دیجم . دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  اهتلعج  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  کتاکرب  کتمحر و  کتاولص و  لعجا  مهللا 
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تسا هتفریذپ  ربمغیپ  نامدود  رب  دورد  هب  اعد 

یملید هک  دراد  یثیدح  هب  هراشا  ءاعدلا ،... وکزی  رعاش و ال  يدبع  راتفگ  نیا  و 

هحفص 183 ] ] 

: دـنیوگب دوش و  هداتـسرف  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  هاگنآ  ات  دوب  دـهاوخ  باجح  رد  اـعد  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ربمغیپ  زا  ار  نآ 
تسا . هدرک  لقن  قعاوصلا "  هحفص 88 "  رد  یملید  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  دمحم . لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا 

دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  ات  تسا  باجح  رد  یئاعد  ره  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ع )  ) نانموم ریما  یلع  زا  طسوالا "  رد "  یناربط  و  م -
دنا . هقث  نآ  لاجر  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  ار  ثیدح  نیا  دئاوزلا "  عمجم  دلج 10 "  هحفص 16  رد  یمثیه  ظفاح  دنتسرف .

نامـسآ و نایم  رد  زامن  اعد و  تسا : نینچ  نآ  ینعم  هک  دـنا  هدرک  دای  اعوفرم  ار  یثیدـح  ع )  ) یلع زا  نارگید  رکاسع و  نبا  یقهیب و  م -
 " یجافخ يافشلا  حرش  دوش "  هداتـسرف  دورد  وا  نامدود  دمحم و  رب  هکنآ  ات  دور  یمن  الاب  ادخ  يوسب  نآ  زا  يزیچ  تسا و  قلعم  نیمز 

يدبع : رعش  نیا  دلج 506 3 و 

اصحلا  ءیطو  نم  ریخ  اونوکی  مل  ول 
ابعلا تحت  مهل  لیربج  لاق  ام 

لیئاکیم لیئربج و  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدمآ  ءاسک  هیلع  قفتم  رتاوتم  حیحـص  ثیدـح  نایوار  زا  یخرب  ترابع  رد  هچنآ  هب  تسا  هراشا 
هحفص 107 رد  زین  نابـص "  هدرک و "  دای  ار  نیا  راصبالا "  رون  هحفص 112 "  رد  یجنلبـش  داد ، اج  اسک "  ریز  رد  دوخ " ، نادناخ  اب  ار 

هدروآ . تسا  راصبالا "  رون  هیشاح  رد "  هک  فاعسالا "  " 

دنلاب یم  هکئالم  رگید  رب  یلع  نابهگن  ناگتشرف 

ار : يدبع  نخس  نیا  ثیدح "  و " 

یل  لاق  نیمالا  لیربج  نا  و 
اند ذم  نیبتاکلا  هیکلم  نع 

نابهگن هتشرف  ود  انامه  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  رـسای  رامع  زا  شخیرات  دلج 14  هحفصرد 49  يدادغب  بیطخ  ظفاح 
هک ار  يراک  نانآ  هچ  دـننک ، یم  راختفا  دـنا  هدوب  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  هکنیا  رد  ناـبهگن ، ناگتـشرف  رگید  رب  بلاـط و ع ) یبا  نب  یلع 

بقانم " و رد "  هیقف  یلزاـغم  نبا  دراد . زگره "  ظـفل "  يرگید  تراـبع  رد  و  دـنا . هدربن  ـالاب  ادـخ  يوس  هب  دـشاب ، ادـخ  مشخ  بجوم 
هحفص 251 رد  زین  یمزراوخ 

هحفص 184 ] ] 
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دنا . هدروآ  ار  نیاور  نیا  رابخالا "  سمش  هحفصرد 36 "  یشرق  و  بقانملا ) )

يدبع زا  يرگید  رعش 

هراشا

دنا . تبقنم  تلیضف و  لها  ص )  ) یبن دمحم  نامدود 
ناگدنامرد ، ریگتسد  نالد و  روک  شخب  ینشور  نانیا 

دنا . هدیدنسپ  ياهراک  رد  ماگشیپ  نایوگتسار  و 
هار نیا  رد  یهورگ ، هـک  دنمیقتـسم  طارـص  ناـشیا  تـسا . هدـیدرگ  بـجاو  ضرف و  نآرق  رد  ناـمحر ، يادـخ  بناـج  زا  ناـنآ  يـالو  و 

دنفرحنم . نآ  زا  يا  هدعو  راگتسر ،
دندیرفآ . تسا ، تبسن  فرش  بحاص  هک  قیدص  یلع  يارب  ار  ارهز  هقیدص 

دیزگرب . شیوخ  يرسمه  يارب  ار  يرگید  داهن ، كاپ  ود  نیا  زا  کی  ره 
دمآ . رگیدکی  نیرق  رطس  کی  نایم  ادخ و  شرع  لظ  رد  ود  نیا  مان  و 
دش . نآ  ناوخ  هبطخ  لیئربج  نانآ و  یئوش  انز  دقع  راد  هدهع  ادخ  و 

دوب . یبوط  باداش  هزیکاپ و  راب  زا  وا  راثن  و  دمآ . نیمز  مجنپ  کی  ینعی  بهاوم  همه  زا  رت  رب  یتبهوم  ارهز ، نیباک  و 

تسا رعش  نآ  رد  هک  یثیداحا 

یلاعت : يادخ  لوق  نیا  هرابرد  هک  تسا  یتیاور  هب  هراشا  نوقداصلا :
يرگید رایب  هورگ  رکاسع و  نبا  هیودرم و  نبا  میعن و  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هبوت ) هروس   ) نیقداصلا عم  اونوک  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

هحفص رد  یعفاش  یجنگ  ار  تیاور  نیا  دیشاب . بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  دیشاب ، نایوگتـسار  راب  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  رباج و  زا 
هرکذت هحفـص 10 "  رد  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  دنا و  هدروآ  روثنملا "  ردلا  دلج 3 "  هحفص 290  رد  یطویـس  ظفاح  هیافکلا " و   111

یلع تسا : هتفگ  شابع  نبا  دیـشاب . وانادـناخ  یلع و  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنا : هتفگ  ریـسفت ) ظ -   ) ریـس ءاملع  تسا . هتفگ  شا " 
. تسا نایوگتسار  رورس 

هحفص 185 ] ] 

دنربمغیپ نادناخ  نوقباس 

هرابرد هیآ  نیا  و  تسا . هعقاو ) هروس   ) نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  هیآ و  هب  هراشا  بئاغرلا ، یلا  نوقبـسالا  يدـبع : نخـس  نیا  و 
بیبح نوعرف و "  لآ  نموم  لیقزح "  هرابرد "  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  تسا . هدـیدرگ  لزاـن  ع )  ) یلع

اهنآ همه  زا  یلع  دندوب و  دوخ  تما  ماگـشیپ  نت  هس  نیا  زا  کی  ره  هدش و  لزان  بلاط ، یبا  نب  یلع  هدمآ و  سی  رد  شرکذ  هک  راجن " 
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تسا . لضفا 
نبا هیودرم و  نبا  یبلعث و  كاحـض و  نبا  یناربط و  هشیاع و  زا  یملید  و  تسا . نون  نب  عشوی  لـیقزح ، ياـجب  متاـح  یبا  نبا  تراـبع  رد 
يوس هب  ماگـشیپ  دنا . نت  هس  ناماگـشیپ  يرگید -  ترابع  رد  و  ماگـشیپ -  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلزاغم 

دوخ ترابع  رد  یبلاعث  و  تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  ص ،)  ) دـمحم يوس  هب  نیـسای و  بحاـص  یـسیع ، يوس  هب  نون و  نب  عشوی  یـسوم ،
تسا . اهنآ  لضفا  یلع  ناقیدص و  دنناشیا  سپ  تسا : هدوزفا  نینچ 

رد یجنگ  دنا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  عمجم "  دلج 9 "  هحفص 109  رد  یمیثه  ضایر " و  دلج 1 "  هحفص 157  رد  يربط  نیدلا  بحم 
كرش ادخب  ندز  مهب  مشچ  کی  رادقم  هب  هک  دنرفن  هس  تما  ناماگـشیپ  هک  تسا  هدروآ  نینچ  ار  ثیدح  ترابع  هیافک "  هحفص 46 " 

هتفگ سپـس  تسا ، ناشیا  لضفا  یلع  دـنا و  نوقیدـص  اـهنآ  سپ  نوعرف . لآ  نموم  نیـسای و  بحاـص  بلاـط و  یبا  نب  یلع  دـندیزرون :
روثنملا " و ردلا  دلج 6 "  هحفص 154  رد  یطویس  ظفاح  تسا و  هدرک  جاجتحا  دامتعا و  نادب  ینطق "  راد  هک "  تسا  يدنس  نیا  تسا :

دنا . هدروآ  تسخن  ترابع  اب  ار  تیاور  هرکذتلا "  هحفص 11 "  رد  يزوج  نبا  طبس  قعاوصلا " و  هحفص 74 "  رد  رجح  نبا 

تسا بجاو  نادناخ  نیا  تدوم 

يدبع : نخس  نیا  و 

رلا  نم  ضرف  مهالوف 
بجاو نآرقلا  یف  نمح 

یلاعت )  ) يادخ لوق  هب  تسا  هراشا 
هل دزن  هنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

هحفص 186 ] ] 

انسح . اهیف 
تسین هراب  نیا  رد  نخس  شرتسگ  لاجم  ار  ام  تفای و  ناوت  یم  هفیرش  هیآ  نیا  نوماریپ  رد  رایسب  نانخـس  ثیداحا و  راثآ و  بتک  رد  هک 

وبا یبلعث و  يدحاو و  هیودرم و  نبا  یناربط و  متاح و  یبا  نبا  رذـنم " و  نبا  بقانملا " و  رد "  دـمحا  مینک : یم  هدنـسب  نآ  زا  یخربب  و 
يا دنتفگ : دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  دنا  هدروآ  سابع  نبا  زا  دوخ  دـیناسا  هب  بقانملا "  رد "  یلزاغم  نبا  شریـسفت و  رد  يوغب  میعن و 

ناشنادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک ؟ تسا  هدش  بجاو  ام  رب  نانآ  تدوم  هک  یناشیوخ  نیا  ادخ  لوسر 
شریسفت رد  يروباشین  دئارف و  رد  یئومح  فاشک و  دلج 2  هحفص 339  رد  يرشخمز  رئاخذلا " و  هحفص 25 "  رد  يربط  نیدلا  بحم 
شریسفت دـلج 3  رد  دوعـس  وبا  شریـسفت و  رد  يزار  و  نآ ، رب  نتـشاذگ  هحـص  اب  لووسلا "  بلاطم  هحفـص 8 "  رد  یعفاش  هحلط  نبا  و 

دلج نزاخ ) ریسفت  شماه   ) شریسفت رد  یفسن  شریسفت و  دلج 7  هحفص 516  رد  نایح  وبا  هحفص 665 و  دلج 7  يزار ) ریسفت  شماه  )
رد یجنگ  ظفاح  همهملا " و  لوصفلا  هحفص 12 "  رد  یکلام  غابص  نبا  عمجم " و  دلج " . هحفص 168  رد  یمثیه  ظفاح  هحفص 99 و   4

ربمغیپ و ناـشیوخ  تدوم  دـنوادخ  تسا : هتفگ  ینالطـسق  دـنا و  هدروآ  ار  ثیدـح  بهاوملا "  رد "  ینالطـسق  هیاـفک " و  هحفص 31 " 
تسا : هتفگ  هدومرف و  ضرف  مزال و  دوخ  قلخ  مامت  رب  ار  وا  هیرذ  راوگرزب و  تیب  لها  همه  تبحم 
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یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 
 " تـیملا ءاـیحا  رد "  یطویـس  و  م - ]  ] و 135 هحفـص 101  رد  رجح  نبا  بهاوـملا " و  حرـش  دلج 7 "  و 61  هحفـص 3  رد  زین  یناقرز 

هحفص راصبالا "  رون  شماه "  فاعسالا "  رد "  نابص  راصبالا " و  رون  هحفص 112 "  رد  یجنلبش  هحفص 239 و  فاحتالا "  شماه " 
. دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا   105

داد و رارق  منادناخ  تدوم  ارم  شاداپ  دـنوادخ  انامه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  شا  هریـس  رد  الم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 2
( ترخآ  ) ادرف رد  نم 

هحفص 187 ] ] 

هحفص 102 و 136 رد  رجح  نبا  رئاخذ " و  هحفص 25 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ار  تیاور  نیا  درک . مهاوخ  لاوس  هراب ) نیا  رد   ) امش زا 
. دنا هدروآ  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمس  قعاوصلا " و  " 

هک هدب  تداهـش  دومرف : نک ، هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  دمحم  ای  تفگ : هدمآ و  ربمغیپ ص ) تمدـخ  هب  یبرع  تفگ : هللا  دـبع  نب  رباج  - 3
یم مه  یـشاداپ  اـیآ  تفگ : برع  تسوا ، لوسر  هدـنب و  دـمحم  زین  تسین و  تسا ، کیرـش  یب  اـتکی و  هک  هناـگی  دـنوادخ  زج  یئادـخ 

ره هچ  منک . تعیب  وت  اب  ات  ایب  تفگ : نم ، ناشیوخ  دومرف : وت ، ناـشیوخ  اـی  نم  ناـشیوخ  تفگ : هن ، ناـشیوخ  تدوم  زج  دومرف : یهاوخ 
نیمآ . تفگ : ص )  ) ربمغیپ داب و  ادخ  تنعل  وا  رب  درادن ، تسود  ار  تنادناخ  ارت و  سک 

زا دوخ  دانـسا  هب  وا ، دلخم و  نب  دمحا  نب  دـمحم  زا  وا  میعن و  یبا  ظفاح  قیرط  زا  هیافک "  هحفـص 31 "  رد  ار  ثیدح  زین  یجنگ  ظفاح 
. دنا هدروآ  هیبش  یبا  نب  ظفاح 

هدروآ یلهاب  هماما  یبا  زا  قیرط  دنچ  هب  لیـضفتلا "  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  رد "  یناکـسح  مکاح  و  م - ]  ] رکاسع نبا  يربط و  ظفاح  - 4
نآ هشیر  نم  سپ  درک ، قلخ  تخرد  کی  زا  ارم  دـیرفآ و  تخرد  دـنچ  زا  ار  ناربمیپ  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنا 

. دزیوآ رد  نآ  نآ  هخاـش  زا  يا  هخاـش  هب  سک  ره  سپ  تسا ، نآ  هوـیم  نیـسح  نـسح و  نآ و  قرو  همطاـف  نآ و  هخاـش  یلع  مـتخرد و 
نیب رد  رگید  لاس  رازه  نآ  زا  سپ  لاس و  رازه  نآ  زا  سپ  لاس  رازه  يا  هدنب  رگا  دتفا و  ورف  دـنک ، اهرار  نآ  سک  ره  و  دوش . راگتـسر 

دومرف : توالت  سپس  دزادنا  شتآ  رد  تروصب  ار  يو  ادخ  دنکن  كرد  ارام  تبحص  دنک و  تدابع  ار  ادخ  هورم  افص و 
یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

هدروآ یلاعت  يادـخ  لوق  نیا  هرابرد  سابع  نبا  زا  متاح  یبا  نبا  دـمحا و  تسا . هدرک  دای  ار  ثیدـح  نیا  هیافک  هحفص 178  رد  یجنگ 
هحفص 13 رد  یکلام  غابص  نباو  هدروآ  ادنسم  ار  ثیدح  نیا  شریسفت  رد  یبلعث  و  تسا ، دمحم  لآ  تدوم  هنـسح  فرتقی  نم  هک و  دنا 

رجح نبا  بقانملا " و  رد "  یلزاغم  نبا  لوصفلا " و  " 

هحفص 188 ] ] 

یمرضح هحفص 239 و  فاحتا  شماه  تیملا "  ءایحا  روثنملا " و "  ردلا  دلج 6 "  هحفص 7  رد  یطویس  قعاوصلا " و  هحفص 101 "  رد 
. دنا هدروآ  ار  تیاور  نیا  دیوملا "  فرشلا  هحفص 95 "  رد  یناهبن "  يرداصلا " و "  هفشر  هحفص 23 "  رد 

يا هیآ  مح  لآ  ام  هرابرد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع زا  يدحاو  قیرط  زا  دوخ  باوثلا "  باتک "  رد  نابح  نبا  خیش ، وبا  - 6
دناوخ : سپس  تسا . نموم  هک  سک  نآ  رگم  دراد  یمن  هگن  ار  ام  تدوم  هک  تسا 
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یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 
. دنا هدروآ  ار  تیاور  نیا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمس  قعاوصلا " و  هحفص 101 و 136 "  رد  رجح  نبا 

یلع ناـنموم  ریما  زا  دروآ و  اـجب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  سپ  دـناوخ . هبطخ  اـم  يارب  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  تفگ : لـیفط  یبا  - 7
وا رب  ناماگشیپ  هک  تفر  امـش  نایم  زا  يدرم  دومرف : سپـس  درک  دای  ءادهـش  نیقیدص و  نیما  ءایبنا و  یـصو  ءایـصوا و  متاخ  مانب  ضر ) )

بناج زا  لیئاکیم  تسوا و  بناج  زا  لـیئربج  داد و  وا  هب  ار  مچرپ  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دندیـسرن . يو  هب  ناگدـنام  سپ  دـنتفرگن و  یـشیپ 
هدش هتفرگ  یسوم  یـصو  ناج  بش  نآ  رد  هک  تفرگ  ار  شناج  یبش  رد  دنوادخ  دنادرگ و  زوریپ  ار  يو  ادخ  ات  دندیگنج  یم  يو  پچ 

داتسرف . ورف  ار  ناقرف  لجوزع  هک  دوب  یبش  نامه  نآ  دوب و  هداد  جورع  نآ  رد  ار  یسیع  حور  هک  درب  الاب  ار  شحور  یبش  رد  دوب و 
اب تساوخ  یم  دوب و  هدمآ  دایز  يو  ءاطع  زا  هک  مهرد  تفه  هاجنپ و  زج  شلاملا  تیب  رد  تشاذگن و  اجب  یمیـس  رز و  وا  دنگوس  ادـخب 

تسا . هدنامن  اجب  درخب  موثلک  ما  يارب  يرازگتمدخ  اب  نآ 
تسا فسوی  لوق  هک  ار  هیآ  نیا  سپس  مدمحم  نب  نسح  نم  دسانش ، یمن  هکنآ  و  دسانـش . یم  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  دومرف : سپس 

دومرف : تئارق 
بوقعی . قاحسا و  میهاربا و  یئابآ  هلم  تعبتا  و 

: دومرف هاگنآ  تخادرپ و  ینآرق  تایآ  زا  یخرب  ندناوخ  هب  و 

هحفص 189 ] ] 

هب هک  سکنآ  رسپ  منم  نابات  غارچ  رسپ  منم  دناوخ  یم  ادخ  يوسب  ار  ندرم  قح  نامرفب  هک  سکنآ  رسپ  منم  ریذن  رسپ  منم  ریبش  رسپ  منم 
دنوادخ هک  منامدود  زا  نم  دودز . نانآ  زا  ار  یکاپان  يدیلپ و  دنوادخ  هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  دـش  ثوعبم  نایناهج  رب  تمحر  ناونع 

بجاو هدرک  لزان  ص )  ) دمحم رب  هکینآرق  رد  ارنانآ  تیالو  یتسود و  دنوادخ  هک  منامدود  نآ  زا  نم  دودز . نانآ  زا  ار  یکاپان  يدیلپ و 
دومرف : تسناد و 

یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال 
دومرف : ترضح  هک  تسا  نینچ  نیطمسلا ) ررد  مظن   ) رد يدنرز  ظفاح  ترابع  رد  و  م -

ره رب  ار  ناشتدوم  یلاعت  يادـخ  هک  ینادـناخ  زا  منم  دوریم و  الاب  ام  هاگـشیپ  زا  دـیآ و  یم  دورف  ام  هناخ  رد  لیئربج  هک  ینادـناخ  زا  منم 
هیآ : اهنآ  هرابرد  هدومرف و  ضرف  یناملسم 

ام تدوم  هنـسح ، فارتقا  تسا و  هداتـسرف  ورف  ار  انـسح  اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق 
تسا . نادناخ 

هغالبلا جهن  حرش  رد ص 11 ج 4  دـیدحلا  یبا  نبا  نیبلاطلا " و  لتاقم  رد "  جرفلا  وبا  ریبکلا " و  رد "  یناربط "  رازب و  ار "  تیاور  نیا 
هدرک و لقن  ار  ثیدـح  نیا  لوصفلا "  رد ص 166 "  زین  یکلام  غابـص  نبا  دـنا . هدروآ  دـئاوزلا "  عمجم  رد ص 146 ج 9 "  یمثیه  و 

هدقع نبا  قیرط  زا  هیافکلا  رد ص 32  زین  یجنگ  ظفاح  دنا ، هدرک  وگزاب  نارگید  ریس و  باحـصا  زا  یهورگ  ار  تیاور  نیا  تسا : هتفگ 
رضح سلاجملا " و  ههزن  رد ص 231 ج 2 "  يروفـص  قعاوصلا " و  رد ص 101 و 136 "  رجح  نبا  هریبه و  زا  یئاسن  لـیفط و  یبا  زا 

. دنا هدومن  لقن  هفشرلا "  رد ص 43 "  یم 
تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  ملید ، یبا  زا  وا  و  يدس ، زا  دوخ  دانساب  شریسفت  دلج 24 ص 16  رد  يربط  - 8

ماش لها  زا  يدرم  دنتشاد ، اپب  قشمد  هزاورد  رد  رب  ار  وا  دندروآ و  ماشب  دندرک و  ریسا  ار  ضر )  ) نیسحلا نبا  یلع  داجـس "  ماما  نوچ " 
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: تفگ ماما  هب  تساخرب و 

هحفص 190 ] ] 

هدناوخ نآرق  ایآ  دومرف : ضر )  ) نیـسحلا نب  یلع  داد . همتاخ  هنتف  نیا  هب  درک و  هدنامرد  ار  امـش  تشک و  ار  ناتنادرم  هک  رکـش  ار  ادـخ 
يا ؟ هدناوخن  ایآ  هک  دومرف  ما  هدیدن  ار  مح  لآ  یلو  ما  هدناوخ  نآرق  داد : خساپ  يا  هدناوخ  ار  مح  لآ  ایآ  دومرف : يرآ  تفگ : يا ؟

یبرقلا . یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 
رد ص 516 ج زین  نایح  وبا  هدروآ و  شریسفت  رد  دوخ  دانساب  یبلعث  ار  ثیدح  نیا  يرآ . دومرف : دیئامش ؟ ربمغیپ  ناشیوخ  رگم  دیـسرپ :
یناربط و زا  لقن  هب  قعاوصلا  رد ص 101 و 136  رجح  نبا  روثنملا " و  ردلا  رد ص ج 6 "  زین  یطویس  هدرک و  هراشا  نآ  هب  شریسفت   7

. دنا هدروآ  بهاوم "  حرش  رد ص 20 ج 7 "  یناقرز 
زا دوصقم  دـنا : هتفگ  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بیعـش  نب  ورمع  ریبـج و  نب  دیعـس  زا  شریـسفت  ج 24  و 17  رد ص 16  يربـط  - 9

تسا . همطاف  ص )  ) ادخ لوسر  دنواشیوخ 
يزار رخف  تسا . هدروآ  روثنملا "  ردلا  رد "  زین  یطویس  هدرک و  تیاور  يدس "  زا "  ود و  نآ  زا  ار  نس  نیا  دوخ  ریـسفت  رد  نایح  وبا  و 

تسا . هتفگ  شریسفت  رد ص 390 ج 7 
رتدـیدش و ربمغیپ  اب  ناشدـنویپ  هک  نانآ  زا  مادـک  ره  تسا و  ربمغیپ  هب  راذـگاو  ناشروما  هک  دنتـسه  یناسک  دـمحم ، لآ  میوگ : یم  نم 

نیرت راوتـسا  ربمغیپ  اب  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  نایم  دـنویپ  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  نوچ  دوب و  دـهاوخ  لآ  وا  دـشاب  نیرتلماـک 
دنشاب . اهنیا  لآ ، هک  تسا  بجاو  سپ  تسا ، ملسم  رتاوتم  لقن  هب  مولعم  نوچمه  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  اهدنویپ 

زا هکنآ  رگم  تسین ، هتفایهر ، نایاوشیپ  دهتجم و  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه  هک : تسا  يدـنرز  ظفاح  زا  نخـس  نیا  تسا : تفگ  يوانم  و 
طخ ربمغیپ ، نادناخ  تیالو 

هحفص 191 ] ] 

تسا : هدومرف  هک  تسادخ  رما  نیا  هچ  هدرب ، رهاز  رخف  رفا و  و 
یبرقلا . یف  هدوملا  یلا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

مهنا مهوـفقو  هیآ  ریـسفت  رد  ربـمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  یملید  تسا : هـتفگ  قـعاوصلا "  رد ص 89 "  رجح  نــبا  و 
هیآریـسفت رد  تسا : هتفگ  هک  هدوب  ثیدح  نیمه  زین  يدحاو "  دارم "  ایوگ  دش و  دهاوخ  شـسرپ  یلع  تیالوزا  دـنا : هدومرف  نولوئـسم 

ار مدرم  هک  داد  ناـمرف  ربـمغیپ  هب  دـنوادخاریز  تسا  تیب  لـها  یلع و  تیـالو  دوـصقم  هک  دـنا ، هدرک  تیاور  نولوئـسم ، مـهنا  مهوـفقو 
اهنآ زا  هک  تسا  نینچ  زین  هیآ  ینعم  و  دنراد . تسود  ار  شنادناخ  هکنآ  رگم  درادن ، تلاسم  توبن  رد  یـشاداپ  اهنآ  زا  هک  دـهد  یهاگآ 
نانچ ار  اهنآ  تدوم  ای  دنا  هتشاد  تسود  دوب ، هدومرف  شرافس  ص )  ) لوسر هکنانچ  نآ  یگتسیاش و  هب  ار  ربمغیپ  نادناخ  ایآ  دنـسرپ  یم 

دنوش ؟ شهوکن  شنزرس و  دیاب  هک  دنا ، هتشاذگ  لمهم  عیاض و 
تسا : هدرک  دای  یبرع  نبا  نیدلا  سمش  زا  ار  رعش  نیا  قعاوصلا "  رد ص 101 "  و 

هضیرف  هط  لآ  یئالو  تیار 
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ابرقلا ینثروی  دعبلا  لها  مغر  یلع 

يدهلا  یلع  ارجا  ثوعبملا  بلط  امف 
یبرقلا یف  هدوملا  الا  هغیلبتب 

تسا : هدرک  دای  يا  هدنیوگ  زا  ار  تیب  هس  نیا  لوصف : رد ص 13  زین  یکلام "  غابص  نبا  " 

اهب  مصتعمل  یقثولا  هورعلا  مه 
لازنا یحوب و  تءاج  مهبقانم 

یتا  له  هروس  يروش و  یف  بقانم 
یلاتلا اهفرعی  بازحالا  هروس  یف  و 

مهدادوف  یفطصملا  تیب  لآ  مه  و 
لاجسا مکحب و  ضورفم  سانلا  یلع 

تسا : هدروآ  يرگید  زا  و 

اصلخم  دولا  مهافصا  نم  موقلا  مه 
يوقالا ببسلاب  هارخا  یف  کسمت 

هحفص 192 ] ] 

ابقانم  نیملاعلا  اوقاف  موقلا  مه 
يورت مهراثآ  یلجت و  مهنساحم 

يده  مهبح  ضرف و  مهتالاوم 
يوقت مهدو  دو و  مهتعاط  و 

تسا . هدز  گنچ  دوخ  ترخآ  يارب  دنمورین  يا  هلیسو  هب  دشاب ، هتشاد  ناشتسود  هنامیمص  سک  ره  هک  دنتسه  ینادناخ  اهنآ ،
تسا . دزن  ابز  ناشراثآ  نایامن و  اهنآ  ياهیکین  دنرترب  نایناهج  رب  بقانم  رد  هک  ینادناخ 
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یبا تایبا  نیا  راـصبالا ، رون  رد ص 13  یجنلبـش  و  تسا . یئاسراپ  ناشتدوم  تدوم و  ناشتعاط  تیادـه و  ناـشتبحم  بجاو و  ناـشرهم 
تسا : هدرک  رکذ  ار  ریبج  نیب  نسح 

همع  نبا  یفطصملا و  یبنلا  بحا 
ارهزلا همطاف  هیطبس و  ایلع و 

مهنع  سجرلا  بهذا  تیب  لها  مه 
ارهز امجنا  يدهلا  قفا  مهعلطا  و 

ملسم  لک  یلع  ضرف  مهتالاوم 
يرخالل رئاخذلا  ینسا  مهبح  و 

ضغبمب  مارکلا  بحصلل  انا  ام  و 
ارفک مهقح  یف  ءاضغبلا  يرا  یناف 

رود هب  يدیلپ  ره  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  ینادناخ  مراد . تسود  ار  ارهز  همطاف  شدنزرف و  ود  یلع و  وا  مع  رـسپ  یفطـصم و  ربمغیپ  نم 
تخاس . تیاده  قفا  نازورف  ناگراتس  ار  نانآ  تشاد و 

يزوت هنیک  و  متسین . ربمغیپ  راوگرزب  باحصا  نمـشد  نم  تسا . ترخآ  هریخذ  نیرتالاب  ناشیا  یتسود  ضرف و  یناملـسمره  رب  نانآ  رهم 
. مناد یم  یساپس  ان  ار  نانآ  هرابرد 

هحفص 193 ] ] 

دنتیب لها  میقتسم  طارص 

يدبع : نخس 

میقتسمف  طارصلا  مه  و 
بکان جان و  هقوف 

نایح نب  ملسم  هک  تسا  هدرک  تیاور  میقتـسملا ، طارـصلا  اندها  یلاعت ، يادخ  راتفگ  نیا  لیذ  رد  نایبلا "  فشکلا و  باتک "  رد  یبلعث 
شنامدود . دمحم و  هار  ینعی  میقتسملا  طارصلا  اندها  تفگ  یم  هک  مدینش  هدیرب  ابا  زا  تفگ ،

دبع هک  دنا  هدروآ  سابع ، نب  هللا  دبع  زا  اهنآ  و  دهاجم ، طابسا و  زا  وا  يدس و  زا  وا  يروث و  نایفـس  زا  حارج "  نب  عیکو  ریـسفت "  رد  و 
نومنهر شنادناخ  دمحم و  یتسود  رب  ار  ام  ادنوادخ  دیئوگب ، ناگ ، هدنب  هورگ  يا  تفگ : یم  میقتسملا  طارصلا  اندها  هیآ  ریـسفت  رد  هللا 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


شاب .
هرخالاب نونموی  نیذـلا ال  نا  هیآ و  نیا  هرابرد  ماما  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلع زا  وا  هتاـبن و  نب  غبـصا  زا  دوخ  دانـساب  دـئارف  رد  ییومح  و 

تسا . نادناخ  ام  تیالو  طارص ، دومرف : یم  نوبکانل  طارصلا  نع 
نب یلع  ایند ، رد  تسار  هار  اما  ترخآ  رد  یهار  تسا و  ایند  رد  یهار  تسا . طارـص  ود  طارـص  هک  تسا  هدروآ  بقاـنم  رد  یمزراوخ  و 
نیا ینعم  و  درذگیم . تمالسب  ترخآ  هار  زا  تخانش  زاب  ار  ایند  میقتـسم  هار  سک  ره  تسا  منهج  لپ  ترخآ  طارـص  و  تسا . بلاط  یبا 
یم نشور  تسا ، هدـمآ  قعاوص  باتک  رد ص 11  دنا و  هدروآ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یملید  يدـع و  نبا  هک  يرگید  تیاور  ار  ثیدـح 
نم باحصا  نادناخ و  هب  شیتسود  هک  تسا  یسک  نآ  طارص  رب  امش  نیرت  راوتـسا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  دنک و 

دشاب . رتدیدش 
هللا هریخ  نحن  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ار  قداص  رفعج  ماما  راتفگ  نیا  یثیدح  رد  دوخ  دانساب  نیطمسلا  دئارف  رد  یئومح  مالسالا  خیش  و 

نانآ هب  سک  ره  دنیاهنآ و  دنوادخ ، يوسب  نتفر  هار  سپ  هللا  یلا  میقتسملا  طارصلا  حضاولا و  قیرطلا  نحن  و 

هحفص 194 ] ] 

تـسا هدرک  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دوخ  دانـساب  هوبنلا  فرـش  باتک  رد  دیعـس ، وبا  هچ  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  ادخ  هار  دنز  گنچ 
يادـخ هار  دـنز ، گنچ  ام  نمادـب  سک  ره  سپ  تسا . ایند  رد  نآ  ياـه  هخاـش  هک  میتسه  تشهب  رد  یتخرد  منادـناخ  نم و  دومرف : هک 

یبقعلا ص 16) رئاخذ  . ) تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  شیوخ 
 " باتک رد  دیعس  وبا  هچ  دیمان ، مان ، نیا  هب  ار  يو  شردپ  هک  تسا  ص )  ) ربمیپ رتخد  همطاف  شرعش ، رد  هقیدص "  زا "  يدبع  دوصقم  و 
، مه نم  هب  و  یـسک ، چـیه  هب  هک  تسا  هدـش  ینازرا  وـتب  زیچ  هس  دوـمرف : یلع  هب  هک  تـسا  هدروآ  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  هوـبنلا "  فرش 

ینازرا نمب  ینز  نینچ  هک  دـنداد  نم  رتخد  نوچ  هقیدـص  ینز  ارت ، مدـشن و  نینچ  نم  هک  يدـش  نم  نوچ  یـسک  داماد  وت  دـشن . ینازرا 
هرصنلا ج ضایرلا  . ) میامش زا  نم  دیا و  نم  زا  امش  نکیل  دماین . دوجوب  نانآ  نوچ  نم  بلص  زا  و  دناوت . تشپ  زا  نیسح  نسح و  و  دشن .

2 ص 202)
دوجوب ار  يرتخد  نینچ  هکیردـپ  نآ  رگم  مدـیدن ، ع )  ) همطاف زا  رت  وگتـسار  ار  سک  چـیه  تفگ . یم  هک  تسا  هشیاـع  نینموملا  ما  زا  و 

نآ 1 ص 150 حرش  دیناسالا " و  بیرقت  یبقعلا " ص 44 "  رئاخذ  باعیتسالا " 2 ص 751 "  ءایلوالا " ج 2 ص 42 "  هیلح  دروآ " .
دنا . حیحص  لاجر  زا  همه  تیاور  نیا  لاجر  تسا ، هتفگ  عمجم "  فلوم "  دئاوزلا " 9 ص 201  عمجم  " 

تسا تما  قوراف  قیدص و  گرزب  یلع  هقیدص و  همطاف 

يربط نیدلا  بحم  تسوا "  صاخ  بقل  نیا  تما و  نیا  قیدص  يو  هچ  تسا  هیلع  هللا  تاولص  نانموم  ریما  قیدص )  ) زا يدبع  دوصقم  و 
ع)  ) یلع تفگ : يدنجخ  هک "  تسا . هدروآ  رد ص 155  زین  دیمان و  قیدص  ار  یلع  ادخ ، لوسر  انامه  تسا : هتفگ  شضایر  باتکرد  ر 

: مینکیم دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدیسر  یناوارف  رابخا  هراب  نیا  رد  تسا و  بقلم  ربکا "  قیدص  همالا " و "  بوسعی  بقل "  هب 
هـس ناقیدص  دنا ، هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  لوق  زا  بقانملا "  باتک "  رد  دمحا "  داجـس و "  نبا  - " 1

تیاور نیا  میعن "  وبا  و "  بلاط . یبا  نب  یلع  و  تسا ، نیسای  لآ  بحاص  هک  بیبح  تسا و  نوعرف  لآ  نموم  هک  لیقزح  دنا ، نت 

هحفص 195 ] ] 
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ربمغیپ هک  دـنا  هدوزفا  ثیدـحرب  ار  ترابع  ود  نیا  هدرک و  لقن  یلیل "  یبا  لوق "  زا  ار  نآ  زین  رکاـسع "  نبا  هدروآ و "  هفرعملا "  رد " 
اب ار  تیاور   " هیاـفک ، رد ص 47 "  یجنپ "  ضاــیر " و  ص 154 "  رد 2  يربـط  نیدـلا  بحم -  تسا . اـهنآ  زا  رتـالاب  یلع  و  دومرف ،

رد ص 74"  رجح "  نبا  تسا و "  هدمآ  نآ  بیترت  رد ج 6 ص 152  هک  يروطب  شعماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  یلیل ، یبا  ترابع 
هدیدرگ رارکت  یلیل "  یبا  ترابع "  هب  ثیدح  نیا  زین  قعاوص "  رد ص 75 "  و  دنا ، هدروآ  سابع "  نبا  ترابع "  هب  ار  نآ   " قعاوص ،

. تسا
زور رد  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  نیلوا  دروآ و  ناـمیا  نمب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  یلع "  نـیا "  اـنامه  دوـمرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  - 2

تـسا نیا  دـنک و  یم  ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  هک  تما  نیا  قوراـف  تسا  نیا  ربکا و  قیدـص  تسوا  و  دـنک ، یم  هحفاـصم  نم  اـب  زیخاتـسر 
رد 9 یمثیه "  " و "  هفیذـح ، زا "  یندـع "  یقهیب " و "  رذ " و "  یبا  ناملـس " و "  زا "  ار  تیاور  نیا  یناربـط "  ناـنموم "  بوسعی 

نینچ ثیدح  نایاپ  رد  دنا و  هدروآ  رکاسع "  نبا  ظفاح  قیرط "  زا  ار  تیاور  نیا  هیافک  رد ص 79  یجنگ "  ظفاح  عمجم و "  ص 102 
یقتم نم "  زا  سپ  نم  هفیلخ  تسا  وا  دـنوش و  یم  دراو  نآ  بناج  زا  هک  نم  ملع  هنیدـم  باب "  تسوا  و  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ 

. تسا هدروآ  لامعلا "  زنک  لامکا  باتک "  رد ص 6 65  لوا  ترابع  اب  ار  تیاور  نیا  يدنه " 
قرفی يذـلا  قورافلا  تنا  ربکالا و  قیدـصلا  تنا  دومرف : یم  یلع  هب  هک  میدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  دـنا : هتفگ  رذ "  یبا  سابع و  نبا  - " 3

دنک . یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  یقوراف  یئوت  ربکا و  قیدص  یئوت  لطابلا : قحلا و  نیب 
. نیدـلا بوـسعی  تنا  دوـمرف و  هک  تسا  نینچ  یتـیاور  رد  و  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  تیاور  ضاـیر "  رد ص 155 "  نیدـلا "  بحم  " 

یئومح مالسالا  خیش  نینموملا  بوسعی  تنا  دومرف و  هک  دنا  هدوزفا  هدروآ و  ار  ربخ  نیا  رابخالا  سمش  رد ص 35  زین  یشرق  یمکاح و 
شترابع هدرک و  دای  عفار ر  یبا  لوقزا "  ار  تیاور  هغالبلا 3 ص 257  جهن  حرـش  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  هدروآ و  دئارفلا )  ) باب 24 رد 

 - ادخ يارب  تفگ  عفار  وبا  تسا : نیا 

هحفص 196 ] ] 

زا دـیآ ، یم  دـیدپ  يا  هنتف  يدوزب  تفگ : مناـهارمه  عمج  نمب و  میآ  نوریب  وا  دزن  زا  متـساوخ  نوـچ  مدـمآ  رذ  یبا  تمدـخ  هب  یظفاـح 
یم وا  هب  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  هچ  دینک  يوریپ  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  يدرم  گرزب  زا  هک  داب  امش  رب  دیـسرتب و  دنوادخ 

یئوت ینک و  یم  هحفاـصم  نم  اـب  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  نیلوا  زیخاتـسر  رد  يدروآ و  ناـمیا  نمب  هک  یتـسه  یـسک  نیتـسخن  وت  دومرف :
یئوت و  تسا . نارفاک  بوسعی  تورث  و  ناـنموم ، بوسعی  یئوت  دـنک و  یم  ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  قح و  هک  یقوراـف  یئوت  ربکا و  قیدـص 

و فقاوملا  ج 3 رد ص 276  یجیا  یــضاق  دراد . یم  هـگن  ارم  ناــمیپ  دــنام و  یم  نــم  زا  سپ  هــک  یــسک  رتــهب  نــم و  ریزو  وردارب 
. دنا هدروآ  ار  تیاور  نیا  سلاجملا  ههزن  صردیروفص 25 ج 2 ،

متفگ يا  هدراـمگ  تما ، رب  دوـخ  تفـالخب  ار  یـسک  هچ  دـمحم  يا  تفگ ، نمب  مراـگدرورپ  جارعم ، بش  رد  دوـمرف : ص )  ) ربـمغیپ - 4
نم هدیزگرب  نم و  ربمغیپ  وت  مدرک ، تباختنا  شیوخ  يارب  مدـیزگ و  رب  زین  تلاسر  هب  ارت  نم  دـمحم  يا  تفگ : يرت ، اناد  وت  اراگدرورپ 
ریزو ار  يو  مدیرفآ و  وت  تشرـس  زا  ار  وا  هک  تسا  يداهن  هزیکاپ  كاپ و  نآ  ربکا و  قیدص  نآ  وت ) زا   ) سپ و  ینم ، ناگدـیرفآ  نایم  زا 

، وت تسا  ناهج  نانز  نیرتهب  وا  رسمه  مداد و  رارق  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نآ  وت - ، داهن  هزیکاپ  كاپ و  طبـس  ود  ردپ  متخاس و  وت 
( تنیط  ) زا ار  امش  هعیش  مدیرفآ و  نییلع  تشرس  زا  ارود  نآ  دنا . تخرد  نآ  راب  نیـسح  نسح و  گرب و  همطاف  هخاش و  یلع  و  یتخرد ،
؟ تسیک ربکا  قیدـص  اراگدرورپ  متفگ : دـنیازفا ، یم  امـشب  تبـسن  ناشرهم  رب  دـننزب  ریـشمش  هب  ار  نانآ  ياهندرگ  رگا  هج  متخاس ، اـمش 
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. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  رابخالا ، سمش  رد ص 32  یشرق  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  تردارب  دومرف :
هکنآ رگم  دـش ، دـهاوخن  لـئاق  نم  زا  سپ  بقل ) نیا   ) هب یـسک  مربـکا و  قیدـص  ربـمغیپ و  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نـم  دوـمرف : ع )  ) یلع - 5

ما . هدرازگ  زامن  مدرم  همه  زا  شیپ  لاس  تفه  نم  دشاب . زادرپ  غورد  وگغورد و 
صئاصخ رد ص 3  زین  یئاسن  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  حیحص  دنسب  هبیش ، یبا  نبا 

هحفص 197 ] ] 

ار نآ  هدروآ و  ار  تیاور  كردتسملا ر  رد ص 112 ج 3 "  مکاح  هنسلا " و  باتک "  رد  مصاع  یبا  نبا  دنا و  هقث  نآ  لاجر  هکیدنس  اب 
رد ص 213 ج 2 يربط  هدروآ . حیحص  دنـس  هب  دوخ  ننـس  رد ص 57 ج 1  هجاـم  نبا  هفرعملا و  رد  زین  میعن  وبا  تسا . هتـسناد  حـیحص 
جهنلا و حرش  ج 3  رد ص 257  دـیدحلا  یبا  نبا  لـماکلا و  ج 2  رد ص 22  ریثا  نبا  زین . یعلخ  یلیقع و  حیحـص و  دانـسا  اـب  شخیراـت 
رد ص هک  روطنآ  یطویـس ، دئارف و  باب 49  رد  یئومح  ضاـیر و  رئاخذ و ص 155 و 167 و 158 ج 2  رد ص 6  يربط  نیدـلا  بحم 

یلع هک  تسا  نینچ  ینارعـش  تاـقبط  رد ص 2 55  و  دـنا . هتخادرپ  ثیدـح  نیا  رکذـب  عـمجلا  رد  تسا  هدـمآ  عـمج  بیترت  ج 6  ، 394
. بذاک الا  يدعب  اهلوقی  ال  ربکالا ، قیدصلا  انا  تفگ : ضر ) )

هکنآ زا  شیپ  مدروآ  نامیا  هک  ربکا  قیدص  منم  تفگ : یم  هک  مدینش  دناوخ ، یم  هبطخ  هرصب  ربنم  رب  هک  هاگنآ  یلع  زا  تفگ : هذاعم  - 6
بحم یلیقع و  بویا و  نبا  فراعم " و  رد ص 73 "  هبیتق  نبا  دروآ . مالسا  رکب  وبا  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ  مالـسا  دروآ و  نامیا  رکب  وبا 

حرش صرد 251 و 257 ج 3  دیدحلا  یبا  نبا  دـنا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  ضایر "  رئاخذ و ص 155 و 157 ج 2 "  رد ص 85  نیدلا 
دنا . هتخادرپ  تیاور  نیا  رکذ  هب  تسا  هدمآ  نآ  بیترت  رد ص 405 ج 6  هچنآ  ربانب  عماوجلا ، عمج  رد  یطویس  هغالبلا و  جهن 

تسا بوتکم  تشهب  رد  رب  هک  ییاه  مان 

يدبع : رعش  نیا  و 

رطس  یلع  انرق  امهامسا 
بتار شرعلا  لظب 

رد ص 259 يدادغب  بیطخ  هچ  تشهب . باب  رب  شرع و  لظ  رد  وا  نادنزرف  رهوش و  ردـپ و  همطاف و  مان  شراگن  ثیدـح  هب  تسا  هراشا 
دنا . هتشون  تشهب  رد  رب  هک  مدید  جارعم ، بش  رد  دومرف : ادخ و ص ) لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  شخیرات  ج 1 

. هللا هنعل  مهیضغبم  یلع  هللا ، هریخ  همطاف  هللا ، هوفص  نیسحلا  نسحلا و  و  هللا ، بیبح  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال 

هحفص 198 ] ] 

تسا . هدرک  وگزاب  دوخ  بقانم  صرد 204  یمزراوخ  بیطخ  ار  تیاور  نیا 

ارهز یلع و  ییوشانز  دنویپ 
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يدبع : رعش  نیا  رد  و 

اهیلو  هلالا  ناک 
بطاخ لیربج  هنیما  و 

هبطخ زین  نیما  لیئربج  دومرف و  یتسرپرـس  دوخ  ار  دـنویپ  نیا  دروآ و  رد  یلع  جاودزا  هب  ار  همطاف  یلاعت ، يادـخ  هک  نیا  هب  تسا ، هراشا 
ار همطاف  مرتخد  نم  هک  دیرادنپ  یم  ایآ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ  هک  تسا  هدیـسر  هرمـس  نب  رباج  زا  ربخ  نیا  هج  دوب . نآ  ناوخ 

راظتنا هب  راک  نیا  رد  متفریذـپن ؟ نم  دـندمآ و  يو  يراگتـساوخ  هب  شیرق  ناگرزب  هکنآ  لاـح  مدروآ  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب 
یلعا یلع  يادخ ) ، ) دمحم يا  تفگ  دمآ و  نم  يوسب  لیئربج  ناضمر  هام  مراهچ  تسیب و  بش  رد  هکنآ  ات  مدوب  یحو )  ) ینامـسآ ربخ 

هب ار  همطاف  هدرک ، عمج  یبوط  تخرد  ریزب  دنیوگ ، حیفا "  نآ "  هب  هک  یهاگیاج  رد  ار  نایبورک  نایناحور و  وا  دتـسرف ، یم  دورد  وت  رب 
هیافک ص 164  ثیدحلا ) ) دوب دقع )  ) یلو دوخ  یلاعت  يادخ  مشاب و  دنویپ  نیا  ناوخ  هبطخ  هک  داد  نامرف  زین  ارم  دروآ . رد  یلع  جاودزا 

دمآ دورف  نم  رب  یکلم  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ ، هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع زا  رئاخذ  رد ص 31  يربط  نیدلا  بحم  بلاطلا 
رد یلع  جودزا  هب  یلعا  ءالم  رد  ار ، همطاف  ترتخد  نم  دـیوگ : یم  دتـسرف و  یم  دورد  وت  رب  یلاعت  يادـخ  انامه  دـمحم ك  ای  تفگ : و 

روآ . رد  وادقعب  ار  يو  نیمز  رد  زین  وت  مدروآ 
همطاف یـسورع ، دادماب  رد  تفگ : هک  دنا  هدروآ  ضر )  ) دوعـسم نب  هللا  دـبع  زا  دانـساب  شخیرات ، رد ص 31  بـیطخ "  یئاـسن " و "  " 

دومرف : يوب  ص )  ) ادخ لوسر  داتفا  ندب  رد  شزرل  ار  ربمغیپ  رتخد 
مهد یلع  هب  ارت  متـساوخ  نوـچ  مدروآ و  رد  تسا ، ناـحلاص  زا  ترخآ  رد  رورـس و  اـیند ، رد  هـک  يدرم ) جاودزا و  هـب  ارت  همطاـف م  يا 

يارب لیئربج  سپ  دنتسب ، اه  فص  ناگتشرف  تساخاپب و  مراهچ  نامسآ  رد  وا  درک و  رومام  ار  لیئربج  دنوادخ 

هحفص 199 ] ] 

ناگتـشرف رب  ار  نآ  دروآ  رابب  رویز  بیز و  ات  داد  نامرف  تشهب  تخرد  هب  سپـس  دروآ . رد  یلع  دقعب  ارت  دـنوادخ  دـناوخ و  هبطخ  نانآ 
: تفگ هملس "  ما  دزان " . یم  نآ  هب  تمایق ، زور  ات  تشادرب ، نارگید  زا  رتهب  ای  رتشیب  ار  اه ) رویز  بیز و  نیا   ) هک يا  هتـشرف  ره  درابب و 

تسا . هدوب  لیربج  شدقع )  ) ناوخ هبطخ  نیتسخن  هکنیا  هب  درکیم ، يزارفا  رس  نانز  رگید  رب  همطاف 
تیاور قـیرط  نیمهب  ار  نآ  اـم  تسا و  یلاـع  نسح و  یثیدـح  نیا ، تسا : هتفگ  هدروآ و  هیاـفک  رد ص 16  یجنگ "  ار "  تـیاور  نـیا 

تسا . هدرک  لقن  نآ  رئاخذ  رد ص 32  مه  يربط  نیدلا  بحم  میدرک 
ربنم ات  داد . نامرف  ار  ناوضر  دنوادخ  انامه  تفگ : ادـخ  لوسر  هب  لیئربج  هک  تسا  هدروآ  سلاجملا ، هزن  رد ص 225 ج 2 ، يروفص  و 

هب ار  ادـخ  تسـشن و  ربنم  رب  وا  دور  الاب  ربنم  نآ  رب  اـت  دومرف . ار  لـیحار "  ماـنب "  يا  هتـشرف  دراذـگب و  رومعملا  تیب  باـب  رب  ار  تمارک 
مناوخیم . ار  دنویپ  نیا  دقع  هک  دومرف  یحو  نمب  دش و  اپ  رب  رورس  طاشن و  اهنامسآ  رد  سپ  دومن . شیاتس  انث و  يراوازس ،

متفرگ و هاوـگ  نآ  رب  ار  ناگتـشرف  مدرک و  دـقع  نم  سپ  مدروآ ، رد  یلع  جاودزا  هب  ار  دـمحم  مربـمغیپ  رتـخد  دوـخ و  زینک  همطاـف  نم 
هب میامن و  رهم  دـیپس  کشم  زا  یمتاخ  هب  منک و  هضرع  امـش  رب  ار  نآ  رومام  نم  کنیا  متـشون . ریرح  هچراـپ  نیا  رد  ار  ناـشیا  تداـهش 

تسه . زین  يرگید  رایسب  رابخا  هراب  نیا  رد  مراپسب . نانج  نزاخ  ناوضر 
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ارهز نیباک 

يدبع : تیب  نیا  و 

وم  ضرالا  سمخ  رهملا  و 
بهاوملا یف  یلاعت  هبه 

یلع هب  هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نیطمسلا "  دئارف  مهدجه "  باب  رد  یئومح "  مالسالا  خیش  هک "  یتیاور  هب  تسا  یتراشا 
. دراذگ یماو  دهاوخب ، هک  دوخ  ناگدنب  زا  کی  رهب  ار  نآ  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  انامه  یلع  يا  دومرف : (ع )

هحفص 200 ] ] 

نیمز رب  سک  ره  تسوا و  قادـص  نآ  سپ  مروآ ، رد  وت  جاودزا  هب  نیمز ، مجنپ  کی  نیباک  اب  ار  همطاف  هک  هداتـسرف  یحو  نمب  کنیا ) )
تسا . مارح  نیمزرب ، شنتفر  هار  دشاب ، نمشد  ار  امش  و  دهن ، ماگ 

ارهز راثن 

يدبع : نخس  نیا  و 
بهاوملا . کلت  تبیط  یبوط  لمح  نم  اهب  اهت  و  يدبع : نخس  نیا  و 

هام نوچ  يا  هرهچ  اب  نادنخ و  مسبتم و  ص )  ) ادخ ربمغیپ  يزور  هک  تسا . هدروآ  همامح "  نب  لالب  هک "  يراثن  ثیدـح  هب  تسا  هراشا 
تفگ : تساخرب و  فوع  نب  نمحرلا  دبع  دروآ ، ام  هب  يور  نابات ، مامت و 

تسنیا نآ  تسا و  هدیـسر  نمب  ممع  رـسپ  ردارب و  هرابرد  مراگدرورپ  زا  هک  تسا  یتراشب  دومرف  تسیچ ؟ رون  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  يا 
دادعت هب  یبوط  تخرد  سپ  دنابنجب . ار  یبوط  تخرد  ات  هدومرف  نانج  نزاخ  ناوضر  هب  هدروآ و  رد  یلع  يرسمهب  ار  همطاف  دنوادخ  هک 

رب تمایق  نوچ  ات  هداد  یتارب  کی  ره  هب  هدیرفآ و  یناگتشرف  تخرد  نآ  ریز  رد  زین  و  تسا . هدروآ  رابب  یئاه  هگرب  تیب  لها  نارادتسود 
شتآ زا  یئاهر  نامرف  نآ  رد  هک  يا  هگرب  هکنآ  رگم  دـنامن ، تیب  لها  نارادتـسود  زا  یتسود  دـنناوخ ، ارف  ار  قئـالخ  هکئـالم  دوش و  اـپ 

دنهدب . يو  هب  تسا  منهج 
دنا . خزود  شتآ  زا  نانز  نادرم و  شخب  تاجن  مرتخد . مه  نم و  مع  رسپ  ردارب و  سپ 

همهملا لوصفلا  یکلام و "  غابص "  نبا  هباغلا " و "  دسا  هحفص 206 ج 1 " ، رد  ریثا "  نبا  شخیرات و "  رد ص 210 ج 4  بیطخ "  " 
ههزن  "  " ج 2  رد ص 225  يروفــص "  قــعاوصلا " و "  رد ص 103 "  رجح ر  نـبا  و "  بقاــنملا )  ) رد یمزراوـخ "  رکب  وــبا   "و " 

دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  يداصلا "  هفشر  هحفص 48 "  رد  یمرضح "  سلاجملا " و " 
لوسر هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  شتریس . باتک  رد  الم "  هللا  دبع  وبا  و " 

هحفص 201 ] ] 
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هک هداتـسرف  یحو  یبوط  تخرد  هب  دنوادخ و  هکنیا  هب  دـهدیم  ربخ  ارم  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف ، ع )  ) یلع هب  دجـسم  رد  ص )  ) ادـخ
دنا هدروآدرگ  توقای  رد و  زا  یئاه  قبط  رد  ار  اهتوقای  رد و  نیا  ناروح  هدرک و  راثن  اهنآ  رب  توقای  رد و  وا  ودرابب  اـهنآ  رب  توقاـی  رد و 

دننک . یم  هیده  رگیدکیب  زیخاتسر  زور  ات  و 
 " سلاجملا ههزن  رد ص 233 ج 2 "  يروفـص "  ضایرلا " و "  رئاخذلا " و ص 184 ج 2 "  رد ص 32 "  نیدلا  بحم  ار  تیاور  نیا 

دنا . هدروآ 

يدبع زا  يرگید  هماکچ 

تسا : يدبع  راعشا  زا  و 
ناگدنیامن امـش  هچ  دنک ؟ يربارب  امـش  اب  هک  تسیک  ص )  ) ادخ لوسر  نادـناخ  يا  هط و  لآ  يا  یلع -  نادـنزرف  يا  نم و  نارورـس  يا 

دیا . نیمز  رد  ادخ 
دنک . یم  يربهر  امشب  ار ، هار  نیا  ناراپسهر  دنوادخ  هک  یتیاده  ناگراتس  نآ  دیا ، امش 

دش . یم  هبتشم  تیاده  اب  یهارمگ  و  میداتفا ، یم  تلالضب  ام  دوبن ، امش  يربهر  رگا 
تسا . رشح  هنهپ  رد  نم  هناوتشپ  هریخذ و  داز و  نیرتهب  نآ  و  مرادن ، امش  رهم  زج  يا  هشوت 

تسا . نم  داقتعا  ناتنایوگدب ، زا  يرازیب  امش و  یتسود 
تسوا : زا  زین  و 

دندروآ . رد  تشرس  کین  یلع  يرسمه  هب  نامسآ  رد  ار  داهن ، كاپ  همطاف  راگدورپ . نامرف  هب 
. تسا اه  نیباک  نیرتهب  شرهم  نانز و  نیرتهب  ارهز  نادرم و  نیرتهب  یلع  داد . رارق  دابآ ، ریغ  دابآ و  زا  نیمز  مجنپ  کی  ار  ارهز  رهم  ادخ 

لوسر ترضح  نخس  ارهز و  ترضح  هیرگ 

: تسوا راعشا  زا  و 

هحفص 202 ] ] 

نم شنزرـس  شهوکن و  هب  هدـمآ ، نم  دزنب  نانز  تفگ : دـمآ و  ربمغیپ  تمدـخ  هب  نانک ، ناغف  نالان و  نایرگ و  لوتب ، همطاـف  هک  هاـگنآ 
تسا ، هدروآ  رد  دنمزاین . رادان و  درم  نآ  یلع  يرسمه  هب  ارت  ربمغیپ  دنیوگ ، یم  هدوشگ  نابز 

يا . هدمآ  لئان  گرزب  یلضف  هب  یلع  تکرب  هب  هک  نک  رکش  ار  ادخ  و  شاب ، ابیکش  همطاف  يا  دومرف : ربمغیپ 
هب لیئربج  دندروآ  راگدرورپ  رومعملا  هب  يور  دندمآ و  درگ  هکئالم  دناوخ ، ارف  ار  ناگتـشرف  دـنلب  زاوآ  هب  ات  دومرف  ار  لیئربج  دـنوادخ 

دوتس . یگرزبب  دومن و  دمح  ار  ادخ  تخادرپ و  هبطخ 
تسا . نارگید  نآ  زا  نآ  هیقب  ارهز و  نآ  زا  نم  نیمز  مجنپ  کی  دومرف :) دنوادخ  (و 
حیضوت : درک . راثن  ریبع  کشم و  تشهب ، ناروح  رس  رب  یبوط  تخرد  ماگنه  نیا  رد 

تیب :
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یکبت  مطاف  لوتبلا  هتتا  ذا 
اریفزلا اهقیهش و  یلاوت  و 

هدروآ " و سابع "  نبا  زا "  وا  دـهاجم " و  زا "  وا  حـیجن و  یبا  نبا  زا  وا  رمعم و  زا  قازرلا  دـبع  ظـفاح  هک م -  یتیاور  هب  تسا  هراـشا 
يرـسمه هب  ار  همطاف  ربمغیپ  نوچ  تفگ  سابع "  نبا  هک "  هدرک  لقن  شخیرات  رد ص 195 ج 4  ار  نآ  دوخ  دانـساب  يدادغب "  بیطخ 

دونـشخ رگم  دوـمرف : ربـمغیپ  تسا ؟ زیچ  یب  دـنمزاین و  هک  يداد  يدرم  هب  ارم  اـیآ  ص .)  ) ادـخ لوـسر  يا  تـفگ : همطاـف  دروآ  رد  یلع 
ار تیاور  نیا  مکاح "  تسا "  وت  رهوش  رگید  تردپ و  ود  نآ  زا  یکی  هک  دیزگرب  ار  درم  ود  نیمز  لها  زا  دـنوادخ  هک  یتسارب  یتسین ؟

تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  هدروآ و  كردتسملا " ص 129 ج 3  رد " 
رد ص يردـص  عمجلا " و  باتک "  رد  هدـمآ  عمج  بیترت  رد ص 391 ج 2  هک  روطنآ  یطویـس  عمجلا و  رد ص 112  زین   " یمثیه  "  

بش رد  ضر )  ) همطاف هک  تسا : هدمآ  نینچ  قئاقع  زا  سلاجملا "  ههزن  رد ص 226 ج 2 "  و  تسا . هدروآ  سلاجملا "  ههزن  226 ج 2 
: تفگ نینچ  ارهز  و  دیسرپ . ار  يو  هیرگ  ببس  ربمغیپ  و  تسیرگ ، شیوخ  یسورع 

هحفص 203 ] ] 

هدروآ هچ  دوخ  اب  دیوگب : یلع  مدیـسرت  متـسیرگن ، شیوخ  يزیچان  هب  بش  نیا  رد  نوچ  نکیل  متـسین ، ایند  رادتـسود  نم  هک  ینادیم  وت 
ناـنز درک و  جاودزا  دـنمتورث  يدوـهی و  ینز  نآ  زا  سپ  تسا . دونـشخ  دنـسرخ و  هـشیمه  یلع  هـک  شاـب  هدوـسآ  دوـمرف : ربـمغیپ  يا ؟

ص)  ) دـمحم رتخد  يدـنمزاین  يرادان و  رظان  میهاوخ  یم  دـنتفگ : دندیـشوپ و  ار  شیوخ  ياـه  هماـج  نیرت  رخاـف  اـهنآ  دومن و  توعدار 
عمج نایمرد  درک و  رس  زادنا  رس  ودیشوپ  ار  هماج  نآ  ارهز  نوچ  دروآ و  دورف  یتشهب ، يا  هماج  لیئربج  دندرک ، توعد  زین  ار  وا  میشاب ،

مردـپ بناج  زا  تفگ  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  هماـج  نیا  همطاـف  يا  دـنتفگ  ناـنز  دیـشخرد  هماـج  نآ  و  تفر ، ـالاب  هدرپ  هک  هاـگنآ  تسـشن 
: دنتفگ دندروآ و  مالـسا  نانز  نآ  و  تشهب . زا  تفگ  دروآ  اجک  زا  وا  دندیـسرپ  لیئربج . زا  دومرف : تسا  هدروآ  اجک  زا  تردـپ  دـنتفگ :

شنز درواین ، مالسا  هکنآ  دنام و  شا  هناخ  رد  شنز  دش  ناملسم  سک  ره  ناشنارهوش  زا  و  هللا . لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا 
دمآ . رد  يرگید  رسمه  هب  دش و  ادج  وا  زا 

ع .)  ) یلع شیاتسرد  يدبع  هدیصق  زا  تیب  نیا  رد  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  تسا ، هدمآ  تایبا  هیقب  رد  هک  يرگید  روثام  ثیداحا  حرش 

يرغ  ایند  ای  لوقی  ناک  و 
رورغلا لها  نم  تسلف  ياوس 

شرگید : هماکچ  زا  تیب  نیا  رد  زین  و 

اهفرخزب  ایندلا  هبلق  لمتشت  مل 
رقتحم لک  ياوس  يرغ  لاق  لب 

هب هرارـض  تسا ، هدمآ  دوتـس  یم  هیواعم ، يارب  ار  نانموم  ریما  یلع  هک  هاگنآ  هرمـض "  نب  هرارـض  ثیدح "  رد  هچ  نآ  هب  تسا  یتراشا 
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هدیزگ رام  نوچ  تشاد و  تسد  هب  ار  شنساحم  هک  مدید  شهاگ  تدابع  رد  هراتس  یب  کیرات و  تخـس  یبش  رد  ار  یلع  تفگ : هیواعم 
یم ناشن  قوش  یئامن و  یم  رادید  نم  هب  بیرفب  ار  يرگید  ایند  يا  ایند  يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هدزمتام  دننام  دچیپ و  یم  دوخ  هب 
. تسا كدنا  تشزرا  زیچان و  تشیع  هاتوک و  ترمع  هچ  هک  هو  تسین  نآ  رد  یعجر  مدرک و  هقالط  هس  ارت  نم  تاهیه  تاهیه  یهد ؟

هحفص 204 ] ] 

ناخروم ناظفاح و  زا  يرایـسب  شخیرات و  رد ص 35  رکاسع  نبا  باـعیتسا " و  رد "  ربلا  دـبع  نبا  هیلح " و  رد ص 84 "  میعن ر  وـبا  " 
دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید 

تسا : يدبع  راعشا  زا  زین 
دهد خر  يا  هثداح  رگا  دـنتفگ  و  دـندما ، لوسر  هناخ  هب  دوب ، هتـسشن  ربمغیپ  شفک  يزود  هراپ  هب  داـهن ، كاـپ  یلع  هک  یهاـگب  موق  نآ 

تسا . اسراپ  ییاناد  تشرس و  كاپ  زود  هنیپ  نامه  نم  نیشناج  دومرف : ربمغیپ  دوب و  دهاوخ  یسک  هچ  ام  عجرم  وت و  نیشناج 
هک يرآ  یم  دایب  ایآ  تفگ : لمج  گنج  زاغآ  رس  رد  هشیاع  نینموملا  ما  هب  هک  تسا  هدرک  هراشا  هملس  ما  ثیدح  هب  تایبا  نیا  رد  رعاش 

هتفرگ هدهعب  ار  شترضح  ياه  هماج  يوشتسش  ربمغیپ و  شفک  يزود  هراپ  رفـس  نآ  رد  یلع  میدوب و  ادخ  لوسر  اب  يرفـس  رد  وت  نم و 
هب ياهرمس  هیاس  ریز  رد  یلع  دش و  هراپ  ربمغیپ  شفک  سپ  دوب  هتفرگ  هدهعب  ار  شترضح  ياه  هماج  يوشتـسش  وربمغیپ  شفک  سپ  دوب 
اب دندمآ و  رد  ودنآ  میدش و  هدرپ  رد  میتساوخ و  رب  ام  دنتـساوخ  یبایفرـش  هزاجا  دـندمآ و  شیپ  رمع  اب  تردـپ  هک  تسـشن ، يزود  هراپ 
یم هاگآ  دوخ  نیشناج  هب  ار  ام  شاک  يا  دوب ؟ یهاوخ  ام  نایم  رد  یک  ات  میناد  یمن  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  ربمغیپ 

دشاب . ام  هاوخ  داد  وت  زا  سپ  ات  يدرک 
ار نارمع  رـسپ  نوراه  لیئارـسا ، ینب  هکنانچ  نآ  دش ، دیهاوخ  هدنکارپ  شدرگ  زا  منک  شیفرعم  رگا  ما و  هتخانـشار  وا  نم  دومرف : ربمغیپ 

دنتشاذگ . اهنت 
يدوب رتخاتـسگ  ام  زا  هک  وت  میدمآ  زاب  ادخ  لوسر  تمدخب  وت  نم و  نوچ  دندش و  صخرم  ربمغیپ  تمدـخ  زا  دـندنام و  شوماخ  ودـنآ 

یتفگ وت  میدیدن و  یلع  زج  یـسک  میدمآ و  نوریب  ام  شفک . زود  هراپ  دومرف : لوسر  و  تسیک ؟ وت  نیـشناج  ادـخ  لوسر  يا  يدیـسرپ ،
هملس ما  مراد . دایب  ار  ناتـساد  تسا . تسرد  تفگ : هشیاع  تسا . نم  نیـشناج  ومه  دومرف : منیب . یمن  ار  يرگید  یلع  زج  ادخ  لوسر  يا 
رجا هک  مراودـیما  مور و  یم  مدرم ، ناـیم  رد  حالـصا  يارب  نم  تفگ : هشیاـع  ینکیم . جورخ  یلع  رب  ارچ  يروآ  داـی  نیا  زا  سپ  تـفگ :

. یناد دوخ  تفگ : هملس  ما  هللا  ءاشنا  مربب 

هحفص 205 ] ] 

دیدحلا ج 2 ص 78 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
تا هتخابلد  هتفیش و  نانچنآ  ناگتشرف  هکنآ  يا  دیاتـس : یم  نینچ  ار  ع )  ) نانموم ریما  نآ  رد  هک  تسا  يرگید  هدورـس  ار  يدبع  ام  رعاش 

دندرب  تیاکش  ادخب  ترادید  قوش  زا  هک  دندوب 
تسا : هدورس  نینچ  ع )  ) ماما نآ  شیاتس  رد  زین  و  دنشاب . وا  اب  دننک و  شترایز  هتسویپ  ات  تخادرپ  وت  زا  يریوصت  ناهج ، يادخ  و 

یهورگ لاثمت و  نآ  رگ  فاوط  ناگتـشرف  زا  یهورگ  ات  تخادرپ  یلع  دوخ  نوچ  یمارگ  فیرـش و  يریوصت  الا ، ناگتـشرف و  يارب  ادخ 
دنشاب . شهاگ  رد  فکتعم  رگید 
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ظفاح و يوار  نآ  نوراه ، نب  دـیزی  هک  تسا  یثیدـح  هب  هراشا  تایبا  نیا  رد  دـید . فرفر  زارف  زا  جارعم  بش  رد  ربمغیپ  هچنآ  تسا  نیا 
دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  وا  لیوط و  دیمح  مانب  يرگید  هقث  يوار  زا  هقث  گرزب و  نقتم و 

لیئربج يا  متفگ : دنا  هتفرگ  ار  شدرگ  رگید  ناگتـشرف  هتـسشن و  رون  زا  يربنم  رب  هک  مدید  ار  يا  هتـشرف  دندرب ، نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش 
ار بلاط  یبا  نب  یلع  ممع  رـسپ  ردارب و  مدرک ، مالـس  متفر و  کـیدزن  نوچ  نک ، مالـس  وا  رب  وش و  کـیدزن  تفگ  تسیک ؟ هتـشرف  نیا 
، یلع رادید  قوش  زا  ناگتشرف ، نکیل  هن  تفگ  تسا ؟ هتفرگ  یـشیپ  نم  رب  مراهچ  نامـسآ  هب  ندمآ  رد  یلع  ایآ  لیئربج  يا  متفگ  مدید .

يو راب  رازه  داتفه  هعمج  زور  بش و  ره  رد  اهنآ  تخاس و  ع )  ) یلع هرهچ  رب  رون  زا  ار  هتـشرف  نیا  یلاعت  يادخ  دندرب و  تیاکـش  ادـخب 
دنیامن . یم  هیده  یلع  رادتسود  هب  ار  نآ  باوث  دننک و  یم  شیدقت  حیبست و  ار  ادخ  ترایز و  ار 

میتشون . ار  نآ  تهج  نیمهب  زین  ام  تسا و  یلاع  نسح و  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  هدروآ و  هیافک  رد ص 51  یجنگ  ظفاح  ار  تیاور  نیا 
: تسا يدبع  ياه  هدورس  زا  و 
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ینیباک . نینچ  یهز  درک ، وا  رهم  ار  نیمز  مجنپ  کی  دروآ و  رد  یلع  يرسمه  هب  ار  همطاف  ناقفانم ، مغر  یلع  یلاعتم ، يادخ 
دیاتس : یم  نینچ  ار  نانموم  ریما  زین  و 

دنارذگ . يراد  هزور  هب  هک  ار  یمرگ  ياهزور  هچ  دنام و  رادیب  هک  ار  یتخس  ياهبش  هچ 
داتفا خزود  رد  يراوخ  هب  درک ، ریـصقت  تقح  رد  سک  ره  هک  یهلا  بنج  ادـخ و  مشچ  وت  یلع  يا  تسا : هتفگ  ع )  ) یلع حدـم  رد  زین  و 

یتیاده . هنادواج ، میقتسم  طارص  تاجن و  یتشک  وت 
ینک . یم  مورحم  ار  يا  هدعو  با  ریس  ار  یهورگ  دنوشیم ، دراو  وت  رب  رثوک ، ضوح  ناگنشت  بل 

یتسرف . یم  خزود  هب  یهاوخب  هک  ار  نآ  تشهب و  هب  یهاوخبار  سک  ره  هک  یهاگرذگ  یئوت 
تشذگ . تسا ، تایبا  نیا  زا  ضعب  رد  هک  یثیداحا  زا  یخرب  نایب 

وا : هدورس  نیا  رد  اما  و 

نم  یقست  درولا  کیلع  و 
امورحم ینثن  تئش  نم  ضوحلا 

نایور ود  دیامرف و  یم  باریس  ار  شیوخ  ناتـسود  تسا  نانموم  ریما  یلع  اب  تمایق  زور  رد  رثوک  ضوح  تیاقـس  هکنیا  هب  تسا  یتراشا 
دنار . یم  نآ  زا  ار  ناساپس  ان  و 

: مینک یم  دای  ارنآ  زا  یخرب  ام  هک  تسا  هدمآ  یثیداحا  دیناسم ، حاحص و  بتک  رد  هراب  نیا  رد  و 
دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعس  یبا  زا  دامتعا ، دروم  لاجر  دانساب  یناربط  - 1

ینار . یم  ضوح  زا  ارناقفانم  نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  یتشهب  ياهاصع  زا  یئاصع  ارت  زیخاتسر  زور  رد  یلع  يا 
قعاوصلا دئاوزلا 9 ص 145 ، عمجم   2 ضایرلا ص 211 . رئاخذلا ص 91 ،
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ص 104 .
یم هک  مدینش  ربنم  زارف  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع  نانموم  ریما  زا  هک  تسا  هدروآ  هراجا  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دانسا  هب  بقانملا )  ) رد دمحا  - 2

روخـشبآ زا  ار  هناگیب  رتش  نانابراس  هک  روط  نامه  منار  یم  ادخ  لوسر  ضوح  زا  ار  ناقفانم  رافک و  مهاتوک  تسد  ود  نیا  اب  نم  تفگ :
دننار . یم 

لامعلا 6 زنک  هرضنلا " 2 ص 211 و  ضایرلا  دئوازلا " ص 139 و "  عمجم  رد ج 9 "  هدروآ و  طـسوالا "  رد "  ار  تیاور  نیا  یناربط 
تسا . هدیدرگ  دای  زین  ص 403 

زور رد  وت  دومرف : یلع  هب  هک  تسا  هدروآ  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  زا  وا  ساـبع " و  نبا  زا "  دوـخ  دانـساب  شخیراـت  رد  رکاـسع "  نبا  - " 3
ینار . یم  ضوح  زا  ار  مدرم  وت  داد و  مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  نم  دنراسپیم و  نمب  ار  دمح  ياول  سپ  ینم . يور  شیپ  رد  زیخاتسر 

نبا زا  باتک  نامه  صرد 393  هدرک و  دای  تسا  هدمآ  نآ  بیترت  رد ص 40 ج 6  هچنآ  هب  انب  عمجلا "  رد "  ار  ثیدح  نیا  یطویس "  " 
ضوخ زا  یشخ و  رد  نم  شیپاشیپ  رد  دمح  ءاولاب  وت  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هتفگ  هدرک  لقن  رمع  زا  هک  یلصفم  ثیدح  رد  وا  سابع و 

ینک . یم  عافد  نم 
نمب زیچ  جنپ  یلع  دروم  رد  دنوادخ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعـس  یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  بقانملا "  رد "  دـمحا  - 4

مراد . تسود  رتشیب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ار  نآ  هک  تسا  هداد 
دوب . دهاوخ  نم  هاگ  هیکت  قئالخ  باسح  زا  تغارف  ات  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وا  لوا : اما 

تما زا  ار  هک  ره  هداتسیا و  نم  ضوح  رانکرب  يو  موس : اما  و  دنمچرپ . نیا  ریز  رد  شنادنزرف  مدآ و  تسوا و  تسدب  دمح  ءاول  مود : اما 
ثیدح رخآ  ات  دنک . یم  با  ریس  دسانش  یم  نم 
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. تسا هدش  دای  لامعلا "  زنک  هرضنلا " و ص 6/403 "  ضایرلا  رد ص 2/203 "  تیاور  نیا 
وت دروم  رد  دوخ  راگدرورپ  زا  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانموم  ریما  زا  دوخ  دانـساب  یلیـضف  ناذاـش  - 5

تشاد . ینازرا  نمب  هک  متساوخ  تلصخ  جنپ 
رب ار  ما  هتساوخ  یـشاب و  نم  اب  وت  دیادز ، یم  میور  رـس و  زادرگ  دفاکـش و  یم  ار  مکاخ  هک  هاگنآ  هک  متـساوخ  مراگدرورپ  زا  مکی : اما 

درک . هدروآ 
دروآ . رب  مه  ار  ما  هتساوخ  نیا  یشاب . نم  اب  وت  دراد و  اپب  ارم  نازیم  هفک  رانک  رد  هک  متساوخ  وا  زا  مود : اما 

زین ار  نیا  دننآ . ریز  رد  تشهب  هب  ناگدنور  ناگتسر و  هک  دهد  رارق  یهلا  گرزب  ءاول  نآ  نم و  رادمچرپ  ارت  هک  متساوخ  وا  زا  موس : اما 
داد . نمب 

تفریذپ . يادخ  یشاب و  مضوح  زا  متما  یقاس  وت  متساوخ  مراگدرورپ  زا  مراهچ : اما 
ساپس ار  ادخ  سپ  دومرف . ینازرا  نمب  ار  نیا  دهد و  رارق  تشهب  هب  ور  نتفر ) رد   ) نم تما  ورـشیپ  ارت  متـساوخ  مراگدرورپ  زا  مجنپ : اما 

داهن . تنم  نم  رب  شیاه  هداد  هب  هک 
 " لامعلا زنک   " 6  - هحفـص 402 رد  نیطمـسلا " و  دئارف  مهدزاود "  باب  رد  یمزراوخ  بیطخ  بقانملا "  رد ص 202 "  ار  تیاور  نیا 

تفای . ناوت  یم 
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هک تمنیب  نم  یئوگ  یلع  يا  دومرف : ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یثیدـح  رد  هریره ر  یبا  زا "  طسوالا "  رد "  یناربط  - 6
نم و  دشخرد ) یم -   ) نامسآ ناگراتس  نوچ  هک  تسا  یئاه  یحارص  اجنآ  ینار و  یم  نآ  زا  ارمدرم  يا و  هداتسیا  نم  ضوح  رانک )  ) رب

یتشهب تا  هعیـش  ینم و  اب  وت  میا . هتـسشن  مه  يورب  ور  يریرـس  رب  هناردارب  تشهب  رد  رفعج  لـیقع و  همطاـف و  نیـسح و  نسح و  وت و  و 
هحفص 173) دئاوزلا 9  عمجم  . ) تسا

زیخاتـسر زور  رد  وت  هک  تسوا  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  یلع  يا  دوـمرف : ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  - 7
دوخ ياصع  اب  ینم و  ضوح  عفادم 
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بیطخ ص65 ) بقانم   ) منیب یم  ضوح  رانک  رد  ارت  ماقم  یئوگ  دننار و  یم  ار  هناگیب  رتش  هکنانچ  نآ  ینار ، یم  نآ  زا  ار  نادرم 
یم جح  ام  تفگ : هک  تسا  هدروآ  هحلط "  یبا  نب  یلع  زا "  دوخ  ححصم  دانساب  كردتسملا "  ج 3 "  هحفص 138 -  رد  مکاح "  - " 8

ترـضح هب  دوب . ام  اب  مه  دـیناوخب -  ریغـصت  هب  ار  حـیدج  حـیدج -  نب  هیواعم  میتشذـگ و  یلع  نب  نسح  رانک  زا  هنیدـم  رد  میدرازگ و 
دنک !! یم  نعل  ار  ع )  ) یلع هک  حیدج  نب  هیواعم  تسا  نیا  دنتفگ : نسح 

مرادنپ یمن  و  ینک - ، تاقالم  وا  اب  رگا  ادخب  دومرف : هن  تفگ  یئوگ ؟ یم  ازـسان  ار  یلع  وت  دومرف : شدندروآ ، نوچ  شدیروایب . دومرف :
هک شیجـسوع  ياصع  اب  ار  ناقفانم  تایار  هداتـسیا و  ادـخ  لوسر  ضوح  راـنک  رب  هک  شینیب  یم  یـسرب -  شرادـید  هب  زیخاتـسر  رد  هک 

تسا . راکنایز  زادرپ  غورد  و  تسا . هدرک  وگ  زاب  نم  يارب  دمحم ص)  ) قودصم قداص  نآ  ار  ثیدح  نیا  دنار  یم  دراد ، تسدب 
ار نایورود  ناساپسان و  ممـصم ، هدامآ و  هک  ار  وا  یبای  یم  دومرف : نسح  ترـضح  هک  تسوا  ترابع  رد  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  یناربط 

تسا . دمحم  قدصم  قداص  راتفگ  نیا )  ) دنار یم  ص )  ) ادخ لوسر  ضوح  زا 
يدبع : رعش  نیا  و 

تئش  نم  لخدت  زاوجلا  کیلا  و 
امیحج ءاشت  نم  انانج و 

مینک : یم  هدنسب  رابخا  نیا  زا  یخرب  يروآ  دای  هب  ام  تسا و  هدش  دراو  يرایسب  رابخا  رد  هک  ینعم  هب  تسا  تراشا 
دید ار  بلاط  یبا  نب  یلع  قیدص  رکب  وبا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مزاح  نب  سیق  لوق  زا  هقفاوملا "  رد "  نامس "  نبا  ظفاح  - " 1

درذگ یمن  طارـص  زا  یـسک  چیه  تفگ  نم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : يدـیدنخ ؟ ارچ  دومرف  یلع  دز  دـنخبل  وا  يور  رب  و 
دشاب . هتشون  روبع  هناورپ  شیارب  یلع  هکنآ  رگم 

. تسا هدش  دای  هحفص 161 ، نیبغارلا "  فاعسا  قعاوصلا " ص 75 و "  رد "  هرضنلا " 2 ص 177 و 244 و  ضایرلا  رد "  تیاور  نیا 

هحفص 210 ] ] 

رب ار  دمحم  لیئربج و  لجوزع ، يادخ  دیآ ، زیخاتـسر  زور  نوچ  دومرف : ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دـهاجم  - 2
دراد . بلاط  یبا  نب  یلع  زا  یتارب  هک  نآ  رگم  درذگ ، یمن  نآ  زا  سک  چیه  دناتسیایم و  طارص 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ وا  ترابع  هدرک و  دای  بقانملا "  رد "  زین  هیقف  یلزاغمنبا  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  بقانملا "  رد ص 253 "  یمزراوخ "  بیطخ  " 
یشرق دروآ "  زاوج  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  یسک  رگم  دیآ  یمن  رد  تشهب ) هب   ) و هداتـسیا ، ضوح  رانک  رب  تمایق  زور  رد  یلع  تسا :

تسا . هدرک  دای  ار  ثیدح  نیا  رابخالا "  سمش  رد ص 36 "  " 
درگ زیخاتـسر  رد  ار  نیـسپ  نیـشیپ و  قلخ  دـنوادخ  نوچ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  ع )  ) یلع لوـق  زا  یمکاـح "  - " 3

تیاور نیا  دشاب . هتشاد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  همانرذگ  هک  سک  نآ  رگم  درذگ  یمن  نآ  زا  دوش ، هدز  منهج  لپ  رب  طارـص  دروآ و 
تسا . هدش  دای  هرضنلا "  ضایرلا  نیطمسلا " و ص 172 ج 2 "  دیارف  باب 54 "  رد 

هک شودرف  رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  دوش ، تماـیق  نوچ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  هللا  دـبع  لوـق  زا  يرـصب "  نسح  - " 4
، تسا هدـنکارپ  تشهب  رد  ریزارـس و  نآ  زا  تشهب  ياهرهن  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  شرع  نآ  يالاب  هدـمآ و  رب  تنج  زا  تسا  یهوک 
هک ار  نآ  رگم  دوب ، دنهاوخن  طارـص  رب  يرذـگ  ار  یـسک  چـیه  تسا ، ناور  شیور  شیپ  زا  مینـست "  دنیـشن و "  یم  رون  زا  یئیـسرک  رب 
یم رد  خزود  هب  ار  شیوخ  نانمشد  تشهب و  هب  ار  دوخ  ناتسود  تسا  فرشم  تنج  رب  یلع )  ) دشاب شنادناخ ، و  یلع )  ) وا تیالو  تارب 

دروآ .
دنا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  نیطمسلا "  دیارفلا  باب 54 "  رد  یئومح  بقانملا " و  رد ص 42 "  یمزراوخ 

لآ تبحم  خزود و  زا  يدازآ  تارب  دمحم  نادناخ  تفرعم  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  افـشلا "  رد "  ضایع "  یـضاق  - " 5
. تسا باذع  زا  ناما  دمحم ، لآ  تیالو  طارص و  زا  روبع  هناورپ  دمحم 
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تفای . ناوت  یم  يداصلا "  هفشر  فاحتالا " و ص 159 "  قعاوصلا " و ص 15 "  رد ص 139 "  ار  تیاور  نیا 
يارب اـیآ  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ : ص )  ) ربـمغیپ هب  هک  تسا  هدروآ  ساـبع "  نبا  زا "  شخیراـت "  ج 3 "  رد ص 161  بــیطخ "  - " 7

تسیچ ؟ متفگ : يرا ، دومرف  تسه ؟ يزاوج  خزود  زا  یئاهر 
دمآ . دهاوخ  دوخ  ياج  رد  رانلا "  هنجلا و  میسق  یلع  ثیدح "  یلاعت ، هللا  ءاشنا  و  بلاط . یبا  نب  یلع  تبحم  دومرف :

تسا : نانموم  ریما  شیاتس  رد  يدبع  راعشا  زا  و 
رد تدـجم  تزع و  فرـش و  رب  نانچ  سپ  دنتـسناد  یمن  نانآ  هک  ار  هچنآ  دومرف  تماـهلا  دنتـسناد و  یم  مدرم  هک  ار  هچنآ  تخومآ  وتب 

تسا . رتالاو  نافصاو  فصو  زا  هک  دوزفا  مدرم  نایم 
دندیلان و قوش  زا  هک  دندوب  ترادید  دنموزرآ  نانچ  ناگتشرف  نانموم  ریما  يا  تداب  اراوگ  دندادن . رگید  هب  هک  ار  هچنآ  دش ، ینازرا  وتب 

تخاس . نانآ  يارب  تسنام ، یم  وت  هب  تساک  مک و  یب  هک  ار  يا  هرکس  نابرهم و  يادخ 
دمآ . رد ص 288  زین  تایبا  رگید  نایب  تشذگ و  هحفص 44  رد  شرکذ  هک  تسا  هدرک  یثیدح  هب  هراشا  تسخن  تیب  رد  يدبع "  " 

تسوا : ياه  هدورس  زا  و 
دیسانش . یم  زاب  تروص  هب  ار  دوخ  نانمشد  ناتسود و  فارعا "  رد "  هک  دیتسه  ینافراع  نیرتهب  امش  ام ، نایاوشیپ  يا 

ناتدج و ینعی  قلخ  نیرتهب  تکربب  ام  دنناوخ  یم  ارف  امـش  مانب  ار  ام  میتسیا ، یم  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  ناگمه  هک  زیخاتـسر  يادرف  رد  و 
ار شناگدیرفآ  دنوادخ  دیدوبن ، امش  رگا  میدیهر . یهارمگ  زا  هتفای و  ار  يراگتسر  هار  ناتردپ ، تکربب 
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دیرفآ و مدرم  يارب  ار  نیمز  نامـسآ و  دنوادخ  هک  دوب  امـش  تهج  زا  میدوبن و  زین  ام  تفرگ و  یمن  مان  هدنبیرف  يایند  نیا  دیرفآ و  یمن 
دومزآ . ار  نج  سنا و 

رد هک  یهاگیاپ  هب  ار  دنوادخ  درآ  يور  ام  هب  يررض  نوچ  تسا . رتالاو  ناتجراو  رتالاب  امش  ناش  دیرترب ، مدرم  مامت  اب  يدننامه  زا  امش 
دنار . یم  ام  زا  ار  نایز  نآ  ادخ  میناوخ و  یم  دیراد ، وا  هاگشیپ 

ام رب  راگزور  نوچ  میهرب و  اهیتخس  رگید  یتخس و  نآ  زا  ات  میزاس  یم  دوخ  راوتسا  ژد  ار  امش  دریگارف ، ار  ام  یهودنا  يراوشد و  رگا  و 
شخب ناما  تعافش  دور ، یمیب  ام  رب  دوخ  ناهانگ  زا  هک  هاگنآ  و  دوش . یم  رود  ام  زا  متـس  نآ  میوش ، هدنهانپ  امـش  تزع  هب  دنک و  متس 

دوب . دهاوخ  ام  يرازیب  تارب  امش ،
هراشا زین  مهامیـسب و  الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  و  هک : تسا  فارعا  هروس  رد  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  هب  یتراشا  تسخن  تیب  رد 

رد ج 1 ص شیگدنز  حرـش  هک   "  ) یناکـسح دادح  نب  کمکاح  هلمج " : نآ  زا  تسا و  هدمآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یثیداحا  هب  دراد 
دش و بایفرش  اوک "  نبا  هک "  مدوب  هتسشن  یلع  تمدخ  رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  دای  هتابن "  نب  غبصا  زا "  دوخ  دانسا  هب  تشذگ )  112
هب ام  اوک "  نبا  يا "  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  مهامیـسب . الک  نوفرعی  لاجر  فارعالا  یلع  دیـسرپ : یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  ینعم  زا 

نانمـشد میرآ و  یم  رد  تشهب  هب  میـسانش و  یم  هرهچ  هب  ار  دوخ  نارای  میتسیا و  یم  منهج  تشهب و  ناـیم  یهاـگیاج  رد  زیخاتـسر  زور 
نبا هفیرـش "  هیآ  ریـسفت  رد  ناـیبلا "  فشک  باـتک "  رد  یبلعث "  قاحـسا  وبا  و "  میتسرف " ، یم  خزود  هب  میـسانش و  یم  زین  ار  شیوخ 

تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع " 
دنتـسیا و یم  نآ  رد  راـیط "  رفعج  بلاـط " و "  یبا  نب  یلع  هزمح " و "  ساـبع " و "  هـک "  تـسا  طارـص  رب  يدـنلب  هاـگیاج  فارعا 

یعفاش هحلط  نبا  ار  تیاور  نیا  دنسانش . یم  زاب  ناشهایس  يور  هب  ار  دوخ  نانمشد  ناشدیپس و  يامیس  هب  اردوخ  ناتسود 
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دنا . هدروآ  ریدقلا "  حتف  رد ص 198 ج 2 "  یناکوش  قعاوصلا " و  رد ص 101 و "  رجح  نبا  لوسلا " ص 18 و  بلاطم  رد 
ار نایعیش  هک  دنربمغیپ  كاپ  نادناخ  هعیـش  ناماما  مهماماب و  سانا  لک  وعدن  موی  هک  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  هب  تسا  هراشا  مود  تیب  و 
ره زین "  دوب " و  دـهاوخ  دوخ  تسود  اب  ناسنا  داهن " ، كاپ  ربمغیپ  هتفگ  هب  هچ  دـننک . یم  روشحم  اهنآ  اب  دـنناوخ و  یم  ارف  نانآ  ماـنهب 

ناـنآ هرمز  رد  ار  يو  دـنوادخ  دراد ، یم  تسود  ار  یهورگ  هـکنآ  زین " ، و  دوـش " ، یم  روـشحم  ناـنآ  اـب  دزروـب ، رهم  یموـق  هـب  سک 
دیامرف "  یم  روشحم 

تشذگ . نیا  زا  شیب  رگید ، ضعب  نایب  حضاو و  تایبا  هیقب  زا  یخرب  یناعم 
رصع  مه  يدبع  ود 

بهذم شرورپ و  طیحم  بقل و  هینک و  رد  ود  ره  هک  تسا  رـصع  مه  يرگید  یعیـش  رعـش  اب  تشذـگ ، شیگدـنز  حرـش  هک  يدـبع  نیا 
، ودنیا تخانش  رد  هک  یهابتشا  ترثک  تهجب  ام  و  تسا . یفوک  يدبع  لاله  نب  ییحی  دمحم  وبا  رعاش ، نیا  هک  توافت  نیا  اب  دندننامه .

میزادرپ : یم  يو  رکذ  هب  دنا ، هدرک  دای  رتمک  زین  مود  يدبع  زا  دهد و  یم  خر 
بهذـم یعیـش  بوخ و  يرعاش  وا  تسا . هدـش  نادـمه  نکاس  هدوب و  یفوک  يو  هتفگ " : شمجعم  باتک  هحفـص 499  رد  ینابزرم "  " 

. تسا تایبا  نیا  هدنیوگ  يو  دراد . یئوکین  حیادم  دیشر "  شیاتس "  رد  تسا و 
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زا یهاوخیم  هچنآ  هنرو  نک  یگدـنز  یتسدـیهت  ای  يزاین  یب  هب  سپ  تسا  رتهب  كاپان  شـشخب  زا  ندیـشخب  كدـنا و  یگدـنز  زا  گرم 
. شاب ابیکش  هاوخب و  ادخ 

. تسوا زا  زینو 
. دوب رگمتس  داهن  یهارمگ  ساسا  هکنآ  دومن ، متس  ملظ و  هیما  رگا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب 

: تسا هتخادرپ  سابع " نب  یلع  نب  هللا  دبع  يارب "  ریز  راعشا  داشنا  هب  سرطف  یبا  رهن  رانک  رد  يدبع  نیا 
نیمزرـس رد  ناینج  هب  يرادن ، رارق  هک  وت  هیما  يا  دنا  خزود  هب  ناگدنناوخارف  يوما  نامدود  تشهب و  هب  ناگدننک  توعد  مشاه  نادناخ 

 . يا هدنام  یگیامورف  یتسپ و  هب  ینامب  رگا  يا و  هتفر  يراوخ  هب  يو  رب  رگا  دنویپب  رابو 
رابخالا "و نویع  دلج 1"  رد ص 207  هبیتق " نبا  ار "  یسابع " هللا  دبع  يارب "  يدبع  یناوخ  رعشم  ناتـساد و  نیا  هک  دراد  مه  یناتـساد 

بتک نیا  رب  هک  یناـسک  مرادـنپ  یم  دـنا و  هدرک  داـی  هدـمعلا " ج 1 "  رد ص 48  قیـشر  نـبا  شخیراـت و  ج 3  رد ص 91  " یبوـقعی  "

. دنا هدنام  شوماخ  وا  فیرعت  زا  هتخادرپن و  شلاح  حرش  هب  هتشادن و  یهاگآ  رعاش  یگدنز  زا  دنا ، هتشون  یتاقیلعت 
هراـبرد ي نم  تفگ : شیناـسارخ  ناـهارمه  نوـع "و  یبا  هب "  تشک . ار  ناورم  تفرگ و  ار  ماـش  روـصنم  نوـچ  تسا : هـتفگ  هبیتـق  نـبا 

ناورم نادناخ  ناگدنامزاب 

هحفص 215 ] ] 

، دندش عمج  نوچ  داتسرف و  ناورم  لآ  لابند  هب  زور ، نامه  رد  سپـس  دیـشاب . هدامآ  زور  نالف  رد  دیاب  یگمه  امـش  هک  مراد  يا  هشیدنا 
هک بلک  هلیبق  زا  يدرم  دـندمآ ، روصنم  هناخ  رد  هب  رـضاح و  اهنآ  زا  رفن  داتـشه  دـنک . ررقم  ناشیارب  یئاطع  دـهاوخ  یم  هک  درک  مـالعا 

. مناشیا یئاد  یبلک و  تفگ  يا ؟ هلیبق  مادـک  زا  وت  دیـسرپ  یبلک  زا  نابرد  دـندمآ  رد  اهنآ  داد و  راب  روصنم  دوب . هدـمآ  زین  دوب  اهنآ  یئاد 
هداتـسرف دـش ، هتـسارآ  سلجم  نوچ  منامد  ود  نیا  زا  اـهنیا و  یئاد  نم  تفگ : تفریذـپن و  نک . اـهر  ار  هورگ  نیا  درگرب و  تفگ  ناـبرد 

سپـس دندرک . نیقی  شیوخ  كاله  هب  نارـضاح  دوش ؟ لخاد  ات  بلطم  نب  هزمح  تساجک  دز  دایرف  دـمآ و  نوریب  هب  نوردـنا  زا  روصنم 
: تفگ یم  راهچ  و  تساجک ؟ نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دز  گناب  یموس  دیآ ؟ رد  ات  تساجک  یلع  نب  نسح  تفگ : دمآ و  نوریب  یمود 

دوب نانآ  نایم  رد  زین  روصنم  تسود  دیز "  نب  رمع  دندش "  لخاد  نوچ  دیهد . ناشراب  هک  دمآ  روتسد  سپس  تساجک .؟ دیز  نب  ییحی 
دومع زین  نایناسارخ  داد  نتسشن  نامرف  زین  نارگید  هب  دناشن و  دوخ  طاسب  رب  ار  وا  هاگنآ  دیآ . ردص  رب  هک  درک  هراشا  يو  هب  روصنم "  " 

زین نارگیدهب  دناشن و  دوخ  طاسب  رب  ار  وا  هاگنآ  دیآ . ردص  رب  هک  درک  هراشا  يو  هب  روصنم "  دوب "  نانآ  نایم  رد  زین  روصنم  تسود  هب 
ندـناوخ هب  عورـش  تساخرب و  يو  تساـجک . يدـبع  تفگ : روصنم  دـندوب . هداتـسیا  تسد  هب  دومع  زین  ناـیناسارخ  داد  نتـسشن  ناـمرف 

تسا : هتفگ  نآ  رد  هک  درک  يا  هدیصق 

مشاهف  نانجلا  یلا  هاعدلا  اما 
رانلا ةاعد  نم  هیما  ونب  و 

داشنا تفگ ك  درک و  لمات  یتعاس  هللا  دبع  دش و  شوماخ  يدـبع  هداز  انز  يا  تفگ . رمغ "  دـناوخ " . ار  هماکچ  نیا  زا  یتایبا  نوچ  و 
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هدرورـس نیت  هب  تخادـنا و  بناج  هب  دوب  رانید  نآ 300  رد  هک  يا  هسیک  درب ، ناـیاپ  هب  ار  هماـکچ  يدـبع  نوچ  نک و  لاـبند  ار  هدیـصق 
تسج : لثمت  نآ  هدنیوگ 

يراوخ و هناخ  رد  دـنوادخ  هکنانچمه  ار ، ناـشیا  درک  نارگن  ار  نارگید  ارم و  اـه  گـنروا  اـهربنم و  هب  هیما ) ینب   ) ناـنآ ندـش  کـیدزن 
ياج اجنامه ، رد  تسا ، هدروآ  دورف  يدوبان 

هحفص 216 ] ] 

دیربب ار  اهنآ  ناوجو  نهک  ناتخرد  هکلب  دـیریگم ، ار  ناـیوما )  ) سمـش دـبع  هداـتف  يراوخ  هب  هدروخ و  نیمز  هب  ناـمدود  تسد  دـیهد و 
دیرآ . دایب  ار  سارهم "  رانک "  هتشک  دیزو و  ع )  ) نیسح نتشک  هماگنه  و  دیشکب ) ار  ناشتشرد  درخ و  )

تساخرب و یبلک  درم  دیـشاپ . مه  زا  ناشزغم  هک  دـندیبوک  نانمـشد  رـس  رب  نانچ  ار  اـهدومع  ناـشیا ، دـیهد . تفگ  ناـیناسارخ  هب  سپس 
دناوخ : رعش  نیا  روصنم  مین  اهنیا  زا  ما و  یبلک  نم  تفگ 

دحا  هندی  مل  هسار  لخدم  و 
نرقلا هزل  یتح  نیقیرفلا  نیب 

يریخ زین  وـت  يارب  رگید  اـهنیا  زا  سپ  تـفگ  درک و  رمغ "  هـب "  يور  هاــگنآ  دــندیبوک . نارگید  نوـچ  زین  ار  وا  زغم  دــیهد . تـفگ  و 
نآ يور  تخادنا و  داسجا  نآ  رب  تساوخ و  یئاه  لج  هاگنآ  دنتـشک . مه  ار  يو  تسا ؟ نینچ  داد : خساپ  وا  و  دوب . دـهاوخن  یگدـنزرد 
ود درک  ماـمت  ار  كاروخ  هک  دوب  هدـشن  شوماـخ  اـهنآ  زا  یخرب  هلاـن  زونه  تسـشن و  ندروخ  هب  تساوخ و  هناحبـص  دـندرتسگ و  هرفس 
داد روتسد  تساخرب و  سپس  مدوب  هدروخن  زورما -  زج  یئاراوگ -  كاروخ  متفای ، یهاگآ  ع )  ) نیـسح نتـشک  زا  هک  زور  نآ  زا  تفگ :
هک زورکی  دنتخیوآ و  راد  نب  هللا  دبع  ناتسوب  رد  ار  اهرکیپ  دندرک و  تراغ  ار  ناگتشک  لاوما  نایناسارخ  دنـشک . نیمز  رب  اپ  اب  ار  داسجا 
یم شاـک  يا  دـنتفگ : نارگید  درک . رپ  ار  اـه  ینیب  رادرم  يوب  دـننک . زاـب  ار  غاـب  ناویا  ياـهرد  زا  یکی  داد  ناـمرف  دروخ ، یم  اذـغ  يو 

دناوخ : نینچ  مراد و  تسود  رتشیب  کشم  يوب  زا  ار  هحئار  نیا  مسق  ادخب  تفگ : دندنبب . ار  رد  دیدومرف 
هک دنگوس  ص )  ) دمحم يادخ  راگدرورپ و  هب  تسا . نینچ  هن  دوشیم . یضار  وا  زا  نیـسح  دیز و  نتـشک  زا  سپ  مشاه  هک  تشادنپ  هیما 

دش دهاوخن  یضار 
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سپ زین  اهماو  ددرگ و  راوخ  نایمیـشاه  ریـشمش  هب  تسا ، رهوش  راوخ  هک  ینز  نوچ  دور و  داـب  رب  هیما  ینب  تشد  هوک و  هک  هاـگنآ  رگم 
دوش . هتفرگ 

، دیـسر تسا ، ندراو  نیطـسلف  نایم  هک  سرطف  یبا  رهن  هب  نوچ  تشگ ، یم  رب  نیطـسلف  هب  یلع "  نب  هللا  دـبع  تسا " : هتفگ  یبوقعی "  " 
هللا دـبع  دیـسر ، ارف -  ادرف  نوچ  دـنیآ . شدزنب  اطع  هزیاج و  نتفرگ  يارب  ادرف  هک  داد  نامرف  اـهنآ  هب  دـندمآ  درگ  شتمدـخ  رد  هیما  ینب 

یتدم هللا  دبع  دوب ، هداتـسیا  نهآ  زرگ  اب  درم  ود  اهنآ  زا  کی  ره  رـس  رب  دندش و  دراو  وا  رب  نایوما  زا  درم  داتـشه  داد . راب  درک و  سولج 
تسا : هتفگ  نآ  رد  هک  ار  يا  هماکچ  تساخرب و  يدبع  نآ  زا  سپ  تخادنا و  ریزب  رس 
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مشاهف  نانجلا  یلا  هاعدلا  اما 
رانلا ةاعد  نم  هیما  ونب  و 

هللا دبع  يا  هتفگ  غورد  هداز ، راک  دب  يا  تفگ : رعاش  هب  دوب  هتـسشن  یلع  نب  هللا  دبع  رانک  رد  کلملا "  دبع  نب  دیز  نب  نامعن  دناوخ " .
هب ار  شنادناخ  نیـسح و  تداهـش  درک و  هیما  ینب  هب  يور  سپـس  هدب . همادا  تنخـس  هب  يا  هتفگ  تسار  دـمحم  ابا  يا  هن  تفگ  یلع  نب 
زا هورگ  نآ  نایم  زا  يدرم  دنتشک  ار  یگمه  هک  دندیبوک  اهنآ  رس  رب  ار  اهزرگ  نانچ  نارومام  دز و  مهرب  ار  اهتسد  هاگنآ  دروآ . ناشدای 

میراد تبـسن  وـت  اـب  میناوـخ و  یمن  ارت  يرود  هاـگیاج  زا  اـم  تساـم و  ردـپ  وـت و  ردـپ  سمـش "  دـبع  دـناوخ " : نینچ  دز و  داـیرف  رود 
تسا . مکحم  راوتسا و  تخس ، ياههرگاب  اجرب و  اپ  ام  يدنواشیوخ 

نآ رب  يا  هرفس  دندیشک و  كاخرب  ار  اهنآ  داسجا  داد  روتسد  سپس  تسسگ . ار  دنویپ  نیا  ع )  ) نیسح نتشک  تاهیه  تفگ : هللا "  دبع  " 
اب زگره  تسا و  ع )  ) نیسح زور  نوچ  يزور  زورما  تفگ : تخدارپ و  ندروخ  هب  تساوخ و  كاروخ  تسـشن و  طاسب  نآ  رب  دندرتسگ .
نم دسر و  یم  اهنیا  هب  يریخ  هک  دوب  نیا  نم  دیما  تفگ  هللا  دبع  هب  دوب . هدمآ  سلجم  هب  نایوما  ابزین  یبلک  يدرم  دوب . دهاوخن  ربارب  نآ 

هک : دینزب  ار  شندرگ  تفگ : هللا  دبع  موش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  زین 

دحا  هندی  مل  هسار  لخدم  و 
نرقلا هزل  یتح  نیقیرفلا  نیب 

هحفص 218 ] ] 

نرق 03 رد  ریدغ  ءارعش 

ییاط مامت  وبا 

هراشا

دنکن . تهارمگ  شنزرس  شهوکن و  تسیاب و  دش  نایامن  ناشن  یب  اهنابایب  یکاخ و  هوبنا  ياهلت  هک  اج  ره  وهآ  يا 
درب . یم  ار  تیوربآ  نخس  هدوهیب  نیا  هچ  دزادنین ، تمادب  هوک  يادص  وش و  ناهنپ  میب  زا 

تسا ؟ راکچ  رما  یهن و  اب  ارت  داب ، رود  وت  زا  كاله  ینادرگرس ، یهن  رما و  نایم  رد  هک  منیب  یم  ینادان  ارت 
دراد ؟ یم  زاب  مراد ، باتش  نآ  ماجنا  هب  هک  يراک  زا  ارم  شلها ، رب  راوشد  زیگنا و  مغ  ثداوح  ایآ 

دنک . یم  ادا  ار  دوخ  ياهرذن  رازآ ، نیا  اب  یئوگ  هک  دراد  نم  رازآ  رس  نانچ  راگزور 
دنرادن . يزبس  گرب  وراب  هدرک و  ناهن  نآ  نورد  رد  ار  يراوگرزب  هک  تسا ، یناتخرد  ار  وا 

دیآ  گنت  هب  ربص  مدیسرت  هک  مدش  وربور  هنامز  اب  نانچ  ربص  هماج  ندیشوپ  اب  نم  و 
دیآ . گنت  دراد ، هلیسو  هلیبق و  نم  نوچ  هک  يدرم  رب  راید  رهش و  هک  تسا  تخس  هچ 
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ار هداـتفا  نم  تسد  يا  هداتـسیا   ) زیخرب دـیوگب : دـنیوا ، زاـبنا  زاـین  یناوـج و  هک  ینم  نوـچ  هب  هـک  تـسین  يا  دـنیوگ  یگداـتفا ، زور  رد 
دریگیمن .)

درادن یباوج  يا  هدنسرپ  چیه  يارب  یبآ و  يا  هنشت  چیه  يارب  تسا و  هتشگ  رب  راگزور  هچ  رگا 

هحفص 219 ] ] 

تسا . هدیرد  ار  ناشتشاد  وکن  شیاتس و  هدرپ  هتفای و  هار  ناشنایم  رد  راکیپ  یئوگ و  دب  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ 
تسا . ینیب  دوخ  یهارمگ و  شدئار  دئاق و  دراد و  لد  رد  ربک  ینیزگرب ، ار  یتسود  نوچ  اهنآ  نایم  زا 

دور . رترود  قویع  زا  دنک ، یتخس  ساسحا  هک  هاگنآ  دوش و  یم  کیدزن  وت  هب  دنیبب ، شیاسآ  قرب  نوچ 
تسین ؟ رابنارگ  دراد و  تسرد  یمزع  هک  تسا  درم  دار  مادک  ای  دنشاب ؟ هدرکن  ینمشد  وا  اب  مدرم  هک  يدرمناوج  تساجک 

هکناـنچ دـناشن ، يریپ  هب  ارم  هک  سکنآ  هـک  یتـسارب  دـنزان  یم  ناـگراچیب  نادـنمزاین و  رب  دوـخ  يرادـنوزف  هـب  نارگناوـت  هـک  ینیب  یم 
تفرگرب . نآ  زا  هدرپ  دمآ و  شوجب  زار  ینارگن  زا  شا  هنیس  مدرپس  يو  هب  ار  يزار  نوچ  يرگید  نآ  تشادن و  لاس  هدفه  شیدید ،

دوب . رفک  كدنا  یهورگ  زج  نانآ  زا  يرایسب  نخس  دندرک و  یئاردوخ  یشکرس و  نیمز  يور  مدرم 
رت هتسیاش  ینومنهر  هب  ناشیا  زا  هام  باتفآ و  هک  دندوب  یلیلد  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندیشک ، ار  نت  ود  نآ  یهدنامرف  راگزور  یکیرات  جنر 

دوب .
تسین . نآ  رد  یبارش  بآ و  هک  دناشک  یم  یهاگترپ  هب  ار  امش  گرم  ناتسپ  زا  یئوج  بآ  نیا  يدوزب 

دینک ؟ یم  هچ  دروشب  امش  رب  ایرد  هک  هاگنآ  دیا ، هدمآ  هوتس  هب  درخ  یئوجرد  نتفر  ورف  زا  هک  امش 
فقاو دروآ ، یم  شوج  هب  ار  گید  نیا  هک  هچنآ  هب  اریز  دـیدش ، تفالخ  هتفر  جارات  هب  گـید  ریز  رد  هدـش  هتخیر  ياـهنوخ  دوخ  اـمش 

دیدوبن .
؟ دیتشادن زاب  زاورپ  زا  دروایب  ناتیارب  سونامان  یناغمرا  شزاورپ  هکنآ  زا  شیپ  ار  لهج  هدنرپ  لهج  هدنرپ  ارچ 

هحفص 220 ] ] 

دش . الم  رب  هک  يزار  دنام  یم  ناهنپ  اجک  دیدناشوپ  ار  راک  گنن  دیدرشف و  مه  رب  ار  نادند 
دوب . ردغ  تنایخ و  نآ  نیرتمک  هک  دیدرک  یئاهراک  وا  نامدود  ربمغیپ و  نادنزرف  اب 

شیپ هک  دیدمآ  رد  يا  هنهک  ون و  ياه  گنج  رد  زا  وا  اب  تشادن  هزادنا  هک  دیدروآ  یتخس  تبیصم  نانچ  وا  نیشناج  رـس  رب  نآ  زا  شیپ 
تشادن  هقباس  اهدربن  هنوگنیا  نیا ، زا 

درادن . دننام  هک  يداماد  ردارب و  تسا . ربمغیپ  داماد  ردارب و  يزارفارس  هاگب  یلع 
دوب . نوراه  هب  یسوم  یمرگ  تشپ  هک  روطنامه  دوب  مرگ  وا  هب  دمحم ص )  ) ربمغیپ تشپ 

دودز . یم  دوب  نایامن  شیور  زا  هک  يزوریپ  حتف و  ینشور  اب  ار  اهیتخس  یکیرات  هشیمه  وا 
تشادن  يدنک  یگدوسرف و و  هک  يریشمش  دوب ، یگنج  ره  رد  شلوسر  ادخ و  نارب  ریشمش  يو 

داهنن ؟ گنن  غاد  نآ  رب  هک  دوب  یهرمگ  يور  مادک  و  دیربن ؟ هک  دوب  يدب  تسد  مادک 
هگن نتـسکش  زا  ار  فوخم  ياهزرم  يروال ، داب  دوب . میب  سرت و  ار  نانید  یب  شمارا و  شیتخـس  رـس  هب  ار  نارادـنید  هکیلاح  رد  درم ، وا 
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تخاس . یم  زرم  نمشد  نیمز  رس  زا  تشادیم و 
 " هک هاگنآ  قدنخ  ربیخ و  ریـضن و  نینح و  گنج  زور  رد  زین  و  دز ، یم  جوم  هراوس  هدایپ و  زا  اههاگدربن  نیا  هک  هاگنآ  ردـب  دـحا و  رد 

. تشادرب نایم  زا  ار  نآ  هک  تساخاپب  خرس  گرم  يارب  نینوخ  ياه  هزین  اهریشمش و  هب  نانچ  تخات  شنادیم  هب  ورمع ر 

هحفص 221 ] ] 

دوب  نآ  يراوشد  یتخس و  هب  هتخیمآ  راک  رگشیاشگ  راگسمغ و  ادخ  طقف  هک  یئاههاگ  دربن 
دش . راکشآ  شلها  رب  قح  دوبن ، یششوپ  هدرپ و  نآ  رد  هک  ینابایب "  رد  هاگتشاچ "  هب  ریدغ ، زور  رد  و 

دوش . رود  ناشنوماریپ  زا  یتشز  کیدزن و  نانآ  میرحب  یکین  ات  دناوخارف  قح  هب  ار  مدرم  تساخ و  اپب  ادخ  ربمغیپ 
دیناد ؟ یم  ایآ  تسا . امش  تسرپرس  رورس و  وا  هک  درک  مالعا  تفرگ و  ار  یلع  ناوزاب 

دنارذگ . تشذگ ، یم  ینادان  یهرمگ و  هب  ناشماش  واب و  هک  یمدرم  اب  نایب  نیاب  ار  دوخ  بش  زور و  ربمغیپ 
دندوبر . ار  قح  نیا  راکشآ  زین  اهنآ  دش و  رادومن  اهنآ  رب  قح  ات 

هب ار  يو  شناـهانگ  هک  دوـب  يزور  هریت  درم  فـک  رد  هک  داد  دـیاب  يریـشمش  مد  زا  تداهـش  زورب  ار  یلع  هرهب  اـیآ  ناـیرج  نیا  زا  سپ 
داتسرف . یم  یموش  یهرمگ و  هاگارچ 

رعش نوماریپ  رد 

یبدا یخیرات و  نودم  راثآ  هریس و  ثیدح و  بتک  رگا  صوصخب  منیب  یمن  ریدغ  زور  تخانش  زا  يزیرگ  هار  يدنمشیدنا  چیه  يارب  نم 
دنهن و یم  هدنناوخ  تسد  رد  ار  زور  نآ  تقیقح  دنریدغ و  هدنهد  ناشن  رگشیامن و  راثآ  نیا  زا  کی  ره  هچ  دشاب ، هتـشاد  يور  شیپ  ار 

نیا یئوگ  هک  دوش  یم  وربور  ریدـغ  ربخ  اب  نانچ  هدـنناوخ  دـنارذگیمن و  یهت  فرـصنم و  غراـف و  نآ  زا  ار  یئولهپ  غاـمد و  لد و  چـیه 
زا سپ  ناتساد 

هحفص 222 ] ] 

دیامن . یم  مدرم  هب  ار  شیوخ  تقیقح  دزود و  یم  هدید  يو  هب  کیدزن  زا  ناراگزور  همهنیا  تشذگ 
نیا حرـش  رد  يو  هچ  نک  اهیتفگـش  ماـمت  يا  اـم  رعاـش  ناوید  حراـش   " دوسا ، میهاربا  محلم  رتکد  زا "  رواـیب  نم  اـب  همدـقم  نیا  زا  سپ 

رعاش : هدورس 

هلها  قحلا  حضوتسا  ریدغلا  موی  و 

تیب : نیا  حرش  رد  هاگنآ  تسا " و  یفورعم  دربن  دادیور  زور  ریدغ  زور  دیوگ " : یم 

هنا .. ملعی  هیعبضب و  دمی 
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تسا : هتفگ  شباتک  هحفص 138  رد  تسا ، هدوب  ربمغیپ  ياهراکیپ  زا  دربن  نآ  هک : دیامن  یم  نینچ  هکدراد  يراتفگ 
ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  هلمج  ینعم  ددرگ و  یم -  رب  یلع  ماما  هب  ءاه "  ریمض "  ار و  وا  دنک  یم  يروای  يرای و  ینعی  هیعبضب "  دمی  " 

يرای و ار  یلع  زین  ربمغیپ  دوب ، یلع  ریدـغ  رد  ربمغیپ  روای  ریگوزاب و  اـهنت  تسا  یلو  وا  هک  تسناد  یم  درک و  یم  ترـصن  ار  یلع  (ص )
دیراد "  یهاگآ  نآ  هب  ایآ  تقیقح  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  وا  زا  سپ  هفیلخ  شتما و  یلو  يو  هک  تسناد  یم  هچ  درک . یم  ترصن 

همئا زا  ایآ  و  تسه ؟ يوبن  هریـس  ياهباتک  رد  يدربن  نینچ  مان  اـیآ  دیـسرپ ؟ دـنهاوخن  درم  نیا  زا  ار  درجم  ياوتف  نیا  ردـصم  اـیآ  یتسار 
یم تفای  يرعاش  هدیشک و  هصق  هتشر  هب  ارنآ  یئارس  ناتساد  ایآ  هتشذگ  اهنیا  زا  تسا ؟ هدرک  یحیرصت  يا  هوزغ  وچمه  هب  یـسک  خیرات 

هک ربمغیپ  دودحم  تاوزغ  رب  اجک  زا  هوزغ  نیا  هک  دسرپ  یمن  هدنـسیون  نیا  زا  یـسک  ایآ  دشاب . هتخادرپ  نآ  زا  یلایخ  يریوصت  هک  دوش 
یلع نآ  رد  هک  یگنج  وچمه  هدش و  هدوزفا  تسین ، نآ  رد  ریدغ  دربن  زا  یمان  تسا و  نودم  نآ  عاونا  نووش و  مولعم و  نآ  فیک  مک و 

رگیدکی يروای  يرای و  هب  ص )  ) ربمغیپ و 

هحفص 223 ] ] 

نیا خـساپ  زا  ار  هدنـسیون  هک  تسا  نیقی  تسا . هدـیدرگ  هفاضا  نآ  تباـث  ددـع  رب  دـنا ، هدرک  عاـفد  مه  زا  هدنـسیون  رادـنپ  هب  هتخادرپ و 
نیا رب  هک  درادـنپب  دـناشوپب و  تناما  ناماد  هب  ار  ریدـغ  تقیقح  هک  تسا  هدـمآ  شوخ  ار  وا  یتاهج  هب  نکیل  ینیب ، یم  ناوت  اـن  اهـشسرپ 

رابتعا يرادهگن  زا  ینید  تقیقح  کی  ینابهگن  اما  دنرذگ . یم  رد  نآ  زا  يراوگرزب  هب  نارگ  وجتسج  ای  دنبای و  یمن  یهورگ  زج  قیلعت 
تسا . رتالاب  دناد ، یم  تباث  تقیقح  ار  غورد  دسیون و  یم  اورپ  یب  هک  يا  هدنسیون  نینچ 

هب نافطغ "  موق "  رب  دش "  هتـشک  رفک  لاح  رد  هکم  حـتف  زا  سپ  يو  همـص " "  نب  دـیرد  نآ "  رد  هک  تسه  يزور  تیلهاج  رد  يرآ 
ار یمشج "  ءامسا  نب  باوذ  تشک و "  ار  رم "  نب  هدعاس  سبع " "  ینب  زا  دیدرگ و  یکی  یکی  ار  اهنآ  لئابق  دیوش و  یهاوخناوخ  مان 
هرم و ینب  زا  یهورگ  تشک و  هللا "  دبع  شردارب "  هلیسوب  ار  يوو  تفریذپن  دیرد "  دنهد "  هیدف  دندش  رضاح  مشج "  ونب  درک "  ریسا 

دناشن . تبیصم  هب  ار  نافطغ "  ياه  هلیبق  هبلعث و  ینب 
رد ص 71 تسا . هدرک  دای  دیرد "  زا "  هراب  نیا  رد  مه  يرعـش  دوب و  ریدـغ "  زور  رد  دربن  نیا  تسا " و  هتفگ  یناغا  دلج 9  رد ص 6 

مه اب  اه  هلیبق  تفگ : هدیبع "  وبا  تسا "  هتفگ  هدرمـش و  دایلق "  ریدغ  زور "  گنج  ار  تیلهاج  ياه  دربن  زا  یکی  دیرفلا "  دقع  دلج 3 
دنزادرپب ار  ام  ناگتشک  هید  ای  هک  هاگنآ  رگم  دش  میهاوخن  یضار  ام  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  حلص  دعـس ، نب  هبلعث  ینب  یلو  دندرک  شزاس 

تسد هاگیاج و  نیا  هب  ندیسر  رد  سبع  ینب  دندش  دراو  دایلق "  ریدغ  هب "  دندمآ و  رد  نطق  زا  سپـس  میزیرب  ار  ناشناگدنـشک  نوخ  ای 
فوع دنریمب " . یگنشت  زا  ناشنایاپ  راهچ  دوخ و  دوب  کیدزن  هک  دنتـسب  نانآ  يور  زا  نانچ  اربآ  دنتفرگ و  یـشیپ  اهنآ  رب  بآ ، رب  نتفای 

 " ریهز دوصقم "  دنداد و  شزاس  ار  اهنآ  دندوب ، هبلعث  ینب  هلیبق  زا  هک  عیبس "  دنزرف "  ود  لقعم "   "و " 

هحفص 224 ] ] 

دیوگ : یم  هک  تیب  نآ  رد 
يزاس هراچ  دوب ، هدش  هدنکفا  قافن  مخت  اهنآ  نایم  دندوب و  هتخادرپ  رگیدـکی  راتـشک  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نایبذ  سبع و  هلیبق  نتود ، امش 

تسا . دربن  نیمه  دیدرک ،
، دیآ یم  رب  بدالا "  غولب  نادلبلا " و ص 2 "  مجعم  زا ص 154 ج 1 "  هک  نانچ  نآ  تسا ، هدـمآ  الاب  راتفگ  رد  هک  دایلق "  هملک "  و 
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هدرک تیاور  زور  نیا  هرابرد  هک  هچنآ  مامت  تسا  نیا  تسا . هدرمـش  برع  روهـشم  مایا  زا  ار  نآ  ریخا ، باـتک  رد  یهلق " و  فحـصم " 
ناتساد نیا  تسین و  ییاپ ، رس و  نآ  اب  ار  ع )  ) نانموم ریما  يو  یصو  یجورخ و  دورو و  نآ  رد  ار  نایمـشاه  زا  مادکچیه  ربمغیپ و  دنا و 

ار یناتساد  نینچ  تساربمغیپ ، گرزب  نیشناج  یلع  رگـشیاتس  هک  یمامت  وبا  هک  تسا  لوقعم  ایآ  نیا  ربانب  درادن ، ود  نآ  اب  یطابترا  چیه 
ربمغیپ تاوزغ  رد  ار  نینموملا  ریما  فقاوم  هکنآ  زا  سپ  رعاش  اریز  تسین  يزیر  نوخ  گنج  نینچ  مامت  یبا  دارم  هک  دناسر  یم  رعش  رد 

هللا ناک  دهاشم  هک ، تسا  هدرب  نایاپ  هب  تیب  نیا  اب  ار  نخس  هدرک و  دای  قدنخ  ربیخ و  ریضن و  ینینح و  ردب و  دحا و  دربن  زا  هدرمش و  رب 
هدورس نینچ  نانس و  ریشمش و  زا  هن  تسا  نابز  زا  هتـساخرب  هک  هتخادرپ  رگید  یتبقنم  رکذ  هب  رما  سبتلم  رمالا  هجراف و  و  اهبرک . فشاک 

تسا :

هلها .. قحلا  حضوتسا  ریدغلا "  موی  " 
خلا 

زا نتفگ و  نخس  نداد و  یهاگآ  ندناوخ و  ارف  نتساخ و  اپب  نآ  رد  هک  تسا  یناتساد  هب  هراشا  تیب  نیا  رد  هک  تسا  دوهشم  یبوخ  هب  و 
تسا . نتفرگرب  هدرپ  قح  لها  يارب  قح  تابثا 

رعاش یگدنز 

نب دعـس  نب  رم  نب  هفافر  نب  ناورم  نب  ناحلم  نب  مهـس  نب  انیزم  نب  ییحی  نب  عجـشا  نب  سیق  نب  ثراح  نب  سوا  رـسپ  بیبح  ماـمت ، وبا 
نب بجـشی  نب  نابـس  نب  نهک  نب  بیرع  نب  بحـشی  نب  دـیز  نب  ردا  نب  مهلج  یط  نب  ثراـح  نب  ورمع  نب  يدـع  نب  ورمع  نـب  لـهاک 

8 بیطخلا ص 428 ج . خیرات  تسا ، ناطحق  نب  برعی 

هحفص 225 ] ] 

ضیف تغل و  نایاوشیپ  زا  هتـشذگ و  راگزور  رد  هعیـش  بدا  دـننام  یب  ناـگرزب  زا  هیماـما و  هفیاـط  ياـسور  زا  یکی  يو  ظـحاج  هتفگ  هب 
تسا و راذـگاو  وا  هب  يرعاش  راک  دریذـپ و  یم  ماجنا  وا  هب  زاغآ و  وا  زا  نآ  نوگانوگ  ياهـشور  رعـش و  تسا  لامک  تیلـضف و  ناـشخب 
شوه و رد  يو  دنا . کنهامه  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راوگرزب  نامدود  يالو  هب  شیگتفیش  رعش و  هقباسم  رد  شیماگـشیپ  هب  ناگمه 

دنا : هتفگ  شا  هرابرد  هک  دوب  یتیآ  نانچ  هظفاح 
دوب  دئاصق  تاعطق و  زا  ریغ  نیا  تشاد و  ظفح  زا  ار  رهش  ناوید  رازه  راهچ  هزوجرا ، رازه  زا  ریغ 

يو 500 هک  تسا  هملکت "  رد "  تشادرب و  زا  ار  هزوـجرا  رازه  راـهچ  دـئاصق ، تاـعطق و  زا  ریغ  هک  تـسا  صیـصنتلا "  دـهاعم  رد "  و 
درپس . یمانمگ  هب  ار  دوخ  راگزور  رهام  رعاش 

یم راطع "  سودن  شردپ "  هب  دوب  قشمد  لامعا  زا  رودیج ر و  ياهاتسور "  زا  هک  تسا  مساج "  هیرق "  هداز  یماش و  الصا  رعاش ، نیا 
ینارـصن وا  تسا و  هداد  رییغتار  ردپ  مسا  رعاش  دوخ  هک  تسا  یمالـسا  فراعملا  هرئاد  رد  دـنا و  هدرک  سوا "  ار "  نآ  ادـعب  هک  دـنتفگ 

دوب .
ملع درب و  هرهب  اهنآ  زا  تفای و  هار  ابدا  نمجنا  هب  سپس  درک . یم  یئاقس  عماج  دجسم  رد  یناوج  زاغا  رد  تفای و  شرورپ  رصم  رد  رعاش 

یبوخ هب  تخادرپ و  يرعاش  هب  هک  یهاگ  ات  تشادن  رب  تسد  نآ  زا  دیزرو و  یم  رهم  رعش  هب  دوب و  اناد  رایـشوه و  يدرم  يو  تخومآ .
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وبا دناوخ و  يار ر  نم  رس  رد "  دوخ  دزن  هب  ار  وا  دیسر  مصتعم  هب  ربخ  دیدرگ و  تسدب  تسد  شرعـش  دش و  مانب  دمآ و  رب  نآ  هدهع  زا 
قارع و رد  دمآ و  دادغب  هب  مامت  وبا  تشاد ، مدقم  شراگزور  ءارعش  رب  داد و  شا  هلص  مصتعم  دورـس و  شا  هرابرد  دنچ  يا  هماکچ  مامت 

 " همادق نب  دمحم  تخادرپ "  راذگ  تشگ و  هب  ناریا 

هحفص 226 ] ] 

گرزب یئوخـشوخ و  یئارآ و  مزب  هب  وا  تسا . هتـشاد  یهورگمه  ینیـشنمه و  ناـملاع  ناـیبدا و  اـب  اـجنآ  رد  هک  هدـید  نیوزق  رد  ار  يو 
دوب . فوصوم  یشنم 

يارب نخس  نیا  هک  ادخب  تفگ  يرت . رعاش  مامت "  وبا  زا "  وت  هک  دنرادنپ  نم  مدرم  متفگ : يرتحب "  هب "  تفگ  قاحـسا "  نب  نیـسح  " 
درادن . ینایز  وا  يارب  يدوس و  نم 

وریپ نم  هک  دنگوس  ادخب  یلو  دنا  هتفگ  هک  دشاب  نیمه  تقیقح  هک  متشادیم  تسود  هتبلا  ما . هدروخن  وا  تکرب  هب  زج  ینان  نم  هک  ادخب 
دیامن . تسپ  شنامسآ ، ربارب  رد  نم  نیمز  دتسیا و  زاب  وا  ياوه  رد  نم  میسن  میوا ، ناوخ  راوخ  هزیر  هدنهانپ و  و 

بیطخ 8 ص 248) خیرات  )
هک یماگنه  ار  دوخ  رعش  دمآ و  دوب ، صمح "  رد "  هک  مامت "  یبا  دزن "  هب  شرعـش  یئافوکـش  يرعاش و  زاغآ  رـس  رد  يرتحب "  نیا " 
وا رب  دندوب  هدمآ  شدزن  هب  رعش  هضرع  دصق  هب  ءارعش  رگید  هک  یماگنه  ار  دوخ  رعش  هدمآ و  شدزن  هب  رعش  هضرع  دصق  هب  ءارعش  رگید 

تفگ  دنتفر ، همه  نوچ  تشاذگاو و  ار  نارگید  هدروآ و  وا  هب  يور  دینش  ار  شرعش  نوچ  مامت  وبا  دناوخ 
وبا درک و "  تیاکش  يرادان  زا  يرتحب "  تسا " ؟ هنوگچ  تلاح  کنیا  يرت  رعاش  همه  زا  وت  دندناوخ ، رعـش  میارب  هک  ینارعاش  نایم  زا 

. ياتـسب ار  نانآ  تفگ : زین  رعاش  هب  درک و  يدرمیاپ  داد  یهاوگ  يرتحب  يداتـسا  هب  تشون و  نامعن "  هرعم  مدرم "  يارب  يا  همان  مامت " 
نیا و  دندرک . ررقم  شیارب  مهرد  رازه  راهچ  دنتـشاد و  یم  یمارگ  ار  شمدقم  مامت  یبا  همان  ببـس  هب  اهنآ  دمآ و  هرعم  مدرم  دزن  هب  يو 

دیسر . یم  يو  هب  هک  دوب  یتورث  نیتسخن 
وبا ای  يرت  رعاش  وت  دنتفگ . يرتحب  هب  دـش ، مامت "  وبا  نامزالم "  زا  زین  يو  دوتـس و  یم  ار  شرعـش  يرتحب و  مامت " "  وبا  سپ "  نآ  زا 
وبا زا "  هک  دـنا  هتفگ  تسا و  رتهب  وا  فیعـض  تایبا  زا  نمدـب  ياه  هتفگ  نم و  يوکین  ياـه  هدورـس  زا  وا  بوخ  راعـشا  تفگ ك  ماـمت 

: دنرت رعاش  مادک  نت  هس  نیا  زا  دندیسرپ . يرعم "  ءالعلا 

هحفص 227 ] ] 

دنا : هتفگ  تسا و  رعاش  يرتحب "  اهنت "  دندنمشناد و  مامت "  وبا  یبنتم " و "  تفگ "  یبنتم "  ای "  يرتحب "  ای "  مامت "  وبا  " 
یئارعش . ریما  نم  زا  سپ  وت  تفگ : يو  دناوخ  مامت  یبا  يارب  ار  دوخ  راعشا  زا  یکی  يرتحب "  " 

مراد . تسود  رتشیب  ما ، هتفای  تسد  نآ  هب  هک  یئاهزیچ  مامت  زا  ار  نخس  نیا  تفگ : رعاش "  " 
نب ملـسم  یناوغلا  عیرـص  رعـش "  هب  مامت  یهجوت  رعاش  هک  تسا  هدروآ  زین  تسا و  وکین  مامت  وبا  راعـشا  ماـمت  تسا : هتفگ  زتعم "  نبا  " 

تسا . هتشاد  ساون "  وبا  دیلو " و " 
نیا هرامع "  نوچ "  هک  هدـمآ  نینچ  هدرک ، وگزاب  لیقع "  نب  هرامع  زا "  شخیرات  رد ص 24 ج 4  رکاسع "  نبا  هک "  يراـتفگ  رد  و 

دینش . ار  رعاش  هدورس 
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قلخم  یحلاب  ءرملا  ماقم  لوط  و 
ددجتت برتغاف  هیتج  ابیدل 

هبحم  تدیز  سمشلا  تیار  یناف 
دمرسب مهیلع  تسیل  نا  سانلا  یلا 

تفگ :
هب رگا  و  رترعاش . همه  زا  يو  تسا و  مامت  یبا  رعش  تسا ، مالک  يراوتسا  نومـضم و  یگزیکاپ  ینعم و  یئوکین  ظفل و  یبوخب  رعـش  رگا 

مناد . یمن  نم  سپ  تسااهنیا  ریغ 
دنا  هدورس  نینچ  نیا  يرعش  هراب  نیا  رد  لثیمعلا "  وبا  ای "  لدعم "  نبا  هک "  دوب  تنکل  یگتفرگ و  یعون  مامت  يا  نابز  رد 

میرم  نب  یسیع  ای  رعشلا و  یف  هللا  یبن  ای 
ملکتت مل  ام  هللا  قلخ  رعشا  نم  تنا 

هحفص 228 ] ] 

رعاش و"  ابحـص "  یبا  نب  بیهـص  لوق "  زا  تسا و  هدمآ  رب  راک  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  هدرک و  شیاتـس  ار  ءارما  افلخ و  مامت "  یبا  " 
ینابیش دلاخ  نب  دمحم  يدهن " و "  رباج  نب  همالـس  يوما " و "  نمحرلا  دبع  یبا  يودع " و "  نابا  نب  همارک  نوراه " و "  نب  فاطع 

 " باتع نب  میهاربا  نب  دمحم  يرتحب " و "  هدابع  نب  دیلو  رعاش " و "  دیرـش  نب  دلاخ  زا "  دنترابع  وا  نایوار  هتخادرپ و  رعـش  لقن  هب  " 
هک يا  هدیصق  هب  ار  تایز  کلملا  دبع  نب  دمحم  مامت "  وبا  نوچ  هک  دنا  هدروآ  رکاسع 4 ص 184 ) نبا  خیرات   " . ) يدادغب يودبع  و " 

دیوگیم : نآ  رد 

بوکس  دایقلا  هحمس  همید 
بورکملا يرثلا  اهب  ثیغتسم 

يرخا  ماظع  هعقب ال  تعس  ول 
بیدجلا ناکملا  اهوحن  یعسل 

ندرگ نابات  ياه  رهوگ  زا  هک  یئارآ  یم  ینعم  ظفل و  رهاوج  اب  نانچ  ار  ترعـش  وت  مامت ، اـبا  يا  تفگ ك  ار  يو  تاـیز "  نبا  دوتس " 
تسا . رت  ابیز  ناگزیشود  ندرگ  دنب 

هک دوب  تایز "  نبا  رضحم "  رد  فوسلیف  يدنک "  دوب "  دهاوخن  گنسمه  رعـش  دوخ  اب  يزودنا ، یم  راعـشا  نیا  کین  شاداپ  هب  هچنآ 
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يرایـشوه و یگنازرف و  نانچ  وا  رد  تفگ  ینک ؟ یم  يرواد  نینچ  نیا  اجک  زا  دـنتفگ : دوش . یم  گرم  ناوج  ناوج ، نیا  تفگ ، يو  هب 
ار شمسج  وا  یناحور  ناج  دروخ  یم  ار  شماین  هک  يدنه  ریشمش  نوچمه  متسناد  هک  مدید  یعبط  کین  یقوذ و  شوخ  اب  ماوت  یکریز 

دروخ . دهاوخ 
هحفص 132) دلج 1  ناکلخ  نیا  خیرات  )

دوخ هدورس  نیا  هب  نوچ  دوتس و  يا  هینیـس  هدیـصق  هب  ار  نومام "  رـسپ  ای "  مصتعم "  نب  دمحا  مامت " ، یبا  هک  تسا  هدروآ  یلوص "  " 
هک : دیسر 

متاح  هحامس  یف  ورمع  مادقا 
سایا ءاکذ  یف  فنحا  ملح  یف 

یتخل يو  تست . هدوتس  زا  رتالاب  ریما  تفگ : دوب  رضاح  هک  فوسلیف  يدنک "  " 

هحفص 229 ] ] 

تفگ : دروآ و  رب  رس  سپس  درک و  گنرد 

هنود  نم  هل  یبرض  اورکنت  ال 
سابلا يدنلا و  یف  ادورش  الثم 

هرونل  لقالا  برضدق  هللااف 
ساربنلا هاکشملا و  نم  الثم 

دندرک . اهیتفگش  يو  یشوه  زیت  زا  ناگمه 

مامت یبا  رعش  ناوید 

نب نامثع  ندـناوخ  زا  تسا ، هدـمآ  هاعولا "  هیغب  رد ص 324 "  هکنانچنآ  نکیل  تسا . هدرکن  نودـم  ار  دوخ  رعـش  مامت  وبا  دـنیوگ : یم 
نآ زا  سپ  و  هدمآ ، مهارف  شدوخ  یگدنز  راگزور  رد  يو  رعش  هک  دیآ ، یم  رب  نینچ  وا ، دوخ  يارب  ار  رعاش  ناوید  یضرق م 273  ینثم 

دنا : هلمج  نآ  زا  هآ  دنا  هدرامگ  تمه  نآ  ظفح  حورش و  صیخلت و  بیترت و  هب  نایبدا  مالعا و  زا  یهورگ 
. تسا مامت  یبا  راعشا  رب  یحرش  ار  يو  هک  لاسب 320  هتشذگ  رد  ناسیک  میهاربا  نب  دمحم  نسحلا  وبا  - 1

. تسا هدروآ  مهارف  گرب  هب 300  بیرق  رد  مجعم  فورح  بیترت  هب  ار  رعاش  ناوید  هک  یلوص م 6/325  ییحی  نب  دمحم  رکب  وبا  - 2
 . تسا هدرک  بترم  عاونا  بیترت  هب  ار  رعاش  راعشا  هک  یناهفصا . هزمح  نب  یلع  - 3

. دراد رعاش  راعشا  رب  یحرش  هک  یعفاش م 380  يرهزا  دمحا  نب  دمحم  روصنم  وبا  - 4
 . داد رعاش  ناوید  رب  یحرش  هدوب و  هدنز  لاس 380  دودح  رد  هک  یعفار  دمحم  نب  نیسح  علاخ  - 6
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. دراد مامت  یبا  رعش  شنیزگ  رایتخا و  باتک  هک  لاس 418 ، هب  هتشذگ  رد  یبرغم  یلع  نب  نیسح  ریزو  - 7

هحفص 230 ] ] 

ناحیر وبا  دوخ  طخ  هب  ار  نآ  يومح  هک  دراد  مامت  یبا  ناوید  رب  یحرـش  لاسب 340  هتـشذگ  رد  ینوریب  دمحا  نب  دمحم  ناحیر  وبا  - 8
. تسا هدید 

. دراد بیبح "  يرکذ  مانب "  نآ  حرش  اب  رعاش  ناوید  زا  یصیخلت  هک  لاسب 449 ، یفوتم  يرعم  هللا  دبع  نب  دمحا  ءالعلا  وبا  - 9
. تسوا ناوید  حراش  هک  یفوتم 502  يزیربت  بیطخ  یلع  نب  ییحی  ایرکز  وبا  - 10

. دراد دلج  رد 10  مامت  وبا  ناوید  رب  یحرش  هک  یلبرا م 637  كرابم  یفوتسم  نبا  تاکربلا  وبا  - 11
. دوب يو  رعش  ظفاح  هک  یفوتم 637  دمحم  نب  رصن  نیدلا  ءایض  حتفلا  وبا  - 12

. درک یم  ظفح  زا  ار  هسامح  رعش و  ناوید  هک  يراصنا م 672  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 13
. دراد مامت  یبا  ناوید  رب  یحرش  هک  طایخ  نیدلا  یحم  - 14

. تسا هدش  پاچ  رصم  رد  هک  دراد  مامت  یبا  ناوید  رب  یحرش  يو  دوسا . میهاربا  محلم  رتکد  - 15
. تسا رایسب  نآ  هداتفا  راعشا  هک  توافت  نیا  اب  تسا . فورح  رب  بترم  هک  تسا  یلوص "  بیترت "  رب  ارهاظ  مامت  یبا  ناوید  یپاچ  هخسن 

دای هر )  ) نیسح نب  دمحا  و  تسا . یناوارف  راعشا  ربمغیپ  نادناخ  هرابرد  ار  مامت  وبا  تسا : هتفگ  شتسرهف  هحفص 12  رد  یشاجن "  اریز " 
نآ رد  هدوب و  وا  هنامز  هب  کیدزنای  رعاش  دوخ  راگزور  رد  هتـشون  دیاش  هک  تسا  هدـید  يا  هنهک  هخـسن  رعاش  ناوید  زا  هک  هدرک  يروآ 

ناوید رد  نکیل  دومن ، دای  تسا  هتشذگ  رد  يو  نامز  رد  مامت  وبا  هک  ع )  ) داوج ماما  ات  هعیش  ناماما  زا 

هحفص 231 ] ] 

یتسد نآ  ای  نیا  ربانب  دوش . یمن  تفای  میدروآ ، باتک  نیا  رد  هک  يا  هیئار  هماکچ  نامه  زج  يزیچ  رایـسب  راعـشا  نیا  زا  مامت  یبا  یپاچ 
هکنآ ای  دنا و  هدرک  يراک  نینچ  زین  اهنآ  اب  هک  بتک  ریاس  لثم  تسا ، هتخادنا  عبط  هاگب  ار  اه  هماکچ  نیا  دـشاب ، پاچ  رد  نیما  دـیاب  هک 

 " يرعم ءالعلا  وبا  يراصتخا "  روکذم  هخسن  نامه  ناوید  یپاچ  هخسن  هکنآ  ای  هتفاین و  یـسرتسد  یـسیونتسد ، نینچ  هب  پاچ  ماگنه  رد 
تسا .

نآ حورش  هسامح و  ناوید 

مدرم هدروآ و  يور  نآ  هب  ناـگرزب  هک  تـسا  يا  هساـمح  ناوـید  تـسا ، هدروآ  رد  فیلاـت  تروـصب  ار  نآ  هـک  ماـمت  یبا  راـثآ  زا  یکی 
هناخ رد  ار  رثا  نیا  يو  تسا  هدروآ  مهارف  ار  برع  مالک  هوجو  رعـش و  نویع  باتک  نیا  رد  مامت  یبا  دنا . هدرب  اه  هرهب  نآ  زا  ناراگزور 
نیا دروکدرگ و  دوب  هدرک  رهـش  نیا  هب  یگدـنهانپ  هب  ریزگان  ار  يو  ناراب  فرب و  لوزن  هک  هاگنآ  نادـمه  رد  هملـس "  نبا  ءاـفولا  یبا  " 

تمه نآ  حرـش  هب  بدا  ناسانـش  رـس  زا  يرایـسب  هدروا و  دوـب و  هدرک  بترم  تـسا  ینف  هژیو  نآ  زا  یباـب  ره  هـک  باـب  هد  رد  ار  باـتک 
دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دندرامگ 

. یقرب هیولیجام  مساق  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا   - 1
. مراهچ نرق  طساوا  رد  هتشذگ  رد  یطاسیمس  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 2
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. تسا هتشذگ  رد  لاسب 396  هک  يزار  يوغل  يایرکز  نب  سراف  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  - 3
یبا تسا "  هدمآ  ءابدالا "  مجعم  دلج 3 "  رد ص 24  هچنآ  ربانب  لاسب 385 و  یفوتم  يرمن  هللا  دبع  نب  یلع  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  - 4

. دراد هسامح ، حرش  رد  يرمن "  نیا "  رب  يدر  یناج "  دنغ  نسح  دوسا  دمحم 

هحفص 232 ] ] 

هسامح قلغتسم  رب  یحرش  هسامح و  ءارعـش  قاقتـشا  رد  جهنملا )  ) مانب یباتک  اروا  لاس 392  هب  هتـشذگ  رد  ینج  نب  نامثع  حـتفلا  وبا  - 5
. تسا

. یقهیب دیز  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 6
. تسا هدوب  تسا  هدنز  لاس 395  ات  هک  يرکسع  دیعس  نب  هللا  دبع  نب  نسح  لاله  وبا  - 7

لاس 414 . هتشذگ  رد  يوحن  يوره  لامک  نب  مدآ  نب  دمحم  رفظملا  وبا  - 8
یفوتم 421 . یناهفصا  یقوزرم  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا  خیش  - 9

.449 یفوتم یخونت  هللا  دبع  نب  دمحا  ءالعلا  وبا  - 10
یفوتم 458. یسلدنا  هدیس  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 11

یفوتم 475 . یتاماش  نیسح  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  نیسحلا  وبا  - 12
یفوتم 467 . یسراف  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دیز  مساقلا  وبا  - 13

یفوتم 476 . يربخ  هللا  دبع  نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  میکح  وبا  - 14
. تسا هدرک  گرزب  یحرش  ار  نآ  بترم و  فورح  رب  ار  هسامح  ناوید  يو  یفوتم 476 . يرمتنش  ناملس  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 15

. تسا هسامح  ناوید  رب  حرش  هس  ار  يو  هک  يزیربت م 502  بیطخ  یلع  نب  ییحی  ایرکز  وبا  - 16
لاس 514 . هتشذگ  رد  یلیبشا  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 17

یفوتم 544 . یقهیب  یلع  نب  دوعسم  نساحملا  وبا  - 18
یفوتم 577 . يرابنا  دمحم  نبا  نمحرلا  دبع  تاکربلا  وبا  - 19

یفوتم 584 . یلیبشا  یمرضح  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  - 20
. یناهفصا یترمید  دمحم  نب  مساق  دمحم  وبا  - 21

لاسب 601 . هتشذگ  رد  یلح  میمش  نسح  نب  یلع  خیش  - 22
یفوتم 616  يدادغب  يربکع  هللا  دبع  نب  نیسح  نب  هللا  دبع  ءاقبلا  وبا  - 23

، يوحن يوغل  يدابارتسا  دمحا  نب  نسح  یلع  وبا  - 24

هحفص 233 ] ] 

. تسا هدیمان  یضیفلا )  ) ار نآ  هک  دراد  هسامح  رب  يرصتخم  حرش  نیسح . ضیف  يولوملا  - 25
نامقل خیش  - 26

رصاعم . يرهزا  یفصرم  یلع  نب  دیس  خیشلا   - 27
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دینک . عوجر  هعیرذلا  هاعولا و  هیغب  ءابدالا و  مجعم  میدن و  نبا  یشاجن و  تسرهف  هب 

هسامح ياهناوید 

: دنیاهنآ زا  هک  دنا  هدرک  تیعبت  مامت  یبا  زا  يزاس  هسامح  رد  يرایسب  هورگ 
یفوتم 284 . يرتحب  هدیبع ، نب  دیلو  هدابع  وبا  - 1

لاس 369 . هب  هتشذگ  رد  يزار  يوغل  سراف  نب  دمحا  نیسحلا  وبا  - 2
یفوتم 371  دیعس  نامثع  وبا  يرگید  رکب و  وبا  یکی  دندلاخ ، مانب  ود  ره  هک  مشاه  دنزرف  ود  - 3

يوحن . يرکسع  هللا  دبع  نب  نسح  لاله  وبا  - 4
لاسب 676  هتشذگ  رد  يرمتنش  نامیلس  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 5

یترمید . یناهفصا  یلع  نب  دمحم  نیصح  وبا  - 6
. تسا هدرمش  تغل  وحن و  نادنمشناد  زا  ار  يو  میدن  نبا  هک  شامد  وبا  - 7

. ینابزرم فلخ  نب  دمحم  سابعلا  وبا  - 8
یفوتم 542  يرجش  نبا  هب  فورعم  یلع  نیدلا  تبه  تاداعسلا  وبا  - 9

لاسب 601  هتشذگ  رد  یلح  میمش  نسح  نب  یلع  خیش  - 10
یفوتم 654  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 11

لاس 659  رد  هتشک  يرصب  جرف  یبا  نب  یلع  نیدلا  ردص  - 12
لاسب 672 هتشذگ  رد  يراصنا  دمحم  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 13

هحفص 234 ] ] 

مامت یبا  یبدا  راثآ 

لیابقلا . رعش  نم  رایتخالا  ءارعشلا . رعش  نم  تارایتخالا 
هب هک  تسا  مالسا  تیلهاج و  دئاصق  زا  یئاه  هنیزگ  هک  لوحفلا  لطخالا و  ریرج و  ضئاقن  نیثدحملا . رعش  نم  راتخملا  تاعطقملا  رایتخا 

دنا . هدرک  دای  وا  زا  ار  راثآ  نیا  نارگید  دوخ و  تسرهف  رد ص 235  میدن  نبا  دریذپ ، یم  نایاپ  همره "  نبا  " 

دنا هتشون  باتک  مامت  یبا  یگدنز  هرابرد  هک  یناسک 

يروآ درگ  یهورگ  ار  مامت "  یبا  یگدـنز "  نامز  زا  هدـنام  اجب  راعـشا  بادآ و  اـه و  یجنـس  هتکن  اـه و  یمزب  شوخ  رداون و  راـبخا و 
دنا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک 

مامت ) یبا  نم  نییوحنلا  تاقرس -   ) مانب تسا  یباتک  ار  يو   280 یفوتم . رهاط  نب  دمحا  لضفلا  وبا  - 1
رد 340 شتـسرهف  اب  باـتک  نیا  تسوا و  زا  ماـمت ) یبا  راـبخا   ) باـتک هک  لاـسب 336  هتـشذگرد  یلوصا  ییحی  نب  دـمحم  رکب  وـبا   - 2

. تسا هدش  پاچ  هحفص 
يومح توقای  ودراد  ءزج  رد 10  يرتحبلا ) مامت و  یبا  نیب  هنزاوملا   ) باـتک هک  یفوتم 371  يرصب  يدمآ  رـشب  نب  نسح  مساقلا  وبا  - 3
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یئاطخ رد  راـمع "  نبا  رب "  تسا  يدر  ار  يدـمآ "  نیا "  زین  و  دراد . یئوگتفگ  هنزاوم  نیا  نوماریپ  رد  ءاـبدالا  مجعم  رد ص 59 ج 2 
. تسا هتفرگ  مامت "  یبا  رب "  هک 

یبا رابخا   ) باتک ود  نآ  هک  لاسب 371  یفوتم  دیعس  نامثع  وبا  مانب  يرگید  دمحم و  رکب  وبا  مانب  یکی  دلاخ  ود  ینعی  مشاه  نادنزرف  - 4
. دنراد هرعش ) نساحم  مامت و 

رب هک  یتاداقتنا  زا  ودراد  مامت ) یبا  هملظ  نم  راصتنالا   ) مانب یباتک  هک  لاسب 421  یفوتم  یناهفصا  یقوزرم  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا  - 5
. هدومن عافد  دنا ، هدرک  مامت  یبا 

هحفص 235 ] ] 

. تسا هتشون  گرب  ابیرقت 100  رد  مامت ) یبا  رابخا   ) باتک هک  یفوتم 444  ینابزرم  نارمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 6
یبا یلع  ساون  یبا  لیـضفت   ) باتک و  هرعـش ) نم  راتخملا  مامت و  یبا  رابخا   ) باتک هک  یطاسیمـس  يودع  دمحم  نب  یلع  نیـسح  وبا  - 7

. تسوا زا  مامت )
. تسوا زا  مامت ) یبا  نم  يرتحبلا  تاقرس   ) باتک هک  یبیصن  ییحی  نب  رشب  ءایض  وبا  - 8

. تسا هدرک  فینصت  نآ ، ریغ  مالسا و  رد  مامت  یبا  ياهاطخ  رد  یباتک  هک  دیرف "  هب "  فورعم  یلبرطق  هللا  دیبع  نب  دمحا  - 9
لاس هب  هتشون و  هحفـص  رد 309  مامت ) یباـب  قلعتی  اـمیف  ماـیالا  هبه   ) باـتک هک  یفوتم 1073  لصوم  یـضاق  یعیدب ، فسوی  خیـش  - 10

. تسا هدش  پاچ  رصم  رد   1352
. دنه سرانب  رد  لاسب 1181  هتشذگ  رد  ینالیج  يدهاز  بلاط  یبا  نب  یلع  دمحم ، خیش  - 11

هعیشلا نایعا  فلوم  یلماع  نیما  نسحم  ام  رورس  - 12
تسا . هدش  پاچ  هحفص  رد 100  توریب  رد  هک  دراد  رعاش  نیا  هرابرد  یفیلات  تسا و  رضاح  رصع  ناگدنسیون  زا  هک  خورف  رمع  - 13

تسرهف ج 11 ، يربط ص 9  خـیرات  میدـن ص 235 ، نیا  تسرهف  زتعم ، نبا  تاـقبط  رد ص 133  ار  مامت  یبا  یگدـنز  لاـح و  حرـش  و 
 - 27 رکاسع 4 ص . نبا  خیرات  نادلبلا 3 ص 37  مجعم  بهذلا 2 ص 283 و 357  جورم  بیطخ 8 ص 248 . خیرات  یشاجن ص 102 

صیصنتلا 1 ص دهاعم  نانجلا 2 ص 102  تارم  همالع . هصالخ  دواد  نبا  لاجر  ناکلخ 1 ص 131  نبا  خیرات   613 ءابلا ص . ههزن   18
لما هعبار . هضور  رد  يزوـنز  هنبحلا  ضاـیر  ص 501 . نونظلا 1  فـشک   458 نینموملا ص . سلاـجم   72 ص . بهذلا 2  تارذـش   141

جهنم لاقملا ص 96  یهتنم   8 لمالا ص .

هحفص 236 ] ] 

یمالسا 1 ص فراعملا  هرساد  یناتـسب 2 ص 56 . فراعملا  هرئاد  تسا  یمظاک  ردص  ام ، دیـس  زا  هک  لمالا  لما  هملکت  لاقملا ص 92 .
تفای . ناوت  یم  نآ ، ریغ  685 و  يدج 2 ص 693 -  دیرف و  فراعملا  هرئاد   420

مامت یبا  تافو  تدالو و 

ادیپ نیقی  دراد ، هک  یفالتخا  ترثک  تهج  زا  تسا ، هدـمآ  اهباتک  رد  مامت ، یبا  تشذـگ  رد  تدالو و  هرابرد  هک  یلاوقا  زا  کی  چـیه  رب 
رد هک  یفالتخا  نکیل  هیف . اـمب  يردا  تیبلا  لـها  اریز  میدـیزگ  یم  رب  ار  ماـمت )  ) شدـنزرف زا  لوقنم  هتفگ  هک  دومن  یم  هتـسیاش  میدرکن 
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دنک . یم  بلس  مه  نآ  زا  ار  ناسنا  دامتعا  تسه ، اهباتک  رد  زین  وا  زا  لوقنم  نخس 
هدمآ و ایند  هب  ياهلاس 192 و 190 و 188 و 172 ، زا  یکی  رد  يو  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  دای  هراب  نیا  رد  هک  یلاوقا  عومجم  نیا  رباـنب 

باب نوریب "  رد  یسوط "  دیمح  نب  لشهن  وبا  تسا "  هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  هتشذگ و  رد  لصوم  رد  هنس 232 و 231 و 228  رد 
دورس : نینچ  وا  كوس  رد  مهج "  نب  یلع  تخاس و "  يدبنگ  وا  راوگ  رب  قدنخ  رانک  رب  نادیملا " و 

تیاکـش دمآ و  رد  نایرگ  رازن و  يرکیپ  هنوگ  هب  رعـش  تخادنا  هیاس  نآ  رب  مایا  تبکن  تسـشن و  متام  هب  نیریـش  ياه  هشیدنا  يروآ  ون 
درونهر درم و  ربا  درپس و  نآ  تسردان  هب  ار  یفاوق  تسرد  هنامز ، دمآ و  درد  هب  يو  زا  سپ  رعش  لد  دنار  ملق  نابز  هبار  شیوخ  تبیصم 

تفگ : نینچ  وا  هیثرم  رد  بهو "  نب  نسح  و "  تشک . ار  مامت  یبا  ینعی  رعش  ناتسوب  ناور  يوجو  دنمورین 
. دنتفخ روگ  کی  رد  دـندرم و  مهاب  ود  نیا  دـش  راوگوس  یئاط  بیبح  ینعی  نآ  ناتـسوب  هناورـسخ  هک  رب  نارعاش و  متاخ  گوس  هب  رعش 

بهو نب  نسح  زین "  دنا و  هداد  تبسن  زین  نجلا "  کید  هب "  ار  تیب  ود  نیا  دندوب . مهاب  زین  یگدنز  نامز  رد  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه 
: تفگ اثر  نینچ  ار  وا  يرگید ، هدیصق  رد  " 

هحفص 237 ] ] 

. دـننکفا هیاس  روگ  نآ  رب  اهنآ  یبایپ  ياهراپ  يرتسگ  هیاـس  تقو  هب  و  دـننک -  باریـس  دـننایرگ  وا  رب  هک  یئاـهربا  ار  وا  روگ  لـصوم  رد 
بیبـح " و هک "  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  یبـیبح "  روگ "  نیا  ملخ  هچ  دـنرد . ناـبیرگ  اهردـنن  دـننز و  تروصب  همطل  وا  داـی  هب  زین  اـهقرب 
ار ملد  دیـسر و  نمب  گرزب  سب  يربـخ  دورـس : نینچ  وا  هیثرم  رد  مصتعم  ریزو  تاـیز "  کـلملا  دـبع  نب  دـمحم  و "  دوـب . نم  تسود 

ناقربز یبا  زا "  رعش  نیا  هک  دنا  هتفگ  و  دیئوگم . ار  یئاط "  ادخب "  ار  امـش  مداد  خساپ  نم  درم و  بیبح "  دنتفگ "  دروآ . دردب  تخس 
تسا . هیما  ینب -  يالوم  بتاک "  ناقربز  نب  هللا  دبع 

دندیسرپ : ار  شرعش  نیا  ینعم  نینع "  نب  دمحم  نساحملا  وبا  نیدلا  فرش  زا " 

توترا  نیتطوغلا و ال  حور  هللا  یقس 
اهروبق الا  ءاب  دجلا  لصوملا  نم 

دنزرف ماـمت  وـبا  ماـمت . یبا  مارتـحا  هب  تفگ  يداد ؟ صاـصتخا  نآ  ياـهروگ  هب  يدرک و  مارح  لـصوم "  همه "  رب  ار  یبا  ریـس  ارچ  هـک 
رعـش هک  تساوخ  مامت )  ) زا وا  دـمآ و  رهاط "  نب  هللا  دـبع  دزن "  هب  ردـپ  گرم  زا  سپ  هک  تشاذـگ  اج  هب  دوخ  زا  مامت )  ) ماـنب يرعاـش 

دناوخ : نینچ  يو  دناوخب و 
تسارآ . بوخ  يور  هب  ارت  هک  تسوا  هچ  درادب  تا  هدنز  راگدرورپ 

دیدرگ  زبس  رس  تششخب  هب  کشخ  بوچ  دش و  غورف  رپ  ترون  زا  دادغب 
دورس : نینچ  سپس  درک و  گنرد  یتخل  هللا  دبع 

تخادنا . تهابتشا  هب  تیوزرآ  هک  یتسارب  دراد ، تا  هدنز  راگدرورپ 
داد . یم  وت  هب  تشاد ، يزیچ  رگا  تسا و  یهت  شا  هسیک  هک  يا  هدمآ  یسک  دزن  هب 

ردپ يرعاش  يورین  رگا  تفگ  دیدنخ و  هللا  دـبع  راذـگب . نآ  رب  لام  زا  يا  هنارـس  تسا ، ابر  یعون  رعـش  هب  رعـش  دتـس  داد و  تفگ : مامت 
داد . نامرف  وا  يارب  يا  هلص  هب  يراد و  يو  یجنس  هتکن  تفارظ و  يرادن 
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هحفص 259) طاوطو  صئاصخلا  ررغ  )

هحفص 238 ] ] 

مامت یبا  رب  يدقن 

وکبی  دق  داوجلا 
تسانشآ و نآ  سیماون  هب  راد و  هشیر  بهذم  رد  هکنآ  اب  هک  میـشابن  تفگـش  رد  مامت  یبا  نوچ  یتیـصخش  زا  ارچ  تسا و  بجعت  ياج 
هچ اب  نانآ  نافلاخم  هک  دناد  یم  بوخ  و  دراد ، یهاگآ  نانآ  شیاتس  لباق  ياهششوک  ردقنا و  رگ  راثآ  یبهذم و  ياهتیـصخش  لاوحا  زا 

دنسپان و تشز و  یتروص  هب  ار  ناشکانب  ات  ششخرد و  رپ  هتـسارآ و  خیرات  دننک و  مان  دب  ار  اهنآ  هک  دننآ  هشیدنا  رد  یـششوک  شالت و 
تیاده و درمربا  نوماریپ  رد  رد  نانمـشد  هنوگ  نیا  هدوهیب  نانخـس  دـنروآ ، رد  کنفج  لاجنج و  اب  هارمه  گنن و  یمان و  دـب  هب  هتخیمآ 
ار زوت  هنیک  نانمـشد  نیا  ياه  تمهت  هدمآ و  هتـسارآ  شا  هدـید  رد  یفقث  دـیبع  یبا  نب  راتخم  ینعی  روالد  نامرهق  وجگنجرگ و  تضهن 

هتفگ : تسا  تبث  شناوید  هحفص 114  رد  هک  دوخ  هیئار  هماکچ  رد  هتشادنپ و  تباث  تقیقح  شتضهن ، نیئآ و  راتخم و  هرابرد 
نیئآ وا  دـنچ  ره  دیـشخب . افـش  ار  نادـناخ  نیا  لد  درد  شیهاوخ  نوخ  اب  راتخم  درک و  چوک  ـالبرک  زا  نایمـشاه  هدیـسر  متـس  ناوراـک 

دنتسج . يرازیب  وا  زا  اهنآ  دش و  راکشآ  شنورد  زار  ماجنا  رس  تشادن و  يراتخم  هدیدنسپ و 
تیاده نید و  نادرم  شیپاشیپ  رد  راتخم ، هک  دبای  یمرد  دزادنا ، رظن  ذفان  يدید  اب  لاجر  ملع  ثیدح و  خیرات و  رب  سک  ره  هکیلاح  رد 

هدوبن و نایوما  متـس  هشیر  ندروآ  رد  نارفاک و  ناینب  ندـنک  رب  هار  زا  لدـع ، نتـشاداپ  رب  يارب  زج  وا  گرزب  تضهن  تسا و  صـالخا  و 
تهج نیمهب  درادن و  یتسار  یتسرد و  هب  یهار  دـنا ، هتـسب  يورب  هک  یتاماط  تمهت و  همه  نآ  هدوب و  رودـب  یناسیک  نیئآ  زا  وا  تحاس 

وا ع )  ) رقاب ماما  اصوصخم  دنا و  هدروآ  تمحر  يورب  مالسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  داجس و  تارضح  ینعی  ام  راوگرزب  ناربهر  نایاوشیپ و 
تسا . هدوب  ساپس  دروم  ص )  ) ربمغیپ كاپ  نادناخ  هاگشیپ  رد  هشیمه  شلامعا  تیصخش و  نیا  و  تسا . هدوتس  رایسب  ار 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدوتس  یگتساریپ  هب  هدرمش و  گرزب  ار  يو  زین  مالعا  ءاملع 

هحفص 239 ] ] 

رد هیقف ، يامن "  نبا  شلاجر "  رد  دواد "  نبا  هصالخ "  رد  همالع "  هللا  تیآ  شلاجر "  باتک  رد  سواط ، نب  نیدـلا  لامج  ام "  دـیس 
ریرحت رد  ملاعم  بحاص  هعیـشلا "  هقیدـح  رد "  یلیبدرا  ققحم  تسا . هتـشون  وا  هراـبرد  هک  راـضنلا "  بوذ  ماـنب "  يا  هناگادـج  هلاـسر 

نادنمـشناد رگید  و  دنا . هتخادرپ  وا  زا  عافد  هب  لاقملا  یهتنم  رد  یلع  وبا  خیـش  نینموملا و  سلاجم  رد  یـشعرم  هللا  رون  یـضاق  یـسواط ،
زین .

دنا هتشون  باتک  راتخم  هرابرد  هک  یناسک 

هدرک و دای  وا  يارب  یصوصخم  ترایز  دوخ  رازم  باتک  رد  لوا  دیهش  خیـش  هک  تسا  هدیـسر  اجناب  وا  زا  ناگتـشذگ  تشادگرزب  راک  و 
نیز ماما  هب  تبـسن  تبحم  دـنوادخ و  تعاـط  رد  يو  صـالخا  تیـالو و  راـک  رد  وا  یتسرد  یگتـسیاش و  رب  تسا  ینیتسار  هاوگ  نآ  رد 

نادـناخ ترـصن  نید و  نایاوشیپ  ياضر  هار  رد  يو  هکنیا  زا  دراد  تیاکح  زین  وا و  زا  ناـنموم  ریما  ادـخ و  لوسر  يدونـشخ  نیدـباعلا و 
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تسا . هدوب  زابناج  راک و  ادف  نانآ ، یهاوخ  نوخ  ربمغیپ و  كاپ 
یجواس نیدلا  ماظن  خیش  تسه و  دشاب ، یم  يرئاح  نیـسح  نب  یلع  زا  دیهـشلا و  رازم  همجرت  هک  دیرملا "  دارم  باتک "  رد  ترایز  نیا 

تسا . هدرک  حیحصت  ار  نآ  لاوقالا "  ماظن  فلوم " 
رد ص 138 ج 1 هچنآ  ربانب  هدوب و  هعیش  دزن  رد  روهشم  ياهرازم  زا  هتـشذگ  ناراگزور  رد  راتخم  ربق  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  باتک  نآ  زا 
تادـقتعم و اـهیزوریپ و  وا و  تریـس  راـتخم و  راـبخا  ندروآ  مهارف  رد  تسا و  هتـشاد  مه  یفورعم  دـبنگ  هدـمآ ، هطوـطب "  نـبا  هـلحر " 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرامگ  تمه  مالعا  زا  یهورگ  شلامعا 
. دراد راتخملا ) یف  راثلا  ذخا   ) مانب یباتک  هک  لاس 157  هب  هتشذگ  رد  يدزا  ییحی  نب  طول  فنخم  وبا  - 1

. تسا راتخملا ) رابخا   ) مانب یباتک  ار  يو  یفوتم 212  راطع  یفوک  يرقنم  محازم  نب  رصن  لضفلا  وبا  - 2
تسا . راتخملا ) رابخا   ) زین ار  وا  هک   215 یفوتم 25 -  ینئادم  فیس  یبا  هللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 3

هحفص 240 ] ] 

. تسا راتخملا ) رابخا   ) زین ار  وا  هک  یفوتم 283  یفوک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  - 4
. دراد راتخملا ) رابخا   ) باتک هک  یفوتم 302  يدولج  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  دمحا  وبا  - 5

. دراد راتخملا ) باتک  هک "  لاسب 381  یفوتم  قودص  یمق  هیوباب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 6
. تسا راتخملا ) رابخا  رصتخم   ) باتک ار  وا  هک  لاسب 469  هتشذگ  رد  یسوط  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 7

. دراد راتخملا "  رابخا  باتک "  هک  دیفم  ام  خیش  هفیلخ  یبلاط ، يرفعج  هزمح  نب  نسح  نب  دمحم  یلعی  وبا  - 8
. دراد موظنم  راثلا ) صصق   ) ای تاراثلا )  ) باتک هک  جوتم  نب  دمحا  خیش  - 9

( راثلا حرـش  یف  راضنلا  بوذ   ) باتک ار  يو  تسا  هتـشذگ  رد  لاس 645  رد  تسا و  روهـشم  اـمن  نبا  هب  هک  رفعج  نیدـلا  مجن  هیقف ، - 10
. تسا هدش  پاچ  راحب  مهد  دلج  رد  نآ  مامت  هک  تسا 

نآ شراگن  زا  بجر 1127 رد 20  هک  دراد  نیـسحلا ) تاراـث  حرـش  یف  نیعلا  هرق   ) باـتک هک  يزورم  یلماـع  نسح  نب  یلع  خیـش  - 11
. تسا هتفای  تغارف 

پاچ نازحالا ) ریثم  نیعلا و  رون   ) باتک ای  تسا و  نیسحلا  راث  حرش  یف  نیعلا  هرق   ) مانب شباتک  هک  دمحم  نب  دبع  هللا  دبع  وبا  خیـش  - 12
. تسا هدش 

. دراد راثلا ) ذخا  یف  راصبالا  رون   ) باتک هک  يدابآ  ریصن  يوقن  یلع  رادلد  دیس  ریبک  همالع  دیفح  یقت  دمحم  نب  میهاربا  دیس  - 13
. تسا هدش  پاچ  لاس 1303  رد  دراد و  نیدهاجملا ) هضور   ) هک يوره  ماسح  نب  هللا  ءاطع  یلوم  - 14

. دراد هیراتخم ) هلمح ي   ) هک یناتسجرا  هللا  دبع  یلوم  نب  نیسح  دمحم  یلوم  - 15
( ماقتنا هراظن   ) باتک هک  ونهکل "  نکاس "  یلع  باون  يدنه  هدنسیون  - 16

هحفص 241 ] ] 

. تسا هدش  پاچ  ءزج  ود  رد  دراد و 
. دراد همان "  راتخم  هک "  يدنه  لیعامسا  نب  یلع  مالغ  جاح  - 17
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. دراد راثلاب ) ذخالا  هصق  یف  رابخالا  قدصا   ) باتک هک  یلماع  نیما  نسحم  دیس  ام ، دیس  - 18
. دراد امن ، نبا  راضنلا ) بوذ   ) همجرت هک  يدنه  میکح  نیسح  دیس  - 19

. دراد راتخملا ) هاجن  تابثا  یف  رایخالا  هفحت   ) باتک هک  هدازیدنه 1290  شخب  نیسح  دیس  نب  نیسح  دمحم  دیس  - 20
ار نخس  قح  نآ  رد  دراد و  هحفـص  رد 250  راثلا ] خیش  لاح  حرـش  وا : راضنلا  کیبس   ] باتک هک  يدابدروا  یلعدمحم  ازریم  خیـش   - 21
رد هک  مدید  یباتک  ارنآ  هدناوخ و  ار  رثا  نیا  زا  يدایز  رادقم  نم  تسا  هتشاذگن  شکرت  رد  يریت  هدیشک و  ار  قیقحت  نامک  هدرک و  ءادا 

هدشن . فیلات  شدننام  تسا و  رصحنم  باب  نیا 

راتخم هرابرد  يا  هماکچ 

نآ رد  دراد و  ماـمت  یبا  هدیـصق  يور  هب  يا  هدیـصق  راـتخم "  هراـبرد "  وا  داـهد  وکین  شاداـپ  تقیقح  قـح و  يوـس  زا  ار  يو  دـنوادخ 
تسا : نیا  هماکچ  نآ  تسا و  هدوزفا  راتخم  يانث  رب  ار  رتشا "  کلام  نب  میهاربا  ینعی "  راتخم  تلیضف  کیرش  تسود و  شیاتس 

ياه تمعن  ص )  ) دـمحم نادـناخ  هاگـشیپ  ارت  يدروآ . فک  هب  تریگ  ماقتنا  ریـشمش  اب  هچنآ  تداب  اراوگ  نوخ ، تیادـه و  ناـمرهق  يا 
تسا . رترب  تشاد  گرزب  زرم  زا  هک  تسا  يا  هدوتس 

دراد . كاب  یب  كاپ و  یلد  هنیس  رد  هک  دنتخانش  يا  هدید  راک  ارت  راگزور ، ياه  هدمآ  شیپ 
دندش . نآ  مزیه  هیما  ینب  نامدود  هک  یتخورفا  رب  یتخس  گنج  شتآ  نانچ  وت  و 

یتخیر . گنن  گرم و  گنرش  ناشماک  هب  يدناشچ و  ار  تیاده  یتخس  رس  هیما  هیمس و  ناگداز  انز  هب 
هب دوخ  رارج  رکشل  اب  دربن ، زور  رد  ار  نانآ  رایسب  هورگ  و  دندید ، مشچ  هب  ار ، تسکش  تگنج ، هتخآ  ریشمش  هب  رزاخ )  ) رانک رد  اهنآ  و 

يدنکارپ . زیتس 
ینادرم تعاجش و  هشیب  ناریش  یفطصم و  نادناخ  هاوخ  اوه  هک  ینارواگنج 

هحفص 242 ] ] 

دندوب . هدید  هثداح 
دنتساخ . یمن  اپب  حلسم ، نادربن  مهاب  ندش  وربور  يارب  زج  هکیناروالد 

مه زا  هیما  راوـخ  بارـش  راـک و  اـنز  ناراـکبان  سپ  دندیـشک  یم  اـماقتنا  او  داـیرف  دنتخانـش و  یمن  يزیچ  وا  یهاوـخ  نیک  ماـما و  زج  و 
دندیشاپ ،

زور نآ  زا  هک  يدرک  داـبآ  ار  یئاـه  هناـخ  درکن و  مشچ  هب  همرـس  يا  هیولع  چـیه  نآ ، نتخیر  ناـمز  زا  هک  یتفرگ  ماـقتنا  ینوخ  زا  وت  و 
دنتشک . البرک  رد  ار  اه  هناخ  نآ  نادنوادخ  نانمشد ، هک  دوب ، هدش  ناریو 

ینیب . فرژ  نیا  زا  وت ، رب  دورد  تفای . یمن  رد  وت  زج  یسک  ارنآ  قمع  دوب و  گرزب  سب  يدرد 
اب دروخرب  رد  هک  دوب ، میهاربا "  مانب "  هنازرف  يدرم  يو  تخات  دربن  هب  یفقث "  یتعاجـش "  اـب  يراکـش  يریـش  زین  عخن "  ناـمدود "  زا 

تفرگ . یم  مک  هب  ار  شکرس  ياهراکش  ثداوح ،
دزو . یم  تلاصا  شوخ  میسن  نآ  زا  هک  تسا  یتدایس  يرورس و  اب  هارمه  تیاده  نیا  هک  تسا  یتیاده  فرش  هب  هتسارآ  وا 

رد دـنام و  یم  ریـش  هب  زات  تخات و  هاگ  هب  دـنرادقم . یب  راوخ و  وا  ربارب  رد  راوتـسا  دـنلب و  ياـههوک  هک  تسا  يدـنمدرخ  شوپ  نشوج 
تسا . هیبش  نازیر  ناراب  هب  ششخب  نامز 
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دور یمن  ورف  يا  هکلهم  بیـشن  رد  نمـشد  رادید  هاگب  دنتـشرس . كاپ  داهن و  کین  هک  ینارورـس  نامه  تسا  دمحم  لآ  ياهلد  وا  ياج 
دناشن . یم  كاله  كاخ  هب  ار  هدمآ  زارف  رب  نامجاهم  هکنآ  رگم 

هنادنمتفارش ار  شیاتس  ءادر  دنک . یم  دود  هب  لدب  شوماخ و  ار  شکرس  نازورف و  ياه  هلعش  دیآ ، یم  زارف  رب  راوتسا  یگنهآ  هب  نوچ  و 
تسا . راوس  تسا ، نازارفارس  مار  هک  یبکرم  رب  دراد و  شود  رب 

هصالخ راتخم  رد  یشیاتس  ره  هک  روطنامه  تسا  رصحنم  يو  هب  یتلیضف  ره 
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دوش . یم 
دنا . هتفرگ  هیام  وا  غورف  زا  ار  یئافوکش  یگدنشخرد و  ياه  هفوکش  وا و  یگرزب  زا  ار  شیوخ  ثیدح  شوخ و  يوب  دوع ،

تسا . کین  راثآ  هدنزرا و  ياهراگدای  ناگراتس ، هرامش  هب  ار  وا 
دنک . یم  زاین  یب  دنا  هتخادرپ  يو  هراب  رد  نارگید  هک  يراعشا  مامت  زا  ار  يو  اهنآ ، شیاتس  ربمغیپ و  كاپ  نادناخ 

تداهـش و شاداپ  هک  یگرم  هب  ای  هک  متـشادن  نانآ  نوچمه  يراعـش  گنج  هماگنه  رد  مدوبن و  وا  بزح  زا  هک  تسا  نیا  رب  نم  سوسفا 
مسرب . هیما ، نادناخ  زا  يریگ  ماقتنا  يوزرآ  هب  ای  مدنبب و  لد  دراد ، یمانکین 

راب يراکبان  رفک و  رد  هک  یناناوج  گرم  كوس  هب  ار  ناردام  منزب و  نارب  ریشمش  هب  ار  ناشهاپس  نارس  مور و  ورف  نمشد  رکشل  بلق  رد 
مروآ . رداپ  زا  زین  تسا  ناشیا  هدنام  اجب  ثرا  ناگشیپ  رفاک  راع  گنن و  هک  ار  نانآ  ناریپ  مناشنب و  دنا ، هدمآ 

نیا زا  کـی  چـیه  شاداـپ  زا  ما ، هدوـبن  شیوـخ  میرح  ناعفادـم  زا  زین  نم  دربـن  نآ  رد  ارچ  هک  تسا  نم  لد  رد  هک  يدرد  نیا  اـب  نـکیل 
تسا . هدوب  نم  دنسپ  دنا  هدرک  نانآ  هچنآ  اریز  متسین  هرهب  یب  فقاوم 

يرکـشل هک  مشوخ  لد  یئادرف  هب  مدونـشخ و  دنتخیر ، هشیپ  رفاک  راک و  دـب  مدرم  زا  اهراکیپ  نآ  رد  نارواگنج  هک  یئاهنوخ  هب  نم  سپ 
هنابز دیآ و  یم  ردب  رابغ  درگ و  لد  زا  شهاپـس  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  رکـشل  رادـمچرپ  هک  يزور  نامه  دزیمآ ، یم  مه  رد  رایـسب  هوبنا و 

دنک . یم  ناشکرس  رس  زا  تسوپ  اهریشمش  مد  اهریت و  دنک و  یم  نایرب  ار  اه  هرهچ  ناشدربن  شتآ 
هب راتخم  دیـس  نوچ  ار  ربمغیپ  نامدود  نارادتـسود  دـناشن و  یم  ورف  ار  ناـگدز  هودـنا  نـالد و  هتـسخ  لد  زوس  هک  یگرزب  يزوریپ  زور 

تسا . زور  نآ  دناسر ، یم  فده 
هاگ زیرگ  يا  ادز و  هودنا  راسگمغ  يا  اهیتخـس و  رد  دیما  هیام  يا  ص ،)  ) دمحم كاپ  نامدود  نیما  يا  مصـصم و  درم  ربا  يا  راتخم  يا 

. اهیراوشد
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رگا تسین  یکاب  يدیـشخرد و  یگنازرف  هب  وت  دـنمورحم . یئاـنیب  زا  اـهنآ  هچ  دـنتفاین  رد  ار  تماـقم  يدـنلب  یهورگ ، رگا  تسین  تفگش 
دنام . هرهب  یب  ششخرد  نیا  ندید  زا  یئاه  هدید 

تـسود هیاسمه  راـبت  هاـنپرد  دـمحم و  راوج  رد  تهاـگیاج  تسا  نارورغم  تلزم  تنمـشد  يارب  تسا و  لزنم  نازارفارـس  يارـس  رد  ارت 
دزغل . یمن  یهاک  شرپ  زا  هوک  هک  دننادب  دیاب  دننز  تریت  تمهت  نامک  زا  نانمشد  رگا  تسوا .

تسوت و نآ  زا  تقیقح  هک  دننادب  دـیاب  دـنا  هدرک  راکنا  تسا ، شیاتـس  لباق  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هک  ار  تا  هدـنام  ياج  رب  بقانم  رگا  نانیا 
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مینک و یم  هیرگ  دش  نایارس  هوای  ياهیئوگ  روز  لاجنج  ریسا  هک  وت  تدایس  رب  رهم  رس  زا  ام  تسا  رودب  تیگرزب  كاپ  تحاس  زا  یتشز 
نابات هام  زا  اریز  تسین . نآ  اب  يربارب  يارای  ار  ناگراتس  هک  يا  هماکچ  میراد  یم  میدقت  وت  هب  ار  بانرز  رهوگ و  زا  هتسارآ  هدیـصق  نیا 

هتسارآ شاوت  يارب  هک  تسا  یسورع  نیا  دز  دهاوخن  ولهپ  نآ  مظن  نساحم  اب  زگره "  زین  راسب "  هئیطح " و "  راعـشا "  تسا . رت  هدنبات 
تسین . هدولآ  ینمادرت  يدیلپ و  هب  شرادید  دنا و 

هارمه دـنهد ، یم  رـس  همغن  ناناوخ  نآرق  نوچ  ماش  ماب و  ره  هک  نارازه  شوخ  ياون  نالبلب و  گنهآ  اب  اه  غاب  میالم  داـب  هک  یهاـگ  اـت 
داب . راثن  تروگ  رب  تحار  تمحر و  نازو و  وت  رب  یسدق  ياه  میسن  تسا 

. دانک باریس  نازیر  ناور و  بآ و  رپ  ياهربا  زین  ار  میهاربا "  تیاده "  تبرت 

یعازخ لبعد 

هراشا

شا  هیثات  هدیصق  لاس 246 و  هب  دیهش 

تارفزلا  نانرالاب و  نبواجت 
تاقطنلا ظفللا و  مجع  حئاون 

سفن  ارس  نع  سافنالاب  نربخی 
تآ رخآ  ضام و  يوه  يراسا 

تضوقت  یتح  نفعسا  وا  ندعساف 
تامزهنم رجفلاب  اجدلا  فوفص 

اهملا  نم  تایلاخلا  تاصرعلا  یلع 
تاصرعلا یلع  بص  جش  مالس 

افلام  دهاعملا  رضخ  اهب  يدهعف 
تارفخلا ضیبلا و  تارطعلا  نم 
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القلا  یلع  لاصولا  نیدعی  یلایل 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


تابرغلا یلع  انینادت  يدعی  و 

ارفاوس  نویعلا  نظحلی  نهذا  و 
تانجولا یلع  يدیالاب  نرتسی  و 

هوشن  یظحلب  یل  موی  لک  اذا  و 
تاوشن یلع  یبلق  اهب  تیبی 

رسحمب  اهجاه  تارسح  مکف 
تافرع نم  عمجلا  موی  یفوقو 

اهروج  رج  ام  مایالل  رت  ملا 
تاتش لوط  صقن و  نم  سانلا  یلع 

ادغ  نم  نیئزهتسملا و  لود  نم  و 
تاملظلا یف  رونلل  ابلاط  مهلعب 

هفلز  بلاطب  ینا  نم  فیکف و 
تاولصلا موصلا و  دعب  هللا  یلا 

هطهر  یبنلا و  ءانبا  بحاوس 
تالبعلا ءاقرزلا و  ینب  ضغب  و 

اهنبا  هیمس و  تدا  ام  ودنه  و 
تازجعلا مالسالا و  یف  رفکلا  اولوا 

هضرف  باتکلا و  دهع  اوضقن  مه 
تاهبشلا روزلاب و  همکحم  و 

متفشک  دق  هنحم  الا  کت  مل  و 
تانهو نه  نم  لالض  يوعدب 

يده  الب  کلم  ویبرق  الب  ثارت 
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تاده ریغب  يروش  الب  مکح  و 

هرمح  قفالا  هضرخ  انترا  ایازر 
تارف لک  معط  اجاجا  تدرو 

مهنیب  بهاذملا  کلت  تلهس  ام  و 
تاتلفلا هعیب  الا  سانلا  یلع 

هرهج  هفیقسلا  باحصا  لیق  ام  و 
تاتن لالضلا  یف  ثارت  يوعدب 

اهروما  هیلا  یساوملا  اودلق  ول  و 
تارثعلا نم  نومامب  تمزل 

يذقلا  نم  یفصملا  لسرلا  متاخ  یخا 
تارمغلا یف  لاطبالا  سرتفم  و 

هدیهش  ریدغلا  ناک  اودحج  ناف 
تابضملا خماش  دحاو  ردب  و 

هلضفب  یلتت  نآرقلا  نم  يا 
تایزللا یف  توقلاب  هراثیا  و 

اهقبسب  هتکردا  لالخ  زع  و 
تافنتوم هیف  تناک  بقانم 

ناراگزور ناگتخابلد  نورد  زار  زا  دوخ  ياهـسفن  اب  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  دوخ  نازوس  ياههآ  اه و  هلان  اب  اـیوگ  گـنگ و  نارگ  هحون 
. تسکش مه  رد  مد  هدیپس  هب  بش ، تملظ  فوفص  ات  دنتفاتش  مه  يروای  يرای و  هب  دنتفرگرب و  هدرپ 
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مرخ و زبس و  اهنیمز ، رـس  نآ  هک  مراد  دای  هب  دـنام . یهت  نامـشچ  هیـس  زا  هک  داب  یئاهنیمز  رـس  اه و  هصرع  نآ  رب  دـنمرد  هتخاـبلد  دورد 
دوب . نیگآ  مرش  يوبشوخ و  ناربنمس  هاگتفلا 
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دمآ . یم  قئاف  اهیرود  رب  اهیکیدزن  تخاس و  یم  هریچ  قارف  هنیک و  رب  ار  لاصو  هک  مرآ  یم  رطاخ  هب  یئاهبش 
ناشرادید و یتسم  رـس  هب  نم  ياهزور  و  دنتفهن . یم  تسد  هب  ار  اه  هنوگ  دـنتخود و  یم  هدـید  ام  هب  هتفرگرب ، راسخر  زا  هدرپ  نایورهام 

تشذگ . یم  ناشدای  زا  یلدشوخ  هب  میاهبش 
ياهیزادـنا هقرفت  ینکـش و  ناـمیپ  اـب  هک  رگنب  ار  هناـمز  تخیگنارب و  اهترـسح  هچ  تاـفرع "  رـسحم  رد "  هفرع "  زور "  هب  نـم  فوـقو 

درک . مدرم  هب  اهتیانج  هچ  دندوب ، اهیکیرات  لد  زا  ینشور  يایوج  اهنآ ، لابند  هب  هک  یناسک  هرخسم و  ياه  تموکح  اب  شرایسب 
دش ؟ ادخ  برق  راتساوخ  ناوت  یم  اجک  زا  هنوگچ و  زامن ، هزور و  زا  سپ 

هیمـس " و ياـهراک "  دـنه " و  هیما " و "  ینب  ناورم " و "  راـبت "  هب  يزوت  هنیک  ربمغیپ و  ناـمدود  نادـنزرف و  هب  يزرورهم  هار  زا  زج 
ههبـش غورد و  هب  ار  نآ  مکحم  تایآ  نآرق و  نامرف  نامیپ و  نانیا ، دنمالـسا . ملاع  ناراکهبت  نارفاک و  اهنیا  همه  هک  داـیز "  شدـنزرف " 

دنتسسگ . يزیگنا 
تفرگرب . ناشدنسپان  تشز و  لالض و  ياهیوعد  نانآ و  هرهچ  زا  هدرپ  هک  دوب  یشیامزآ  نیا  و 

ربهر !! دوجو  نودب  تروشم و  یب  یتموکح  تیاده و  نودب  یکلم  تبارق و  یب  یثاریم 
. دوش یم  خلت  ماک  هب  نیریش  بآ  معط  دیامن و  یم  نینوخ  ام  مشچ  رد  ار  کلف  زبس  عرزم  هک  تسا  یئاهدرد  اهنیا 
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ياعدا رد  نایفقس "  راکشآ "  راتفگ  رکب و  وبا  اب  یـشیدنا  شیپ -  یب  یناهگان و  تعیب  دومن ، ناسآ  مدرم  نایم  رد  ار  اهـشور  نیا  هچنآ ،
دوب . يراوخ  ثاریم  زیمآ  لالض  هدرپ و  یب 

تفرگ . یم  ماظن  دوب ، شزغل  زا  نومام  هک  شدوجو  تکرب  هب  اهراک  دندرپس ، یم  ربمغیپ  یصو  یلع  هب  روما  رگا 
دوب . راز  راک  نادیم  درم  داهن و  كاپ  ربمغیپ  ردارب  يو 

كاروخ و  شلـضف ، رد  نآرق  یندناوخ  تایآ  دحا " و  دـنلب "  ياههوک  ردـب " و  ریدـغ " و "  یلع " ، نیتسار  هاوگ  دـنرگنیم ، هک  نانآ 
تشاد . یشیپ  نارگید  رب  اهنآرد  دوب و  اراد  يو  هک  تسا  یئاهتبقنم  كانبات و  تافص  و  یتخس ، هاگ  هب  شیاهیشخب 

لبعد هیثات  نوماریپ  رد 

لبعد تاصرعلا "  رفقم  یحو  لزنم  هوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادم  هدیصق  تسا : هتفگ  یناغا  دلج 18  هحفص 29  رد  جرفلا "  وبا  - " 1
نب یلع  يارب "  ار  نآ  لبعد  دنا و  هدورـس  ع )  ) ربمغیپ نادناخ  هرابرد  هک  تسا  یحیادـم  هنومن  نیرتدنمهوکـش  رعـش و  عون  نیرتهب  زا  " 

ناوخب میارب  ار  تیاهدورس  زا  یکی  دومرف : مدیسر  ع )  ) ماما نآ  تمدخ  هب  نوچ  هک  تسا  هتفگ  هدورـس و  ناسارخب  ع " )  ) اضرلا یـسوم 
مدناوخ : نم  و 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحولزنم  و 

هک : مدیسر  تیب  نیا  هب  ات 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


مهیرتاو  یلا  اودم  اورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

یتعاس مدـنام  شوماخ  نم  ریگ و  مارآ  هک  درک  هراشا  نمب  دوب  شتمدـخرد  هک  يرازگتمدـخ  تفر . شوه  زا  هک  تسیرگ  ناـنچنآ  ماـما 
ترـضح راتـسرپ  داد و  تسد  نیتسخن  لاح  نامه  مدیـسر و  تیب  ناـمهب  اـت  مدـناوخ  نم  ناوخب و  هراـبود  دومرف : سپـس  درک و  گـنرد 

دومرف ماما  تشذگ و  رگید  یتعاس  مدش . تکاس  نم  درک و  توکس  هب  تراشا 

هحفص 248 ] ] 

مانب هک  یئاهمیـس  نآ  زا  مهرد  رازه  هد  داد  روتـسد  سپـس  تنـسحا . دومرف  نمب  راب  هس  مدـناوخ . رخاب  ات  ار  هدیـصق  نم  ناوخب و  مه  زاب 
هماج ترضح  مداخ  داد ، دوخ  هداوناخ  هب  هک  ینامرف  اب  دنهد و  نم  هب  دشن  هداد  سک  چیه  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  هدروخ  هکـس  شترـضح 

متـسد هب  مهرد  رازه  دص  متخورف و  نایعیـش  هب  مهرد  هد  هب  ار  اهمهرد  نآ  زا  کی  ره  مدـمآ و  قارع  هب  نم  دروآ و  میارب  يرایـسب  ياه 
 " تفگ درک و  ثیدح  نم  يارب  دـمحم "  نب  هفیذـح  تسا " : هتفگ  هیورهم "  نبا  مدروآ "  مهارف  هک  دوب  یتورث  نیتسخن  نیا  دیـسر و 

هدروآ نوریب  دنتـشاد  نت  رب  هک  ار  يا  هبج  ماما  منک  دوخ  نفک  هک  متـساوخ  يا  هدرک  نت  هب  هماج  ع )  ) اضر ماما  زا  تفگ  نم  هب  لبعد " 
وا دشورفب و  اهنآ  هب  مهرد  رازه  دص  یس  ربارب  رد  ار  هماج  هک  دندرک  تساوخ  رد  لبعد  زا  دیـسر . مق  مدرم  هب  هبج  نیا  ربخ  دنداد . نمب 

تفگ یناد . دوخ  ای  نک  لوبق  ار  لوپ  ای  دنتفگ  دـنتفرگ و  وا  زا  روزب  ار  هماج  دـندیروش و  وا  رب  دنتـسب و  لبعد  رب  ار  هار  اهنآ  تفریذـپن و 
ع)  ) اضر ماـما  هاگـشیپ  هب  ار  ناتتیاکـش  تشاد و  دـهاوخن  دوس  امـش  يارب  مه  روزب  مهد و  یمن  امـشب  تبغر  هب  ار  هماـج  نیا  مسق  ادـخب 

سپ دش  یضار  يو  دنهدب . وا  هب  ار  هبج  رتسآ  ياهنیتسآ  زا  یکی  اب  مهرد  رازه  هک 300  دندرک  شزاس  وا  اب  قیرط  نیاب  اهنآ  درب . مهاوخ 
هدیصق  دنیوگ  یم  هکنانچ  نآ  تسب و  یم  شود  هب  ارنآ  و  دنداد . وا  هب  ار  هبج  ياهنیتسآ  زا  یکی 

. دنارذگب شیاهنفک  رد  ار  نآ  داد  روتسد  درک و  مارحا  نآ  رد  تشون و  هماج  رب  ار  هوالت  نم  تقلخ  تایآ  سرادم 
بـش نآ  رد  مدنارذگ  روباشین  هب  اهنت  هکی و  ار  یبش  متخیرگ و  تقو  هفیلخ  زا  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدروآ  لبعد  لوق  زا  رد ص 39  و 

یئادص مدوب  هدیصق  هشیدنا  رد  هتسب و  ار  رد  هک  یماگنهر  مزادرپب د  رهاط  نب  هللا  دبع  شیاتس  رد  يا  هدیصق  متفرگ  میمصت 

هحفص 249 ] ] 

: تفگ داد . تسد  میظع  یلاح  دیزرل و  مندـب  گناب  نآ  زا  دانک ؟ تمحر  تیادـخ  میآ  رد  هللا  همحر  مکیلع و  مالـسلا  تفگ  هک  مدـینش 
تایآ سرادـم  هماکچ  دـش و  دراو  ام  رب  یقارع  ینامهم  منمی . نانکاس  زا  وت و  ینج  ناردارب  زا  يدرم  نم  داـهد . تیفاـع  تیادـخ  سرتم 

شیارب ار  هدیصق  تفگ  لبعد  مونشب . تدوخ  زا  هک  متـشاد  شوخ  نم  دناوخ و  ام  يارب  ارت  تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  هوالت و  نم  تلخ 
ارت دوـش و  هدوزفا  تتین  رب  هک  دـنیوگن  یثیدـح  اـیآ  داـنک  تمحر  تیادـخ  تفگ . سپـس  داـتفا  رد  ور  هب  هک  تسیرگ  تردـقب  مدـناوخ 
هب هنیدـم  رد  اـت  مدـنارذگ  ع )  ) دـمحم نب  رفعج  هزاوآ  ندینـش  هب  ار  يراـگزور  تفگ : ارچ . مـتفگ  دـنک ؟ يراـی  تبهذـم  هـب  یگتـسبلد 

یلع و دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  شدج  لوق  زا  وا  شردپ و  لوق  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : یم  هک  مدینش  وا  زا  متفاتـش و  شرادید 
لوبق وا  وگب . نم  هب  ار  تمان  تسا  نکمم  رگا  دانک  تمحر  تیادـخ  متفگ  دورب  هک  درک  یظفاح  ادـخ  نم  زا  هاگنآ  نوزئاـفلا . مه  هتعیش 

مرماع "  نب  نایبظ  نم "  تفگ  درک و 
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دنت بصعتم و  رگـشیاتس  لبعد "  تسا " : هتفگ  بدالا "  رهز  رد ص 86 "  لاسب 413  هتشذگ  رد  يرصح "  یناوریق  قاحـسا  وبا  - " 2
تسا : نیا  نآ  زاغآ  تسا و  وا  راعشا  نیرتهب  زا  هک  تسا  يروهشم  هیثرم  ار  وا  دوب و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  ور 

هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لال 
تارمجلا فیرعتلا و  تیبلاب و  و 

رفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  هزمح و  و 

اهلها  فخ  یتلا  رادلا  لاس  ذافق 
تاولصلا موصلاب و  اهدهع  یتم 

يونلا  هبرغ  مهب  تطش  یلوالا  نیا  و 
تاقرتفم قافالا  یف  نینافا 

مهبح  لجا  نم  رادلا  یصق  بحاص 
یتاقث یترسا و  مهیف  رجها  و 

: تسا هتفگ  شخیرات  دلج 5  رد ص 234  رکاسع  نبا  ظفاح  - 3

هحفص 250 ] ] 

زا تخادرپ و  ص )  ) ربمغیپ نامدود  ربمغیپ  نامدود  لئاضف  راثآ  عمج  هب  دـندز  شمانب  هکـس  دـش و  راوتـسا  تفالخ  رد  نومام  ماگ  نوچ 
دوب . لبعد  هدورس  نیا  دیسر  شتسد  هب  لئاضف  نآ  زا  هک  يراعشا  هلمج 

هوالت  نم  تقلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم  نم  فیحلاب  هللا  لوسر  لال 
تارجحلا فیرعتلا و  تیبلا و  اب  و 
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ناوخب و میارب  ار  تا  هیئات  هدیصق  تفگ : يو  هب  دش . دراو  وا  رب  لبعد  هک  هاگنآ  ات  دزیم  جوم  شا  هینس  رد  هدیـصق  نیا  هشیدنا  هتـسویپ  و 
تدوخ ناـبز  زا  هک  مراد  تسود  اـما  ما  هدـناوخ  مهاـگآ و  هدیـصق  نآ  زا  نم  هچ  یناـما  رد  يا  هتفگ  هماـکچ  نآ  رد  هچنآ  زا  هک  سرتم 

هک : دیسر  اجنیاب  ات  دناوخ  لبعد  مونشب :

هجح  نیثالث  ذم  ینارت  ملا 
تارسحلا مئاد  اودغا  حورا و 

امسقتم  مهریغ  یف  مهیف  يرا 
تارفص مهئیف  نع  مهیدیا  و 

مهموسج  فجن  هللا  لوسر  لاف 
تارصقلا ظلغ  دایز  لآ  و 

هنوصم  رودخلا  یف  دایز  تانب 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  تنب  و 

مهیرتاو  یلا  اودما  ورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

دغوا  موی  یف  هوجرا  يذلا  الولف 
تارسح مهرثا  یسفن  عطقت 

یم لخاد  يو  رب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  لبعد  سپ  نآ  زا  تخیر . ورف  شا  هنیـس  رب  کشا  دـش و  رت  شـشیر  هک  تسیرگ  يردـق  هب  نومام 
، تفر یم  نوریب  شدزن  زا  هک  دوب  سک  نیرخآ  دش و 

زا تسا ، هورس  ربمغیپ  نامدود  هرابرد  لبعد  هک  يا  هیئات  هماکچ  تسا : هتفگ  ءابدالا "  مجعم  رد ص 196 ج 4 "  يومح "  توقای  - " 4
ناتساد هماج و  ثیدح  هاگنآ   ) دورس ناسارخ  رد  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارب  ار  نآ  هک  تسا  حیادم  هنومن  نیرتدنلب  رعـش و  عون  نیرتهب 

نیا يو  دنیوگ  یم  تسا : هتفگ  هدرک و  دای  ار ) نآ  روکذم 

هحفص 251 ] ] 

تسا نوگانوگ  هدیصق  نیا  ياه  سیون  تسد  دشاب و  شنفک  رد  هک  دومن  تیـصو  درک و  مارحا  نآ  رد  تشون و  يا  هماج  رد  ار  هماکچ 
یم ار  یتایبا  نآ  ام  دنشاب و  هدوزفا  نآ  رب  نایعیـش  زا  یهورگ  دشاب و  یگتخاس  منک  یم  نامگ  هک  تسا  یئاهینوزف  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک 
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تسا : حیحص  هک  میروآ 

هوالت  نم  تفلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لال 
تارمجلا فیرعتلا و  نکرلاب و  و 

رفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  هزمح و  و 

ردابم  نوج  لک  اهافع  راید 
تاونسلا مایالل و  فعت  مل  و 

اهلها  فخ  یتلا  رادلا  لاسن  افق 
تاولصلا موصلاب و  اهدهع  یتم 

يونلا  هبرغ  مهب  تطش  یلوالا  نیا  و 
تاقرتفم قافالا  یف  نینافا 

اوزتعا  اذا  یبنلا  ثاریم  لها  مه 
تامح ریخ  تاداق و  ریخ  مه  و 

بذکم  دساح و  الا  سانلا  ام  و 
تارت هنحاوذ و  نعطضم  و 

ربیخ  ردبب و  یلتقا  اورکذا  اذا 
تاربعلا اوبلسا  نینح  موی  و 

هبیطبی  يرخا  نافوکب و  روبق 
یتاولص اهلان  خفب  يرخا  و 

هیکز  سفنل  دادغبب  ربق  و 
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تافرغلا یف  نمحرلا  اهنمضت 

اغلاب  تسل  یتلا  تامصملا  اماف 
تافص هنکب  اهنم  اهغلابم 

امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
تابرکلا مهلا و  اهنم  جرفی 

البرک  ضرا  نم  نیرهنلا  يدل  سوفن 
تارف طشب  اهیف  مهسرعم 

يرت  امک  نامزلا  بیر  مهمسقت 
تارجحلا هیشغم  هرقع  مهل 

ۀبصع  هنیدملاب  مهنم  نا  يوس 
تامزالا نم  هانضا  رهدلا  يدم 

روز  ضعب  يوس  راوز  هلیلق 
تامحزلا نابقعلا و  عبضلا و  نم 

هحفص 252 ] ] 

عجاضمب  همون  نیح  لک  مهل 
تافلتخم ضرالا  یحاون  یف  مهل 

اهلها  زاجحلاب و  مهنم  ناک  دق  و 
تاورسلا یف  نوراتخی  ریواغم 

مهراوج  نینسلا  ءاوال  بکنت 
تارمجلا هرمج  مهیلطصت  الف 
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انقلاب  سمش  الیخا  درو و  اذا 
تارمغلا توملا و  رمج  رعاسم 

دمحمب  وتا  اموی  اورخف  نا  و 
تاروسلا يذ  ناقرفلا  لیربج و  و 

مهناف  یبنلا  لها  یف  کمالم 
تاریخلا هریخ  لاح  لک  یلع 

هریصب  ینیقی  نم  یندز  برایف 
یتانسح یف  برای  مهبح  دزو 

هیتتف  لوهک و  نم  متنا  یسفنب 
تاید لمحل  وا  هانع  کفل 

مکبح  لجا  نم  محرلا  یصق  بحا 
یتانب یترسا و  مکیف  رجها  و 

حشاک  هفاخم  مکیبح  متکا  و 
تاوم ریغ  قحلا  لهال  دیتع 

اهرشب  یلوح  مایالا  تفح  دقل 
یتافو دعب  نم  الا  وجرال  ینا  و 

ۀجح  نیثالث  ذم  ینا  رت  ملا 
تارسحلا مئاد  ودغا  حورا و 

امسقتم  مه  ریغ  یف  مهئیف  يرا 
تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 

مهموسج  فحن  هللا  لوسر  لاف 
تارقعلا لفح  دایز  لآ  و 
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ۀنوصم  روبقلا  یف  دایز  تانب 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  لآ  و 

مهیرتاو  لها  یلا  اودم  اورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

دغوا  مویلا  یف  هوجرا  يذلا  الولف 
یتارسح مهرثا  یبلق  عطقل 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

لطاب  قح و  لک  انیف  زیمی 
تامقنلا ءامعنلا و  یلع  يزجی  و 

مهلادج  نع  ادهاج  یفن  رصقاس 
تاربعلا نم  یقلا  ام  ینافک 

يرشبا  سفن  ای  مث  یبیط  سفن  ایف 
تآ وه  ام  لک  دیعب  ریغف 

یتدم  کلت  نم  نمحرلا  برق  ناف 
یتایح لوطل  يرمع  نم  رخا  و 

هیزر  یسفنل  كرتا  مل  تیفش و 
یتانق یلصنم و  مهنم  تیور  و 

هحفص 253 ] ] 

دناعم  عفتنی و  مل  فراع  نمف 
تاهبشلا ءاوهالا و  عم  لیمی 
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هصغب  توما  نا  مهنم  يار  اصق 
تاوهللا ردصلا و  نیب  ددرت 

اهبحر  قاض  دق  عالضالاب  کناک 
تارفزلا هدش  ننم  تنمض  امل 

دیئارگ . یناریو  هب  یحو  توبن و  ياهارس  دش و  یهت  نآ  توالت  زا  نآرق  تایآ  ياههاگشزومآ 
دوب . اه  لزنم  هورم "  افص " و "  رد "  تافرع " و  نکر " و "  هب "  ینم " و  فیخ  رد "  ار  ادخ  لوسر  نادناخ 

تشاد . تانفث "  وذ  داجس  رفعج " و "  یلع " و "  هب "  قلعت  هک  ياه  هناخ 
ناراگزور . تشذگ  زا  هن  تسا  تمحر  رایسب  ياهناراب  زا  ناریو  هک  یئاهارس 

تسا ؟ هدمآ  رس  هب  ناشاه  هزور  اهزامن و  راگزور  هک  تسا  هاگ  دنچ  میسرپب ، دنوادخ  یب  ياه  هناخ  زا  ات  دیتسیاب 
دنتفر ؟ اجک  درک ، ناش  هدنکارپ  نطو  زا  يرود  تبرغ و  هک  اهنآ  و 

ینادوـجو نازوـت  هنیک  نازادرپ و  غورد  نارگید  و  دـندوب . قـلخ  نارواـی  نارورـس و  ربـمغیپ و  راوـخ  ثاریم  تبـسن ، هاـگب  هک  یئاـهنامه 
دندوبن . شیب  راوخنوخ ،

دنتسیرگ . یم  دنداتفا ، یم  نینح "  ربیخ " و "  ردب " و "  ناگتشذگ "  دای  هب  نوچ  هک  ینادناخ  نامه 
داب . ناش  همه  راثن  نم  دورد  تسا . خف "  رد "  يرگید  نآ  رازم  هنیدم " و  رد "  رگید  یهورگ  روگ  هفوک " و  هب "  اهنآ  زا  یخرب  ربق 

ياـیرد رد  قرغ  تشهب  تاـفرغ  رد  تسا و  مالـسلا ) اـمهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  هتـساریپ  كاـپ و  اـج  نآ  زا  هک  تسا  دادـغب  رد  مه  يربق 
دشاب . یم  نامحر  يادخ  تمحر 

دزیگنا یم  رب  ار  مئاق  ماما  دنوادخ  هک  رشح  هنماد  ات  نانآ  توعد  هک  یسوفن  اما 

هحفص 254 ] ] 

تسا ینادیهش  كاپ  ياهناج  مسر ، یمن  نانآ  تافص  هنک  هب  زین  نم  داتفین و  عومسم  دیادز ، یم  ار  اه  هودنا  مغ و  يو  دوجو  تکرب  هب  و 
تسا . رهن  ود  نایم  رد  تارف  طش  کیدزن  هب  البرک و  تشد  رد  ناشهاگمارآ  هک 

رد هنیدـم و  رد  نانآ  زا  یخرب  رازم  هکنآ  الا  دـنراد  تکرب  رپ  یئاههاگراب  ینیب  یم  هکنانچ  یلو  درک  هدـنکارپ  ار  اهنیا  راـگزور  ثداوح 
دنرادن . اهامه  ناباقع و  ناراتفک و  زج  یناگدننک  ترایز  دنرئاز و  مک  نانیا  تسا . هدنام  شیارآ  یب  بیرغ و  ناراگزور  لوط 

مدرم نیب  رد  زاجح و  رد  نانآ  زا  يرایـسب  هکنآ  لاح  تسا ، هدنکارپ  مه و  زا  ادـج  یئاهروگ  هاگمارآ و  زور  ره  ار  لوسر  نامدود  يرآ 
یمن ار  ناشنماد  گنج  نازورف  ياه  هلعش  تشادن و  ناشتحاس  هب  یهار  هنامز  ياهیتخس  هک  دندوب  فارشا  نایم  زا  هدیزگرب  یناروالد  نآ 

تفرگ .
نآرق و لیربج و  و  ص )  ) دمحم هب  يزارفارـس  زور  رد  دنتخورفا و  یم  هزین  رـس  هب  ار  گرم  دربن و  شتآ  دندز  یم  یهاپـس  بلق  هب  نوچ 

دندیلاب . یم  نآ  ياه  هروس 
هب ار  اـهنآ  نم  دـننم و  ءاـکتا  هطقن  تسود و  هتـسویپ  ناـشیا  هچ  رادرب  ربـمغیپ  ناـمدود  تـبحم  رد  نـم  تمـالم  زا  تـسد  رگـشنزرس  يا 
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دننادرم . کین  نیرتهب  لاح  ره  هب  اهنآ  اریز  ما  هدرک  باختنا  دوخ  راک  یئامنهار 
نک . نوزفا  نم  تانسح  هورگ  رد  ار  ناشیا  تبحم  ازفیب و  نم  رواب  یئانیب و  رب  اراگدرورپ 

دیئاهنآ . هید  ناگدنهد  ناگدننک و  دازآ  امش  هک  داب  ناتناوج  ریپ و  يادف  مناج 
راگزاسان لاگسدب و  نمـشد  میب  زا  ار  دوخ  تبحم  مراد و  یم  رب  دوخ  نارتخد  نامدود و  زا  مراد  یم  تسود  ار  نارود  امـش ، رهم  هب  نم 

. مدنب یم  لد  ترخآ  شیاسآ  ناما و  هب  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  میگدنز  رسارس  هنامز  ياهیتخس  هک  کنیا  مراد و  یم  هدیشوپ 
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لوسر نامدود  یئاراد  هک  ما  هدید  دوخ  هدنارذگ و  ترـسح  هب  هتـسویپ  ار  شیوخ  یگدنز  زور  بش و  هک  تسا  لاس  یـس  هک  ینیب  یمن 
، هدـش تفلک  ندرگ  دایز  رابت  مادـنا و  رغـال  ربمغیپ  نادـناخ  هدـنام ، یهت  ناشماهـس  زا  ناـشدوخ  تسد  هدـش و  شخپ  نارگید  ناـیم  رد 

دنا . هدیدرگ  نابایب  ریسا  لوسر  لآ  نیشن و  هدرپ  دایز  نارتخد 
دوب . هتسب  متس  ملظ و  زا  دندوشگ  یم  ماقتنا  هب  نانیا  هک  یتسد  دش ، یم  هتشک  یکی  نادناخ  نیا  زا  نوچ 

دیپط . یم  ما  هنیس  رد  لوسر  لآ  ترسح  زا  لد  متشاد ، یمن  دیما  دوش  یم  عقاو  ادرف  زورما و  هچنآ  هب  رگا  نم  و 
ادـج مه  زا  ار  لطاب  قح و  دـنک و  یم  مایق  اهتکرب  عاونا  اـب  هارمه  ادـخ و  ماـنب  روهظ و  ریزگاـن  هک  تسا  یماـما  جورخ  هب  نم  دـیما  يرآ 

دهد . یم  رفیک  شاداپ و  تمقن  تمعن و  هب  هدومن 
سب . ارم  منازیر  کشا  هچ  منک . یم  هاتوک  نمشد  اب  لادج  زا  ار  ناج  تسد  نم  سپ 

زارد ار  مرمع  کیدزن و  تلود  نآ  هب  ارم  راگزور  دنوادخ  رگا  و  تسین . رود  نادنچ  تسا ، یندمآ  هچنآ  هک  شاب  مرخ  داش و  سفن ! يا 
درک . مهاوخ  باریس  نمشد  نوخ  هب  ار  مریت  غیت و  کبس و  ار  ناج  مغ  راب  کنخ و  ار  دوخ  لد  دنک ،
دنام . یم  تخس  گنس  هب  نخس  ندیناونش  هب  اج و  زا  باتفآ  ندنک  هب  نانمشد  نیا  تیاده  هک  یتسار 

دنزیگنا . ههبش  زابسوه و  رگید  یخرب  دنرب و  یمن  دوس  نآ  زا  دنسانش و  یم  ار  قح  نانیا  زا  یخرب 
الام هدمآ و  گنت  هب  هودـنا  نارگ  راب  زا  ما  هنیـس  مریم و  یم  درب ، مناوتن  شنیئاپ  الاب و  هک  ریگولگ  يا  هصغ  زا  مراد  هک  سب  ناشیا  زا  ارم 

تسا . درد  لام 
تسا هدروآ  یعازخ  لبعد  لوق  زا  وا  دایز و  نب  دمحا  زا  دمآ ،) رد ص 123 ج 1  شلاح  حرش  هک   ) یئومح قاحسا  وبا  مالسالا  خیش  - 5

هماکچ تفگ : هک 
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هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

. ادخ لوسر  دنزرف  يا  ارچ  متفگ  میازفین ؟ تا  هدیصق  هب  تیب  ود  ایآ ، دومرف  نمب  مدناوخ  ضر )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  مرورـس  يارب  ار 
دومرف :
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هبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و 
تارفزلاب ءاشحالا  اهب  ثحلا 

امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
تابرکلا مهلا و  انع  جرفی 

هک : مدیسر  دوخ  هدورس  نیا  هبات  مدناوخ  ار  هدیصق  یقاب  نم  سپس  تفگ  لبعد 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

؟ یسانش یم  ار  ماما  نیا  ایآ  تسا ، هدنار  نخـس  تنابز  هب  سدقلا  حور  لبعد ، يا  دومرف : نآ  زا  سپ  تسیرگ و  یتخـس  هب  ع )  ) اضر ماما 
دومرف : دنک . یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک و  یم  جورخ  امش  نادناخ  زا  یماما  ما  هدینش  یلو  هن  متفگ 

تسا وا  مئاق  تجح  شدنزرف  نسح  زا  سپ  نسح و  شرـسپ  يو  زا  دعب  یلع و  شدنزرف  وا  زا  سپ  تسا و  دمحم  مرـسپ  نم ، زا  دعب  ماما 
تسا و هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هکنانچنآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  سپ  تسا . عاطم  شروهظ  رد  رظتنم و  شتبیغ  هک  یماما ) )

تسا : تقو  زا  نداد  ربخ  نیا  دنک ، یم  مایق  یک  اما 
هب رگم  ار  امش  دیآ  یمن  هک  تسا  زیخاتسر  دننامه ، يو  لثم  دومرف ، هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شناردپ ، زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  هنیآ  ره 

. دمآ دهاوخ  زین  يواربش "  لوق "  زا  تیاور  نیا  یناهگان .
ار تایآ  سرادـم  هدیـصق  نوچ  تفگ  لبعد  تسا : هتفگ  لوئـسلا "  بلاـطم  رد 85 "  لاـسب 652  یفوتم  یعفاـش  هحلط  نب  ملاـس  وبا  - 6

مناوخب . دوب  هدش  نومام  دهعیلو  دوب و  ناسارخ  رد  هک  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  ابا  يارب  ار  نآ  متساوخ  مدورس ،
ریما يا  متفگ  ناوخب ، میارب  ار  هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم  هدیـصق  لبعد : يا  تفگ  سپـس  دیـسرپ . ملاح  زا  درک و  راضحا  ارم  نومام 

مسانش یمن  ار  يا  هدیصق  وچمه  نینموملا 
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تفگ : نومام  دمآ  رضاح  شترضح  هک  تشذگن  یتعاس  ناوخب . اجنیا  هب  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  مالغ  يا  تفگ 
دنک . یم  یعالطا  یب  راهظا  وا  دناوخب و  ار  تایآ  سرادم  راعشا ، هک  ما  هتساوخ  لبعد  زا  نسحلا  ابا  ای 

دومرف : نم  هب  ع )  ) نسحلا وبا 
دنزادرپب نم  هب  مهرد  رازه  داد 50  روتسد  درک و  نیـسحت  رایـسب  يو  مدرک و  ندناوخب  عورـش  نم  نانموم و  ریما  يارب  ناوخب  لبعد ، يا 

ار دوخ  ياه  شوپ  نت  زا  یکی  یناد  یم  تحلـصم  رگا  نم  رورـس  يا  متفگ  داد  نامرف  ردق  نیمه  ابیرقت  یغلبم  هب  زین  نسحلا  ابا  ترـضح 
هب هک  راد  هاگن  ار  نیا  دومرف : داد و  نمب  هزیکاپ  يراتسد  هدیـشوپ و  ینهاریپ  هاگنآ  بوخ  رایـسب  دومرف  دشاب . منفک  ات  نک  تمحرم  نمب 

دنام . یهاوخ  ظوفحم  نآ  تکرب 
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کی رد  درک و  راوس  یناسارخ  يا  هدرز  بسا  رب  ارم  دیـشخب و  نم  هب  يا  هلـص  زین  نومام  ریزو  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لـضف  لـضفلا  وبا 
تشاد ، رس  رب  یسنرب  ربرد و  يزخ  یناراب  يو  میتفر و  یم  مه  اب  ود  ره  هک  یناراب  زور 

هک مداد  وـت  هب  ار  هدرک  نت  رب  هماـج  نیا  تهج  نآ  زا  تفگ  دیـشوپ و  تساوـخ و  وـن  يا  هماـج  دوـخ  داد و  نمب  ار  سنرب  یناراـب و  نآ 
متخورفن . نم  دندیرخ و  رانید  داتشه  نب  نم  زا  ار  یناراب  نآ  اهدعب  تساهیناراب . نیرتهب 

دندرب ام  زیچ  همه  دندیروش و  ام  رب  يدرک  نادزد  زا  یهورگ  یناراب  يزور  هب  تاعفد  نیا  زا  یکی  رد  متشگرب و  قارع  هب  راب  دنچ  سپس 
ع)  ) اضر ماما  مرورس  نخس  هب  مدوب و  نارگن  ما  هتفر  تسد  زا  راتسد  نهاریپ و  رب  هدنام و  راتفرگ  تخس  یئامرس  رد  هنهک  ینهاریپ  اب  نم 

نت هب  یناراب  نامه  راوس و  دوب ، هدناشن  نآ  رب  ارم  نیتسایرلا  وذ  هک  يا  هدرز  نامه  رب  هکیلاح  رد  يدرک  نادزد  زا  یکی  هک  میـشیدنا  یم 
سرادم هدیصق  ندناوخ  هب  داتسیا و  نم  یکیدزن  رد  شناهارمه  ندمآ  درگ  ات  تشذگ و  نم  رانک  زا  تشاد ،
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عمط هب  و  مدرک . بجعت  تسا  هدـیورگ  عیـشت  هب  درک  يدزد  هکنیا  زا  مدـید  نینچ  نوچ  درک . هیرگ  تخادرپ و  هوالت -  نم  تلخ  تاـیآ 
تسا ؟ راکچ  هدیصق  نیا  اب  ارت  وت  رب  ياو  تفگ  تسیک ؟ زا  هدیصق  نیا  مرورس  يا  متفگ  راتسد  نهاریپ و  نتفرگ  سپ 

خساپ تسیک ؟ متفگ  شیسانشن . هک  تسا  نآ  زا  رت  روهـشم  هدیـصق  نیا  هدنیوگ  تفگ : تفگ . مهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  دراد  یتهج  متفگ 
نیا لبعد و  منم  دـنگوس : ادـخ  هب  رورـس  متفگ  داهد . شریخ  شاداپ  ادـخ  هک  ص )  ) دـمحم نادـناخ  رعاـش  یعازخ  یلع  نب  لـبعد  داد :

ثیدحلا . نم ... هدیصق 
هک یناسک  زا  یخرب  تسا  تفارش  رپ  دنمهوکـش و  ردقچ  هک  تبقنم  نیا  هب  دیرگنب  تسا : هتفگ  نینچ  ثیدح  رکذ  زا  سپ  رد ص 86  و 

دنبای یهاگآ  نآ  هب  هک  دنراد  تسود  دننادب و  ار  تایآ  سرادم  فورعم  تایبا  نیا  دنلیام  دنناوخ ، یم  دـننک و  یم  هعلاطم  ار  باتک  نیا 
و دنهد . یم  نم  هب  نآ  نتـسناد  هب  مدرم  هقالع  زا  یهاگآ  ان  تبـسن  ای  دننک و  یم  مهتم  هدیـصق  نتـسنادن  هب  ارم  ای  مبات  رب  يور  نآ  رگا  و 
هب سپ  منارب  دوخ  زا  دـبای ، یم  هر  اـهنهذ  زا  یخرب  هب  هک  ار  هصیقن  نیا  منک و  رطاـخ  هدوسآ  ار  دارفا  هنوگنیا  هک  مراد  شوـخ  کـنیا  نم 

مزادرپ  یم  هدیصق  بسانم  تایبا  رکذ 

تافرع  نم  عبرلا  لاحم  ترکذ 
تاربعلاب نیعلا  عمد  تلصرا  و 

یتبابص  جاه  يربص و  يرع  لفو 
تارع ترفقا و  راید  موسر 

هوالت  تلخ م  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  طبهم  و 

ینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لال 
تارمجلا فیرعتلا و  تیبلاب و  و 
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رفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  هزمح و  و 

ذبانم  لک  روج  اهافع  راید 
تاونسلا مایالاب و  فعت  مل  و 

هحفص 259 ] ] 

هونص  لضفلا  هللا و  دبعل  راد  و 
تاوعدلا يذ  هللا  لوسر  لیلس 

یقتلا  هالصلل و  تناک  لزانم 
تانسحلا ریهطتلا و  موصلل و  و 

اهلحی  نیمالا  لیئربج  لزانم 
تاوکزلا میلستلاب و  هللا  نم 

هملع  ندعمهللا  یحو  لزانم 
تاقرطلا حضاو  داشر  لیبس 

اهلوح  لزنی  هللا  یحو  لزانم 
تاودغلا تاحورلا و  دمحا  یلع 

يونلا  هبرغ  مهب  تطش  یلوالا  نیاف 
تاقرتفم راطقالا  یف  نینافا 

اومتنا  اذا  یبنلا  ثاریم  لآ  مه 
تامح ریخ  تاداس و  ریخ  مه  و 

دهشم  لک  یف  راعسالا  یف  میعاطم 
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تاکربلا لضفلاب و  اوفرش  دقل 

انتاولص  یف  هللا  جانن  مل  اذا 
تاولصلا لبقی  مل  مه  رکذب 

مهلعفب  يدتقی  لدع  همئا 
تارثعلا هلز  مهنم  نموت  و 

هریصب  يده و  یبلق  دز  برایف 
تانسح یف  برای  مهبح  دز  و 

اعقلب  نحبصا  هللا  لوسر  راید 
تارمع تحبصا  دایز  راد  و 

مهباقر  تلغ  هللا  لوسر  لآ  و 
تارصقلا ظلغ  دایز  لآ  و 

مهروحن  یمدت  هللا  لزوسر  لآ  و 
تالجحلا اونیز  دایز  لآ  و 

مهمیرح  یبست  هللا  لوسر  لآ  و 
تایرسلا اونمآ  دایز  لآ  و 

هنوصم  روصقلا  یف  دایزلآ  و 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  لآ  و 

هلآ  یبنلا و  ملع  یثراوایف 
تاحفنلا مئاد  مالس  مکیلع 

اهتایح  یف  مکب  یسفن  تنمآ  دقل 
یتامم دعب  نمالا  وجرال  ینا  و 
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تسا : نینچ  بیترت  هب   - 1
متخیر . ترسح  گشا  هدید  زا  مدروآ و  دایب  تافرع  رد  ار  ربمغیپ  نادناخ  ياه  هناخ 

. تخیگنارب ار  مقوش  تخیسگ و  ار  مربص  هتشر  ناریو  ياه  هناخ  نیا  ناشن 
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نامز . تشذگ  هن  تسا ، نانمشد  متس  ناریو  هک  یئاهارس 
تسا . توعد  بحاص  ربمغیپ  نادنزرف  لضف و  شردارب  هللا و  دبع  هب  قلعتم  هک  یلزانم 

تسا . اهیئوکین  هزور و  يوقت و  زامن و  ياج  هک  یلزانم 
دمآ . یم  دورف  نآ  رد  تمحر  دورد و  اب  لیئربج  هک  ياه  هناخ 

تسا . دشر  تیاده و  نشور  ریسم  وا و  ملع  ناک  یهلا و  یحو  هاگیاج  هک  یئاه  هناخ 
دش . یم  لزان  ربمغیپ  رب  یهلا  یحو  نآ . نوماریپ  هب  ماش  حبص و  ره  هک  لزانم 

دوب . دهاوخن  هتفریذپ  نامزامن  میناوخن ، ار  ادخ  اهنآ  دایب  دوخ  زامن  رد  نوچ 
میبای . یم  ناما  اهشزغل  زا  مینکیم و  ادتقا  ناشراک  هب  هک  ینایاوشیپ 

تسا . دابآ  دایز  رابت  لزانم  ناریو و  لوسر  نادناخ  ياه  هناخ 
دنا . ندرگ  ربتس  دایز  نامدود  ندرگ و  هب  ریجنز  ربمغیپ  نادناخ 
تسا . هتسارآ  دایز  رابت  ياهارس  هدیرب و  ربمغیپ  نادناخ  ياهرس 

دنا . نیشن  هدرپ  دایز  نانز  ریسا و  ادخ  لوسر  مرح 
داب . امش  راثن  ام  هتسویپ  دورد  وا  نادناخ  يا  ربمغیپ و  ملع  ناثراو  يا 

مراد . یم  دیما  زین  ناهج  نآ  شیاسآ  هب  مراد و  هدوسآ  یناج  امش  دوجو  تکرب  هب  ناهج  نیا  رد 
اجنآ رد  هدرک و  دای  ار  هدیـصق  نیا  زا  تیب  شا " 29  هرکذت   " رد ص 130  لاسب 654  یفوتم  یفنح  يزوج  نب  طبس  نیدلا  سمـش  - 7
رکذ تایآ "  سرادـم  تیب "  ات  هدیـصق  لوا  زا  هرکذـت "  هیـشاح "  رد  تسا و  هدرکن  دای  ءابدالا "  مجعم  رد "  يومح  هک  تسه  یتاـیبا 

. تسا هدیدرگ 
نب هللا  دـیبع  زا  ار  هدیـصق  تیاور  قیرط  تاـیفولاب "  یفاولا  رد ص 156 ج 1 "  لاس 744  هب  هتشذگ  رد  يدفـص "  نیدلا  حالـص  - " 8

نیمه هدرک و  داـی  لـبعد "  زا "  يو  شردارب و  زا  وا  يوحن و  يرـصب  نسحلا  یبا  کـکنل ، نب  رفعج  نب  دـمحم  زا  وا  يوحن و  خـجخج 
ار قیرط 

هحفص 261 ] ] 

. تسا هدروآ  هاعولا "  هیغب  رد 94 "  زین  یطویس "  نیدلا  لالج  " 
لبعد زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تـیور  يوره "  لوـق "  زا  فاـحتالا "  رد ص 165 "  لاسب 1172  هتـشذگ  رد  یعفاش "  يوارـشب  - " 9

. دوش یم  زاغآ  تیب  نیاب  هک  ار  دوخ  هماگچ  نوچ  تفگ  یم  هک  مدینش 
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هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  طبهم  و 

هک : مدیسر  دوخ  هدورس  نیاب  مدناوخ و  ع )  ) اضر ماما  میالوم  يارب 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

ایآ تسا  هدنار  تنابز  رب  سدقلا  حور  ار  تیب  ود  نیا  یعازخ  يا  دومرف  نمب  دروآ و  رب  رس  سپس  تسیرگ ، یتخس  هب  ع )  ) اضر ترضح 
رخآ ات  . ) دیامن یم  جورخ  امـش  نادناخ  زا  یماما  هک  ما  هدینـش  یلو  نم  رورـس  هن  متفگ  دنک ؟ یم  مایق  یک  تسیک و  ماما  نیا  یناد ، یم 

يوره تلـص  یبا  زا  دوخ  باـتک  رد  يربـط "  هک "  تسا  فاـحتالا "  رد ص 161 "  و  دـمآ ) یئومح  لوـق  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ثیدـح 
امش هرابرد  ادخ  ربمغیپ  دنزرف  يا  تفگ : دش و  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  تمدخ  بایفرش  ورم  رد  یعازخ  لبعد  تفگ : هک  تسا  هدروآ 

. دیونـشب مراد  شوخ  مناوخن و  يرگید  يارب  امـش ، رب  ندناوخ  زا  شیپ  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  يا و  هدورـس  يا  هماکچ  ربمغیپ ، نادناخ 
تفرگ : ندناوخ  نینچ  وا  ناوخب و  دومرف : اضرلا  یسوم  نب  یلع 

تافرع  نم  عبرلا  لحم  ترکذ 
تاربعلاب نیعلا  عم  تیرجاف و 

یتیابص  جاه  يربص و  يرع  لف  و 
... تارع ترفقا و  راید  موسر 

تساوخرب و دوخ  اضر  نسحلا  وبا  تخادرپ ، ندناوخ  زا  نوچ  دسر  یم  تیب  هب 102  نآ  تایبا  هرامش  هک  تسا  ینالوط  يا  هدیصق  نآ  و 
. تساوخ شزوپ  وا  زا  داتسرف و  وا  يارب  دوب  رانید  نآ 100  رد  هک  يا  هرص  هاگنآ  شاب . اج  نیمه  دومرف ، لبعد  هب 

هحفص 262 ] ] 

زا یهاگن  هب  منک و  ضرع  ترضح  هب  یمالس  ات  مدوب  هدمآ  مدوب ، هدشن  بایفرـش  هلـص  نتفرگ  يارب  نم  تفگ . دنادرگرب و  ار  نآ  لبعد 
، دـیامرف زارفارـس  كربت  يارب  دوخ ، زا  يا  هماج  هب  ارم  دـنک و  تیانع  ماما  رگا  مرادـن  لوپ  نیاب  مه  يزاـین  میوج  كربت  شکراـبم  يور 

مراد . تسود  رتشیب 
ریگب و ار  نیا  وگب  دومرف  دوخ  مالغ  هب  درک و  تمحرم  يو  هب  دوب  نآ  يور  رانید  هرـص  نامه  هک  يزخ  هبج  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

روکذـم هک  يدرک  نادزد  ناتـساد  رخآ  ات   ) تفرگ ار  هبج  هسیک و  نآ  وا  و  درک . یهاوخ  شجرخ  يدـنمزاین  اب  يدوزب  هک  تسرفم  سپ 
داتفا )

تسا ، هدروآ  تساک ، مک و  یب  میدرک ، دای  يواربش "  زا "  هک  ار  هچنآ  مامت  راصبالا "  رون  رد ص 153 "  یجنلبش  - 10
دنا : هدومرف  هعیش  مانب  نادنمشناد  هچنآ  اما 
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هچنآ رکذ  هب  هکلب  مینک ، یمن  زارد  نانآ  راتفگ  رکذ  هب  ار  نخس  ام  هک  دنا  هدرک  دای  يرایسب  هورگ  ار  نادزد  هبج و  ناتساد  هدیصق و  نیا 
مینک : یم  هدنسب  تسا ، هدماین  نیشیپ ، نانخس  رد 

یبایفرـش ورم  رد  لـبعد "  تفگ " : هک  تسا  هدرک  تیاور  يوره  زا  یلاـمالا "  رد ص 211 "  و  نوـیعلا )  ) رد ص 368 قودص  ام  خـیش 
تفگ : دش و  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  تمدخ 

يارب امـش  زا  شیپ  هک  ما  هدروـخ  دـنگوس  ما و  هدورـس  امـش  شیاتـس  رد  ار  هدیـصق  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنزرف  يا 
هک : دیسر  دوخ  هدورس  نیاب  ات  دناوخ  لبعد  و  ناوخب : دومرف  مناوخن  سکچیه 

امیقتسم  مهریغ  یف  مهئیف  يرا 
تارفص مهئیف  نع  مهیدیا  و 

هک : دیسر  رعش  نیا  هب  نوچ  یعازخ و  يا  يا  هتفگ  تسار  دومرف ، تسیرگ و  نسحلا  وبا 

مهیرتاو  یلا  اودم  ورتو  اذا 
تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

هحفص 263 ] ] 

تسا . هتسب  هک  دنگوس  ادخب  يرآ  دومرف  دنادرگ و  رب  ار  شکرابم  تسد  نسحلا "  وبا  " 
هک : دیسر  تیب  نیا  هب  نوچ  و 

اهیعس  مایا  ایندلا و  یف  تفخ  دقل 
یتافو دعب  نمالا  وجرال  ینا  و 

هک : دیسر  هدورس  نیا  هب  نوچ  دشخب و  ناما  ربکا  عزف  زور  رد  ارت  دنوادخ  دومرف ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هیکز  سفنل  دادغبب  ربق  و 
تافرغلا یف  نمحرلا  اهنمضت 

دوش ؟ مامت  هدیصق  هک  میازفین  نآ  هب  تیب  ود  اج  نیمه  رد  ایآ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
دومرف : ماما  و  هللا . لوسر  نبای  ارچ  تفگ 

هبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و 
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تاقرحلاب ءاشحالا  یف  دقوت 

امئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
تابرکلا مهلا و  انع  جرفی 

تسیک ؟ زا  تسا  سوط  رد  هک  يروگ  نیا  ادخ ، ربمغیپ  رسپ  يا  تفگ . لبعد "  " 
سوط هب  متبرغ  رد  ارم  سکره  ناه  دوش . نم  ناگدننک  ترایز  نایعیش و  هاگ  رذگ  سوط  هک  دیاپن  يرید  تسا و  نم  ربق  دومرف  ترضح 
شیوخ ياج  زا  داد ، روتـسد  لبعد  هب  تساخرب و  سپ  دوب . دـهاوخ  نم  اـب  نم  هبتر  رد  هدـیزرمآ  ناـهانگ  اـب  تماـیق  زور  دـنک ، تراـیز 

تسا :) هتفگ  هدروآ و  ار  نادزد  هبج و  ناتساد  سپس   ) دزیخنرب
دنتسیرگن نآ  هب  دندمآ و  نیلاب  هب  ناکشزپ  نوچ  هک  تفرگ  یتخس  درد  مشچ  زینک  نیا  و  تشاد ، لد  رب  يورهم  هک  دوب  يزینک  ار  لبعد 

مینک یم  اوادم  ار  شپچ  هدید  نکیل  تسین  هتخاس  ام  زا  يراک  هدش و  نکیل  تسین  هتخاس  ام  زا  يراک  هدش و  انیبان  شتـسار  مشچ  دنتفگ 
دبای . يدوبهب  میراو  دیما -  و 

زا يا  هرای  هک  دمآ  شدایب  سپس  دش ، بات  یب  رایسب  نیگهودنا و  تخس  لبعد 

هحفص 264 ] ] 

رد دروآ  حبص  هب  ار  بش  نز  نآ  تسب  وا  نامـشچ  رب  بش  رـس  زا  ار  نآ  زا  یلامتـسد  دیـشک و  زینک  ناگدید  رب  ارنآ  تسوا ، اب  ماما  هبج 
دومن . یم  رتملاس  يرامیب ، زا  شیپ  راگزور  زا  ع )  ) اضر نسحلا  وبا  تکرب  هب  شناگدید  هکیلاح 

زا دناوخ و  اضرلا  یسوم  نب  یلع  يارب  ار  دوخ  هدیصق  لبعد  نوچ  هک  دنا  هدروآ  هک  تسا  نازحالا "  چجوم  راونالا " و "  هاکشم  رد " و 
درک : دای  دوخ  هدورس  نیا  هب  جع )  ) تجح ترضح 

دغوا  مویلا  یف  هوجرا  يذلا  الولف 
یتارسح مهرثا  یسفن  عطقت 

جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 

درک . جرف  ياعد  وا  يارب  داتسیا و  عضاوت  هب  داهن و  رس  رب  تسد  اضر  ترضح 
دنا ، هدرک  وگزاب  هاکشم ، باتک  زا  نارگید  هبکاسلا " و  هعمد  باتک "  بحاص  ار  تیاور  نیا 

تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هتشون  یئاهحرش  هعیش ، رادمان  نادنمشناد  هیئات ، هدیصق  نیا  يارب 
لاس 1112  هب  هتشذگ  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دیس  تجح ، همالع ، حرش 

يزاریش يونق  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  لامک  " " 
لاس 1327  هب  هتشذگ  رد  يزیربت  يرایلع  یلع  ازریم  جاح  " 
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هدیصق نیا  زاغآرس 

تسا : نیا  شعلطم  هک  دوشیم . زاغآ  یبیسن  هب  هدیصق  نیا  هکلب  دنا ، هدرک  دای  هک  تسین  یتایبا  نآ  لبعد ، هدیصق  زاغآ  رس 

تارفزلا  نانرالاب و  نبواجت 
تاقطنلا ظفللا و  مجع  حئاون 

هحفص 265 ] ] 

سرادم هدیصق  لبعد  هک  دنا  هدروآ  دنا " : هتفگ  بقانملا "  رد ص 394 "  بوشآرهش  نبا  شا " و  هضور  رد ص 194 "  لاتف "  نبا  " 
زا ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  درک ، عورـش  نآ  هب  ار  هدیـصق  يو  دوبن  نآ  تیب  نیتسخن  تیب  نیا  هکنیا  اب  دـناوخ " و  ماـما " ع "  يارب  ار  تاـیآ 
رس مدرک و  عورش  نآ  بقانم  زا  مناوخب و  شیارب  ار  هدیصق  بیبشت  هک  مدرک  ایح  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تفگ ، يدرک ، زاغآ  تابآ  سرادم 

تسا : تیب  نیا  هماکچ  زاغآ 

تارفزلا  نانرالاب و  نبواجت 
تاقطنلا ظفللا و  مجع  حتاون 

رد یسلجم  همالع  سلاجم " و  رد ص 451 "  هللا  رون  یـضاق  همغلا " و  فـشک  رد "  یلبرا "  تسا "  تیب  هک 120  ار  هدیصق  نیا  مامت 
تایبا هرامـش  هب  یجنلبـش "  يواربش " و "  دـنا و "  هدرک  دای  هنجلا "  ضایر  زا "  نیتسخن  هضور  رد  يزونز "  راـحب و "  ص 75 ج 12 
هخسن تسا " : هتفگ  هک  میدرک  دای  يومح "  زا "  نیا  زا  شیپ  هچنآ  سپ  دنا ، هدومن  حیرـصت  تشذگ -  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  نآ - 

هدوزفانایعیـش زا  یهورگ  دـشاب و  یگتخاس  دور  یم  نامگ  هک  تسا  یئاه  ینوزف  اهنآ  زا  یخرب  رد  تسا و  نوگانوگ  هدیـصق  نیا  ياـه 
هک هدروآ  یتایبا  نادـلبلا "  مجعم  رد "  وا  دوخ  هچ  تسا  دولآ  هانگ  ياهنامگ  زا  میروآ "  یم  دـیامن  یم  تسرد  هکار  هچنآ  ام  دنـشاب و 

 " بهذلا جورم -  رد ص 239 ج 2 "  يدوعسم "  تسا و "  هدرک  دای  ءابدالا "  مجعم  رد "  هک  تسا  یئ  هتـسناد -  تسرد  تایبا  زا  ریغ 
دنا . هدرک  دای  تسا ، هدروآ  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  هک  ار  يراعشا  زا  یخرب  نارگید  و 

و دنا ، هدومن  تبث  تسا ، هتشادنپ  تسرد  يومح  هچنآ  زا  يرتنوزف  تایبا  راصبالا "  رون  رد "  یجنلبش  فاحتالا " و  رد "  يواربش "  و " 
لوصح نوچ  و  میـشاب . هدرک  تابثا  ار  هدیـصق  تایبا  زا  یخرب  ندوب  یگتخاس  ات  مینک  در  ار  مالعا  نیا  نانخـس  ام  هک  دیامن  یمن  نکمم 

، تسا هدرک  دای  هدیصق  زا  هک  یتایبا  نآ  زا  رتشیب  هب  ءابدالا "  مجعم  فیلات "  زور  رد  يومح  هک  دور  یم  لامتحا  تسا ، یجیردت  شناد 
وا ملع  نوچ  هتشادن و  یهاگآ 

هحفص 266 ] ] 

تسا ءابدالا  مجعم  زا  رت  رخاتم  فیلات  رد  هک  نادلبلا "  مجعم  رد "  هتسناد و  ملـسم  ار  هدیـصق  تایبا  رگید  تسا ، هتفای  يرتشیب  شرتسگ 
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ج 2 و و 117و 45  هب ص 186و 135  دـهدیم  ءاـبدالا  مجعم  هب  هلاوـح  نادـلبلا "  مـجعم  تادـلجم "  رثـکا  رد  تـهج  نـیمهب  هدروآ و 
دینک . عوجر  نآ  ریغ  تاحفص 228 و 400 ج 4 و ص 187 و 289 ج 5 و ص 177 ج 6 و  تاحفص 184 و 117 ج 3 و 

باسح هب  ینامگ  دب  نیا  رد  ام  دهد و  اهنآ  هب  ریوزت  تبـسن  باتک  نیودـت  ماگنه  رد  هک  تسا  هدرک  شراداو  هعیـش  هب  وا  ینامگ  دـب  اما 
تسا . سر  باسح  بیقر و  نیرتهب  وا  تسا و  هاگ  نیمک  رد  دنوادخ  هچ  میزادرپ  یمن  وا  یسر 

رعاش یگدنز 

هراشا

يزعلا دبع  نب  هعیبر  نب  ورمع  نب  ءاقو  نب  لیدب  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  نب  نیرز  نب  یلع  رـسپ  لبعد  رفعج  وبا  ای  یلع  وبا 
تسا . یعازخ  هعیبر  ورمع  نب  يدع  نبا  نزام  رماع  نب  يزج  نب  هعیبر  نب 

رکاسع و نبا  خیرات  خیش و ص 227 ج 5  یلاما  بیطخ و ص 239  خیرات  یشاجن و ص 328 ج 8  تسرهف  زا ص 116  ار  تبسن  نیا  ام 
تبـسن نیا  هب  لئاق  ءاملع  رتشیب  تسا  هتفگ  روکذـم  یئومح  میتفرگ و  رجح  نبا  هباـصا )  ) يومح و ص 141 ج 1 اـبدالا  مجعم  ص 100 

دنلبعد . يارب 

نیرز نادناخ 

صاصتخا يرعاش  هب  ار  ناشیا  شا  هدـمع "  باتک "  رد ص 290 ج 2  قیـشر "  نبا  دنچ "  ره  تسا ، بدا  لضف و  تیب  نیرز ، نادـناخ 
یئاعد تکرب  هب  اهنآ  تلیـضف  لضف و  مامت  و  دنا . هدوب  فرـش  تدایـس و  لها  هتـشاد و  ینارعاش  ناثدـحم و  نامدود  نیا  هچ  تسا . هداد 

حتف و زور  هب  هک  هاگنآ  درک ، اهنآ  گرزب  ياین  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا 
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زورما ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تشاداـپب و  ادـخ ، ربـمغیپ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  دوب ، يو  تبحم  رادـساپ  هک  بلطملا "  دـبع  نب  ساـبع  هکم " 
اشگب و يور  لیدب : يا  دومرف  ربمغیپ  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ءاقرو "  نب  لیدب  تلاخ "  لاح  يا ، هدیشخب  فرش  ار  یماوقا  هک  تسا  يزور 

دیسرپ : دید و  شراسخر  رد  یهایس  لوسر  تفرگرب . خر  زا  هدرپ  دومن و  ربمغیپ  هب  ار  شا  هرهچ  وا 
دیازفیب و تیگ  درچ  هیـس  لامج و  رب  دنوادخ  دومرف : دیدنخ و  ص )  ) ربمغیپ ادـخ . لوسر  يا  لاس  تفگ 97  يراد ؟ لاس  دنچ  لیدب  يا 
 " رد هکنانچ  نآ  هک  تسا  ءاقرو  نب  هللا  دـبع  مانب  گرزب  ینامرهق  نانآ  دنمهوکـش  فرـش  راذـگ  ناینب  و  دانک . عتمتم  ار  تنادـنزرف  وت و 
 " ناشرگید ردارب  نانیا و  دنا و  هدوب  نمی  هب  ص )  ) ربمغیپ ناگداتسرف  دمحم ، نمحرلا و  دبع  شناردارب  يو و  تسا ، هدمآ  خیش "  لاجر 
دیـسر و"  تداهـش  هب  ص )  ) ربمغیپ راگزور  رد "  لیدب "  نب  عفان  ناشمجنپ "  ردارب  دنا و  نیفـص  رد  نانموم  ریما  نایرکـشل  زا  نامثع " 

دورس : نینچ  شئاثر  رد  هحاور "  نبا 
دانک . تمحر  دسر  یم  داهج  باوث  يایوج  هب  هک  یتمحرب  ار ، لیدب "  نب  عفان  دنوادخ " 

دوب . هرهش  یئوگتسار  هب  دنتفگ ، یم  باوص  هب  نس  مدرم  رتشیب  هک  يراگزور  رد  راب و  درب  يدرم  يو 
ادـخ ربمغیپ  مع  رـسپ  تمدـخ  رد  دـنوادخ و  تیانع  دروم  ناگمه  هک  دراد  دیهـش  رفن  جـنپ  هک  سب  نیمه  نامدود  نیا  تفارـش  رد  سپ 

رد هچنآ  هب  انب  دوب و  نامیا  بتارم  نیرتالاب  هب  هتـسارآ  هتـسجرب و  ناراک  راوس  ماگـشیپ و  ناروالد  زا  دوخ  هللا "  دبع  دنا و "  هدوب  (ص )
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هب نینموملا  ریما  نیفـص  زور  رد  تسا . هدرمـش  برع "  هناگجنپ  هاهد  زا "  ار  يو  يرهز "  تسا "  هدـمآ  هباـصالا "  دلج 2 "  ص 281 
همه شیپاشیپ  تشاد و  هرز  ود  ریـشمش و  ود  زور  نآ  رد  درک و  هلمح  دوب  یلع  هاپـس  هنمیم  هک  شناهارمه  اب  وا  و  داد . هلمح  ناـمرف  يو 

تفگ : یم  دز و  یم  ریشمش 
سپ نارب و  ریشمش  زین و  رپس و  نتفرگ  راک  هب  ادخ و  رب  لکوت  يراب و  درب  زج 
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هیواعم هب  ات  تخات  یم  هتـسویپ  تسا و  هدـنامن  یهار  نتخ ، ات  نادـیم  هب  دـنور -  یم  روخـشبآ  هب  هک  ینارتش  نوچ  همه  شیپاـشیپ  نآ  زا 
هرسیم رد  هک  يرهف "  هملسم  نب  بیبح  هب "  دنزاتب و  لیدب  هللا  دبع  هب  ات  داد  نامرف  زین  هیواعم  دیشک  گرم  ماک  هب  ار  يو  ناوریپ  دیسر و 

نایقارع و هنمیم  نایم  رد  گنج  شتآ  تخیمآ و  مهرد  هاپـس  ود  ره  دروآ . هلمح  هللا  دـبع  هب  شناهارمه  اب  ات  داتـسرف  ماـغیپ  دوب  شهاـپس 
یهاوخنوخ دیشک : یم  دایرف  يو  دنک  اج  زا  ار  هیواعم  هک  دز  یم  ریشمش  نانچ  لیدب  هللا  دبع  همه  شیپ  اشیپ  دیشک  هلعـش  نایماش  هرـسیم 

يدایز رادـقم  هیواعم  تسا . نافع  نب  نامثع  شدوصقم  هک  دنتـشادنپ  وا  هاپـس  هیواـعم و  یلو  دوب  دوخ  هتـشک  ردارب  شدوصقم  ناـمثع و 
هیواعم هاپس  هرـسیم  اب  بیبح "  تساوخ "  يرای  کمک و  وا  زا  داتـسرف و  ماغیپ  هملـس  نب  بیبح  هب  موس  مود و  راب  يارب  تسـشن و  بقع 

هک ءارق  زا  رفن  دص  دودـح  رد  زا  ریغب  لیدـب  نبا  ناهارمه  زا  هکنآ  ات  دـیرد  مه  زا  ارنآ  هک  درک  قارع  هاپـس  هنمیم  هب  یتخـس  هلمح  نانچ 
هیواعم لتق  هشیدنا  رد  هتفر و  ورف  رگشل  لد  رد  لیدب "  نبا  هدنامن و "  اجب  یسک  دندرک ، یم  عافد  مه  زا  هداد و  رگیدکی  تشپ  هب  تشپ 

دیسر . يو  هب  تخات  یموس  نآ  هب  دوب و  وا  هاگیاج  يایوج 
 " لیدب نبا  ماجنا "  رس  دینک . شراس  گنس  امش  رب  ياو  دز  گناب  شمدرم  هب  هیواعم  دوب . هداتسیا  رماع "  نب  هللا  دبع  هیواعم " ، رانک  رد 

شنیلاب رب  دندمآ و  رماع  نب  هللا  دبع  هیواعم و  دنتشک  ار  وا  دنتخات و  شیوسب  ریشمش  اب  سپـس  داتف  رد  بسا  زا  وا  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار 
. تفگ هیواعم  دوب . ردارب  تسود و  وا  اب  نیا  زا  شیپ  اریز  دروآ . تمحر  يورب  دیشک و  وا  يورب  ار  شا  همامع  رماع  نب  هللا  دبع  دنداتـسیا 
هک اشگب  ار  شیور  تفگ  هیواعم  دینک  شا  هلثم  مراذـگ  یمن  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  دـنگوس  ادـخب  تفگ  هللا  دـبع  ریگرب . شیور  زا  هدرپ 
نآ چوق  درم  نیا  مسق  هبعک  راگدورپب  تفگ  هیواـعم  تفرگ و  رب  شیور  زا  هدرپ  رماـع "  نبا  میدیـشخب "  وتب  ار  وا  مینک و  یمن  شا  هلثم 

: هدورس رعاش  هک  تسا  نامه  درم  نیا  ناتساد  مسق  ادخب  داهد  يزوریپ  زین  يدنک  ثعشا  یعخن و  رتشا  کلام  هب  ارم  دنوادخ  دوب  موق 
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هک هاـگنآ  دـنک و  یم  تمواـقم  دریگ و  یم  تخـس  ار  دربن  زین  وا  دزیخرب ، شنتـشک  هب  دریگ و  تخـس  وا  رب  رازاـک  نوچ  هک  یئوجگنج 
دنکیم . عافد  دوخ  میرح  زا  دنزیم  شهار  گرم  هتساخرب و  شمیرح  زا  عافد  هب  هک  ریلد  يریش  نوچ  دروآ ، يور  ریخات ، یب  دنت و  گرم 

دندیگنج . یم  نم  اب  دنتسناوت  یم  مه  ناشنانز  رگا  هعازخ  نادرم  زا  هتشذگ  تفگ : هاگنآ 
مـسق ادخب  تفگ  يو  هب  تشذگ و  وا  رانک  زا  لیدب "  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دبع  یگدـنز "  قمر  نیرخآ  رد  یعازخ "  نامهط  نب  دوسا  و " 

مه زا  تسد  هک  متشاد  شوخ  مدید  یم  ار  تلتاق  رگا  متخادرپ و  یم  وت  زا  عافد  يرایب و  تمدید  یم  رگا  تساراوشد و  نم  رب  وت  گرم 
دایب رتشیب  رازآ و  یب  يدرم  هک  وت  تفگ . تسـشن و  شرانک  رد  سپـس  دـنک  قحلم  وت  هب  ارم  وا  ای  مشکب  ار  وا  نم  اـی  هکنآ  اـت  میرادـن  رب 

يدوب . دنوادخ 
ریما هب  تبـسن  یهاوـخ  ریخ  هب  دـنوادخ و  زا  سرت  هب  منک  یم  شرافـس  ارت  تفگ : لیدـب  نبا  داـنک "  تـمحر  تیادـخ  نـک  تیـصو  ارم 
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نانموم ریما  هب  ارم  مالس  هک  منک  یم  شرافـس  زین  يوش و  قحلم  قح  هب  وت  ای  دوش  راکـشآ  قح  هک  هاگنآ  ات  وا  تمدخ  رد  دربن  نانموم و 
رـس تشپ  ار  هاگ  دربن  سک  ره  هچ  نک  لاـبند  يراذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  گـنج  نادـیم  هک  یتقو  اـت  دوخ  دربن  یئوگب "  وا  هب  یناـسرب و 

رد دانک . تمحر  شیادخ  دومرف "  ماما  دناسر . ماغیپ  يدمآ و  یلع  يوس  هب  دوسا "  درم "  هک  دـیئاپن  يرید  سپ  تسا "  زوریپ  دراذـگ ،
 " لیدب نب  هللا  دبع  تمظع "  يایوگ  هچنآ  درک " و  یهاوخ  ریخ  ام  هب  تبسن  زین  شگرم  رد  دیگنج و  نامنانمشد  اب  ام  هارمهب  شیگدنز 

: تسا نیفص  زور  رد  متاح "  نب  يدع  نیا  رعش " . نیا  تسا  یلع ع "  نارای "  نایم  رد 
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ناتشگنا زورید  هکنآ  لاح  میراد  ندنام  هب  ناگتفخ -  باوخ  نوچمه  يدیما -  رواگنج ، لیدب  رسپ  مشاه " و  رامع " و "  زا "  سپ  ایآ 
، تخس هریت و  يزور  هچ  هو  تسا : زور  نامه  رد  یعازخ  درـص  نبا  نامیلـس )  ) میلـس هدورـس  نیا  زین  و  مدیزگ ؟ یم  نادند  هب  ار  شیوخ 

میسرت . یمن  نارگمتس  هورگ  زا  ام  ناریح  هتشگ  رس  يا  دوب . هتشاذگن  ناهنپ  ار  يا  هراتس  یکیرات  طرف  زا  هک 
ردام ردپ و  ام  تسا و  ام  بوبحم  یلع ع "  دنام "  یم  هزرش  ریش  هب  هک  تسا  لیدب "  نبا  مانب "  يا  هدومزآ  راک  نامرهق  ام  نایم  رد  اریز 

مینک . یم  وا  يادف  ار  دوخ 
تسا : هدمآ  وا  راعشا  رد  هک  ینش "  هتفگ "  نیا  زین  و 

یناراب هب  هک  ار "  یعازخ "  درم  نآ "  زین  و  دندوب ، یهاپـس  ره  ناروالد  هک  ار "  لیدب  نادنزرف  رامع " و "  مشاه " و "  نایماش " ، رگا 
دندناشن .. كوس  هب  ار  ام  دنتشک و  میدنار  یم  وا  دوجو  هب  ار  یلاسکشخ  یتخس و  هک  دنام  یم 

هدروآ ار  شلاح  حرش  ءارعشلا "  مجعم  رد ص 284 ج 1 "  ینابزرم "  هک "  دوب  دوخ  راگزور  نارعاش  زا  نیرز  نب  یلع  رعاش ، ردـپ  اما 
تاحلطلا هحلط  ردپ "  یعازخ  فلخ  نب  هللا  دبع  مالغ ، تسا ، هدروآ  ءارعشلا "  رعـشلا و  رد "  هبیتق "  نبا  هک "  يروط  هب  وا  ياین  تسا و 

تسا . " 
تسا . هدوب  نارعاش  زا  هدرک  دای  هدمعلا "  رد "  قیشر  نبا  هک  نانچنآ  زین  نیرز  نب  هللا  دبع  رعاش . يومع  و 

رد 150 یلوص "  هک "  هدوب  یناوید  ار  يو  هک  تسا  يرعاش  تفر  شرکذ  هک  هللا "  دبع  نب  صیـش  وبا  دمحم  رفعج  وبا  شمع "  رـسپ  و 
یناغالا " و ءارعشلا " " و ص 108 ج 15 "  رعشلا و  نییبتلا " و ص 346 "  نایبلا و  دلج 3 "  رد ص 83  شلاح  حرش  هتخادرپ و  گرب 

دئاصق هدروآ و  ار  يا  همجرت  شتاقبط "   " 26 رد ص 33 -  زتعم "  نبا  تفای و "  ناوت  یم  نآ  ریغ  تایفولا " و  تاوف  دلج 2 "  ص 25 
هکنآ زج  هدرمش  رب  ار  وا  نآ  زا  يزارد 
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تسا . هللا  دبع  نب  دمحم  نآ  تسرد  هکنآ  لاح  هدرب و  مان  دمحم  نب  هللا  دبع  ناونع  هب  وا  زا  هدومن و  رکذ  سکع  هب  ار  شردپ  يو و  مان 
زا یناغا "  دلج 15 "  رد ص 108  جرفلا  وبا  هتشاد و  گرب  دودح 70  رد  یناوید  هک  تسا  يرعاش  زین  روکذم  صیـش  یبا  نب  هللا  دبع  و 
زا تفرگ و  ار  شردـپ  رعـش  عماج  رتفد  وا  زا  تسویپ و  بلاـط  نب  دـمحم  هب  هک  تسا  رعـش  کـین  يرعاـش  يو  تسا  هتفگ  هدرب و  ماـن  وا 

تسا . هدروآ  ار  يو  لاح  حرش  شتاقبط "  رد ص 173 "  زتعم "  نبا  دش و "  رشتنم  مدرم  نایم  رد  وا  يوس 
تسا هتشاد  گرب  دودح 50  رد  يرعـش  ناوید  هدمآ  میدـن  نبا  تسرهف  رد  هک  يروطب  هدوب و  رعاش  زین  لبعد  ردارب  یلع "  نسحلا  وبا  " 

. دندرب اه  هرهب  ماما  فیرـش  رـضحم  زا  يزارد  نامز  ود  ره  دمآ و  اضر ع  ماما  نسحلا  وبا  تمدخ  هب  لاس 198  رد  لبعد  شردارب  اـب  يو 
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رد لاس 200  نایاپ  ات  میدمآ و  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  مرورـس  تمدخ  هب  لاس 198  رد  لـبعد  نم و  تسا : هتفگ  وا  دوخ 
مردارب هب  قیقع  يرتشگنا  گنر و  زبس  يزخ  نهاریپ  اضر ع "  نسحلا  وبا  مرورـس "  هکنآ  زا  سپ  میتفر ، مقب  سپـس  میدنام و  شرـضحم 

: دومرف وا  هب  مه  درب و  یهاوخ  اـه  هرهب  هک  ورب  مق  هب  لـبعد  يا  دومرف  درک و  تمحرم  وا  هب  زین  يوـضر  یئاـهمهرد  داد و  تعلخ  لـبعد 
تشذگ و رد  رد 283  رد 172 و  يو  ما . هدرک  نآرق  متخ  رازه  هدرازگ و  زامن  تعکر  رازه  بش  رازه  نآ  رد  هک  راد  هگن  ار  نهاریپ  نیا 

وبا شردپ  زا  هدمآ و  ایند  هب  رد 257  رسپ  نیا  هک  یلبعد  نب  روهشم  یلع "  نب  لیعامـسا  مساقلا  وبا  مانب "  تشاذگ  اجب  يدنزرف  دوخ  زا 
هتـشاد حاکنلا "  همئالا " و "  خـیرات  مانب "  یئاهباتک  هدوب و  یبسح  روما  راد  هدـهع  طساو و  شهاـگتماقا  هدرک و  تیاور  رایـسب  نسحلا 

تسا .
وا هرابرد  لبعد  تسا و  تیب  لها  ءارعش  زا  یکی  زین  لبعد  رگید  ردارب  نیزر 
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لبعد " و"  ساـبع " و "  میهاربا  تسا " : هتفگ  يدزا "  تسا و "  هدـمآ  رکاـسع  نبا  خـیرات  دلج 5  هحفص 139  رد  هک  دراد  يراعـشا 
ع)  ) اضرلا نسحلا  وبا  ترایز  هب  نویع "  تیاور "  ربانب  ای  و   ) دندمآ نوریب  هدایپ  ناتـسب  غاب و  هشیدنا  هب  هناخ  زا  یلع ، نادـنزرف   " نیزر ،

دورس : نینچ  میهاربا  دندش . راوس  ناشغالا  رب  دنداد و  یلوپ  دندیسر . ناشک  مزیه  زا  یهورگ  هب  سپ  دنتفر ) یم 

فزخلا  نم  الامحا  كوشلا  لمح  دعب  تدیعا 
فعضلا هدش  نم  لب  هرمخلا  نم  يواشن ال 

تفگ : وا  زاسب و  شا  هلابند  تفگ  نیرز "  هب "  و 

فصقلا  یلا  نوریصت  ماذ  یلع  متنک  ولف 
فسخلا یلع  اوبقت  هیف و ال  مکلاح  تواست 

دورس : وا  يارسب و  ار  شا  هیقب  زین  وت  یلع  ابا  يا  تفگ : لبعد  هب  سپس 

فرظلا  يوذ  نم  اونوکف  تاف  يدلا  تافذاق 
یفخ عئاب  یناف  مویلا  فصقن  اوفخ  و 

هیادبلا 2 ص 210 عیادب 
رد هتـسناد و  رفعج "  وبا  ار "  وا  هینک  بویا  نبا  تسا . یلع "  وبا  شا "  هینک  ناگمه ، هتفگ  هب  لبعد و  شماـن  اـم  ثحب  دروم  رعاـش  اـما 

مساق نب  دمحا  هک  تسا  نینچ  بیطخ "  خیرات  دلج 8 "  رد ص 383  و  تسا . دمحم "  زین "  شمـسا  هک  تسا  هدمآ  يو  لوق  زا  یناغا 
نارگید نت ، ود  نیا  زا  ریغ  تسا و  نمحرلا  دبع  وا  مان  تسا  هتفگ  رعاش ، دوخ  هداز  ردارب  لیعامسا "  هتـسناد " و "  نسح "  ار "  يو  مان 

شدوصقم داد و  بقل  لبعد  دوب ، وا  رد  هک  یعبط  خوش  تهج  زا  ار  يو  لبعد  هیاد  تسا : هتفگ  لیعامـسا  دنا و  هتـسناد  دمحم  ار  يو  مان 
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. دش لاد  هب  بلق  لاذ  دوب و  لبعذ 

هحفص 273 ] ] 

دادغب رد  رتشیب  لبعد  تسا . یـشیرق  وا  هک  دنا  هتفگ  زین  تسا و  هدمآ  مه  بتک  رتشیب  رد  هک  روطنامه  تسا  هفوک  زا  يو  لصا  دـنا  هتفگ 
رد راذـگ ، تشگ و  هب  تشگرب و  هراـبود  تفر و  نوریب  رهـش  نآ  زا  یتدـم  دوـب ، هتخادرپ  شوـجه  هب  هک  مصتعم  سرت  زا  تـسیز و  یم 

 " ناوسا تیالو "  هب  ار  لبعد  وا  دـمآ و  رـصم  هب  کلام "  نب  هللا  دـبع  نب  بلطم  راگزور "  هب  دـش و  قشمد  هرـصب و  هب  تخادرپ . قاـفآ 
ناوسا هب  تفگ  درپس و  دوخ  مـالغ  هب  ار  هماـن  لزع  درک و  شراـنک  رب  تسا ، هتخادرپ  شوجه  هب  رعاـش  هک  تفاـی  ربـخ  نوچ  هدراـمگ و 

يراد و یم  زاب  هبطخ  زا  ار  يو  یهد و  یم  وا  هب  ار  همان  دـش  ربنم  رب  نوچ  دور و  ربنم  هب  لبعد  ات  ینام  یم  رظتنم  هعمج  زور  اـت  يوریم و 
لبعد داد . يو  هب  ار  همان  مـالغ  دـش  یناوخ  هبطخ  هداـمآ  تفر و  ربنم  هب  لـبعد  نوچ  ینیـشن  یم  شیاـجب  دوخ  يرآ و  یم  ریز  هب  ربنم  زا 

مراذـگن یناوخن ، ار  همان  اـت  هک  دـنا  هدرک  روماـم  ارم  هن  تفگ  مناوخب ، ار  هماـن  میآ و  ریز  هب  ربنم  زا  مزادرپب و  هبطخ  زا  اـت  راذـگب  تفگ 
ینب يوس  هب  برغم و  بناج  هب  اجنآ  زا  يو  دروآ و  دورف  ربنم  زا  یلوزعم  هب  ار  يو  بالطم  مالغ  دـناوخ و  ار  هماـن  لـبعد  یناوخب . هبطخ 

یناغا 18 ص 47) . ) تفاتش بلغا 
هناخ زا  لبعد  تسا : هتفگ  جرفلا  وبا  تفر و  ناسارخ  ير و  هب  یلع "  شردارب "  اب  درک و  زاجح  هب  يرفـس  نیزر "  شردارب "  اـب  لـبعد 

دندید و یم  ار  يو  نانزهر  نادزد و  تشگ و  یم  رب  هدیاع  هدیاف و  اب  تشگ و  یم  ایند  رود  هب  و  دش ، یم  بئاغ  اهلاس  دـمآ و  یم  نوریب 
هرفـس دید  یم  ار  نانآ  هاگ  ره  زین  وا  دندومن  یم  یکین  شا  هرابرد  دنتـسشن و  یم  ندیـشون  ندروخ و  هب  وا  اب  هکلب  دـندرک  یمن  شرازآ 

نآ دناوخ و  یمارف  دـندوب  ینغم  هک  ار  فعـش "  فیقث و  دوخ "  نامالغ  درک و  یم  توعد  ار  اهنآ  درتسگ و  یم  ار  شبارـش  كاروخ و 
دناوخ . یم  رعش  دیشون و  یم  دناشون و  یم  دناشن و  یم  یناوخ  زاوآ  هب  ار  ود 

زا یکی  رد  لبعد  دنداد . یم  شا  هلصو  دندرک  یم  تبظاوم  وا  زا  هتفرگ و  وخ  وا  اب  رفس  ترثک  تهج  هب  دندوب و  هتخانش  ار  وا  زین  نادزد 
دورس : نینچ  دوخ  يارب  اهرفس 

تسا هاتوک  شمیرح  زا  لایخ  تسد  درذگ و  یمن  اجنآ  زا  قرب  هک  مدمآ  دورف  یئاج  رد 

هحفص 274 ] ] 

شیارب مهرد  رازه  دصناپ  هنالاس  اهنآ  دـنام و  اجنآ  نایعیـش  دزن  رد  درک و  روبع  مق  زا  لبعد  تسا : هتفگ  شتاقبط  رد ص 125  زتعم  نبا 
: دراد هیحان  راهچ  رعاش  نیا  یگدنز  شرازگ  رد  ثحب  دندرک . طیسقت 

. نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  تمصع  نادناخ  رهم  رد  وا  يراکادف  - 1
. شیاهفیلات خیرات و  بدا و  رعش و  رد  وا  غوبن  - 2

. تسا هتخادرپ  ثیدح  لقن  هب  نانآ  بناج  زا  لبعد  هک  یناسک  وا و  يوس  زا  ثیدح  نایوار  ثیدح و  تیاور  - 3
شتافو  تدالو و  هاگنآ  شیاهراک و  رداون  اه و  یعبط  خوش  نآ  زا  سپ  ءافلخ و  اب  شراتفر  - 4

ناوتیم هچ  دـنک . یم  زاین  یب  لالدتـسا  هنوگ  ره  زا  ار  ام  هک  تسا  نشور  يا  هزادـنا  هب  يراک  ادـف  نیا  رد  وا  لاح  نیتسخن ، تهج  زا  اـما 
مبای یمن  اریسک  مشک و  یم  شودرب  ار  دوخ  راد  هبوچ  هک  تسا  لاس   50 تفگ : یم  هک  دندینش  یم  وا  دوخ  زا  هک  يدرم  هرابرد  تفگ 

هتخادرپ توجه  هب  نآ  رد  هک  ار  لبعد  هماـکچ  نآ  ارچ  دـنتفگ : ریزو  تاـیز "  کـلملا  دـبع  نب  دـمحم  هب "  دـشک  راد  هب  نآ  رب  ارم  هک 
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يو هک  تسا  یسک  يوجتسج  رد  هناکاب  یب  دراد و  شود  هب  ار  دوخ  راد  هبوچ  لبعد  هک  تسا  لاس  یـس  تفگ  یئوگ ؟ یمن  خساپ  تسا 
دشک . نآ  رب  ار 

نداد ناشن  ربمغیپ و  كاپ  نادناخ  زا  عافد  رد  يو  هک  دوب  یئاهیئوج  راکیپ  يرادبناج و  اه و  يریگرد  اهیزوت و  هنیک  تهج  زا  اهنیا ، همه 
دندوب و هتشاذگن  یقاب  شیارب  یهاگهانپ  هتفرگ و  وا  زا  رارق  روما  نیمه  تشاد و  هدهع  رب  ناشنانمشد  زا  یئوگ  دب  اهنآ و  هب  دوخ  تبحم 

نیا اب  دوب . اهنابایب  راپـسهر  ربمغیپ  كاپ  نامدود  نافلاخم  تقو و  ءافلخ  زا  رود  هتـسویپ  تشادن و  دـیاسایب  نآ  هیاس  رد  هک  ینابیاس  یتح 
دـسح هنیک و  هزیگنا  نانمـشد و  هودـنا  هیام  ناتـسود و  شخب  يداش  ناگ و  دـنیوگ  ناهد  رویز  ناگرزب و  دزنابز  وا  رئاس  دـئاصق  فصو 

. دنتشک مان  نیمهب  اروا  مه  هرخالاب  دیدرگ و  نادوسح  نازوت و  هنیک 

هحفص 275 ] ] 

دـنت و یئوگ  دـب  یئارـس و  وجه  نیا  عون  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنا ، هتفرگ  رعاش  نیا  زا  بتک  رتشیب  رد  هک  یناوارف  یئوگ  وجه  هدرخ  و 
نیا هب  هتـشادنپ و  یم  نانآ  ماقم  بصاغ  ربمغیپ و  كاپ  نادناخ  نانمـشد  زا  ار  اهنآ  لبعد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  وا ، بناج  زا  رایـسب 

يرازیب هب  رگم  دوب  دهاوخن  صلاخ  تیالو ، تسا و  ناحبس  دنوادخ  هب  برق  لئاسو  زا  يربت  هتبلا  تسا و  هتسج  یم  ادخ  هب  برقت  هلیـسو 
. هفوج یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  و  دنا . هتسج  يرازیب  ناکرشم  زا  مه  شلوسر  ادخ و  هک  روطنامه  تیب  لها  نانمـشد  نافلاخم و  زا 

دنا هتـشادنپ  لبعد  یندوشخبان  هانگ  ار  نیا  دـنا  هدوب  ص )  ) ربمغیپ كاپ  نادـناخ  نانمـشد  عمج  رد  هک  بتک  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  اما 
تسا . نیمه  هعیش  ياهتیصخش  همه  هرابرد  نانآ  تداع  هکنانچ 

لبعد یبدا  غوبن 

تبث بتک  يالبال  رد  ددرگ و  یم  ناهد  هب  ناهد  هک  يرعـش  دوب ؟ دـناوت  وا  روهـشم  رعـش  زا  رت  نشور  یلیلد  هچ  لبعد ، یبدا  غوبن  رب  اما 
يرعش دنناوخ  یم  زور  بش و  تاعاس  مامت  رد  هعیش  سلاجم  رد  دننک و  یم  داهـشتسا  تغل  داوم  ظافلا و  یناعم  تابثا  رد  نآ  هب  تسا و 

روغ و نآ  رد  دوریم و  ورف  نآ  قمع  هب  نوـچ  اـما  درواـیب  نآ  دـننام  دـناوت  یم  هک  درادـنپ  یم  راـب  لوا  هدنونـش  تسا و  عـنتمم  لهـس  هک 
ياج هچ  دشاب ، کیدزن  هدیصق  نیا  میرح  رب  هک  دزاسب  يرعـش  هکنآ  زا  تسا  ناوتان  هدنامرد و  زجاع و  هک  دبای  یم  رد  دنک  یم  یـسررب 

ددرگ  ربارب  نآ  اب  هکنآ 
دزن رد  تسا : هتفگ  يرتحب "  تفای " و "  همتاخ  لبعد  هب  رعش  تفگ : یم  هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : یم  هیورهم "  نب  مساق  نب  دمحم  " 

رتکیدزن و برع  مالک  هب  ملـسم  راتفگ  زا  لـبعد  نخـس  هکنآ  يارب  تفگ  هنوگچ ؟ دـنتفگ  تسا . رت  رعاـش  دـیلو  نب  ملـسم  زا  لـبعد  نم 
تسا . بصعتم  نآ  رد  رت و  دننامه  نانآ  کبس  هب  وا  کبس 

ام يارب  هک  يراد  دایب  نایعازخ  زا  يرعـش  اـیآ  مساـق  يا  تفگ  يو  هب  نوماـم  دـمآ  نوماـم  دزن  هب  فلد  وبا  تفگ : هدعـسم "  نب  ورمع  " 
 " اهنآ دوخ  زا  تفگ  یناد ؟ یم  رعاش  ار  ناشمادـک  اهنآ  نایم  رد  تفگ  نوراه  ناـنموم ؟ ریما  يا  ناشمادـک  زا  تفگ  فلد  وبا  یناوخب ؟

رهاط اهنآ "  یلاوم  زا  نیزر " و  یبا  رسپ  دواد  صیش و  وبا  رسپ  لبعد و  صیش و  وبا 

هحفص 276 ] ] 

وگب . یناد ، یم  وا  هرابرد  هچ  ره  دیسرپ ؟ ناوت  یم  لبعد ، زا  ریغ  هب  ناشمادک  رعش  زا  تفگ : نومام  هللا "  دبع  شرسپ  و 
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يرعـش ندورـس  یب  ار  يزور  چـیه  هک  تسا  لاـس  تصـش  دودـح  رد  تفگ : یم  هـک  مدینـش  یلع  نـب  لـبعد  زا  تـسا : هـتفگ  ظـحاج  و 
دناوخ : ساون  یبا  رب  ار  شرعش  نیا  لبعد  نوچ  و  ما . هدنارذگن 

اکس  هیا  بابشلا و  نیا 
اکله لب  لض  بلطی  نیا  ال 

لجر  نم  ملس  ای  یبجعت  ال 
یکبف هسارب  بیشملا  کحض 

. يدیشخب رایسب  تذل  ارام  شوگ  دوخ و  ناهد  تفگ : ساون  یبا 
هک تسا  رایـسب  نخـس  لبعد ، زا  شیاتـس  بدا و  نوماریپ  رد  تسا و  حیـصف  لبعد ، هک  دنگوس  ادخب  تسا : هتفگ  دیزی "  نب  دـمحم  و " 
یم دوخ  دش و  باریـس  يو  بدا  يایرد  زا  تفرگ و  ارف  دیلو "  نب  ملـسم  یناوغلا  عیرـص  زا "  ار  بدا  يو  میتسین . نآ  رکذ  هشیدنا  ردام 

هک ، متفگ  ار  رعش  نیا  ات  راد  شناهنپ  تفگ : یم  نمب  وا  مدرک و  یم  هضرع  ملسم  رب  ارنآ  متفگ و  یم  رعش  هتسویپ  نم  هک  تفگ 

اکلس  هیا  بابشلا و  نیا 
اکله لب  لض  بلطی  نیا  ال 

ناوخ . رب  یهاوخ  هک  سک  ره  يارب  هنوگ و  ره  هب  ار  ترعش  ورب و  نونکا  مه  تفگ  مدناوخ : وا  رب  ار  هماکچ  نیا  یتقو 
دـش و دراو  يورب  ناجرج  رد  هک  هاگنآ  ات  دوب  فرتعم  يو  يداتـساب  دـنمقالع و  دـیلو  نب  ملـسم  هب  هشیمه  لبعد  تسا : هتفگ  مامت  وبا  و 

داتسرف : يو  يارب  ار  رعش  نیا  تفرگ و  هرانک  وا  زا  زین  لبعد  دشن . وا  ياریذپ  تشاد  هک  یلخب  تهج  هب  ملسم 
دوب . یکی  نامناج  لد و  میدوب و  تسود  مه  اب  ام  دلخم ) ابا   ) ملسم يا 

يدوب . نم  رادساپ  زین  وت  هکنانچمه  مدمآ  یم  درد  هب  وت  درد  زا  متشاد و  یم  ارت  یتسود  ساپ  وت  بایغ  رد  نم 
رـس رب  هک  يدرک  فیعـض  نانچ  ار  یتسود  ناینب  مکانمیب  همه  زا  هک  يدرک  نیبدـب  دوخ  هب  نانچ  ارم  يدـش و  نادرگ  يور  نم  زا  وت  اما 

زین ار  تبحم  دنویپ  تخیر و  ورف 

هحفص 277 ] ] 

تخیسگ . مه  زا  هک  یتفرگ  تسس  نانچ 
يدیشک . نوریب  هنیس  زا  دمآ ، یمن  رد  هب  لد  زا  هک  ار  نورد  رد  هتفهن  رهم 

دنامن . نآ  زا  مه  يا  هراپ  هک  يدیرد  نانچ  ار  تبحم  هماج  هچ  نکم  شنزرس  مرادن  وت  هب  يدیما  رگید  هک  ارم  سپ 
دش . ریلد  هک  متشاداو  یئابیکش  هب  نانچ  ار  لد  شمدیرب و  راچانب  هک  متشادنپ  دوخ  هتفرگ  ماذج  تسد  ارت 

نارگید . هیورهم " و  نب  مساق  نب  دمحم  رعاش و "  يودمح "  دیز " و "  نب  دمحم  زا "  دنترابع  لبعد  بناج  زا  بدا  رعش و  نایوار 
لبعد : غوبن  ياه  هناشن 
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شزرا رپ  ياهباتک  زا  هک  ءارعـشلا "  تاقبط  مانب "  دراد  يرگید  باتک  اهبلاثم " و  برعلا و  بقانم  یف  هدحاولا  مانب "  تسا  یباتک  ار  يو 
تسا ، نارعاش  یگدنز  شرازگ  بدا و  رد  دامتعا  دروم  ذخام  زا  و 

يدادغب بیطخ  هدرک و م -  لقن  باتک  نآ  زا  یبلاطم  ءارعـشلا  مجعم  رد ص 227 و 240 و 245 و 267 و 361 و 434 و 478  ینابزرم 
هحفـص 166 ج 2 رد  ناکلخ  نبا  شخیرات و  تاحفـص 47 و 46 ج 7  رد  رکاسع  نبا  شخیرات و  ج 4  و 143  ج 2  تاحفص 342  رد 
تاحفـص 527 و رد  رجح  نبا  همه  زا  شیب  دـنا و  هدرک  وگزاب  باتک  نآ  زا  ار  یبلاـطم  تآرم "  رد ص 132 ج 2 "  یعفای  شخیراـت و 
ج 4 و 525 و 411 و 370 و 172 و 132 و 69 ج 1 و 108 و 103 و 99 ج 2 و 91 و 119 و 123 و 270 و 565 ج 3 و 565 و 74 ،
رب نآ  يدنب  میسقت  گرزب و  یباتک  باتک ، نیا  هک  مرادنپ  یم  تسا و  هتخادرپ  باتک  نآ  زا  یبلاطم  لقن  هب  هباصالا "  تاحفـص "  رگید 

بیترت : نیاب  تسا  هدوب  اهرهش  ساسا 
وا زا  یبلاطم  ناونع  نیا  اب  هباـصالا "  رد ص 270 ج 3 "  رجح  نبا  فـلتخملا " و  فـلتوملا و  رد ص 67 "  يدمآ  هرصب : ءارعـش  رابخا 

. دنا هدرک  لقن 

هحفص 278 ] ] 

تاـقبط رد "  لـبعد  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  وا  زا  ار  یبلطم  ماـن  نیا  اـب  هباـصالا "  ج 4 "  ود ص 74  رجح  نبا  زاجحلا : ءارعـش  راـبخا 
تسا .. هدرک  دای  نینچ  زاجح  مدرم  شخب )  ) رد ءارعشلا " و 

تسا . هدرک  لقن  وا  زا  دادغب "  ءارعش  باتک  مسا "  تحت  ار  یبلطم  فلتوملا "  رد ص 67 "  يدمآ  دادغب . ءارعش  رابخا 
ار يو  راعـشا  یلوص  تسا : هتفگ  میدن  نبا  و  تسا . هدوب  يا  هدمآ  مهارف  رعـش  ناوید  ار  لبعد  تسا ، رکاسع  نبا  خیرات  رد  هکنانچ  نآ  و 
 " لبعد رعـش  رایتخا  باتک "  ار  رهاط "  نب  دمحا  لضف  یبا  ياهباتک "  زا  یکی  شتـسرهف  رد ص 210  و  تسا ، هـتخادرپ  گرب  رد 300 

تسا  هتسناد 
رد ص 176 هچنآ  هب  انب  هدورـس و  نآ  مدرم  رگید  ناـهاش و  يرت  رب  نمی و  بقاـنم  رد  هک  تسا  يا  هماـکچ  لـبعد ، غوبن  ياـه  هناـشن  زا 

تسا . نینچ  نآ  علطم  دراد و  تیب  دودح 60  رد  تسا  یخونت  هرضاحملا ) راوشن  )

انیمعط  ای  کمالم  نم  یقیفا 
انیعبرالا رم  موللا  كافک 

: تسا نیا  شتیب  نیتسخن  دراد و  تیب  هتفگ و 300  نابرازن  شیاتس  رد  هک  تیمک  هماکچ ي  در  رد  ار  هدیصق  نیا  يو 

انیدم  ای  انع  تیثیح  الا 
انیملسم لوقت  سان  له  و 

تسا . نینچ  شزاغآ  رس  رد  یبلک  روعا  هماکچ  در  رد  ار  هدیصق  نآ  زین  تیمک  هتخادرپ .

اننرمحا  انیدوسا و 
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دورس 
. دندومرف یهن  يدب  هب  تیمک  درک  دای  زا  ار  وا  هک  دید  باوخ  رد  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدیصق  نآ  ندورس  زا  سپ  لبعد 

هحفص 279 ] ] 

دش و وا  یگداتفا  بابسا  زا  هیدر  نیا  دوب و  ردقنارگ  یمارگ و  مدرم  دزن  رد  هتـسویپ  دوب ، هتخادرپن  تیمک  در  هب  هک  زور  نآ  ات  رعاش  نیا 
رازن رب  نمی  يزارفارس  نمی و  رب  رازن  یشورف  رخف  يریگرد ، راکیپ و  نیا  لابند  هب  دورس و  يو  در  رد  يا  هدیـصق  یموزخم "  دعـس  وبا  " 
جوا راید  نورد  نوریب و  رد  تیبصع  دیشک و  یهابت  هب  مدرم  راک  دنتسج و  لسوت  شیوخ  رخافم  هب  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  دش و  زاغآ 

ناورم زا  نمی  هرخالاب  دش و  نمی  دض  رب  رازن و  شموق  هرابرد  وا  تیبصع  يدعج " و  دمحم  نب  ناورم  یئاورنامرف "  نآ  هجیتن  تفرگ و 
رد هدئاز "  نب  نعم  ناتساد "  نآ  لابندب  دیشک و  مشاه  ینب  هب  هیما  زا  تلود  لاقتنا  هب  راک  دیورگ و  نایـسابع  توعد  هب  دنادرگ و  يور 

هعیبر نمی و  نایم  رد  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ینامیپ  تشک و  نایرازن  رگید  هعیبر و  شموق  زا  يرادـبناج  هب  ار  اجنآ  مدرم  هک  دـمآ  شیپ  نمی 
.( تسا هدمآ  بهذلا  جورم  رد ص 197 ج 2  هک  ناتساد  رخآ  ات  . ) تسسگ دوب 

وا تیاور  خیاشم  لبعد و 

رد ص 198 یـشاجن  هتـسناد و  ع )  ) اضر ماـما  و  ع )  ) مظاـک ماـما  باحـصا  زا  ار  لـبعد  ملاـعملا )  ) باـتک رد ص 139  بوشآرهـش  نـبا 
ماما رـضحم  هدـمآ و  لئان  اضر  نسحلا  وبا  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رادـید  هب  لبعد  هک  تسا  هدروآ  نینچ  شردارب  زا  شتـسرهف 

تسا . هدرک  رادید  ار  وا  كرد و  ار  مالسلا  هیلع  داوج  یلع  نب  دمحم 
دش لخاد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  يو  هک  دنا  هدرک  تیاور  یفاک ) لوصا   ) رد ینیلک  مالـسالا  هقث  لئالدلا " و  باتک "  رد  يریمح "  " 
هب نآ  زا  سپ  يدرکن  دـمح  ار  یلاعت  يادـخ  ارچ  دـندومرف  ماما  درکن  شیاتـس  ار  یلاعت  يادـخ  لبعد  دندیـشخب و  يو  هب  يزیچ  ماـما  و 

يدرک . بدا  دندومرف ، ماما  دمحلا هللا و  تفگ  وا  دنداد و  وا  هب  يزیچ  ترضح  دیسر و  داوج  ماما  تمدخ 
: دنا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  ثیدح  تیاور  یهورگ  زا  رعاش  نیا 

هحفص 280 ] ] 

لثم تسا  هدـش  دای  وا  زا  هعیـش  ینـس و  هورگ  ود  بتک  رد  یثیداـحا  قیرط  نیا  زا  لاس 160 و  هب  هتـشذگ  رد  جاجح  نب  هبعـش  ظفاح  - 1
. تسا هدمآ  رکاسع  نبا  خیرات  خیش و ص 228 ج 5  یلاما  خیش و ص 240  یلاما  رد ص 240  هچنآ 

(. رکاسع ج 5 ص 228 نبا  خیرات   ) 161 يروث م . نایفس  ظفاح  - 2
(. رکاسع ج 5 ص 228 نبا  خیرات   ) لاسب 179 هتشذگ  رد  سنا  نب  کلام  نایکلام ، ياوشیپ  - 3

رکاسع ج 5 ص 228 .) نبا  خیرات   ) لاس 200 زا  سپ  يرصب م  نب  ملاس  دیعس  وبا  - 4
رکاسع ج 5 ص 228 .) نبا  خیرات   ) یفوتم 207 يدقاو  ورمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 5

ءافلخلا ص 204. خیرات   218 لاسب . هتشذگ  رد  یسابع  هفیلخ  نومام  - 6
باتک نیا  رد ص 401 ج1  هک  ار  ریدغ  زور  هزور  ثیدح  يو  هک  الاسب 260  هتشذگ  رد  يدادغب  يرهز  دعس  نب  هللا  دبع  لضفلا  وبا  - 7

. تسا هدرک  تیاور  هریره ، یبا  زا  وا  بشوح و  نبا  زا  رطسم ، زا  بذوش ، نبا  زا  هزمض  زا  وا  لبعد و  زا  دش ، دای 
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تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  هیقشقش  هب  روهشم  هبطخ  يو  قیرط  زا  دوخ  یلاما  رد ص 237  قودص )  ) هفیاط خیش  هک  همالس  نب  دمحم  - 8
تسا : نیا  هبطخ  نآ  زاغآ  و 

ینکل ریطلا و  یلا  یقری  لیـسلا و ال  ینع  ردـحنی  یحرلا  نم -  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  هفاـحق و  یبا  نبا  اهـصمقت  دـقل  هللا  و 
. احشک اهنع  تیوط  ابوث و  اهنع  تلدس 

خیش ص 227) یلاما   ) یندم یلمسا  نایفس  نب  دیعس  - 9
كرتشم " " "  لیعامسا "  نب  دمحم  - 10

ریبج نبا  زا  يزرج ، زا  هریسم  زا  واو  وا  زا  لبعد  هک  رمع ، نب  عشاجم   - 11

هحفص 281 ] ] 

هرفغم و مهنم  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  يذلا  هللا  دعو  دندیسرپ : لجوزع  يادخ  مالک  نیا  زا  ار  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
(. خیش ص 240 یلاما   ) ثیدحلا امیظع ... ارجا 

تسا . هدرکن  یفرعم  یلو  هتسناد  لبعد  خیش  ار  وا  بیذهتلا "  بیذهت   " 348 رد ص . رجح  نبا  یبسار ، لهس  نب  یسوم   - 12 م - 
هدرک تیاور  لقن  وا  زا  لبعد  دنیوگ  یم  هک  تسا  هدرمش  یناسک  زا  ار  يراصنا  دیعس  نب  ییحی  شخیرات . رد ص 228 ج 5  رکاسع  نبا 

تسا . هتشذگ  رد  لبعد  زا  شیپ  لاس  دنچ  لاس 143 و  رد  يراصنا  ییحی  هک  تسا  هدنام  هدیشوپ  وا  رب  هتکن  نیا  تسا و 
زا : دنترابع  لبعد  بناج  زا  ثیدح  نایوار  و 

. تسا هدمآ  شرکذ  مجارت  ثیدح و  بتک  زا  يرایسب  رد  هک  یلع  نسحلا  وبا  شردارب  - 1
(. یشاجن ص 117 تسرهف   ) دیزی دامح  نب  یسوم  - 2

(. رایسب ذخام  رد   ) لاس 236 هب  هتشذگ  رد  يوره  تلصلا  وبا  - 3
(. نویع یلاما و  رد   ) یبلهم هللا  دبع  نب  نوراه  - 4

(. یفاک لوصا  رد   ) میکح نب  یلع  - 5
( نآ ریغ  یناغا و   ) يرقشا دیعس  نب  هللا  دبع  - 6

يزورم  یسیع  نب  یسوم  - 7
( رکاسع نبا  شخیرات   ) لاس 272 هب  هتشذگرد  دواد  یبا  نب  دمحا  يدانم ، نبا   - 8

رکاسع .) نبا  خیرات   ) يریرب یسوم  نب  دمحم   - 9

ءارزو ءافلخ و  اب  لبعد  راتفر  اما 

رد ار  یئاهشخب  یبدا ، لصفم  ياه  هرکذت  خیرات و  بتک  نایم  رد  رگ  وجتـسج  تسا و  هنمادرپ  نادیم و  خارف  رعاش ، یگدنز  زا  هیحان  نیا 
. مینک یم  نیچلگ  ار  یکدنا  طقف  میرذگ و  یم  رد  اهنآ  مامت  زا  ام  دراد و  رایسب  اجیب  نانخس  هک  دننیب  یم  هتشاگن  نآ  نوماریپ 

هحفص 282 ] ] 

دمآ و رد  رد  زا  رعاش  هک  مدوب  هتـسشن  اجنآ  رد  نم  و  دیـشخب . ناما  دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ار  لبعد  نومام  تفگ : مثکا "  نب  ییحی  - " 1
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نومام درک  یعـالطا  یب  راـهظا  نآ  زا  راـکنا و  ار  يا  هدیـصق  نینچ  ندورـس  لـبعد  ناوخب . ار  تا  هیئار  هدیـصق ي  تفگ : ار  يو  نوماـم 
تفرگ : ندناوخ  نینچ  رعاش  مشخب و  یم  ناما  مداد ، ناما  ناج  هب  هک  روطنامه  هدیصق  نآ  هب  ارت  تفگ 

درمش . یندوشخب  ات  یهانگ  ار  يدنمدرخ  دش و  نارگن  دید ، نانز  زا  میریگ  هرانک  نوچ  مربلد 
هب ارم  رادیب و  نم  رد  ار  داعم  دای  دیپس  يوم  اربلد  دراد . یناوج  ياهوزرآ  تسا ، هتسویپ  ناریپ  هورگ  هب  هکنآ  اب  شدپیس و  ناوسیگ  اب  يو 

دنک . یم  دنسرخ  متشون  رس 
متسیرگ . یم  ناگتفر  هودنا  زا  متسب  یم  لد  نآ  رویز  ایند و  هب  رگا 

تسکش . مه  رد  هدنکش  یم  گنس  هب  هک  یماج  نوچ  ار  نآ  تخات و  نم  نادناخرب  راگزور 
تفر . دنهاوخ  نانآ  لابندب  مه  نارگید  دنتفر . نایم  زا  گرم  یچراج  هب  رگید  یخرب  دنا و  هدنام  اجب  اهنآ  زا  یهورگ 

متسین . هک  مه  ناگتفر  تشگزاب  هارب  مشچ  دنوش ، یم  ادج  نم  زا  ناگدنامزاب  هک  تسا  نیا  زا  نم  سرت 
دزادرپب . شباوخ  یئوگزاب  هب  يرادیب  زا  سپ  هک  منام  یم  يا  هتفخب  منادنزرف ، نادناخ و  زا  ربخ  رد 

تسا . هدوبر  اهنآ  زا  ار  شیاسآ  باوخ و  ناتناگتشک ، یپایپ  نادقف  زا  ربمغیپ ) نادناخ   ) ناتنارکاچ یلوغشم  لد 
تفخ ! كاخ  رب  هک  اه  هنوگ  هچ  دش و  ملق  اونین  نیمز  رس  رد  هک  اهتسد  هچ 

دنتشذگ شهاگلتق  رب  هنابش  نارگید  دیماجنا و  بش  هب  نیسح  ياروشاع  زور 

هحفص 283 ] ] 

دنتفگ . و 
تسا . اهناسنا  رورس  نیا 

یگرگ دـننام  دومرف  تلحر  نوچ  هک  داد  دـیاب  نینچ  نیا  نآ  ياه  هروس  نآرق و  شزرا  رپ  تمعن  ربارب  رد  ار  ربمغیپ  شاداپ  مدرم  دـب  يا 
دینک ؟ تفالخ  وا  نادنزرف  رب  دنک ، ینابش  رقب "  يذ  نادنفسوگ "  رب  هک 

هک : دوب  هدناسر  اجنیا  هب  ار  شنخس  لبعد  متشگرب  متفر و  نوچ  داتسرف  يراک  یپ  رد  ارم  ماگنه  نیا  رد  نومام  تفگ : ییحی 
، دـشابن کیرـش  ربمغیپ  نادـناخ  نوخ  رد  هک  دـنامن  يا  هلیبق  مسانـش ، یم  ار  اـهنآ  نم  هک  رـضم "  رکب " و "  نمی " و "  يذ  لـئابق "  زا 
هک دندرک  نامه  ربمغیپ  نامدوداب  يرگناریو  ندناسرت و  زا  ندیشک و  ریجنزب  راتشک و  زا  دنکیرش . رتش  هشال  رد  هک  ینازاب  رامق  نوچمه 

یمن يرذع  سابع  ینب  يارب  یلو  مراد  یم  روذعم  ناشراتـشک  رد  ار  هیما  نادناخ  دـننک ، یم  گنرف  مور و  نیمز  رـس  رد  مالـسا  نازابرس 
دنتفرگ . ماقتنا  هنارفاک  دندش ، هریچ  اهنآ  نوچ  دیتشک و  مالسا  ساسا  رب  ار  ناشدرف  نیتسخن  هک  دندوب  یمدرم  اهنآ  هچ  منیب 

دنرگمتس . زوت و  هنیک  همه  یمدرم  اهنآ  نادناخ  ناورم و  هیما و  نادنزرف 
نامب . تسا  سوط  رد  هک  یکاپ  ربق  رانکرد  یتسه ، یئاج  رد  ندنام  هشیدنا  رد  یبهذم  يزاین  هب  هک  هاگنآ 
تسا . زومآ  دنپ  نیا  اهنآ و  نیرتدب  هب  قلعتم  يرگید  مدرم و  نیرتهب  نآ  زا  یکی  تسا : روگ  ود  سوط  رد 

دنزن . ینایز  كانبات  دوجو  نیا  هب  كاپان  نآ  یکیدزن  دسرن و  يدوس  كاپ  نیا  راوج  زا  ار  دیلپ  نآ 
هک ار  دب  کین و  زا  کی  ره  وت  تسا و  شیوخ  دروآ  تسد  ورگ  رد  سک  ره  هچ 

هحفص 284 ] ] 
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راذگاو . ای  نیزگرب  یهاوخ 
يا  هتفگ  تسار  هک  ادخب  لبعد  يا  تفگ  دز و  نیمز  هب  ار  شراتسد  نومام  تفگ : يوار 

نم هب  مق  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تشذگ  رد  ربخ  نوچ  هک  تسا  هدروآ  لبعد  زا  شدانـسا  هب  دوخ  یلاما  رد ص 390  قودص  ام  خیش 
مدورس . ار  هیئار  هدیصق  نآ  دیسر ،

. تسا هدرک  دای  ار  نآ  زا  یتایبا  هاگنآ 
هناحبـس و يادخ  نانموم  ریما  يا  تشاذگ : نایم  رد  نینچ  وا  اب  ار  شیوخ  لاح  تیاکـش  دش و  دراو  نومام  رب  يدهم "  نب  میهاربا  - " 3

میناسکی . بسن  رد  وت  ام و  تخادنا و  تلذ  هب  ارم  شیاشخب  رهم و  داد و  يرترب  نم  رب  ارت  صخش  یلاعت 
یئوگ : یم  ار  وا  هدورس  نیا  دیاش  تسا ؟ هتفگ  هچ  رگم  تفگ  نومام  يریگب  ماقتنا  وا  زا  دیاب  هدرک و  وجه  ارم  لبعد  کنیا 

هلها  قارعلاب و  هلکش  نبا  رعن 
قئام سلطا  لک  هیلا  افهف 

نوماـم تسا . هدرک  وجه  زین  نیا  زا  رت  تشز  يراعـشا  هب  ارم  تسوا  ياـه  هیوجه  زا  یکی  نیا  تفگ : میهاربا  دـناوخ . ار  هیوجه  تاـیبا  و 
تسا : هتفگ  نم  هرابرد  ما  هدومن  لمحت  نم  هدرک و  یئوگ  دب  زین  نم  زا  لبعد  هچ  تسا : نم  هب  ادتقا  ار  وت  تفگ :

؟ دیدن ار  دمحم  شردارب  رس  زورید  رگم  دراد ، نادان  مدرم  اب  هک  دنک  یم  يراتفر  نامه  نم  اب  نومام  ایآ 
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رایـسب یماـنمگ  زا  سپ  ارت  هک  یهورگ  ناـمه  دـناشن  تفـالخ  ریرـس  رب  ارت  تشک و  ار  تردارب  ناشریـشمش  هک  متـسه  یموـق  نآ  زا  نم 
زج ام  زا  کی  چیه  هچ  دیازفیب . تیئاناد  يرابدرب و  رب  دنوادخ  نانموم  ریما  يا  تفگ : میهاربا  دنتفرگرب . تلذم  كاخ  زا  دندرک و  رادمان 

. درآ یمن  نانخس  نیا  بات  وت ، ینابیکش  زا  يوریپ  هب  زج  تفگ و  دهاوخن  نخس  وت  شناد  یندوزف  هب 
رعاش دـض  رب  ار  يو  تساوخ  هک  تفگ  نوماـم  هب  ینخـس  لـبعد  هراـبرد  يدـهم  نب  میهاربا  هک  تسا  هدروآ  نوراـه "  نب  نومیم  - " 3

تسا : هدورس  تا  هرابرد  هک  يزیگنا  یم  رب  وا  نایزب  تهج  نادب  ارم  تفگ  دیدنخ و  نومام  دناروشب .
ریپ دنیاشوخ  هک  ینینح )  ) ياهگنهآ يدوز  ریمهب  هچ  دریگم  مشخ  دیدرگ و  دونشخ  تفر  هچنآ  رب  دیـشابم و  دیما  ان  نایرکـشل  هورگ  يا 
دریگ یم  اج  بیج  رد  هن  هک  یئاهگنهآ  داد ، دنهاوخ  يدبعم )  ) ياهاون زین  هاپس  ناهدنامرف  هب  دش و  دهاوخ  ینازرا  امش  هب  تسا  ناوج  و 

تسا . یندروآ  درگ  هن  و 
تسا . نیمه  شهاپس  نارس  هب  شیاطع  تسا  طبرب  شفحصم  هک  يا  هفیلخ  يرآ 

هدرک . یئوگ  دب  زین  وت  زا  لبعد  مسق  ادخب  نانموم  ریما  يا  تفگ  میهاربا 
نوچ دمآ و  رد  رد  زا  دابع "  وبا  ماگنه "  نیا  رد  دیدنخ  مدیشخب و  شا  هدورـس  نیا  هب  ار  وا  یئوگ  دب  نم  هک  رذگب  نآ  زا  تفگ  نومام 

یـسک چیه  زا  رعاش  نیا  هدرک و  یخاتـسگ  زین  دابع "  وبا  رب "  دوخ  ياه  هیوجه  اب  لبعد "  تفگ " : میهاربا  هب  دـید  ار  وا  رود  زا  نومام 
ناما ار  یـسک  هک  تسا  نادان  دنت و  يدرم  اما  هن  داد  خساپ  نومام  تسا ؟ رت  تسد  هداشگ  وت  زا  دابع  وبا  رگم  تفگ  میهاربا  درذگ . یمن 
تخادنا : ما  هدنخب  شا  هرابرد  لبعد  هدورس  نیا  دمآ  یم  يوس  نیا  هب  دابع  وبا  یتقو  ادخب  مرت . هدنیاشخب  رتابیکش و  نم  دهد و  یمن 

.. تسا دابع  وبا  اب  نآ  ریبدت  هک  تسا  يراک  داسف  یهابت و  هب  راک  نیرتکیدزن 
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مصتعم هک  دیـسر  ربخ  رعاش  هب  نوچ  تشاد و  یم  نمـشد  شیاهیزارد  نابز  تهج  هب  ار  لبعد  مصتعم  هک  تسا  هدروآ  هیجان "  وبا  - " 4
دورس : نینچ  يو  وجه  رد  تخیرگ و  لبج  هب  دراد  شنتشک  بیرف و  هدارا 

نید و تسین و  تیاده  لها  هک  تساخاپب  یئاوشیپ  دیشوج . شمشچ  زا  کشا  همشچ  تسیرگ و  نید  یگدنکارپ  زا  نید  هدزمغ  هتخابلد 
درادن . درخ 

تسا . هدیسرن  ام  هب  دنک ، وا  ربارب  رد  برع  میلست  مصتعم " و  نوچ "  يدرم  يرادتکلمم  زا  تیاکح  هک  يرابخا 
نت تفه  سابع  ینب  ناهاش  بهذـم ، بتک  هتفگ  هب  انب  دـش  راوشد  تفالخ  راک  نوچ  دـنا  هتفگ  هدرک و  وگزاب  ناینیـشیپ  هکنانچنآ  نکیل 

تسین . تسد  رد  يا  هتشون  اهنآ  نیمتشه  تموکح  زا  دوب و  دنهاوخ 
دوب . ناشگس  ناش  نیمتشه  دندوب و  راغ  رد  درمکین  نت  تفه  ندرمش ، رب  هاگب  هک  دنینچ  زین  فهک  باحصا 

 " هک دیـشک  یهاـبت  هب  زور  نآ  زا  مدرم  تموـکح  دوـبن  وا  يراـک و  هنگ  وـت  هچ  مهد  یم  يرترب  مصتعم  يا  وـت  رب  ار  اـهنآ  گـس  نـم  و 
دوب ! یگرزب  هودنا  هچ  نیا  دندش و  نآ  راد  هدهع  سانشا "  فیصو " و " 

. دوبن ریذپ  حالصا  هک  تخادنا  مالسا  رد  یفاکش  نانچ  زین  ناورم ) نب  لضف  )
دورس : شئاثر  رد  تایز "  کلملا  دبع  نب  دمحم  درم "  مصتعم  نوچ  هک  تسا : هدروآ  نوراه "  نب  نومیم  - " 5

تسد زا  ارت  هک  یمدرم  تبیصم  ناربج  دنوادخ  دندرپس ، روگ  نیرتهب  هب  ار  هدرم  نیرتهب  متفگ : دنتشگ  زاب  دندرک و  كاخ  هب  ار  وا  نوچ 
دورس : نینچ  وا  هضراعم  هب  لبعد  و  درک . دهاوخن  نوراه  دننام  یصخش  هب  زج  دنا  هداد 

اهروگ نیرتدب  رد  اهدرم  نیرتدب  متفگ  دنتشگ  رب  دندرک و  ناهن  كاخ  رد  ار  يو  نوچ 
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مرادنپ . یمن  شیب  یناطیش  ارت  نم  هک  باذع  خزود و  يوس  هب  ورب  تفخ ،
. دوب رت  شخب  نایز  مالسا  نیملسم و  يارب  هک  یتفرگ  یسک  يارب  ار  تعیب  نامیپ  هک  هاگنآ  رگم  يدرمن 

لبعد دـندروآ . ار  قثاو  مایق  مصتعم و  گرم  ربخ  هک  مدوب  هریمـض "  رد "  لبعد  اب  هک  تسا  هدروآ  هیورهم "  نب  مساق  نب  دـمحم  - " 6
درک : ءالما  نم  رب  ههیدب  هب  وا  مدروآ و  رد  يذغاک  يرآ . متفگ  مسیونب ؟ نآ  رب  هک  يراد  ذغاک  يا  هراپ  تفگ 

تسین و نارگن  وا  يارب  یـسک  چیه  هک  درم  يا  هفیلخ  هچ  میئوگ  نخـس  ناوت  بات و  یئابیکـش و  زا  هک  تسین  نآ  ياج  ساپـس : ار  ادـخ 
. تسین دنسرخ  یسک  چیه  هک  تساخاپب  يرگید 

تیب نیا  دناوخ  نم  يارب  لکوتم  هرابرد  لبعد  هیوجه  زا  بوقعی "  نب  هللا  دـبع  هک "  یتیب  اهنت  هک  تسا  هدروآ  ریرج "  نب  دـمحم  - " 7
مدینشن : هراب  نیا  رد  ار  يرگید  رعش  وا  زا  نم  دوب و 

نکل  افذق و  لئاقب  تسل  و 
دیبعلا كدبعت  ام  رم  ال 
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. تسا هداد  لکوتم  هب  هنبا )  ) تبسن تیب  نیا  رد  رعاش  تفگ : يوار 
رد وا  زا  يراعـشا  يرآ  تفگ : يراد  دای  هب  ار  لبعد  رعـش  هللا  دبع  يا  تفگ  ار  يو  نومام  دـش . دراو  نومام  رب  رهاط "  نب  هللا  دـبع  - " 8

دناوخ : ار  لبعد  هدورس  نیا  هللا  دبع  ناوخب و  تفگ  مراد  رطاخ  هب  نانموم  ریما  نامدود  شیاتس 

قشع  یناوج و  راگزور  داب  دابآ  با و  ریس 
مدیمارخ یم  یماکداش  هماج  رد  هک  يراگزور 

متسشن . یم  يزاب  هب  يرد  ماب و  ره  رب  نآ  یئافوکش  زا  نم  دوب و  باداش  هزات و  مدوجو  تخرد  ياه  هخاش  هک  يراگزور 
ینادان میرح  زا  راذگورف و  هدمآ ، رس  هب  شنارود  هک  ار  يا  هنامز  دای  نک و  سب 
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دنزاجعا . تمارک و  نادناخ  زا  هک  رآ  يور  یناربهر  يوس  هب  یئارس  یم  هک  یحیادم  زا  شک و  رد  ياپ 
هب نارگید  فصو  رد  هک  تسا  هتفای  تسد  ربمغیپ  نادناخ  درک  دای  رد  یقیمع  هشیدنا  راتفگ و  نانچ  هب  يو  دـنگوس  ادـخب  تفگ  نومام 

تسا . نیا  نآ  تسا و  هدورس  یئوکین  رعش  زین  تسا  هدمآ  شیپ  شیارب  هکیزارد  رود و  رفس  هرابرد  لبعد  تفگ  سپس  دسر  یمن  نآ 
دندرگ . رب  نطو  هب  نارفاسم  ما ، هدرمن  نم  ات  هک  تسا  هدیسرن  نآ  نامز  ایآ 

نآ عمج  هک  یئاهناخ  هچ  وگب : متفگ  متشادن  تشاد  تیاکح  لد  درد  زا  هک  یکـشا  شزیر  زا  ندرک  يریگ  ولج  یئاناوت  هک  لاح  نآ  رد 
دندیشاپ " . مه  زا  هرابود  ندمآ  درگ  زا  سپ  هک  يا  هدنکارپ  ياه  عمج  هچ  دش و  هدنکارپ 

هتشادن مشچ  شیپ  رد  تشگزاب  هاگ  ات  میاهراذگ  تشگ و  همه  رد  رفـس و  رد  ار  تایبا  نیا  هک  ما ، هدرکن  يرفـس  چیه  نم  تفگ : هاگنآ 
. مشاب

ات اهنآ  راتفر  زا  هک  هاگنآ  دوتـس و  یم  ار  ییحی "  شردارب "  هللا " و  دـبع  نب  رانید  لبعد " ، هک  تسا  هدروآ  نوراـه "  نب  نومیم  - " 9
نامه تخادنا  رانید  ییحی و  ناماد  هب  ار  ام  هک  یهاگ  ات  تشاد  یم  نامراوخ  هتـسویپ  نامناهانگ  دورـس : نینج  ناشوجه  رد  دش  دونـشخ 

لهس نب  نسح  ود و "  نآ  هرابرد  لبعد  تسا : هتفگ  دنا و  هدرک  رایسب  شتآ  باتفآ  هدجس  هدشن و  عطق  ناشلسن  هک  ینادان  ياه  هلاسوگ 
: تسا هدورس  نینچ  زین  شردپ  ءاجر " و  نب  نسح   "و " 

 " مهد یم  هنارس  ار  ءاجر "  مشورف و "  یم  یمهردب  ار  ءاجر "  دنزرف "  رد  نسح " و  نم "  هج  دیریخب  نم  زا  ار  مزخم "  ناریما "  ناه 
دروآ . دهاوخن  سپ  مثکا "  نب  ییحی  دننادرگرب " . زاب  میوسب  دنراد  هک  یبیع  ببسب  ار  اهنآ  رگا  مشورف . یم  ینامیشپ  یب  زین  ار  رانید " 

لبعد رداون  اهیگزمشوخ و 

نب یلع  نب  حلاص  هناخرد  يدادغب  هب  يزور  هک : تسا  هدروآ  دلاخ  نب  دمحا  - 1
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حلاص هناخ  ياضف  رد  هک  يا  هنال  رب  دیرپ و  لبعد  هناخ  زا  یسورخ  ماگنه  نیا  رد  دندوب  ام  اب  زین  ناتـسود  زا  یهورگ  میدوب . سیقلا  دبع 
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شمیشک . یم  میتفگ  شمینک  هچ  تفگ  حلاص  میتفرگ  ار  نآ  تسام  يزور  راکش  نیا  میتفگ  میدید  نینچ  نوچ  دمآ . دورف  دوب 
رد هتـسشن ، حلاص  هناخ  رد  هک  تسناد  دش  سورخ  يایوج  دـمآ و  رد  هناخ  زا  لبعد  میدروخ  میدرک و  شبابک  میدـیرب و  ار  شرـس  سپ 
دـش ادرف  نوچ  میدرب  رـسب  ینارگن  هب  ار  زور  نآ  میدـش و  نآ  ندـید  رکنم  ام  تساوخ  ام  زا  ار  سورخ  دـمآ و  نامدزن  هب  نآ  يوجتـسج 

دندمآ و یم  درگ  نادنمشناد  زا  یهورگ  دوب و  مدرم  هاگ  نمجنا  هک  دجسم  نآ  رد  سپـس  درازگ  ار  دادماب  زامن  دمآ و  دجـسم  هب  لبعد 
تفرگ . ندناوخ  نینچ  تسشن و  دندیسر ، یم  ناش  تمدخ  هب  مدرم 

دندرک . ریسا  دتفا  هکلهم  نایمرد  هک  یناولهپ  لثم  ار  ام  يوگ  ناذا  سورخ  شنانامهم  حلاص " و  " 
دنبب ار  ناقاخ  یئوگ  هک  دـنداتفا  مه  ناجب  نآ  ندروخ  رد  هدزباتـش  نانچ  دنتـشامگ و  نآ  ندـنکرپ  لاـب و  هب  ار  دوخ  نارتخد  نارـسپ و  و 

دنا . هتسکش  مه  رد  ار  نادمه "  هلیبق "  جاوفا  ای  هدیشک 
تسکش . راوید  گنس  هب  ناشرس  تشپ  دش و  هدنک  ناشنادند  هک  دندیشک  نادند  هب  نانچ  ار  سورخ 

سورخ زج  هک  دیدوب  هدنام  كاروخ  یب  ردقنآ  امـش  رب  ياو  تفگ  تشگرب  هناخ  هب  مردپ  نوچ  دـنتفر . دنتـشون و  ار  لبعد  راعـشا  مدرم 
یم لبعد  يارب  يرخ و  یم  سورخ  غرم و  یناوت  یم  هچ  ره  تفگ ، نم  هب  دـناوخ و  ار  رعـش  سپـس  دـیتفاین ؟ ندروخ  يارب  يزیچ  لـبعد 

. مدرک نینچ  نم  و  دش . میهاوخ  شنابز  ریسا  هن  رو  یتسرف 
يا هماج  رد  هک  هک  یبرع  دوب ، هداتسیا  شتمدخب  زین  فیقث "  شمالغ "  میدوب و  هتسشن  لبعد  اب  هرصب  رد  هتفگ : یعخن "  قاحـسا  - " 2

. دمآ برع  درک و  هراشا  مالغ  ناوخ . ارف  نم  دزن  هب  ار  برع  نیا  تفگ . شمالغ  هب  لبعد  درک . روبع  دیمارخ ، یمزخ 
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مرکب . یبا  ناگداز  زا  تفگ . یبالک ؟ نادنزرف  زا  کی  مادک  زا  تفگ  بالک  ینب  زا  تفگ : یمدرم ؟ مادک  زا  دیسرپ  رعاش 
یسانش : یم  ار  راعشا  نیا  هدنیوگ  ایآ  دیسرپ ؟ لبعد 

دشابن . انث  دورد و  دنشاب ، بالک  اج  ره  تسا و  هتسشن  مشنزرس  هب  نایبلک  زا  یکی  هک  متفای ، ربخ 
داب . هطبح "  نادناخ "  زا  مردام  نالیع " و  نب  سیق  نامدود "  زا  مردپ  ما ، هدز  رش  ریش  نم  گس و  نایبلک ، هک  مشاب  هتسنادن  نم  رگا 
لبعد ینادناخ ؟ مادک  زا  وت  دیـسرپ  رعاش  زا  هاگنآ  هدورـس  یبالک "  مصاع  نب  ورمع  هرابرد "  هک  تسا  لبعد  زا  رعـش  نیا  تفگ : برع 

ناـش هراـبرد  رعاـش  هک  مزارفارـس  هتـسباو و  یهورگ  هب  نم  تفگ : یپ  درک . یم  شوجه  برع  هچ  میعازخ  دـیوگب : هک  دـماین  شوـخ  ار 
تسا : هدورس 

لیئربج و دمحم " و  هب "  يزارفارس  زور  هب  تساهنآ و  زا  تانفث "  وذ  داجس  رفعج " و "  و "  قلخ -  نیرتهب  نآ   " یلع -  هک "  یمدرم 
!! تبسن هچ  شیاهروس  نآرق و  لیئربج و  دمحم " و  اب "  ار  ام  تفگ : یم  تخیرگ و  یم  یبارعا  دنلاب  یم  نآ  ياه  هروس  نآرق و 

نیا زا  شیپ  هـکنآ  اـب  ثعـشا "  نـب  رفعج  نـب  رـصن  یبا  دـنیآ "  شوخاـن  راـتفر  تـهج  هـب  لـبعد  تـفگ : يرـسلا "  یبا  نـب  نیـسح  - 3
دورس : نینچ  شردپ  وجه  رد  دش و  ینابصع  دوب ، مه  شراگزومآ 

، شزیگنا رب  نوـچ  هک  هدـنزگ  يراـم  نوـچمه  وا ، تسین  ثعثع "  زا "  رتـهب  ردـپ  تهج  زا  ثعـشا "  نب  دـمحم  نب  رفعج  نـم "  دزن  رد 
دیچیپ . رد  نمب  دنک ، یمن  گنرد 

درک . یمن  ثبع  راک  تسا ، هتفر  اهیراوخ  هچ  شردپ  رب  تسناد  یم  رورغم  نآ  رگا 
تفگ دیدنخ و  لبعد  يدز ؟ لثم  نم  ردپ  هب  یتسپ  رد  هک  دوب  هتفر  هجوت  نم و  نایم  رد  دیـسرپ : دید و  ار  لبعد  ثعثع "  تفگ " : يوار 

یگنهامه زیچ  چیه 
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. مناد رتهب  ثعشا  ناردپ  زا  دوب  هایس  يدرم  هک  ار  تردپ  هک  يراد  یمن  تسود  ایآ  هیفاق و  رد  ثعشا  رسپ  مان  اب  تمان 
تحیـصن يو  هب  هناصلاخ  مداد و  زردـنا  ار  لضف "  دورـس " : نینچ  ناورم "  نب  لضف  هراـبرد "  مردـپ  تفگ : لـبعد "  نب  نیـسح  - " 4

. مدیشک لضف  هرابرد  وگتفگ  هب  ار  نخس  هنماد  مدرک و 
. تسا اهتربع  دشاب  ریذپ  دنپ  لضف  نیا  رگا  لهس "  نب  لضف  تشون "  رس  رد  ناورم "  نب  لضف  يارب "  ناه :

دشیدنیب . یکی  نآ  تشون  رس  رد  لضف  نیا  هک  هاگنآ  تسا . اهیزومآ  دنپ  ییحی "  نب  لضف  راک "  رد  ار  يو  زین  و 
لضف و"  هاگیاج  رد  يدش و  تموکح  تسپرس  وت  هچ  رادم  رب  لضف  ناسحا و  زا  تسد  یتفای و  تسد  نآ  هب  هک  یثیدح  زا  نامب  هدوتس 

یتفرگ . رارق  لضف "  لضف " و " 
نآ رد  یـصقن  دوش ، هدـناوخ  هماکچ  نیا  نوچ  دـشاب و  لضف  لضف و  رب  نآ  ياه  هیفاق  مامت  هک  ما  هدـیدن  ار  يرعـش  تاـیبا  نیا ، زا  شیپ 

تسا . اجیب "  لضف "  لضف ، هب  نم  زردنا  هکنآ  زج  دشابن 
متفریذپ . ار  تتحیصن  تفگ  هداتسرف و  لبعد  يارب  لوپ  يرادقم  ناورم  نب  لضف  سپ 

رادرب . ام  رش  ریخ و  زا  تسد  وت  و 

لبعد یبهذم  راعشا  زا  ییاه  هنومن 

تسا . هدورس  نینچ  موس  ماما  دیهش  طبس  كوس  رد 

يزیر  یم  کشا  هدید  زا  ایآ 
؟ يرب یم  جنر  لد  زوس  زا  و 

تسا ؟ هدمآ  گنت  هب  ترسح  زا  تسا  هنیس  یئرگ و  یم  ص )  ) دمحم نامدود  راثآ  رب  و 
رابب . ناگدید  زا  کشا  ناراب  راگزور  شدرگ  زا  يرگب و  ناشیارب  قحب  ناه 

. ربم دای  زا  دوب  نامز  ياهیراوشد  نیرتگرزب  زا  هک  یتخس  دمآ  شیپ  نآ  اروشاع و  زور  هب  ار  ناش  تبیصم  و 
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هتشک دتـسرف . یپایپ  دورد  نیـسح  دوخ  بیبح  كاپ  ناور  رب  دانک و  باریـس  ار  البرک  تشد  رد  هداتفا  ياهرکیپ  يراهب  ناراب  هب  دنوادخ 
: درک یم  دایرف  هک  يا  هدـنام  اهنت  دروآ و  درد  هب  ار  اـم  شنادـقف  هک  یهاـنگ  یب  هتـشک  داـتفا ، ـالبرک  ناـبایب  رد  رهن  ود  راـنک  رد  هک  يا 

دنتفر ؟ اجک  نم  ناروای 
شا هتفشآ  ناشیرپ و  نادناخ  دندز و  ین  زارف  رب  ار  شرس  مهانگ  یب  يا  هدیسر  متس  هتشک و  متبرغ و  نیمز  رـس  رد  هدز  شطع  هنـشت  نم 

دندیشک . تراسا  هب  ار 
تفای . یهاوخ  رد  نیرفن  نعل و  هب  ار  خزود  باذع  يدوزب  وگب  درآ ، دردب  ار  شناور  ادخ  هک  دعس  رسپ  هب 

دلج 4 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


هابت يزیگنا  ههبـش  هب  ار  ادـخ  ربمغیپ  راتفگ  دـنداتفا و  یهارمگ  هب  یگمه  هک  یهورگ  رب  دزو ، یم  ابـص  داب  هک  هاـگنآ  اـت  زارد  راـگزورب 
داب . نیرفن  ماش  ماب و  رد  دندرک ،

اونمآ نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هفیرش  هیآ  لوزن  لئاس و  هب  زامن  رد  وا  یشخب  متاخ  زا  دیاتـس و  یم  زین  ار  ع )  ) نانموم ریما  لبعد ،
دنک : یم  دای  نینچ  نوعکار ، مه  هاکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا 

يوگتـسار درم و  کین  هدـیزگرب  نآ  ربمغیپ  زا  سپ  تیالو  هب  تسا  قطان  یلع  راکنا  لـباق  ریغ  تیـالو  ربمغیپ و  نادـناخ  يرترب  هب  نآرق 
درک  زارد  انمت  تسد  يدنمزاین  درازگ و  یم  زامن  يو  هک  هاگنآ  تسا ، قطان  رادتسود 

نآرق رد  ار  يو  نابرهم  يادخ  و  داد . دنمتسم  هب  ار  شمتاخ  دوب ، راوازس  هدنـشخب  رـسپ  هدنـشخب  نیا  زا  هک  هناراوگرزب  یـششخب  اب  وا  و 
دیشخب : یگژیو  نینچ  دوخ 

یم زاـمن  هک  دنتـسه  یناـنموم  شربمغیپ و  ادـخ و  امـش ، تسرپرـس  یلو و  هک  یتـسارب  دراـیب ) وگ  تسا ، يراـختفا  نینچ  ار  سک  ره  (و 
دنزادرپ . یم  هاکز  عوکر  لاح  رد  دنرازگ و 

دوب . دهاوخ  شمصخ  دنوادخ  تمایق  يادرف  رد  دنک ، تلیضف  نیا  راکنا  دهاوخ  هک  ره  و 
. درک دهاوخن  فالخ  شیاهدعو  رد  ادخ  و 

هحفص 293 ] ] 

دیاتس : یم  نینچ  ار  ع )  ) نانموم ریما  زین  و 
دوب . نمشد  دوسحم  هک  یماما  ام و  رورس  ینعی  وا ، نیشناج  دمحا و  تعیب  یهز 

درک . يرای  ار  ربمغیپ  نارگید  زا  شیپ  یناوج ، زاغآ  رس  یکدوک و  راگزور  هب  هکنآ  ینعی 
دیسرتن . دربن  رد  هاگچیه  دود و  زا  ار  اهمغ  هکنآ  ینعی 

تخانش . یگناگیب  ار  ادخ  یتسرپ ، اتکی  ره  زا  شیپ  هکنآ  ینعی 
درکن . شتسرپ  ار  یتب  منص و  زگره  و 

تسا : هدورس  نینچ  ع )  ) موس ماما  ادخ  ربمغیپ  طبس  البرک  دیهش  كوس  رد  زین  و 
یئرگ ؟ یمن  تسیرگ ، وا  رب  ص )  ) دمحم هک  یسک  رب  و  یباوخ ؟ یم  ارچ  ینیگمغ  هک  وت 

داتفا و يراوخب  وا  تداهـش  زورب  مالـسا  تسا ؟ هدوتـس  اهنآ  لثم  رب  هیرگ  هک  ینادیمن  رگم  يزیر  یمن  کشا  شنادناخ  نیـسح و  رب  ارچ 
نیـسح رب  زین  دـندجاس  عـکار و  ار  ادـخ  نامـسآ  رد  هـک  يراوـگرزب  نـیب و  شور  ناگتـشرف  تـسیرگ  شنادـقف  زا  يدورـس  شـشخب و 

دنتسیرگ .
نیسح رب  هنوگچ  دندوب  ناشنایم  رد  هشیپ  رفاک  ناگدرک  رـس  رگید  دعـس و  رمع  هک  نمـشد  هاپـس  جاوفا  هک  ار  ینامز  يدرک  شومارف  ایآ 

دنتخات ؟
زوس ندـناشچ  اب  ار  ربمغیپ  قح  دـنتخیر و  شماکب  ار  گرم  ماج  دـندوب ، كدـنا  شناتـسود  رایـسب و  يو  نانمـشد  هک  یهاـگ  دربن  رد  و 
رگید يو  متام  زا  سپ  هک  یتسار  دندناشن  شطبس  كوس  هب  ار  ربمغیپ  دنتـشک و  ار  نیـسح  دنتـشادن  هگن  اهنآ ، هب  ینتـسشنن  ورف  یـشطع 

يا تفگ : یم  دز و  یم  دایرف  شطع  زوس  زا  دوب و  ناریـسا  هرمز  رد  بنیز  هکنآ  لاح  تفرگ  مارآ  ناوت  یم  هنوگچ  دومن . ناسآ  اـهمتام 
هنهرب نایرع و  تسا  هدیدرگ  هتشغآ  نوخ  هب  هدش و  هراپ  هراپ  هتشک و  نمشد  ریشمش  هب  هک  تسا  وت  نیـسح  نیا  دمحا : يا  راوگرزب  دج 
كاخ هب  وا  نوماریپ  رد  تا  هتشک  نادنزرف  نفک  روگ و  یب  كاپ و  داسجا  تسا و  هتخات  نابسا  ناروتـس و  مس  لاماپ  هداتفا و  كاخ  رب  و 
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دنتشک یبآ  یب  یگنشت و  هب  دندرک و  عنم  تارف  بآ  زا  ار  اهنیا  راوگرزب : گرزب و  ياین  يا  هداتفا .
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مزیخ . یم  متفا و  یم  دور ، یم  نم  رب  هچنآ  تبیصم و  يرایسب  متام و  زا  ماقمالا : دج و  يا 
تسا : هدورس  دیهش  طبس  ءاثر  رد  يو  هک  تسا  ینالوط  يا  هماکچ  زا  تایبا  نیا  و 

داب و اهنآ  رب  تنعل  يا  دـندمآ  درک ، یم  یهدـنامرف  سیلبا  ار  ناشهاپـس  یتخب  نوگن  زا  دـندوب و  زور  هریت  موش و  نآ  مدرم  هک  یماـش  زا 
دوب . دنهاوخ  نوعلم  دننک  یم  اهر  كاخ  رب  ار  شا  هراپ  هراپ  رکیپ  دنشک و  یم  ار  دوخ  ماما  هک  یمدرم  نینچ 

دندرک . ریسا  هنهرب  رس  نایرع و  ار  ربمغیپ  نایرگ  نارتخد  هک  نم  ياو  يا 
دیدمآ ؟ دنسرخ  تسپ  تشز و  يانگنت  نآ  خزود  هب  ایآ  امش  رب  گنن  گرم و 

تعیب هرهب  هک  هو  درک . راوـخ  ار  امـش  اـیند  يوـما  نیگنن  تعیب  و  دـیتخورف ؟ نارگید  ياـیند  هب  ار  دوـخ  سیفن  یگدـنز  تزع  یناداـنب  و 
دوب . تسپ  زیچان و  هچ  ناگدننک 

دیدرک تعیب  وا  اب  هک  یسک  رب  گنن  گرم و 
منیب یم  خزود  رد  نوگن  رس  ار  ناتربهر  یئوگ 

دیدید ؟ هک  اهچ  ربگ ، نوچ  مدرم  نیا  زا  ربمغیپ  زا  سپ  ص .)  ) دمحم نادناخ  يا 
راگزور هک  ام ، نارورس  يا  دیشاب  ابیکش  تسسگ ؟ نت  زا  نیسح  يارب  البرک  هعقاو  زورب  هک  اهناج  هچ  دش و  هتخیر  ناتیاپب  هک  اهکشا  هچ 

امـش تعاطا  هب  ما  هدـنز  ات  ار  نتـشیوخ  ناج  متـسه و  ناتنامرف  امـش و  ریپ و  هشیمه  نم  دیـسر  دـهاوخ  ارف  زین  نوعلم  نامدود  نآ  تخس 
مراد -  یماو 

تسا : هدرک  دای  موس ، ماما  كوس  رد  لبعد  زا  ار  تایبا  نیا  ءابدالا "  مجعم  دلج 11 "  رد ص 110  يومح "  توقای  و " 
تفر . الاب  هزین  زارف  رب  یلع  ربمغیپ و  رسپ  رس  نادرم  يا  ياو 

دشن . نارگن  یسک  تساخن و  رب  یسک  زا  يدایرف  دندینش . یم  دندید و  یم  نیمسلم  هکنآ  اب  و 
رادیب تشاد ، مارآ  باوخ و  تیگدنز  تکربب  هک  ار  یئاهدید  نیسح  يا 

هحفص 295 ] ] 

يدرک . باوخب  تفخ ، یمن  تمیب  زا  هک  ار  ینامشچ  یتشاذگ و 
درک . رک  ار  اهشوگ  تگرم  هلان  روک و  ار  اه  هدید  تتداهش  رادید 

دشاب . تنفدم  هاگمارآ و  هک  دشاب  هتشادن  نیا  يوزرآ  هک  تسین  یناتسب  غاب و 
تسا : هتفگ  نینچ  بلاط  یبا  نب  یلع  داهن  كاپ  ماما  شیاتس  رد  و 

درادن . دروامه  تسا و  نارفاک  هدنشک  هک  يدرم  ریش  ياوشیپ  نآ  ردیح  بارت  وبا 
تسا . مصصم  دنمورین و  هک  تسا  یناولهپ  هتفگن و  غورد  زگره  هک  تسا  یئوگتسار  ریذپان و  تسکش  يریش  تخس و  رس  يزرابم  يو 

تسا . هدز  لقیص  هتخآ و  ریشمش  هب  ناراکهبت  هدنشک  وگتسار و  ربمغیپ  نارب  ریشمش  یلع 
تسا : هدورس  نینچ  موس  ماما  دیهش  طبس  ءاثر  رد  زین  و 
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هتخیر تسا ، هتفر  البرک  نیمز  رـس  ینعی  تارف  رانک  فجن و  نوماریپ  لزانم  رد  یلع  راوگرزب  نادـنزرف  رب  هک  یتابیـصم  زا  هک  یئاهکـشا 
دراد . یم  راوخ  ار  ربمغیپ  كاپ  دنزرف  هک  تسا  يا  هنامز  ياه  تلزرب  نم  سوسفا  دراد و  یم  زاب  طاشن  همغن و  زا  ار  ناسنا  دوش ، یم 
كاخ هب  ار  ربمغیپ  نادـنزرف  دایز ، ناردـپ  هکنیا ، زا  ایآ  و  يزیر ؟ یمن  یپایپ  کشا  راک  زیهرپ  ياناد  نیا  نتـشک  داـی  هب  نیـسح و  رب  اـیآ 

یتسین ؟ نیگهودنا  دندیشک ، ریشمش  ناگداز  كاپ  نآ  رب  راکشآ  یناگداز  كاپان  نینچ  دندناشن و 

لبعد تافو  تدالو و 

هام دنچ  لاس و  يو 97  سپ  دش . هتـشک  متـس  روج و  هب  یلاسنهک ، يریپ و  راگزور  رد  هنـس 246  رد  دمآ و  ایند  هب  لاس 148  رد  لبعد 
تسا . هتسیز 

شا هیوجه  نوچ  درک و  وجه  يراعشا  هب  ار  قاوط "  نب  کلام  وا "  هک  دنا  هدروآ 
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هیوجه زا  زین  قاحسا  دمآ  دوب  شرادنامرف  یـسابع "  سابع  نب  قاحـسا  هک "  هرـصب  هب  تخیرگ و  رعاش  دیبلط و  ار  يو  دیـسر  کلام  هب 
ات تساوخ  ریـشمش  عطن و  تشامگ و  يو  يریگتـسد  هب  ار  یـسک  دـمآ  رد  رهـش  هب  رعاش  نوچ  تشاد و  یهاگآ  رازن "  هراـبرد "  لـبعد 

دنزب . ار  لبعد  ندرگ 
نآ تفگ : یم  دش و  یم  لسوتم  دناهریم  ندش  هتشک  زا  ار  وا  هک  یمسق  ره  هب  دروخ و  یم  قالط  هب  دنگوس  هدیـصق  نآ  راکنا  رد  لبعد 

نتـشکب ارم  ات  دـنا  هداد  تبـسن  نمب  هتخادرپ و  ار  نآ  يرگید  اـی  دیعـس "  وبا  نوچ "  منانمـشد  زا  ینمـشد  هکلب  ما  هتفگن  نم  ار  هماـکچ 
تنتـشک زا  تفگ : درک و  تـقر  وا  رب  قاحـسا  اـت  تـسیرگ  یم  قاحـسا  شیپ  رد  دیـسوب و  یم  نـیمز  درک و  یم  يراز  هتـسویپ  و  دـنهد .

درک . یبارخ  دوخ  رد  هک  دز  وا  هب  ردقنآ  تساوخ و  یتسد  بوچ  سپس  منک  تیاوسر  دیاب  اما  متشذگ 
مـسق دنریگب و  شیاپ  زین  ناگتـشرامگ  دنزیر و  شناهد  هب  ار  شتافاثک  دننک و  زاب  ار  شناهد  دـنزادنیب و  تشپ  هب  ار  وا  داد  روتـسد  سپ 

رگم درکن  شیاهر  تشک و  دهاوخ  ار  وا  هنر  دربب و  ورف  دروخب و  ار  شعوفدم  هک  هاگنآ  رگم  تشاد  دهاوخن  رب  يو  زا  تسد  هک  دروخ 
هب تشامگرب و  ار  كریز  نادراک و  يدرم  قوط "  نب  کلام  تخیرگ "  زاوها  هب  رعاش  تشاذگ و  شدازآ  سپس  درک . نینچ  هک  هاگنآ 

يوجتـسج رد -  هتـسویپ  درم  نآ  . داد هزیاج  وا  هب  زین  مهرد  رازه  هد  دـشکب  هناهاگآان  ار  رعاش  دـهاوخ ، يوحن  ره  هب  هک  داد  روتـسد  يو 
بوچ اب  دروآ و  گنچ  هب  اشع  زامن  زا  دعب  تاقوا  زا  یکی  رد  ار  يو  درک و  ادیپ  سوس "  یحاون "  زا  یئاتسور  رد  ار  رعاش  ات  دوب  لبعد 

هب ار  يو  هک  دـنا  هتفگ  تفر و  كاخ  هب  هیرق  نامه  رد  درم و  لبعد  زورنآ  يادرف  دز و  شیاپ  تشپ  هب  تشاد  نیگآ  رهز  یمد  هک  یتسد 
دندرپس . كاخ  هب  اجنآ  رد  دندرب و  سوس "  " 

قارع طساو  نایم  رد  يرهش  هک  بیط "  رد "  يو  هک  تسا  ناکلخ  نبا  خیرات  رد  و 

هحفص 297 ] ] 

هراب نیا  رد  دامح  نب  رکب  تسا و  هلیوز "  رد "  یعازخ  یلع  رسپ  لبعد  ربق  هک  تسا  هتفگ  يومح "  و "  دش . هتـشک  تسا  زاوها  روک  و 
درک " . اهر  بیصخ  نب  دمحا  ناتسگنس  رد  هلیوزب و  ار  لبعد  گرم ، تسا " : هدورس  نینچ 

نیا و  لاسب 246 ، مجرتم  تاـفو  رکذ  زا  سپ  شخیراـت  دلج 5   242 هحفـص رد  رکاسع "  نبا  دیدرت "  هک  دـنامن  یفخم  رگ  وجتـسج  رب 
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یپ رد  ار  یـسک  وا  درک و  وجه  ار  کلام  هک  دـنا  هدروآ  زین  تشکار و  رعاـش  وا  درک و  وجه  ار  مصتعم  لـبعد  دـنا : هتفگ  : ] هک وا  نخس 
رعاش تداهـش  زا  شیپ  لاس  لاسب 227 و 9  مصتعم  اریز  تسا  ربدت  یب  یلوق  لقن  لمات و  یب  يدیدرت  دـنک ) شمومـسم  ات  داتـسرف  رعاش 

يو درک  وجه  ار  مصتعم  لبعد  نوچ   ] هک تسا  هدروآ  نادلبلا "  مجعم  دلج 4 "  هحفص 418  رد  يومح "  هچنآ "  زین  تسا و  هتشذگرد 
[ درک ربص  لتق  لاسب 220  ار  وا  دادن و  شهانپ  مصتعم  یلو  درب  هانپ  دیـشر  روگ  هب  تخیرگ و  سوط  هب  لبعد  دومن و  رده  ار  رعاش  نوخ 

تسا . لاس 246  هب  رعاش  تشذگ  رد  دروم  رد  لاجر  نادنمشناد  ناخروم و  لوق  قافتا  فالخ  رب 
دورس : نینچ  ود  نآ  كوس  رد  دوب  تسود  تشذگ ، رد  لبعد  زا  شیپ  هک  مامت "  یبا  رعاش و "  اب  هک  يرتحب "  " 

داب و نازیر  امش  رب  هتـسویپ  تمحر  ناراب  نم : ناتـسود  يا  دز  مناج  هب  شتآ  دوزفا و  ملد  درد  رب  ناشگرم ، زورب  لبعد  بیبح و  هاگمارآ 
يرگید ربق  تسا و  رودـب  رگ  هحون  هلان  ریـسم  زا  زاوها و  رد  لبعد )  ) یکی نیا  روگ  . ) دانک ینابیاس  ار  ناـتروگ  از  ناراـب  بآ و  رپ  يربا 

تسا . لصوم  رد  مامت ) یبا  )
دندوب : هتشون  ار  راعشا  نیا  لبعد  روگ  رب  هک  مدید  تسا : هتفگ  بتاک "  یخرک  نسح  نب  دمحم  رصن  وبا  " 

دـهد و یم  قح  تدـحو  هب  تداهـش  هناصلاخ  يو  تسا  هدرک  هدامآ  شیوخ  زیخاتـسر  يارب  ار  دـنوادخ  یگناگیب  هب  رارقا  هشوت  لـبعد ،
دنوادخ هک  تسا  راودیما 

هحفص 298 ] ] 

درآ . تمحر  وا  رب  زیخاتسر  رد 
تسا . یلع  ینعی  ربمغیپ  قحب  نیشناج  وا  يالوم  ود  نیا  زا  سپ  دنیوا و  لوسر  ادخ و  لبعد ، يالوم 

دای گرب  دودح 200  رد  یناوید  مود ، دنزرف  يارب  میدن "  نبا  و "  داهن . اج  رب  رعاش "  نیـسح  هللا " و "  دبع  ياهمانب "  دـنزرف  ود  رعاش 
تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  يو  راعشا  زا  يا  هنومن  لاح و  حرش  ءارعشلا "  تاقبط  هحفص 193 "  رد  زتعم "  نبا  هدرک و " 

 " تسا . رعش  نیکمن  تخس  يرعاش  یلبعد  " 
نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و 

نارعاش نآ  نیتسخن  و  دوش ، یم  زاغآ  موس  هدس  نارعاش  هیقب  هب  هک  موس  دلج  نآ  یپ  رد  دبای و  یم  نایاپ  باتک  نیا  مود  دـلج  اجنیا  رد 
دمآ . دهاوخ  تسا ، يولع "  لیعامسا  وبا  " 

نالکتلا هیلع  ناعتسملا و  هللا  و 
هجوت "  لباق  " 

مامت نآ ، یپ  رد  یکنامک  هب  زاغآ و  زمر " م "  اب  ریدـغلا  تادـلجم  رگید  باتک و  نیا  قیلعت  ای  نتم  رد  هک  يا  هملج  هملک و  لصف و  ره 
تسا . مود  پاچ  ياه  هدوزف  اه و  تسویپ  زا  دوش ، یم 

اهینادردق رب  یساپس 

شیپ نیا  شیامزآ  دریگ  یم  رارق  ربمغیپ  كاپ  نادناخ  ناگتفیش  ینید و  ياه  تیصخش  شیاتـس  دروم  مباتک  نیا  هک  تشذگ  یم  ملد  رب 
رد هتسجرب  ياه  تیـصخش  اه و  تیعمج  زا  یلاع  یئاه  هتـشون  یمارگ و  یئاه  همان  رگید ، یحاون  قارع و  فارطا  زا  درک و  تباث  ار  ینیب 

يا هیحور  زا  تیاکح  هک  دیسر  ام  تسدب  رثن  مظن و  هب  باتک  نیسحت  ظیرقت و 
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هحفص 299 ] ] 

دورد تفگ  یم  نخـس  یمالـسا  ياهتیـصخش  رادیب  روعـش  ینید و  عمتجم  ياسر  هشیدنا  زا  تشاد و  یمالـسا  هعماجرد  دنمورین  هدـنز و 
دننک . یم  يوریپ  یکین  هب  نیئآ  نیا  زا  هک  یمدرم  یمالسا و  مما  رگید  یهز  داب و  وا  قح  رب  نیئآ  برع و  راثن  دنوادخ 

. میدنموزرآ ار  كاپ  نآرق  ناوریپ  یماگشیپ  يزاتشیپ و  راتساوخ و  ار  ناشقیفوت  هتشاد و  میدقت  نانآ  همه  هب  ار  دوخ  یپایپ  ساپس  ام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

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
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
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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