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ریدغلا همجرت 
: هدنسیون

 ( هر  ) ینیما همالع 

: یپاچ رشان 

تثعب داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

دلج 5 ریدغلا -  10همجرت 

باتک 10تاصخشم 

یناهج روهشم  هلجم  کی  رد  11ریدغلا 

متشه دلج  بدالا  هنسلا و  باتکلا و  یف  11ریدغلا 

يدابدرا یلع  دمحم  ازریم  داتسا  مالسالا  هجح  راوگرزب  همالع  زا  ردقنارگ  يا  11هلاقم 

فلوم 14هچابید 

نرق 03 رد  ریدغ  14ءارعش 

يولع لیعامسا  وبا  14هیریدغ 

14هراشا

میسانشب ار  15رعاش 

یحیسم قماو  17هیریدغ 

17هراشا

وا رعش  18نوماریپ 

میسانشب ار  19رعاش 

یلع شیاتس  رد  نایحیسم  ياه  هماکچ  زا  21یتمسق 

تیلهاج بصعت  ياه  هدبرع  زا  يا  22هنومن 

22هراشا

ماگنم رد  لیما  فیلات  دمحم  تایح  باتک  23دقن 

نیملسم طاطحنا  ای  نیمز  قرشم  25طوقس 

ناشفیب گش  رس  یمالسا ، نهیم  ماما  27يا 

تسین یشهوکن  ار  ور  28هلابند 

درک دومناو  تشز  ار  فیلات  هرهچ  هک  35یقافتا 
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یمور نبا  37هیریدغ 

37هراشا

میسانشب ار  38رعاش 

یمور نبا  ياه  44همان 

شیاه هشیدنا  راکفا و  رعاش و  یبهذم  48تاداقتعا 

رعاش ینارس  وجه  هزیگنا  رد  یثحب  رعش و  کبس  55هویش و 

رصاعم يارعش  یمور و  59نبا 

وا تداهش  رعاش و  تافو  خیرات  61قیقحت 

ینامح هوفا  63هیریدغ 

63هراشا

میسانشب ار  64رعاش 

رعاش راعشا  زا  67هنومن 

هیرشع ینثا  هیماما  هعیش  دیهش و  76دیز 

وا تلزنم  ماقم و  دیهش و  دیز  هرابرد  عطاق  80مالک 

یحالصا داقتنا  82کی 

82هراشا

دیرفلا دقع  باتک  83دقن 

83هراشا

دیدنخب 91دیناوخب و 

راصتنا باتک  93دقن 

قرفلا نیب  94قرفلا 

یسلدنا مزح  نبا  لحنلا  للملا و  یف  لصفلا  باتک  95دقن 

95هراشا

دنتسین ناملسم  95نایضفار 
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95هراشا

دنا هدوب  دامتعا  دروم  تنس  لها  حاحص  رد  هک  هعیش  نایوار  یماسا  96جرد 

تسا هدوبن  رتشیب  هباحص  مامت  زا  یلع  100ملع 

100هراشا

تسا تما  ملعا  یلع  هک  ربمایپ  یهاوگ  رد  هدراو  100ثیداحا 

ترضح نآ  شناد  ملع و  هرابرد  ربمایپ  هباحص  102ءارآ 

نآ خساپ  دنا و  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  هیماما  104هعیش 

نآ خساپ  دنرامشیم و  زیاج  ار  نز  هن  اب  جاودزا  105هیماما 

دومن تعیب  رکبوبا  اب  تبغر  يور  زا  106یلع 

106هراشا

تعیب هنیمز  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتسا  106رظن 

نآ خساپ  دنناد و  یم  زیاج  ار  نینج  نز و  تماما  108نایضفار 

تسین تلیضف  یلع  هب  تبسن  ربمایپ  109یتسود 

دش یهن  وا  یتسود  زا  هکنآ  ات  تشاد  یم  تسود  دوب  رفاک  هک  ار  بلاطوبا  شیومع  ادخ  109لوسر 

109هراشا

بلاطوبا نامیا  تابثا  نخس و  نیا  109خساپ 

تیب لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  110راکنا 

110هراشا

نآ نایوار  هروس و  نیا  لوزن  ناش  رد  هدراو  111ثیداحا 

بلاطیبا نب  یلع  اب  ادخ  لوسر  يردارب )  ) توخا 115راکنا 

115هراشا

عوضوم نیا  هب  یلامجا  115خساپ 

نآ نایوار  نینموملاریما و  اب  ربمغیپ  يردارب  ثیدح  نوماریپ  116نخس 

116هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 7 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


هعیش نیملکتم  دئاقع  هب  عجار  مزح  نبا  یگتخاس  ياه  تبسن  127خساپ 

سمش در  ثیدح  هب  عجار  مزح  نبا  129راکنا 

هدش فیلات  سمشلا  در  هرابرد  هک  129ییاهباتک 

دنا هدرک  لقن  ار  سمشلا  در  ثیدح  هک  نادنمشناد  زا  130یهورگ 

وا ياه  هوای  خساپ  یناتسرهش و  لحن  للم و  باتک  142دقن 

هیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  باتک  146دقن 

147هراشا

هناقمحا ياه  تمهت  اه و  تبسن  147خساپ 

هعیش نید  لوصا  هب  عجار  وا  ياه  تمهت  151خساپ 

یلع هرابرد  هللا ) مکیلو  امنا   ) تیالو هیآ  لوزن  154راکنا 

154هراشا

نآ نایوار  بلطم و  نیا  هرابرد  هدراو  154ثیداحا 

نآ خساپ  یسولآ و  زا  دودرم  داریا  159کی 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  165راکنا 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  تدوم  هیآ  لوزن  166راکنا 

تشذگ هک  نآ  خساپ  یلع و  اب  ادخ  لوسر  يردارب  توخا و  169راکنا 

تسا هدش  مارح  شا  هیرذ  همطاف و  رب  شتآ  هک  ثیدح  نیا  170راکنا 

170هراشا

ظافح نادنمشناد و  زا  ثیدح  نیا  171نایوار 

یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  ثیدح  172راکنا 

172هراشا

نآ دیتاسا  حیحصت  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  172تایاور 

اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هللا  نا  ثیدح  176راکنا 

176هراشا
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نآ نایوار  باب و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  176لقن 

تسا لطاب  قح و  نیب  قوراف  یلع  هکنیا  177راکنا 

177هراشا

تسا قافن  تمالع  وا  ینمشد  نامیا و  هناشن  یلع  بح  هکنیا  بلطم و  نیا  رد  هدراو  177ثیداحا 

تسا یلع  داهتجا  هکلب  هدوبن  ادخ  لوسر  روتسد  هب  نیفص  لمج و  182گنج 

182هراشا

ثیدح نیا  ظافح  نایوار و  بلطم و  نیا  رد  هدراو  183ثیداحا 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  صوصخم  هک  هناگهد  بقانم  187راکنا 

188هراشا

تلزنم ثیدح  رد  ضارتعا  189خساپ 

باوبا دس  ثیدح  تابثا  هلمج  زا  تاضارتعا و  194خساپ 

نآ خساپ  تیالو و  ثیدح  203راکنا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  207هرابرد 
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دلج 5 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 

یناهج روهشم  هلجم  کی  رد  ریدغلا 

هرامش رد  نامباتک  تادلجم  هرابرد  یپ  رد  یپ  ياهظیرقت  دوش ، یم  رشتنم  رصم  هرهاق  رد  هک  باتکلا "  فورعم "  هلجم  ياه  هرامـش  رد 
هلجم تسرپرـس  نابـضغ "  لداع  گرزب "  داتـسا  هیحور  یفرعم  يارب  یمکحم  هناـشن  دوخ  اـهظیرقت  نیا  میا . هدـناوخ  نآ  فلتخم  ياـه 
خیرات زا  یعلطم  هیاپ ، دنلب  یبیدا  شیدنارود ، يرظن  بحاص  برجم ، تسا  يدنمدرخ  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـنهد  ناشن  زین  و  تسا ،

رگید . لئاضف  زا  يرایسب  لدع و  تسار و  هملک  ینعی  هملک ، تدحو  یمومع و  حلاصم  هار  رد  يدهاجم  حیحص ،
مومع ظاحل  زا  انیع  هدش  رشتنم  نابعش 1371 ه 1952 م  هام  رد  هک  ار  وا  هلاقم  نیرخآ  داتسا ، هب  تبسن  دوخ  نارکیب  ساپس  زاربا  نمض  ام 

مینارذگیم .

هحفص 15 ] ] 

متشه دلج  بدالا  هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا 

نآرق و تایآ  رد  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  و  مخ ) ریدـغ   ) ریدـغلا عوضوم  رد  ار  دوخ  ياهثحب  باتک  نیا  ققحم  دنمـشناد و  فلوم  نانچمه 
شباتک متفه  دلج  رد  يرجه  مهن  نرق  ات  ار ، ریدغ  يارعـش  مرتحم  فلوم  دهدیم ، همادا  برع  فلتخم  روصع  تایبدا  ربمایپ و  كاپ  تنس 

رد یناوارف  ياه  ثحب  زا  ار  نآ  رسارس  فلوم  اریز  تشادن  ار  دعب  نورق  هب  طوبرم  ریدغ  يارعش  شیاجنگ  متـشه  دلج  یلو  تسا  هدروآ 
زا حیحـص و  یتروصب  تنـس  لها  تسا ، مزال  هک  هعیـش  صوصخم  شنیب  هب  اـهثحب  نیا  رد  تسا ، هدـنکآ  یخیراـت  ینید و  لـئاسم  هنیمز 

. تسا هدش  ضرعتم  دنسانشب  فیرحت  ماهبا و  نودب  دننادب و  لیصا  ياشنم 
تسا رثوم  رایسب  ناناملسم  نایم  دوجوم  فاکش  نتخاس  کیدزن  روظنمب  فلاخم  دید  تیفیک  رد  املسم  حیحـص  ياه  تخانـش  هنوگ  نیا 

دلج  ) دـلج نیا  رد  فلوم  ددرگیم . دـحتم  ناشفوفـص  دـنمورین و  ناـگناگیب  لـباقم  رد  مالـسا  ههبج  هک  تسا  اـهیکیدزن  نیا  هجیتـن  رد  و 
زا يریگ  یپ  گرزب ، کچوک و  ذـخام  هب  تبـسن  عیـسو  عالطا  ثحب ، بناوج  هب  لـماک  طلـست  عوضوم ، شرورپ  تردـق  رظن  زا  متـشه )

ياهدـلج دـننام  انیع  درذـگیم ، اهباتک  اه و  هوزج  تالجم ، ياه ، همانزور  رد  هچنآ  رب  لماک  يرایـشه  و  یبرع ، دـیدج  میدـق و  تاـفیلات 
تسا . منیشیپ 

مجنپ هرامش  متفه  لاس  باتکلا "  " 

هحفص 16 ] ] 

يدابدرا یلع  دمحم  ازریم  داتسا  مالسالا  هجح  راوگرزب  همالع  زا  ردقنارگ  يا  هلاقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
لایخ  تیعقاو و  شکاشک  رد 
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تربمایپ تناگدیزگ  نیرت  زاتمم  رب  ام  دورد  دبیز و  اروت  اهنت  لامج  لالج و  هوکش و  تسا ، ازـس  ار  وت  یئایربک  یگرزب و  اراگدرورپ  راب 
راهطا . همئا  زا  وا  نانیشناج  و 

قرب قرز و  ای  یمادنا و  ضرع  تقیقح  ربارب  رد  ار  لایخ  هک  ورنآ  زا  هن  یلو  تسا  هتفرگ  الاب  نیقیرف  نیب  زاب  رید  زا  لادج  ثحب و  نافوط 
تمواقم قح  توعد  لباقم  رد  هک  تسا  یتاموهوم  مدرم  زا  ياـهلاجنج  اهادـص و  رـس و  هکلب  هن - تسا ، یتیدوجوم  تیعقاو  لاـبق  رد  ار 

ورنیا زا  دننزیم . نوخ  یبش  تلیـضف ، حالـص و  کنابلگ  رب  هک  تسا  یتسرپ  اوه  ياهلالد  زا  قطنم  یب  کشخ و  ینانخـس  دنهدیم و  ناشن 
تسا . هتشگ  اپ  رب  شیپ  اهنرق  زا  لادج  شکمشک و  هتسویپ 

شیب ینالوج  ار  لـطاب  تسا و  قح  نآ  زا  تلود  هک  دـش  دـهاوخ  مسجم  شناگدـید  لـباقم  رد  حوضوب  درگنب ، ار  رما  عقاو  هکیـسک  اـما 
ورنیا زا  دزاونیم . ار  ماشم  تقیقح  رطع  يوب  دشخردیم و  شربارب  رد  تفرعم  رون  هتـسویپ  دریگ ، الاب  انایحا  دنچ  ره  تلاهج  هدبرع  تسین .

یهارمگ بیسآ  تملظ و  قیاقح ، رطع  فراعم و  یگدنشخرد 

هحفص 17 ] ] 

دنک . یم  اوسر  ار  نایاوخ  ژاژ  ماجنا  رس  دشک  ازاردب  دنچ  ره  ینادان  ياه  هنتف  دناشوپ و  یم  ار 
ياه تبسن  تالایخ و  ياه  هتفاب  هک  سب  رفیک  نیا  ار  نانآ  هابـشا  لاثما و  رجح و  نبا  ریثک ، نبا  میق ، نبا  هیمیت ، نبا  مزح ، نبا  لاثما  يرآ 

دهاوخ ار  بهذـم  ناکرا  هک  دـش  دـهاوخ  یمیخـض  هدرپ  دـعب  ياهلـسن  رد  يدوزب  لهج ، تاملظ  لزلزت  بارطـضا و  نایم  رد  ناشاوران ،
دینازرل .

ملع ياهـشواک  تکرب  زا  يادز  هدرپ  هدـنیآ  دنـشابیم . ناشراک  بقارم  نورق  نارایـشه  دنـشاب  مرگرـس  دوخ  يراکبیرف  هب  نانآ  دـیراذگب 
، تسین ءوس  يوزرا  زج  ار  تیاده  ناهرب  نانیا  هک  دش  دهاوخ  راکشآ  ناققحم  رب  تفرگ و  دهاوخ  رب  ناشتشز  راک  زا  هدرپ  راچان  لاجر ،

دنا . هتخاسن  دودرم 
تمهت رگم  دـشاب ، هتفرگ  رارق  دـنت  یهاگترپ  هبل  رب  هک  یخاـک  نیب  هدـش و  هداـهن  راوتـسا  ییاـنب  رب  هک  یخاـک  نیب  تسا  تواـفت  ردـقچ 

درک ؟ لالدتسا  ناوتیم  مه  لیلد  یب  يواعد  اب  رگم  دریگب و  ار  یتسار  ياج  دناوتیم 
ناشن دودرم  ساسا  یب  تاهبش  اب  ار  هعیش  لئالد  دنزاس و  بوشم  نیغورد  یلعج و  ياه  تبسن  اب  ار  هعیش  هزاوآ  دندیـشوک ، هدوهیب  نانیا 
يرجه مدراهچ  نرق  رد  دفاکشب و  هرذ  زا  ار  هرذ  وم و  زا  ار  وم  هک  دمآ  دهاوخ  دیدپ  يرگـشواک  یمالـسا  تما  رد  هکنیا  زا  لفاغ  دنهد ،

ارنانآ ياه  هتفاب  نمرخ  هدمآ ، دیدپ  نیـشتآ  ینافوط  رون  رـصع  رد  ای  دـیآ  دورف  نانآ  رب  مئاد  یباذـع  ایداع  موق  هقعاص  دـننام  يا  هقعاص 
دنادرگ . رتسکاخ 

قیقحت نامرهق  ای  قیاقح  نابهگن  داهج و  نامرهق  ار  وا  دیاب  هک  دینادرگ  ردقم  ینامرهق  یملع ، تضهن  یئالط  رـصع  يارب  ناحبـس  يادخ 
دشابیم . نیما  ینیما "  مالسالا "  هجح  همالع  تسا : تیاده  راد  لعشم  ملع و  رادمچرپ  تلیضف ، عون  ره  یلاع  هنومن  هک  وا  دیمان ، عبتت  و 

 " ریدغلا دنمشزرا "  ضیف و  رپ  باتک  هک  درک  ار  شتما  گنهآ  یلاح  رد  وا 

هحفص 18 ] ] 

دیناوخب ارم  باتک  دیئایب  دمآ : رد  ادص  هب  نادند  نب  زا  و  تسا . ناراگ  زیهرپ  تیاده  هیام  ههبـش  یب  هک  یباتک  تفرگ : تسد  رد  ار  دوخ 
مراد . هدنبوک  یلیلد  و  قداص ، یناهرب  نآ  رد  هک 
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ما . هدرک  داهنشیپ  تقیقح  كرد  يارب  يا  هسوش  هداج  حضاو و  قیرط  باتک  نیا  رد 
هدرپ تما  نیا  رب  زارد  یتدم  دنچ  ره  تهبـش  موش  هیاس  تسا . هدرپس  یهابت  تسدب  ار  تالایخ  ماهوا و  هدرک ، هدـنز  ار  قیاقح  نم  باتک 

مزادنا . رب  ارنآ  مراد  تیرومام  نم  یلو  دشاب  هدنکفا 
منکیم دهعت  نم  هکنانچ  دش ، دهاوخ  فرط  رب  يدوزب  يراهب  ربا  تعرس  نوچ  یلو  دیاپ  رید  اهیگریت  نیا  دنچ  ره  هک  تسنیا  رب  ما  هدیقع 

و امنهار ، مچرپ  نم  باتک  و  دوش . هتـشادرب  نایم  زا  دهد ، ناشن  یتخـس  رـس  تقیقح  اب  لادج  رد  دنچ  ره  يراکبیرف  زا  یـشان  ياهـشزغل 
باتک و  دزاـس . یم  فقاو  نآ  ینارون  نوناـک  و  صوصن ، دور  بصم  نآ و  ياول  زکرم  تفـالخ و  رقم  رب  ار  امـش  تسارآ ، سلجم  غورف 

دنکیم . الم  رب  ار  تقیقح  دنزیم و  الاب  دوب ، هدیناشوپ  درم  ناوجان  ياهیراکبیرف  هک  ینشور  تقیقح  نآ  يور ، زا  ار  اه  هدرپ  نم 
، دوش یم  هجاوم  تسکـش  اب  ياهگنرین  هنوگچ  دیرگنب  میوگیم  اهناب  مهدیم  ناشن  ار ، ناشراک  هار  زورمین ، ناگتفخ  نیا  هب  نونکا  مه  نم 

تسا . باتک  ماقم  نود  مدرک  دای  هک  یفاصوا  دنادیم  یبوخب  ددرگ  فقاو  ریدغلا "  باتک "  تادلجم  هعومجم  رب  هکیسک 
. تسا دودحم  ریدغ  عوضومب  باتک ، بلاطم  درادنپیم  لوا  هلهو  رد  دونشیم  باتک  هرابرد  ار  بلاطم  نیا  هکیسک 

هک ار  یناوارف  كاشاخ  راخ و  هدش  هدیشک  تماما  لئالد  زا  يرایسب  نوماریپ  ثحب  هتشر  دنیب  یم  داهن ، ریدغ  لالز  همشچ  هباپ  یتقو  یلو 
نیملسم ياصع  قش  ثعاب  هک  هدنزگ  ياه  هنعط  اهشین و  دنکیم و  بوراج  ار  همه  دنا ، هتخیر  تقیقح  ناکلاس  هارارف 

هحفص 19 ] ] 

دزاسیم رادیدپ  ار  همه  هدش ، هتفهن  تین  ءوس  ياه  هدرپ  تشپ  رد  هچنآ  دنکیم و  رب  نب  زا  هتخادنا ، تما  رد  هملک  فالتخا  گنـس  هدـش و 
ملق راع  گنن و  زا  ار  یمالـسا  تما  هدرک ، فشک  دنا  هدرک  یفخم  اه  هپت  تشپ  رد  هک  ار  یمالـسا  میلاعت  داینب  هدـننک  ناریو  ياهگنلک  و 

اب تسرپ  اوه  ياهلالد  تین  ءوس  هلیسوب  هک  ار  یمالسا  هزاوآ  مان و  دنکیم و  كاپ  دنا ، هدنابـسچ  نآ  رب  ار  اوران  بلاطم  هک  يرودزم  ياه 
دنکیم . هئربت  هیزنت و  تسا  هدیدرگ  ثولم  بوشم و  هنایوج  دوس  ياه  هناسفا 

انئاخ ياهیراکبیرف  يور  زا  دـناوتیم  دراد و  دوجو  باتک  نیا  رد  خـیرات  ثیدـح و  ریـسفت ، مالک ، هقف ، زا  یناوارف  لئاسم  اهنیا  زا  هتـشذگ 
رگید فرط  زا  هنیک  دـقح و  زیت  شتآ  فرطکی و  زا  سوه  اوه و  هزیگنا  اـب  هک  یموادـم  ياـه  هئطوت  هتفرگ و  تروص  اـهنآ  رد  هک  ياهن 

. درادرب هدرپ  هدناسر ، کمک  اهناب 
ملع یناهن  ياهزار  هدیسر و  ینافوکش  هب  قیاقح  زا  يرایسب  هک  يرـصع  نیا  رد  مهافت ، رون و  قیقحت ، گنهرف و  راختفا  رپ  رـصع  نیا  رد 

حیحـص ياههار  زا  ات  هتفرگ  تروص  هبرجت  نیرمت و  یـسررب و  اه  هدیا  يور  هدـیدرگ . صخـشم  لطاب  قح و  دربن  ياهنادـیم  هدوشگ ، ار 
دنامب . راوتسا  تباث و  یلوصا  وددرگ  يوریپ 

ار کیرات  راصعا  نورق و  ياه  هتفخ  دوخ  ناگتشذگ  راک  لابند  یئاه  هلاجر  هک  مدروخن  فسات  هزادنا  نیاب  زیچ  چیهب  نم  رصع ، نیا  رد 
، يدروخرب ره  رد  هجیتن  رد  دـننک ، يزات  کت  ناشطیـسب  لهج  ياـهیدرخبان  رد  دـنراذگب و  هنایـشآ  ناـنآ  یئاـنیبان  تاـملظ  رد  و  هتفرگ ،
، دنرگن یمن  ار  تقیقح  رون  یلو  دنراد  هدید  دنمهف ، یمن  یلو  دنراد  لد  نانیا  هک  اریز  دنتفا  رد  یتکاله  ياداو  رهب  دنهد و  ناشن  یشزغل 

دنونش . یمن  ار  قیاقح  گناب  یلو  دنراد  شوگ 
، دـننامز تایـضتقم  بوذـجم  ینارگنـشور  ملع و  رظن  زا  ام  نارـصاعم  هکیئاج  رد  تسا . هورگ  ود  نیا  نایم  یـشحاف  توافت  هچ  هک  هو ،
هب درگنب و  ناشراکب  تسین  یـسک  دـنرادنپ  دـنرادرب . دوخ  هنانئاخ  موش و  بصعت  هار  رد  زج  یماگ  دراذـگیمن  ار  نانیا  زاذـگ  رپ  اه  هنیک 

راگدرورپ رگباسح  ناگتشرف  یتح  ایوگ  دسرب . ناشباسح 
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هحفص 20 ] ] 

!! تسین طیحم  رظان و  ناشراک  رب  ادخ  دننک و  یمن  تبث  ار  نانآ  ياه  هتفاب 
دنا هدش  ضرقنم  هدوب  هتـشذگ  ماوقا  زا  هک  دنهدیم  رارق  هنادرم  ناوجان  تالمح  دروم  دننکیم و  یئوگ  دب  ار  یمدرم  نانآ  معزب  مه  دیاش 

هب هتخیمآ  هوکـش  زیگنا و  تجهب  ياهیئابیز  دزیخرب ، هزرابم  هب  ناشتادقتعم  هار  رد  دنک و  عافد  اهنآ  تیدوجوم  زا  دـنرادن  یـسک  رگید  و 
دنایامنب . ار  ناشدئاقع  راسخر  مارتحا  تبیه و 

نورق راصعا و  لوط  رد  رگـش  واک  ناققحم  ناگدنـسیون و  نادنمـشناد  موق ، نیا  نیب  رد  دـننادیمن  دـنا و  هتفر  باوخب  نانیا  ایوگ  اتفگش ،
درک . دنهاوخ  عافد  دوخ  زا  تقیقح  رون  هعشااب  دوخ و  يوگ  قح  دازآ و  هزنم ، هماخ  اب  هک  دراد  هتشاد و  دوجو 

نانک رس  رب  نک  تلاهج  ملع  نافوط  اب  ریدغلا "  ناشورخ "  لیـس  ناهگان  دنتخاتیم ، هناهارمگ  دوخ  تلاهج  یتسمرد  هتـسویپ  نانیا  يرآ ،
درک . هبنپ  ار  نانآ  ياه  هتفاب  اج  کی  تخات و 

يوشتـسش قـح و  قاـقحا  رب  تسار  يادـخ  ساپـس  دزاـس و  رت  رب  ار  شماـقم  دـنوادخ  هـک  ینیما  اـم  زراـبم  دـهاجم و  فـلوم  داـب  هدـنز 
يدابدرا يورغ  یلع  دمحم  شکاپ . نامدود  دمحم و  ام  ییاوشیپ  رب  دورد  لطاب و  ياهیگدولآ 

هحفص 21 ] ] 

فلوم هچابید 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ییاوشیپ دـمحم  تیـالو  دوخ ، تیـالو  یتـشاد ، ینازرا  اـم  رب  هک  تیاـهتمعن  رب  غیرد ، یب  شخب  تمعن  يا  مرازگیم ، تساپـس  اراـگدورپ 

مرازگساپس . دناوت . رما  هب  نارایتخا  بحاص  هک  وا  كاپ  نادناخ  تیالو  تناربمایپ و 
راکب کین  ار  ام  نامیا  یئامرف و  يربهر  حالصب  ارام  نطاب  رارـسا  ياهیناهن  یتسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  ات  مهاوخیم  وت  زا  مراگدورپ 

يامعز لئاضف  رشن  دیحوت و  هملک  يالعا  یمومع و  حلاصم  يریگ  یپ  قح و  هب  توعد  یعامتجا و  تمدخ  يارب  هک  یهار  رد  يزادنا و 
تـشگزاب وت  يوسب  نم و  ياکتا  وت  رب  تسین ، وت  تسدـب  زج  نم  قیفوت  هک  يریگب  ار  متـسد  ما ، هتفرگ  شیپ  رد  تما ، ناـگرزب  مالـسا و 

. تسا نم 
ینیمالا دمحا  نیسحلا  دبع 

هحفص 24 ] ] 

نرق 03 رد  ریدغ  ءارعش 

يولع لیعامسا  وبا  هیریدغ 

هراشا
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. تسا ناشخرد  رتخا  گنج  يریگرد  ماگنه  ع )  ) یلع شمع  رسپ  تسا و  یفطصم  مع  رسپ  ریزو و  نم  دج 
دیرپ . یم  نادیم  فارطا  يوس  رهب  رادبآ  ریشمش  اب  تخات و  نمشد  هب  لوا  ردب  گنج  رد  وا  هن  ایآ 

. دش لئان  مزمز  میطح و  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  رتگرزب  دحوم و  لوا  رازگ ، زامن  لوا  وا 
تشادرب : دایرف  دنلب  يادص  اب  هتساخاپب  دمحا  هک  تسا  نابیاس  زور  نامرهق  وا 

مداد . رارق  میلک  بیجن و  ياسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  دوخب  تبسن  یلع  يا  ار  وت  نم 
دنبای . روضح  هبعک  ترایز  هب  ناراوس  رتش  هک  ماد  ام  دشخرد و  ناهج  رد  يدیشروخ  ات  وا  رب  ادخ  دورد 

هحفص 25 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

هللا تاولـص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  ماـمالا  نب  ساـبع  نب  هللا  دـیبع  نب  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  لیعامـسا  وبا  وا ،
دشابیم . نیعمجا ، مهیلع 

راختفا و يالاب  دـنلب  ياه  هماج  رد  وا  تسا . ص )  ) ربمغیپ نادـناخ  رخافم  زا  تفالخ و  تکرب  رپ  تخرد  ياهراسخاش  زا  یکی  اـم  رعاـش 
. دشخردیم یلاع  یبسن  هزنم و  یتیصخش  نایم  وا  دنیب ، یم  بسن  يراوگرزب  نادناخ و  تفارش  زا  لامالام  ار  دوخ  دلاب و  یم  دوخب  لیلجت 
رد مهب  شیوخ  دوجو  رد  تسا ، زجاع  شنایب  نابز  هک  ار  رگید  لضف  زا  يرایـسب  یـسابع و  تماهـش  يولع و  بقاـنم  يدـمحا و  لـئاضف 

. تسا هتخیمآ 
زا هتـسیزیم و  وا  زا  سپ  زارد  یتدم  لکوتم و  مایا  رد  دلاب  یم  دایز  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) شناردپ هب  هک  تسا  يرعاش  وا  دـیوگ : ینابزرم 

. تسوا راعشا 
. دراب یم  ناوارف  يایاطعب  ناشناسحا  تسد  هک  اهنآ  متاداس ، ناگرزب  زا  یگرزب  نم 

، رهف نب  بلاغ   ) بلاغ دالوا  زا  نادنم  تواخس  نیرت  یلاع  هدومیپ و  هار  شفک  اب  ای  هنهرب  ياپ  اب  هک  دنتـسه  یـسک  نیرترب  نیرتهب و  اهنآ 
. دنشابیم مرکا ) ربمایپ  دج 

: تسوا راعشا  زا  مه  و  دنکلهم . مس  شیدنادب  نمشد  ماک  رد  يولس و  نم و  نوچ  ناشناتسود  يارب  نانیا 
. درک زاغآ  يرهم  یب  دولآ  مشخ  یهاگن  اب  وا  یلو  مداتسرف  دورد  هبوبحم )  ) ار وا  زیمآ  رهم  هاگناب  نم 

. دوب نم  درد  ياود  ربص  نامه  مدرب و  هانپ  یئابیکش  ربص و  هب  راچان  تسا . هاگترپ  بل  رب  مناج  هک  مدید 
هدازا ار  وا  مشاه  لآ  ناگرزب  دیبای  یم  ار  یسک  هچ  منادب  دیئوگب  امش  رخآ  دراد ، قح  دنکیم ، راختفا  شناردپ  هب  لیعامـسا  وبا  هکنیا  اما 

دشاب لضفلا  ابا  مشاه  ینب  رمق  نادناخ  هیاس  رد  تسا  یفیرش  مادک  دیاس ؟ یلعا  شرع  رب  ياپ  هک  دشابن  نآ  هتسیاش  وا  و  دنشاب ،

هحفص 26 ] ] 

رد نانآ  اریز  تسا  اجب  دـلاب ، یم  شنادـناخ  هب  ام  رعاش  رگا  درآ ؟ دورف  میظعت  رـس  شتمظع  دـجم و  ربارب  رد  کلف  جوا  ات  دـبیزن  ار  وا  و 
دننامیا : صخاش  ياه  هنومن  تیاده و  ياه  مچرپ  نیمز ، ناگراتس  تقیقح 

 " تفای . یهاوخ  اطع  ریخ و  يایرد  ای  تیاده ، ملع  ار  وا  ناوج  ریپ و  زا  ینک  دروخرب  سک  رهب  نانیا  زا  " 
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دیوگ نینچ  وا  هرابرد  بیطخ  هک  تسا  یناث  سابعلا  لضفلا  ابا  وا  دج  نیا 
رت رب  ار  وا  رعش  قوذ  نایولع  بلاغ  هکیئاج  ات  دشابیم  فورعم  شنایب  نابز و  هک  تسا  مشاه  ینب  اهتیصخش  زا  حیصف  رعاش و  يدنمـشناد 
اب هک  ار  هللا  دبع  اب  بلاط  وبا  يردارب  شراعشا  زا  یکی  رد  دوب  نوراه  سلجم  نانیشن  هیـشاح  زا  يو  دنـسانشیم  بلاط  وبا  نادنزرف  همه  زا 

دیوگ : هدروآ  دندوب  ینت  ردارب  مه 
. دزاسیم دحتم  بیع  یب  دج  کی  ردام و  کی  ردپ ، کی  ار  ادخ  لوسر  ام و 

دیشخردیم . شلیماف  نایمرد  هک  موزخم  نب  نارمع  لسن  زا  دوب  یئوناب  تخاس  دراو  ربمیپ  نادناخب  ار  ام  هک  یسک 
رگا میوشیم ، دراو  دـنهد  هزاـجا  رگا  تفگ : ساـبع  دـنکفا  ریزب  ار  شرـس  درک و  واـب  یهاـگن  بجاـح  دـمآ ، نوماـم  راـب  رد  هب  يزور  وا 

نآ اب  هک  تسا  يزیچ  یهجوت ، یب  کی  هاگنآ  سپ  هاگن  کی  اما  میدرگیم ، زاب  درگ  زاب  دـنیوگب  رگا  میریذـپ  یم  دـنهاوخب  ار  نامرذـع 
: دناوخ ار  رعش  نیا  سپس  متسین  انشآ 

. " دهدیم تیاضر  یبوکرم  رهب  هرخالاب  هدایپ ، یلو  دشاب  میراوس  بوکرم  غالا  مدادیمن  اضر  نم  " 

هحفص 27 ] ] 

: تسوا زیمآ  تمکح  تاملک  زا 
ریگب " . رت  مهم  ياهراک  هب  ارنآ  دریگ  رظن  ریز  ار  اهراک  همه  دناوتیمن  تا  هشیدنا  نوچ  هکنادب  " 

. " هدب صاصتخا  ناراد  قح  هب  ارنآ  دنک  زاین  عفر  ار  مدرم  همه  دناوتیمن  تلاوما  نوچ   "و 
تیافک شـشوک  مامتاب  تزور  هنابـش  نوچ  و  نیزگرب " " . ار  شناد  لـضف و  لـها  ینک  شزیمآ  مدرم  همه  اـب  یناوتیمن  هک  اـجنآ  زا   "و 

. " يا هدز  نایز  مهم  ياهراکب  ینک  مهم  ریغ  ياهراک  فرص  هک  یتقو  دنج  ره  نک " " . میسقت  ار  تراک  دهدیمن ، ار  تیاهراک  همه 
يا " . هدرک  مورحم  ار  دوخ  قح  هار  رد  اهنآ  فرصم  زا  ینکیم ، فرصم  لطاب  هار  رد  هک  ار  تلاوما  دنچ  ره  " 

يدرگیم ". مورحم  لامک  لضف و  لها  رضحم  ضیف  زا  ینارذگب  هیام  مک  مدرم  اب  ار  دوخ  تیصخش  ماقم و  زا  دنچ  ره  " 
ینامزاب " . تزاین  دروم  ياهراک  زا  يریگ ، راکب  زاین  ریغ  رد  ار  دوخ  بش  زور و  زا  هچنآ  " 

تسا . هتفگ  ع )  ) البرک دیهش  لضفلا  ابا  شدج  تبیصم  رد  هک  تسا  يرعاش  نامه  نسح  نب  لضف  سابع ، نبا  ردارب 

هیلع  یکبی  نا  سانلا  قحا 
ءالبرکب نیسحلا  یکبا  یتف 

یلع  هدلاو  نبا  هوخا و 
ءامدلاب جرضملا  لضفلا  وبا 

ءیش  هینثی  هاساو ال  نم  و 
ءامب شطع  یلع  هل  داج ، و 
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هحفص 28 ] ] 

ارنآ هرـس ) سدـق   ) يدابدرا یلع  دـمحم  خیـش  عبتتم  همالع  اـم  تسود  هدروآ و  دوخ  باـتک  رد  یلع  فرـشا  يدـنه  خرومار  راعـشا  نیا 
تسا . هدرک  نیمضت 

هیلع  یکبی  نا  سانلا  قحا 
ءامدلا قلع  هباش  عمدب 

رهف  يرس  یمقلعلا  بنجب 
ءالبرکب نیسحلا  یکبا  یتف 

یلع  هدلاو  نبا  هوخا و 
ءاوللا بر  یقتلملا  ربزه 

یضاوملا  کبتشم  تحت  اعیرص 
ءامدلاب جرضملا  لضفلا  وبا 

ءیش  هینثی  هاساو ال  نم  و 
ءالبلا دنع  یفطصملا  نبا  نع 

هقذی  ملف  تارفلا  کلم  دق  و 
ءامب شطع  یلع  هل  داجو 

زا تشگیم . نهد  هب  نهد  لاثما  مکح و  دننام  زین  وا  تاملک  دوب . شراوگرزب  دج  زا  يا  هنومن  یـشیدنا  رود  يدنمدرخ و  رظن  زا  ام  رعاش 
شنابز مرادیمن  تسود  هکنانچ  دشاب  نوزف  شلقع  رب  وا  ملع  مدنسپ  یمن  نم  تفگ : شنادناخ  زا  يدرم  هرابرد  هک  تسا  مالک  نیا  هلمج 

دشاب . شملع  زا  شیب 

هحفص 29 ] ] 

یحیسم قماو  هیریدغ 

هراشا
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زا دعب  میوا  يالوم  نم  هکیسک  امش  نایم  زا  تفگ : اهناب  تشاداپب و  جح  مسوم  رد  عمج  روضح  رد  ار  یلع  دمحم ، ریدغ - مخ  رد  هن  ایآ 
. تسا همطاف  رسپ  یلع  شیالوم  نم 

. راد نمشد  ار  شنانمشد  زرو و  رهم  شناتسود  اب  نم ، يادخ  تفگ : هاگنآ 
دیوگ : هک  اجنآ  ات 

. دش نوخ  هب  قرغ  هک  دز  ریشمش  اب  نانچ  بازحا  گنج  زور  ار  دودبع ) نبا   ) ورمع هک  دوبن  یلع  نیا  ایآ 
يدیسا . رهن  يدحا  تمالم  زا  قح  هار  رد  يداتسیا و  برع  لئابق  همه  لباقم  رد  ادخ  يارب  یلع  ای  وت 

. تسین ناسکی  ملاع  اب  لهاج  اریز  يدوب  رت  هتسیاش  وا  هب  همه  زا  وت  دمحم  زا  دعب  و 

هحفص 30 ] ] 

وا رعش  نوماریپ 

، نآ تفالخ  هلئسم  هب  دسر  هچ  ات  دنتسین  مالسا  لصا  هب  دقتعم  هکنیا  اب  نینموملا  ریما  هب  تبسن  نایحیسم  یحادم  زا  هدنناوخ  تسا  نکمم 
صخـش اریز  تسا . حیحـص  خـیرات  اب  یئاپ  مه  و  دوجوم ، قیاقح  اـب  نتفر  هار  راـک ، نیا  اریز  تسین  یتفگـش  ياـج  رما  نیا  دـنک ، بجعت 

تاداع قراوخ  راشرس ، ملع  هیلاع ، قالخا  لیبق : زا  ار  ام  يالوم  لئاضف  دناوتیمن  دشاب ، هتشاد  مالسا  فالخ  رب  يا  هدیقع  دنچ  ره  فصنم 
. دریگب هدید  ان  تسا ، هتفگ  وا  هراب  رد  ربمغیپ  هک  یناورف  دنلب و  نانخس  هرخالاب  و  يروآ ، گنج  ینامرهق و  تردق  دیز ،

یفرعم رهد  ياهتیـصخش  لاجر و  نیرتگرزب  زا  ار  وا  هکلب  تسا  ملاع  نادنمدرخ  ناگرزب و  زا  یکی  ناناملـسم ، ریغ  رظن  رد  مالـسا  ربمغیپ 
ناونع وا  يارب  ار  لـئاضف  نیا  ص )  ) ربمغیپ هک  یـسک  دوبن . ازارد  نیدـب  مالـسا  ربمغیپ  زا  مهنآ  نخـس  هدوهیب  دـنیوگیم  ناـنیا  دـنا ، هدرک 

تسا . وا  زا  رت  نیئاپ  هجرد  کی  اب  ای  ناگرزب  زا  یکی  شدوخ  دننام  هدرک 
. میبای یم  وا  یصو  ربمایپ و  هب  تبسن  یناوارف  يانث  حدم و  نایمیلک  نایحیسم و  زا  يرایسب  بتک  رد  هکنانچ 

: باتک دننام 
لوب  نیل  یلنتسا  رتسم  فیلات  دمحم  راتفگ  - 1

تروبتنا  ناج و  رتسم  فیلات  نآرق  دمحم و  - 2
هتنوم داتسا  فیلات  نآرق  دمحم و  - 3

رهسیدلگ فیلات  مالسا  هدیقع  - 4
فوه ریام  سکام  فیلات  یمالسا  ملاع  - 5

راوه داتسا  فیلات  برع  خیرات  - 6
يوسنارف وفود  اوداک  فیلات  مالسا  نارکفتم  - 7

هحفص 31 ] ] 

سنمال با  فیلات  مالسا  هراوهاگ  - 8
يوسنارف ویدس  فیلات  برع  خیرات  هصالخ  - 9
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یسیلگنا رویم  مایلیورس  فیلات  دمحم  یناگدنز  - 10
ریوم ملیورس  فیلات  دمحم  هریس  - 11

هسورگ ویسم  فیلات  قرش  ياهندمت  - 12
یئایلاتیا اطسرک  نوتسگ  رتکد و  فیلات  یعامتجا  يرایشه  - 13

تربنق ادانح  فیلات  مالسا  دمحم و  - 14
رس نولاک  رتسم  فیلات  دمحم  یناگدنز  - 15
تمسا ترسوب  رتسم  فیلات  مالسا  دمحم و  - 16

يزود ویسم  فیلات  ایناپسا  برع  - 17
يزانمرا بیجن  رتکد  فیلات  یتلود  نوناق  زا  - 18

لیاو تربره  رتسم  فیلات  ملعم  نیرتگرزب  - 19
یسیلگنا لیالراک  ساموت  فیلات  نانامرهق  - 20

يوسنارف يرتساک  يد  يرنه  فیلات  اه  هحناس  اه و  هرطاخ  مالسا  - 21
یئاکیرما درادوتسا  بورتول  فیلات  مالسا  ناهج  رضاح  عضو  - 22

یسور يروتسلوت  فیلات  دمحم  ياهزردنا  مکح و  - 23
یئاکیرما فوسلیف  گنیلوه  فیلات  یمالسا  ندمت  لوحت  - 24

يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  مالسا  تفرشیپ  زمر  - 25
يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  نادقتعم  ءارآ و  - 26

يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  اهندمت  - 27
يوسنارف نبولواتسوگ  فیلات  یمالسا  ندمت  - 28

هحفص 32 ] ] 

ترنتفالاو  فیلات  دمحم  مالسا و  - 29
ریزو  يدنفا  حیسملا  دبع  فیلات  ندمت  دمحم و  - 30

زا هک  یعالطا  رطاخب  رگم  تسین  اهنیا  دنا . هتـشون  شربمایپ  مالـسا و  هرابرد  نایحیـسم  هک  هدربمان  ياهباتک  زا  ریغ  رگید  باتک  اهدـص  و 
تشذگ اب  تسین و  يا  ههبش  کش و  هنوگچیه  لباق  هک  نشور  یقیاقح  ناونعب  هدروآ ، تسدب  مالسا  ربمایپ  یمالسا و  يایاجس  تافص و 

دنا . هدش  نآ  ضرعتم  ددرگیمن ، ثداوح  شوخ  تسد  نامز 
، نادـیواج یخیرات  ثداوح  هنوگ  نیا  زا  یکی  تفگ . نخـس  اهنآ  زا  دـیاب  زور  بش و  تسا  اپ  رب  راگزور  ات  هک  يا  هنادواج  ياه  هرطاخ 

لالدتـسا نادب  ناملـسم  دـنکیم ، فارتعا  یبصان  دـنزیم ، دایرف  تسود  دـنزاوآ . مه  نآ  لقن  رد  ادـص  کی  مدرم  هک  تسا  ریدـغ  ناتـساد 
دننکیم . دای  نآ  زا  اسر  يادص  اب  باتک  لها  دنکیم و 

میسانشب ار  رعاش 

يرجه موس  نرق  رد  مدقم  هدنامرف  ربهر و  نانآ و  گرزب  ياوشیپ  ینمرا و  ياه  قیرطب  زا  یکی  یحیـسم  ینمرا  قماو  طوشا  دنزرف  طارقب 
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تسا .
دنا : هتشون  ریثا  نبا  یبوقعی و  هدرمش و  تیب  لها  لدتعم  نایوگ  حدم  فیدر  رد  ار  وا  ءاملعلا  ملاعمرد  بوشآ  رهش  نبا 

بناج هب  فسوی  یتقو  هک  دوب  اجنآ  زا  رما  نیا  تلع  دنتـشک . ار  وا  هدیروش ، دـمحم  نب  فسوی  دوخ  مکاح  رب  هنیمرا  مدرم  لاس 237  رد 
. تساوخ ناما  وا  زا  هدمآ  فسوی  دزن  دوب ، اه  قیرطب  گرزب  زا  هک  طوشا  نب  طارقب  مانب  یبهذم ) ربهر   ) اه قیرطب  زا  یکی  تفریم  هنیمرا 

تشاد لیسگ  لکوتم  هفیلخ  رابردب  هتفرگ ، ار  تمعن  شرسپ  قیرطب و  فسوی ،

هحفص 33 ] ] 

دندش . نامیپ  مه  فسوی  نتشک  رب  طوشا  نب  طارقب  ردارب  رسپ  اب  ینمرا  ياه  قیرطب 
لحم نآرد  فقوت  زا  ار  وا  شنایفارطا  دیـسر . فسوی  هب  هئطوت  ربخ  یتقو  درک . قفاوم  نانآ  اب  راک  نیا  رد  طارقب  داـماد  هرارز  نب  یـسوم 

 " نورط رهـش "  رد  زا  دندرک  وا  دصق  تسـشن ، ورف  فرب  ات  دندرک  گنرد  دیراب ، یم  فرب  دیـسر ، ارف  ناتـسمز  تفریذپن  وا  دندرک ، عنم 
هتـشک دیگنج ، یم  وا  اب  هک  ره  وا و  ات  دیگنج  نانآ  اب  هدش  جراخ  راصحزا  وا  دندرک ، هرـصاحم  ار  رهـش  دوب . هنیمرا ) ياهرهـش  زا  یکی  )

دندش .
لمع روتـسد  نیدب  دیبای . تاجن  ات  دیزاس  هنهرب  ار  دوخ  دـینک و  نوریب  نت  زا  سابل  دـش : هتفگ  اهناب  دـندیگنج  یمن  وا  اب  هک  هک  نانآ  اما 

یلو داتفا ، ناشاهاپ  تشگنا  رگید  يرایسب  دندش و  فلت  دیدش  يامرـس  رد  نانآ  رتشیب  دندومیپ ، هار  نایرع  ندب  هنهرب و  ياپ  اب  دندرک و 
دنتفای . تاجن  گرم  رطخ  زا 

ره يارب  اهنآ  دوب ، هتخاس  قرفتم  شلامع  هب  طوبرم  ياهاتـسورب  ار  شنارای  هعقاو  زا  لبق  فسوی  داـتفا ، قاـفتا  ناـضمر  هاـم  رد  هعقاو  نیا 
اغب لکوتم "  دیـسر ، لکوتم  هب  ربخ  یتقو  دنتـشک . زور  کی  رد  ار  فسوی  نارای  اه  قیرطب  دـنتخاس ، رومام  ار  اهقیرطب  زا  یهورگ  هتـسد 

 " نزرا رهش "  زا  راک  زاغآ  رد  دش ، راپسهر  هریزج  لصوم و  قیرط  زا  اغب  داتـسرف . هنیمرا  هب  فسوی  نوخ  یهاوخ  نوخ  يارب  ار  ریبکلا " 
نوراه دـمحم و  یـسیع ، دـمحا  نامیلـس ، لیعامـسا  شناردارب  هرارز و  نب  یـسوم  اجنآ  رد  درک ، راـکب  عورـش  هنیمرا  ياهرهـش  زا  یکی 

دندوب .
ار اهنآ  زا  يرایسب  هدع  دندش و  هتشک  اهنآ  زا  رفن  رازه  یس  دودح  تخاس و  حابم  ار  نایشروش  نوخ  داتسرف و  لکوتم  دزن  ار  یـسوم  اغب ،

دنتخورف . هتفرگ ، ریسا 
ابنیز دننام  دنا  هدورس  راوگرزب  نآ  حدم  رد  زغن  يراعـشا  هتـسج و  تکرـش  ع )  ) نینموملا ریما  حدم  رد  نایحیـسم  زا  رگید  یهورگ  يراب 

ینالقسع سابعلا  وبا  و  نایح ، وبا  و  يرشخمز ، و  یقهیب ، ار  ریز  راعشا  یحیسم . یلصوم  ینعسر  قاحسا  نبا 

هحفص 34 ] ] 

دنا . هدرک  لقن  یحیسم  یلصوم  قاحسا  رسپ  ابنیز  ياه  هدورس  زا  نابصلا  دمحم  خیش  یکلام و  يرقم  یکلام و  یناقرز  هللا  دبع  وبا  و 
 " ممشاه . مرادتسود  نم  یلو  مرب  مان  يدبب  رکب ) ابا  رمع و  نادناخ   ) يدع میت و  نامدود  زا  متسین  لیام  هکنیا  اب  " 

مساره . یمن  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  هک  درذگیم  ملد  رد  دنوش  دای  یتقو  شلآ ، یلع و  هرابرد  یقشع 
زین . مجع  برع و  نادنمدرخ  دنراد و  تسود  ار  نانآ  نایحیسم  هک  تسیچ  زا  دنیوگیم 

دراد . دوجو  تاناویح  یتح  قئالخ  همه  لد  رد  اهنآ  یتسود  هک  تسنیا  نم  رادنپ  متفگ  اهنآ  هب 
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یلع شیاتس  رد  نایحیسم  ياه  هماکچ  زا  یتمسق 

نایحیسم زا  یکیب  ار  ریز  راعشا  یلبرا  بوشآ و  رهش  نبا  یمزراوخ و  بیطخ 

هحفص 35 ] ] 

: دنا هداد  تبسن 
تسین "  اور  ندرک  عمط  تفالخ  رد  ار  يرگید  وا  زج  تسا و  خسار  یمزع  ار  یلع  نینموملا  ریما  " 

دنا " : هدرک  عامجا  ناناملسم  هک  تسا  یلئاضف  و  مدقا ، یمالسا  و  رترب ، یبسن  ياراد  وا  " 
 " تسا . رتعاجش  رت و  عرو  اب  رترب ، ربمغیپ  زا  دعب  مدرم  مامت  زا  یلع  هکنیا  هب  " 

 " دوب . دهاوخ  یعیش  ناملسم  دیدرت  یب  میارگ  دوخ  تلم  زا  ریغ  یتلم  هب  هاگ  ره  نم  "
: تسا هداد  تبسن  یحیسم  بوقعی  یبا  هب  ار  لیذ  راعشا  يربط  نیدلا  دامع  داتسا 

دنکیمن . ربارب  نآ  اب  یتخرد  چیه  هدیئور  نیرب  تشهب  رد  هک  یتخرد  رب  نیرفآ 
دنا . تخرد  نآ  حاقل  اهناسنا  ياقآ  یلع  هاگنآ  هخاش ، همطاف  هشیر ، یفطصم 

دننآ . فارطا  هب  هدیچیپ  نایعیش  نآ و  هویم  ربمغیپ ، طبس  ود  یمشاه ، ود  نآ  و 
دنا . هدرک  لقن  یلاع  دنس  هب  ثیداحا  نایوار  هک  تسا  ربمغیپ  راتفگ  نومضم  نیا 

هحفص 36 ] ] 

موش . روشحم  رترب  هورگ  اب  مبای و  تاجن  ادرف  مراد  وزرآ  اهنآ  یتسود  هب  نم 
هرجشلا و انا  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  ثیداحا  ناظفاح  هک  هدرک  یثیدح  هب  هراشا  دوخ  راعشا  رد  یحیسم  درم  نیا 

دننام نم   ) هنجلا رئاس  یف  کلذ  رئاس  ندع و  هنج  یف  هرجشلا  لصا  اهقرو و  انتعیش  اهترمث و  نیسح  نسح و  اهحاقل و  یلع  اهعرف و  همطاف 
ندع تشهب "  رد  تخرد  هشیر  دننآ ، ياهگرب  ام  نایعیش  نآ ، هویم  نیـسح  نسح و  نآ ، دنویپ  یلع  نآ ، هخاش  همطاف  هک  متـسه  یتخرد 

تسا .) تشهب  ياهاج  رگید  رد  شا  هیقب   "و 
: تسا نینچ  تایاور  ریبعت  ام  ياملع  دزن  اما  تسا ، تنس  لها  ياهباتک  رد  ثیدح  ریبعت  نیع  نیا 

یلع و  اهعرف ، همطاف  و  اهلصا ، انا  هرجش  یف  مکلوق  امف  هدحاو  هرجش  نم  بلاط  یبا  نب  یلع  انا و  تقلخ  یتش و  راجشا  نم  سانلا  قلخ  " 
 " رانلا . یف  يوه  اهکرت  نم  هنجلا و  یلا  هتقاس  اهناصغا  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهقاروا  انتعیش  اهرامث و  نیسحلا  نسحلا و  اهحاقل و 

زا تیب  رد 5595  تسا  كرابم  يولع  هدیـصق  رد  يرـصم  یکاطنا  حیـسملا  دبع  دنا  هتفگ  حدم  ار  ع )  ) یلع هک  رخاتم  نایحیـسم  زا  یکی 
دیوگ : هراب  نیا  ردذ  هحفص 547  رد  هلمج 

هحفص 37 ] ] 

تسا . دنلب  تیاهن  یب  یماقم  نیقی  لها  هدیقعب  ربمایپ  زا  دعب  ار  یضترم 
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. دننکیم ءافتخا  نآ  هب  تبسن  نارفاک  فرسم و  اهنادان ، دنزرویم ، فاصنا  نارگداد  دنسانشیم و  ار  ماقم  نآ  نادنمشناد 
. تسا دوجوم  فلتخم  یحاون  زا  بهذم  رد  فالخ  الب  عامجا  رما  نیا  رد 

تسنادیم . مالسا  یحو ، زاغآ  زا  هک  تسین  یتفگش  ياج  دنک  فارتعا  نادب  مالسا  رگا 
تسا . هدرک  مالعا  ارنآ  تلاسر  بحاص  نیا  زا  لبق  دنک ، مالعا  ار  نیملسم  هورگ و  وت  یهاوخب  هاگ  ره  و 

دنا . هدش  یلع  يرازگ  قح  هجوتم  زین  اهنآ  هدرک  تیارس  نیملسم  ریغ  هب  شریذپ  نیا  هکلب 
هدروآ . بجعت  هب  رتشیب  ارنانآ  شیراوگرزب  دنتفگش و  رد  یلع  ماقم  زا  يدام  هفسلف  نارادفرط  یتح 

هدمآ . قداص  دروم  نیا  رد  زعن  تاهیبشت  فیصوت و  دوشیم و  رارکت  وا  حدم  نیمز  مدرم  نایم  رد 
دننکیم . یناوخ  دورس  شا  یتسودب  تسا و  یلع  بح  هتفیش  نایحیسم  لد  نینچمه 

هحفص 38 ] ] 

يونشیمن . ار  وا  يارغ  حدم  زج  دیآ  نایمب  شمان  هک  یلفحم  رهرد  اهنآ  زا 
. ورب اهرید  هانپ  رد  اهنآ  نابهار  اهاسیلک و  نایم  رد  یحیسم  ياهشیشکدزن 

دنزرویم . قشع  وا  اب  هتسشن و  اهنآ  ياهلد  هب  هک  یبایب  ار  وا  مارتحاب  هتخیمآ  تبحم  ات 
یگنج . ره  رد  ار  اهکرت  دنوریم و  ورف  گنج  نارحب  رد  یتقو  دیرگنبار  ملید  ناریلد  امش 

هب ار  دوخ  ریـشمش  هاگ  ره  دـنراد  نامیا  و  دـننکیم . شقن  دوخ  ياهریـشمش  رب  ار  وا  يابیز  ریوصت  دـنربیم و  هانپ  یـضرم  هب  همه  ینیب  یم 
دش . دهاوخ  نیمضت  نانآ  يزوریپ  دننک  عصرم  وا  ریوصت 

 " ناونع تحت  ار  دوخ  ریظن  یب  هدیصق  امریدغلا ، باتک  ندناوخ  زا  سپ  نوریب  ردغ  نایحیـسم  یـضاق  همالـس  سلوب  داتـسا  رخاوا  نیا  رد 
اب هتـشادرب و  يراکـشآ  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هتفر ، راکب  یـصاخ  رظن  تقد  لیلحت و  هدیـصق  نیا  رد  دورـش . تیب  رد 3085  ریدغلا "  دـیع 

. دوریم هار  حیحص  خیرات 

تیلهاج بصعت  ياه  هدبرع  زا  يا  هنومن 

هراشا

نیتسخن هرود 
زارد ناشرظن  رد  ار  یگدنز  دناشکیم و  یهاو  تالایخ  هب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندرگیم ، رب  بقعب  تیاده  ياههار  ندـش  راکـشآ  اب  هکیناسک 

دهدیم . هولج  تدم 
يوس ناطیشلا  يدهلا  مهل  نیبت  ام  دعب  نم  مهرابدا  یلع  اودترا  نیذلا  نا 

هحفص 39 ] ] 

دمحم ) هروس  هیآ 25  . ) مهل یلما  مهل و 
يرود لقن ، رد  تناما  ملق ، تفع  يرظن ، یب  عونکی  تاقوا ، یضعب  رد  دزادرپ  شواک  هب  یمالسا  خیرات  ناقرـشتسم  فیلات  رد  هک  یققحم 
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تـسا هدنـسیون  تیـصخش  اب  بسانتم  یکاته و  ینهد و  دب  زا  بانتجا  دشاب ،) قثوم  ان  دنچ  ره   ) ذـخام رد  فرـصت  زا  يرود  فیرحت ، زا 
دوشیمن . فالخ  غورد و  بکتم  هلها  بذکیال  دئارلا  مکحب  یگنهآ  شیپ  ره  هکنانچ 

شوگ و زا  يدوس  هچ  نانیا  شیوخ "  يدرخبان  فرعم  دوخ  فیلات  رد  دـنا و  فلوم  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناـسک  موق  نیمه  ناـیم  رد  یلو 
تلاهج زونه  ایوگ  تسا ، هدرم  لهج  وبا  هکنیا  اب  دنریگ "  ءازهتسا  هب  ار  زیچ  همه  دنشاب و  قح  تایآ  رکنم  یتقو  دنرب  یم  ناشلد  مشچ و 

ددرگ زاب  بقع  هب  دهاوخیم  ایند  رگم  تسا ، هدشن  شوماخ  اه  یهارمگ  هلعش  زونه  داتفا ، رد  شتآ  بیهل  هب  بهل  وبا  هکنیا  اب  هدرمن و  اه 
دتسیا ؟ زاب  تکرب  ریخ و  زا  بات  ناهج  دیشروخ  و 

هب دـنادرگ و  زاب  نیتسخن ، تیلهاج  هب  ار  مدرم  دـهاوخیم  زارد  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  یـسک  هورگ  نیا  ناـیم  رد 
یئادـخ و  ) تعیبط ود  زا  هک  دـهد  هدژم  ار  یحیـسم  ات  هدرک  مایق  دراد . زاربا  هنالهاج  ياه  يرادـبناج  دـناوخارف و  هدیـسوپ  ياه  بصعت 

یناسک لثم  هداد و  هئارا  يدیدج  بلطم  دنکیم  نامگ  دنادیم  تخبـشوخ  ار  دوخ  شیوخ  فیلات  رد  راکنیا  اب  دشاب و  هدش  قیفلت  يرـشب )
اب دوخ و  صقان  يارب  تایآ  لیوات  دوخ  ياج  زا  تاملک  فیرحت  اب  يزادنا ، مه  تشپ  نابز و  تنکل  اب  دـندنب  دوخ  هب  ار  یناد  هفـسلف  هک 

دوخ فیعض  رکف  اب  ثیداحا  زا  هدافتسا 

هحفص 40 ] ] 

. دیامن رظن  راهظا  دهاوخیم 

ماگنم رد  لیما  فیلات  دمحم  تایح  باتک  دقن 

زج يزیچ  تقیقح  رد  هک  تیحیـسم  ناـمه  تسا  هدوب  حیحـص  تیحیـسم  نارـشبم  زا  یکی  مالـسا  ربـمغیپ  یحیـسم ، درم  نیا  دـساف  معزب 
تسین . ضحم  یهارمگ 

فیثک شیاه  هتـشون  امومع  دراد و  تین  ءوس  شحئاصن  رد  تنایخ و  اب  هتخیمآ  شتایاور  هناروزم و  شیاهلقن  لاح  نیع  رد  هدنـسیون  نیا 
تسا . هدولآ  و 

 " دمحم یناگدنز  باتک "  مساب  ار  بلاطم  نیا  همه  هداتفا و  رودب  تقیقح  قح و  زا  هدومن ، یخاتسگ  مرکا  لوسر  سدق  ماقم  هب  تبـسن 
دنکیم . مامت 

تسا . ماگنم "  رد  لیما  داتسا "  وا  دیسانشب  ار  درم  نیا 
مامت رب  مالـسا  تلیـضف  نامـسآ  و  هتفای ، شرتسگ  شا  هزاوآ  ناهج  طاقن  مامت  رب  هتفرگ و  الاب  مالـسا  يادص  رـس و  هزورما  دنیب  یم  یتقو 
هماج نهک  هتساوخ و  ون  ره  رب  نآ  وت  رپ  هتفرگ و  ارف  ار  اهیدنلب  تسپ و  هدیبات و  اه  هناریو  رد  یتح  مالسا  رون  و  هدنکفا ، هیاس  نیمز  يور 

تسا و دنلب  شسدقم  ربمغیپ  زیزع و  مالسا  هب  تبسن  نایحیسم  دوخ  موقلح  زا  نیسحت  حدم و  ویرغ  دایرف و  دونشیم  یتقو  تسا  هتسشن  يا 
یـسایس و روتـسد  مه  تعیرـش و  نید و  مه  یعاـمتجا و  یـساسا  نوناـق  مه  هک  نآرق  ریثاـت  تـحت  ناـگمه  هدرک و  رپ  ار  یتـیگ  رـسارس 

میظع تردق  شرسکبس  ناینیشیپ  رب  هکنانچ  دیآ  یم  نارگ  وا  رب  دنا ، هتفرگرارق  تسا ، لطاب  زا  قح  زیمت  ریخ و  يامنهار  مه  یحالـصا و 
تفاتش و ناگدیدمتس  زا  تیامح  هب  هک  یماظن  نامه  دش و  رفک  رب  مالسا  هبلغ  رب  یهتنم  هک  یتردق  نامه  درکیم  ینیگنس  شیپ  زا  مالسا 

مکاح اه  هسینک  باحـصا  نانیـشن و  رید  اسیلک ، ناردـپ  اه ، شیـشک  اه  یطبق  راکفا  رب  هک  ار  اهنوعرف  اهرـصیق و  ناشناوریپ و  اهارـسک و 
درک . بوکنم  دیبوک و  ار  همه  دندوب 

نآرق ناشخرد  وت  رپ  رد  ار  شتلم  نایارگنشور  راکفا  دنیب و  هب  ار  یقرش  یمالـسا  عولط  دوخ ، یبرغ  طیحم  رد  هک  تسا  نیگنـس  وا  يارب 
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اوه یهارمگ ، ياه  هشیر  نیگمهـس  یلیـس  دننام  اپورا  ياه  تختیاپ  رد  مالـسا  نادواج  فراعم  دـنک  هظحالم  کیدزن  زا  و  درگنب . یبرع 
دهدیم . داب  رب  دنکیم و و  نب  زا  ار  یمومع  ياه  تلالض  اه و  تعدب  یبرغ ، یتسرپ 

هحفص 41 ] ] 

رد خسار  یمزع  اب  دمحم  دننزیم : دایرف  اسر  گناب  اب  نآ  هفسالف  نابز  اپورا و  بلق  رد  دونـشب  دوخ  شوگب  هک  تسین  لمحت  لباق  وا  يارب 
، دتـسرپب ار  هناگی  يادـخ  ای  تب  ایآ  هک  دـیدرت  لاحب  ار  يا  هظحل  تساـخرب و  هزراـبم  هب  تخـس  یتسرپ  تباـب  شا  یناگدـنز  لوط  ماـمت 

لطاب ارنآ  دـناوت  یمن  لابند  زا  هن  شیپ و  زا  هن  زیچ  چـیه  تسا  ینادواج  یباتک  نآرق  دـنکیم : مالعا  هک  دونـشب  يرگید  زا  اـی  دـینراذگن .
تسا  یعطق  اج  ره  و  تقو ، ره  يارب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تیحالص  دزاس و 

داینب رب  یمالـسا  تاررقم  دـیوگیم : تسا ، هدرک  رپ  دوخ  يادـص  اـب  ار  اـیند  هکیلاـح  رد  دونـشب  نایحیـسم  دوخ  زا  یموس  صخـش  زااـی  و 
مکنید و مکل  تلمکا  مویلا  تسا "  هدمآ  هیآ  نیا  راک  نایاپ  رد  هدـش و  لزان  یپ  رد  یپ  مظنم ، هک  تسا  یکتم  نشور  تایآ  زا  یمکحم 

 " انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 
یلو دنهد  ارف  شوگ  ناهج  مدرم  شتایاب  دنناوخب و  ماش  حبص و  زور  ره  ناهج  ياه  هدنتسرف  رد  ار  میرک  نآرق  دونـشب  دوخ  شوگب  ای  و 

دیاین . نایمب  ینخس  رگید  تلم  ره  ای  حیسم و  تلم  باتک  زا 

اعفار  ضرالا  یف  نوکلا  ناسل  يدان  و 
ادشنم نیقفاخلا و  یف  هتریقع 

هبزح  یسیع و  نا  یسیع ، يدابع  ا 
ادمحم نومدخی  اعیمج  یسوم  و 

هحفص 42 ] ] 

هریخ تخـس  هدـنکفا ، شربمایپ  باـتک و  مالـسا و  هب  هنادزد  یهاـگن  درگنیم  مشچ  هشوگب  دـنکیم ، غاد  تیبصع  ار  كدرم  بیترت  نیدـب 
هدـنکآ يا  هنیـس  اب  ار  شزاوآ  هتخادرپ ، عافد  هب  دوخ  لطاب  هدـیقع  زا  هرخالاب  دزاسیم و  هدامآ  شتلم  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  هاگنآ  دوشیم ،
توعد تیحیسم  هب  دمحم  یگدنز  مالسا و  یفرعم  مسا  هب  درک  عورـش  حالـصا ، هن  دنکیم  داسف  وا  هکیلاح  رد  دنکیم ، دنلب  یهاوخ  دب  زا 

ندرک .
عقاو تیحیـسم  ریثاـت  تحت  هک  دوـب ، یناربـمغیپزا  یکی  وا  اریز  دروآ  یبرع  هب  ار  شباـتک  یحیـسم  رفن  کـی  ناوـنعب  دـمحم  دـیوگیم : وا 

تفای و ناوتیم  نآرق  رد  ار  تیحیـسم  لوصا  وا  نامگب  دنتخیگنارب و  شتثعب  زا  لبق  ار  وا  ینید  تاساسحا  نایحیـسم  وا ) معزب   ) دـیدرگ و
نآرق قبط  رب  تمـصع  زا  یماقم  یـسیع  يارب  دمحم و  یـسوم و  يارب  هن  هدوب  یـسیع  يارب  امیقتـسم  سدـقلا  حور  دـییات  وا : راهظا  هب  انب 

درادن . دوجو  مالسا  رد  هک  تسا  يرگید  ياهزیچ  مالسا و  لماش  تیحیسم  درادنپ : یم  وا  تسین  دمحم  يارب  هک  دشابیم 
دشاب . یفارخ  قوذ  اب  بسانتم  هک  ینافرع  ینعم  کی  هب  یلو  دشابیم  هناگی  يادخ  دنزرف  حیسم  تسا : هدرک  نامگ  وا 
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ره هک  نیا  تسا و  حیسم  تیرشب  تیهولا و  هب  هدیقع  حیحـص  تیحیـسم  دنکیم و  توعد  حیحـص  تیحیـسم  هب  ار  مدرم  نآرق  وا : معزب  و 
تسا . هدش  عمج  صخش  کی  رد  تعیبط  ود 

. تسا هتشادن  هطاحا  تیحیسم  قئاقح  مامت  هب  نآرق  دیوگیم : هداد  تبسن  نآرق  هب  ار  دوخ  لوقعم  ان  فیخس و  ءارآ  هیلک 
کبـس زا  ریغ  هب  ار  نآرق  ناوتیم  هدـش و  هتخاـس  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  تسدـب  تسا  داـمتعا  دروـم  هک  ینآرق  نیرخآ  دـهدیم : رظن  و 

درک . تئارق  دوجوم 
دنا . حیسم  تیهولا  هب  لئاق  دیحوت  ياملع  تسا : دقتعم  و 

هحفص 43 ] ] 

تسین . مهافت  ءوس  زج  يزیچ  نایحیسم  ناناملسم و  نایم  دوجوم  فاکش  دیوگیم : و 
تسا . مالسا  ياملع  نآرق و  نارسفم  هشیدنا  زا  تلم ، ود  نایم  دوجوم  هلصاف  درادنپ : یم  و 

تسا . لقن  لقع و  قطنم  فالخ  رب  خیم  نتخیواین  رادب  دنکیم : نامگ  و 
مهبم هدـیچیپ و  دـنروآ  یم  نآ  يارب  لیلد  هک  ار  يا  هیآ  تسا و  لطاب  دـندزن ، رادـب  ار  حیـسم  هکنیا  رب  ینبم  نیملـسم  داقتعا  دـیوگیم : و 

تسا .
تسا . هدرک  لیوات  تیحیسم  میلاعت  اب  بسانتم  ار  مهل "  هبش  نکل  هوبلص و  ام  هولتق و  ام  هیآ و  و 

تسا . نداد  واب  ضحم  تیرشب  هبنج  حیسم و  تیهولا  راکنا  برعلا ، هریزج  ياهیهارمگ  زا  یکی  دیوگیم : و 
دنک . یم  ریبعت  کشخ "  ینابایب  هب "  مالسا  ربمغیپ  زا 

شزرا هدنسیون و  فده  هب  دناوت  یم  یققحم  درف  ره  هلیسو  نیدب  تسا و  تیحیسم  توعد  ریـشبت و  هب  طوبرم  تافارخ  زا  يا  هراپ  اه  نیا 
دراد یم  رب  ماگ  شیاـهتواضق  رد  دوخ  دوسب  هدرک و  طوقـس  سفن ، ياوه  يداورد  صخـش  نیا  هنوگچ  دـنادب  ددرگ و  هاـگآ  زا  هتـشون 

دنهد . یم  کیشک  وا  نید  زا  تیامح  يارب  دنرادیب و  کشخ "  ینابایب  درم  نامه "  نید  نید ، نیا  نارادفرط  هکنیا  زا  لفاغ 
یتمهت غورد و  ییاخژاژ ، یئوگ و  هوای  وهاـیه ، لاـجنج و  هنوگ  ره  لـباقم  رد  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  نایبیلـص  هدرپ  ریز  دـصاقم  ناـنیا 

دنیادزیم . مالسا  كاپ  نماد  زا  ارنآ  ياهتفاثک  تیلهاج و  ياهیدیلپ  دنزادرپ و  یم  عافد  هب  هتسشنن  مارآ  مالسا ، سدقم  تحاسب  تبسن 

هحفص 44 ] ] 

. نوبذاکلا مه  کئلوا  هللا و  تایاب  نونموی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا 
: " ياه باتک  هب  تسا  مزال  دـیبای ، رد  تسا ، هتفاب  رب  مهب  هناهاوخدـب  ياه  تمهت  غورد و  هب  كدرم  نیا  ار  هچنآ  تقیقح  دـیهاوخب  رگا 

دمحم خیش  لمع "  ملع و  تیآ  ام  دهاجم  داتسا  مالسالا  هجح  رگید  ياه  باتک  هیسردملا " و  هلحرلا  یفطـصملا " و "  نید  یلا  يدهلا 
دیئامرف . هجوت  یمالسا  تلم  ياملع  رگید  ياه  باتک  یغالب " و  داوج 

نیملسم طاطحنا  ای  نیمز  قرشم  طوقس 

دنامب و یفخم  هناروزم  ياه  هتـشون  هنوگنیا  فدـه  یمالـسا  نادنمـشناد  الـضف و  هب  دـسر  هچ  ات  حول - هداس  دارفا  رب  مراد  یمن  رواب  نم 
نیرتمک هکیـسک  دنرادن . تیلهاج  راکفا  نتخادرپ  نتـسارآ و  زج  یفده  تقیقح  رد  رودزم  ياه  ملق  هنوگ  نیا  هک  دـننزب  سدـح  دـنناوتن 
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؟ تسیچ یمالـسا  قرـش  يارب  اهنآ  هدـئاف  تافیلات و  هنوگ  نیا  فدـه  ایآ  دـسرپ  یم  دوخ  زا  دـشاب  هتـشاد  غارـس  دوخ  رد  یقـالخا  مرزآ 
شتـسد تایرـشن  هنوگ  نیا  زا  قرـش  رگا  ایآ  تسا ، هدوب  قالخا  تلیـضف و  زکرم  ناهج و  ندـمت  ملع و  هراوهاگ  دوخ  هک  نیمز  قرـشم 

داد . دهاوخ  خر  یقافتا  هچ  ددرگ  هاتوک 
يدیدج هیرظن  حلاص و  رکف  قرـشتسم ، دیتاسا  نیا  ای  و  دندرگ ؟ زاب  قحب  دنهاوخیم  بلاطم  نیا  اب  نانیا  دنک  رواب  دناوتیم  یلقاع  چیه  ایآ 

نآ زا  شتنـس  باتک و  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ  یناور  و  یبدا ، یـسایس ، یقالخا ، یعامتجا ، ياه  هنیمز  رد  هعماـج  حالـصا  يارب 
تسا . هدمآ  قالخا  مراکم  لیمکت  حالصا و  يارب  هک  يربمایپ  مهنآ  اوران ، تبسن  نیا  زا  ار  مالسا  ربمغیپ  اشاح  تسا ؟ هدوب  لفاغ 

چوپ تافیلات  نیا  هب  دوخ  يارب  يزاین  هچ  هتفرگ ، شیپ  رد  قرـش  مدقم  ههبج  رد  لامک  يوسب  ار  دوخ  هار  هک  یمالـسا  تلم  میناد  یمن  ام 
همجرت وا  يارب  ات  دـنکیم  ساسحا  یبلط  تقیقح  قح و  یتسرد و  یتسار و  ینمادـکاپ ، یکاـپ و  یملع ، ینید ، تیبرت  بدا و  زا  يراـع  و 

دوش ؟

هحفص 45 ] ] 

اب مومـسم  ياـه  هتـشون  هنوگ  نیا  هب  ار  وا  دـیاب  هک  تسا  یمالـسا  لـلم  يارب  یمتح  طوقـس  طاـطحنا و  هچ  نیا  هک  تسا  یتفگـش  ياـج 
، دـنا هداـمآ  يرـش  ره  هعاـشا  اـب  یهت و  يریخ  ره  زا  هک  یناـسک  تسد  اـب  مهنآ  درک ، مرگ  رـس  ساـسا  یب  هدیـسوپ و  تسـس و  یبلاـطم 

دید . ناوتیمن  اهنآ  رد  نتخاس  هارمگ  زج  يدوصقم  هکیناسک 
ره هک  شا  یعامتجا  سدـقم  و  ایوگ )  ) یبرع باتک  دوجو  اب  درادـن ) هتـشادن و  يزاین  هک   ) دراد اـهباتک  نیا  هب  يزاـین  هچ  یمالـسا  تلم 

، تسا ناراگ  زیهرپ  تیادـه  هیام  کش  یب  هک  یباتک  تسکـش  دـهاوخن  ارنآ  لابند  زا  هن  شیپ و  زا  هن  یطاب  چـیه  دنکـش و  یم  ار  یلطاب 
، تفع رد  ار  شبلاطم  دیوگیم و  نخس  نیتم ، ناسحا  لدع و  زا  يداینب  راوتسا و  یـساسا  رب  یمومع  حلاصم  یعامتجا و  بادآ  زا  هکیباتک 

درک . هصالخ  ناوت  یم  ینابرهم  یکاپ و 
مکح و زا  هک  یتنـس  دنک ، زارد  زاین  تسد  اهباتک  نیا  هب  دوش  یم  رـضاح  هنوگچ  دشاب ، دوخ  ربمغیپ  تنـس  لماح  یتقو  ات  یمالـسا  تلم 

قوقح ظفح  ملظ و  نتخاس  نک  هشیر  هار  رد  یماظتنا  یعافد و  نیناوق  زا  و  یندـم ، یئازج و  یقوقح و  ماکحا  یعاـمتجا ، زغن  ياهزردـنا 
يزیر هیاپ  یمومع و  حلاصم  یتشادهب و  نیناوق  زا  ولمم  هک  یتنس  زین  تسا و  هدنکآ  ناشترخآ ، ایند و  حلاصم  هب  مدرم  یئامنهارب  مدرم و 

دنک . یم  يربهر  حالف  دشر و  هار  رد  دناهر و  یم  یهارمگ  ینادان و  تیرفع  لاگنچ  زا  ار  ناسنا  یملع و  تایقرت 
قوقح هیلک  دشخب و  یم  حور  وا  یقالخا  لئاضف  تیرشب و  هعماج  یگتـسبمه  یگناگی و  هب  دهن و  یم  داینب  ار  یـسایس  یگدنز  هک  یتنس 

دنکیم . هدنز  ار  ناسنا  یصخش  یعون و 
نما و تابجوم  همه  رب  لمتشم  يا  هدنز  یحالـصا  همانرب  دوخ  هک  دنک  زارد  اه  هتـشون  نیا  هب  زاین  تسد  دناوت  یم  یمالـسا  تلم  هنوگچ 
ار حیحـص  یقرت  ندـمت و  هتـشر  هچ  ره  زا  نآ  رد  هکیا  همانرب  دراد . اهیدـب ، زا  يرود  اه و  یکین  هب  شیارگ  داحتا و  تمالـس و  تحار و 

ریما ماما  هغالبلا "  جهن  نامه "  همانرب  نیا  همانرب ؟ نیا  تسیچ  هدش ، رما  دنک  يربهر  راوتسا  هار  هب  ار  وا  هچ  ره  هب  هدش و  یهن  دلـسگیم ،
دننادیم . رتارف  قولخم  نخس  زا  رتورف  ادخ  نخس  زا  ارنآ  ایند  هفسالف  هک  تسا  یضر  دیس  فیرش  فیلات  مالسلا  هیلع  نینموملا 

هحفص 46 ] ] 
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ناشفیب گش  رس  یمالسا ، نهیم  ماما  يا 

یبرع همجرت  رد  شیاجبان  لمع  تشز و  راتفگ  هرابرد   " رتیعز لاع  دمحم  ینیطسلف "  داتسا  زا  ات  ایب  نم  اب  ایب ، ناملسم ، یقرـش  يا  نم  اب 
میزادرپب : لیلحت  دقنب و  دمحم "  تایح  باتک " 

دیدرت نودب  دیوگیم " : همجرت  همدقم  رد  شدوخ  لوقب  هک  یئاج  یتشاد ؟ اور  یمالـسا  تلم  رب  هک  دوب  یتیانج  هچ  نیا  میـسرپ  یم  وا  زا 
نآ رب  ار  برع  ناگدنسیون  نانآ ، ياهتیانج  دنراد ، یم  اور  تیانج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تریس  قیاقح  هب  تبسن  نیقرـشتسم 

ام یملع  تضهن  رد  یـصقن  زین  راثآ  هنوگ  نیا  زا  برع  ناـبز  لـیطعت  یفرط  زا  دـنزرو ، غیرد  یبرع  ناـبزب  ناـشتافیلات  لـقن  رد  اـت  هتـشاد 
راکتیانج لاگنچ  زا  یتقو  دوشیم  دراو  ربمغیپ  تنـس  باتک و  يانبم  رب  ام  یملع  تضهن  رب  یـصقن  هچ  میـسرپ  یم  ام  دـیآ "  یم  باـسحب 

ره هک  یتنس  باتک و  تسا ، نارکف  نشور  شخب  ینشور  ناهج و  مولع  يزکرم  هطقن  دوخ  هک  یتنـس  باتک و  دنامب ؟ ظوفحم  تیلهاج ،
شباتک همدـقم  رد  فلومدوخ  هکیئاج  ات  تسا  برغ  قرـش و  رد  نافوسلیف  بولطم  نادنمـشناد و  هدـشمگ  هدرک  بلج  دوخب  ار  يرکفتم 

رت هدرشف  رداصم  همه  زا  دنچ  ره  نآرق  دشابیم و  تریـس  ثیدح  ياهباتک  نآرق و  دمحم ، یناگدنز  حرـش  يارب  ذخام  نیرتمهم  دیوگ " :
 " دشاب . یم  رت  حیحص  اهنآ  همه  زا  یلو  تسا 

یقرواپ و هنوگ  ره  نودب  و  دـیزرو ، یم  غیرد  یبرع ، هب  یهارمگ  دنـس  نیا  همجرت  لقن و  زا  برع  ناگدنـسیون  رگید  دـننام  زین  وا  شاک 
 " دیوگیم هک  تسا  باتک  دسافم  هرابرد  يرکذت  هچ  نیا  درکیم . ظفح  یمالسا  هعماج  رد  داسف  هیمالعا  نیا  رشن  زا  ار  دوخ  ملق  حیضوت ،

نهیم ماما  يا  مقفاوم "  هارمه و  تسا ، عقاو  فلاخم  مه  ابلاغ  هک  هدروآ  هتـشون  نیا  رد  فلوم  هچنآ  مامتاب  نم  دربناـمگ  دـیابن  هدـنناوخ 
تـسادق تلم ، تمظع  بهذـم ، تزع  دوخ ، تلم  فرـش  یـسخب  نمث  ای  نارگ  غلبم  هچ  اـب  وا  هک  نک  هیرگ  درم  نیا  گوس  رد  یمالـسا 

تسا ؟ هتخورف  ار  شتنسو  باتک 

هحفص 47 ] ] 

فلاـخم ياـه  یهارمگ  لـیطابا و  نیا  درک و  کیرـش  راـک  نیا  رد  ماـگنم "  رد  لـیما  اـب "  ار  دوخ  هک  تشاد  یمهم  دـصقم  هچ  رگم  وا 
ياه هنیزه  رب  ینارگن  فسات و  ياج  هک  یئاه  هناخ  پاچ  زا  هدـننک  هارمگ  ساـسا و  یب  بلاـطم  راـشتنا  اـب  و  تخاـس ، رـشتنم  ار  بهذـم 

همدقم رد  دوخ  هکیلاح  رد  داد . داب  رب  ارنآ  ردتقم  ناگدنـسیون  كاپ و  دیتاسا  رهزالا و  عماج  زیزع و  رـصم  دوخ و  يوربآ  تسنآ  نیگنس 
 " تسین . شزغل  زا  یلاخ  هتشاد  زاربا  هک  یئارآ  یخیرات و  ثداوح  تسا  مکاح  فلوم  ياه  هتشون  رب  هک  یتین  نسح  دوجو  اب  دیوگ " :
زیچ هچ  ایآ  و  دـنادیم ؟ ادـخ  رـسپ  ادـخ و  ار  میرم  نب  حیـسم  هک  میراد  یـسک  تین  نسح  هب  يزاین  هچ  اـم  میتسنادـیم ، متلم  نم و  شاـک 

ار باتک  نیا  زا  یگرب  رتمک  دشکیم و  رس  مگ  يداو  کیب  شباتک  هحفص  ره  هکنیا  اب  دهد ، ناشن  ار  ناسک  هنوگ  نیا  تین  نسح  دناوتیم 
. دزیخنرب یشیدنا  دب  یهاوخ و  دب  ینیب ، دب  زا  یئاون  نآ  زا  هک  دز  قرو  ناوتیم 

تالیامت اـه و  هزیگنا  فرعم  هک  باـتک  یتخاـس  غورد و  بلطم  زا  مجرتم  ياـقآ  تسا - یئادـخ  یتریـصب  ار  نموم  و  نم - هدـیقعب  یلب ،
زا دنک . هدنز  ار  هیما  ینب  يواسم  و  دریگب ، هدیدان  ار  مالسا  نساحم  ات  هدش  تسود  راتفک  اب  گرگ  ورنیا  زا  هدمآ ، شـشوخ  تسا ، يوما 

تسا . هدیئارگ  یتاقبط  موش  ماظن  هب  هدرک  هجوت  تشز  تافصب  نادرگ و  ور  کین  تافص  قالخا و 
ار خیرات  و  ددنب ، یم  غورد  هدرک  ییاخژاژ  شورخ  شوج و  اب  ربمغیپ  رهاط  تیب  لها  هب  تبـسن  هدنـسیون  هک  هدمآ  شـشوخ  نیا  زا  یلب ،
رد ار  ربمغیپ  نادناخ  دزاسیم و  دشاب ، راگزاس  يوما  ثیبخ  حور  اب  هک  یتروصب  شتمظع ، اب  نادـناخ  ربمغیپ و  تیـصخش  تمارک و  هیلع 

سومان اب  هن  هک  دـهدیم  هولج  وربآ  یب  مدرم ، اب  يراگزاسان  ترـشاعم و  ءوس  یقالخا ، دـب  ظاحل  زا  کچوک و  يا  هدـننز  تروصب  راظنا 
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تشاد حیجرت  وا  رب  هیقر  یئابیز  رظن  زا  دوب و  هتفرگ  شا  هفایق  همطاف  دیوگیم : یناسنا . تفارش  اب  هن  دهدیم و  قفو  تعیبط 

هحفص 48 ] ] 

، داد ناشن  يراـگزاسان  دربیم  ماـن  وا  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  دینـش  هدرپ  تشپ  زا  همطاـف  هکیماـگنه  دوب ، نوزفا  وا  زا  بنیز  شوه  هکناـنچ 
وا هب  همطاف  هقالع  زا  رتشیب  همطاف  هب  شا  هقالع  یلع  لاح  نیع  رد  تسنادـیم و  هیام  مک  شیریلد  همه  اب  ور و  تشز  يدرم  ار  یلع  همطاف 

دوبن .
شرـس ولج  هبرف و  شمکـش  تساد . یگتـسکش  شا  ینیب  هریت  دـشیم و  هدـهاشم  یتسـس  شتـسرد  نامـشچ  رد  دوبن ، ابیز  شا  هرهچ  یلع 
یحلاص درم  دیدرت  یتسس و  عون  کی  اب  صالخا و  اب  رادافو ، وگتـسار  راگ ، زیهرپ  عاجـش ، يدرم  یلع  اهنیا  زا  هتـشذگ  دوب ، وم  زا  یلاخ 

دوب .
اب تشگیم  زاب  هناخب  یتقو  دیـشکیم ، بآ  امرخ ، یتشم  لباقم  رد  ناـیدوهی  زا  یکی  ياـمرخ  ياـه  تخرد  يراـیبآ  يارب  ناـنک  هلاـن  یلع 

ناروخب ... تنادنزرفب  روخب و  تفگیم : شرسمهب  یئوردنت 
اب ار  وا  داتفایم و  شلابند  هب  شنز  ردـپ  دبـسخب  دجـسم  رد  ات  تفریم  دـشیم و  ینابـصع  يا ، هرجاشم  فـالتخا و  ره  زا  دـعب  ـالومعم  یلع 

دنکیم . هیرگ  یلع  تشم  برض  زا  دید  ار  شرتخد  شربمغیپ  هک  داتفا  قافتا  يزور  دادیم ، یتشآ  همطاف  اب  یتدم  يارب  زردنا  هظعوم و 
زا ربمغیپ  رگید  داماد  ود  درکیم . زاربا  وا  هب  يرتمک  هجو  دوتـسیم ، ار  یلع  مالـسا  تمدق  شرتخد ، ندرک  یـضار  رطاخب  دـمحم ، هکنیا  اب 
لاح هافر  یتخبـشوخ و  يارب  ربمغیپ  هکنیا  زا  یلع  و  دـندوب . راگزاس  ربمغیپ  اب  یلع  زا  شیب  ساـعلا  وبا  و  تیـصخش ، اـب  ناـمثع  هیما : ینب 
ندز ندرگ  دنچ  ره  ربمغیپ  اریز  دوب  نارگن  دروآ  یمن  باسحب  ار  وا  گرزب  ياهراک  رد  هکنیا  زا  دربیم و  جـنر  درکیمن  یمادـقا  شرتخد 

درکیمن . راذگاو  وا  هب  یهدنامرف  هاگچیه  یلو  درکیم  راذگاو  وا  هب  ار  یصاخشا 
رب تخـس  همطاف  تسا . هتـسد  ود  نیا  نداتفا  مه  ناـجب  ربمغیپ و  ناـنز  زا  دوخ  نانمـشد  اـب  همطاـف  یلع و  يراـک  کـتک  رت  هدـننز  نیا  زا 

ار شباتک  تاحفـص  درم  نیا  هک  یخیرات  تایانج  زا  رگید  ياهزیچ  یلیخ  و  دنکیمن . يرادبناج  شنارتخد  زا  ارچ  هک  دیروش  یم  شردپ 
تسا . هدرک  هابت  هایس و  اهنادب 

هحفص 49 ] ] 

تسین یشهوکن  ار  ور  هلابند 

چیه تسا و  مالسا  نانمـشد  زا  وا  اریز  تسا  هدنراذگ  دح  زا  ار  یئارـس  هوای  غورد و  دنچ  ره  منکیمن - خیبوت  ار  هدیرب  شوگ  فلوم  نم 
ار زیمآ  تنوشخ  ضارتعا  يدـنت و  نیا  هکلب  تسوا  یناور  ياهیناماسب  ان  اه و  هدـقع  هدـنهد  ناشن  وا  باـتک  تسین  شریخب  يدـیما  هنوگ 
. تسا هتشاد  اور  دنادیم  اهنآ  زا  یکی  ار  دوخ  هک  نیملسم  مومع  و  قرش ، مالسا ، هب  گرزب  یتنایخ  هک  تشاد  زاربا  مجرتم  هب  تبـسن  دیاب 

. تسا هدرک  ادیپ  ار  دوخ  کلسم  مه  زاب ، اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  مکحب ، هدییارگ و  دوخ  سنج  مهب  وا  يرآ 
و مالـسا ، تلم  عامجا  لباقم  هطقن  حیحـص و  خـیرات  فالخ  همه  هک  نآ  ياوران  ياه  تبـسن  نیغورد و  نانخـس  زا  شباتک  بلاطم  هیلک 

تسین . وا  ینادن  يرسکبس و  هناشن  زج  يزیچ  دشابیم ، مرکا  ربمغیپ  رابخا 
توسک رد  يا  هتـشرف   ) هیـسنا ءاروح  همطاف  دـیامرفیم " : هک  ص )  ) هللا لوسر  شردـپ  نخـس  اب  ارهز  همطاف  هرابرد  وا  یلعج  نانخـس  اـیآ 
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. تسا راگزاس  مسوب "  یم  ار  وا  موشیم  تشهب  قاتشم  تقو  ره  نم  تسا و  يرشب )
تسا . تروص  یمدآ  تریس و  هتشرف  همطاف  مرتخد  ص :)  ) دیوگیم هک  اجنآ  ای 

 " هرهزلا . یه  همطاف  تسا "  یئابیز  هراتس  همطاف  ص :)  ) دیامرف هک  اجنآ  ای 
هرهچ دـشیم ، جرا  ربا  زا  یتقو  هک  دوب  نیا  هب  هدیـشوپ  يدیـشروخ  ای  هدراهچ  بش  رد  یهام  دـننام  همطاف  کلام : نب  سنا  ردام  نخـس  ای 

هک دنام  یم  رعاش  راتفگب  وا  دـنگوس  ادـخب  دوب ، رت  هیبش  ربمغیپ  هب  یناسنا  ره  زا  دوب و  یکـشم  شیاهوم  تشاد ، يزمرق  هب  هتخیمآ  دـیپس 
دیوگ : یم 

هحفص 50 ] ] 

اهرعش  مایق  نم  بحست  ءاضیب 
محسا لثج  وه  هیف و  بیغت  و 

قرشم  راهن  هیف  اهناکف 
ملظم اهیلع  لیل  هناک  و 

هک تسا  قفاوم  اهنع "  هللا  یـضر  هجیدـخ "  نینموملا "  ما  نخـس "  اب  وا  قـالخا  همطاـف و  شوه  هراـبرد  وا  كردـم  یب  نانخـس  اـیآ  و 
هب تشگنا  اب  هدنکفا و  نیمزب  دوجـس ، لاحب  ار  دوخ  دورف  نیلوا  رد  دمآ  ایند  هب  هکیماگنه  تفگیم  نخـس  ردام  مکـش  رد  همطاف  دیوگیم :

تخادرپ . تراشا 
هداتسیا لاح  رد  هچ  تناتم  تریـس و  نسح  راتفگ و  راتفر و  رد  مدیدنار  سکچیه  نم  دیوگ : هک  اجنآ  تسا  زاسمه  هشیاع  نخـس  اب  ای  و 

، دیـسوب یم  ار  وا  تساخیمرب  شتماق  مامتب  ربمایپ  دـشیم  دراو  ادـخ  ربمغیپ  رب  همطاف  یتقو  دـشاب . هللا  لوسرب  همطاف  زا  رت  هیبش  هتـسشنای ، و 
دناشن . یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  تفرگیم و  ار  شتسد  هاگنآ  تفگیم ، دمآ  شوخ 

... " دشاب ادخ  لوسرب  همطاف  زا  رت  هیبش  شنتفگ  نخس  هک  مدیدن  ار  یسک  نم  یقهیب "  ریبعت  رد  و 
تایاور اب  تشادـنپیم ، سوبع  تشز و  ار  وا  همطاف  هکنیا  شا و  هرهچ  یئابیز  ان  هیلع و  هللا  تاولـص  یلع  ماما  هرابرد  وا  تـالوعجم  اـیآ  و 

هدمآ شلاثم  یب  لیامش  هرابرد  هک  يرایسب 

هحفص 51 ] ] 

دوـب و هرقن  زا  يا  یحارـص  ندـنام  شندرگ  تسا ، مهدراـهچ  بـش  رد  یهاـم  اـیوگ  هکدوـب  اـبیز  شکاـنب  اـت  هرهچ  يردـقب  وا  لـیبق : زا 
؟ تسا راگزاس  دنامیم - ار  دیراورم  هتشر  درک  یم  مسبت  هاگ  ره  نادنخ  هتسویپ ، شیاهنادند 

درک : عمج  ناوتیم  روطچ  شرعش  رد  یلود  دوسالا  وبا  نخس  اب  ار  اه  فرح  نیا 

بارت  یبآ  هجو  تلبقتسا  اذا 
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انیرظانلا راح  ردبلا  تیا 

: تفگ دیاب  یلب 

هلضف  اولانی  مل  ذا  یتفلا  اودسح 
موصخ هل و  ءادعا  سانلاف 

اههجول  نلق  ءانسحلا  رئارضک 
میمدل هنا  اضغب  ادسح و 

یلع هکنآ  لاح  و  دریذپب ، تسا ، هتفگ  یلع  یلد  ود  یتسـس و  هرابرد  هنیک  رپ  یبلق  زا  هک  ار  یبلاطمدناوتیم  امـش  دازآ  نادـجو  ایآ  الوصا 
وا دزیم . ریشمش  دمایم و  نادیمب  نارگید  رب  مدقم  اهگنجرد  دوب ، گنهآ  شیپ  مدقم و  گرزب  ياهراک  رد  هشیمه  هک  تسا  یـسک  نامه 
ات تخاس  وا  یئادف  ار  دوخ  هدرک ، هتوتیب  ربمغیپ  رتسب  رد  یلع  هکیزور  ات  دـش ، نید  غیلبت  راکب  تسد  ربمغیپ  هکیزاغآ  زا  هک  تسا  یـسک 

هرهچ زا  ار  هودـنا  مغ و  ياهیگریت  هتـسویپ  تفرگن و  هلـصاف  ربمغیپ  زا  تدـم  نیا  مامت  رد  تفاتـشیم  شیدـبا  هاگ  رارق  هب  ربمغیپ  هکیزور 
دودزیم . شکرابم 

هحفص 52 ] ] 

دش : لزان  وا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسین  يزرابم  درم  هناگی  نآ  یلع  ایآ 
هللا . لیبس  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاجحلا و  هیاقس  متلعج  ا 

؟ دیدرگ لزان  وا  هرابرد  هللا . هاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و  هیآ " : زین  و 
هتسشن غراف  تلاسر ، بحاص  تسادق  زا  عافد  مالسا و  هار  رد  برع  رافک  عمق  علق و  زا  هک  تفای  ناوتیم  یلع  یگدنز  رد  ار  عقوم  هچ  ایآ 

تسین . يا  هزادنا  دح و  ار  نتفگ  لطاب  هب  نخس  تسه  هکیزیچ  تخاس ، مهتم  یلد  ود  یتسسب و  ار  وا  ات  دشاب 
لیامش هبوت  دیوگیم  وا  هب  ربمغیپ  هکنآ  لاح  و  دشاب ، هتشاد  ترـشاعم  ءوس  شتریـس ، كاپ  رـسمه  اب  نینموملا  ریما  درک  روصت  ناوتیم  ایآ 

منآ . زا  نم  هک  یتسه  يا  هرجش  نامه  زا  وت  يراد و  تهابش  نم  قالخا  هب  نم و 
نیرتهب یلع  دـیامرفیم " : هدرک  یفرعم  تما  نیرت  قالخا  شوخ  نیرت و  راـبدرب  تما ، لـضفا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنوگچ  و 

 " تسا . اهنآ  نیرتراب  درب  نیرت و  اناد  نم و  تما  درف 
همه زا  شیرابدرب  رتشیب و  همه  زا  شملع  رت و  هقباس  اـب  همه  زا  شمالـسا  هک  مدروآ  رد  یـسک  جاودزا  هب  ارت  نم  دـیوگب " : همطاـف  هب  و 

 " تسا . رتمظع 

هحفص 53 ] ] 

 " تسا . رترب  همه  زا  شقالخا  مدقم و  همه  زا  شمالسا  هک  مدیزگرب  وت  يارب  يرسمه  دنک " : بلج  ار  وا  هجوت  هلمج  نیاب  و 
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هلیح نیا  یـشحاف  غورد  هچ  تسا ، مدرم  شوگ  کیدزن  مشچ و  لباقم  رد  زین  یلع  ترـشاعم  هکیلاح  رد  تسا  ربمغیپ  نانخـس  هنومن  نیا 
هدرک . یفرعم  ار  وا  نیما  قداص  ربمغیپ  هک  تسا  هنوگ  نامه  یلع  هقیقح  دنتشاد  زاربا  نارگ 

ياج ماگ  هک  تسا  یسک  یلع  دنکشب - ار  شناهد  ادخ  دیریذپب -؟ ار  ربمایپ  نت  هراپ  همطاف  رب  یلع  یبوک  تشم  تبسن  دیناوتیم  امـش  ایآ 
اب دیایم و  مشخ  هب  وت  مشخ  رثا  رب  دـنوادخ  دومرف "  همطاف  هب  هک  تسا  هدـنکآ  ربمغیپ  گنهآ  نیا  زا  شیاهـشوگ  دـهن و  یم  ربمغیپ  ماگ 

 " ددرگیم . دونشوخ  وت  تیاضر 
دنادب دسانشیمن ، سک  ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ار  همطاف )  ) وا سک  ره  دوب "  هتفرگ  ار  همطاف  تسد  هکیماگنه  مرکا  ربمغیپ  نخـس  و 

تسا . هدرزآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  يولهپ  ود  نایم  رد  هک  تسا  نم  حور  بلق و  وا  تسا  نم  نت  هراپ  وا 
اهاذا "  ام  ینیذوی  اهبار و  ام  ینبیری  ینم ، هعضب  همطاف  راوگرزب "  نآ  راتفگ  و 

درازآ .) یم  ارم  دزاس  هدرزآ  ار  وا  هچ  ره  ددرگیم و  ثعاب  ارم  مشخ  دوش ، ثعاب  ار  وا  مشخ  هچ  ره  تسا  منت  زا  يا  هراپ  همطاف  (و 

هحفص 54 ] ] 

 " تسا . هدش  ثعاب  ارم  مشخ  دروآ  مشخب  ار  وا  هک  یسک  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  ص " )  ) ترضح نآ  راتفگ  و 
ارم دروآ ، مهارف  ار  شرطاخ  طاسبنا  هچ  ره  هدرک  ریگلد  ارم  دـنک  ریگلد  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف " : هک  نخـس  نیا  و 

 " تسا . هدروآ  طاشن  هب 
ندرک یـضار  يارب  رما  نیا  دـیوگب  دوش و  یقاب  هفـسلف  نآ  تلع  هرابرد  ات  تسا  هدوتـس  شمالـسا  تمدـق  هب  طـقف  ار  یلع  ربمغیپ  اـیآ  و 

دوصقم اـت  دـیوگب  همطاـف  يارب  اـهنت  ار  نخـس  نیا  دـیاب  دوتـسیم  روظنم  نیاـب  ار  یلع  ربمغیپ  هاـگره  نیا  زا  هتـشذگ  تسا : هدوب  شرتخد 
نامیا نم  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  نیا  انامه  دیوگیم "  هتفرگ  هباحـص  گرزب  عامتجا  رد  ار  یلع  تسد  هعفد  کی  ارچ  رگید  دـیآ  لصاح 

لوا دیوگیم : هتخاس  بطاخم  ار  دوخ  باحـصا  رگید  هعفد  دنکیم " و  هحفاصم  نم  اب  تمایق  يادرف  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  لوا  هدروآ و 
!؟ تسا ناملسم  لوا  بلاط  یبا  نب  یلع  دوشیم  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  هک  یسک 

تلصخ نیاب  ار  وا  زین  اهنآ  هک  هدنام  یفخم  يراتفر ، کین  رد  اهنآ  نیعبات  ربمغیپ و  رضحم  رـضاح  هباحـص  رب  یگتخاس  تلع  نیا  هنوگچ 
، هبتع نب  مشاه  لجح ، هللا  دبع  سابع ، نب  هللا  دبع  مقرا ، نب  دـیز  کلام ، نب  سنا  یـسراف ، ناملـس  ياهـشیاتس  نوچمه  دندوتـسیم  زاتمم 
ما ریهز ، نب  بدـنج  هدـیرب ، عفار ، وبا  متاح ، نب  يدـع  هرمع ، وبا  قمح ، نب  ورمع  رکب ، یبا  نب  دـمحم  مشاـه ، نب  هللا  دـبع  رتشا ، کـلام 

شیرحلا . تنب  ریخلا 
ار وا  تبحم  هک  ینآرق  اـی  تسا و  كاـپ  ربـمغیپ  سفن  یلع  دـیوگیم  هک  ینآرق  اـب  تشادـن  یلع  هب  یهجوت  ربـمغیپ  هک  نخـس  نیا  اـیآ  و 

دوش . یم  عمج  هنوگچ  تسا  هداد  رارق  شتلاسر  شاداپ 
هک يوشم ،) ریط   ) نایرب غرم  حیحص  ثیدح  رد  ص )  ) مرآ لوسر  راتفگ  ای 

هحفص 55 ] ] 

نیا رد  اـت  تسرف  نم  دزن  ار  دوخ  قـلخ  نیرتـبوبحم  اراـگدرورپ  راـب  دوـمرف "  هک  تسا  هدـش  دراو  دـیناسم  حاحـص و  ثیداـحا  بتک  رد 
داتسرف ) ار  یلع  دنوادخ  و  ( ؟ دشاب نم  ياذغ  مه  كاروخ 

هاوثم . یمرکا  هقح و  هل  یفرعاف  یلع  مهمرکا  یلا و  لجرلا  بحا  ایلع  نا  هشیاع : هب  ربمغیپ  نخس  ای 
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( رادهگن ار  شتمرح  ساپ  سانشب و  ار  وا  قح  تسا  نم  رب  اهنآ  نیرت  یمارگ  نم و  دزن  نادرم  نیرتبوبحم  یلع  )
تسا . یلع  نادرم  نایم  زا  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دومرف : هک  هلمج  نیا  ای 

 " يدعب . هکرتا  نم  ریخ  یلع  دومرف " : هک  ریبعت  نیا  ای 
تسا . دمحم  تخد  همطاف  امش  نانز  ینرتهب  بلاط و  یبا  نب  یلع  امش  نادرم  نیرتهب  دومرف : هک  نخس  نیا  ای  نیا  ای 

دوشیم . رفاک  دورن  راب  ریز  سک  ره  تسا ، اهناسنا  نیرتهب  یلع  دومرف : هک  ینخس  ای 
دوش . یم  رفاک  تسا  مدرم  نیرتهب  یلع  هک  دشابن  لئاق  هکیسک  دومرف : هکنآ  ای 

وا شلوسر  ادخ و  هک  مهدـیم  يدرم  تسدـب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : تسا  ناگمه  یقافتا  هک  گنج ) مچرپ   ) تیار ثیدـح  رد  هک  اجنآ  ای 
ادخ و وا  و  دنراد ، تسود  ار 

هحفص 56 ] ] 

ار ؟ شلوسر 
تسا . نم  ندب  ای  نم  نت  اب  نم  رس  تبسن  نم ، اب  یلع  تبسن  دیوگ : هک  ص )  ) ربمایپ لوق  ای 

دومرف : راهظا  هک  ترضح  نآ  راتفگ  ای 
یبر  نم  یتلزنمب  ینم  یلع 

تسا . ادخ  اب  نم  تبسن  نم  اب  یلع  تبسن 
تسا . رتبوبحم  سک  همه  وزا  ادخ  دزن  رت و  ینتشاد  تسود  سک  همه  زا  نم  دزن  یلع  ص )  ) هدومرف هک  نایب  نیا  ای 

ماوت . زا  نم  و  نم ، زا  وت  ای "  ینم "  زا  وت  و  ماوت ، زا  نم  دومرف ك "  یلع  هب  هک  اجنآ  ای 
تسا . نم  زا  دعب  نموم  ره  يالوم  وا  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ص :)  ) مرکا لوسر  نخس  ای 

رگم ار ) تئارب  هروس  تایآ   ) دربب ارنآ  دـیابن  تسا : یعامجا  نآ  تحـص  هک  تئارب  هروس  نداتـسرف  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  نخـس  اـی  و 
مشاب وا  زا  نم  هک  نم  زا  يدرم 

تسا ؟ وت  اب  هشیمه )  ) قح و  نم . نوخ  وت ، نوخ  تسا و  نم  تشوگ  وت ، تشوگ  دومرف : هک  ص )  ) راوگرزب نآ  راتفگ  یلب 

هحفص 57 ] ] 

تسا . یلع  متما  رد  نم  هیبش  دشاب و  هتشادن  یهیبش  شتما  رد  هک  تسین  يربمغیپ  چیه  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ نخس  ای 
سکچیه دشیم  نیگمـشخ  ربمایپ  یتقو  تفگ : هک  هدرک  لقن  هملـس  ما  زا  ارنآ  یناربط  تسا و  فرتعم  نآ  تحـص  هب  مکاح  هک  یثیدحای 

تشادن . ار  وا  اب  نتفگ  نخس  تئرج  یلع  زج 
وا . نز  زا  رتبوبحم  ینز  هن  و  یلع ، زا  رتبوبحم  ادخ  لوسر  دزن  مدیدن  ار  یسک  هللا  و  هشیاع " : نخس  ای 

یبا : هدیرب و  راتفگ  ای 
یلع  لاجرلا  نم  همطاف و  ءاسنلا  نم  هللا  لوسر  یلا  سانلا  بحا 

؟ تسا رتبوبحم  هللا  لوسر  دزن  یـسک  هچ  مدرم  زا  مدیـسرپ  وا  زا  میدش  دراو  هشیاع  رب  ما  همع  هارمه  دیوگ : هک  ریمع  نب  عیمج  ثیدـح  ای 
تشاد . مایق  تدابعب  اهبش  راد و  هزور  اهزور  مناد  یم  نم  هک  اجنآ  ات  شرهوش  داد  خساپ  یک ؟ اهدرم  زا  مدیسرپ  همطاف . تفگ 
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لوا وا  داد ، همطاـف  هب  هک  يربـخ  قبط  رب  هکیلاـح  رد  درادـیم  فوطعم  یلع  زج  يرگید  هب  ار  دوخ  هجوت  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  هنوگچ  اـیآ 
ار وا  دنوادخ  هک  تسا  يدرم 

هحفص 58 ] ] 

هب ار  تردـپ  اهنآ  نایم  زا  دومرف و  یهجوت  نیمز  لـها  رب  دـنوادخ  ربخ " : نتم  همجرت  کـنیا  دـیزگرب و  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  ناـیم  زا 
وا جاودزا  هب  ار  امـش  ات  داتـسرف  یحو  نمب  هاگنآ  دـیزگرب ، ار  ترهوش  اهنآ  نایم  زا  دومرف و  یهجوت  رگید  راب  هاگنآ  دـیزگرب ، يربمغیپ 

 " مریگب . دوخ  یصوار  وا  مروآرد و 
وت . رسمه  يرگید  و  وت : ردپ  یکی  دیزگرب  ار  درم  ود  نیمز  مدرم  نایم  زا  دنوادخ  ص :)  ) دومرف رگید  نایب  رد  و 

يراگزاس نازیم  نداد  ناشن  يارب  ردـقنیمه ، منک ، لیلحت  ار  ربمغیپ " ... يوما  داماد  ود  كدرم "  نخـس  اـت  مرادـن  ارنآ  لاـجم  رگید  نم 
رـس رب  ربمغیپ  هکیماگنه  دیوگ : يو  منادـیم  یفاک  ار  شزیزع  رتخد  نفد  ماگنه  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  زا  سنا  ثیدـح  سفنلا ، میرک  نامثع 

؟ تسا هتخیواین  رد  دوخ  رسمه  اب  بشید  امش  زا  کیمادک  دومرف : دیراب  یمه  کش  رس  شنامشچ  زا  تسشن و  ربق 
ددرگ . لخاد  ربق  رد  ات  دومرف  روتسد  ار  وا  ربمغیپ  هللا ، لوسر  ای  نم  تفگ : هحلط  وبا 

هب دیـسریم  رظنب  رت  هتـسیاش  رگید  درف  ره  زا  راک  نیا  يارب  هکنیا  اب  دوش  ربق  لخاد  نامثع  دهد  هزاجا  تساوخیمن  ربمغیپ  دیوگ : لاطب  نبا 
کیمادـک دومرف : ربمغیپ  یتقو  ور  نیا  زا  درکیمن ، يربارب  نآ  اب  زیچ  چـیه  هک  دوب  هداد  تسد  زا  ار  يرـسمه  هدوب و  رهوش  وا  هکنیا  لیلد 

رد شنارسمه  زا  یکی  هک  یبش  نامه  رد  وا  اریز  نم . دادن : خساپ  دنام و  تکاس  نامثع  تسا ؟ هتخیواین  رد  دوخ  رسمه  اب  بشید  امـش  زا 
قح زا  هجیتن  رد  دوب ، هتـشادن  زاب  شا  یـسنج  ياه  یمرگ  رـس  زا  ار  وا  ربمغیپ ، اب  شدنویپ  یتخیـسگ  هدراو و  تبیـصم  هودنا  دوب  هتـشذگ 

راکنیا هب  رگید  سک  ره  ای  هحلط  وبا  هک  دوخ ،

هحفص 59 ] ] 

ربمغیپ دوب ، هدش  هاگآ  یحو  هلیـسوب  ار  بلطم  نیا  ربمغیپ  دیاش  و  تسا ، ثیدح  راکـشآ  ینعم  موهفم  نیا  دـنام . مورحم  دوب ، رت  هتـسیاش 
دزاس مرگ  رس  دوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  هدیسرن  يدحب  وا  تبیصم  هجرد  دادیم  ناشن  یلو  دوب  زاجم  اعرش  شلمع  اریز  تفرگن  وا  هب  يداریا 

دومرف . دادملق  عونمم  میقتسم ، ریغ  یضیرعت  اب  ار  وا  لمع  اذل  و 
ناکرشم اب  راب  ود  دوب و  هدنام  كرشم  هیبیدح  حلص  لاس  ات  هکیسک  میوگب  ینخس  دیشاب  هتـشادن  عقوت  نم  زا  رگید  صاعلا  وبا  هرابرد  اما 

وا درک و  ترجاهم  مالسا  ناونع  هب  بنیز  دنکفا ، یئادج  لاس  شش  تدم  يارب  ربمغیپ  رتخد  بنیز  شنز  وا و  نایم  مالسا  دیدرگ و  ریـسا 
درواین نابزب  دناسرب ، ار  وا  اب  شزاس  یتح  مرکا و  ربمغیپ  اب  ار  وا  هطبار  هک  يا  هجو  چیهب  شمالسا  زا  دعب  تفگ ، كرت  شک  رش  يارب  ار 

درک . هسیاقم  ربمغیپ  نادنزرف  ردپ  یلع  اب  ار  وا  ناوتب  هک  دسر  هچ  ات 
هک دهدیم  تبسن  یلع  هب  وهداد  ناشن  یهجوت  یب  شرهطم  رهاط و  رتخد  یتخبـشوخ  رما  رد  مالـسا  ربمغیپ  نآرق  صن  هب  دیوگیم  درم  نیا 

 " دنک تمحر  ار  امش  دنوادخ  تفگیم : تفر  یم  همطاف  یلع و  هناخب  حبـص  زور  ره  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  لاح  دربیم و  جنر  جاودزا  نیا  زا 
هللا "  مکمحری 

اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 
تسا . نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  همطاف  تفگیم : هتسویپ  و 
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تسا . همطاف  نانز ، نایم  زا  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دیوگیم : و 
تسا . همطاف  نم  دزن  ما  هداوناخ  دارفا  نیرتبوبحم  دیوگ : و 

دشاب . رتبوبحم  وت  زا  ادخ  لوسر  دزن  هک  مدیدن ، ار  یسک  مسق  ادخب  دیوگ : همطافب  باطخ  رمع  و 

هحفص 60 ] ] 

هدننز تشز و  دناوخمین ، ارف  گرزب  ياهراکب  ار  یلع  دیوگ  هکنیا  رطاخب  ربمغیپ ، رب  شنیغورد  نانخـس  رد  درم  نیا  ردقچ  دیرگنب : لاح 
نیرخآ ات  توعد  زاغآ  زا  هدناوخ و  دوخ  راکمه  ینعم  مامتب  و  دوخ ، روای  رای و  راک و  ددم  ربمغیپ  ریلع ا  هکیلاح  رد  تسا ، هدرک  لمع 
رایتخا بحاص  ثراو و  هفیلخ ، یـصو ، ریزو ، ردارب ، ربمغیپ ، سفن  وا  هلیـسو  نیدـب  دـنادیم و  دوخ  نواعم  شتاناکما ، مامت  اـب  ار  وا  سفن 

دیدرگ . وا  زا  دعب 
بش رد  راگدرورپ  یحوب  نیلجحملا "  رغلا  دئاق  ناونع  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  یلع  دشابیم . اهگنج  رد  يوق  لک  هدنامرف  دئاق و  وا  اهنت  و 

دیدرگ . بقلم   " یصقالا . دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  هک " : یبش  جارعم ،
لقن اب  دیوگیم و  نخس  هملس  ما  اهنآ و  اب  هشیاع  عازن  زا  دنادیم و  همطاف  یلع و  نانمـشد  ار  ربمغیپ  نانز  درم  نیا  هکنیا  رتدب ، اهنیا  همه  زا 

ربمغیپ سومان  ضرعتم  دوخ  نانخس  اب  هاگنآ  دهدیم . یتارکوتسیراو ) یتارکومد ،  ) بزح ود  لیکشت  هتخادرپ  لیصفت  هب  لوعجم  یناتساد 
دهدیم . هولج  ار  هللا  لآ  يرسکبس  یفلج و  اب  دنکیم و  تناها  دنیآ  یم  باسحب  نینموملا  ما  مادک  ره  هک  شنارسمه  تیصخش  هب  هدش 

ار سکچیه  نم  دـیوگ " : دوخ  هشیاع  هکنیا  اب  دـشاب ؟ همطاف  نمـشد  هشیاـع  دـهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  مجرتم  هنوگچ  متـسناد  یم  شاـک 
 " شردپ . رگم  دشاب  همطاف  زا  رترب  مدیدن 

زا یکی  نم  شاک  تفگ " : یم  دیسوب و  یم  ار  همطاف  رس  هک  تسا  یسک  هشیاع 

هحفص 61 ] ] 

 ". مدوب ترس  ياهوم 
هتسناد و بجاو  ار  ربمغیپ  ترتع  تبحم  تدوم و  نآرق  هک  یلاح  رد  دنهدیم  اضر  هدنبوک  بلاطم  نیا  راشتنا  هب  تنـس  لها  هنوگچ  ایآ  و 
ار شثیدح  هکنانچ  تسوا  ینمشد  یلع و  یتسود  بوبحم ، ربمایپ  نوناق  رد  قافن  نامیا و  هناشن  هک  تسین  دیدرت  ياج  ناناملسم  نایم  رد 

اراگدورپ دومرف : یلع  هرابرد  ادخ  ربمغیپ  هک  تشذگ  ریدغ  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا  یمالسا  تما  قافتا  دروم  نیا  و  درک . میهاوخ  رکذ 
دراد . نمشد  اریلع  سک  ره  رادب  نمشد  دریگب و  تسود  ار  یلع  سک  ره  ریگب  تسود 

: تسا هدیسر  نینچ  ص )  ) ربمغیپ زا  حیحص  ثیدح  رد 
هللا . يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  ایلع  يذآ  نم  ینضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ایلع  بحا  نم 

گرم زا  دعب  نم و  یگدنز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یـسک  لماک  تخبـشوخ  تسا "  هداد  ربخ  وا  هک  هدروآ  لیئربج  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  و 
 " دراد . نمشد  نم  گرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  لماک  تخبدب  دراد و  تسود  نم 

یمالـسا تلادع  هاگداد  هب  هاگ  ره  نداد  وا  نانز  هب  ار ، ربمغیپ  ترتع  نزو  درم  نیرتگرزب  ینمـشد  تبـسن  هک  تسنادن  درم  نیا  هنوگچ  و 
شناردـپ هک  رگم  درادـن  تسود  ار  ناـنآ  سکچیه  دوـمرف "  هک  ترتـع  هراـبرد  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  نخـس  اـب  دـنهاوخب  دوـش و  هـضرع 

درادیمن نمشد  ار  نانآ  سکچیه  دشاب و  كاپ  شهاگداز  هدوب و  تخبشوخ 
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هحفص 62 ] ] 

دشاب . كاپان  شهاگداز  هدوب و  تخبدب  شناردپ  هک  رگم 
هک : هدیسر  نیثدحم  تاقث  قیرط  زا  هچنآ  ای 

هما . محر  یف  سیلبا  كراش  دق  الا و  طق  دحا  هضغبی  ایلع ال  نا  " 
، هنع هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  هب  ار  نامنادنزرف  ام  تفگ "  هک  هدروآ  ثیدح  رد  تماصلا  نب  هدابع  زا  يرزج  ظفاح  هچنآ  ای 
. تسا كاپان  شا  هفطن  تسین و  ام  زا  وا  میتسنادیم  درادیمن  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  اهنآ  زا  یکی  میدـیدیم  رگا  میدرکیم ، شیامزآ 

انز . دلو  الا  هنع  هللا  یضر  ایلع  ضغبی  ام  هک : تسا  روهشم  زورما  ات  مایالا  میدق  زا  بلطم  نیا  دیوگ "  يرزج  ظفاح  هاگنآ 
دشاب "  یلع  نمشد  دناوتیم  هداز  انز  اهنت 

رد تفای . ناوتیم  فیرحت  نآرق و  هرابرد  نانخـس  نیا  يارب  يرئاظن  رایـسب  هچ  دـمحم " و  یناگدـنز  باتک "  تالوعجم  زا  هراـپ  دوب  نیا 
یم هلمج  کی  اب  دوخ  نامگ  هب  رتیعز  لداع  هک  تسا  یتفگش  ياج  تسا . اربم  اهنآ  زا  هعیش  هک  دنا  هتسب  هعیـش  هب  یئاه  تبـسن  نایم  نیا 

یقرواپ رد  متـشادیم  تسود  هک " : تسنیا  هلمج  نآ  دراد و  روذـعم  یمالـسا  هعماج  هدـننک  هارمگ  لـیطابا  نیا  رـشن  رد  ار  دوخ  دـهاوخ 
حور تسا : تلادع  زا  نیا  ایآ  تسین . هتفریذپ  رذع  نیا  یلو  درب "  یم  نوریب  همجرت  هرئاد  زا  ارم  راکنیا  یلو  منزب  هیـشاح  باتک  بلاطمب 

هدیرفآ ناسنا  تشرس  رد  ینادان  دح  نیا  ات  ایآ  ندیشارت ؟ رذع  نانخس  هفازگ  نیا  هب  ندرک و  با  ریس  هدنـشک  مومـس  زا  ار  نیدتم  هعماج 
تسا ؟ هدش 

هرخالا . ایندلا و  یف  میلا  باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  هشحافلا  عیشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا 

هحفص 63 ] ] 

درک دومناو  تشز  ار  فیلات  هرهچ  هک  یقافتا 

رد ینزغورد  رنه  تعدب  نیا  زا  تسا  هدوشگ  یمالـسا  تما  يورب  ار  ینز  تمهت  باب  هک  هدننز  یتعدب  دـیئوگب  ای  تسیاشان  يا  هشیدـنا 
نآ دریگیم و  هشیر  اجنآ  زا  یفاب  هطسفس  ساسا و  یب  بلاطم  عون  ره  هک  هدش  هتخادرپابندب  یلطاب  نانخـس  هتفرگ و  همـشچ  رـس  ثیدح ،

تانـسحم زا  ارنآ  دـنارذگیم و  لیلحت  ار  شمان  هدـمآ ، دنـسپ  ار  تما  ناحول  هداس  هک  تسا  یـسیون  باتک  دـیدج  هشقن  نامه  زا  ترابع 
دنرمشیم . یگدنسیون 

ره هک  دـندمآ  دـیدپ  فلوم  ناونعب  یهورگ  هتفرگ ، ینوزف  ناگدنـسیون  هدـیئارگ  یگیامیب  هب  فیلات  تمظع  اـب  ماـقم  رکفت ، زرط  نیا  اـب 
هعماجرد دنراذگیم و  ذـغاک  يور  ملق  هعلاطمیب  نانیا  دـنراد ، هدیـشوپ  ار  دوخ  ياطخ  دـنناوتیمن  دـنهنیم و  ماگ  يا  ههاریب  کی  رد  مادـک 

زا نخـس  فیرحت  لقن ، رد  تنایخ  راکـشآ ، غورد  لیلد ، یب  ياه  ندرک  رظن  راهظا  دننکیم ، شخب  لوبقمان  ساسا و  یب  بلاطم  یمالـسا 
هتسخ راکنیا  زا  نانآ  ندرزآ  یشاحف و  اب  ندرک و  هدولآ  یتبسن  ره  اب  ار  دوخ  بهذم  ریغ  نارادفرط  نداد ، تسردان  ياهتبسن  دوخ ، ياج 

تسا . رکفت  زرط  نینچ  تاصخشم  زا  ندشن ،
هب ار  نانآ  راک  هرابکی  و  دروآ ، رابب  نزومان  ياه  همغن  دـیناشک ، گنن  یتشز و  هب  ار  یمالـسا  تما  هک  تسا ، ندیـشیدنا  هنوگ  نیا  جـیاتن 

لاذـتبا یئاوسر و  گنن و  هب  ارنآ  تاحفـص  و  دوشگ ، یمالـسا  تاـفیلات  يورب  ار  یتفع  یب  تسد  دـیناشک ، دـیدش  فـالتخا  راـقن  هنتف و 
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اه و يرادـبناج  یـصخش  تاوهـش  لایما و  يادـف  یتسار  شزرا  لقن و  رد  تناما  ینید ، بدا  یمالـسا ، تفارـش  نآ  بیقعت  رد  و  دیـشک ،
لماع اه  ملق  درک ، هایس  ار  فیلات  يور  هشیدنا ، نیا  دیدرگ . رودزم  ياه  ملق  يادف  و  لطاب ، ياهبصعت 

هحفص 64 ] ] 

قوذ قباطم  دنراد  قح  ناثدحم  دننکیم و  لیوات  دوخ  يارب  ار  نآرق  نارـسفم  هشیدـنا ، نیا  اب  دروآدـیدپ . اه  هنیک  اهلد  رد  دـش و  تیانج 
لیم قفاوم  هچنآ  خروم  دهد و  اوتف  ددنـسپ ، یم  دوخ  هچنآ  هب  هیقف  دربب ، مان  نیغورد  بهاذم  اه و  هلحن  زا  ملکتم  دنزاسب و  ثیدـح  دوخ 

هب نخـس  یئوگ  فالخ  ساسحا  هجوت و  یب  و  دنهدیم ، رظن  ناهرب  ذخام و  نودب  دننزیم و  لیلد  یب  همه  نانیا  دراذگب . خـیرات  رد  تسوا 
دندرگ . یم  قیاقح  رکنم  هتفگ ، غورد 

دنا . هتخاس  مهارف  دوخ  يارب  هچنآ  زا  نانآ  رب  خوا  دنا ، هتشون  دوخ  تسدب  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو 
یلع درلا  یف  هعیـشولا  هینثولا ، مالـسالا و  نیب  عارـصلا  ياـهباتک  رد  دوخ  نامـشچ  ربارب  رد  ار  تاـفیلات  نیا  هنوـمن  دـناوتیم  زیزع  هدـنناوخ 

مالسالا هعیشلا ، هنسلا و  يرضخلل ، تارضاحملا  یندالا ، قرـشلا  عوبر  یف  هلوجلا  مالـسالا ، رهظ  مالـسالا ، یحـض  مالـسالا ، رجف  هعیـشلا ،
درگنب . ار  ماگنم  رد  لیما  دمحم  یناگدنز  همه  شیپ  اشیپ  رد  لکیه و  فیلات  دمحم  هایح  دمحم ، ءافلخ  مالسالا ، یف  هدیقعلا  حیحصلا ،

ناینیشیپ و هب  تنایخ  ملع ، لوصا  ندز  مه  رب  تسا ، تنس  باتک و  ندرب  دای  زا  عبانم ، رکذ  زا  یقرش ، ناملسم  فیلات  ندوب  یلاخ  ورنیا  زا 
حالـصب هن  تروص  نیدب  يراک  تسا ، مامتان  هدیرب و  شـشوک  صقان و  یلمع  الوصا  تسا ، یمالـسا  ياهراگدای  راثآ و  نتفرگ  هدـیدان 

دیزگ . دهاوخ  تسد  تشپ  رب  تمادن  نادند  هکدرذگب  هدنسیون  نیا  رب  يزور  تسا . یمالسا  هعماج  تحلصمب  هن  یبرع و  تما 
هک ینامز  زا  رتشیب  ششزرا  هدنناوخ  رظن  زا  تسوا و  يزرو  ضرغ  فلوم و  هیحور  دهدیم  ناشن  هک  ار  یتفرعم  ملع و  اهنت  یفیلات ، نینچ 

تسین . دشاب  هتخاس  هتفاب و  ینخس  دوخ  زا  یصخش 
ود نیا  دـیریگ . رظن  رد  تسا ، اهنآ  هب  رظان  اـم  ثحب  هک  يداـیز  ياـهباتک  زا  هنومن  ناونعب  ار  باـتک  ود  دـیناوتیم  عوضوم  کـی  رد  اـمش 

زا : دنترابع  باتک 

هحفص 65 ] ] 

. رمع رصن  یبا  داتسا  فیلات  یلع  ماما  باتک  - 1
دوصقملا . دبع  حاتفلا  دبع  داتسا  فیلات  یلع  ماما  باتک  - 2

ثحابمرد دنا ، هدیسر  لماک  قفاوت  هب  یگدنسیون ، هزیگناو  تاقیقحت  طیحم ، لیامت ، عون  باتک ، عوضوم  رد  هکنیا  اب  هدنسیون  ود  ره  نیا 
. دنراد مه  اب  یناوارف  تافالتخا  نآ  هب  طوبرم  تارظن  و 

رد ار  دوخ  باتک  هتخیر و  شفیلات  قیبنا  رعق  رد  هتفرگ و  ار  وا  هباـشم  يدارفا  يوما و  ترـضخ  تارظن ، ءارآ و  رـصن ، وبا  داتـسا  یکی  نیا 
تسا . هدیشک  یئاوس  رب  راک  هکیئاج  ات  هدروآ  رد  یگرابقان  یتشز و  تیاهن 

زین وا  هکنیا  زج  تسا . هتفرگ  ار  نشور  قیاقح  صلاخ  هریش  ات  هدرب  راکب  يا  هنادجم  ياه  يریگ  یپ  اه و  ششوک  حاتفلا  دبع  داتـسا  یلو 
ار شفیلات  وا  هاگ  ره  تسا . هدش  هضرع  یـصخش  رظن  يار و  دننام  وا  باتک  هجیتن  رد  هدرب ، نیب  زا  ذخام  يروآ  دایان  اب ، ار  دوخ  تامحز 
رتاسر و یمالسا  هعماج  راکفا  مسجت  رد  دادیم ، رارق  دوخ  دیدس  ءارآ  دییات  ار  لوقنم  تایاور  دیشخب و  یم  تنیز  یقرواپ  رداصم  رکذ  اب 

دوب . رت  رثوم  ینید  ياههورگ  تارظن  نداد  ناشن  رد 
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تسا . هارمه  ناورف  ساپس  اب  درم  نیا  ياه  ششوک  دنچ  ره 
اتیبثت . دشا  مهل و  اریخ  ناکل  هب  نوظعوی  ام  اولعف  مهنا  ول  و 

هحفص 66 ] ] 

یمور نبا  هیریدغ 

هراشا

یفوتم 283 

يری  یلثم ال  قشعا و  مل  دنه  ای 
اجرحت هناید و  ءاسنلا  قشع 

میخم  یصولل  یبح  نکل 
اجلوت داوفلا  یف  حرسی  ردصلا  یف 

هب  نم  رینتسملا و  جارسلا  وهف 
اجن نمل  باذعلا  نم  هاجنلا  ببس 

دجا  مل  هبحملا  هل  تکرت  اذا  و 
اجرخم یبونذ  نم  همایقلبا  موی 

هقیرط  میقتسم  كرتاء  یل  لق 
اجوعالا قیرطلا  عبتا  الهج و 

ارهوج  یفصملا  ربتلاک  هارا  و 
اجرهبم هیدق  انل  هاوس  يرا  و 

نیب  لضف  لک  نم  هلحم  و 
اجدلا ردب  وا  سمشلا  لحم  لاع 

نکی  مل  الاقم  هل  یبنلا  لاق 
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اجمجمم هیعماسل  ریدغلا  موی 

هل  یلوم  اذف  هالوم  تنک  نم 
اجوتم راخفلاب  حبصا  یلثم و 

هعامج  لوتبلا  عنم  اذا  كاذک  و 
اجوز ذا  اهب  همرکا  اوبطخ و 

هشیجب  راس  موی  بئاجع  هل  و 
اجرخملا ناورهنلا  رصقل  یغبی 

اهبورغ  دعب  سمشلا  هیلع  تدر 
اججات هدق و  عملت و  ءاضیب 

دوریمن . هانگ  راب  ریز  درادن و  نانز  قشع  هب  هدیقع  نم  دننام  یسک  متسین و  قشاع  نم  دنه ، " 
. تسا هدرک  خوسر  ملد  قمع  ات  هک  هدنکفا  هیاس  نم  هنیس  رد  ربمغیپ  یصو  زا  یقشع  یلو 

زا تاـجن  يارب  ار  یـسک  رگید  مزروـن ، قـشع  وا  هب  رگا  نم  تـسوا . تـکرب  زا  دـبای  تاـجن  باذـع  زا  سک  ره  تـسنازورف و  یغارچ  زا 
مبای . یمن  تمایق  زور  مناهانگ 

هحفص 67 ] ] 

مورب ؟ جوعم  جک و  هار  لابند  منک و  اهر  ینادان  يور  زا  ار  وا  تسار  هار  ایآ  دیئوگب  نم  هب 
مرگن . یم  هرسان  بلق و  ریصب ، يدقان  مشچ  رد  ار  نارگید  منیب و  یم  بان  يالط  زا  یشمش  دننام  ار  وا  نم 

منادیم . کیرات  یبش  رد  لماک ، یهام  هجرد  ات  الاب و  دیشروخ  هجرد  ات  ار  وا  ماقم  تمظع ، اب  اراکشآ و  یتلیضف  ره  رد 
تشادن : یماهبا  هنوگ  چیه  ناگدنونش  يارب  هک  تفگ  وا  هب  ینخس  ریدغ  زور  ربمغیپ 

تفرگ . تیالو )  ) جات وا  راختفا  نیدب  و  تسوا ، يالوم  نم  لثم  تسرد  یلع  نیا  میوا  میالوم  نم  هک  یسک 
تفریذپ . ار  وا  نآ  زا  هدرک  در  ار  نابلطواد  جاودزا  داهنشیپ  لوتب  همطاف )  ) رطاخب هک  دروآ  تسدب  راختفا  جات  یتقو  رگید  راب 

داد : خر  یبئاجع  دادیم ، روبع  ار  دوخ  رگشل  ناورهن  رسج  زا  هکیزور  وا  يارب  و 
دوب . هتفرگ  الاب  شیاه  هلعش  بیهل  دیشخردیم و  تدشب  هکیلاحرد  تشگزاب  وا  رب  بورغ  زا  دعب  دیشروخ 

میسانشب ار  رعاش 

وا شزومآ  وا - نادنزرف 
رفعج نب  یسیع  نب  هللا  دبع  یلوم  حیرج  نب  سابع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ام : رعاش 
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هحفص 68 ] ] 

یئابیز تسا . یمالسا  تما  رد  زاتمم  ياه  یگژیو  ياراد  هداعلا و  قوف  يدرم  عیشت و  ملاع  رخافم  زا  یکی  یمور ، نبا  هب  روهـشم  يدادغب 
و رترب ، بان  يالط  ياه  شمش  زا  راعشا  نیا  تسا . یبرع  تغالب  شخب  قنور  دشابیم ، مه  ناوارف  رایـسب  هک  شا  یئالط  راعـشا  تفارظ  و 

هدش هتخانش  زاتمم  لزغت ، فیصوت و  اجه ، حدمرد ، یمور  نبا  رعش  فلتخم  نونف  نایم  زا  تسا ، رت  ینارون  رتنوزف و  نامسآ  ناگراتـس  زا 
ریظن هیبش و  زا  رت  رب  وا  تسا و  هدـش  هریخ  وا  لاـمک  بدا و  هب  اـه  مشچ  هدـنام ، ناوت  اـن  شهاـگیاپب  ندیـسر  زا  نارگید  هکیروطب  تسا ،

دشاب . یم  نوریب  باسح  زا  شتالامک  لئاضف و  هکنانچ  تسا 
شا یئارـس  هحیدم  و  نادناخ ، نادب  وا  یگژیو  الوصا  تسا . روظنم  يدنلب  ياهفده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  یتسود  رد  ار  وا 

تسوا . یگدنز  راکشآ  قیاقح  زا  نافلاخم ، تالمح  ربارب  رد  نانآ  زا  عافد  و  نانآ ، يارب 
دنا . هدرمش  مالسلا  هیلع  يرگسع  نیسح  ماما  يارعش  زا  ار  وا  یجنلبش  یفوتم 855 و  یکلام  غابص  نبا 

دص رد  ار  اهنآ  یمور  نبا  مالغ  لاقثم "  و "  بیسم ، نب  هللا  دبع  نب  یلع  یبیسم "  هدوبن "  بترم  یجهت  فورح  بیترت  هب  شراعشا  همه 
 " هاگنآ و  دنا . هتـشون  ار  شرعـش  زا  گرب  دص  مادک ، ره  بتاک  دـلاخ "  نینچمه "  بتاک و  رـسق  یبا  نب  دـمحا  دـندرک . تیاور  گرب 

هخـسن زا  ار  یمور  نبا  راعـشا  سودـبع "  نب  قارو  بیطلا  وبا  تسا " . هتخاـس  بتارم  ارنآ  فورح  بسح  رب  گرب  تسیود  رد  یلوص " 
تیب رازه  دودح  رد  درک ، يروآ  عمج  دوجوم  ياه 

هحفص 69 ] ] 

تسا . هدوب  بترم  ان  هک  اهنآ  ای  دوب  هدش  بترم  یجهت  فورح  قبط  رب  هک  اهنآ  هچ  تسا . يرگید  هخسن  ره  زا  شیب  مقر  نیا  دش و 
دنا . هتشاگن  یمور  نبا  رعش  رابخا  رد  یباتک  يدلاخ "  دیعس  نامثع  وبا  يدلاخ " و "  دمحم  رکب  وبا  " 

تسا . هدرک  حرش  ار  شراعشا  تالکشم  هدیزگرب و  ار  وا  ناوید  انیس  نبا 
فرظ رگید  باتک  دنچ  اب  ار  راعشا  نآ  نم  دوب و  یمور  نبا  راعشا  ظفح  یکی  متایبدا  داتسا  یتسرد  فیلاکت  زا  هتفگ  انیـس  نبا  هدنیوگ  و 

مدرک . ظفح  مین  زور و  شش 
رد هتفگ و  حدـم  ار  وا  یمور  نبا  هک  هظحج "  نسحلا  وبا  یعازخ " و "  یلع  نب  لیعامـسا  " و "  ینادـمح ، رفعج  نب  یلع  نسحلا  وبا  " 

دنا . هدرک  لقن  ار  وا  راعشا  زا  يا  هراپ  مادک  ره  دوشیم ، هدید  شناوید  هحفص 168 
نبا هدمع  بهذلا ، جورم  یضترم ، دیس  یلاما  ءارعشلا ، مجعم  دادغب ، خیرات  میدن ، نبا  تسرهف  رد : ار  وا  مارتحا  لیلجت و  یمور و  نبا  مان 

تاضور نونظلا ، فشک  صیـصنتلا  دهاعم  بهذلا ، تارذـش  یعفای ، نانجلا  هآرم  ناعیالا ، تایفو  بوشآرهـش ، نبا  ءاملعلا  ملاعم  قیـشر ،
مه و  مالسالا ، نونف  هعیشلا و  یلکرز ، مالعالا  هیمالا ، فراعملا  هرئاد  یناتسب ، فراعملا  هریاد  رعش ، عیشت و  نم  یف  رحسلا  همـسن  تانجلا ،

تفای . ناوت  یم  یقارع  يدهلا  هلجم  رد 

هحفص 70 ] ] 

. دنا هلمج  نیا  زا  دنا  هدرک  لوذبم  شیاهناتساد  رابخا و  نتشون  یمور و  نبا  راثآ  يدروآ  عمج  هب  ار  دوخ  تیانع  هک  ناسک  زا  يرایسب 
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رد یباتک  سابعلا  وبا  تفر  ایند  زا  یمور  نبا  یتقو  دـیوگ : بیـسم  نبا  یفوتم 319  رامع  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلا  وبا  - 1
. دنسیونب ات  درک  یم  ءالما  مدرم  رب  ار  نآ  تسشن و  یم  هداد  بیترت  وا  زاتمم  راعشا  لئاضف و 

دراد . یمور  نبا  لاح  حرش  رد  صوصخم  یباتک  مجان "  نامثع  وبا  - " 2
. تسا هدرک  يروآ  عمج  لقتسم  یباتک  رد  ار  یمور  نبا  یگدنز  رابخا  یفوتم 327  یتخبون "  سابع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - " 3

ار نآ  مهم  ياهتمسق  ام  هک  هتشون  هحفص  رد 392  یمور  نبا  لاح  حرش  رد  یباتک  داقع ، دومحم  سابع  داتسا  رخاتم ، ناگدنـسیون  زا  - 4
: مینک یم  هصالخ  اجنیا  رد  انیع 

: زا دنترابع  اهنآ  هدرک و  كرد  ار  افلخ  زا  رفن  تشه  شا  یگدنز  رد  یمور  نبا  " 
تفر . ایند  زا  یمور  نبا  زا  دعب  هک  دضتعم "  دمتعم " و "   " يدتهم " ،  " زتعم " ،  " نیعتسم " ،  " رصتنم " ،  " لکوتم " ،  " قثاو " ، " 

هک یسک  نیدلوم  يارعش  نایم  زا  دیوگ  قیشر  نبا  دنا . هدوتـس  ار  وا  هدمعلا "  بحاص "  قیـشر "  نبا  هنابا " و "  بحاص "  يدیمع "  " 
. دنشاب یم  یمور  نبا  مامت و  وبا  هربخ  لها  رظن  قبط  دراد  رتشیب  يروآ  ون  عارتخا و  همه  زا 

هدروآ . لمعب  لیلجت  مارتحا و  یمور  نبا  زا  تابرطملا "  تاصقرملا و  ناونع  شباتکرد "  یفوتم 673  یبرغم "  دیعس  نبا  " 

هحفص 71 ] ] 

ار لصفم  حرـش  نیا  هداد  مالک  طسب  یمور  نبا  لاح  حرـش  رد  هک  مراهچ  نرق  يابدا  زا  يدـلاخ "  مشاه  نب  دیعـس  نامثع  وبا  ارهاظ "  و 
زا همه  هراب  نیا  رد  وا  ياه  تشاد  دای  هدوب  هچ  ره  یلو  تسا . هدروآ  وا  صوصخم  یباتک  رد  ای  نیثدـحملا " و  هساـمح  باـتکرد "  داـی 

هدنامن یقاب  تسین ، مه  یفاک  هبش  یتح  یفاک و  وا  لاح  حرش  يارب  هک  فلتخم  ياهباتک  رد  نآ ، زا  یئاه  هدنکارپ  زج  يزیچ  هتفر و  نایم 
مینک : یم  لقن  اجنیا  تروص ، نامه  هب  ار  تاعطقم  نآ  ام  تسا .

رد هیلتخلا "  برد  هقیقع " و "  هب "  فورعم  لحم  رد  دادـغب  رد  لاس 221  بجر  هام  مود  رجف ، عولط  زا  دعب  هبنـش  راهچ  زور  یمور  نبا 
تـسین دیدرت  ياج  دوب . یـسیع "  نب  هللا  دبع  هدش "  هدازآ  مالغ  یمور  نبا  دمآ  ایندب  روصنم "  رفعج  نب  یـسیع  خاک "  لباقم  يا  هناخ 

ای حیرج  شدج  مان  دنک . یم  دـیکات  نآ  يور  شناوید  ياج  دـنچ  رد  هدرک و  دای  دوخ  وا  ار  بلطم  نیا  دـشاب و  یم  لصالا  یمور  وا  هک 
ابیز یکدوکرد  هک  دـنیوگ  یمور  نبا  ار  وا  لیلد  نیا  هب  تسا  هتفگ  هک  یـسک  نخـس  هب  سپ  تسا . یناـنوی  یمـسا  کـش  یب  سیجرج ،

داهن . یعقاو  دیابن  دوب ، يور 
رد هک  درب  مان  دـیاب  ار  هیوار "  بیبح  نب  دـمحم  اهنآ " : زا  یکی  تشاد ، یتسود  هطبار  ابدا  نادنمـشناد و  زا  يا  هدـع  اـب  یمور  نبا  ردـپ 

یـشوه و زیت  رثا  رب  بیبح  نب  دـمحم  درک . ادـیپ  دـمآ  تفر و  وا  اب  تبـسانم  نیمه  هب  ام  رعاـش  تشاد ، یتسد  برع ، باـسنا  ملع  تغل و 
وا هک  تشذـگ  یم  يزیچ  هب  وا  یتقو  دـیوگ : هدرک  دای  بیبح  نب  دـمحم  نیا  زا  رعاش  داد ، رارق  دوخ  صاخ  هجوت  دروم  ار  وا  شا  هحیرق 

راپسب . تنهذ  هب  ار  نآ  نسحلا  ابا  يا  تفگ : یم  نم  هب  دیدنسپ  یم  ار  نآ  دمآ و  یم  تفگش  ار 
هکنآ زا  دـعب  یلو  دـنا ، نم  ياهومع  اهیمور  اه و  یئاد  اهیناریا  هدرک  راـهظا  دوخ  هچ  تسا  هدوب  یناریا  یمور  نبا  رداـم  هک  میناد  یم  اـم 

ردپ فرط  زا  ار  شبسن 

هحفص 72 ] ] 

زا دیوگب  هتـساوخ  یم  هدوب و  یناریا  لصا  زا  شردام  دیاش  تسا ، هدازن  ناساس "  تسایـس " ، ردپ  ارم  سپ  تسا ، هتفگ  هدناسر  نانوی  هب 
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لثم یلو  تسناد  یم  یـسراف  نابز  هکنیا  اب  اریز  تسا  لوبق  دروم  رتشیب  نخـس  نیا  متـسین و  صلاخ  یناریا  مادـکچیه  ردام  ردـپ و  فرط 
یم ایند  زا  شردام  یتقو  دشاب . هدش  گرزب  دنادن ، یـسراف  ریغ  دنزیم و  فرح  یـسراف  نابز  هب  طقف  هک  يردام  نماد  رد  هک  دوبن  یـسک 

دیوگ : شرعش  رد  هک  دوب  هدیسر  تلوهک  فرش  رد  ای  تلوهک  هب  یناوج  وا  زا  تفر 
میوگ : یم  تسا ؟ تلوهک  ات  يراوخ  ریش  نیب  هک  يا  هلصاف  اب  ینک  یم  هیرگ  يریش  یب  زا  ایآ  دنیوگ  نمب 

دش . دهاوخ  هن  هدش و  تمالم  هن  دنک  هیوم  ردام  رب  هک  یسک  مزوس و  یم  شقارف  زا  مدرم  يا  تسا  ردام  وا 
یم صلاخ  یسراف  وا  سپ  تسا  ناسارخ  رد  ناریا  ياهرهش  زا  یکی  زجس  تسا و  يزجس  هللا  دبع  رتخد  هنـسح "  شردام "  دیوگ : ینیما 

دشاب .
. درک یم  تبیـصم  درد و  راهظا  وا  دایب  یمور  نبا  درک ، توف  وا  زا  لـبق  هدوب و  رتگرزب  یمور  نبا  زا  رفعج "  وبا  دـمحم  شا "  ینت  ردارب 

یمور نبا  ناوید  زا  و  درب . یم  رـسب  نایرهاط  ناـگرزب  زا  یکی  رهاـط  نب  هللا  دـیبع  تمدـخ  رد  وا  هک  تفر  اـیند  زا  یمور  نبا  ردارب  یتقو 
تسا . هدوب  هدنسیون  بیدا و  يدرم  زین  يو  هک  دیایم  تسدب 

ینب مشاه و  ینب  زا  شنارادتـسود  زا  يا  هدع  رگم  دنک  دهعت  ار  شردارب  وا و  هلئاع  هک  تشادـنار  یـسک  یمور  نبا  ردارب ، گرم  زا  دـعب 
نایمـشاه دهع  رد  دش  دهاوخ  راکـشآ  سپ  نیا  زا  هکنانچ  و  دندرک . یم  شومارف  ار  وا  مه  یهاگ  دندیـسر و  یم  وا  هب  یهاگ  هک  سابع 

دش . یم  یگدیسر  وا  هب  سابع  لآ  نایمشاه  دهع  زا  شیب  بلاط  یبا  لآ 
: هدرک هراشا  ودب  شرعش  نیا  رد  هک  وا  مع  رسپ  اما 

 " تخوس . یمن  نآ  شتآ  هب  دوخ  وا  یلو  تخاس  یم  اپب  رش  نم  يارب  ناوارف  ششوک  اب  میدق  زا  هک  مراد  یئومع  رسپ  نم  " 

هحفص 73 ] ] 

 " منآ . هیا  ریگ  نم  دش  تیربک )  ) شتآ بوچ  وا  اج  ره  دراذگ و  یم  روای  یب  ارم  هاگنآ  مزوسب  شتیانجب  نم  ات  دنک  یم  تیانج  وا  " 
ره رد  و  تسا . هدوب  يردـپ ) ای  يردامردارب  زا  ردـپ  ناگداز  ردارب   ) هلالک هداز  ومع  ای  هدوب  وا  لصف  الب  يومع  رـسپ  وا  ایآ  میناد  یمن  ام 

دوش . یم  مولعم  یبوخب  الاب  تیب  ود  زا  نیب ، امیف  یتسود  دنویپ  نازیم  تروص 
وا  نادنزرف 

همه اهنآ  تسا ، هدرکن  رکذ  ناوید  رد  ار  شمان  هک  یموس  دنزرف  دمحم " و   " هللا " ، تبه  زا "  دنترابع  هک  تشاد  دـنزرف  هس  یمور  نبا 
شنارـسپ گوس  رد  يردـپ  هک  یئاه  هیثرم  نیرت  راذـگناج  نیرت و  غیلب  زا  هک  يراعـشا  اب  ار  نانآ  یمور  نبا  دنتـشذگ و  رد  یکدوک  رد 

دوش : یم  هدورس  وا  يارب  تسا ، ریز  تیب  ود  اهنآ  هلمج  زا  هک  روهشم ، هیلاد  راعشا  دریمیم و  وا  طسوتم  دنزرف  هتفگ . اثر  تسا ، هدورس 
دیزگرب "  ار  دنب  ندرگ  هنایم  ارچ  مناد  یمن  دنگوس  ادخب  دیبلط  ار  مطسوتم  رسپ  گرم  رتوبک 

متفایرد "  ار  شدشر  غولب و  شتاکرح  زا  دیسر و  یم  یکین  ریخ و  يوب  شیاههاگن  زا  هک  عقوم  نامه  تسرد 
هدورس : دنزرف  يرامیب  فیصوت  رد  هک  تسوا  راعشا  زا  و 

وا هب  يزیر  نوخ  اجنآ  ات  هدنامرد ، دحل  هب  هک  دوب  هدرکن  شومارف  ار  هراوهاگ  نارود  زونه  دش ، كدـنا  دـحل  ات  هراوهاگ  نایم  وا  گنرد 
داد و یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  نآ  نیا و  تسد  يور  وا  دـش . لدـبم  نارفعز  يدرز  هب  نشلگ ، دـننام  هرهچ ي  یخرـس  هک  دروآ  راـشف 

 " درگیم . کشخ  دنر ، هایگ  هک  دش  هتفرگ  شندب  بآ  نانچ 
دیوگ : هدرک  دمحم  رگید  ردارب  ود  هب  هراشا  رعش  نیمه  هلابند  رد 
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هحفص 74 ] ] 

هولس  مهوت  ءیش  ام  دمحم 
دجولا نم  یبلق  داز  الا  یبلقل 

امهیلک  نییقابلا  کیوخا  يرا 
دنزلا نم  يروا  نازحالل  نانوکی 

اعذل  کل  بعلم  یف  ابعل  اذا 
دمع ام  ریغ  نع  رانلا  لثمب  يداوف 

هزازج  لب  هولس  یل  امهیف  امیف 
يدحو اهب  یقشا  ینود و  اهناجیهی 

تخیگنارب . ارم  هودنا  رتشیب  دوش ، مرطاخ  يالست  ثعاب  تفریم  نامگ  هچنآ  ره  دمحم  يا 
. دنا تبیصم  هودنا و  ره  هنز  شتآ  دنا  هدنام  اجب  هک  تردارب  ود  نیا  هک  منیب  یم 

دننزیم . رذآ  نم  لد  رب  هک  دننیا  زا  لفاغ  دنوشیم  مرگ  رس  تا  هناکدوک  ياهیزاب  زا  یکی  اب  هکیعقوم 
. مزوسیم یتخبدب  شتآ  رد  اهنت  نم  دنبوشایم و  ارم  هودنا  رتشیب  هکلب  تسین  نم  یلست  هیام  كدوک  ود  نیا  دوجو  اذل 

: دیوگ هک  هدوب  ناوجون  دوش  یم  مولعم  وا  ياثر  زا  هللا "  تبه  شرگید "  دنزرف  اما 
هب مه  اب  ود  ره  مرطاخ ، یلـست  وت و  زورید  مدـنزرف ، مداد  تسد  زا  هدـشن  روراب  یلو  توارط  رپ  يداشمـش  خاش  نوچمه  ار  وت  سوسفا  " 

دیدش "  هدرپس  نفک 
: دیوگیم هدربن و  مان  وا  زا  هک  دراد  دوخ  یموس  دنزرف  ءاثر  رد  يراعشا  هکنانچ 

دندرک . بورغ  هکدوب  هتخود  ناگراتس  هب  هدید  نانچمه  حبص  ات  دوبر ، شنامشچ  زا  ار  باوخ  هتسشن  وا  لد  رب  هک  یهودنا  " 
مدناشفا . كاخ  رب  دینکیم  لخب  نآ  شزیر  زا  امش  هچنآ  زا  رت  راوهش  يرد  نم  هک  ناشفیب  کشرس  هدید  يا 

. مناج تخس  دح  هچ  ات  نم  هک  اعقاو  مدرک ، ءادها  هریت  كاخ  نمادب  زورید  هک  مکرسپ  نامه 
دهاوخ ارم  دوپ  رات و  دیناشفین  نآ  ياه  هلعش  رب  یکش  رس  رگا  هک  مربیم  هانپ  یهودنا  شوغاب  راچان  دینکیم ، عانتما  یکـشا  شزیر  زا  رگا 

 " تخوس .

هحفص 75 ] ] 

ایند زا  شردارب  گرم  زا  لبق  وا  ایآ  میناد  یمن  ام  هدرکن و  رکذ  ار  شماـن  هک  تسوا  رتکچوک  دـنزرف  هب  طوبرم  ءاـثر  نیا  دـسر  یم  رظنب 
( دوش یم  متخاب  فورح  هب  شتایبا  هک  اهنآ   ) هیئاب راعـشا  دور  یم  روصت  میهد ، رارق  مه  لـباقمرد  ار  اـهاثر  نیا  یتقو  دـعب . اـی  تسا  هتفر 
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يردقب ار  وا  نارسپ  نداد  تسد  زا  هودنا  هک  هدش  یصخش  هعجافب  هراشا  اه  نآ  رد  اریز ، دشاب ، شنادنزرف  هرابرد  وا  یئاثر  رعـش  نیرخآ 
و هدنام ، هدنز  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  رد  دهدیم ، رس  نازوس  ياههآ  گشا  ياجب  هدیکشخ و  گش  رس  زا  شنامـشچ  هک  هداد  تضایر 

تسا . هتسکشن  مه  رد  تخس ، ياه  هثداح  نیا  يارب  شتمواقم  يورین 
سپـس دش ، یم  هدهاشم  شراعـشا  لالخ  زا  دیدش  یناجیه  ددرگ  دنلب  لوا  هبرـض  رثا  زا  هک  دوب  یهودـنا  دایرف  شطـسوتم ، دـنزرف  ياثر 
هجیتن رد  تسا و  هتخیوآ  وا  ندرگ  هب  يا  هدالق  نوچمه  هک  جالع  يدرد ال  دهد ، یم  مود  تبیصمهب  ار ، دوخ  ياج  لوا ، تبیصم  خلترد 
هنوگچ دنک  یم  بجعت  و  دوش . یم  ضحم  میلـست  نایاپ  رد  هاگنآ  دراب ، یمه  گش  رـس  اهنت  دـهد و  یم  ناشن  شمارآ  توکـس و  رگید 
بیترت نیدب  دـنیب . یمن  ارنآ  رثا  شناگدـید  رد  یلو  دـنک  یم  ساسحا  لد  رد  ار  تبیـصم  شزوس  تسا . هرواین  رد  ياپ  زا  ار  وا  اههودـنا 

رگید وددرگ  یم  لـماک  شتبیـصم  دور و  یم  اـیند  زا  نادـنزرف  گرم  زا  سپ  شرــسمه  دریگ . یم  ورف  گرم  راـبغ  ار  وا  یگدـنز  ماـمت 
دوش .. یم  گرزب  شراک 

وا  شزومآ 
زا شواک  يارب  دوجوم  رداصم  وذـخام  زا  میروآ  مهارف  دـنمدوس  يرابخا  رعاـش ، هداوناـخ  یگدـنز و  زا  میتسناوت  هچنآ  عومجم  دوب  نیا 

بلاطم زا  رداصم  نیا  اریز  دوش  یمن  دیاع  يدوس  هدـش ، یم  رـضاح  ناشـسرد  هب  هک  یتاور  املع و  دـیتاسا و  شزومآ ، یکدوک ، نارود 
یبا زا  یمور  نبا  هک : تسا  هدـش  رکذـتم  هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  یناـغا "  مشـش "  دـلج  رد  هچنآ  رگم  تسا  یلاـخ  هنیمز  نیا  رد  دـیفم 

رگید ياج  رد  نوچ  و  كاحض . نب  نیسح  زا  دامح  كرابم و  نب  دامح  زا  بلعث  هدرک و  تیاور  بلث  سابعلا 

هحفص 76 ] ] 

تفگ ناوت  یم  سپ  كاحـض . نب  نیـسح  زا  وا  ردـپ  شردـپ و  زا  هفوک  رد  ینوکـس  رمع  زا  هبیتـق  دـنک و  یم  تیاور  هبیتـق  زا  یمور  نبا 
هبیتق اما  تسا . هدوب  رتگرزب  رعاش  زا  لاـس  هدش و 21  دلوتم  لاس 200  رد  بلعث  اریز  دـشاب ، نتفرگ  داتـسا  زا  سرد  نامه  ندرک ، تیاور 

يالما یمور  نبا  رب  هک  دشاب  یناسک  زا  دناوت  یم  دشابفورعم ) دنمشناد  ثدحم و  یفقث  لیمج  نب  دیعس  نب  هبیتق  ءاجر  وبا  دوصقم  هک  )
دوب . هدشن  هلاس  تسیب  زونه  یمور  نبا  تفر  ایند  زا  هبیتق  یتقو  اریز  دشاب  هتفرگ  شزومآ  وا  تسد  زا  ام  رعاش  هدرک و  ثیدح 

رد وا  هک  دید  میهاوخ  تشاد و  دمآ  تفر و  باسنا  تیاور  ملع  گرزب  دنمشناد  بیبح  نب  دمحم  دزن  وا  هک  میا  هدرک  هراشا  هتـشذگ  رد 
زا دعب  وا  دنک ، یم  هیکت  اهنآ  يور  هدروآ و  شناوید  رد  دوخ  ار  تاعجارم  نیا  حرـش  هدرک . یم  هعجارم  وا  هب  تاغل ، تادرفم  زا  یـضعب 

شراعشا : تیب  نیا 

دسح  يذ  حدم  حدملا  قدصا  و 
فنش نم  هضغب و  نم  نالم 

. تسا مشخ  زا  رپ  شهاگن  ینمشد  زا  درب و  یم  دسح  شحودمم  رب  هک  تسا  یسک  حدم  حدم ، نیرت  قداص 
ددرگ . رهاظ  هدید  رد  هک  تسا  یمشخ  فنش  تسا  هتفگ  ارم  بیبح  نب  دمحم  دیوگ :

تیب : نیا  زا  دعب  و 

مهدعب  ربصلا  لیمج  نابفاوذ  اب 
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نانیع نینیعلا  نم  عومدللف 

 " دیدرگ . ناور  ناگدید  زا  اهگشا  هاگنآ  سپ ، تفر و  فک  زا  مه  يراب  درب  بیکش و  دنتفر و  اهنآ  " 
تفگ : هک  هدش  تیاور  بیبح  نبا  زا  نانیع . هملک  ریسفت  رد  دیوگ : هدرک  هراشا  وا  هب  زاب 

حاس . اذا  انانیع : انیع و  ءاملا  ناع 
ینعم هب  ردصم و  نانیع  نیع و  دوش و  یم  نآ  عراضم  لعف  نیعی  یضام  لعف  ناع  " 

هحفص 77 ] ] 

 " تسا . ندیدرگ  ناور 
یمن وا  يارب  یـسک  هس  نیا  زا  ریغ  يداتـسا  میا  هدرک  هعجارم  ام  هک  يذـخام  رد  میدرب  مان  هک  دنتـسه  یمور  نبا  دـیتاسا  زا  رفن  هس  اهنیا 
یفاک هرهب  اب  هدوب  یـسک  ره  شملعم  و  هتفرگ ، شزومآ  هک  یتیفیک  ره  هب  وا  مینادب : هک  تسا  سب  رادـقم  نیا  ار  ام  لاح  نیا  اب  میـسانش .

ياه هشیدنا  رد  وا  دوب : هتفگن  يرعم  رگا  تسا . دروآ  شرعـش  رد  یئازـسب  مهـس  دیدج ، میدق و  مولع  زا  هدش و  گرزب  شنامز  شناد  زا 
هدـنکارپ دـهاوشزا  دوـخ  اـم  تسوا ، یفرعم  هلیـسو  نیرتـمک  یمور ، نـبا  يارب  رعـش  تـفگ : یمن  يدوعـسم  رگا  و  درب ، یم  رـسب  یفـسلف 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  يرگش  واک  ره  تسا  رایتخا  رد  ررکم  ناوارف و  یمور  نبا  نانخس  مینک . طابنتسا  ار  ینعمنیا  میتسناوت  یم  شنانخس ،
، هدوب مرگ  رـس  نآ  راک  هب  و  هتخدارپ ، یم  تبحاصم  هب  شلها  اـب  و  هتـشاد ، یهاـگآ  هفـسلف  زا  شا  هدـنیوگ  دـنک ، یم  نیقی  دـبای ، تسد 

هکنیا يارب  ای  نآ  شزومآ  يارب  زور  نآ  هفـسلف  يوجـشناد  کی  زا  مه  نیا  زا  شیب  تسا . هتـشاذگ  رثا  وا  هشیدنا  شور و  رد  هک  يروطب 
هب يانشآ  ان  ای  دشاب  درکن  راک  هفسلف  رد  هک  یسک  زا  دیناوت  یمنامش  تشاد . راظتنا  يرگید  راکدیابن  دوش ، بوسحم  نآ  نایوجـشناد  زا 

دیونشب "  یمالک  نینچ  دشاب  موجن  ملع  یقطنم و  سایق  هفسلف و 
دنک . یم  هیرگ  دلوت  ماگنه  لفط  هک  تسا  ایند  ياهینوگ  رگد  مالعا  يارب 

 " تسا . هدش  رت  هفرم  شا  یگدنز  رت و  عیسو  شیایند  هکیلاح  رد  وا  هیرگ  ثعاب  تسیچ  هنرگ  و 
رظن فرـص  اهنآ  هب  نتخادرپ  زا  راـصتخا  يارب  هک  هدروآ  یملع  تاحالطـصا  مولع و  هب  وا  یئانـشآ  هجوت و  رب  یناوارف  دـهاوش  اـجنیا  رد 

مینکیم .

یمور نبا  ياه  همان 

یسانش تغل  یبدا و  هیام 
هدرک و غیلب  رثن  نادیم  رد  دوخ  تکرـش  یگدنـسیون و  رد  دوخ  تراهم  هب  هراشا  دوش ) یم  متخ  هزمه  هب  تیب  رخآ  هک   ) هیزمه راعـشا  رد 

تسا : بلطم  نیمه  دییات  رد  تیب  نیا 

هحفص 78 ] ] 

مکحدمل  بهو  لآ  ینودجت  ملا 
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اظحاج مث  اطلخا  يرثن  يرعشب و 

هدنـسیون  ) ظحاج دـننام  مرثن  و  برع ) فورعم  رعاش   ) لطخا دـننام  مرعـش  هک  ناتحدـم  راکرد  ارم  دـیا  هتفاـین  رگم  بهو ، نادـناخ  يا  " 
 " تسا . فورعم )

میدروآ تسدـب  وا  زا  ام  هک  يروثنم  تارابع  یلو  تسا . هتـشاد  نیرمت  زین  یبرع  رثن  تعانـص  رد  هک  تسا  يا  هدنـسیون  وا  اعطق  نیا  ربانب 
: هلمج زا  تسا : هاتوک  دودعم و  رایسب 

: دیوگ دنک ، هئربت  نآرد  ار  دوخ  ات  هتشون ، هللا  دبع  هب  مساق  هب  هک  تسا  يا  همان  - " 1
ائیسم ... تنک  نا  وفعلاب  لضفت  ائیرب و  تنک  نا  یملظ  نع  عفرت 

ما هدشن  بکترم  ار  نآ  هک  میوج  یم  یهانگ  زا  وفع  دنگوس  ادخب  ياشخبب ، نم  رب  مراکهانگ  رگا  و  رادـب ، ملظ  زا  تسد  مهانگ  یب  رگا 
دزن ار  دوخ  لاح  نم  ار ، دوخ  عوضخ  نم  دینک و  شیب  ار  دوخ  تیانع  امش  مسانـش ، یمن  ار  نآ  هک  مراد  يرما  هب  تبـسن  تشذگ  دیما  و 
هیاس ریز  دزاس ، هابت  ار  نآ  دشوک  یم  هک  يرگمتس  تسد  زا  و  مراپـس ، یم  امـش  مرک  هانپ  هب  دزرو  یم  ینمـشد  هک  ینیچ  نخـس  زا  امش 

هب امش  زا  ارم  دیما  نازیم  و  دهد ، رارق  امش  هب  تبـسن  نم  تبحم  ردقب  امـش  زا  ارم  هرهب  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  منک ، یم  ظفح  امـش  يافو 
 " مالسلا . دنک و  دودحم  مراد ، امش  رب  هک  یقح  ردق 
تسا : هتشون  رامیب  یتسود  تدایع  رد  هک  يا  همان  - 2

... کئاودب و كءاد  یقلت  کئافش و  یف  هللا  نذا 
تیوسب ار  شتمالـس  کـیپ  دزاونب و  اروـت  شتیفاـع  تسد  و  دـناسر ، ناـمرد  هب  ار  تدرد  دـنک و  رداـص  ار  تیدوـبهب  ناـمرف  دـنوادخ  " 

 ". دهد رارق  تشاداپ  ینوزفا  ناهانگ و  وحم  ثعاب  ار  تیرامیب  و  دتسرفب ،
زا یهورگ  يارب  هدمآ و  زاریـش ) يرتم  ولیک  سراف 360  جیلخ  لحاسرد  يرهـش   ) فاریـس زا  هک  شناتـسود - زا  یکی  هب  هک  يا  همان  - 3

هیده ام  رعاش  زج  ناتسود 

هحفص 79 ] ] 

تسا . هتشون  هدروآ -
کتداعس و ... كزع و  مادآ  كءاقب و  هللا  لاطآ 

دوخ رکف  هب  ریحتم و  مراک  رد  نم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنادرگ ، وت  يادـف  ارم  رادـیاپ و  ار  تتداعـس  تزع و  و  زارد ، ار  ترمع  دـنوادخ  " 
دنوادـخ زا  تسا . دـیدش  نم  رد  تتاـقالم ، شطع  و  یلوتـسم ، نم  رب  ادـنوادخ - ترادـید - قاـیتشا  میدـش . یمن  ادـج  مه  زا  ملوغـشم ،

 " تسا . هدنیاشخب  اناوت و  وا  هک  دیامرف  اطع  متبحم  بسح  رب  تاقالم  تردق  مراتساوخ 
هنامیرک و يایاجـس  و  میبلطب ، امـش  هیحان  زا  ار  دوخ  قوقح  دـنک  یم  باجیا  داراد - دـیوم  تیادـخ  امـش - فیرظ  يار  زا  اـم  تیعقوم  " 

یم رطاخ  طاسبنا  دراد و  یم  سونام  امـشب  ار  ام  سنا ، هیام  زا  يداهن  تنم  امرب  هچنآ  دـشخب و  یم  ورین  ار  ام  میمـصت  نیا  رد  امـش  يوخ 
رد ار  ام  تداعس  و  ینالوط ، ار  امش  رمع  دنوادخ  دهد ، یم  یهاوگ  ام  رب  ار  تیراوگزب  دنک و  یم  يربهر  امشب  ار  ام  امش  ایایاطع  دشخب .

، تسیزور دنچ  امـش  مرک  ياهربا  دراد - هدنیاپ  ار  امـش  تزع  دـنوادخ  دـنا - هداد  ربخ  نم  هب  دراد . مادتـسم  امـش  هلیـسوب  و  امـش ، دوجو 
نم متسناد  یم  دیعب  امـش  مرک  لضف و  لدع و  زا  تسا . هدیدرگ  لماش  یئاراوگ  یکین و  هب  ار  ناتناردارب  همه  هک  یـشراب  هتفرگ ، ندیراب 

زا زا  مدرد  ینم . دـیما  وت  میآ و  یم  تیوس  هب  مدـقتعم . وتب  مزان و  یم  امـش  هب  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  هکنیا  اب  مشاب  نوریب  ناراب  نیا  زا 
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زا مبلق  يوراد  يارب  دیسر  رظن  هب  ور  نیا  زا  تسا . امش  فطل  زا  ما  هرهب  نداد  تسد  زا  درد  زا  شیب  بتارم  هب  امـش ، هب  تبـسن  ینامگ  دب 
( باتعلا یقب  ام  دولا  یقبی  و   ) فورعم لوق  هب  هک  منزب  هیالگ  هب  تسد  ام ، نیب  رد  رهم  يرادـیاپ  و  یـشومارف ، زا  تبلق  نامرد  و  نظ ، ءوس 

یفاک هیالگ  رادقم  نیا  دشاب  هتـشاد  ریـصب ، يا  هدید  و  اونـش ، یـشوگ  وت  دننام  هک  یـسک  يارب  دنام ، یمن  اج  رب  یتسود  دشابن  هیالگ  ات 
 " تسا .

: دیوگ خرس  لگ  هب  تبسن  سگرن  لگ  يرترب  رد  - 4
دودخلا و ... هبشی  درولا  نیعالا و  هبشی  سجرنلا 

هحفص 80 ] ] 

رترب هیبش  هچنآ  تسا و  هنوگ  زا  رترب  نادند  هدید و  و  دشاب ، اه  هنوگ  نوچمه  خرـس  لگ  نادنخ و  یئاهنادند  اب  یناگدید  دننام  سگرن  "

اریز دـنام  ار  وا  هک  تسا  یمـسا  سگرن  تسا و  گـنر  اریز  تسا  تقـص  نوـچمه  خرـس  لـگ  . رتورف هیبـش  هک  يزیچ  زا  تسا  رترب  تسا 
هب شتهابش  مادک  ره  دیرگنب  نادنخ ، سگرن  لگ  هدنمرش و  خرـس  لگ  تسا . بآ  رد  هشیمه  ینعی  هدرورپ ) بآ  رد   ) دراو یلگ  سگرن 

" رترب وا  تسا ، رتکیدزن  ناگدید 
شناگدنـسیون نیرت  غـیلب  ار  وا  رگا  دراـگن ، یم  شور  نیدـب  هک  یـسک  دوـجوم . كرادـم  رد  یمور  نبا  رثـن  زا  يا  هنوـمن  اـهنت  دوـب  نیا 

اب زج  ار  دوخ  دروخ ، یم  رب  یفلتخم  فئاوط  هب  هاـگ  ره  وا  نیا ، زا  هتـشذگ  میروآ ، باـسحب  دـیاب  ناـنآ  زا  یکی  ار  وا  لقادـح  میناوـخن ،
: دیوگ نینچ  دوخ  هرابرد ي  هدورس  عبصالا " یبا  نبا  بتاک  نیسحلا  یبا   " حدم رد  هک  يراعشا  رد  دید  یمن  هارمه  ارعش 

. میبوسنم ناگدنسیون  هب  کیدزن  یتبسن  هب  نارعاش  هورگ  ام  "
. دنراد رتغیلب  ینایب  نابز و  رت و  هتسیاش  یتلیضف  ره  هب  ناگدنسیون  دنچ  ره 

. دشاب نامسآ  رد  دراطع  هراتس  نامه  هک  تسا  اهنآ  ردپ  ام  ردپ  میهدب  تبسن  یتقو 
نیا اریز  میدرگن ، یمور  نبا  مـالک  رد  نآ  دـهاوش  ياـصحا  ضرعتم  تسا  رتهب  تشاد ، ینید  مولع  ـت و  یبرع مولع  زا  وا  هک  يا  هرهب  اـما 
امش هک  درک ، ادیپ  ناوت  یم  ار  شهاتتوک  ای  زارد و  دیاصق  زا  يا  هدیصق  رتمک  . دشاب هتشاد  حیضوت  هب  جایتحا  هک  تسنآ  زا  رتراکشآ  رما 

نازوا و و  بیرغ ، تادرفم  هب  یعیـسو  هطاحا  ياراد  و  تغل ، ملع  زا  یئاـیرد  نآ  مظاـن  هک  دـینکن  نیقی  ندـناوخ  لـالخ  رد  دـیناوخ و  هب 
ماکحا هب  طوبرم  هچنآ  اب  هارمه  همه  اهنیا  تسا ، نانآ  ؤیهاشم  ءامسا  برع و  لاثما  تیعقوم  اب  یئانشآ  يوغل و  ياهفیرصت  نآ و  تاقتشم 
یناوارف نیا  هب  شمالک  رد  دهاوش  نیا  هک  تسین  یسک  یبرع  رعـش  رد  هک  يروط  هب  دریگ ، یم  تروص  نآرق  بدا  زا  اه  سابتقا  ینید و 

 " يرعم مود  یمور ، نبا  ام  رعاش  یکی  رعاش : ود  رگم  دوش  هدید  تقد ، و 

هحفص 81 ] ] 

ءالعلا .) وبا  )
یم حدم  يدئاصق  هب  ار  لبلب "  نب  لیعامسا  ییحی " و "  نب  یلع  هللا " و "  دبع  نب  هللا  دیبع  لاثما "  یئابدا  اسور و  هک  یهاگ  یمور  نبا 
اهنآ زا  شتغل  رارسا  ظافلا و  قئاقد  هکنیا  زا  ایوگ  درک . یم  ریسفت  تشون  یم  ار  هدیـصق  هک  يذغاک  نامه  رد  ار  شبیرغ  تاملک  تفگ ،

: هک دیبلط  یم  شزوپ  اددجم  دید ، یم  ریغت  يراک و  افج  اهنآ  زا  یتقو  هاگنآ  دیزرو  یم  رهم  اهنآ  رب  دوش ، توف 
 " دناد . یمن  ار  نآ  هک  یسک  امش  ریغ  يارب  هکلب  مدرکن ، ریسفت  امش  يارب  ار  سونام  ان  تاغل  " 
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: تفگیم ای 
 " درک . ریسفت  ناوت  یم  تسا  تغل  رارسا  هب  ملاع  هک  یسک  يارب  هکنوچ  امش ، يارب  هن  تسامش  ریغ  يارب  ریسفت  " 

ای حیرفت  يارب  دنتخاس و  یم  یـسونام  ان  تاملک  دوب  هدرک  ادـیپ  نآ ، فیطل  تاکن  رارـسا و  تغل و  ملع  رد  یمور  نبا  هک  یترهـش  رثا  رب 
سلجم رد  تسناد . ار  نآ  ياه  هنومن  رگید  ناوت  یم  تسا ، يرگیزاب  نیا  زا  یکی  هک  ضمارج  هصق  زا  دندیـسرپ . یم  وا  زا  ندرک ، زجاع 

: داد خساپ  گنرد  الب  وا  تسیچ  ضمارج "  دیسرپ "  یمور  نبا  زا ، یسک  هللا "  دبع  نب  مساق  " 
ریبعت و دوخ  لثم  یـضماوغ  اب  ضماوغ  یهاگ  رخآ  لک  ازخ  زا  تسا  ترابع  ضمارج  يدیـسرپ ، نآ  ملع  نتفای  يارب  ضمارج  ینعم  زا  " 

دنوشیم . ریسفت 
 " نک . لوبق  لامتحا  ضرف و  ناونعب  يریذپیمن  رگا  و  درک ، ریبعت  ناوتیم  مه  لکجلس  هب  ضمارج  زا 

یجراخ . دوجو  هن  دراد و  ینعم  هن  هک  تسا  ضمارج  لیبق  زا  یتاملک  همه  اهنیا 
بیرغ تاغل  هب  ملع  اجنآ  زا  هک  بیبح  نبا  یعطق  يداتسا  زین  و  دنشاب ، هبیتق  بلعث و  لاثما  وا  ناداتسا  و  دشاب ، حیحـص  ام  ياهـشواک  رگا 

هدرک ادیپ  رابخا  باسنا و  زا و 

هحفص 82 ] ] 

يوق هظفاح  اب  مهف ، زیت  دنمـشوه ، دح  نیا  ات  يدرگاش  یتقو  هژیو  هب  دنبلاطم ، نیا  رد  ناگدیزگرب  هدیزگرب  همه  نانیا  تفگ  دـیاب  تسا ،
دنک . کمک  اهنآ  هب  یمور ، نبا  دننام 

یلو تسا ، هتفر  هغلابم  هزادنا  ات  تیاور  رد  مینکیم  ضرف  درک  یم  ظفح  ندناوخ  رابکی  اب  طقف  ار  رعـش  تیب  جنپ  وا  هک  میدرک  هراشا  البق 
تسا . هدیشخب  یم  ورین  نآ  تادرفم  حیضوت  و  تاغل ، نتخاس  مهارف  راک  رد  ار  وا  یظفح  تعرس  ننچ  هدوب و  ظفحلا  عیرس  وا  املسم 

قایتشا و  دـیدرگ ، یم  زاب  نآ  يوس  هب  اعیرـس  تفگ  یم  كرت  ار  دادـغب  یمک  رگا  درب . رـسب  دادـغب  رد  ار  شا  یناگدـنز  همه  یمور  نبا 
رد نآ  رد  یمور  نبا  و  دوب ، اـیند  بیقر  یب  تختیاـپ  دادـغب  زور  نآ  تشاد . یم  زاربا  اـسرفن ، اـج  ياـه  هلاـن  اـب  دادـغب  هب  ار  دوـخ  ناوارف 

نوراه هب  بوسنم  یحدـق  شا  یثروم  ياهتورث  زا  یکی  دوب : یثوروم  يایادـه  اهتورث و  هناخ و  ود  کلام  تشاد ، تسد  يریخ  ياهراک 
: تفگ نینچ  شفصو  رد  درکیم  ءادها  ییحی "  مجنم  نب  یلع  هب "  ار  نآ  یتقو  هک  دوب  دیشرلا 

ره تسا  رت  نیریش  تسود  ناهد  زا  ینیریـش  رد  حدق  نیا  دیزگرب . شقفاومان  هن  قفاوم  نارـسپ  زا  یکی  ار  دیـشر  ياهراگدای  زا  یحدق  " 
دیوگ . یمن  نخس  هملک  کی  دنچ 

دنشاب . هداد  افص  ار  نآ  یئایمیش  هدام  اب  هن  هدش  هتخیر  یعیبط  يافص  اب  رهاوج  زا 

تسا . هداتفا  هابتشا  هب  يرادنپ  حدق ، يافص  زا  هک  دور  یم  ورف  نانچ  نآ  رد  هدید 
 " تسا . رت  افص  اب  رتقیقر و  رایسب  يرون  ياراد  ترودک  رابغ  هب  هدولآ  ان  بوبحم  قشع  نوچمه 

اهاجه و اه و  یخوش  اهحازم و  زا  هدـناشک و  یمور  نبا  کلمی  ام  یگدـنز و  قـالخا و  جازم ، هراـبرد  ثحب  هب  ار  شنخـس  داـقع  هاـگنآ 
دقن ياج  نآ  رد  هک   ) شا هدیقع  حرش  هب  هاگنآ  تسا . هداد  طسب  حرش و  لصفم  هحفص 203  ات  هحفص 102  زا  ندز  دب  لاف  وا و  تسکش 

دزادرپ . یم  حرش  نیا  هب  تسا ) رایسب  لمات  و 

هحفص 83 ] ] 
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شیاه هشیدنا  راکفا و  رعاش و  یبهذم  تاداقتعا 

دناوتن هکدوب  یـسک  رتمک  و  دش ، دایز  اه ، هلحن  بهاذـم و  رـصع  نیا  رد  دوب . هنوگچ  يرجه  موس  نرق  ینید  عضو  میا  هتفگ  هتـشذگ  رد 
دنزگ زا  ار  دوخ  نآ  هلیـسوب  ات  دـنک ، هیجوت  ریـسفت و  نآ  هلیـسو  هب  ار  شمالـسا  دـنیزگ و  رب  دوخ  يا  رب  ییار ، رظن و  دوجوم  دـئاقع  رد 

دشخب . تاجن  دیدج ، مولع  ناگدنناوخ  ناققحم و  هورگ 
یم رـضاح  اهنآ  سلاجم  رد  و  هدرک ، یم  یـسر  رب  هک  ار  یثحابم  دور  یمن  راظتنا  تسا . دیدج  مولع  ناگدـنناوخ  نیا  زا  یکی  یمور  نبا 

، میقتسم شمالسا  رد  دوب ، یناملسم  وا  ور  نیا  زا  دشاب . هتشاذگن  وا  رد  سوسحم  يرثا  هدینـش ، یم  اهنآ  لها  زا  هک  ینانخـس  و  هدیدرگ ،
تشاد رگید ) يوس  زا  یکاپ  تراهط و  هب  شیارگ  وس و  کی  زا  یتسپ  هب  لیم   ) تعیبط ود  هب  هدیقع  هک  دوب ، يردق  یلزتعم و  یعیش  یلو 

تسا . ینید  هدیقع  رظن  زا  زورنآ  فورعم  ياه  هلحن  بهاذم و  نیرتملاس  نیا  و 
هیمیج هدیـصق  هب  لالدتـسا  رما  نیا  رب  هدرک و  یم  عیـشت  راهظا  وا  هک  دنا  یعدـم  نایدادـغب  تسا : هتفگ  نارفغلا "  هلاسر  رد "  يرعم "  " 

تسا . هتشادن  رگید  يارعش  بهذم  زج  یبهذم  وا  مدقتعم  نم  هتفگ : نآ  بیقعت  رد  هاگنآ  دننک ، یم  شا 
یتقو مهارعش  تسا "  هتشادن  رگید  يارعـش  بهذم  زج  یبهذم  وا  دیوگ "  یم  هدرک  دیدرت  وا  عیـشت  رد  يرعم "  ور  هچ  زا  میناد  یمن  ام 
راهظا نایعیـش  رگید  زا  شیب  هتفرگ  شیپ  ار  طارفا  هار  یهاگ  هکلب  دـنوش  یم  هعیـش  اعقاو  مدرم  ریاس  دـننام  دـنریذپ  یم  ار  عیـشت  بهذـم 

نینچ رگا  و  تسا ، هدنام  هدیشوپ  وا  رب  شبهذم  تقیقح  ور  نیا  زا  هتشادن ، یهاگآ  ار  راعشا  همه  رب  يرعم  میدقتعم  ام  دنیامن ، یم  عیـشت 
دنام . ناهنپ  وا  رب  تقیقح  نیا  دیابن  هدوبن ،

یهاگتسد اب  شزاس  ای  عمط  هزیگنا  هنوگچیه  رعاش  اریز  تسا  یفاک  کش  یب  وا  عیشت  راهظا  رد  یئاهنت  هب  هیمیج  هدیصق  نیا ، زا  هتـشذگ 
ندورس اب  سکعب  هتشادن و 

هحفص 84 ] ] 

تسا . هداد  رارق  نایسابع  نایرهاط و  هیحان  زا  يدیدش  رطخ  جامآ  ار ، دوخ  نآ ،
يور رد  ورو  تفالخ ، هاگتـسد  لباقم  هک  ار  ع ) ( ) نیـسحلا نب  یلع =(  نب  دیز  نب  نیـسحلا  نب  رمع  نب  ییحی  وا "  دوخ ، هدیـصق  نیا  رد 

. تسا هتفگ  اثر  درک ، مایق  ناسارخ  ماکح  نایرهاط ،
: دیوگ سابع  ینب  هب  باطخ  دنک ، یم  دای  نایرهاط  ءوس ) ماکح   ) زا هک  یلاح  رد  هدیصق  نآرد  و 

 " دیرادهگن . هتسب  رس  تخس  ار  دوخ  بیاعم  دیرادب و  تسد  دوخ  ياه  ینمشد  زا  سابع  ینب  يا  " 
 " تسا . ناشداسف  جاوما  رد  ندش  قرغ  اهنآ ، هتسیاش  هک  دینک ، اهر  ناشیاهیهارمگ  اب  ار  ناتءوس  ماکح  " 

دش دیهاوخ  نوزحم  امـش  دندوب ، نوزحم  يدارفا  هکنانچ  هاگنآ  دیـشاب ، دناسرب  شلها  هب  ار  قح  يا ، هدننادرگ  زاب  هک  يزور  راظتنا  رد  " 
".

 " دیرادن . يرارف  هار  هدش  مامت  امش  رب  ادخ  تجح  دروآ و  دیناوتن  شزوپ  دوخ ، ياهاطخ  زا  هک  دسر  ارف  یماگنه  " 
 " دیسر . دهاوخ  رمث  هب  اهرذب  نیا  هک  دیناشفین  نیب  امیف  نونکا  ینمشد  رذب  " 

 " دنام . یمن  یقاب  گنر  کی  راگزور  هکنیا  اب  تفای  دهاوخ  ماود  ناتیارب  دوجوم )  ) عضو دینک  رکف  رگا  هک  تسا  امش  نایز  هب  " 
 " تسا . کیرات  بش  لد  رد  نشور  دادماب  هشیمه  هک  دهد  يرت  رب  امش  رب  ار  نانآ  ددرگ و  اپ  رب  یتضهن  ناهن  يادیوس  رد  دیاش  " 

نیا اب  وا  دیـشاب ؟ نایولع  تلود  رظتنم  دوخ و  هدـنیآ  زا  دیـسرتب  هک  نیا  زا  رتحیرـص  رت و  تخـس  دـیوگب  هچ  سابع "  ینب  هب "  هعیـش  ایآ 
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، دنناتسزاب ار  ناشقح  دنبوکب و  ار  ناشنانمشد  هک  هدرک  ار  يزور  يوزرآ  یلع  لآ  يارب  هدناسرت و  ناشکلم  لاوز  زا  ار  سابع  ینب  نخس 
نایولع زا  وا  دنیوگ . خساپ  ار  هدارا  ياهملظ و  و  دننک ، یهاوخ  نوخ 

هحفص 85 ] ] 

تسا . هدرک  یهاوخ  اوه  یحضاو  روطب  یعیش  درف  ره  دننام 
زا اـهنآ  ياـیرد  ارچ  هک  دـنک  یم  خـیبوت  ار  دوخ  دراد و  ار  ناشنانمـشد  كـاله  يوزرآ  نآ  رد  هک  تسوا  هینون  راعـشا  رتحـضاو ، نیا  زا 

تسا : هدرک  یهاتوک  یناشفناج 
 " تسا . هتسشن  اهنا  نیمک  رد  مه  یبیقر  هدیشخب ، تردق  مکح و  ار  ناتنانمشد  راگزور  رگا  " 

 ". دندز زواجت  هب  تسد  هتخیسگ  ار  قح  هتشر  شیوخ ، ياه  یهاوخ  دوخ  مدرم و  ضارتعا  نایم  رد  نانیا  " 
 " دیناسر . تکاله  هب  ار  نمی  كولم  هچنانچ  درک  دهاوخ  كاله  امش  رطاخ  هبار  نانآ  دنوادخ  هک  دیشاب  ابیکش  " 

 " تسا . کیدزن  يرای  انیقی  دیزرون  يدنک  تسا  هدش  کیدزن  يرای  ناکمز  " 
 " هدش . ظفح  منوخ  هک  ناگتسباو  ایند  هب  راک  دننام  ما  هدرک  يراک  تسا ، نم  ياهریصقت  زا  نیا  " 

 " دوشیم . دراو  يا  همطل  متیصخش  وربآ و  هب  هن  و  دزیر ، یم  امش  يرایرد  هن  منوخ  هک  تسیچ  نیا  " 
 ". تسا هدرک  ظفح  نونک  ات  نارگید  ياهنوخ  اب  ارم  نوخ  دنوادخ  دنچ  ره  درک ، مهاوخ  راثن  ار  مناج  نم  یلو  " 
 " مشاب . امش  يارب  یمیخض  ششوپ  ای  هرز  متسناوت  یم  نم  ای  مدش  یم  ثداوح  جامآ  امش  ياج  هب  نم  شاک  " 

 " مرخیم . دوخب  ار  نانمشد  هزین  ما ، هنیس  هاگ و  ولگ  اب  مریگ و  دوخب  ار  فلاخم  ریت  ما  یناشیپاب  " 
 " دنک . یمن  نبغ  ساسحا  شناج ، سرت  زا  هاگچیه  درخب ، ار  قح  ياضر  امش  هار  رد  دهاوخب  هک  یسک  " 

یلع لآ  تبحم  يارب  ار  دوخ  وا  دوب  دهاوخن  شعیشت  رد  ههبش  ياج  چیه  دشاب ، هتشاد  یکرد  نینچ  دیوگ و  نخـس  هنوگ  نیا  هک  یـسک 
رد يدام  ضرغ  هنوگچیه  نودب 

هحفص 86 ] ] 

دوخ و دیاع  نآ  زا  یعفن  هن  هک  دنک  یم  اهنآ  هب  تبـسن  یتفطاع  رهم و  مالعا  دیآ ، یم  مشخب  اهنآ  رطاخ  هب  دهد ، یم  رارق  گرم  ضرعم 
ددرگ . یم  اهنآ  دیاع  هن 

زا يرگید  لقتسم  هعقاو  رد  درکیمن . دای  دوش ، یم  هظحالم  هیمیج  هدیـصق  رد  هکنانچ  دیهـش  بقل  هب  زج  رمع ر  نب  ییحی  زا "  یمور  نبا 
: تسا هدرک  دای  تیب  ود  نیا  اب  وا 

 " دش . دراو  زمرق  گنر  اب  دنوادخ  دزن  وا  دیناشوپ و  وا  رب  نینوخ  هچراپ  نمشد  هزین  " 
 " دیدرگ . هدید  مرزآ  نایورابیزاب  وا  یسوب  ور  انیع  راداب ، وا  یسوب  ور  شاداپ 

رما رد  یبهذم  ناونع  هب  ار  عیشت  وا  هک  دشاب  نیا  ربلیلد  دنک و  فرعم  بلاط ، یبا  لآ  هعیش  ار  وا  هک  دوب  یفاک  راعشا  نیا  زا  يا  هراپ  اهنت 
صخش تماما  تسا  زئاج  دنراد  هدیقع  نآ  لها  هک  یلدتعم  عیشت  هژیوب  ارعش . ریغ  ای  ارعـش  بهذم  دننام  تسا ، هتفریذپ  یمالـسا  تفالخ 
دنتسه يدیز  رتشیب  نایعیش  نیا  دننادیم ، تشز  دندش ، یلع  ضراعم  تفالخ  رما  رد  هک  ار  يا  هباحص  نعل  و  رترب ، صخش  دوجو  اب  رتورف 

و دنیوگ ، یمن  یمور  نبا  زا  رتشیب  يزیچ  یلع  لآ  يرای  رد  نانیا  دـندرک . مایق  سابع  ینباب  هلباقم  يارب  رمع "  نب  ییحی  رگـشل "  رد  هک 
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دنرادن . وا  يوزرآ  زا  رتدایز  یئوزرآ 
، شتلم بهذـم  هب  عیـشت  و  هدوب ، لصالا  یناریا  شرداـم  اریز  دـشاب ، هدرب  ثرا  هب  شرداـم  ردـپ و  زا  ار  عیـشت  یمور  نبا  دـسر  یمرظن  هب 

نارای هک  تسا  نایعـش  بوبحم  ءامـسا  زا  یلع  دیمان و  یلع  ار  وا  شردپ  هک  لیلد  نیا  هب  مه  ودوب  رت  کیدزن  یلع ، لآ  يرای  رد  نایناریا 
ینب ياهنادناخ  زا  یکی  تمدـخ  رد  دوب  هعیـش  هک  يدوجو  اب  هک  تسین  رعاش  ردـپ  رب  يداریا  دـننک . یم  بانتجا  نآ  زا  افلخ  تخـس  رس 

نایولع نایسابع و  نیب  دیدش  ینمشد  تلع  هک  يدهع  تیالو  تفالخ و  زا  ار  دوخ  هکدندوب  یمدرم  شنایاوشیپ  اریز  درب ، یم  رسب  سابع 
مارتحا و راهظا  یلع  دالوا  یلع و  هب  تبـسن  ناشنادـهع  یلو  افلخ و  زا  يا  هراپ  داـتفا  یم  قاـفتا  یهاـگ  دنتـشادیمهگن ، رود  دـیدرگ . یم 

هکنانچ دنیامن ، میرکت 

هحفص 87 ] ] 

یم هک  يدهع  یلو  رـصتنم "  زا "  هکنانچ  و  تسا . روهـشم  هتفگ ، ار  وا  حدم  دایز  یمور  نبا  هک  يا  هفیلخ  دضتعم "  دروم "  رد  رما  نیا 
نیا تشک ، یلع ، هلآ  یلع و  تمرح  زا  عافد  رد  داتفا ، قافتا  ود  نآ  نیب  هک  یخوش  دروخرب  کی  مرج  هب  ار  لـکوتم "  شردـپ "  دـنیوگ 

دیوگ ):  207 هحفص 209 - رد  رهاط  ینب  عیشت  دییات  زا  دعب  سپس  ، ) تسا هتسویپ  ترهش  هبزین  رما ،
رگد زا  نوچ  دشخب و  يریلد  سرت ، ماگنه  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدـیقع  دـشوکب ، نآ  هار  رد  ناسنا  تسا  هتـسیاش  هک  يا  هدـیقع  نیرتهب 

ار رضاح ، عضو  رتهب ا،ز  يا  هدنیآ  هب  ندیـسر  يزورآ  دیاشگب  شربارب  رد  ار  شزوپ  رطاخ و  یلـست  هار  دمآ  مشخ  هب  ثداوح ، ياهینوگ 
عیـشت رد  لماک  دحب  یمور  نبا  ار  اهنیا  همه  دزادرپب  ار  یـسک  ره  قح  دـیدزب و  ار  ینادان  ياهیگریت  رتکیدزن ، نیا  زا  و  دـهن . شیاپ  شیپ 

و دـنیاهنآ ، نمـشد  همه  مدرم  دنرـضاح و  عضو  رادـفرط  هک  نایـسابع  لـباقم  رد  دروآ ، یم  تسدـب  بیاـغ  رظتنم  ماـما  يرادـفرط  يولع 
بهذم رب  نارعاش و  رگید  بهذم  رب  وا  و  دوب ، شیاهدیما  رد  دوب ، شلد  رد  یمور  نبا  عیـشت  ور  نیا  زا  دنراد . ار  ناشکلم  لاوز  يوزرآ 

دوب . عیشت  نارادفرط  زا  نادرم ، رگید 
هب تبـسن  هدومن  راختفا  نآ  هب  هکلب  دزادرپ . یم  لدـج  ثحب و  هب  هراب  نآ  رد  هن  دـنکیم و  ناهنپ  ار  نآ  هن  یمور  نبا  لازتعا ، دروم  رد  اما 

دزور . یم  صرح  نآ 
تسا : هتفگ  ثیرح "  نبا  هرابرد "  هلمج  نآ  زا 

 " دننادرگ . یم  راکشآ  ار  دو  اه  یناهنپ  ماجنا  رس  هکیلاح  رد  دناشوپ  یم  ارنآ  يور  هک  ناهن  رد  تسا  یلزتعم  کی  وا  " 
 " ما . لیخب  نآ  نادرد  نم  ادبا ، منک ؟ اهر  ار  لازتعا  هدیقع  نم  ایآ  " 

 " دوب . مهاوخن  وا  نید  هب  نم  دشاب ، لازتعا  زا  ریغ  يزیچ  هب  ثیرح "  نبا  هدیقع "  رگا  نم  رظن  هب  " 
ماجنا هک  یلمع  رب  ربج  رفیک  زا  ار  دـنوادخ  ودـنرایتخا  هب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  هیردـق  تسا  هیردـق  عباـت  لازتعا ، رد  یمور  نبا  بهذـم 

نیا دننکیم . هیزنت  هدش ،

هحفص 88 ] ] 

: دوشیم مولعم  دهدیم  دنگوس  یبهذم  دنویپ  هب  ار  وا  هک  یشاق "  نب  سابع  هب "  باطخ  رد  وا  نخس  زا  بلطم 
دزاس "  یم  ادج  دنزرف  زا  ار  ردپ  هک  تسا  يدحب  ینید  یگتسب  دشابن  مه  یلیماف  تبارق  ام ، نیب  رگا  " 

 " دندرگ . ود  ره  رکنمای  دنیوگ  ار  ود  نیا  هیبش  هک  یناسک  اب  هن  یلو  میکرتشم  مه  اب  دیحوت  لدع و  هب  هدیقع  رد  ام  " 
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 " دنهن . تیاده  تنس  هکیناسک  هب  دسر  هچ  ات  تسا  مکاح  تقافر  دنا ، هداهن  هدننک  هارمگ  یتعدب  هک  سک  ود  نایم  " 
 " شاب یمئاد  طوبضم و  تسا ، هدنیاپ  مزالم و  وت  رب  هک  دوخ  نافوکش  يوخ  اب  " 

 " دشکیم . زاب  شیورد  یلزتعم  تدعاسم  زا  ار  دوخ  تسد  هک  نکمتم ، یلزتعم  رفن  کی  رذع  تسیچ  " 
 " تسا . هتخیسگ  ار  شلازتعا  نامیپ  دشاب  هتشاد  يرادنپ  نینچ  رگا  دتفا ، یم  ریخات  هب  وا ، یمتحریدقت  درادنپ  یم  ایآ  " 

 " تسا . هدشن  فرحنم  هتفرن و  ردب  هار  زا  وا  هکنآ  لاح  هنوگچ و  درادن ؟ ار  شقیفر  یگتسیاش  وا  ياطعای  " 
 " دوش . یم  هدنسب  تسا  روسیم  هچنآ  هب  ردارب  زا  ردارب  هکیتروص  رد  تسین  شرایتخا  رد  دنک  یضار  ار  وا  دناوتب  هک  يزیچ  ای  " 

 " ددنبن . راکب  ار  مکحم  يار  هکنیا  زا  تسین ، امش  لثم  یصخش  يارب  يرذع  چیه  نم  هدیقع  هب  منک ، یم  مالعا  " 
، دنمان یم  نادب  ار  هیردق  هک  تسا  یمـسا  نامه  نیا  تسا و  دیحوت  لدع و  لها  زا  یلزتعم و  وا  دوش  یم  حضاو  شمالک  زا  بیترت  نیدب 

نیا هب  و  دنتسین . رفیک  هب  لئاق  هدش ، التبم  نادب  هدرک و  ردقم  ادخ  هک  یهانگب  تبسن  ار  هدنب  دنهدیم و  تبـسن  ادخ  هب  ار  لدع  نانآ  اریز 
. دشاب تمدق  تفـص  ياراد  وا  دننام  ات  تسین  میدق  و  تسوا ، قولخم  نآرق  دندقتعم  دنـسانش ، یم  یگناگی  هب  ار  دـنوادخ  نانآ  هک  تلع 

لدع و مان  دوخ  ياربنانیا 

هحفص 89 ] ] 

اهنآ رب  ار  همالا ر  هذـه  سوجم  هیردـقلا  ثیدـح ر  هدـناوخ و  هیردـق  ار  نانآ  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  هب  ات  دـنا  هدرک  باختنا  ار  دـیحوت 
لها ام  دنـشاب . هتـشاد  ردق  هب  هدیقع  هک  تسا  یناسک  هتـسیاش  مسا  نیا  میتسین . هیردق  ام  دنیوگ  یم  دنـشاب . هداد  در  خـساپ  دـننک ، قیبطت 

مینادیم . كرش  ملظ و  زا  هزنم  ار  ادخ  میدیحوت و  لدع و 
، هدرک لالدتسا  روط  نیا  شقیفر  رب  دراد و  رش ، ریخ و  ياهراک  ماجنا  رد  ناسنا  يدازآ  هب  هدیقع  وا  هک  تسا  حضاو  شنخـس  زا  نینچمه 

یمن یئوـگب  رگا  و  شلاـمعا ، رد  ناـسنا  يدازآ  وـک  سپ  تسین  ردـقم  یئوـگب  رگا  یناـسر ؟ یمن  شاداـپ  نم  هـب  ارچ  دـیوگ : یم  وا  هـب 
يا . هتسکش  ار  يدرم  ناوج  نیئآ  يا و  هدرک  متس  یتسودرد  سپ  یهاوخ ،

رعش " : نیا  دننام  درآ . یم  دیدپ  دوخ ، ار  شلامعا  ناسنا  دهد  یم  ناسن  هک  دراد  رایتخا  هب  هدیقع  رد  حیرص  يراعشا  اهنیا ، زا  ریغ  وا 
 " دیناشکیم . دروخب  نارتشا ، راطق  هتشر  دننام  ارم  اهسوه ، لایما و  دوبن  راکرد  رایتخا  يدازآ و  ياهینوگ  رگد  رگا 

دیوگ : هک  وا ، رگید  رعش  نیا  و 
. يراک ردنا  تسد  دوخ  وت  نتسب ، نتسکش و  رد  تسا و  وت  فکرد  رایتخا  هکنآ  لاح  و  یشاب ، نینچ  اجک  " 

: دیوگ هک  شرعش  نیا  رد   "و 
 " درک . دهاوخ  لابند  ار  وت  ریخ  نآ  يدز  يریخ  راک  رد  تسد  هاگ  ره  ور  نیا  زا  تسا ، طوبرم  شا  هدنزاسب  هک  تسا  یعونصم  وکین  " 

 " درک . دهاوخ  تکاله  رش ، نامه  يدز  يرش  راک  هب  تسد  یتقو  تسا  نآ  هدننک  لمع  رثا  زین  يدب  " 
دیوگیم : دراد و  ریدقتب  هدیقع  قازرا  میسقت  رد  یلو 

 " یناوخ . ارف  دوخ  يوس  ارنآ  ای  ینک  رارف  نآ  زا  هچ  دنکیمن  قرف  دیآ و  یم  دوخ  ياپ  هب  بلط  نودب  يزور  " 
دیوگ : زین  و 
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" ؟ تسا هدش  نیمضت  يزورو  هدنز  ادخ  و  تسا ، عیسو  ردقچ  اههوک  نایم  رد  اههار ، ینیب  یمن  ایآ  " 
نینچ درک  بلط  دیاب  هک  یقزر  دروم  رد  اما  دـنک  یم  لابند  دـیوج و  یم  ار  صخـش  هک  تسا  یقزر  دروم  رد  بلطم  نیا  دـیوگ ) ینیما  )
نانآ اریز  دش  دنهاوخن  ضقانت  راچد  هیردق  درک ، بلط  دـیابن  هک  یقزر  دروم  رد  تسا ، هدـمآ  ثیدـح  نومـضم  نیمه  هب  هکنانچ  تسین 

يویند . ياه  هرهب  قزر و  دروم  رد  هن  دنرایتخا  هب  لئاق  دریگ ، یم  رارق  باقع  باوث و  دروم  ناسنا  هک  يروما  رد  اهنت 
تسا . راعشا  نیا  رد  شنخس  نیرت  حضاو  دش ) هراشا  البق  هک   ) تعیبط ود  هب  هدیقع  هرابرد  اما 

 " دنک . یم  ترپ  يدب  ياهاج  هب  ار  ام  هشیمه  هک  میتسه  یکاخ  تعیبط  ياراد  ود  ره  امش  ام و  " 
 " داد . طوقس  سودرف )  ) نیرب تشهب  هناخ ، نیرتهب  زا  ار  شرسمه  مدآ و  ام  زا  لبق  " 

 " دنتفرگ . ضوع  هب  تسا ، تسپ  شمان  دننام  هک  ار  یند  يایند  ناور ، ياهدورو  ياهغاب  ياجب  سپ  " 
 ". تخاس مورحم  قح ، راوج  برق  ماقم  زا  ار  ام  ردپ  هک  تسا  یعیبط  دب  ادخب ، دنگوس  " 

 " دندرگ . سفن  ریسا  دوخ  يا ، هدننک  ریسا  نودب  نانآ  ات  درک  تراسا  میلست  دوخ ، زا  دعب  ار  شفیعض  نادنزرف  " 
 " تسا . يدرم  دازآ  تردق  روهقم  و  دودحم ، ریسا و  ناگدازآرد ، سفن  ياوه  یلو  " 

 " دیارگ . یم  يدنلب  هب  شتآ  دننام  سفن  یلو  دنوش  هدیشک  سفن  ياوه  هب  تعیبط  نآ  رطاخب  اهرکیپ  دنچ  ره  " 

هحفص 91 ] ] 

 " دنتشاذگ . یم  راطقا  همه  زا  نآ  دیدش  شرپ  کی  اب  نانآ  دوبن ، ناشسوفن  اب  اهرکیپ  يریگرد  رگا  " 
 " دنتفرگ . یم  تسد  رد  ار ، هدندرگ  ناگراتس  ناهیک و  هام  زاب  دوب ، مه  رت  هاتوک  نانآ  شرپ  رگا   "و 

اه تبسن  نیا  تلع  تسا . شزرا  دقاف  تقیقح  نازیم  رد  هک  هداد ، یمور  نبا  هب  یـساسا  یب  ياه  تبـسن  هدنـسیون ، اجنیا  رد  دیوگ : ینیما 
نکیل دراد  تافانم  یمالـسا  دـیحوت  اب  وا  راکفا  هتـشادنپ  هک  تسا  یمور  نبا  راعـشا  ینعم  كرد  مدـع  قالخا و  ملع  زا  وا  نتفرگ  هلـصاف 
تسا نآ  هناشن  دوخ  نیا  درک و  دهاوخن  کش  وا  رعش  ینعمرد  دسانشب  ار  ناسنا  فلتخم  زئارغ  دشاب و  انشآ  نخس  ياهکبس  اب  هک  یـسک 

عوضوم زا  ثحب  نیا  نوچ  تسا و  تیبرت  قـالخا و  بتک  هلمج ، نیا  لیـصفت  ياـج  هک  هتـشاد  قـالخا  هب  لـماک  یئانـشآ  یمور  نبا  هک 
. مینک یم  رظن  فرص  نآ  زا  ام  تسا  جراخ  باتک 

، ود ره  نیا  دوب و  هدش  وا  تشرـس  ءزج  یبیغ  روای  رب  هیکت  عوضخ و  هب  هتخیمآ  سرت  اریز  دوب  شتـشرس  رد  يرادـنید  یمور  نبا  دـیوگ :
، دراد نامیا  ادـخ  هب  کش ، سرت  زا  وا  ور  نیا  زا  تسا  یتسه  ناهج  رد  گرزب  تیانع  هب  فارتعا  نامیا و  ذوفن  يارب  یفخم  رذـگهر  ود 

دهد . یم  حیجرت  زیچ ، ره  رب  ار  شمارآ  دزیرگ و  یم  قلق  بارطضا و  زا  هک  یسک  یگداس  هب  هداس ، یمیلست  تسا  میلست  هجوتم 
رثا ار  نآ  هدرک و  دیدرت  گرم ، زا  سپ  ناراگ  زیهرپ  رکیپ  ندنام  ظوفحم  هب  تبسن  هک  يا  هفسالف  رب  هک  دیـشک  اجنآ  هب  وا  یگداس  راک 

ار نآ  ءاقب  لماوع  دوب  هدیـشچ  ار  یندـب  شیامزآ ، يارب  هک  هرظاـن "  یبا  نبا  هب "  هدومن و  راـکنا  تدـش  هب  دنتـسناد  یم  طونح  اـی  وراد 
تفگ " : دنادب ،

تسا . وراد  نامز  تشذگ  زا  دعب  اهنآ  ندنام  ظوفحم  لماع  دوش  مولعم  ات  یشچ ، یم  ار  ناگدرم  هک  امش 
 " دوب . تناما  یتسار  تیاعر  يور  زا  تشیامزآ  يدزیمن ، یناوتان  هب  تمهت  ار  ناهج  قلاخ  رگا  " 
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" ؟ درادهگن ظوفحم  ناگدنز  دننام  ار  ناگدرم  تسینرداق  دنوادخ  يرادنپ  یم  ایآ  "
؟ يرادنپ یم  شیامکح  ریبادت  زا  ینیب  یم  هک  ار  ادخ  فیطل  تایآ   "و 

تفگ : یم  شرمع  رخآ  تاظحل  تفر و  ایند  زا  وا  " 
دسر . یمن  هیاپ  نادب  یسرت  چیه  هک  تسا  یساره  لوه و  ار  اراگدورپ  ياقل 

دراو نید  رد  ار  شتارظن  ءارآ و  درک و  یم  یفاب  هفـسلف  وا  ور  نیا  زا  دوب  يزیرغ  ینید  سرت  نیمه  زا  یـشخب  اهنت  وا  دزن  دب ، لاف  ای  هریط 
فوسلیف . کی  هن  تسا  دنم  رنه  کی  وا  تفگ  دیاب  اذل  هشیدنا و  هن  ساسحا  دح  رد  یلو  تخاس  یم 

دومرف هک  تسا  رپ  ص )  ) ربمغیپ نخس  زا  ششوگ  دشاب  نید  میلست  هک  یـسک  و  تسین . نید  زا  یـشخب  هریط )  ) ندز دب  لاف  دیوگ : ینیما 
یـسوفنرد فعـض  تیـصاخ  دب  لاف  هب  نداد  رثا  بیترت  هکلب  درک  دهاوخن  هیکت  نآ  هب  و  موش . هدنرپ  هن  دـب و  لاف  هن  ماح " : هریط و ال  ال 

زا ار  نآ  مالسا  دوب و  ناوارف  ندزدب  لاف  تیلهاج  رد  اذل  دشاب  هدشن  دنمورین  لاح  همه  رد  ادخ  رب  لکوت  نیقی و  نامیا و  رون  هب  هک  تسا 
تشادرب . نایم 

وا دشاب ، هدرک  زاربا  یمومع  حالطـصا  فالخ  رب  يرظن  دهاوخ  یمن  تسین و  شیریلد  تئرج و  زا  دراد  رایتخا  هب  هدیقع  وا  هکنیا  دـیوگ :
نیرتوکین هب  دنوادخهرابرد  و  دـنیب ، یم  ملظ  زا  رود  هدـنب  دـیاقع  باوث و  دروم  رد  ار  ادـخ  ریدـقت  دزادـنا و  یم  ناسنا  ندرگ  هب  ار  هانگ 

تئرج هن  تسا  هداد  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  سرت  ار ، هدیقع  نیا  ایوگ  درگن و  یم  دنک ، یم  ریوصت  ار  شیادخ  زاس  هفـسلف  کی  هک  يروصت 
نآ . هب  تبسن  يریلد  و 

نما و یگدوسآ  هب  دسرب و  یهاگهانپ  هب  ات  تشادن  یـشمارآ  دش و  هدیـشک  هلزتعم  يار  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  هک  یتالاکـشا  سرت  زا  و 
دنیاشگب ار  شهودـنا  ات  تساوخ  یم  نانآ  زا  تخادرپ و  یم  لد  درد  هب  نانآ  اب  درب و  یم  هاـنپ  ناتـسود  هب  ور  نیا  زا  دـبای . تسد  ناـما ،

دیوگ : هکنانچ 
 " دراد . یم  مکحتسم  مشاه  ینب  ناکین  هب  تبسن  ام  رهم  یتسود ، رد  ار  ام  یگتسبمه  " 

هحفص 93 ] ] 

 " اه تمواقم  رد  شنید  زا  ام  عافد  هناگی و  يادخ  دیحوت  رد  ام  صالخا   "و 
 " دتفین . رگراک  شلباقم  رد  یحالس  چیه  دبوکب و  ار  نآ  دناوتن  کش  چیه  هک  یتفرعم  نانچ  اب  " 

 " دندرگ . زجاع  ناد  نابز  ناکریز  ات  دوش  لالدتسا  نادب  هک  يا  ههبش  ره  رد  هشیدنا  ندرب  راکب  اب   "و 
 " میرب . یم  رسب  هودنا ، زا  هدنکآ  يا  هنیس  اب  وا  تجح  هب  تبسن  صالخا  و  راگدورپ ، ياضر  هیاس  ریز  رد  ود  ره  امش  ام و  " 

لها هب  برقت  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  وا  دزن  نامیا  هجرد  تیاهن  رگید ، يرما  ینید  ضئارف  يادا  تسا و  رما  کی  نامیا  تسه  هک  يزیچ 
يرگیزاب و هب  دـهاوخیم  هچ  ره  ات  دراذـگ  زاب  ار  شهار  هاگنآ  دـهد ، نیماـت  وا  هب  شتمحر  لدـع و  هب  ناـنیمطا  دـنوادخ و  هیزنت  و  تیب ،

تسین . شدنیآ  شوخ  دراد  زاب  يزیرغ  ياهزاین  تایهتشم و  زا  ار  وا  هک  يراد ، هزور  الثم  یلو  دنارذگب  حازم 

ریخ  لک  عنامب  الها  الف 
بارشلاب ماعطلاب و  الها  و 

 " منک . یم  لابقتسا  یندیشون  كاروخ و  زا  یلو  میوگیمن  دمآ  شوخ  يریخ ، ره  زا  ریگولج  هب  نم  " 

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 53 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


دیوگب دنک و  هیبشت  جارعم  بش  هب  هدنارذگ  یشوخ  رد  هک  ار  یبش  دنیب  یمن  یعنام  هکلب 
 " دیدرگ . جارعم  بش  دننام  ور  نیا  زا  دیناسر  يزوریپ  دنلب  ماقم  هب  بش  نآ  رد  ار  ام  یتخبشوخ  " 

، دـهد یمن  تسد  زا  ار  حازم  يرگیزاب و  تلاح  ره  رد  هکنانچ  دـنکیم  تعاطا  ینآ ، تاساسحا  زا  شا  یقالخا  ياوقت  رد  وا  لـیلد  نیمهب 
يدباع وا  دسر  یم  رظن  هب  راعـشا  نیا  یـسرب  رد  دسر . یمن  شیاپ  هب  راگزور  دابع  زا  يدحا  دـیایم ، نایم  هب  عوشخ  اوقت و  ياپ  مه  یتقو 

! تسا هدینارذگ  تدابع  هعموص  رد  ار  يرمع  هک  هدوب 

هحفص 94 ] ] 

هتخاس یهت  هاگباوخ  زا  ولهپ  ناراگ ) زیهرپ   ) نانآ " 
دنا هدنهانپ  دوخ  يادخ  هب  اجر  فوخ و  نایم 

هدودز - دوخ  هدولآ  باوخ  نامشچ  زا  ار  باوخ  تذل  و 
دننک یم  عولط  يرگید  زا  دعب  یکی  دنرگن  یم  ار  نارتخا 

ینیب - هب  ناتشگنا  اب  هراشا  ماگنه  ار  نانآ  رگا 
دنشکیم هآ  هنوگچ  دنروخ ، یم  رب  تمایق  هب  طوبرم  تایآ  هب  هک  یماگنه  و 

. دنیاس یم  كاخ  رب  اه  هنوگ  عوشخ  لامک  اب  هک  یماگنه  و 
اسآ . لیس  ياهکشا  نایرگ و  ینامشچ  اب 

! تسا وکین  تراک  همه  هک  يا  ام ، رایتخا  بحاص  ام  يادخ  دننک ، یم  اعد 
. رذگ رد  ام  هانگ  زا  نامراسکاخ ، ياه  هرهچ  رطاخ  هب 

رذگب  ام  هانگ  زا  نامنایرگ ، ياهمشچ  رطاخ  هب 
میرادن ار  یسک  یتقو  یتسه ، ام  یمرگ  تشپ  نیرتهب  وت 

. دونش یمن  ار  نآ  شوگ  هک  یخساپ  دسر ، یم  خساپ 
دوشیمن عیاض  نم  دزن  ناتیاهراک  مناتسود ،

دنام "  یم  ظوفحم  نم  دزن  تناما  هب  دیهد ، نم  هار  هب  هک  ار  دوخ  ياهناج 
هک  "  ) نیدلا یحم  ضراف " و "  نبا  دننام "  یئارعش  زا  راعشا  هنومن  نیا  هاگچیه  ام  دراد  رایسب  هناعـشاخ  راعـشا  هنومن  نیا  زا  یمور  نبا 

. میا هدینشن  دنا ،) فوصت  نافرع و  هب  فورعم 
. تسین ههبش  کش و  یگریت  زا  یشان  رایتخا  باب  رد  یمور  نبا  هدیقع  دیوگ : ینیما 

هب دـقتعم  تشونرـس ، زا  سرت  باسح  هب  وا  تسا . هدرک  ذاختا  لیلد  ناهرب و  هجیتن  رد  ار  هدـیقع  نیا  هکلب  تسا ، هتـشادنپ  داـقع  هکناـنچ 
ناهرب يور  زا  تسا  ضحم  ریدـقت  هک  يزور  باب  رد  وا  هدـیقع  هکنانچ  تسا . هتـشاد  مزلم  نادـب  ار  وا  عطاـق  نیهارب  هکلب  هدـشن ، ریدـقت 

يرهاظ ، بابسا  لابند  دشاب و  ششوک  هب  فلکم  لاح  نیع  رد  ناسنا  هک  درادن  یتافانم  هدش و  ذاختا 
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دوش . یسررب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یمالسا  هفسلف  لئاسم  اهنیا  دورب . تسا ، ناهج  ماظن  رب  مکاح  هک  یهلا  سیماون  قبط  رب 
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تـسا دنوادخب  نموم  ناملـسم  ره  تایـصوصخ  زا  نیا  تواسق ، ملظ و  زا  ادخ  نتـشادنپ  هزیکاپ  تمحر و  لدع و  هب  یمور  نبا  ءاکتا  اما 
دسانشب . شلالج  لامک و  تافص  هب  ار  ادخ  هک 

لثم هتفرگ و  رارق  تلاسر  رجا  نآرق  هیآ  صن  هب  هک  تسا  اـهنآ  یتسود  تدوم و  بلج  يارب  اـهنت  ع )  ) نیرهاـط تیب  لـها  هب  برقت  تلع 
ربمغیپ تیب  لها  دیدرگ . قرغ  دیزرو  فلخت  سک  ره  و  تفای ، تاجن  دش ، لخاد  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  هتشگ  حون  یتشک  لثم  اهنآ ،

رگا هک  دنتسه  یتناما  ود  ره  نیا  تسا : هدومرف  هدرک ، یفرعم  دوخ  زا  دعب  نیـشناج  ار  نانآ  ربمغیپ  دنا و  باتک  نیرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ناهج يارب  ار  ام  اهنآ  هب  یکیدزن  هک  دنراد  یگتـسیاش  ردقچ  نانآ  سپ  دـش . دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دـعب  هاگچیه  دـیدز  گنچ  اهنآ  هب 

دشخب . یناور  نیمات  ترخآ ،
يارعش رایـسب  هچ  درک ، هذخاوم  نادب  دیابن  ار  ارعـش  تسا و  يرعـش  نیماضم  اهنیا  تفگ  دیاب  وا ، هب  یمزرآ  یب  یعبط و  خوش  تبـسن  اما 

دنا . هدورس  ار  نیماضم  نیا  لاثما  هک  ینمادکاپ  و  فیفع ،

رعاش ینارس  وجه  هزیگنا  رد  یثحب  رعش و  کبس  هویش و 

یمور و نبا  یکی  دـندش : رت  روهـشم  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  نورق  يارعـش  رگید  زا  هک  داد  نوریب  وگ  ءاـجه  رعاـش  ود  يرجه ، موس  نرق 
دنا . هتفگ  وجه  ار  همه  مدرم ، ماکح و  افلخ ، هک  یعازخ  لبعد  يرگید 

: تسا هدز  لثم  ود  نآ  هب  دوخ ، نادنزرف  رب  راگزور  یئوگ  وجه  رد  هدروآ و  شرعش  رد  مه ، اب  ار  رعاش  ود  نیا  يرعم "  ءالعلا  وبا  " 

هلها  اجه  رهدلا  فصنا  ول 
لبعد وا  یمورلا  هناک 

اریز دیازفیب ، مان  ود  نیا  هب  يا  هزات  مسا  دناوت  یمن  مه  زورما  سیون  خیرات  یتح 
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دشن . ادیپ  دهد ، ناشنریثات  ذوفن و  دشاب و  هنیمز  نیا  رد  دنآ و  هیبش  هک  یسک  موس  نرق  زا  دعب  ياه  هرود  رد 
باتک نیا  ریغ  رد  هکنانچ  لبعد  ددرگیم . راکـشآ  یبوخب  مه  اب  هنراقم  رد  هک  دـنراد  اجه  رد  یـصاخ  کبـس  مادـک  ره  وگاجه ، ود  نیا 

، دوش یمن  هدید  مدرم  زا  یترفن  شعبطرد  یمور  نبا  اما  و  میوشیمن .) رکذـتم  تسین ، طوبرم  اجنیا  هب  نوچ  ار  وا  لبعد  ثحب  .. ) میا هتفگ 
راکتبا دراد . لیخت  تقد  یشاقن و  تردق  هک  تسد ، هریچ  تسا  يدنم  رنه  وا  دشاب . نزهار  برع ، تایبدا  رد  هعماج  يارب  دهاوخ  یمن  وا 

هب ار  شقیقد  یـساکع  نیبرود  دیوگ ، اجه  ار  يزیچ  ای  یـصخش  دهاوخب  یتقو  دنک . یم  يزاب  ظافلا ، لکـش  یناعم و  اب  و  دـهدیم ، ناشن 
، دـشاب هدرک  وجه  شدوخ  هلیـسو  ار  دوخ  دوجوم ، ریوصت  هک  يروطب  دزادرپ  یم  شرعـش  رد  نآ  زا  یتروص  دزاس و  یم  هجوتموا  فرط 
رد ار  یلکش  هک  یتقو  دننام  تسرد  دنکفا . یم  هدش  يرادرب  سکع  هرهچ  فعـض  ياه  هطقن  هصیقن و  هب  ار  نیب  رود  هاگن  ریوصت  نآ  رد 

کی دهاوخب و  هک  تسا  یلکش  ره  يارب  يا  هدامآ  یشاقن  عون  کی  وا  ياهاجهور  نیا  زا  دنهد ، هئارا  دنهاوخب  بدحم  رعقم و  ياه  هنیآ 
دنشاب . هدرک  کیرحت  ار  وا  هک  یناسک  هب  تبسن  تسا ، یفلتخم  میهافم  اب  يزاب  عون 

رد یتشپ  هب  شیارگ  هلمج  کی  رد  هک  ار  ندـمت  بویع  مامت  دریگ و  یم  ار  ملع  شوه و  لقع و  دوخ ، هدـش  وجه  صخـش  زا  یمور  نبا 
، میزادـنیب ار ، زور  نآ  ندـمت  رب  مکاح  يراب  دـنب و  یب  ندـمت و  تابجوم  وا  ياهاجه  زا  یتقو  دنابـسچ  یم  وا  هب  تسا ، تاوهـش  تاقرغ 
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. تسین يزاس  لکلکش  یعبط و  خوش  لیبق  زا  زج ، يزیچ  نآ  هدنام  یقاب  نیا و  هدرک  فذح  ار  شتمسق  نیرت  هدننز 
باسح هب  و  تشادن ، يزاین  نادب  دنچ  ره  هدرک  راک  نآ  رد  دایز  هدیزگرب و  ار  نآ  دـیدرت  یب  هک  تشاد  یـصاخ  رنه  اجه  رد  یمور  نبا 

قیقد ياهیزاس  هیبش  یهاکف و  ياه  هرظنم  کحـضم و  ریواصت  اب  يزاب  يزاس و  کلکـش  رنه  نآ  زا  دوصقم  دوبن ، مه  یـسک  اـب  ینمـشد 
تسا تسد  هریچ  شاقن  عبط  رد  هکنانچ  یمور  نبا  تشرس  رد  لیامت  نیا  ایوگ  دوب .
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تخادرپ . یم  راکتبا  و  یمکحم ، لامک  رد  ار  دوخ  یشاقن  هدروآ و  ملقب  انیع  هدید  هچ  ره  هک  هتشاد ، دوجو 
يا هنـسح  طـباور  مدرم  وا و  نیب  هتـشادن و  دوجو  نآ  يارب  یترورـض  دـنچ  ره  دوش ، یم  هدـید  یمور  یبا  نبا  رعـش  رد  اـهاجه ، زا  هچنآ 

یکی اجه و  ات  میمانب  روصت  لیخت و  تردـق  تسا ، رتهب  ار  رنه  نیا  و  تسا . هتفرگ  تروص  وا  يدـنمرنه  زاربا  روظنمب  تسا ، هدوب  دوجوم 
يایافخ زومر و  تسا و  دراو  يرنه  نینچرد  ناتدنزرف  دینیب  هب  رگا  امش  مومذم ، دورطم و  هن  تسا  بولطم  تائیس ، هن  تسا  تانـسحم  زا 

ار وا  دهد و  یم  شحف  یک  هب  دینیب  هب  یتقو  هکنیا  اب  دیآ . یمن  ناتدب  دیـشاب ، شداشرا  بیذهت و  ددص  رد  امـش  دنچ  ره  دناد  یم  ار  نآ 
ریواصت یناعم و  كرد  یهاکف و  ياه  یشاقن  هب  هجوت  زا  ار  وا  رگا  اریز  دش . دیهاوخ  ینابصع  نارگن و  دیوگ  یم  اجه  دنک و  یم  نیهوت 

هتـشاد زاب  تسا  هدش  یم  وا  يرکف  ومن  دـشر و  ثعاب  هک  یقالخا  زا  ار  وا  امـش  تقیقح  رد  دـیراد ، زاب  نآ  هباشم  تاروصت  مسجت  نآ و 
زاب نآ  ياه  هزیگنا  یئوگ و  اـجه  زا  ار  وا  رگا  یلو  دـیا . هدـش  ریگولج  دـمهف ، یم  هچنآ  مهف  قیدـصت و  زا  ار  وا  قداـص  ساـسحا  دـیا و 

دیا . هتشاد  زاب  ار  وا  تسین  لباق  هک  يدئاز  يوخ  زا  دیراد ،
دیاـب میدرک  داـی  هک  اـهاجه  هنومن  نیا  زا  ریغ  رد  دنـشارتب  شیارب  يرذـع  اـت  دـهاوخ  یم  هن  دراد و  يرذـع  هن  هک  یمور  نبا  رنه  تسنیا 
زاغآ ار  يا  هلمح  هکنیا  هن  تسا  هدرک  عافد  دوخ  زا  ای  و  دشاب . هدزتسد  اهنادب  دو  وا  هن  دنا  هدیناشک  اهنادـب  ار  وا  هک  تسا  يدراوم  تفگ 

دیناوخ . یم  شرعش  رد  یتقو  هکنیا  اب  دشاب  هدش  هتخیگنارب  دوخ  وا  هن  دنا ، هتخیگنا  رب  ار  وا  ادمع  دراوم  يا  هراپ  رد  ای  دشاب و  هدرک 
 " ددرگیم . زوریپ  دشاب ، رت  دب  يرگید  زا  شردام  ردپ و  شدوخ و  هک  یسک  هشیمه  دننک  یشاحف  مه  اب  هک  رفن  ود  " 

یلو دشاب . دیوگ ، یم  اجه  ناشفعـض  طاقن  هب  ار  نایوگ  اجه  هک  یـسک  برع و  نابز  نیرفآ  اجه  یمور  نبا  نآ  هدـنیوگ  دـینکیمن ، رواب 
تشاد یم  تسود  دش ، یم  یفعتسم  رفنتم و  یئوگ  اجه  زا  دیدرگ ، یم  شلماکت  هار  هجوتم  تاقوا  یخرب  وا  تسا ، نیمه  تقیقح 
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یسک دنکشن و  ار  هبوت  رگید  ات  درک  یم  دای  دنگوس  دشخب و  تاجن  ار  دوخ  دنـشاب ، شا  هدننک  اجه  وگ و  دب  دنچ  ره  نارگید  ياجه  زا 
: دیوگ هکنانچ  دنکن  وجه  ار 

 " میوگن . اجه  ار  يدحا  دنک ، وجه  ارم  هک  یسک  زج  راگزور ، نارود  رد  ما  هدرک  دای  دنگوس  " 
 " دنریگب . نم  زا  ار  دوخ  ناما  طخ  مدرم  همه  ات   " مزادنیب " . وس  کی  هب  دننک ، اجه  ارم  دنچ  ره  ار  یئوگ  اجه  یلکب  هکلب  " 

دنک "  اهر  ارم  ممشخ ، هکنیا  طرشب  مشخ ، ات  دیآ  رت  زیزع  يرداب  درب  ارم  " 
 " تسا . رت  رب  یئوگ ) اجه  مشخ و   ) تلاهج لامعا  زا  ملح  دشاب ، مفک  رد  ملح  نانع  رگا  " 

تـشرد اب  هتخیمآ  تارارـش  و  هدـش ، هدـیرفآ  ریگناسآ  سفنلا و  میلـس  نطاب  زا  وا  اریز  تسا  رت  بسانتم  یمور  نبا  اب  هشیدـنا ، هویـش  نیا 
، دوب نوزفا  شترارش  رگا  ای  داتفا و  یمن  شزاین  یئوگ  اجه  همه  نیا  هب  تشاد ، تارارش  وا  رگا  هکلب  تسین : وا  نطاب  رد  ینمشد  یئوخ و 
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هب هلباقم  شیاجه ) اب  ، ) دوب هتخاس  ینیماـت  دوخ  يارب  تارارـش  هار  زا  رگا  اـه  ینمـشد  لـباقم  رد  اریز  دومن  یم  رتمک  ار  شا  یئوگ  اـجه 
عاونا ینمـشد و  يزوت و  هنیک  هناـشن  شیاـجه  هلمح و  موجه و  ناونع  هب  هن  دوب  یعاـفد  هحلـسا  وا  یجه  میتفگ  هکناـنچ  درک . یمن  لـثم 

. تسناد زیهرپ  لباق  ریغ  لمحت و  لباق  ریغ  ملظ  ساـسحا  عبط ، رفنت  ینورد  یتحاراـن  رادومن  ار  نآ  ناوت  یمن  هکناـنچ  دوبن . ینطاـب  رورش 
هدینـش اهنآ  زا  یـسک  یئوگدب  رد  يا  هملک  هکنیا  نودب  ار  یگدنز  دنوش ، یم  داسف  يدعت و  لتق و  بکترم  هک  رورـش  مدرم  زا  يرایـسب 

. دنا هتفرگ  يزوت  هنیک  تمذم و  يوخ  اریز  دنهد  یم  ناشن  يزوت  هنیک  یئوگدب و  مدرم ، زا  يرایسب  دنرب و  یم  رسب  دوش ،
دنکیم كرد  یبوخ  هب  دناوخب ، شناتـسود  زا  يا  هراپ  هلاخ و  رـسمه و  ردارب ، ردام ، نادنزرف ، هرابرد  ار  یمور  نبا  ياثر  هک  یـسک  یلو 

زا ناردارب ، ناتـسود و  هب  سنا  و  محر ، هب  هجوت  و  دراد ، ناـضیف  تبحم  رهم و  وا  تشرـس  زا  هک  هدرک  شوارت  یـسک  عـبط  زا  اـهاثر  نیا 
ینشور لیلد  وا ، یثارم  ور  نیا  زا  دشوج . یم  شنطاب ،
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هدش هدورس  عمط  لیم و  رثا  هک  وا  ياه  حدم  هن  دشاب  یفـصنم  يامنهار  وا  تخانـش  يارب  دناوت  یم  هک  تسوا  ینابرهم  تفوطع  نازیم  رب 
دنک یم  یئامن  دوخ  يدرم  تشرـس  اهاثر  نیا  رد  تسا . هتفرگ  هشیر  مدرم  يوخ  رب  يربص  یب  يزوت و  هنیک  هزیگنا  زا  هک  شیاه  اجه  اـی 

، بوبحم يرـسمه  نابرهم ، يردپ  تقفـش ، اب  يردارب  کین ، يدنزرف  هدـنهد  ناشن  سکعب  تسا و  هتخاسن  نوگ  رگد  ار  وا  زاین  زآ و  هک 
يذوم زوـت و  هنیک  لد ، تخـس  رورـش ، یناـسنا  دـناوت  یمن  يدرم  نینچ  تسا . نوزحم  شردارب  نزح  رد  يردارب  نوـچ  و  فور ، یلیماـف 

دشاب .
، میریذـپب وا  هرابرد  ار  مدرم  نخـس  هکنیا  زا  لبق  دـنک  یم  مکح  ام  لقع  دـیآ ، دـیدپ  لوق  رد  یفالتخا  شنامز  مدرم  وا و  نایم  هاـگ  ره  و 

ناسآ دـمایم . بیرغ  ناشرظن  هب  شراتفر  هک  ار  وا  رب  نتـسب  غورد  و  زاجمار ، وا  رازآ  نانآ  اریز  میرگنب . شنامز  مدرم  هراـبرد  ار  وا  نخس 
رد دـنریذپب  شا  هراـبرد  ار  یتفگـش  تمهت و  عون  ره  دـندید ، یـسک  زا  یبیرغ  راـتفر  هاـگ  ره  دـنا  هدرک  تداـع  مدرم  دـندرک . یم  یقلت 
اب دشخب  یم  مدرم  زا  شتیاکـش  نتفرگ  الاب  سرت  زا  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  مدرم  ياهیدـب  تسا و  رازیب  اه  تمهت  نیا  زا  دوخ  وا  هکیلاح 

دیوگ : هچنانچ  دنفاصنا  یب  مدرم  دناد  یم  هکنیا 
 ". دنک یم  دنم  هلگ  ار  مدآ  مه  نآ  زا  رتمک  دنچ  ره  مدیشخب  ار  وا  نم  هک  دیسر  ینخس  نمب  يردارب  زا  " 

 " مدروآ . رطاخب  دشخب ، یم  ار  يراک  اطخ  ره  هانگ  هک  وا ، زا  دنچ  ینساحم  مشخ ، نتخورفارب  ماگنه  " 
 " منک . یشوپ  مشچ  خیبوت  نودب  اهیدب  زا  مرگنب و  نشور  هدید  اب  ار  اه  یبوخ  هک  تسا  نیمه  نم  بسانم  " 

 " يا . هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  هاگ  زیرگ  نیرت  شخب  تاجن  ینک ، یم  هئربت  ار  دوخ  ینازیرگ و  ام  مشخ  زا  هک  یسک  يا  " 
 " تسا . هتفریذپ  دمآ  شوخ  یگتسیاش و  اب  امش  رهم  تسا و  مدقم  ناتهانگ  رب  یئور  هداشگ  اب  امش  شزوپ  " 
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 ". منک یم  بیذکت  ار  نآ  مشوگ  اب  ینمشد  ماقم  رد  نم  دسرب ، مشوگب  وت  زا  يزیچ  رگا  " 
 " منکش یمن  ار  متقافر  دشاب ، هدشن  نوگ  رگد  لد  ات  ینابز ، رییغت  درجم  هب  نم  " 

وجه يوربآ  ضرعتم  تدش  هب  تسا و  دایز  شیاهاجه  ارچ  سپ  دوبن ، جـنر  دوز  سفن و  دـب  رورـش و  يدرم  یمور  نبا  هکنیا  اب  نیا  ربانب 
يورجک و هلیح و  رکم و  اب  تسا . نطاب  شوخ  تسین  زاب  هلیح  هک  دنزیم  تسد  راک  نیدب  ور  نآ  زا  منک  یم  نامگ  ددرگیم ،؟ شناگدش 
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يارب ار  بدا  شناد و  رعش و  دوب ، هتفر  ورف  دوخ  رنه  رد  وا  تشادن . يراک  ورس  دوب ، رصع  نآ  یگدنز  هلیـسو  هک  لیبق ، نیا  زا  یئاهرازفا 
هب ار  ترازو  ماـقم  هـک  دوـب  يا  هرود  رد  وا  اریز  تشادـنپ  یم  یفاـک  یئاـهنت  هـب  تساـیر ، ترازو و  ماـقم  هـب  ندیـسر  دوـخ و  تیقفوـم 

افلخ و راب  ردب  بیرقت  يارب  هک  دندوب  بلط  واد  رازه  نارازه  تاماقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دندرپس و  یم  ثیدح  نایاور  ناگدنـسیون و 
دندرک . یم  مهارف  هلیسو  ماکح ،

اـضتقا نامز  گنهرف  هک  یملع  ره  تغل و  تئیه ، قطنم ، هنیمز  رد  یتامولعم  اـب  هارمه  تیاور ، رپ  یبیطخ  و  هدنـسیون ، يرعاـش  یمور  نبا 
هب ندیـسر  لاـم و  ندروآ  مهارف  يارب  یئاـهنت  هب  رعـش  و  تسا .. رعـش  شیاـهرازفا  نیرتمک  تسا  هتفگ  يدوعـسم "  هکناـنچ "  اـی  تشاد 

تسا . یفاک  اهوزرآ 
هکنیا زج  دش ، دهاوخ  هچ  دنسانشب ، دراد  یهاگآ  زین  موجن  هفسلف و  رب  هک  يا  هدننک  تیاور  هدنـسیون و  رعاش ، ار  وا  مدرم  یتقو  نیا  ربانب 

وا ملع  هن  هک  یمدرم  زا  يرایسب  يارب  هکنانچ  دنک ، يراگتساوخ  ار  دوخ  بوبحم  دباتـشب و  وا  يوس  هب  هدش ، وا  راتـساوخ  ترازو  هاگیاپ 
ریسفت مصتعم  يارب  هک  هملک  کی  رثا  رب  هک  دوبن  تایز "  نبا  نیا "  ایآ  دش ، مهارف  ترازو  دندیسر ، یم  وا  تغالب  هیاپب  هن  و  دنتـشادار ،

دندوب . دلب  مهابدا  مومع  هکدوب  ءالکلا "  هملک "  نآ  و  دیسر ؟ تارازو  ماقم  هب  تخادرپ ، نا  لیصفت  هب  درک و 
ارعش و زا  يدحا  هک  دناد  یم  تغل  بیارغ  ردق  نآ  هک  تسا  یسک  یمور  نبا  یلب 
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زا یمور  نبا  قح  نداد  زا  هک  تسا  هشیپ  متس  ردق  هچ  ایند  نیا  دراد  ار  ترازو  یگتسیاش  هدایز  یلیخ  وا  سپ  دناد ، یمن  شرـصع  يابدا 
! دزرو یم  لخب  وا  هب  تورث  بصنم و 

هن دـش و  نآ  هن  یتقو  دوش ؟ یم  مه  گرزب  ناگدنـسیون  ءارزو و  زا  یخرب  يدـنمراک  ای  یگدنـسیون  زا  رتمک  ایآ  دـشن ، ترازو  هک  لاح 
دراد .؟ مه  رت  هیام  ورف  رتموش و  يریصقت  ریصقت ، نیا  زا  راگزور  ایآ  و  درک ؟ روصت  ناوتیم  رتالاب  نیا  زا  ناسنا  يارب  یتراسخ  ایآ  نیا ،

ار شتسد  يزیچ  و  دور ؟ یم  نی  زا  همه  اهنیا  ایآ  دوب "  یهاوخ  تفارش  يارب  وت  دوب "  هتفگ  هک  دنزرف  هدنیآ  هب  دیما  شردپ و  یئوگشیپ 
دریگ ؟ یمن 

ياهوزرآ و  یکدوک ، نارود  لوط  هتـسویپ  دراذگ و  یم  رثا  شتآ  ياه  هرارـش  دننام  ناکدوک  بلق  رد  هک  تسا  اه  یئوگـشیپ  هنوگ  نیا 
، هتفر داب  رب  ياهوزرآ  دـسر  ارف  یناوج  یتقو  لاح  نیا  اب  ایآ  دراذـگ . یم  رثا  صخـش ، لد  قامعا  رد  و  دـشخب ، یم  تنیز  ار  نآ  یناوج ،
رب يداسک  یـشیورد و  يرامیب ، هب  ار  اهنآ  راگزور  دوش و  یم  هدید  شفالخ  ای  دوش  یمن  هدید  رگید  ددرگ ؟ یم  دـیدپ  ان  هدوهیب و  همه 
یم هنوگچ  و  دوش ؟ هدرتس  تسا ، هتـسب  شقن  نآ  رد  هک  یبلق  هک  یتقو  رگم  درتس  لد  زا  ار  اهنامرآ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  و  دـنادرگ . نم 
نآ یساسا  ياه  هیاپ  ددرگ و  نوگژاو  همه  یبلق  ياه  هشیدنا  هک  یتقو  رگم  دروآ ، رد  هتـشذگ  لد  رد  هچنآ  سکعب  جراخ  رد  اهنآ  ناوت 

تسین . یناسآ  راک  دریگ ، يزاب  هب  ارنآ  ود  ارود  هک  یسک  يارب  زج ، دیآ و  راوشد  رایب  اهلد  رب  هک  تسا  يراک  نیا  دچیپ و  مهرد 
: دیسرپ یم  دوخ  زا  شرعش  رد  زور ، ره  و  هعفد ، ره  یمور  نبا  هک  دوب  نینچ  نیا 

 " تسا . هنهرب  همه  اهریشمش  هک  منکن  هنهرب  ار  نآ  ارچ  منک ؟ یم  فالغ  هراب  ود  هدیشک ، نوریب  فالغ  زا  ار  مریشمش  نم  ارچ  " 
 " تسا . رادبآ  مریشمش  نم  دینادب  مدرم ، يا  میوگن  منکن و  هبرجت  نآ  يور  تعیبط  رد  راب  کی  ارچ  " 

لئاضف و مامت  تسناد  یمن  اریز  دیوگ  خساپ  ار  شلاوس  هنوگچ  تسناد  یمن  وا 
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زاین یب  لئاضف  نیا  همه  زا  ار  وا  یئاهنت  هب  گنرین  درادن ، شزرا  يزیـشپ  مدرم ، اب  ترـشاعم  شور  اب  یئانـشآ  گنرین و  نودـب  شتالامک 
دزادنیب . يرظن  موجن ، ثیدح و  هفسلف  ياهباتک  هبای  دیارسب ، رعش  ددنب  یم  راکب  گنرین  هک  یسک  تسین  مزال  رگید  تخاس ، یم 

هلمج کی  اب  تسا  ناسآ  ام  يارب  دنچ  ره  دنک ، اهر  كاندرد  ینامرح  زا  سپ  ار  يدـنمراک  و  تراما ، ترازو ، تسبوخ  تروص  نیا  رد 
نیا زا  ار  دوخ  هدش  هک  مه  یگدـنز  هظحل  کی  يارب  ات  تسا  لیام  تسا و  نآ  هب  ندیـسر  جـنر  رد  هک  یـسک  يارب  یلو  میرذـگب  نآ  زا 
ارعـش هب  هبتر  یلاع  نادنمراک  ءارما و  ءارزو ، هک  یـشاداپ  هب  و  مینک ، اهر  ار  اهنآ  ام  تسبوخ  لاح  نیا  اب  تسین ، یناسآ  راک  دناهرب ، جنر 

؟ دنهدیم شاداپ  اهنآ  امش  هدیقعب  ایآ  لاح  مینک  تعانق  دنهد  یم  ناحادم  و 
هنتف هک  نامز  نآ  رد  اصوصخم  یگدنز ، فادها  زا  رگید  فدـه  ره  دـننام  اهـشاداپ  زئاوج و  نتخاس  ناور  يارب  اریز  تسا ، یفنم  خـساپ 

تسا . مزال  هلیح  رکم و  دوب ، هدیدرگ  عیاش  ینیچ ، نخس  یئوج و 
اه هلیح  نیا  دوشن ، يریزو  ای  ریما ، ای  يا  هفیلخ  یگدـنز  ناداد  نایاپ  هب  یهتنم  یناهن ، هسیـسد  رکم و  کی  هک  تشذـگ  یمن  یلاـس  چـیه 

نیا ندنادنخ  ای  نانآ و  زومرم  ياه  همشرک  يرگیزاب و  و  نامیدن ، نانیشن و  هیشاح  سوفن  یتسرپ  اوه  ای  و  ناناب ، رد  يراکشزاس  هلیـسوب 
شناوارف . ملع  غیلب و  راعشا  زا  دوب  رت  دیفم  رعاش  يارب  هراب  نیا  رد  همه  اهنیا  تفرگ و  یم  تروص  نآ ، و 

تسا : هتفگ  سپس  هداد  شرتسگ  هحفص 235  ات  عوضوم  نیا  رد  ار  نخس 

رصاعم يارعش  یمور و  نبا 

، يرتحب  " یعازخ ، لبعد   " كاحض " ، نب  نیسح  رت "  روهشم  اهنآ  همه  زا  هک  دوب  رصاعم  يرایـسب  يارعـش  اب  دوخ  طیحمرد  یمور  نبا 
دنشاب . یم  مجان "  نامثع  وبا  زتعم " و "  نبا   " مهج " ، نب  یلع  " 
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زج يا  هدنزاس  رثا  مادکچیه  دنتخانـشن ، ار  وا  هک  یناسک  هچ  دنتخانـش و  ار  وا  هک  یناسک  هچ  وا ، نارـصاعم  زا  اهنیا  زا  ریغ  هدع و  نیا  زا 
دنشاب . یم  یعازخ "  لبعد  كاحض " و "  نب  نیسح  سک " : ود  نآ  ام  نامگ  هب  هک  دنتشادن  وا  يور  سک ، ود 

یفئاطل ود  نآ  نایم  ودوب  رارق  رب  تدوم  یتسود و  هطبار  دـمحا "  نب  دـمحم  بجاح  نبا  روآ "  ون  رعاش  اـب  یمور  نبا  نیب  دـیوگ : ینیما 
تفاین لزنم  رد  ار  وا  تفر  وا  دزن  یتقو  درک  تاقالم  تساوخ  رد  نیعم  زور  رد  بجاح  نبا  زا  یمور  نبا  هلمج : زا  دیدرگ  یم  لدـب  در و 

: تفگ ار  رعش  نیا  یمور  نبا 
رخآ  ات  تفای " ... دهاوخن  تاجن  نم  تسد  زا  ییرارف  چیه  یلو  داد  تاجن  نم  تسد  زا  ارت  تنابرد  بجاح  نبا  يا  " 

تفگ . خساپ  تیب  دنچ  اب  ار  وا  بجاح  نبا 
یم حرش  شناتـسود  يارب  تفارظ  اب  ار  شیاهربخ  درک و  یم  لقن  ار  وا  رعـش  دمایم و  شـشوخ  كاحـض  نب  نیـسح  زا  یمور  نبا  دیوگ :

شترهـش جوا  رد  نیـسح  دناوخ ، یم  سرد  یمور  نبا  هک  تقو  نآرد  دـش  یم  رـضاح  یبدا  سلاجم  هب  هک  دوب  یناوجون  یمور  نبا  داد .
یمور نبا  هک  يراعشا  زا  يا  هراپ  هاگنآ   ) دندرک یم  داشنا   " قارع ، رگید "  ياهرهش  دادغب " و  هفوک " و "  يابدا "  ار  شراعـشا  دوب و 

: دیوگ سپس  دنک ) یم  لقن  تسا ، هدروآ  كاحض  نبا  زا  یناغا  لقن  هب 
، نیسح یگدنز  خیرات  رد  هن  وا ، یگدنز  خیرات  رد  هن  دوب و  هلاس  هن  تسیب و  یمور  نبا  تفگ  یگدنز  دوردب  كاحـض  نب  نیـسح  یتقو 

نبا ياه  ترفاسم  زا  رگید ، ياج  رد  ای  هدـش ، يرپس  نآ  رد  یمور  نبا  یگدـنز  رتشیب  هک  اجنک  دادـغب ، رد  ود  نآ  دـهد  ناشن  هک  يزیچ 
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درادن . دوجو  دنشاب ، هدراک  تاقالم  مه  اب  كاحض ،
: تسا هتساخرب  هلباقم  هب  وا  اب  دروم  ودرد  یمور  نبا  لبعد ، اما 

علطم : نیاب  هیئاط  هدیصق  دروم  رد  یکی 

هحفص 104 ] ] 

هفویض  دلاخ و  نذوملا  رسا 
طقاملا لالخ  افه  یمکلا  رسا 

علطم : نیاب  يا  هدیصق  رد  رگید  و 

هتفداصف  ورمع  نبا  تیتا 
اهئاتلم قئالخلا  ضیرم 

لبعد هب  ار  یمور  نبا  درمناوج  حور  اهنیا  تشاد  ولغ  شعیـشت  رد  درک و  یم  عیـشت  راهظا  یلع  لآ  هب  تبـسن  لـبعد  اـه ، نیا  زا  هتـشذگ 
وا یتسود  اجه  لبعد ، هب  وا  لـیامت  لـلع  زا  رگید  یکی  دـیاش  تخاـس و  یم  بوبحم  شدزن  ار  وا  یتسود  تبحـص و  و  درک ، یم  بذـج 

، ود نآ  يروضح  تاـقالم  اـی  یئانـشآ و  زا  یعـالطا  هنوگچیه  دوب . هلاـس  جـنپ  تسیب و  یمور  نبا  تفر  اـیند  زا  لـبعد  یتقو  تسا . هدوب 
میرادن .

یمور نبا  تسا . هدرب  رـسب  اهنآ  اب  هتخانـش و  یم  یبوخب  ار  ود  ره  نآ  یمور  نبا  هک  تسا  ققحم  مجان "  ناـمثع  وبا  يرتحب " و "  اـما " 
. تشاد همادا  شگرم  زور  ات  یتسود  نیا  وک  دوب  تسود  مجان  اب  تخانش و  مجان  هناخ  رد  ار  يرتحب 

هحفص یبلاعث  بولقلا "  رامث  رد "  نآ  زا  یتایبا  هک  هدورس  شیرعش  یبدا و  تردق  يرتحب و  هرابرد  يا  هدیـصق  یمور  نبا  دیوگ : ینیما 
دوش . یم  تفای  200 و 342 

یمور نبا  دراد ، دوجو  ود  ره  رعش ، نید و  رد  کلسم  فالتخا  زا  يدایز  هلصاف  یمور  نبا  وا و  نایم  یفوتم 249  مهج "  نب  یلع  اما "  و 
 " بصاـنلا یعیـشلا و  یقتلی  ـال  دـیوگ "  یمور  نبا  هکناـنچ  دـنک ، یم  شهوـکنار  یله  لآ  یلع و  هک  تسا  یبصاـن  مـهج  نـبا  هـعیش و 

اهنآ دیحوت  لدع و  لها  اصوصخم  تفرگ و  یم  داریا  تخسیلیخ  هلزتعم  هب  مهج  نبا  دوب .) دهاوخن  یتاقالم  یبصان  اب  ار  هعیش  هاگچیه  )
: تفگ یم  دواد "  یبا  نب  دمحا  اهنآ "  ياوشیپ  هرابرد  درب و  یم  راک  هب  لغد  هسیسد و  اهنآ  يار  درک و  یم  وجه  ار 

نیا زا  تسا : هورگ  نیمه  زا  میتفگ  هکنانچ  یمور  نبا  يا " و  هداهن  دیحوت  لدع و  ار  شمان  ینادان  يور  زا  هک  تسیچ  اه  تعدـب  نیا  " 
شور بهذم و  ور 

هحفص 105 ] ] 

مهب یقوذ  تـالیامت  یئوـگ و  هلذـب  ظاـحل  زا  بهذـم  زا  ریغ  هاـگره  تسا ، رفنتم  شترواـجم  زا  وا  ددنـسپ و  یمن  مـهج  نـبا  ار  وا  ینید 
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قیرط رد  ماگ  تسا و  ربهر  کی  يوپاـکت  رد  یناوج  هک  یمور  نبا  يارب  ددرگ و  زیچاـن  اـهنآ  فـالتخا  دـسر ، یم  رظنب  دـنوش  کـیدزن 
دشاب . ضامغا  لباق  بلاطم  هیقب  دراد  یم  رب  ترهش  بسک 

هدناوخ ار  یهاپس  کی  نخس  هک  دسر  یم  امـش  رکف  هب  دیناوخ  یم  شتاراختفا  ای  تابیاطم و  هنیمز  رد  ار  مهج  نبا  رعـش  امـش  یتقو  یلو 
زا هدـع  نآ  فطاوع  زا  ریغ  يا  هفطاع  عون  ره  زا  وا  هک  تسا  نآ  هناـشن  اـعدا  رورغ و  نیا  و  دـهد . یم  ناـشن  رورغ  اـعدا و  طـقف  هک  دـیا 

نایم تسا و  یلاخ  دندنارذگ ، یم  یـشک  هدـبرع  یتسم و  یقیـسوم و  ياه  گنهآ  روجف و  قسف و  هب  ار  دوخ  تاقوا  هتـسویپ  هک  نایماظن 
دوشیمن . هدهاشم  ساسحا  لیم و  رد  یکیدزن  ای  يربهر  هطبار  هنوگچیه  یمور  نبا  هیحور  جازم و  اب  هیحور ، جازم و  نیا 

و دوب ، هتشذگ  لهچ  زا  شلاس  یمور  نبا  هک  دیوگب  رعش  تسناوت  دیـسر و  یناوج  نس  هب  یتقو  دمآ و  ایند  هب  لاس 247  رد  زتعم ، نبا  اما 
نبا دـش ، یم  هدـناوخ  ءابدا  سلاجمرد  دـیدرگ و  روهـشم  وا  مالک  هک  دیـسر  يا  هلحرم  هب  زتعم  نبا  هک  یماـگنه  تشاد و  هاـجنپ  دودـح 
نبا و  دوب ، نیا  سکعب  رما  نایرج  رگا  یتح  دوب . هتشذگ  نارگید  زا  سابتقا  ای  شزومآ  زا  شراک  دوب و  هدیـسر  یگلاس  تصـش  هب  یمور 
زتعم نبا  اریز  دشاب  هدرک  دـساف  ار  شعبط  هکنیا  رگم  تفرگ ، یمن  وا  زا  يزیچ  یمور  نبا  زاب  دوب ، هدـش  دـلوتم  یمور  نبا  زا  رتدوز  زتعم 
یمور نبا  یلو  سیفن  ءایـشا  راثآ و  هب  هیبشت  و  حیـشوت ، عیدب ، دوب : هدشهتخانـش  زاتمم  تلـصخ  هس  هب  دوخ  نامز  رد  دادغب  يارعـش  نایم 

، هیبشت دروم  هب  طوبرم  یظفل ، ياهـشیارآ  اهتفارظ و  هب  طوبرم  تاهیبشت  عیدـب و  لها  هاگچیه  تشادـن و  اـیازم  نیا  زا  مه  يزیچ  اـن  مهس 
دوبن .

هحفص 106 ] ] 

وا تداهش  رعاش و  تافو  خیرات  قیقحت 

وا تافو  خیرات 
باب هربقم "  رد  تشذـگ و  رد  ای 270  لاس 283 و  یلوالا  يدامج  متـشه  تسیب و  هبنـش  راهج  زور  یمور  نبا  دـیوگ : ناـکلخ "  نبا  " 

يزوجم چیه  لیلد  دنچ  هب  هک  یتروص  رد  دندرک ، يوریپ  وا  زا  دیدرت  نیا  رد  دندمآ  ناکلخ  نبا  زا  دعب  هک  یناسک  دـش . نفد  ناتـسبلا " 
دسر : یمن  رظنب  دیدرت  نیا  يارب 

: دیوگ هک  تسا  یمور  نبا  دوخ  نخس  لوا 
" ؟ دزرو یم  طاشن  قشع و  هنوگچ  یگلاس ، تصش  نس  هب  يدرم  ریپ  ایآ  یناوج  طاشن  نس  رد  هن  یلو  مدمآ  طاشن  هب  " 

خیرات نیا  رد  اـققحم  وا  دوش و  یم  ربارب  لاس 281  اب  شرمع  لاس  نیمتـصش  تسا  نیخروم  قافتا  دروم  هک  شتدالو  خـیرات  هب  هجوت  اـب 
احیرص وا  اریز  تسا  هدمآ  رعش  ترورض  يارب  یبیرقت  ناونع  هب  لاح  نیا  رد  تصش )  ) نیتس ظفل  تشادنپ  دیابن  و  تسا . هدوب  هدنز  زونه 

تسا : هدروآ  ار  رگید 55  ياج  رد 

ربکم  نیسمخ  سمخ و  یف  تربک و  " 
" رفن کنع  اهملا  ظاحلاف  ثبش  و 

رد درک ، جاودزا  لاس 281  هجح  يذ  رد  صاصج  نبا  اب  و  دیـسر . دادغب  هب  هیورامخ  رتخد  يدنلا "  رطق  دـیوگ " : يدوعـسم  مود : لیلد 
دیوگ : یمور  نبا  هراب  نیا 
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 " دنا . هدرک  تنیز  شیارب  ار  مجع  يوناب  گرزب  یکرابم  تنمیم و  هب  هک  برع  درم  گرزب  يا  " 
تسا . هدروآ  لاس 282  مرحم  مود  هبنشکی  زور  دادغب  هب  ار  اهنآ  دورو   ) شخیرات 11ر345 رد   ) يربط دیوگ : ینیما 

هحفص 107 ] ] 

تسا . هدورس  تفرگ  نشج  نآ  يارب  لاس 282  هب  هفیلخ  هک  یجاودزا  مسارم  رد  رعاش  هک  تسا  يا  هعطق  موس : لیلد 
وبا هللااب  دضتعم  هک ر  تسوا  هدیـصق  تسا  هدوبن  رعاش 270  تافو  هکنیا  رد  دراذگ  یمن  یقاب  دـیدرت  ياج  هک  یئاهزیچ  زا  دـیوگ : ینیما 

هدیـصق نآ  رد  تفرگ . تعیب  مدرم  زا  دمتعم  شیومع  زا  دعب  لاس 279  بجر  هام  رد  وا  هتفگ و  حدم  شتفالخ  مایا  رد  ار  دـمحا  سابعلا 
دیوگ :

 " دش . دمحا  تواخس  تردق و  بحاص  درم  تیاده ، ياوشیپ  امش  ياوشیپ  هک  داب  ناتیاراوگ  سابع ، ینب  " 
 " تفرگ . تروص  سابعلا  یبا  هب  زین  نآ  دیدجت  دش ، زاغآ  سابعلا  یبا  هب  امش  تموکح  هکنانچ  " 

تـسا هدرک  رکذ  زین  ار  هاـم  زور و  خـیرات  هک  تسا  یلوا  اـب  حـیجرت  اـمرظن  هب  و 284  لاس 283  ینعی  رگید  خـیرات  ود  اما  دـیوگ : داـقع 
لاس 284. هن  لاس 283  رد  دیاب  وا  تافو  نیا  ربانب  مود ، خیرات  فالخب 

دیوگ : اذل  یخیرات ، ياه  نراقت  همیمض  هب  رگم  میناد  یمن  حیجرت  لیلد  ام  یئاهنت  هب  ار  هام  زور و  رکذ  دیوگ : ینیما 
هدش عورـش  هعمج  زور  زا  لاس 283  يرخالا  يدامج  هام  دـنک ، یم  تباث  ام  هب  اهخیرات  نراـقت  هک  دریگ ، یم  توق  اـجنآ  زا  حـیجرت  نیا 

هب بش  ود  هبنـش  راهچ  تافو "  خـیرات  رد  هکنانچ  هدـنامیم  هام  نایاپب  زور  رود  تسا  یمور  نبا  تافو  زور  هک  هبنـش  راهچ  زور  نیا  ربانب 
دمآ رد  قارع  ناتسبات  مایا  قفاوم  ینعی  وینوی  ربارب 14  میدرک ، نراقم  یگنرف  خیرات  اب  ار  زور  نیا  ام  تسا  هدمآ  هدـنام "  یلوالا  يدامج 

نیدـب دوـب  خـی  بآ  شربارب  رد  هکیلاـح  رد  مدـش  دراو  وا  رب  شگرم  يراـمیب  رد  تفگ  مجاـن  هک  هدرک  تاـفو  ناتـسبات  رد  یمور  نبا  و 
یم لاس 283  هدـنام  یلوالا  يدامج  هب  بش  ود  هبنـش  راهچ  زور  ینعی  لوا  خـیرات  نامه  خـیاوت  حـصا  مینک  ادـیپ  نیقی  میناوت  یم  بیترت 

دشاب .

هحفص 108 ] ] 

وا تداهش 
ای هللا "  دـیبع  نب  مساـق  شا "  هدـننک  مومـسم  هکنیا  زین و  دـنراد و  قفاوت  تسا  هدوب  مس  رثا  رب  یمور  نبا  گرم  هکنیا  رد  نیخروـم  همه 

دـضتعم ریزو  بهو "  نب  نامیلـس  نب  هللا  دیبع  نب  مساق  نیـسحلا  وبا  ریزو "  دیوگ : ناکلخ "  نبا  تسا "  قافتا  دروم  تسا  هدوب  شردپ 
نبا یتقو  هک  بیترت  نیا  هب  هدرک  مومـسم  ار  وا  شارف "  نبا  هسیـسد "  اـب  ور  نیا  زا  دیـسرت  یم  وا  ياـه  هواـی  یئاوسر  اـهاجه و  زا  نوچ 

زا درک و  مس  ساسحا  دروخ ، ار  نآ  یمور  نبا  هکنیمه  دـیناروخ  ار  وا  یمومـسم  هجمانکـشخ "  شارف "  نبا  هدوب ، ریزو  هناـخ  رد  یمور 
يور ؟ یم  اجک  تفگ : وا  هب  رزو  تساخرب  سلجم 

. تسین شتآ  يوس  هب  نم  هار  تفگ : یمور  نبا  ناسرب ، ارم  مالس  مردپ  هب  تفگ : وا  هب  يداتسرف ، اجنآ  هب  ارم  هک  یئاج  هب  داد ؟ خساپ 
بهو نب  نامیلس  نب  هللا  دیبع  شردپ )  ) هب ار ، مساق "  نیسحلا  یبا  اب "  شتـسلاجم  ترثک  یمور و  نبا  نایرج  دیوگ : یـضترم "  دیـس  " 

رد نیـسحلا  یبا  شدـنزرف ،)  ) هب هللا  دـیبع  يزور  هاـگنآ  منیبـب ، اروت  یمور  نبا  نیا ، ملیاـم  تفگ  نیـسحلا  یبا  هب  وا  دـنداد . ربـخ  ریزو ) )
. درک باطخ  وا  هب  دناوخ و  رعـش  شیارب  یمور  نبا  دـناوخب ، ار  شراعـشا  هنومن  تساوخ  وا  زا  دـش و  دراو  دوب  شدزن  یمور  نبا  هکیلاح 
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هک یسک  تسا و  رت  زارد  شلقع  زا  درم  نیا  نابز  تفگ : نیسحلا  یبا  هب  یـصوصخ  داد ، صیخـشت  نادان  لقع و  ناشیرپ  ار  وا  لهلا  دیبع 
یم تفگ : نک  نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دیشیدنا ، دیابن  راک  نایاپ  هب  دیسرت و  شنابز  شین  زا  تیاکـش  هیالگ و  نیلوا  رد  دیاب  دشاب  نینچ 

مدـنزرف تفگ : دـنک ، شخپ  مدرم  نیب  ار  نآ  میتسه  راـک  رـس  اـم  اـت  دزاـس و  راکـشآ  هتـشاد  ناـهنپ  اـم  تموکح  رد  هک  ار  يزیچ  مسرت 
يرب . راکب  شا  هرابرد  ار  يریمن "  هیح  یبا  رعش "  نومضم  مهاوخ  یم  هکلب  تسین  شندرک  درط  ندرک : نوریب  زا  مدوصقم 

هحفص 109 ] ] 

 " میزاسب . ار  وا  راک  ات  نک  هراشا  امب  یشک  یمن  ار  وا  رگا  دور  ردب  ملاس  وا  راذگم  تنابرق ، دنتفگ  ار  وا  یناهن  " 
نبا زا  یتشز  ياهاجهاب  راب  دنچ  دوب و  یمور  نبا  تخس  رس  نانمـشد  زا  وا  نوچ  و  تفگ ، زاب  شارف  نبا  هب  ار  نایرج  مساق ، نیـسحلا  وبا 
دنوش تحار  همه  وا  نابز  تسد  زا  ات  دوش  رورت )  ) هتـشک ربخ  یب  هعفد و  دیاب  وا  درک  هراشا  هللا  هزعا  ریزو  تفگ : دوب  هدـش  هجاوم  یمور 

ار وا  سارف  نبا  دـنیوگ  یم  مدرم  دـیوگ : یناطفاب "  درم ". وا  داد  رهز  جنانکـشخ "  رد "  ار  وا  هاگنآ  مریگ  یم  هدـهعب  ار  راـک  نیا  نم  و 
تشک . ار  وا  هک  دوب  هللا  دیبع  اهنت  نیا  هکلب  هتشکن 

درادن ینعم  نیا  ربانب  هتفر و  ایند  زا  یمور  نبا  گرم  زا  دعب  لاس 288  رد  نامیلـس  نب  هللا  دیبع  هک  لیلد  نیا  هب  ار ، نیتسخن  تیاور  هاگنآ 
. تسا هدرک  فیعضت  تسا ، تایح  دیق  رد  زونه  شردپ  هکیلاح  رد  ناسرب  ارم  مالس  مردپ  هب  دیوگب : وا  هب  مساق  هک 

. دنیبب ار  وا  دهاوخ  یم  هنوگچ  سپ  دراد  یمور  نبا  اب  یئانشآ  قباوس  هللا  دیبع  هک  هتفرگ  ار  لاکشا  نیا  مود  تیاور  رد  و 
هن تسا  یـشیامزآ  ندید  دوش  یم  مولعم  تیاور  دوخ  زا  هکنانچ  وا  ندید  زا  هللا  دـیبع  دوصقم  اریز  تسین ، اجب  مود  تیاور  لاکـشا  یلو 

مالـس مردپ  هب  دشاب  هتفگ  هللا  دیبع  دور  یم  لامتحا  تروص  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  تافانم  یلبق  تسلاجم  یئانـشآ و  اب  ات  فرـص ، ندـید 
تسا . هاگآ  رما  عقاو  رب  ادخ  نیسحلا و  یبا  شدنزرف  هن  ناسرب ،

هحفص 110 ] ] 

ینامح هوفا  هیریدغ 

هراشا

هیلع  تدر  يذلا  نبا 
باجحلا موی  یف  سمشلا 

یف  رانلا  میسقلا  نبا  و 
باسحلا فقاوملا و  موی 
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ریدغلا  موی  مهالوم 
یبآ باترم و  مغرب 

 ". دش هدنادرگ  زاب  وا  رب  دیشروخ ، باتفآ ، زا  هدیشوپ  زور  رد  هک  یسک  دنرف  " 
 ". باسح فقوم و  زور  رد  خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  دنزرف  " 

 " دش . اهنآ  يالوم  ریدغ  زور  يرکنم  كاکش و  ره  مغر  یلع  هک  یسک  دنزرف  " 
تسوا : زا  زین  و 

هلضف  هل  رکب  وبا  اولاق :
هللا هانه  مهل  انلق 

له  مخ و  هبطخ  متیسن 
هالومب دبعلا  هبشی 

نمل  یلوم  ناک  ایلع  نا 
هالوم هللا  لوسر  ناک 

 " داب . شیاراوگ  میتفگ  اهنآ  هب  ام  تسا  زاتمم  یتلیضف  ار  رکب  وبا  دنتفگ  " 
" ؟ دوشیم . شیالوم  هیبش  هدنب  چیه  ایآ  دیدرک  شومارف  ار  ریدغ  هبطخ  امش  ایآ 

 " تسوا . يالوم  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  يالوم  یلع  انامه 

هحفص 111 ] ] 

میسانشب ار  رعاش 

تمهولع تیصخش و 
هفوک نامح  مدرم  زا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  یلع  نیـسحلا  وبا 

. دنیوگ یم  لامح  ونب  اهنآ  نادنزرف  هب  هتشاد و  لامح  بقل  دمحم  شردپ  وا و  هک  تسا  باسنالا "  بابل  رد "  ینامح و  هاوفا  هب  فورعم 
نادـنزرف اهنآ  هک  میمت  زا  يا  هلیبق  هان  نامح  هب  تبـسن  ینامح  تسا و  هفوک  تـالحم  زا  یکی  ماـن  میم  دـیدشت  ءاـح و  رـسک  هب  ناـمح  و 

هک دنا  هد  نکاس  یناسک  هلحم  نیا  رد  تسا و  يزعلا  دبع  نامح : مان  و  دنا . میمت  نب  هانم  دیز  نب  دعس  نب  بعک  نب  زیزعلا  دبع  نب  نامح 
تسین . تسرد  هدش  طبض  هطقن  اب  اه  گنهرف  زا  یخرب  رد  هچنآ  سپ  دنتسین  هلیبق  نآ  زا  یلو  دنا  نامح  هب  بوسنم 

ابطخ و نیرتگرزب  زا  یکی  وا  تسا ، لوا  نرق  رد  هفوک ) قارع =(  عیـشت  تختیاپ  رد  اهنآ  ناسردـم  ترتع و  ياهقف  نازاتـشیپ  زا  ام  رعاـش 
یم قـیفلت  نسح  کبـس و  نسح  هب  ار  وا  همه  و  تشگ ، ماـع  صاـخ و  فورعم  وا ، رعـش  و  وا ، ماـن  هک  تـسا  مشاـه  ینب  روآ  وـن  يارعش 
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رایسب لئاضف  هب  دسرب  ات  وا ، تکرب  رپ  يولع  بسن  و  زراب ، تیصخش  يراوگرزب و  هداوناخ ، تمظع  ناوارف ، ملع  اهنیا  زا  هتشذگ  دنسانش .
تسا . هدناسر  تمظع  هلق  نیرتدنلب  هب  ار  وا  لئاضف ، نیا  هک  رگید ،

هاگنآ درک ، دای  ار  مالـسا  تیلهاـج و  هرود  يارعـش  وا  تسیک ؟ رترب  همه  زا  ارعـش  ناـیم  زا  دیـسرپ  مهج  نبا  زا  لـکوتم "  دـنیوگ " : یم 
: دیوگ هک  اجنآ  رد  تسا  ینامح  تفگ  وا  درک  ع ) يداهلا - دمحم  نب  یلع  ماما   ) نسحلا یبا  زا  ار  لاوس  نیمه 

هعامج  شیرق  نم  انترخاف  دقل 
عباصالا دادتما  دودخ و  دمب 

انل  یضق  لاقملا  انعزانت  املف 
عماوصلا ءادن  يوهی  امب  مهیلع 

هحفص 112 ] ] 

انلضفب  دیهشلا  اتوکس و  انارت 
عماج لک  یف  توصلا  ریهج  مهیلع 

اندج  دمحا  هللا  لوسر  ناف 
علاوطلا موجنلاک  هونب  نحن  و 

دنتسج . راختفا  ام  رب  هدیشک  ياه  تشگنا  هداشگ و  ياه  هرهچ  هب  یهورگ  شیرق  زا  " 
. درک يرواد  نانآ  هیلع  ام و  عفن  هب  اه  هعموص  گنهآ  دنتخادرپ ، عازن  هب  ام  اب  راتفگ  نیا  رد  یتقو 

. دهد یم  یهاوگ  ام  یگرزب  لضف و  هب  اهنآ ، هیلع  گرزب  دجاسم  دنلب  گناب  یلو  میسر ، یم  رظن  هب  تکاس  عازن  نیا  رد  ام 
 " مینازورف . نارتخا  وا  نادنزرف  ام  تسا و  ام  دج  دمحا "  هللا "  لوسر  دیناد  یمن  رگم 

دج ای  تسا  نم  دج  وا  ایآ  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  دومرف : ماما  تسیچ ؟ اه  هعموص  گنهآ  نیا  تفگ : لکوتم 
. میریگ یمن  وت  زا  ار  وا  ام  تسا  وت  دج  تفگ  دیدنخ و  لکوتم  وت ؟

نیا اب  دـنا  هدرک  لقن  ود  ره  دوخ 74  يواـسملا  نساـحملا و  رد  دزین  یقهیب  دادـضالا " 104 و  نساحملا و  رد  ظحاج "  ار  ثیدـح  نیا 
تسا . ع )  ) ماما بقل  هک  دشاب  یضترم  هدش ي  فیحصت  یضر  دور  یم  نامگ  هدرب و  مان  ار  یضر  نسحلا ، نبا  ياجب  یقهیب  هک  توافت 

بقانم " 5ر118 رد "  بوشآرهش  نبا  ناتسربط " 224 و "  خیرات  رد "  نیدلا "  ءاهب  یلاما " 180 و "  رد "  یسوط "  خیش  نینچمه " 
دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دنه ، پاچ 

دمحم نب  یلع  تسا : هتفگ  و  هدوتـس ، درک ، میهاوـخ  هراـشا  هـک  ینخـس  نمـض  رد  بهذـلا 2ر322  جورم  رد  يدوعـسم "  ار "  یناـمح 
. دوبن مدقم  وا  رب  نامز  نآ  هفوک  رد  یسک  دوب و  هفوک  مدرم  يایوگ  نابز ، سردم و  رعاش ، یتفم ، ینامح 
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تفای ازسب  یترهـش  شرعـش  هیحان  زا  ینامح  تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک  دای  وا  زا  دیجمت  فیرعت و  اب  يدجملا "  رد "  يرمع  هباسن 
يا هیثرم  رمع  نب  ییحی  يارب 

هحفص 113 ] ] 

یتبسانم هب  هللا  یضر  دیس  لاح  حرش  رد  هدنسیون  نیمه  دوب . نیسحلا  ابا  شا  هینک  دش و  یفرعم  شناردارب  نیب  رد  رعاش  نیرتهب  هک  تفگ 
نوچ ك"  يرادـمان  يارعـش  رما  زاغآ  رد  هک  ار  شیرق  تسا  یفاک  تسا و  شیرق  رعاش  نیرتهب  زورما  ات  وا  دـیوگ : هدرک  داـی  داـمح  زا 

نب یلع  يوسوم " و "  حلاص  نب  دـمحم  نامز "  نیا  ات  شراک  رخآ  رد  تشاد و  هعیبر "  یبا  نب  رمع  و "  یلبع " ،  " ماشه " ، نب  ثرح 
دراد . ار  ینامح "  دمحم 

رکتبم و يرعاـش  و  تسا ، ریلد  و  ذـفانم ، راوـگرزب ، یئاـقآ  وا  دـنک : یم  یفرعم  نـینچ  ار  وا  راـبخالا " ص 40  حاحـص  رد "  یعاـفر "  " 
غیلب . يرونخس 

باسنالا رحب  بحاص "  هدرک و  دای  انث  حدـم و  اـب  هلـسلسلا  رـس  باـتک  رد  فورعم  هباـسن  يراـخب  هللا  دـبع  نب  لهـس  شرعـش ، ملع و  زا 
هب اـنهم  نبا  دـنا ، هدرک  رکذ  وا  زا  یکین  هب  بلاطلا 269  هدـمع  رد  انهملا  نبا  بابلالا " و  باـبلا  رد "  یقهیب  باـتک و  نآ  رد  رجـشملا " 

تسا . هدرک  تراشا  زین  شروهشم  رعش  ناوید 
، ققحم يدنمـشناد  و  روآ ، ون  يرعاش  ناونعب : ار  وا  يولع "  ینیـسح  دمحا  نب  دـمحم  لاح "  حرـش  رد  رابدالا 5ر285  مجعمرد  يومح 
وا هب  کیدزن  هک  یسک  اهنت  تسین و  وا  هیبش  سکچیه  نسح  دالوا  رد  تسا و  تمظع  اب  شمان  روهـشم و  شرعـش  تسا : هتفگ  و  هدوتس ،
عبط یبدا و  ترهـش  رظن  زا  نایولع  نیب  رد  ام  رعاش  هک : هدرک  لقن  يومح  زا  رحـسلا  همـسن  بحاص  دشاب ، یم  هوفا  دـمحم  نب  یلع  تسا 

. بلاط یبا  هب  دسرب  ات  دنا  هدوب  رعاش  مدادجا  مردپ و  رعاش ، دوخ  نم  تفگ  یم  دوب و  نایسابع  رد  زتعم  نب  هللا  دبع  دننام  رعش 
هجهل تحارص  نخس  رد  يریلد  بلق ، توق  یئارس ، هسامح  يورین  عبط ، تعانم  زا  یمیظع  هاگیاپ  رد  ینامح  ام  راوگرزب  رعاش  تیصخش 

: دیوگ يدوعـسم  تسا . هدرب  ثرا  هب  شعیفر  نادـناخ  رهاط و  ناردـپ  زا  ار  همه  اهنیا  دراد ، رارق  ناهاوخ  دـب  ربارب  رد  تمواقم  تردـق  و 
هب دوب ، هتشک  ار  وا  هدرک ، دروخرب   ) لاس 250 دیهش   ) رمع نب  ییحی  اب  هکدوب  يرکشل  هدنامرف  وا  دش ، دراو  هفوک  نب  لیعامـسا  نب  نسح 

دنامن هفوک  رد  مشاه  ینب  زا  یسک  دندمآ و  شندید  هب  همه  و  تسشن ، یمسر  سولج  ناونع 

هحفص 114 ] ] 

لیعامسا نب  نسح  درک ، يراد  دوخ  شندید  زا  وا  دوب  اهنآ  یتفم  گرزب و  هک  ینامح  دمحم  نب  یلع  زج  هب  درک  ندید  وا  زا  هکنیا  رگم 
ام ندـید  زا  ارچ  دیـسرپ  دـندروآ  ار  ینامح  یتقو  داتـسرف . شراضحا  يارب  ار  یعمج  دیـسرپ و  ار  شندـماین  تلع  ودـش  ایوج  وا  لاـح  زا 

حـتف و نیا  رد  یتـساوخ  یم  اـیآ  تفگ  ار  وا  تسا  هتـسش  یگدـنز  زا  تسد  اـیوگ  هک  داد  یعطاـق  خـساپ  ناـنچ  یناـمح  يدرک ، فـلخت 
میوگ . کیربت  تینهت و  ارت  هدش  تبیصن  هک  يزوریپ 

ایاطملا  بکر  نم  زعا  تلتق 
مالکلا یف  کنیلتسا  کتئج  و 
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الا  كاقلا  نا  یلع  زع  و 
ماسحلا دح  اننیب  امیف  و 

تضیها  اذا  حانجلا  نکل  و 
ماکالا یلع  فری  همداوق 

 ". میوگ کیربت  منک و  ینخس  نیریش  وت  اب  میایب  نم  هاگنآ  يا ، هتشک  ار  برع  درم  نیرتزیزع  وت  " 
 ". دشاب مکاح  رادبآ  ریشمش  ام  نایم  هک  یتقو  رگم  منیبب ، ارت  تسا  تخس  نم  يارب  " 

 " دنکیم . زاورپ  اه  هپت  يور  رب  طقف  هتسکش ، شلابهاش  هک  یغرم  یلو  " 
زاـب شلزنم  هب  مارتحا  اـب  دیـشخب و  تعلخار  وا  متـسین ، رکنم  ار ، وت  یتحاراـن  نم  ياراد  یهاوخن  قح  وت  تفگ : لیعامـسا "  نبا  نسح  " 

. دینادرگ
وا زا  رگید  راب  و  دوب ، هدـش  تاداس  زا  یکی  لیفک  راب  کی  تخادـنا  نادـنز  هب  ار  ینامح  راب  ود  یفوام " 278  هللااب "  قفوم  دـمحا  وبا  " 

تشون : هفیلخ  هب  نادنز  رد  دروشب . هفیلخ  رب  دهاوخ  یم  هک  دندوب ، هدرک  تیاعس 
 ". دوب نیسح  نسح و  یلع ، يوکین  دنزرف  ود  يارب  ردپ  نیرتهب  سابع ) نبا   ) هللا دبع  وت  دج  " 
 " تسا . هدیسر  زین  رگید  تشگنا  رس  هب  دسرب  یتسس  هک  ار  تسد  فک  زا  یتشگنا  رس  ره  " 

هحفص 115 ] ] 

يوس تفولام و  نطو  هب  منیب  یم  تفگ  دـید  ار  وا  یلع  وبا  هاگنآ  درک ، شدازآ  تفریذـپ و  ار  وا  تلاـفک  دیـسر ، هفیلخ  هب  شرعـش  یتقو 
دناوخ : ار  رعش  نیا  دنتفر و  مه  ناتسود  یناوج و  و  ناردارب ، یلع : ابا  يا  تفگ  يدرگ  یم  زاب  تبوبحم  ناردارب 

 " مدیسر متساوخ  یم  دنزرف  لام و  زا  هچنآ  هب  مدنام و  دبا  ات  راگزور  رد  هک  مریگ  " 
دنادرگ " ؟ زاب  ار  ما  هتفر  تسد  زا  یناوج  دناسرب و  مناتسود  رادید  هب  ارم  دناوت  یم  یسک  هچ  " 
 " دنکفا ییادج  ممسج  حور و  نایم  ات  دریگ  یمن  هلصاف  ملد  زا  هودنا  رگید  اهنآ  قارف  زا  دعب  " 

رعاش راعشا  زا  هنومن 

: تسا راعشا  هنومن  زا 
 " دزاس یم  مسجم  رظن  رد  ار  اه  شیاتس  اه و  یگرزب  هک  تسا ، یبسن  دنویپ  یفطصم  یصو و  نایم  " 

 " دنشدرگب یکین  يراوتسا و  اب  کلف ، رد  زور  دیشروخ  دننام  ود  ره  " 
هدش "  لقتنم  تسا  هزیکاپ  یناردپ  يراد  هکییوناب  محر  هب  هزیکاپ ، گرزب و  یناردپ  تشپ  زا  وا  دیشروخ ، ریسم  ندومیپ  دننام   "و 

دنتسویپ  مهب  ماکحتسا  لامک  اب  ربمغیپ  زا  دعب  دندش و  ادج  مه  زا  هللا ، دبع  دزن  " 
دومرف : دیدپ  نیمز  رد  ینادیواج  رون  ود ، نآ  زا  درک ، قلخ  ار  رذ  ملاع  هک  شرع  راگدورپ  " 

درک . دییات  ار  نید  هک  دمآ  رب  اه  هبعش  نآ  زا  تثعب  ماگنه  هک  يرون 
. دناراختفا هیام  نانآ  یمارگ  ناردپ  تاراختفا ، ماگنه  دنا و  يدنه  ياه  ریشمش  نوچ  هک  یناناوج 
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. دنکیم نشور  ار  نیئاپ  الاب و  نآ  ششخرد  یشنم  گرزب  هاگ  دشخردیم و  ناشاه  هرهچ  رد  يرورس  راثآ  هک  یمدرم 
. دروخ یم  دنویپ  تخرد  هنت  هب  هخاش  ره  هتبلا  دنناوخیم ، ردپ  ار  ادخ  لوسر  دمحا  دیآ  نایمب  تاراختفا  ياپ  رگا 

هحفص 116 ] ] 

راوتـسا مدق  اب  اهنآ  دنزیخرب  تیامحب  رتمک  ناگدـننک  تیامح  هکیهاگ  دـنراد و  یـشخب  تمعن  مدرمب  دوش  بایمک  تمعن  هکیعقوم  اهنآ 
دننکیم . يرادبناج 

. تسا ریزارس  دوجو  لضف  اه  هلق  نآ  نماد  زا  دنا و  هدمآ  رب  تمظع  دجم و  ياه  هلق  رب  اهنآ 
. دننک ساسحا  ار  دوخ  رهم  وا  داهن  بلق و  رد  هک  دنهدیم  نت  یسک  تدایس  تسایر و  هب  اهنت  مدرم 

اهنآ دـنوشیم  دیـص  نارگید  هکیعقوم  و  دـننکیم ، زاب  ار  دوخ  تواخـس  رپ  ياه  تسد  اـهنآ  دنـشکیم  زاـب  ار  دوخ  تسد  نارگید  هکیعقوم 
دنا . هزرش  ریش  دننام 

دنشکیم . ندرگ  اهنآ  فرطب  هبعک  ناکرا  دعاوق و  دلابیم و  دوخب  فاوط  لحم  دننک  فاوط  هبعک  درگب  هکیماگنه 
دنراد . نشج  ناشکین  رادرک  رطاخب  رادروخ و  رب  ناشتمعن  ناوخ  زا  یعمج  زور  ره 

. تسا شیاتس  دروم  دریگ ، لدب  ناشرهم  سک  ره  و  دنوشیم ، عقاو  مدرم  کشر  دروم  نانآ 
راکنا و دروم  هاـگ  شیاتـس و  دروم  یهاـگ  زاـب ، رید  زا  راـگزور  تسا ، هدرک  لاـماپ  ارناـنآ  قح  هک  تسین  يراـکنا  بجع و  راـگزور  زا 

تسا "  هدوب  شهوکن 
دیامرف : هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  هب  هراشا  ندش ) عقاو  گشر  دروم   ) نودوسحم ریبعت  دیاش 

هلضف "  نم  هللا  مهیتآ  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما  " 
دنرب "  یم  گشر  تسا  هداد  شلضف  زا  ناشیادخ  هچنآ  رب  ار  مدرم  " 

دندمحم . لآ  همئا  نادوسحم  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  تیاور  هراب  نیا  رد  هکنانچ 
هتشگ ، لزان  وا  صوصخم  ملع  و  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : دیدحلا "  یبا  نبا  " 

هحفص 117 ] ] 

میمدرم . نآ  ام  ادخ  هب  دومرف : هیآ  نیا  رد  ترضح  نآ  هک  هدروآ  ع )  ) رقاب ترضح  زا  رجح "  نبا  و " 
 " دندش وا  فلاخم  نمشد و  مدرم  دندرب و  گشر  وا  رب  دنتفاین ، تسد  درم  ناوج  نآ  ياه  نتشوک  هب  نوچ  يرآ " -

دنناوخیم "  تشز  ار  وا  ینمشد  تداسح و  يور  زا  شیئابیز  همه  اب  هک  ابیز ، نز  ياهووه  دننام  " 
فاعـسا رد "  نابـص "  دـیدرگ "  لزان  یلع  ربمغیپ و  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  بقانم "  رد "  یلزاـغم "  نبا  هیقف " 

زا دوصقم  دومرف : هیآ  نیا  دروـم  رد  هدـش  تیاور  رقاـب  ترـضح  زا  هک  تسا  هدروآ  تسا  راـصبالا 109 ، رون - هیـشاح  رد  هک  نیبغارلا " 
دنا . تیب  لها  سان 

دنکیم : لقن  تسا  هتفگ  اثر  ار  ییحی  نا  رد  هک  ینامح  رعش  نیا  نیبلاطلا ص 420  لتاقم  رد  جرفلا  وبا 
تسا  هتفگن  یگدنز  دوردب  تیصخش  يراوگرزب و  اب  زج  وا  تفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ییحی  رگا 

دوب  صالخا  اب  تخس  وا  هک  داب  شیراوگ  دنتفگ  شحور  ناضباق  هکیتقورگم  تفرن  ایند  زا  وا 
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راعشا  رخآ  ات  تفریذپ ... یئورشوخ  اب  ار  همه  تخاس و  سونام  بارطضا  یتخس و  اب  ار  دوخ  هک  يدرمناوج 
يزیچ گشم  يوب  نیا  تساخرب  یگـشم  يوب  وا  كاخ  زا  دنا : هداد  تبـسن  وا  هب  زین  ار  تایبا  نیا  ییحی ، ياثر  رد  جرفلا  وبا  يدوعـسم و 

. دوبن وا  هدش  هعطق  هعطق  ياضعا  رطع  زج 
دیدرگ . سفن  کین  يایحی  بیصن  هاگمارآ  نیا  نایم  نآ  زا  دنراد و  یهاگمارآ  کی  ره  زیزع  راوگرزب و  ماوقا 

هحفص 118 ] ] 

نیا رد  ام  تکرب  رپ  يایرد  ياو  حلاص  ناگتشذگ  هدنامزاب  يا  تسا : هدرک  لقن  ینامح  زا  ار  ریز  هیئاثر  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  زین  و 
میحورجم  هدعو  هتشک  يا  هدع  راگزور 

. تسا هدش  ناهنپ  نآ  رد  ابیز  ياه  هرهچ  دنچ  ات  دشیم ، ماکان  شیزورآ  رد  نیمز  هرهچ  شاک  يا 
دراذگیم . ار  هتخوس  لد  ردقچ  وت  تبیصم  زور  زا  هآ 

: دنا هداد  تبسن  وا  هب  ار  رعش  نیا  يرشخمز  راربالا  عیبر  يدوعسم و  بهذلا  جورم  رد  و 
میراسهوک . ياه  هنماد  رد  زات  تخات و  نارحب  رد  فیخ  دجسم  دننام  دنیامش  موق  ناگرزب  زا  هک  مموق  نم و 

تسا  رت  هدنرب  ریشمش  زا  شتمه  دنک  لیامح  ریشمش  الاب  هب  یگلاس  هد  زا  ام  زا  سک  ره 
هدرک : لقن  بهذلا  جورم  ییحی ، ياثر  رد  ینامح  زا  و 

. تشاد دهاوخن  یفقوت  یمومع ، فوقو  زور  رد  وا  دندش ، لاحشوخ  شنتشک  زا  شیرق  رگا  هک  دنگوس  مناج  هب 
. دندنسپ یمن  ار  رتسب  رد  گرم  هک  تسا  یهورگ  زا  وا  دش ، هتشک  هزین  هوبنا  نایم  رگا 

. دنشاب دوخ  هتشذگ  نیشناج  هک  یناسک  دنتسه  هتسویپ  موق  نیا  نیب  رد  هک  دیشابم  داشلد  وا  تبیصم  زا  امش 
. دینک دروخ  ار  دوخ  ینیب  هک  دیراد  قح  امش  تسا و  تافرع  ات  افص  نیب  ياهماقم  اهنآ  يارب 

. تسا اهنآ  دزن  دنا  هدروآ  سنا  نج و  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ات  مدآ  يایاصو  فحصم و  ياهثاریم 
! تسا دمحم  نب  ییحی  هرابرد  ینامح  زا  رعش  نیا  زین  و 

هحفص 119 ] ] 

تشاد  هتفر  ورف  یهایس  رد  قفش  گنرب  یئاهوم  دوب ، رت  رب  شناگتشذگ  زا  شا  یناوج  هحوبحب  رد  وا  " 
رت و رب  دـنلب  كالفا  زا  ناشلئاضف  هک  یناردـپ  دـنزرف  يا  تفگ : یم  نخـس  لماک ، هام  هرئاد  يدرگ  هب  نامـسآ ، قفا  رد  یهام  نوچمه  وا 

تسا شیارآ  یئابیز و  زا  يدنب  ندرگ  اهنادب  باستنا 
تسا ادیوه  نایناهج  رب  ناشنیبج  تینارون  راثآ  هک  ینامدود  زا 

دنا . طلسم  تاضق  رب  نانآ  هک  يرادنپ  تسا  نانآ  تمظع  بوعرم  یهلا  ياضق 
دهد . رارق  دوخ  ریت  جامآ  ار ، ناشفرش  هاگیاپ  تلیضف و  دنلب  نامسآ  دناوتیمن  گرم  ورنیا  زا 

تسنیا : اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هداد  تبسن  وا  هب  يرایسب  راعشا  يولع  لیعامسا  شردارب  ياثر  رد  " 
درک  هراپ  رگج  ات  شتبیصم  رد  ار  مبلق  راگزور  هک  دوب  نم  رکیپ  حور  ياتمه  نم و  ردام  دنزرف  نیا 

دوش  دروخ  هودنا  نزح و  زا  میاضعا  هکنیا  رگم  تسا ، هدنامن  یقاب  مشخب  یلست  نادب  ار  دوخ  هک  يزیچ  رگید  زورما 

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 69 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


دنامب . یقاب  دبا  ات  هک  میوگب  وا  يازع  رد  یتیب  ای  و  مناشفیب ، کشا  وا  هودنا  رب  ناراب  لثم  هک  هدنامیقاب  نیمه  طقف 
میوگیم  زار  وت  اب  ما ، هدنام  او  راک  زا  رادیب و  نم  هتفخ و  نارگید  یتقو  مکش ، رس  اب  يرادنپ 

تسا . هدش  عطق  شیوزاب  هک  متسار  تسد  يا  و  ما ، یناگدنز  رون  يا  وت ؟ دننام  نم  يارب  تسیک 
مناوخ  ارف  شیارب  منک ، وگ  زاب  نارگید  يارب  مناوتن  هک  ار ، یبئاصم  هنوگ  نآ  هوکش  ات  وت ؟ دننام  نم  يارب  تسیک 

وت تبیصم  زا  دوش  دراو  ياهلد  رب  هک  یتبیصم  چیه  مدیشچ  ار  اهتبیصم  عاونا 

هحفص 120 ] ] 

دماین رت  نیگنس  مرگج  رب  دنتشاد  اور  وت  رب  هک  یتیانج  زا  ملد و  رب 
نک . دصق  يراد  تسود  ار  یسک  ره  ات  وگب  گرمب  دراذگن و  یقاب  ار  سکچیه  وگب  يدوبان  هب 

تسا . هدش  هدیشک  یتخس  یئادجب و  یگدنز  راک  و  هدش ، هنوگ  رگد  وا  قارف  زا  دعب  هنامز 
وا بسنرد  نارگید  درکیم و  ینمـشد  راهظا  هک  ع )  ) نینموملا ریما  یلع  زا  فرحنم  يارعـش  زا  یکی  یماس - مهج  نب  یلع  بسن  دروم  رد 

: دیوگ دنا ، هتسناد  بلاغ  نب  يول  نب  هماس  نامدود  زا  ار  وا  يا  هدعو  هدز  نعط 
تسین نشور  ام  دزن  شنادنزرف  عضو  یلو  تسا  ام  زا  شدوخ  هماس 

دننیب  یم  یفارخ  ياهایور  باوخ  رتسب  رد  دنشکیم  ام  خرب  ار  دوخ  ياه  بسن  هک  یناسک 
متفگ : تسا  مکحم  شنانخس  همه  هک  ار  ربمایپ  نخس  دننام  اهنآ ، هب  نم 

دیوگ : وا  هرابرد  زین  تسا و  رتهاگآ  يادخ  وگب  یناد  یمن  ارنآ  هک  دندرک  لاوس  وت  زا  يزیچ  رگا 
یهد  رارق  دوخ  شرورپ  دهم  لماکروطب  ار  ادخ  هناخ  ای  یشاب و  دعم  ای  رضن  هانپ  رد  رگا 

يرادب  دوخ  ءدبم  هاگ و  فقوت  ار  نیبشخا  دوخ و  مئاد  بورشم  ار  مزمز  و 
دوب  یهاوخن  نادان  ینادنخس  زج  ینکیمن و  ادیپ  هلصاف  زج  شیرق  زا  يزیچ  همه  نیا  اب 

هدرک : لقن  وا  زا  ار  ریز  تایبا  بولقلا 223  رامث  رد  یبلاعث 
ددرگ نشور  تیهافر  تمعن و  لامک  رد  وا  هب  ممشچ  هک  يزور 

میاهتسد هنابدوم  هتخاس ، نامیشپ  نارگید  اب  یگدنز  زا  ارم  شنیریش  ياه  هتفگ 

هحفص 121 ] ] 

دروآ  برط  هبار 
متفرگیم . مکحم  ار  يدرمناوج  تسد  ود  ره  هب  مدیسرت  یمن  اهبش  تبانج  زا  رگا 

روبع نانآ  ياه  هناریو  رب  هکیلاح  رد  دوب ، هدش  یناریو  هب  لدبم  ناشتجهب  غورف و  بارخ و  ناشاه  هناخ  هک  يراگزوررد  نایرهاط  هرابرد 
دیوگ : هدرک ،

مدرک روبع  دوب  ترسم  یشوخ و  زکارم  هک  نایرهاط  ياه  هناخ  هب 
يرید تفاـت و  نامـسآ  رد  هاـتوک  یتدـم  شرون  هک  مدرک  هیبـشت  ناـمگ ) نیگنر   ) حزق سوق  هب  تعرـس  رد  ار  ناـشراگزور  ینوگ  رگد 

هداد : تبسن  وا  هب  ار  ریز  راعشا  لوا 75  دلج  يواسملا "  نساحملا و  رد " یقهیب  دیدرگ . دوبان  وحم و  هدیئاپن 
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. مدش درد  مدوب ، وراد  هجیتنرد  مدومن  يریگ  هرانک  اهنز  زا  مدرک و  تفلاخم  ار  مسفن  ياوه 
تسنانآ در  خساپ  دنراکش  ضرعم  رد  هک  ناوهآ ، يادص  تسین ، هقالع  سنا و  لباق  زیچ  چیه  تسه  گرم  ات 

متفای تسد  نیمز  نامسآ و  هب  بیکش  يورین  اب  نم  هک  دینک  اهر  مراد  تالکشم  رب  هک  يربص  اب  ارم 
تسا . هدید  اهبات  چیپ و  راگزور  زین  نم  زا  دنادرگ ، رب  ار  دوخ  رس  راگزور  رگا 

. میشاب نانمشد  نوخ  ندیشون  هب  نابسا  يور  رب  ام  دیا  نایمب  بارش  ياپ  هکیعقوم 
میدرکیم  روبع  مه  نآ  زا  دوبن  نامسآ  رگا  میا و  هدیسر  دنلب  نامسآ  هب  نامفیرش  بسن  اب  ام 

میفاکشیم ار  اه  یتخس  دئادش ، يرازگرب  وکین  اب  هک  سب  نیا  ارت  ام  یگرزب  زا 
تسا . انث  حدم و  ره  شخب  تنیز  ع )  ) یلع دای  تسا و  ام  ناردپ  نآ  زا  لیمج  يانث 

ناکزینک  ناگدرب و  نانآ  میناهاشداپ و  مدرم  نیب  رد  ام  دیآ  نایمب  مدرم  زا  نخس  یتقو 
یئوگ اجه  نم  يارب  ادخ  هک  اریز  متفگن  ناشاجه  نم  دنتفگ و  اجه  ارم  یهورگ 

هحفص 122 ] ] 

تسا . هدیدنسپن  ار 
هداد : تبسن  وا  هب  ار  راعشا  نیا  يدجملا  رد  يرمع  هباسن 

مناشوپب  باضخ  گنر  اب  ار  میریپ  منک و  لیم  یناوجب  هک  مریگ 
منک  بلج  دوخب ، ار  نز ، ناگدنناوخ  هجوت  لام  فرص  گنرین و  اب  و 

دنک  یئوج  هراچ  باضخ  تلذ  اب  ار  يریپ  دناوتیم  یک 
مدید مدرک  تقد  رتشیب  یگدنز  لصا  رد  مداد  تسد  زا  ار  یناوج  یتقو  نم 

یگدنز . نداد  تسد  زا  تبیصم  ینعی  یناوج  نداد  تسد  زا  تبیصم  تقیقحرد 
تسنیا : هدروآ  راربالا  عیبر  باب 34  رد  يرشخمز  هک  وا  راعشا  زا  رگید  یکی 

مروخیم  فسات  ما ، هتفر  تسد  زا  یناوج  زا  شیب  ما  يریپ  رب  هک  دنگوس  بناجب 
ما  هدرم  رگید  میامزایب  ار  يریپ  هک  يزور  مدش ، هدیشک  يریپ  هب  مدرب و  رسب  یناوج  اب  هاتوک  ینارود 

هدرک : لقن  ار  وا  رعش  نیا  نادلبلا 7ر266  مجعم  رد  يومح 
نآ هدنشخرد  ینارون و  ياه  هپت  یلعم و  فجن  رب  فسات 

هتخیوآ هدرتسگ ، ياهراسخاش  زا  هک  یقن  روخ  ياهلگ  رب  سوسفا  و 
دننک . یم  دمآ  تفر و  شودب ، نابنا  هکینایچراکش  رب  ناوارف  سوسفا  و 

دذشاب هدیصق  نیمه  هلابند  هدرک ، لقن  وا  زا  بوشآرهش  نبا  هک  ار  یتیب  ود  دیاش  و 
دشاب حارض  لباقم  هناخ  نیفلاخم ، مغر  یلع  ما  هناخ  هک  هاگنآ 

دنکیم . هراشا  واب  حالفلا  یلع  یح  دیوگب : هدنناوخ  هک  یتقو  رد  هک  تسا  نامه  مردپ  و 
تسا هدمآ  بلاطلا 269  هدمع  رد  وا  رعش  رگید  هنومن 

ینامسآ ياهجرب  هب  هدیشک  تسا  یتزع  رابگر  مشاه  زا  ام  بیصن 
میوشیم يرادهگن  ربمغیپ  نماد  ردام  دننکیم و  فاوط  ام  رب  زور  ره  ناگتشرف 
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هحفص 123 ] ] 

تسا  هتسویپ  ام  يافص  هب  نآ  يافص  دیایم و  ناجیه  هب  ام  فعش  روش و  زا  میهاربا  ماقم 
هدرک : لقن  وا  زا  ار  ریز  رعش  دنه  پاچ  بقانم 4ر39  رد  بوشآرهش  نبا 

تسا ربنم  ود  ماقم و  نیب  تبسن  دننام  مالسا  وا و  نیب  هکیسک  دنزرف  يا 
دوب  دهاوخ  نکسم  ود  هاگیاج و  ود  تدج و  دجسم  ود  زا  هناخود  نیرتهب  وت  يارب 

دندنویپ یم  مهب  نامسیر  درد و  ار  امش  هکیئاج  ات  لیعامسا  تدج  یعاسم  و 
دنتخیوآ اهذیوعت  تیاهشود  رب  لیئربج  ياهرپ  اب  هک  يزور 

دهدیم : تبسن  وا  هب  ار  راعشا  نیا  نینسح  لضف  رد  بوشآرهش ، نبا  بقانم  رد  هلمج  زا 

نانجلا  بابش  ادیس  امتنا 
نیتعورلا نیزوفلا و  موی 

قلخلا  اذ  نیب  نم  نآرقلا  لیدع  ای 
نیلقثلا نم  ادحاو  ای  و 

اذم  ضرالا  یف  نآرقلا  امتنا و 
نیدقرفلا ءامسلا و  لثم  لز 

ضرالا  یف  هللا  هفالخ  نم  امهف 
نیفلختسم ماقم  قحب 

نل  ثیدحلا و  قداصلا  هلاق 
نیدراو هضوحنود  اقرتفی 

تسا "  شیپ  رد  سرت  ود  يزوریپ و  ود  هکیزور  دیتشهب ، ناناوج  ياقآ  ود  امش  " 
( " نیلقث  ) دیئاهبنارگ هنزو  ود  زا  یکی  هکنآ  يا  قلخ و  نایم  رد  نآرق  هیاپمه  يا  " 

تسا "  نادقرف  هراتس  ود  نامسآ و  لثم  تسخن  زور  زا  نآرق  امش و  لثم  " 
 " دنراد یهلا  تفالخ  قحب  نیمز  يور  رد  دوخ  فلختسم  ياجب  ترتع ) باتک و   ) ود نآ  سپ  " 

دنوشن "  ادج  مه  زا  هاگ  چیه  دنوش  دراو  وا  رب  هک  رثوک  ضوح  دزن  ات  هک  تسا  راتفگ  تسار  نایب  نیا   "و 
هک هدیـسر  امب  وا  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مالـسا  بهاذـم  نایاوشیپ  قافتا  هب  هک  هتفر  تراـشا  یثیدـح  هب  راعـشا  نیا  رد 

دومرف :

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 72 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


هحفص 124 ] ] 

ضوحلا : یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیتفیلخلا : وا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 
رگیدکی زا  هاگچیه  ود  نیا  انامه  متیب ، لها  مترتع : ادخ و  باتک  مراذـگ : یم  ياجب  نیـشناج  ود  ای  ردـق  نارگ  زیچ  ود  امـش  نایمرد  نم 

دندرگ . زاب  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج 
هدش . لقن  وا  زا  بقانم 5ر18  رد  زین  يرگید  رعش  نیلقث  ثیدح  عوضوم  رد 

مهبحب  نیذلا  میم  اح  لآ  ای 
الیزنت لزنم  باتکلا  مکح 

متنک  كولملا و  یح  حیدملا  ناک 
الوجح هرغ و  حئادملا  للح 

هلها  رثاملا  دع  اذا  تیب 
الیربج  ایناث  یبنلا و  اودع 

! " تسا هدیدرگ  لزان  ینامسآ ، باتک  ناش  یتسودب  هک  میم  اح  لآ  يا  " 
 " دییافص . یگدنشخرد و  ظاحل  زا  انث  حدم و  رویز  دوخ  امش  یلو  تسا  ناهاشداپ  رویز  ییوگ  انث  حدم و  " 

دنربیم . مان  مود  ار  لیئربج  لوا و  ار  ربمغیپ  دنرامشب  ار  شلها  تازایتما  یتقو  هکینادناخ 
 " دنوشیم . میسقت  ربمعیپ  هفیلخ و  تمسق  ودب  دنزاب  لیامح  ریشمش  یئارآ  فص  رد  نوچ  هک  یهورگ  " 

 " دندیشکن . تسد  نآ  زا  دندش  دنملاس  هک  ینامز  ات  دندش و  گرزب  نآرق  تایآ  بیترتب  هک  نانآ  " 
 ". دنسرب رثوک  ضوح  هب  یگنشت  زوس  زا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  هک  یئاهبنارگ  هنزو  ود  " 

 " تسا . رتوگ  تسار  يا  هدنیوگ  ره  زا  هک  یسک  نخس  داهشتساب  دنمدرم  رب  نانیشناج  ود  ره  نیا   "و 
تسوا : زا  رعش  دنچ  نیا  زین  و 

هحفص 125 ] ] 

موق یـسوم و  باحـصا  رد  یـسک  هچ  ایآ  داد "  رارق  یـسوم "  هب "  نوراه  دـننام "  دوخب  تسین  نانمـشد ، فنا  مغر  هب  زاـب  رید  زا  ار  وا 
دینکیم "  یگدنز  رفک  هیاس  رد  هتسویپ  امش  تسا ؟ نوراه  دننام  یسوم 

 ". ددرگ همیمض  وا  هب  هام  هک  دش  يدیشروخ  دننام  وا  ردارب  و  درک ، ربارب  يردارب  مه  اب  ار  همه  وا  " 
داد "  رارق  رفک  زا  تیاده  صیخشت  تمالع  امش  يارب  ار  وا  و  ار ، امش  هن  تخاس  دوخ  ردارب  ار  یلع  " 

داد "  رارق  شدوخ  هلزنمب  تسا ، هدیسر  مدرم  هب  و  هدرک ، لقن  ناکین  هک  یتیاور  رد  ربمغیپ  ار  یلع  " 
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داب "  هزیکاپ  یلع )  ) كاپ و ربمایپ )  ) يادف مردپ  دشاب . دمحم  سفن  وا  سفن  هک  تسا  یسک  هچ  امش  زا  " 
، مینک یم  هراشا  ناب  شیاج  رد  هک  هاخاوم  ثیدـح  تلزنم و  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  لیبق  زا  يوبن  حیحـص  ثیداـحا  زا  همه  تاـیبا  نیا 

دومرف : هک  تسا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یبا  ثیدح  ریخا  تیب  ود  رد  تسا و  هدش  ذاختا 
درادب . يرجم  ناشنایم  رد  ارم  نامرف  ات  متسرف  یم  تسا  نم  دوخ  هیاپمه  هک  ار  يدرم  هن  رگ  دنرادرب و  ناشراک  زا  تسد  هعیبر  نیب  دیاب 

نایناهج نیب  رد  هک  دنیادخ  دننام  یب  ناگدیزگرب  نانآ  هدرک : لقن  وا  زا  ار  راعـشا  نیا  ص )  ) ربمایپ كاپ  نادناخ  هرابرد  بقانم  باتکرد 
تسین  ناشهیبش 

تسین . شرگید  ياج  خزود ، شتآ  زج  دشابن  ناشرادتسود  هکیسک  دنا  نیهب  نیرتهب  نانیا  مدرم  نایم  زا 
نارگن و تخـس  هدرک و  ادـیپ  يرتخد  دـنزرف  هک  شتـسود  هراـبرد  ار  وا  رعـش  نیا  فئاـطللا " 123  فئارطلا و  رد "  یـسدقم  رـصن  وـبا 

! رتخد تفگ  هدرک  دنلب  ار  شیادص  هدش ؟ تتمسق  زیچ  هچ  دنتفگ : وا  هب  تسا : هدرک  لقن  دوب ، هدش  نیگمشخ 

هحفص 126 ] ] 

ینک ؟ یم  رارق  یب  وت  ارچ  هدوب ، نارتخد  ردپ  دنا ، هداز  نانز  هک  ار  یسک  نیرترب 
يراد . ناشتسود  ناوارف  رایسب  مدرم  نایم  زا  هک  اهنآ 

دندش . ناشنانمشد  یبوک  رس  ثعاب  هک  دندیسر  یئاجب  رتخد  تکرب  زا 
هدروآ : وا ، زا  ار  رعش  نیا  زین  یسدقم 

دوشیم : تفای  وا  زا  تیب  ود  نیا  یناعملا 59  هعومجم  رد  تسوا  یناوج  رد  ناوج  توارط  هکنانچ  تسنآ  ردص  زور ، ياهشخب  نیرتهب 
منایرگ . نآ  هصغ  رطاخب  زورما  مدمآ و  رد  هیرگب  يزور  تذل  يداش و  ناجیه  تدش  زا 

درادن . دوجو  يزاین  یب  هدنام  هچنآ  رد  تسین و  نآ  تشگزاب  هب  يدیما  رگید  هتشذگ و  اه  هتشذگ 
: هدرک لقن  باتک  نامه  رد ص 82  و 

دش . دهاوخن  هدیشوپ  هچنغ  زا  ناتسوب  هفحص  درابن ، يراهب  ناراب  رگا 
دیرگب . گنس  يور  یتقو  دتفا  یمن  دنمدوس  ناراب 

دشخب . یمن  دوس  دوشن ، هتسب  مکحم  يریگ  هزادنا  ریدقت و  ناوزاب  هب  ات  تورث ، نینچمه 
هدش : لقن  وا  زا  رعش  نیا  عیبارلا 456  راونا  رد 

تسا . توارط  رپ  یبیس  شیاه  هنوگ  هک  رت  یفاص  هرقن  زا  هچب ي  وهآ  يا 
يا . هتفرگ  نادند  ار  نآ  شتفاطل  زا  ایوگ  ینز ، هسوب  شیابیز  هنوگ ي  رب  رگا 

تسوا . هضبق  رد  یتشم  شدوجو  عومجم  ایوگ  دزرل  یم  شا  هنت  الاب  دمارخ ، یم  یتقو 
يریذپ ! یمن  وت  دراد و  رارقا  وت  يارب  دوخ  یگدرب  هب  وا  نک ، شمحر  يدش  شکلام  هک  ار  یناوج  نآ 

هدروآ : وا  زا  ار  رعش  نیا  راونا 480  رد  زین  و 

هحفص 127 ] ] 

دهدیم . یهاوگ  شا  ینیریش  هب  لد  ندیشچ ، زا  لبق  هک  موش  یناهد  نابرق 
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شیراگدورپ . رب  مهدیم  یهاوگ  صولخ  يور  زا  ادخ  هب  هک  نم  یهاوگ  لثم 
باتک : نامه  رد 481  تسوا  زا  و  دنک . كرد  ار  شتوارط  دناوتیم  اجک  دشابن  شیامنهار  لد  ات  هدید 

هدش . دراو  نم  رب  تسین  شیب  اجکی  نم  لد  هکنیا  اب  نیمز  يور  مامترد  مدرم  ياه  هصغ  ایوگ 
هاوگ . یب  نایعدم  دنناوارف  هچ  مراد و  گش ، رس  و  بش ، يرادیب  لداع : هاوگ  ود  نم  بلطم  نیا  رب 

تسوا : زا  رد 528  زین  و 
تسا . ریحتم  شربارب  رد  رون  هک  يزایتما  اب  هدراهچ  بش  هام  دننام  يا  هرهچ 

دنا . هدنکارپ  دیراورم  وا  شاشب  هرهچرد  یلو  دوشیم  هدید  یهایس  طوطخ  هام  هرهچ  رد 
مدش . جراخ  دوشیم ، ادج  تخرد  راسخاش  زا  گرب  هک  يروطنامه  شیاهتورط  همه  اب  یناوج  زا  هدروآ : وا  زا  نارکسلا 79  هوشنرد 

دیشخبن . يدوس  ما  یئارس  هحون  هن  مکش و  رس  هنیلو  مدرک  یئارس  هحون  ما  یناوج  رب  مناگدید  گشرس  اب 
مهد . رس  شیارب  هدرک  نم  اب  يریپ  ار  هچنآ  هوکش  ات  تشگیم  زاب  ما  یناوج  يزور  شاک 

هحفص 128 ] ] 

تافو : دلوت و 
لاس رد  هک  شردپ  تافو  لاس 301 و  رد  هک  شتافو  خـیرات  زا  یلو  تسین ، تسد  رد  يربخ  نیرتمک  ینامح  ام  رعاش  تدالو  خـیرات  زا 

تسا . هدرک  كرد  رخآ  ات  لوا  زا  ار  موس  نرق  هدوب و  نیرمعم  زا  دیس  دهد  یم  ناشن  هدش  عقاو  دمتعم  تفالخ  رد   206
لقن ینخـس  رفعج  نب  نسحلا  وبا  ام  خیـش  لوق  زا  يدـجملا "  باتک "  رد  يرمع  هباسن  هدـمآ  دـیدپ  فـالتخا  وا  تاـفو  قیقد  خـیرات  رد 

تسا : نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک ،
ار وا  گرم  عماوللا "  یف  خیراتلا  بحاص "  بیبح  نبا  تسا . هتفگ  یگدـنز  دوردـب  نادـنز  زا  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  لاس 270  ینامح  "  

تسا " ... حیحص  نیا  هتفگ و  لاس 301 
تسا . هاگآ  ادخ  داد و  يور  لاس 260  هب  وا  تافو  هتفگ : ریثا  نبا  و 

دما بعصم  نب  رهاط  ینب  رس  رب  هک  یثداوح  زا  دعب  وا  اریز  هتسناد  حیحص  ارناک  يدجملا  بحاص  هک  تسنامه  حیحص ، خیرات  ام  هدیقعب 
رذـگ اهنآ  هبورخم  ياه  هناخ  رب  دـش ، ضرقنم  لاوش 300  رد  یفوتم  رهاـط  نب  هللا  دـیبع  ناشـسیئر  نیرخآ  گرم  زا  دـعب  ناـشتموکح  و 
هتفگ یگدنز  دوردب  رد 301  هدوب و  هدنز  تقو  نآ  ات  هک  میریذـپب  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا  هدورـس  تربع  ناونعب  دوخ  زا  يراعـشا  هدرک و 

تسا .
ابطخ ءابدا و  ارعش و  هعیلط  رد  یخرب  هک  گرزب  ياه  تیصخش  نایاوشیپ و  املع ، زا  ینامدود  تیصخش و  اب  ینادنزرف  ینامح ، ام  دیس  زا 

ياهرهـش رد  هتـشاد و  بدا  لـضف و  ملع و  رد  یقیمع  لیـصا و  ياـهداینب  هک  ینیوزق "  روهـشمنادناخ "  هدـنام : ياـجب  دـنا  هتفرگ  رارق 
دنشاب . یم  ینامح  نادنزرف  زا  دنیز  یم  قارع  فلتخم 

رد تسا  دیهـش  دیز  وا  يالعا  دج  ناردپ  نآ  زا  یکی  دـنا  تلیـضف  هجرد  تیاهن  فرـش و  هلق  رد  هک  تسیراوگرزب  ناردـپ  ار  وا  هکنانچ 
ياه تبـسن  هناراـک و  تیاـنج  ضارغا  زا  شـشوپ  اریز  میوش  ضرعتم  دـیز  هراـبرد  ار  هعیـش  هدـیقع  زا  يا  هصـالخ  تسا  بساـنم  اـجنیا 

دوش . هتشادرب  تسا  مزال  هک  هدمآ  نایم  رد  نیغورد 

هحفص 129 ] ] 
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هیرشع ینثا  هیماما  هعیش  دیهش و  دیز 

، راش رس  یشناد  هتفرگ : ارف  ار  وا  وس  ره  زا  رایسب  لئاضف  تسا  تیبلا  لها  ياملع  ناورـشیپ  يرگ و  دادیب  تخـس  رـس  نافلاخم  زا  یکی  وا 
عوضخ ساسحا  شربارب  رد  ینادراک  درم  ره  هک  یلئاـضف  رگید  و  دربن ، رد  يدـننامیب  یگنادرم  يورین  راکـشآ ، یتعاجـش  كاـپ ، یعرو 

ریما زا  هک  يولع  یگرزب  و  ربمغیپ ، وا  هک  يوبن  تفارش  هفاضاب  همه  اهنیا  دزیخرب  یمتـس  ره  اب  هلباقمب  هک  یعبط  تعانم  تلاح  دنک و  یم 
دوب . هدرب  ثرا  هب  ءادهشلا  دیس  شدج  زا  هک  ینیسح  تعاجش  حور  و  ارهز ، شردام  زا  هک  یمطاف  تریس  و  نینموملا ،

، ناشخرد داهج  زا  ار  وا  لامعا  هیلک  دـنناد  یم  دوخ  فیاـظو  زا  دـنا و  هدرکیمن  داـی  ار  وا  یکین ، یکاـپ و  هب  زج  تسخن  زور  زا  ناـیعیش 
صوصخب و  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربـمغیپ ثیداـحا  رما ، نیا  هاوـگ  دـننک . داـی  یبوـخب  ار  دـمحم  لآ  زا  اـضريارب  وا  توـعد  یلاـع ، تضهن 

رابخا نیودت ، يارب  و  وا ، مانب  ار  دوخ  تافیلات  هعیش  نافلوم  صاصتخا  و  وا ، يارب  يرادازع  و  نانآ ، يارعـش  حیادم  و  هعیـش ، نادنمـشناد 
تسوا .

دیز ار  وا  هک  دـیآ  یم  نوریب  يدرم  وت  تشپ  زا  دومرف : طبـس  نیـسح  هب  هک  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  راـتفگ  اـهنآ  زا  یکی  ثیداـحا : اـما 
. دندرگ تشهب  دراو  باسح  یب  ات  دنهن  یم  مدرم  ندرگ  رب  ماگ  شنارای  وا و  دنیوگ 

شربق دنزیوآ ، یم  راد  هب  ار  وا  هسانک  رد  و  دوش ، یم  هتـشک  هفوک  رد  دنک و  یم  جورخ  دـیز  دومرف : هک  ص )  ) مرکا ربمغیپ  راتفگ  رگید 
زا  ) نیمز نامـسآ و  لـها  دوـش و  یم  هدوـشگ  نامـسآ  ياـهرد  یلعا ، ـالم  هب  شحور  دورو  يارب  دـنروآ . یم  نوریب  ار  وا  هدرک  شبن  ار 

دننک . یم  رورس  تجهب و  راهظا  شتمظع )
هچ نینموملا  ریما  ای  دـنتفگ  دنتـسیرگ و  شباحـصا  درک و  هیرگ  هداتـسیا  وا ، راد  صوصخم  ياج  هکیلاح  رد  ع )  ) نینموملا ریما  نخـس  و 

دزاس ؟ یم  نایرگ  ار  امش  زیچ 

هحفص 130 ] ] 

دنوادخ دنک ، شندب  عونمم  ياضعا  هب  هاگن  دهد  اضر  دوخ  هب  هکیـسک  دوش ، یم  هتخیوآ  رادـب  ناکم  نیا  رد  منادـنزرف  زا  يدرم  دومرف :
دنکفا . یم  شتآ  رد  ورب  ار  وا 

ندرگ . مکحم  دیزب  ارم  تشپ  اراگدرورپ ، ع :)  ) یلع نب  دمحم  رقاب  ماما  مالک  و 
دیزب . يرزا  ددشا  مهللا 

دومرف : یم  هتسج  لثمت  هدرک  لقن  یناغا 20ر127  هک  يراعشا  هب  دیدیم  ار  وا  نوچ  و 
تسین . نوبز  هدارا و  تسس  ینالف  هک  دنگوس  وت  ناجب  " 

. دریگ لدب  ار  وا  ینمشد  هنیک و  دنک  یهن  يراک  زا  ار  وا  شردارب  رگا  هک  يرگ  شاخ  رپ  هن  و 
. تسا مکحم  شا  هنت  هشیر و  یلو  دخرچیم  فرط  رهب  مارآ  مرن و  هک  ین  كون  دننام  تسا ، قالخا  مرن  تشرس و  شوخ  وا  یلو 

. دناسر ماجناب  تیافک  اب  ارنآ  ینک  لوحم  ودب  يراک  رگا  و  دوب ، دهاوخ  عیطم  الماک  يدرگ  اورنامرف و  وا  رب  رگا 
 " نارگید . يارب  شتورث  انغ و  تسوا و  دوخ  يارب  شیئاون  یب  رقف و  ینالف 
دناوخ : ار  هیآ  نیا  دید  ار  وا  ماما  یتقو  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  دیز  يزور 

ءادهش هللا . طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
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دیهد "  یهاوگ  ادخ  يارب  دیشاب و  تلادع  تخس  رس  ناگدنرادیاپ  زا  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  " 
هیآ  نیا  لها  یئوت  ادخب  دیز  یئوت  دومرف : هاگنآ 

دوب قداص  دنمشناد و  فراع ، نامیا ، اب  وا  دومرف  هک  ع )  ) قداص ماما  نخس  و 

هحفص 131 ] ] 

دراپسب  هک  تسدب  ار  نآ  تسنادیم  بوخ  دروآ  یم  تسدب  تردق  رگا  اعطق  وا  درک ، یم  افو  دوخ  نامیپ  هب  دشیم  زوریپ  هاگ  ره  وا 
دومرف : دینش  ار  وا  لتق  ربخ  یتقو  هک  ترضح  نآ  رگید  نخس  و 

نوچ میومع  دـنگوس  ادـخب  ودوب  اـم  ترخآ  اـیند و  دوب  يدرم  رد  ار  میومع  دوب  یئومع  بوخ  میومع  منک ، یم  باـسح  ادـخ  هار  رد  " 
 " تفر . ایند  زا  دیهش  مسق  ادخب  تشذگ و  رد  دیهش  نیسح  یلع و  ربمغیپ و  باکر  يادهش 

ارف دمحم "  لآ  زا  اضر  هب "  وا  درک  یمن  توعد  دوخ  يربهر  هب  ار  امـش  دوب ، وگتـسار  تخـس  دنمـشناد و  دـیز  انامه  ماما : رگید  نایب  و 
دنکشب . ار  نآ  ات  دیروش ، يزکرمتم  تردق  کی  رب  وا  دنام ، یم  رادافو  شلوق  هب  دوب  هدش  زوریپ  رگا  و  دناوخ . یم 

ماما : رگید  نخس  و 
همد : یف  کیرشف  تماشلا  اما  هنجلا  یف  هعمف  دیز  یلع  یکابلا  اما 

تسوا "  نوخ  رد  کیرش  دنک  تتامش  ار  وا  هک  یسک  و  تسوا ، اب  تشهب  رد  دنک  هیرگ  وا  رب  هک  یسک  " 
دش "  هتشک  دیگنج و  شنانمشد  اب  تفرگ ، مشخ  ادخ  يارب  تسا  دمحم  لآ  ياملع  زاوا  ع " :)  ) اضر نخس  و 

 " دیفم خیش  هعیش " : گرزب  نادنمشناد  تاحیرصت  اما  دش . افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  هظحالم  هب  تسا  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 
 " رد لوا "  دیهـش  شلاح " ، رد  دواد "  نبا   " يدـجملا " ، رد "  يرمع "  هباسن   " رثـالا " ، هیاـفک  رد "  یمق "  زازخ   " داـشرا " ، رد " 

 " راصبتسا ، حرش  رد "  ملاعم "  بحاص  خیش  نب  دمحم  خیش "   " شدعاوق ،

هحفص 132 ] ] 

خیـش نیحلاصلا " ، ضایر  رد "  یناهفـصا "  هللا  دـبع  ازریم  لوقعلا " "  هآرم  رد "  یـسلجم "  همالع "   " شلاجر ، رد "  يداـبارتسا "  " 
رد مولعلا "  رحب  هللا  هیآ  دـج  دـمحم  دیـس "   " لئاسولا ، همتاخ  رد "  یلماع "  رح  خیـش   " لاجرلا " ، هلمکت  رد "  یمظاـک "  یبنلا  دـبع 

لاقملا حیقنت  رد "  یناقم "  ام  ام " ، خیـش  كردتـسم ، همتاخ "  رد "  يرون "  خیـش   " شلاجر " ، رد "  یلع "  یبا  خیـش "  دوخ ، هلاسر 
صقن و بیع و  ره  زا  دـیز  سدـقم  نماد  ندرک  كاپ  نآ  دـنراد و  قافتا  بلطم  کی  رد  همه  هک  نادنمـشناد  نیا  لاـثما  زا  يرایـسب  " ،، 

دوب . هللا  لیبس  یف  شداهج  یهلا و  شتوعد  هکنیا 
یم حرش  نینچ  رظتنم "  ماما  دوجو  تابثا  هلاسر " ، رد  یلماع "  نیدلا " "  هلملا و  ءاهب  خیش "  نایعیش  گرزب  دنمشناد  هعیش  یلک  هیرظن 
ماقم تمظع  هرابرد  ام  ناماما  زا  هک  یتایاور  مینک و  یمن  زاربا  یبوخ  ریخ و  زج  ینخـس  یلع  نب  دیز  هرابرد  هیماماهعیـش  هورگ  ام  دـهد :
رظن قافتا  دـیز ، عرو  تلیـضف و  ردـق و  تلالج  رب  مالـسا  ياملع  همه  تسا : هتفگ  هملکت  رد  یمظاک  همـالع  تسا ، رایـسب  هدیـسر ، دـیز 

دنراد .
حدم علطم  نیا  اب  ار  مشاه  ینب  و  اثر ، ار  نیسح  شدنزرف  یلع و  نب  دیز  هکد  راد  يا  هدیصق  دوخ  تایمشاه  رد  تیمک  هعیش : يارعـش  اما 

تسا : هتفگ 
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لماتم  هیار  یف  مع  لهالا 
لبقم هءاسالا  دعب  ربدم  له  و 

. دروآ ور  قحب  يدب  ضارعا و  زا  دعب  هک  تسه  یسک  ایآ  و  دنک ، هشیدنا  دوخ  يار  رد  هک  دوشیم  تفای  یهارمگ  درم  ایآ 
هتفگ : نینچ  دیز  روضح  رد  و 

. تسا تخس  دش ، دراو  ماش  مکاح  یفقث  رمع  نب  فسوی  زا  زورید  هک  شدنزرف  تبیصم  ربمغیپ  رب  " 
. يا هدادن  واب  یئاوران  تبسن  نایناز ، هورگ  زا  یئوگب  رگا  تسا و  ناثیبخ  هورگ  رد  یثیبخ  وا 

هحفص 133 ] ] 

دیوگ : هدیصق  رد  مه  نومیم  نب  فیدس 
دینکب . ناوج  ریپ و  زا  ار  اهنآ  داینب  دیرذگم و  سمش  دبع  ینب  ياهاطخ  زا  " 

 " دنام . اجب  سارهم  رانک  رد  هکیا  هتشک  نآ  دیروآ و  رطاخب  ار  یلع  نب  دیز  نیسح و  تداهش 
دیوگ : نینچ  هتشذگ  یبرع ) نتم   ) مود عبط   326 ریدغلا ج 2 ص 329 - باتک  رد  شا  همجرت  هک  یفوک  يدبع  دمحم  وبا  و 

دوشیم . لاماپ  ع )  ) نیسح دیز و  نوخ  دنرذگیم و  رد  نانآ  زا  هرخالاب  مشاه  ینب  هک  دنرادنپ  هیما  ینب 
. دنشورفب رازاب  يوک و  يوس  رب  ارنانآ  تشرد  مورن و  هک  اجنآ  ات  دوشن  لاماپ  اهنآ  نوخ  هک  مسق  دمحم  يادخب  ادبا 

ددرگ . هتفایزاب  هدش  هتخیر  ياهنوخ  همه  نید  رادبآ و  ریشمش  اب  مهنآ  رهوش ، ربارب  رد  نز  يراوخ  دننام  دنوش  راوخ  نانچ 
هتفگ : شخیرات  رد ج 8 ص 278  يربط  تیاور  قبط و  هتشذگ  یبرع ) نتم   ) 231 رد ج 2 ص 228 - شا  همجرت  هک  يریمح  دیس 

دیآ . رب  مهب  منامشچ  کلپ  متشاذگن  ادمع  و  مدنام ، رادیب  ار  بشنآ  نم  " 
. مدرب رسب  ینادرگرس  ریحت و  رد  هتسویپ  متفگ و  ینخس  دوخ  نم 

دتسرف . ترفن  نعل و  ار  دیزم  شارح و  بشوح و  دنوادخ 
. دوب رت  زوت  هنیک  رت و  رگمتس  وا  دنک  تنعل  ار  دیزی  ادخ  و 

. اهنآ رب  يدبا  نعل  راب  رازه  رازه  رازه و  رازه 
. دندرزآ ار  دمحم  دندیگنج و  ادخ  اب  نانیا 

. دنتسج تکرش  دانع  يور  زا  دیز  رهطم  نوخ  رد 
دنتخیوآ . هنهرب  تخرد  خاش  يالاب  رب  ار  وا  رکیپ  هاگنآ 

هحفص 134 ] ] 

دوب "  یهاوخ  رت  یقش  مدرم  مامت  زا  ادرف  وت  بشوح  نب  شارخ  يا 
تسا : نیا  شلوا  هک  هتفگ  اثر  ار  وا  هدیصق  رد  لاس 129  هتشذگ  رد  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  هعیبر  نب  نمحرلا  دبع  نب  لضف 

تسین . ندش  کشخ  تقو  کنیا  هک  زیر  ورف  کشا  يوش . کشخ  ادابم  مشچ  يا  " 
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 " تسا . هتفر  راد  يور  رب  هفوک  یناد  هلابز  رد  دیز )  ) نیسح وبا  ربمایپ  رسپ  هکیزور  رد  مهنآ 
تسنیا : شلوا  هک  هتفگ  هیثرم  ار  وا  هدیصق  رد  دراد ، تیاور  دیز  زا  هک  نایبذ  نب  حلاص  هلیمث  وبا 

دهاوخ دنمدرد  نیگمغ و  دیایب  شراگزورب  دمآ  وت  زورب  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  هداد  ياج  ام  لد  رد  يدرد  وت  نادقف  نیسحلا  ابا  يا  " 
 " دوب .

تسا : نینچ  نآ  لوا  هتفگ و  اثر  ار  وا  دوخ  هماکچ  زا  هعطق  کی  رد  مه  ریزو  دابع  نب  بحاص 
مزاس . دوبان  هتفگ  قالط  ار  يراک  هدوهیب  يوزاب و  هک  هدیسر  نآ  تقو  هدش و  راکشآ  نم  رس  رب  وم  دیپس  ياهرات  " 

هتبلا دروایم ، رطاخب  ار  دیهـش  یلع  نب  دیز  راگزور  درادیم و  زاب  يراک  ره  زا  ارم  هک  یهودنا  مغ و  زا  دعب  يزاب  یمرگرـس و  مادـک  هزات 
 " تسا . يراک  ره  قیوعت  ثعاب  اهودنا  یخرب 

هتفگ : نینچ  دمآ  دهاوخ  هک  یتایبا  رد  مه  دامح  نب  نسحلا  وبا 
دومرف : هیرگ  لاحب  دنتفگ ، تیزعت  ع )  ) دیز تداهش  رد  ار  وا  هکیماگنه  تسا ، ع )  ) دمحم نب  رفعج  نخس  بلطم  هاوگ  " 

 ". تشگن زوریپ  یلو  درکیم ، افو  نآ  بحاص  هب  قح  يراذگاو  هب  رئاد  دوخ  تادهعت  هب  دشیم  زوریپ  میومع  رگا 

هحفص 135 ] ] 

دوب و شیمارگ  ناردپ  يوخ  قلخ و  يزارفرس  هک  دیز  و  دیوگیم " : هتفگ  اثر  ع )  ) طبس ماما  هک  يراعشا  نمض  رد  مه  زا  وک  حلاص  خیش 
دنتفریمن . متس  راب  ریز  هاگچیه 

 " دندیشک . رادب  ار  وا  اتداتفا  میرم  نب  یسیع  هیبش  رب  هک  داتفا  وا  رب  یحبش  نامه  نمشد ، رظن  رد  ایوگ 
تسا . هتفگ  مه  هتشذگ 1329 ه  رد  یفجن  بوقعی  خیش 

. دمآ رد  ياپ  زا  ریت  کی  اب  دنتفگیم  هک  يدیز  نامه  تسیرگ ، دیز  تداهش  رطاخب  قداص  ماما  " 
 ". دید موق  ریت  رابگر  فده  ار  شدنزرف  هک  دوب  هچ  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  لاح  تروص  نیا  رد 
. تسا نینچ  نآ  لوا  تیب  هدورس  وا  ياثر  حدم و  رد  هک  يا  هدیصق  رد  يدابدروا  یلع  ازریم  خیش 

 " تفرن . روگ  رد  يراوخ  یگتسکش و  رس  لاح  رد  وا  سفن  اذل  و  درک ، عانتما  تمارک  یئاقآ و  زج  يزیچ  ره  لوبق  زا  وا  سفن  ءالتعا  " 
تسا . تیب  جنپ  تسیب و  هدیصق  نیا 

تسنیا : نآ  علطم  دراد و  وا  ياثر  رد  هدیصق  مه  یجرعا  يدهم  دیس 
با ریـس  ممـشچ  کشا  اب  نم  هدـیزرو  غیرد  نآ  رب  شزیر  زا  يراهب  ناراب  رگا  ات  دـیرب ، دـیز ) هاگمارآ   ) راـید نآ  يوسب  ارم  ناردارب  يا 

. مزاس
. تسا تیب  هدیصق 19  نیا 

هتفگ : اثر  ار  وا  تسنیا  شلوا  هک  هدیصق  اب  يونهکل  يوقن  یقن  یلع  دیس 
. اهریشمش هیاس  رد  رگم  دنراپس ، ناج  يرگید  وحنب  مشاه  ینب  ناگرزب  هک  هتساوخن  دنوادخ 

. تسا تیب  هدیصق 22  نیا 
تسا : نیا  تشلوا  هک  هتفگ  دیز  ياثر  رد  تیب  رد 31  هدیصق  مه  يدقن  رفعج  خیش 

هحفص 136 ] ] 
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 " دیرگیم . وا  رب  رود  زا  شراز  قشاع  تسا و  هدیشوپ  يراتفرگ  الب و  اب  شیاه  هبارخ  راثآ و  هک  ینیمزرس  يا  " 
: لیبق زا  دنا  هداد  صاصتخا  یتافیلات  وا  لئاضف  دیز و  صوصخ  رد  هیماما  ياملع  زا  يرایسب 

 ". دیز رابخا  باتک  لاس 283 "  یفوتم  یفقث "  لاله  نب  دیعس  نب  میهاربا  - " 1
 ". دیز رابخا  رد  باتک  لاسب 298 "  یفوتم  بالغ  ینب  یلوم  ایرکز "  نب  دمحم  - " 2

 " هدنسم . دیز و  رابخا  يور  نم  مانب "  لاسب 333  یفوتم  هدقع "  نب  دمحا  ظفاح  - " 3
 " دیز . رابخا  باتک  لاسب 368 "  یفوتم  يدولجلا "  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  - " 4

 ". دیز لئاضف  لاسب 372 "  یفوتم  ینابیشلا "  هللا  دبع  نب  دمحم  - " 5
 ". دیز رابخا  مانب ر  لاسب 381  یفوتم  یمق "  رفعج  وبا  قودص  خیش  - " 6

. ریبک لاجر  بحاص  يدابآرتسا "  دمحم  ازریم  - " 7
میظع تردق  هناشن  هک  دراد  یبهذم  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  رایسب  تافیلات  هک  يدقنم  رصاعم ، ناگرزب  زا  یکی  مرقم  قازرلا  دبع  دیس  - 8

هایح باتک "  یبتجم " و  طبس  ماما  وا "  تافیلات  نیرت  هدئافرپ  نیرتمهم و  رایسب  وا  لئاضف  مراکم و  تیـصخش و  هقباس  تسا ، ملع  رد  وا 
رد یباتک  دیهـشلا و  دیز  باتک  ربکالا و  نیـسحلا  نب  یلع  رد  يا  هلاسر  هنیکـس " و  هدیـسلا  باتک "  هلتقم " و  دیهـشلا و  طبـسلا  مامالا ،

اهنیا زا  ریغ  نینموملا و  ریما  نب  سابعلا  لضفلا  ابا  باتک  هدش و  رـشتنم  پاچ و  اج  کی  دیز  باتک  اب  هک  یفقث  دـیبع  یبا  نب  راتخم  هیزنت 
ار وا  شیادـخ  تسا  یلاخ  اهنآ  زا  ناینیـشیپ  بتک  هک  هتفر  تراشا  یلئاسم  هب  هدـمآ و  مهارف  یبلاطم  اهنآ  را  هک  رگید  لـئاسر  بتک و  زا 

قفوم . يریخ  ره  رد  درادب و  هدنز 

هحفص 137 ] ] 

وا تلزنم  ماقم و  دیهش و  دیز  هرابرد  عطاق  مالک 

باسح هب  ار  هیمیت  نبا  نخـس  ناوت  یم  هیاپ  هچ  ات  دیرگنب  نونکا  نایعیـش . مومع  دزن  وا  تسادق  یکاپ و  ماقم  تسا  نیا  و  تسا ، دیز  نیا 
دنداد "  یهاوگ  ناشقسف  رفکرب و  دندرک و  درط  ار  شناتسود  نیسحلا و  نب  یلع  نب  دیز  اه  یضفار  دیوگ " : یم  هک  تشاذگ  تقیقح 
رد هدش  پاچ  هعیشلا "  هنسلا و  باتک "  رد  هک  وا  زا  يا  هلاسر  رد  یـسولآ "  دومحم  دیـس  مان "  هب  یـصخش  یهاو ، نخـس  نیا  زا  هاگنآ 

دیوگ : هدرک  يوریپ  هحفص 52 
نب دیز  دننام  دنیوگ  یم  ازسان  اهنآ  هب  ات  هتشاد  نمشد  ار  اهنع  هللا  یضر  همطاف  دالوا  زا  يرایسب  دوهی  نایـضفار  دننام  مالـسا  نایـضفار  " 

 " تشاد . يدنلب  هاگیاپ  دهز  ملع و  رد  هک  یلع 
. تسا هدرک  دای  مالسالا "  هینثولا و  نیب  عارصلا  باتک "  رد  هتفرگ و  وا  زا  یمیصق "  ار "  رادخاش  غورد  نیا  سپس 

ایآ دنا . هداد  رارق  یتخس  تالمح  زات و  تخات و  دروم  هبستنم  ياهیتشز  ناهانگ و  ریاس  فیدر  رد  نایعیش  هب  ار  دوخ  لوعجم  تبسن  نانیا 
هب تبـسن  ار  رادـنپ  نیا  امـش  هتفگ ؟ امـش  هب  ار  نآ  یـسک  هچ  هدوشگ ؟ نهد  نخـس  نیا  هب  هعیـش  تقو  هچ  دـسرپب : نانیا  زا  تسین  یـسک 

؟ هداهن نایم  رد  امش  اب  یک  هچ  تسین  اهباتک  رد  رگا  دینک ؟ یم  لقن  یباتک  هچ  زا  نایعیش 
ياه تبـسن  نیا  رد  اهنآ  تین  ءوس  زا  هک  دنا  نایعیـش  نیا  دـنرادن و  هعیـش  جرا  ردـق و  نتـسکش  زج  تالئاط  نیا ال  زا  یـضرغ  نانیا  یلب 
دهد هئارا  تقیقح  فالخ  رب  ار  نآ  هتـسناد  ای  دـنادن  ار  یتلم  فراـعم  لاوحا و  زا  يزیچ  يا  هدنـسیون  یتقو  دـنراد . یم  رب  هدرپ  هنوگژاو 
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دیوگ : هک  درک  هدافتسا  دیاب  یبرع  لثم  نیا  زا  ار  نانیا  لثم 
: اهنم سیل  حدق  نح 

دوبن .) شدوخ  زا  هک  داد  نوریب  یئادص  درک و  هلان  ریت  )

هحفص 138 ] ] 

یم نامگ  دنرادنپ و  یم  ربخ  یب  یمالـسا  خیرات  زا  لهاج و  ار  دوخ  ناگدـنناوخ  دـننک  یم  عافد  دـیز  سدـقم  تحاس  زا  هک  نانیا  ایوگ 
دناد . یمن  یسک  ار  ناش  هدنبیرف  نخس  تقیقح  دننک 

اب امش  ناردپ  یتنس  باتک و  مادک  دانتساب  دراد ، دهز  ملع و  زا  يدنلب  ماقم  امش  موق  امش و  دزن  دیز  رگا  دسرپب  نانیا  زا  تسین  یـسک  ایآ 
دندنادرگ ؟ اهرهش  رد  ار  شرس  دندنازوس و  هاگنآ  دنتخیوآ ، راد  هب  ار  شا  هتشک  دنتشک و  ار  وا  دندیگنج ، وا 

تسین ؟ نانآ  موق  نانآ و  زا  رمع  نب  فسوی  سا  هدنشک  وا و  ناهاوخ  دب  هدنامرف  ایآ 
دوبن ؟ اهنآ  زا  دعس  نب  سابع  سیلپ  هدنامرف  ایآ 

تسین ؟ اهنآ  زا  تلص  نب  مکح  نبا  تخاس ، ادج  ندب  زا  ار  شفیرش  رس  هک  یسک  ایآ 
؟ تسین اهنآ  موق  زا  مساق  نب  جاجح  وا ، لتق  روآ  هدژم  ایآ 

دشاب ؟ یمن  اهنآ  زا  دیشک  نوریب  ربق  زا  ار  شفیرش  رکیپ  هک  بشوح  نب  شارخ  ایآ 
تسین ؟ نانآ  يافلخ  زا  درک  رداص  ار  شندنازوس  روتسد  هک  کلملا  دبع  نب  ماشه  ای  دیلو  ایآ 

؟ درواین ماشه  دزن  موق ، نیا  دارفا  زا  یکی  میلس  نب  هرهز  ار  شسدقم  رس  ایآ 
تخیوآ ؟ زور  هنابش  کی  ربمغیپ  ربق  ربارب  رد  داتسرف و  لوسرلا  هنیدم  هب  ار  دیز  رس  هک  تسین  نانآ  يافلخ  زا  کلملا  دبع  نب  ماشه  ایآ 

ياثر رد  هکیا  هدیـصق  رثا  رب  ار  تیب  لها  رعاش  تیمک  تسد  نابز و  تشون  دنگوس  اب  يرـسق  دلاخ  هب  دوبن  کلملا  دبع  نب  ماشه  نیا  ایآ 
دنک ؟ عطق  دوب ، هدورس  مشاه  ینب  حدم  رد  شدنزرف و  یلع و  دیز ب 

هحفص 139 ] ] 

تکرـش اهنآ  رد  هدرک و  اپ  رب  زور  تفه  تدـم  رد  یتاسلج  هک  دوبن  یموزخم  میهاربا  نب  دـمحم  هنیدـم  رد  ناـنآ  هفیلخ  مکاـح  نیا  اـیآ 
دنیوگ ؟. نعل  ار  ناشنارادتسود  دیز و  یلع و  ات  دناوخ  یم  ارف  ار  ابطخ  درک ،

دیوگ : هنارختفم  هک  تسین  نانآ  يارعش  زا  روعا  نب  مکح  صخش  نیا  ایآ 

هلخن  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص 
بلصی عذجلا  یلع  ایدهم  رن  مل  و 

ههافس  ایلع  نامثعب  متسق  و 
بیطا یلع و  نم  ریخ  نامثع  و 
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. دننز رادب  لخن  خاش  رب  ار  يا  يدهم  میا  هدیدن  هاگچیه  ام  میتخیوآ و  رادب  لخن  خاش  رب  ار  دیز  هک  میدوب  ام  نیا  " 
 "! تسا رت  كاپ  رتهب و  یلع  زا  نامثع  هکنآ  لاح  دیدرک و  هسیاقم  نامثع  اب  ار  یلع  ینادان  تهافسزا و  امش 

دیوگ : یم  زیمآ  راختفا  دیز  راتشکرد  هک  تسین  نانیا  رعاش  مکح  نب  رح  نب  هملس  نیا  ایآ 
. تفر اهلد  زا  زورید  هرطاخ  دننامنانآ  هرطاخ  هک  اجنآ  ات  میدرک  دوبان  ار  شیرق  گرزب  ياه  تیصخش  ام  " 
. دنامیم یقاب  ساسا  نودب  تنطلس  مادک  و  میدوب ، اهنآ  تنطلس  ساسا  تیلهاج )  ) میدق نارود  رد  هک  میئام 

 ". مینک ادتقا  اهنادب  مه  ام  هک  تسین  نیا  زا  هراچ  هرخالاب  یلو  میتفرگ ، رارق  هودنا  لاکن و  دروم  یمالسا ) ياهگنج  رد   ) يدنچ ام 
تسین : نانآ  زا  دیوگیم ، ار  راعشا  نیا  دندوب  هدیشک  رادب  هنیدم  رد  ار  وا  هک  دیهش  دیز  رس  ربارب  رد  هک  یسک  نآ  ایآ 

تسا . یتسس  فعض و  هیام  هچناب  داب  تراشب  ارت  یتسکش . ار  دوخ  تعیب  نامیپ  هک  یسک  يا 
. تست ناینیشیپ  هویش  نیا  یتسکش و  ار  دوخ  قاثیم  دهع و  وت 

هحفص 140 ] ] 

 " درک . فلخت  دوب  هداد  وتب  هک  یتسایر  هدعو  زا  ناطیش  هک  دنگوس 
دینک . يرواد  دیناد  یم  هچ  ره  دوخ  امش  تقیقح ، تسا  نیا 

 ". دیا هدنام  ریحتم  نانچمه  دینک و  یمن  هیرگ  ارچ  دیدنخ  یم  دینک و  یم  بجعت  راتفگ  نیا  زا  امش  ایآ  " 

هحفص 141 ] ] 

یحالصا داقتنا  کی 

هراشا

هدید ناوارف  تنس ، لها  دیدج  میدق و  بتک  رد  دنا  هدز  دیهش  دیز  دروم  رد  نایعیـش  رب  هک  یعینـش  يارتفا  تمهت و  هنومن ي  هک  اجنآ  زا 
رب هقرفت  گنس  هنالهاج و  بصعت  ياهدایرف  کیرحت  يارب  تسیا  هلیسو  و  هدسفم ، رش و  عون  ره  يارب  تسا  يرذب  دوخ  نیا  و  دوش ، یم 
مزال ام  رب  اذل  تسا ، یمالسا  یمومع  حلاصم  فالخ  درادن و  ناناملسم  ینید  دنویپ  هتشر  نتخیسگ  زج  يا  هجیتن  ندز و  یمالسا  تدحو 

هب تبسن  هعماج  فطاوع  ندنابوک  يارب  هک  یئاغوغ  لاجنج و  هب  هدنناوخ  ات  مینک  لقن  باتک  دنچ  زا ، ار  اه  هنومن  نیا  زا  يا  هراپ  دیدرگ 
هتـشر مالک و  ملع  رد  هک  یناسک  ات  دسانـشب و  لقن ، رد  تناما  و  قدـص ، ظاحل  زا  ار  لباقم  هورگ  تیعقوم  هاگآ و  هدـیدرگ ، اپ  هب  عیـشت 

زا ار  زیزع  باتک  تایآ  هنوگچ  لیوات  تسد  دنادب  نآرق  رـسفم  ات  زین  دنزومایب و  سرد  نآ  زا  دـننک  یم  راک  بهاذـم  دـئاقع و  یئاسانش 
يراکب ارخ  زا  ثدحم  و  دـنک ، یم  يزاب  یهلا  ماکحا  اب  هنوگچ  یتسرپ  اوه  تسد  دسانـشب  هیقفو  دزاس  یم  لیدـبت  فیرحت و  دوخ  ياج 

هاگآ هنآ  هناکاته  طوقـس  سوه و  يوه و  ناینابرق  زا  قالخا  تلیـضف و  نارادـفرط  و  دوش ، ربخ  اب  يوبن  تنـس  اب  هدـننک  هارمگ  ياـهاوه 
یشور زا  میسرت و  دوخ  يارب  یقرتم  يا  هشقن  دنیوگرب و  حیحص  یطباوض  دوخ ، شراگن  راک  رد  يا  هدنسیون  ره  هلیـسو  نیدب  ات  دندرگ .

. درب راکب  دزومایب و  یبوخب  ار  یگدنسیون  بادآ  دنک ، يوریپ  هتسیاش ،
. دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  دوخ  وت  تروص  نیا  رد  دنامب ، یقاب  هدش ، لصاح  تیارب  هک  یلمع  اب  ناشیاهاوه ، وریپ  هاگ  ره  وت  و 
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هحفص 142 ] ] 

دیرفلا دقع  باتک  دقن 

هراشا

نایعیش رب  وا  ياه  تمهت  تاءارتفا و  هب  يرظن 
یلو دنیب  یم  یـصاخ  یکاپ  عون  کی  نآ  رد  یبهذم ، هن  تسا  یبدا  باتک  کی  دیرفلا  دقع  دـنک  یم  نامگ  دروخ  رب  نیلوا  رد  هدـنناوخ 
يارب هک  يراک  اطخ  يارتفا  رپ  درم  نامه  دـبای  یم  وهایه  رپ  یلاجنج و  را  هدنـسیون  داتفا ، شراذـگ  یبهذـم  تابـسانم  نایرج  هب  هکنیمه 

: تسا هتفگ  هفحص 269  شباتک  لوا  دلج  رد  هنومن 
ار . ناحیسم  دوهی ، هک  روطنامه  دنراد  یم  نمشد  ار  مالسا  دنا ، تما  نیا  دوهی  نایضفار  - 1

يادخ لوق  نآ  رد  دراد و  رارق  دیجم  نآرق  شلباقم  رد  هک  یلاح  رد  دهد ؟ اضر  قح  ان  نخـس  نیا  هب  دناوت  یم  هدنناوخ  هنوگچ  خـساپ = 
دناوخ . یم  ار  یلاعت 

هیربلا . ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 
 " دنا . مدرم  نیرتهب  دنهد  ماجنا  هتسیاش  ياه  لمع  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  " 

. دناوت نایعیش  وت و  نانیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  هتسویپ  توبث  هب  هیآ  نیا  لیذ  رد 
. دیتشهب رد  تنایعیش  وت و  دیامرف ؟ ع )  ) یلع هب  نیما  ربمغیپ  میناوخ  یم  ثیدح  رد  هکیلاح  رد  دراد  رد  نت  نخس  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

یصخش نیا  رگم  دنوش  هدناوخارف  ناشناردام  مان  دوخ و  ياه  مان  هب  مدرم  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ نخـس  نآ  اب  و 
هک شنایعیش  و  ع )  ) یلع ینعی  )

هحفص 143 ] ] 

تسا . ملاس  ناشدلوت  اریز  دنناوخ  یم  ناشناردپ  مان  دوخ و  ياه  مان  هب  ار  نانآ 
تنایعیش ناتسود  و  وت ، نایعیش  و  تیب ، لها  و  هیرذ ، نادنزرف و  اروت و  دنوادخ  یلع  ای  دومرف : یلع  هب  هک  ص )  ) ترضح نآ  نخس  زین  و 

دیزرمآ . ار ،
دش . دیهاوخ  دراو  وا  رب  دشاب ، یضار  امش  زا  ادخ  یضار و  ادخ  زا  هک  یلاح  رد  تنایعیش  وت و  يدوزب  ص :)  ) مرکا ربمغیپ  نخس  و 

رورسم و همه  رون ، زا  یئاهربنم  رب  وت  نایعیش  دش و  یهاوخ  تشهب  دراو  هک  نم  تما  زا  یتسه  یسک  لوا  وت  ص :)  ) راوگرزب نآ  مالک  و 
دوب . دنهاوخ  نم  ناگیاسمه  تشهب  رد  ادرف  و  منک ، یم  تعافش  ار  نانآ  نم  دوب . دیهاوخ  نم  درگ  دیفس ، ياه  هرهچ  اب 

، دننآ ياهگرب  ام  نایعیش  و  نآ ، هویم  نیسح  نسح و  و  نآ ، دنویپ  یلع  نآ و  راسخاش  همطاف  هک  متخرد  نآ  نم  ص :)  ) شرگید نخـس  و 
تسا . تشهب  ياهاج  رگید  رد  نآ  هیقب  و  ندع ، تشهب  رد  تخرد  هشیر 

زا دعب  ام  نادنزرف  و  نیـسح . نسح و  وت و  متـسه و  نم  دـنیا  رد  تشهب  هب  هک  يرفن  راهچ  نیلوا  یلع  ای  دومرف : هک  ص )  ) شراتفگ نآ  و 
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دوب . دنهاوخ  ام  پچ  تسار و  زا  نایعیش  ام و  نادنزرف  زا  دعب  نامنارسمه  و  ام ،
ثیدح رخآ  ات  دنشاب -؟ ام  زا  دعب  ام ، هیرذ  یشاب و  نیسح  نسح و  نم و  اب  تشهب  رد  يرادیمن  تسود  ایآ  رگید : ریبعت  رد  و 

هحفص 144 ] ] 

دنناراگتسر . اهنت  تمایق  زور  شنایعیش  و  یلع ) ینعی   ) صخش نیا  ص )  ) وا نخس  و 
. دنادرگ روشحم  يدوهی  ار  وا  تمایق  زور  شیادـخ  دراد  نمـشد  ار  هداوناخ  ام  هک  یـسک  مدرم  يا  شا : هبطخ  رد  ص )  ) وا نخـس  نیا  و 

ناملـسم درب  نامگ  دشاب و  هزور  زامن و  لها  دنچ  ره  دومرف  دراذـگب ؟ زامن  دریگب و  هزور  دـنچ  ره  هللا  لوسر  ای  تفگ  هللا  دـبع  نب  رباج 
رد متما  تشرـس ، ملاع  رد  دـنام . یم  ظوفحم  تراقح  اـب  هیزج  نداد  زا  هدـش و  عونمم  شنوخ  نتخیر  طـقف  شیاـه  راـکنیا  اـب  وا  تسا ،

مدرک . شزرمآ  بلط  شنایعیش  یلع و  يارب  دنتشذگ ، ملباقم  زا  موق  ره  زا  ناراد  مچرپ  دندیدرگ ، مسجم  ملباقم 
. دنا نم  نایعیش  نانآ  و  دنترادب ، تسود  ارم  تیب  لها  هک  تسا  یناسک  صوصخم  متما ، يارب  نم  تعافش  ص :)  ) ربمغیپ نخس  و 

دنتفگ مه  نایـضفار  دـشاب  دواد  لآ  رد  دـیاب  اـهنت  تنطلـس  تردـق و  دـنتفگ  دوهی  تسا ، دوهی  یتسود  نایـضفار ، یتـسود  دـیوگ : و  - 2
. دشاب بلاط  یبا  نب  یلع  لآ  رد  دیاب  اهنت  تردق  تنطلس و 

: هداد رارق  دوخ  نیشناج  شراتفگ  اب  ار  یلع  لآ  هک  تسا  یـسک  هدهع  رب  يوریپ  نیا  تسا ، دوهی  زا  يوریپ  نایـضفار  راتفگ  رگا  خساپ = 
دومرف : هک  هدش  لقن  ربمغیپ  هباحص  زا  رفن  دنا  تسیب و  زا  رتاوتم  تباث و  حیحص و  قرط  زا 

ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  یترتع ، هللا و  باتک  يدعب : اولضت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  نیتفیلخلا : وا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 
دیدز تسد  ود  نآ  هب  هاگره  هک  ار  دوخ  نیشناج  ود  ای  ار  ردقنارگ  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  منکیم  دوخ  نیـشناج  ای  مراذگ  یم  ياجب  نم  " 

دش : دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دعب  هاگچیه 

هحفص 145 ] ] 

 " دندرگ . زاب  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  ود  نیا  متیب ، لها  نم ، ترتع  ادخ و  باتک 
دومرف : داریا  دیسر  یم  رتشیب  ای  رازه  دص  هب  اهنآ  دادعت  هک  شنارای  زا  رایسب  یهورگ  لباقم  رد  ار  هبطخ  نیا  ادخ  ربمایپ 

مایق ات  هرود  ره  رد  دـنامهف  یم  ام  هب  ربخ  نیا  تفگ : وا  هک  يدوهمـس  همالع  زا  دـنک  یم  تیاـکح  تسا ، یکلاـم "  یناـقرز  ماـما "  نیا 
دنک ادـیپ  لولدـم  وا  هب  کسمت  رب  ربخ  رد  روکذـم  بیغرت  ات  دـشاب  ترتع  نایم  وا  هب  کـسمت  یگتـسیاش  هک  دراد  دوجو  یـسک  تماـیق 

... تفر دنهاوخ  نیمز  لها  دنورب  نانیا  یتقو  دنا ، نیمز  لها  ناما  نانیا  ور  نیا  زا  تسا : نینچ  نآرق  ادخ  باتک  هکنانچ 
نیلقث : ثیدح  ظافلا  رد  ار  ص )  ) ربمایپ نخس  دناوتب  تسا  ناسنا  مادک 

يدعب ...... اولضت  نل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  ینا 
ص .)  ) ترضح نآ  رگید  مالک  ای  دونشب ،

یترتع . یتیب ، لها  هللا و  باتک  امه  امهومتعبتا و  نا  اولضت  نل  نیرمآ  مکیف  كرات  ینا  سانلا  اهیا 
نم ترتع  نم  تیب  لها  ادخ و  باتک  ودنآ  دش  دیهاوخن  هارمگ  دیدرک  يوریپ  ودنآ  زا  رگا  مراذگیم  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم  يا 

 ". دنا
تسا : دومرف  یموس  ریبعت  رد  دسرب  ششوگب  ای 
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نانآ هب  تبـسن  دش و  دـیهاوخ  كاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  ودـنآ  رب  امـش  سپ  متـساوخ ، دوخ  يادـخ  زا  نیلقث )  ) ودـنآ يارب  ار  نیمه  نم 
دش دیهاوخ  دوبان  هک  دینکن  یهاتوک 

هحفص 146 ] ] 

 " دنرت . اناد  امش  زا  نانآ  هک  دیزوماین  يزیچ  ارنانآ  و 
ددرگ : فقاو  یمراهچ  ریبعت  رد  ص )  ) ربمغیپ نخس  رب  ای 

، نم رادتسود  ودنآ  رادتسود  و  هدیشک ، تسد  نم  يرای  زا  دنک  نانآ  ترـصن  كرت  سک  ره  تسا و  هدننک م  يرای  ودنآ  هدننک  يرای  " 
 " تسا . نم  نمشد  ودنآ ، نمشد  و 

هارمگ ادخ  هار  زا  و  دنک ، ادتقا  نانآ  زج  ناسک ، رگید  هب  و  دهدن ، رارق  ادـخ  هار  هلیـسو  ار  نانآ  دـنکن و  يوریپ  ار  یلع  لآ  لاح  نیا  اب  و 
 " دزرو . رفک  ای  درازگساپس  دوخ  ات  میدومن  رشب  رب  ار  هار  ام  اروفک " : اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  ادخب : هن  ددرگ ؟

دیامرفیم : هک  ص )  ) شربمایپ نخس  زا  دعب  تسیچ  هعیش  هانگ  تروص  نیا  رد 
دنک تماقا  هتخاس  مهارف  مراگدرورپ  هک  ینادواج  تشهب  رد  دریمب و  نم  دننام  دنک و  یگدـنز  نم  دـننام  دـیآ  شوخ  ار  وا  هک  یـسک  " 

دنا و نم  نادناخ  نانآ  هک  دنک  ادتقا  متیب  لها  هب  نم  زا  سپ  دریگب و  تسود  ار  وا  ناتـسود  دیاب  درادب و  تسود  نم  زا  سپ  ار  یلع  دیاب 
دنک و بیذکت  ار  نانآ  تلیـضف  هک  نم  تما  زا  یناسک  رب  ياو  دنا  هدش  دنم  هرهب  نم  شناد  مهف و  زا  دنا و  هدش  هدـیرفآ  نم  تشرـس  زا 

دنکن .) نانآ  بیصن  ارم  تعافش  دنوادخ  دلسگب  نانآ  قح  رد  ارم  دنویپ 
. دهد رارق  شتمحر  لومشم  ار  وگ  نیمآ  دنوادخ  و  نیمآ ، میئوگ  یم  اعد  نیا  بیقعت  رد  ام  و 

دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ راتفگ  زا  دعب  دنک  زاربا  دیاب  يا  هدیقع  هچ  هعیش  رگید 
لیوات و  لـطاب ، ياـه  تبـسن  نازواـجتم و  فیرحت  هک  دـنراد  دوجو  نم  تیب  لـها  زا  ینارگداد  نم ، تما  زا  يا  هدـنام  زاـب  موق  ره  رد  " 

دنزاسیم . ود  نآ  زا  ار  نالهاج 

هحفص 147 ] ] 

دینک . یم  باختنا  تلافک  یئوگنخس و  هب  ار  یسک  هچ  دیرگنب  دنیامش  يوگ  نخس  لیفک و  امش  نایاوشیپ  دیشاب  هاگآ 
تسا . هدمآ  قعاوصلا 141  یبقعلا 17 ، رئاخذ  رد  هکنانچ  هدرک  جیرخت  الم  ار  ثیدح  نیا 

ره و  تفاجن ، دـش ، لخاد  نآ  رد  سک  ره  تسا  ع )  ) حون یتشک  دـننام  نم  تیب  لها  لثم  نم و  لـثم  دومرف " : هک  ص )  ) ربماـیپ نخـس  و 
 " دش . قرغ  دیزرو  فلخت  نآ  زا  سک 

دشاب ؟. هتشادن  نانآ  تفالخ  هب  هدیقع  دناوت  یم  هعیش  هنوگچ  دنا  مرکا  ربمغیپ  دننام  یمالسا  تما  رد  هک  ینادناخ  نیتا  ربانب 
دیاـب یـسک  هچ  هب  ار  داریا  نیا  داـهن ، ینیـشناج  نوناـق  ربمغیپ  هک  فصو  نیا  اـب  اـیآ  و  دوش ؟ دادـملق  دوهی  یتسود  اـهنآ ، یتسود  ارچ  و 

تفرگ ؟
دومرف : هک  هدرک  شومارف  ار  ص )  ) ربمغیپ نخس  نیا   " دقع ) باتک "  بحاص   ) هبر دبع  نبا  ایآ 

ره دنا  ناما  تدـحو  ظفح  يارب  متما  رد  نم  تیب  لها  دنـشخب  یم  تینما  قرع ، رطخ  زا  ار  نیمز  لها  هام ) ناگراتـس و و  هک  يروطنامه 
. دنوش یم  ناطیش  بزح  نانآ  ددرگ و  یم  داجیا  فالتخا  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  اهنآ  اب  یهورگ  هاگ 
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. تسا تخس  رس  ینمشد  وا  و  هتفرگ ، گنز  ار  شلد  یلو  هدید  ار  تایاور  نیا  وا  هک  یهاوگ  وت  ایادخ 
يرذع هچ  اب  درک . يوریپ  اهنآ  زا  دیابن  ارچ  دـنفالتخا ، یهارمگ و  زا  نما  هیام  تیادـه ، نازورف  ناگراتـس  تما ، يارب  هک  یتیب  لها  رخآ 

یشزرا هچ  الوصا  دیماجنا ؟ دهاوخ  اجکب  شراک  دنک  یهجوت  یب  اهناب  هک  یسک  تفات ؟ رب  اهنآ  زا  يور  ناوت  یم 

هحفص 148 ] ] 

دیشیدنا ؟ ناوت  یم  هداوناخ  نیا  يربهر  زا  جراخ  بیترت  تالیامت و  هیحور ، یگدنز و  يارب 
، هعماج نوئش  ریبدت  رد  نانآ  ینادراک  یگتسیاش و  لامک  يور  راگدورپ  فرط  زا  هقلطم  تیالو  يارب  گرزب  نادناخ  نیا  باختنا  اققحم 
، ددرگ مکحم  ناشتدایق  مکح و  هاگیاپ  دوش و  هدرپس  نانآ  هب  تیرشب  يربهر  هاگ  ره  هک  يروطب  تسا ، هتفرگ  تروص  راودا ، مامت  يارب 

نانآ عمط  زآ و  ساسا  رب  تداسح و  يور  زا  ناشنانمـشد  تسه  هک  يزیچ  درک ، دنهاوخ  يربهر  ار  تیرـشب  دوخ ، تقاذح  ینادراک و  اب 
نیمه یبعـش "  هکنانچ "  يرهاظ ، تنطلـس  کی  هن  تسا  یهلا  رما  کی  تفالخ  هکنآ  زا  ربخ  یب  دـنا . هتخاـس  رود  دـنلب ، ماـقم  نآ  زا  ار 

تنطلس دنا  هتفگ  نایدوهی  تسنایدوهی . جنر  درد و  نایـضفار  جنر  درد و  دیوگ " : احیرـص  هدش  بکترم  هیمیت "  نبا  لقن "  هب  ار  هابتـشا 
 " تسین اور  یلع  لآ  زج  یسک  يارب  تماما  دنا : هتفگ  نایضفار  تسین و  دواد  لآ  زج  یسک  هتسیاش 

دننکیم "  نینچ  زین  نایضفار  و  دنزادنا ، یم  ریخات  ناگراتس ، نتخیمآ  مه  رد  ات  ار  برغم  زامن  نایدوهی  دیوگ " : یم  - 3
، هدش هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هک  نآ  هباشم  لئاسم  هلئـسم و  نیا  زا  اهنآ  ایآ  درک  لاوس  نایدوهی  نیب  رد  ار  هلئـسم  نیا  الوا  تسا  مزال  خـساپ :

دنناد ؟ یم  يزیچ 
رد تسا . هتشون  هعیـش  همئا  ثیداحا  هب  هجوت  وت  اب  هعیـش و  هقف  هب  هعجارم  اب  ار  شنخـس  درم  نیا  هک  دش  یم  نشور  ام  رب  رما  نیا  شاک  و 

نتخیمآ مه  رد  ات  ار  برغم  زاـمن  هکیـسک  دـیامرف : یم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ثیداـحا  نیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نخـس  هک  یلاـح 
. مرازیب وا  زا  ادخ  دزن  رد  نم  دزادنا ، ریخات  تلع ، یب  ناگراتس 

ناگراتس نتخیمآ  مه  رد  ات  ار  برغم  زامن  قارع  مدرم  دش : هتفگ  ع )  ) ماما هب 

هحفص 149 ] ] 

. تسا باطخلا  یبا  ادخ  نمشد  راک  زا  نیا  ع ) : ) دومرف دزادنایم ، ریخات 
 ". مرازیب وا  زا  نم  دزادنا ، ریخات  ناگراتس  ندش  کبشم  ات  ار  برغم  زامن  هک  یسک  ع " ) : ) دومرف وا  و 

دوب هدش  لاوس  برغم  تقو  هرابرد  وا  زا  نوچ  و  تسا . ناگراتـس  نتخیوآ  مهرد  ماگنه  ات  باتفآ  بورغ  برغم  زامن  تقو  ع :)  ) دومرف و 
. دشاب هدشن  کبشم  مه  رد  ناگراتس  زونه  تفر و  نایدرز  ندش و  نوگ  رگد  قفا  یخرس  یتقو  دومرف " :

کبـشم ناگراتـس  هک  دزادـنا  یم  ریخات  يردـقب  ار  برغم  زامن  باطخ  یبا  باحـصا  زا  یمدرم  درک : ضرع  ع )  ) قداـص ماـما  هب  حـیرذ 
. مرازیب ادخ  شیپ  دنک ، نینچ  هک  یسک  زا  نم  دومرف : ترضح  دندرگ 

. تسا نوعلم  تسا  نوعلم  دزادنیب  ریخات  تلیضف  بلج  يارب  ار  برغم  زامن  هک : یسک  ع )  ) دومرف و 
تقد داب  هدنز  تناما ، داب  هدنیاپ  دسیون ، یم  زیچ  ینادان  يور  زا  هعجارم  زا  لبق  ای  دوش  یم  لسوتم  غورد  هب  شلقن  رد  درم ، نیا  ارچ  سپ 

! رظن
هضیرف ریخات  هب  مزلم  ار  دوخ  هک  هدیـسر  شـشوگ  هب  يزیچ  باطخلا  یبا  نارادفرط  هیباطخ  دننام  هارمگ  ياه  هقرف  زا  يا  هراپ  زا  وا  دیاش 
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تبـسن اـهنآ  هب  هدرک و  یم  ریفکت  ار  ناـنیا  تسخن  زور  زا  هعیـش  دـنرادن ، هعیـش  هب  یطبر  هورگ  نیا  هک  هتـسنادن  ار  نـیا  یلو  دـنناد ، یم 
هدننز رایسب  تسا  یتمهت  نیا  میئوگ  یم  ور  نیا  زا  دراد . یم  رب  هدرپ  زار  نیا  زا  هعیـش  نایاوشیپ  ثیداحا  هکنانچ  تسا  هداد  یم  یهارمگ 

یحئابق هک 

هحفص 150 ] ] 

دنشاب . رازیب  نآ  زا  ناشنایاوشیپ  هک  دنهد  تبسن  هعیش  هب  ار 
. نایضفار نینچمه  دنناد  یم  رابتعا  یب  ار  قالط  هس  نایدوهی  دیوگ : یم  - 4

: دنز یم  دایرف  شیاسر  گناب  اب  نآرق  هکیلاح  رد  دوش  جراخ  نآرق  يربهر  عاعش  زا  دسر  یمن  ار  هعیش  خساپ -
ناسحاب . حیرست  وا  فورعمب  كاسماف  ناترم  قالطلا 

دیوگ : هک  اجنآ  ات 
. هریغ اجوز  حکنت  یتح  دعب  نم  هل  لحت  الف  اهقلط  ناف 

ار وا  هاگ  ره  سپ  دزاس ..... اهر  يراتفرـشوخ ، اب  ار  وا  ای  درادـهگن  ینابرهم  یکین و  اـب  ار  وا  دـیاب  اـی  هاـگنآ  تسا  راـب  ود  يارب  قـالط  " 
 " دروآ . جاودزا  هب  ار  وا  وا ، زج  يرگید  رسمه  ات  دش  دهاوخن  لالح  رگید  وا  يارب  داد  قالط  موس ) راب  يارب  )

رد عوجر  قالط ، رارکت  همزال  هکنانچ  تسا ، قالط  عوقو  رارکت  شا  همزال  هعفد ، هس  ای  هعفد  ود  ققحت  هک  تسنیا  لـئاسم  نیرتحـضاو  زا 
دنچ ار  وا  دنیوگ  یمن  دنداد ، قالط  ار  یـسک  رگا  سلجم ، کی  رد  ای  هلمج ، کی  اب  ور  نیا  زا  تسا . هدع  زا  دـعب  جاودزا  دـقع  ای  هدـع ،

بلطم نیا  تسا  هداد  لوپ  نیـسح  هب  راب  ود  نسح  دنیوگ  یمن  داد  رابکی  رد  نیـسح  هب  ناموت  ود  نسح  رگا  هکنانچ  دـنا ، هداد  قالط  راب 
دمهف . یم  یبوخ  هب  دشاب ، انشآ  نابز  روتسد  هب  هک  سک  ره  ار 

لاعتم : يادخ  لوق  دننام  دشابیم  يرما  ياشنا  ینعم  نمضتم  یلو  دراد ، يربخ  تروص  دنچ  ره  هیآ  قای  نیا ، زا  هتشذگ 
نیلماک . نیلوح  نهدالوا  نعضری  تادلاولا  و 

 " دنهدیم : ریش  ار  ناشنادنزرف  مامت  لاس  ود  ناردام  " 

هحفص 151 ] ] 

دیامرف : یم  هک  دنوادخ  لوق  و 
ءورق . هثالث  نهسفناب  نصبرتی  تاقلطملا  و 

 ". دننک یم  گنرد  ندش  ضیح  راب  هس  نامز  رادقم  هب  دنا  هتفرگ  قالط  هک  یئاهنز  " 
دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ نخس  و 

. نیتعکر لک  یف  دهشتلا  ینثم و  ینثم  هولصلا 
(. دهشت کی  یتعکر  ود  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تعکر ، ود  زامن  )

رد مینیب  یم  ام  دـنکن و  فلخت  جراخ  رد  شدافم  دـیاب  یم  دوب  ربخ  يانعم  هب  اه  هلمج  نیا  هاگ  ره  دراد و  ءاشنا  ینعم  ربخ  دراوم  نیا  رد 
. دنوش یم  ادج  قالط  کی  اب  اهنت  دوخ  رسمه  زا  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیب 

هکنیا سپ  درادن . هار  نآرق  هب  غورد  هنوگ  چـیه  هک  یتروص  رد  دـشاب  غورد  ناترم  قالطلا  دـیوگ  یم  هک  نآرق  دـیاب  دروم  نیا  رد  سپ 
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 " باتک رد  یحیـضوت  نخـس  نیا  يارب  هکنانچ  تسا  نآرق  زا  تیعبت  رطاـخ  هب  دـنناد ، یمن  ربتعم  سلجم  کـی  رد  ار  قـالط  هس  ناـیعیش 
هدروآ شباتک  رد  وا  در  رد  یطوسبم  حرـش  صاصج  لها  همئا  زا  يرایـسب  زا  اوتف  نیا  تسا و  یفنح  صاـصج  رکب  یبا  نآرقلا "  ماـکحا 

تسا .
ثیل هفینح " و "  وبا   " یعازوا " ،  " کلام " ، تسا " : تعدب  سلجم  کی  رد  قالط  هس  عمج  دندقتعم  هک  یناسک  زا  هتفگ : یقارع  ماما 

دنراد . ار  هدیقع  نیمه  زین  رهاظ  لها  رثکا  دواد " و  دنشاب " ، یم  " 
یم قاحسا "  نب  دمحم  و "  تسین . يرابتعا  ار  سلجم  کی  رد  قالط  هس  دیوگ : یم  هاطرا "  نب  جاجح  تسا " : هتفگ  صاصج  رکب  وبا 

ددرگ . یم  رب  قالط  کی  هب  یقالط  نینچ  تفگ " :

هحفص 152 ] ] 

رما نیا  رد  میدرب ، مان  هک  تنـس  لها  نایاوشیپ  زا  هدـع  نیا  اب  هعیـش  دراد  دوهی  هب  تهابـش  رگا  میـسانش ، یم  هعیـش  زا  ام  هچنآ  تسا  نیا 
نیا رد  دنک . یم  هیبشت  دوهی  هب  ار  هعیـش  اهنت  دراد و  یم  مرتحم  ار  شباحـصا  بناج  دیرفلا ) دـقع  بحاص   "  ) یـسلدنا یلو "  دـنناسکی ،
نیا رد  دوخ  ياملع  يارآزا  و  هعیـش ، هقف  هب  دسر  هچ  ات  دـناد ، یمن  ار  تنـس ) لها   ) دوخ موق  هقف  ای  تسین ، نوریب  لاح  دـنچ  زا  تروص 
یم ار  نآ  ام  هن  هک  تسا  هدرک  دـصق  هدـش ، رکذ  هچنآ  زا  جراخ  یئانعم  ای  دـیوگ ، یم  غورد  ادـمع  دـناد و  یم  ای  تسا ، ربخ  یب  هلئـسم 

. دشاب دقتعم  میتفگ  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  هب  هک  میراد  ربخ  هعیش  زا  ار  یسک  هن  میسانش و 
و هدش ، رهاظ  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  تسا  یئاهتعدب  زا  همه  دیونش ، یم  ای  دیناوخ  یم  هعیش  هدیقع  زا  ریغ  هلئـسم  نیا  رد  هک  یئاهزیچ  و 
و دنا ، هدرگ  نید  وزج  هدیدنـسپ و  ار  نآ  مدرم  ادعب  هک  تسا  هدوب  هدننک  هارمگ  ياهاوه  نآ ، ثعاب  تسا و  یلاخ  نآ  زا  تنـس  باتک و 

ساـبع نبا  زا  دـمحا "   " دواد " ، وبا   " ملـسم " ، تیاور "  حیرـص  دـیدرگ  ناـیب  هک  یبلطم  تسا . هدرک  ءاـضما  ار  نآ  مود  هفیلخ  سپس 
رمع دمآ ، یم  باسح  هب  یکی  سلجم ،) کی  رد   ) قالط هس  رمع ، تفالخ  لوا  لاس  ود  رکب و  وبا  ادخ و  لوسر  دهع  رد  تفگ : هک  تسا 

و مینک ، ءاضما  ناـشیا  يارب  ار  اـهنآ  لـیجعت  مه  اـم  تسا  باوخ  دـندرک ، لـیجعت  دنتـشاد  تلهم  هک  يرما  رد  مدرم  تفگ : باـطخلا  نب 
درک . ءاضما 

قالط هس  یناد  یم  ایآ  تفگ : سابع  نبا  هب  ءابهـصلا  ابا  هک : دنا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  سواط و  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  دواد  وبا  ملـسم و 
یلب . تفگ : سابع  نبا  دوب ؟ یکی  رمع  تفالخ  زا  لاس  هس  رکب و  وبا  ربمغیپ و  دهع  رد 

تفگ سابع  نبا  دوبن ؟ یکی  رکب  وبا  ربمغیپ و  دـهع  رد  قالط  هس  ایآ  تفگ : سابع  نبا  هب  ءاهبـصلا  ابا  هک  هدروآ ، رگید ، دانـسا  هب  ملـسم 
هکیماگنه دوب ، نینچ 

هحفص 153 ] ] 

هداد . هزاجا  اهنآ  هب  رمع  و  دنداد ، قالط  یپ  رد  یپ  سلجم  کی  رد  مدرم  دیسر ، ارف  رمع  دهع 
موهفم زا  رود  تقیقح و  زارود  ساسا و  یب  یتاهیجوت  و  تسـس ، یئارآ  نانخـس و  و  مه ، رد  یتاـملک  ماـقم  نیا  رد  ار  ثیدـح  ناـحراش 

نآ رتشیب  طسب  حرش و  لاجم  هک  تسا  یلکشم  مه  اعقاو  هدرب  مان  هلکشم ، ثیداحا  زا  ار  ثیداحا  نیا  ینالطـسق "  و "  تسا . برع  مالک 
میرادن . ار 

نایضفار . هکنانچ  دنتسین  لئاق  يا  هدع  نانز ، يارب  نایدوهی  دیوگ : - 5
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رود هس  دیاب  ترـشابم ) زا  سپ   ) هقلطم نانز  نآرق : صن  هب  ور  نیا  زا  و  دناد ، یم  مزال  تنـس  باتک و  قبط  رب  ار  نانز  هدع  هعیـش ، خساپ :
عـضو ماگنه  ات  دنراد  راب  رگا  و  دنرادهگن . هدع  هام ، هس  دنرادن ، هنانز  تداع  رگا  و  دـننک . گنرد  دـننیب ، یم  ضیح  رگا  ار  هنانز  تداع 

نیا دننک ، ثکم  هدـع ، ناونع  هب  زور  هد  هام و  راهچ  دـیاب  دـنک ، تافو  ناشرهوش  هک  ینانز  و  دـنیامن ، يراد  دوخ  جاودزا  زا  دـیاب  لمح 
ات دنرادهگن  هدع  دیاب  لمح ، عضو  و  زور ، هد  هام و  راهچ  نیب  ار ، تدم  نیرت  زارد  هن  رگ  و  دنـشابن ، راد  راب  هک  تسا  یتروص  رد  تدـم 

. دشاب هدش  لمع  هیآ  ود  ره  مومع  هب 
رهوش تافو  ماگنه  رد  و  دنرادهگن . هدع  دیاب  مین  هام و  کی  دننیب  یمن  ضیح  رگا  یگدعاق و  تبون  ود  ات  دـنوش  یم  ضیح  رگا  نازینک 

، هدع ناونعهب  دیاب  ار  زور  جنپ  هام و  ود  لمح و  عضو  نایم  رت ، ینالوط  تدم  دنـشاب  رادراب  رگا  زور و  جنپ  هام و  ود  دنـشابن  راد  راب  رگا 
دلولا ما  هکنانچ  دننک  يراد  دوخ  ندرک  رایتخا  رهوش  زا 

هحفص 154 ] ] 

. دریگب هدع  زور  هد  هام و  راهچ  دوخ  يالوم  گرم  رد  دیاب  دنا ) هدش  راد  هچب  وا  زا  هک  يزینک  )
ضیح رگا  ترشابم ، تروص  رد  ار ، تدم  نآ  رهوش  ندیـشخب  ای  تدم ، ياضقنا  زا  سپ  دیاب  هتفرگ ، تروص  تقوم  جاودزا  وا  اب  هکینز 
دنشابن رادراب  رگا  رـسمه  تافو  رد  تقوم ، جاودزا  رد  نانز  هکنانچ  درادهگن  هدع  زور ، جنپ  لهچ و  دنیب ، یمن  رگا  ضیح ، ود  دنیب ، یم 

رت تدم  زارد  مادک  ره  لمح ، عضو  و  زور ، هد  هام و  راهچ  نیب  مئاد ، جاودزا  دننام  دنـشاب  رادراب  رگا  و  زور ، هد  هام و  راهچ  تدم  دیاب ،
دیاب تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رادراب  هکنیا  رگم  تسا  زور  جنپ  هام و  ود  شتافو  هدع  زینک ، اب  تقوم  جاودزا  رد  دنرادهگن و  هدـع  تسا ،

درادهگن . هدع  تسا  رت  ینالوط  مادک  ره  لمح  عضو  زور و  جنپ  هام و  ود  تدم  نیب 
ایآ تسا . بلاطم  نیا  رب  لمتشم  هک  دیدج  میدق و  زا  هعیش  يریسفت  یهقف و  بتک  نیا  تسا . لئاق  نانز  يارب  هعیش  هک  يا  هدع  تسا  نیا 

ار ندز  ارتفا  نتـسب و  غورد  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، یفنم  عطق  روط  هب  خساپ  دوش ؟ یم  هدید  اه  باتک  نیا  زا  یکی  رد  وا  لوعجم  بسن 
. تسا دراوم  زا  يرایسب  رد  وا  راک  نیا  درمش و  یم  تیمها  یب 

نایضفار . نینچمه  دنناد  یم  لالح  ار  ناناملسم  نوخ  نایدوهی  دیوگ : یم  - 6
هکنیا اب  تسا ؟ هتفرگ  هعیش  هیاپ  نود  دارفا  ماوع و  زا  یتح  ای  ناشنادنمشناد و  هعیش و  بتک  زا  ار  تبـسن  نیا  ذخام  درم "  نیا  ایآ  خساپ -

رد دـننکیم ، یقلت  راگدورپ  بناج  زا  لزنم  یحو  ار  نآ  عوضخ ، تیاهن  اب  دـنناوخ و  یم  ار  هللا  مالک  تایآ  زور  بش و  تاقوا  رد  نایعیش 
. تسا هدش  هداد  صاصق  روتـسد  و  هدـش ، رکذ  یهلا  باذـع  منهج و  رد  دولخ  نآ  رفیک  هدـش و  مالعا  عونمم  ناملـسم ، لتق  تدـشب  نآ ،

نآرب تاید  صاصق و  زا  یناوارف  ماکحا  تسا و  دیدش  ياهرفیک  هدعو  سفن و  لتق  زا  یهن  رب  لمتشم  هعیـش  همئا  ثیداحا  ربمغیپ و  تنس 
میدق زا  هیماما  هقف  رد  هک  يروطب  دشاب ، یم  بترتم 

هحفص 155 ] ] 

زین تبـسن  نیا  هک  دـش  هتـسناد  بلاطم  نیا  عومجم  زا  تسا ، هتـشگ  نیودـت  میظنت و  ماکحا  نیا  يارب  تاید  صاصق و  باـتک  ود  ماـیالا ،
. درادن دریگ ، یم  هشیر  شا  هناقمحا  بصعت  دیدش و  ینمشد  زا  هک  زادرپ  لایخ  صخش  نآ  لایخ  زج  یکردم  هنوگچیه 

ار . نآرق  نایضفار  دندرک و  فیرحت  ار  تاروت  بلاطم  نایدوهی  دیوگ : - 7
نادناخ ياهتیصخش  زا  رداص  ربتعم  ثداحا  زج  يزیچ  ینید  شزومآ  مکح و  ره  رد  ای  نآرق و  لیوات  ریـسفت و  رد  هعیـش  كردم  خساپ -
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 ". درذگیم هچ  هناخ  رد  دننادیم  رتهب  هناخ  لها  تیبلا " "  یف  امب  يردا  تیبلا  لها  تسین "  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  دعب  یحو ،
 " دننام یناسک  زا  تسین ، ینید  ملـسم  لوسا  ترطف و  قطنم  میلـس و  لقع  فالخ  رب  هکنیا  زا  هتـشذگ  هدش  تیاور  نانآ  زا  هک  یبلاطم  و 

. تسا هدشن  هتفرگ  دنربمغیپ ، مولع  همشچ  رس  زا  رود  دندرک و  یم  يارب  ریسفت  هک  يدس "  كاحض " و "   " هداتق " ،
، دینک هعجارم  تنـس  لها  ریـسافت  بتک و  هب  دیاب  دینادب ، ار  دروم  یب  ياهرظن  راهظا  و  دوخ ، ياج  زا  ار  قح  مالک  فیرحت  دیهاوخب  رگا 

یم رب  ینید  تاملـسم  راکنا  و  هیاـمیب ، فیخـس و  يارآ  اـهاعدا و  و  ذـخام ، یب  ياـهیئوگروز  و  کـنخ ، ياـه  یـشارت  تلع  هب  اـجنآ  رد 
امـش بیترت  نیدب  درک . میهاوخ  هراشا  اجنیا  رد  نارگید  هیمیت و  نبا  هنـسلا "  جاهنم  باتک "  زا  ار  اهنآ  زا  یخرب  هنومن  يارب  هک  دیروخ ،

. دینک رارق  رب  تهابش  دیهاوخ  هک  يا  هقرف  ره  اب  دوهی  نایم  ات  دیبای  یم  لاجم 
درک هابتشا  لیئربج  دنیوگ : یم  زین  نایضفار  دنناد ، یم  دوخ  نمشد  ناگتـشرف  نیب  زا  ار  وا  دنا و  لیئربج  نمـشد  نایدوهی  تسا : هتفگ  - 8

!!! بلاط یبا  نب  یلع  رب  هن  دروآ  ص )  ) دمحم رب  یحو  هک 
هب راگزور  رد  اهنآ  زا  يرثا  هک  هدروآ  نایم  هب  نخـس  هدـش ، ضرقنم  یتلم  زا  درادـنپ  یم  دوخ ، یهاو  تالایخ  رد  كدرم  دـیاش  خـساپ -

تسین سک  چیه  و  هدنامن ، ياج 

هحفص 156 ] ] 

نکمم هنوگچ  دننک  لاوس  وا  زا  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  یناسک  تسا  هتشذگ  رگنشور  هک  هدنیآ  درک  یمن  رکف  وا  دنک ، عافد  نانآ  تیثیح  زا 
دیوگ : یم  احیرص  لاعتم  يادخ  هک  دناوخ  یم  ار  شسدقم  باتک  یسک  یتقو  دنشاب  لیئربج  نمشد  نایعیش  تسا 

: نیرفاکلل ودع  هللا  ناف  لاکیم  لیربج و  هلسر و  هتکئالم و  اودع هللا و  ناک  نم 
 ". تسا نارفاک  نمشد  لباقم  رد  مه  ادخ  دشاب ، لیئاکیم  لیئربج و  ناگداتسرف و  ناگتشرف و  ادخ و  نمشد  هک  یسک  " 

ناوریپ زا  کیمادک  رکف  رد  ای  هدمآدیدپ و  یکش  ص )  ) دمحم ترضح  توبن  رد  هعیـش ، بهذم  هب  داقتعا  اب  رفن  کی  يارب  تقو  هچ  ایآ 
هک دـنناوخ  یم  ار  نآرق  تاـیآ  زور  بش و  رد  هکیلاـح  رد  دـنک  لـیئربج  هابتـشا  هب  مکح  اـت  هتـشذگ ، ع )  ) نینموملا ریما  توبن  بهذـم ،

دیامرف : یم  لاعتم  يادخ 
 " لسرلا هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 

 " گرزب : يادخ  لوق  و 
نییبنلا . متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام 

هیآ : نیا  و 
. مهبر نم  قحلا  وه  دمحم و  یلع  لزن  امب  اونمآ  و 

 ". دیروایب نامیا  تساهنآ ، راگدرورپ  زا  قح  هب  هک  هدش  لزان  دمحم  رب  هچنآ  رب  " 
گرزب : يادخ  لوق  و 

هحفص 157 ] ] 

هللا . لوسر  دمحم 
 " تسا . ادخ  ربمایپ  دمحم  " 

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 90 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


لاعتم : يادخ  لوق  و 
دمحا . همسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارشبم  و 

 " مهد . یم  هدژم  ار  امش  تسا  دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  نم  " 
ياهیاعد رد  و  هماـقا ، نذا و  ره  رد  و  بحتـسم ، بجاو و  زاـمن  ره  رد  ارچ  سپ  دراد ، یحو  رما  رد  لـیئربج  ياـطخ  هب  هدـیقع  هعیـش  رگا 

دئاقع مالک و  ثیدح و  هقف و  هنیمز  رد  هک  هعیش  تافلوم  رد  دهد و  یم  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  هب  یهاوگ  هدیـسر ، شا  همئا  زا  هک  یناوارف 
؟ دنا هدرک  حیرصت  یهاوگ  نیا  همه  هدش ، نیودت  لحن ، للم و  و 

درجم هب  ار  لیئربج  طلغ  راک  دنوادخ  درادنپ  یم  نانیا  هک  تفگ  داد و  تبسن  نایعیـش  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  لطاب  يارتفا  نیا  الوصا  ایآ 
ددرگ ؟ ثوعبم  نینموملا  ریما  تساوخ  یم  ادخ  تقیقح  رد  هن  رگ  درک و  ءاضما  دز  رس  وا  زا  هک  یهابتشا 

ملع و همه  اب  نایعیـش  هب  دسر  هچ  ات  فراعم  مولع و  زا  ربخ  یب  ینابایب ، یـشحو  ناسنا  ای  ندرخبان  هوتعم و  مدآ  چیه  هب  ار  نخـس  نیا  ایآ 
داد ؟ تبسن  ناوت  یم  ناشتلیضف 

. دنمهف یمن  ینخس  چیه  موق  نیا  هک  تسیچ  نیا 
نتخادرپ واه  یئوگ  هوای  هنوگ  نیا  اب  دزادرپ و  یم  هعیش  در  هب  هک  رصم  زورما  دنمشناد  هدنسیون و  زا  یتفگش  تسا ، یتفگش  ياج  رایسب 

. دروآ ناجیه  هب  ار  نانآ  دهاوخ  یم  تافارخ  هب 
ددرگ و وت  هار  عنام  دیابن  تسا  سفن  ياوه  وریپ  هدرواین و  نامیا  هک  یسک  " 

هحفص 158 ] ] 

 ". دوش تطوقس  ثعاب 
دنا . نینچ  زین  نایضفار  دنروخ ، یمن  رتش  تشوگ  نایدوهی  دیوگ : یم  - 9

. دینک هیرگ  دیناوخب و  ای  دیدنخب  دیناوخب و  خساپ -
یمن ار  یئوگ  فالخ  تنایخ و  یگنوگچ  رگا  دـینک ، هعجارم  هلمج  نیا  بحاص  هب  دـینادب  ار  يدرخبان  تحاـقو و  تیاـهن  دـیهاوخب  رگا 

هک تسیچ ، رتش  تشوگ  هانگ  متسنادیم  نم  شاک  يا  دزاس . یم  فقاو  نادب  شباتک  رد  ار  امش  دیرفلا ) دقع  بحاص   "  ) یسلدنا دیناد " 
زا هک  نم  دوش ؟ هتـشک  دیابن  هک  دراد  هعیـش  دزن  یمارتحا  هچ  ناویح  نیا  و  دشاب ؟ جراخ  رگید ، تشوگ  لالح  تاناویحزا  شمکح  دـیاب 

ار تمهت  نیاات  دشاب  هتفرگ  رظن  رد  تیعونمم  نیا  يارب  يا  یقرتم  هفـسلف  کی  تیاور  نیا  هدنزاس  دـیاش  یلو  مناد  یمن  چـیه  اهزیچ  نیا 
رسارس رد  نانآ  یـشورف  تشوگ  ياه  هزاغم  ناباصق و  روطاس  ناخالـس و  هاگراتـشک  هراب  نیا  رد  عطاق  رظن  لاح  ره  هب  دنک . لیوات  نادب 

تسا . هعیش  دالب 

دیدنخب دیناوخب و 

روآ هدنخ  يارتفا  کی 
وـمخا و قـالخا  دـب  يدرم  ریپ  تفگ : هداد  ربـخ  نم  هب  راـجت  ياـسور  زا  يدرم  تسا : هـتفگ  ظـحاجلا  رحب  ناـمثع  وـبا  دـیوگ : یم  - 10

شا هرهچ  تفر و  یم  ورف  مشخ  رد  دینش  یم  ار  هعیـش  مسا  تقو  ره  تشاد و  یمن  رب  نیمز  زا  ار  شرـس  هک  دوب  ام  اب  یتشکرد  شوماخ ،
تدب ردق  نیا  هعیـش  زیچ  هچ  زا  رگم  دنک  تمحر  اروت  ادخ  متفگ : وا  هب  يزور  دیـشک . یم  مهرد  تخـس  ار  شیاهوربا  هدش ، نوگ  رگد 
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هب هعیش  زیچ  چیه  زا  نم  تفگ : يوش ؟ یم  نارگن  هتفشآ و  رب  تخس  دوش ، یم  هدرب  تربارب  رد  هعیش  مسا  تقو  ره  منیب  یم  هک  دیآ ، یم 
بغش ناطیـش ، موش ، رـش ، لیبق : زا  یتشز ، هملک  ره  لوا  رد  رگم  ما  هدیدن  ار  نیـش  نم  اریز  دیآ ، یمن  مدب  شمـسا  لوا  نیـش  نیا  هزادنا 

لخب .) صرح و   ) حش شحف )  ) متش حاضتفا )  ) هرش يوکش ، راخ )  ) كوش نیش ، ررش ، صقن )  ) رافش ءاقش ، رایب ،) رش  )

هحفص 159 ] ] 

دش . هنوگژاو  عیشت  ساسا  رگید  بیترت  نیدب  تفگ : نامثع  وبا 
ار وا  دیدش ، ینمـشد  دـنک ، اپ  تسد و  هعیـش  يارب  یبیع  هتـسناوتن  نوچ  هک  تسوا  ینیب  هتوک  و  قالخا ، دـب  درم  ریپ  تهافـس  زا  یتفگش 

ءامـسا لوا  فرح  اب  مسا  نیا  لوا  فرح  هکنیا  يارب  طقف  هدرک  عورـش  ور  نیا  زا  دـشارتب ، شیارب  یبیع  ینیچ ، هطـسفس  اب  ات  هدرک  راداو 
. دنک هذخاوم  نادب  ار  هعیش  دندحتم ، مه  اب  يا  هدننز 

ار هعیش  ظفل  نآ  رد  هک  زیزع  يادخ  باتک  هب  یتح  دنک و  تیارـس  دیاب  سدقم ، ءامـسا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  دشاب  اهیریگ  هناهب  نیا  رگا 
میناوخ ؟ یم 

میهاربال ... هتعیش  نم  نا  و 
. رگید تایآ  و 

نیا ایوگ  تسا ، هدـیدرگ  هنوگژاو  عیـشت  ساسا  هیام ، یب  هملک  نیا  زا  دـعب  هدرک  نامگ  هک  تسا  نامثع  وبا  قالخا ، دـب  درم  ریپ  زا  رتدـب 
تسا هتخاس  كاله  ار  نانآ  هدیراب و  ورف  ناشرسرب  اههوک  ای  هتفر و  ورف  اهنآ  ياپ  ریز  رد  نیمز  ای  هدیراب و  نایعیش  رب  هک  دوب  يا  هقعاص 

ءوس هدروآ ، نابز  هب  هک  ینخس  اب  قالخا ، دب  درم  ریپ  هک  تسناد  یمن  وا  دندش  اوسر  هدش  عقاو  دودرم  عطاق  یناهرب  هلیسو  نانآ  لئالد  ای 
تسا . هدرک  يوریپ  وا  زا  شصقان  لقع  هب  مه  نامثع  وبا  تسا و  هتخاس  راکشآ  ار  شا  قالخا  دب  لیلد  و  ار ، دوخ  تین 

هدروآ نآ  هب  تبسن  تیاضر  راهظا  اب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدنامن  رود  زین  دیرفلا ) دقع  بحاص   ) هبر دبع  نبا  يدرخبان ، نیا  زا 
( شبات  ) قورـش سمـش ، تعیرـش ، لیبق : زا  یتاملک  اب  شلوا  فرح  داحتا  تبـسانم  هب  هعیـش  هملکنیـش  زا  قالخا  دـب  درم  ریپ  ارچ  تسا ،

هعیش ظفل  دننام  اهنآ  زا  رایسب  هک  دماین  ششوخ  قفش ، تعاجش ، ناش ، تماهش ، رکش ، یناوج ،)  ) بابش فرـش ، تعافـش ، دهـش ، عاعش ،
ظافلا نآ  رد  طقف  ار  نیش  ات  دشوکیم  نیغورد  هصق  نیا  رد  خیش  ارچ  تسا ؟ هدمآ  مه  نآرق  رد 

هحفص 160 ] ] 

تسا . هدید  یمن  ار ، شبویعم  نامشچ  لباقم  هدوب و  لوحا  ای  روعا  مه  دیاش  ظافلا . نیا  رد  هن  دبایب 
، مئس ماس ، تاملک  رد  ار  نآ  هک  دیآ  یم  مدب  شمسا  لوا  نیس  رطاخب  ینـس  زا  نم  دیوگب : قالخا  دب  درم  ریپ  دننام  دناوت  یمن  هعیـش  ایآ 
، لفس هفس ، تقرس ، ناطرـس ، دوهـس ، ریت ،)  ) مهـس يدب )  ) هئوس مومـس ، مس ، يرامیب )  ) مقـس تراسا )  ) یبس خزود )  ) رقـس شتآ )  ) رعس

مبای . یم  تجامس ، هطیلس ، لس  طقس ، فخس ، طخس ، ادص ) رس و   ) بخس
چیه دنتفا و  یمن  رد  هتورس ، یب  ياه  هوای  نیا  رطاخ  هب  مدرم  فطاوع  اب  دننک ، یمن  هجوت  اه  هوای  نیدب  دنیامکح و  القع و  نایعیـش  یلو 

دننک . یمن  مان  دب  تافارخ ، نیا  اب  ار  يداینب  عون 
ضرعتم ار  همه  میهاوخب  هاـگ  ره  هک  تفاـی  نآ  يارب  ناوت  یم  يرئاـظن  رایـسب  هچ  و  هبر . دـبع  نبا  تاـیلعج  غورد و  زا  يا  هراـپ  دوب  نیا 

دیز دیوگ : هکنیا  لثم  دوش ، یم  هدید  زین  باتک  نیا  رد  یخیرات  تاهابتـشا  هتـشذگ ، اهنیا  زا  دـهد . یم  لیکـشت  ار  یگرزب  باتک  میوش ،
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عوضوم زا  میزادرپ ، نآ  یـسرب  دقن و  هب  میهاوخب  هاگره  هک  دـیدرگ  هتخیوآ  رادـب  دـش و  هتـشک  اجنآ  درک و  جورخ  ناسارخ  رد  دـیهش 
تسا . سب  تراشا  کی  ار  فراع  میوش و  یم  جراخ  ثحب 

مدرم هب  دهد  ناشن  هدمآ  شـشوخ  نوچ  هدرک  لقنار  هبر  دـبع  نبا  تالوعجم  اه و  تبـسن  دوخ  هنـسلا ر  جاهنم  باتک "  رد  هک  هیمیت  نبا 
تسا : هدرک  هفاضا  اذل  مراد ، هلصاف  تناما  یتسار و  زا  نانآ ، زا  شیب  مفابب و  غورد  مناوت  یم  رتشیب  مناگتشذگ  زا  نم  هک 

دنا . نینچ  زین  نایضفار  امش ،) رب  گرم   ) کیلع مالسلا  دنیوگ  یم  هکلب  دننک  یمن  مالس  نانموم  هب  صالخا  اب  نایدوهی 
نایضفار . نینچمه  دنناد ، یمن  زیاج  ار  شوپ ) ياپ   ) هزومرب حسم  نایدوهی ،

هحفص 161 ] ] 

نایضفار . نینچمه  دنناد ، یم  لالح  ار  مدرم  لاوما  نایدوهی ،
نایضفار . نینچمه  دننک ، یم  رس  قرف  رب  هدجس  زامن  رد  نایدوهی ،

. نایضفار نینچمه  دنراد ، مدرم  بیرف  هب  هدیقع  نایدوهی ،
. هوای یفارخ و  نانخس  نیا  لاثما  و 

هعیـش و هقف  هب  امـش  هطاحا  هب  ار  بلطم  مینک و  یم  راذگاو  امـش ، دازآ  مهف  كرد و  يورین  هب  ار  هدش  هداد  تبـسن  ياهغورد  بیذکت  ام 
میزاس . یم  لوکوم  هدش ، هتخانش  هعیش  زا  دیدج  میدق و  زا  هچنآ  ناشماکحا ، دئاقع و  بتک 

 " يروای هن  تشاد و  یهاوخ  تسود  هن  ینک ، نانآ  ياهاوه  تالیامت و  زا  يوریپ  هدمآ ، مهارف  ار  وت  هک  یملع  زا  سپ  هاگ  ره   "و 

هحفص 162 ] ] 

راصتنا باتک  دقن 

یلزتعم طایخ  نیسحلا  یبا  ياه  هوای  هب  يرظن 
هحفص زا 173  شیب  هک  ار  نآ  تاحفـص  مان  رگا  و  دـیا . هتفگن  غورد  دـیناوخب ، بیذاکا  ردـصم  ار  باـتک  نیا  رگا  امـش  زیزع ، هدـنناوخ 

یب ياعدا  رادخاش ، ياهغورد  زا  دـینک ، شواک  تاحفـص  نیا  لالخ  رگا  امـش  دـیا . هدـشن  بکترم  یفالخ  دـیراذگب  همان  غورد  تسین ،
هب امش  دوش  ثعاب  هاتوک  یسررب  نیا  میراودیما  ام  داتفا . دیهاوخ  یتفگش  هب  تخـس  وا ، یگتخاس  ياه  تبـسن  روآدرد و  ياه  زنط  لیلد ،

. مینکن هایس  شیاه  هناسفا  لقن  هب  ار  نامباتک  تاحفص  هرهچ  نیا ، زا  شیب  ام  ات  دیبایب  تسد  هدش ، رشتنم  پاچ و  رصم  رد  هک  باتک  دوخ 
تدش و  ساسا ، یب  ياه  هوای  و  نیغورد ، ياه  تبـسن  رد  وا  يور  هدایز  نازیم  هب  ات  میزادرپ  یم  نآ  زا  یئاه  هنومن  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد 

: تسا هتفگ  وا  دیدرگ . فقاو  دنک ، هدولآ  ار  هزنم  كاپ و  گرزب و  یتلم  ترهش  مان و  هدش  ثعاب  هک  وا ، ریمض  رد  هنیک  نایلغ 
یم اجباج  دوش و  یم  وحم  دنام ، یم  تکرح  یب  دـنک  یم  تکرح  هک  تسا  یتئیه  تروص و  ياراد  اهنآ  يادـخ  دـندقتعم  نایـضفار  - 1

اب هک  اهنآ  زا  يزیچان  دادـعت  رگم  نایـضفار ، همه  دـیحوت  تسا  نیا  دـیوگ ) هک  اجنآ  ات   ) هدـش اناد  سپـس  هدوبن ، اناد  زاـغآ  رد  وا  ددرگ .
. دنا هتسج  يرازیب  نانآ  زا  هدرک و  درط  دوخ  زا  نایضفار  ار  هورگ  نیا  هجیتن  رد  دنا ، هدیئارگ  دیحوت  هدیقع  هب  دنا و  هدوب  نیـشنمه  هلزتعم 

نب مکح  نب  ماشه   " مثیم " ، نب  یلع  تسا " ) قاط  نموم  دارم   " ، ) قاطلا ناطیـش   " ملاس " ، ماشه  لثم "  ناشناگرزب  اـهنآ و  بلاـغ  اـما 
(. ص 5  ) میتشاد نایب  هک  تسا  همه  نانآ  هدیقع  كاکس "  روصنم " و " 
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تسا يرکیپ  ياراد  ناشیادخ  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  هدیقع  ار  نایضفار  - 2

هحفص 163 ] ] 

ص . ) تسا هدش  اناد  سپس  هدوب  نادان  دهد ، یم  ناکم  لقن  دریذپ ، یم  لاوز  دنام ، یم  تکرح  یب  دنک ، یم  تکرح  تروص  لکش و  اب 
(. 7

هب و  دنروآ ، یم  یتایاور  هراب  نیا  رد  دراد  لکـش  ادـخ  هک  تسا  دـقتعم  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  ادـیپ  یـضفار  رفن  کی  نیمز  يور  رد  - 3
هدرک ادیپ  دیحوت  هب  هدیقع  هدرک ، ینیـشن  مه  میدق  زا  نایلزتعم  اب  هک  اهنآ  زا  هدـع  نآ  رگم  دـننک ؟ یم  جاجتحا  ناشنایاوشیپ  زا  یثیداحا 

(. ص 144  ) دنا هتخاس  رود  دوخ  زا  درط و  ار  نانآ  نایضفار  هجیتن  رد  دنا 
رما نیا  و  دنریگ ، ترـشابم  هب  ار  ینز  هدع ، نتـشادهگن  ندـش و  كاپ  نودـب  دـنناوت  یم  زور ، کی  رد  درم  دـص  دـندقتعم  نایـضفار  - 4

(. ص 89  ) تسا دمحم  تما  همه  هدیقع  فلاخم 
دنا . هدوب  اربم  نانخس  نیا  زا  تسخن ، زور  زا  نایعیش  ددرگ  یم  مولعم  دش و  دهاوخ  راکشآ  حوضو ، هب  بلاطم  نیا  همه  عضو  يدوز  هب 

 " دوب . یهاوخ  نارگمتس  زا  وت  تروص  نیا  رد  هدیسر  ارف  ارت  هک  یملع  دوجو  اب  ینک ، نانآ  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هاگ  ره 

هحفص 164 ] ] 

قرفلا نیب  قرفلا 

يدادغب روصنم  یبا  ياه  هوای  هب  یخساپ 
هحفص . رد 355  یفوتم 420  يدادغب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  روصنم  یبا  فیلات 

هطرو هب  هزادـنا  نیا  ات  ار  وا  هک  يزیچ  اهنت  تسا . هدرکن  راذـگ  ورف  اوران  تبـسن  هنوگ  ره  زا  شیاهارتفا  ياهریت  ناـمک  رد  هدنـسیون  نیا 
تغل و ثیدـح و  هقف و  رد  یئاوـشیپ  نایـضفار  نیب  رد  هکنیا " : رب  ینبم  هتـشاد ، ناـیب  هحفـص 309  رد  هک  تسا  يرادنپ  هدـنکفا  تلاهج 

یقوثو دروم  صخش  چیه  نآرق  لیوات  ریسفت و  یمالسا و  ياه  دربن  خیراوت و  یسیون و  هریـس  رد  زین  و  درادن ، دوجو  برع ، نابز  روتـسد 
 ". دنا تعامج  تنس و  لها  هب  رصحنم  مولع  زا  هتشر  نیا  نایاوشیپ  اهنت  دوش و  یمن  هدید 

زا ار  هدنیآ  ناشیا  دوش و  یم  لماش  زین  ار  هدنیآ  ياهنامز  دراد و  تیمومع  هبنج  رادنپ  نیا  ایوگ  هتفگ ، ساپس  تمعن  نیا  رب  مه  ار  ادخ  وا 
رد هعیـش  نادنمـشناد  بتک و  ای  دزاس  دراو  يا  هشدـخ  تناما ، رظن  زا  هداد  هک  یئاه  تبـسن  رد  و  تسا . هتـسیرگن  ناـمز  قیقر  هدرپ  تشپ 

. دننک زاب  ار  وا  تشم  دوخ ، هب  دوخ  جراخ 
هک دنا ، هتشاد  دوجو  هعیش  زا  یگرزب  ياه  تیـصخش  دادغب ) رد   ) شا یعامتجا  طیحم  رد  وا و  مشچ  ود  لباقم  رد  هک  تسا  بجعت  ياج 

دننام تسا  هدوب  اهنآ  تسدب  يربهر  مامز  و  دزاس . دراو  يا  هشدخ  هدربمان  ياه  هتـشر  رد  نانآ ، یئاوشیپ  تماما و  رد  دناوت  یمن  يدـحا 
" و"  یضر ، فیرش  یضترم " و "  دیـس  يدهلا  ملع  دیفم " و "  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  نآ "  ملعم  مالـسا و  تلم  ییاوشیپ  گرزب 

نانآ . لاثما  یملید " و  رالس  یلعی " و "  یبا  فیرش  یکچارک " و "  حتفلا  وبا  خیش  یشاجن " و "  نیسحلا  یبا 
نیا دوجو  ینمشد ، هنیک و  يور  زا  ای  هدوب ، بویعم  وا  یمومع  ساوح  ایآ  تسا ، هدنام  ربخ  یباه  تیصخش  نیا  زا  وا  هکنیا  میناد  یمن  ام 

راکنا ار  دنمشناد  همه 
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هحفص 165 ] ] 

ات مینک  بلج  وپا ، مسر  هار و  هب  ار  هدـنناوخ  هجوت  میهاوخ  یم  اـم  میتسین ، لـئاق  یتیمها  وا  صخـش  يارب  اـم  تروص  ره  رد  تسا . هدرک 
تاحفص رد  ار  قیاقح  رییغت  فیرحت و  ارتفا و  ریوزت ، غورد و  نیماضم  زا  يا  هراپ  دیناوتب  امش  دیاش  دبیرفن . شیاعلاجنج  راج و  ار  یـسک 

دیبایرد . میروآ ، یم  لمعب  شهباشم  ياهباتک  هرابرد  هک  یئاهثحب  زا  تسا  غورد  اپ  ارس  هک  شباتک 
 " تشاد . یهاوخن  ادخ  زا  ینابهگن  ددم و  هنوگ  چیه  هدش  لصاح  وت  يارب  هک  یملع  دوجو  اب  ینک  يوریپ  نانآ  ياهاوه  زا  هاگ  ره   "و 

هحفص 166 ] ] 

یسلدنا مزح  نبا  لحنلا  للملا و  یف  لصفلا  باتک  دقن 

هراشا

تناما و هب  ار  دوخ  تایبدا ، خیرات  هدنـسیون  زا  شیب  بتارم  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  دـسیونب ، یبلطم  لحن  للم و  هرابرد  دـهاوخب  سک  ره 
اهتلم يوربآ  و  دنام ، ظوفحم  تسا  مکحم  لیلد  یب  هیاپ و  یب  ياهتبـسن  هب  یگدولآ  هک  نف  نیا  كانرطخ  بقاوع  زا  ات  دزاس  دیقم  قدص 

رد و  دـشاب ، هناققحم  نآ  بلاطم  لقن  رد  هک  رگم  درادـن  رب  ماگ  چـیه  یلک  روط  هب  و  دربن ، یلایخ  ای  رادـنپ  ساسا  رب  ار ، هانگ  یب  ماوقا  و 
دنام . نوصم  ارتفا  هب  نادجو  يراتفرگ  زا  روذعم و  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  دنک  اهنآ  نیرت  قثوم  رب  هیکت  دوخ  ذخام 

سک ره  لقن  زا  وا  دراد ، هیور  نیا  فلاخم  يراتفر  تسرد  شیاه  هتشون  رد  هکلب  تسا  هجوت  یب  هفیظو  نیا  هب  اهنت  هن  مزح "  نبا  یلو " 
هب ساسا  یب  تبـسن  هنوگ  ره  نداد  زا  دـیآ و  یم  شـشوخ  بهاذـم  تارثک  زا  دـنک ، یم  هدافتـسا  ربهاذـم ، رتشیب  يدـنب  هدر  يارب  دـشاب 

: دینکیم هظحالم  ریز  رد  ار  شنانخس  هنومن  تسین  نادرگ  ور  شا  هدیقع  نافلاخم 

دنتسین ناملسم  نایضفار 

هراشا

ناشراک زاغآ  دندمآ . دیدپ  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لاس  جنپ  تسیب و  هلصاف  هب  هک  دنتسه  یئاه  هتسد  نانیا  دنتـسین  ناملـسم  نایـضفار  - 1
ناشن غورد  رفک و  يراصن  دوهی و  دننام  تسرد  دیزرو و  یم  ینمـشد  رکم و  مالـسا  اب  هک  هللا ) هلذخ   ) دوب یـسک  توعد  هب  خـساپ  يارب 

. داد یم 
زا دیاب  دیآ  رب  شنخس  هدهع  زا  دهاوخب  وا  رگا  و  هدرک ، نیگمرـش  ار  تیناسنا  شا ، هدنبوک  تارابع  نیا  اب  وا  هک  قح ، هب  دنگوس  خساپ -

. دزیر قرع  اپ  ارس  مرزآ  مرش و 
ار نآرق  دننک ، یم  رارقا  نیتداهش  هب  دنتـسیا و  یم  هلبق  يوس  هب  ار  دوخ  ياهزامن  رد  یمدرم  مالـسا  رکنم  ناوت  یم  هنوگچ  مناد  یمن  نم 

ماکحا دئاقع و  رد  نانآ  ياهباتک  دننک ، یم  يوریپ  مرکا  ربمغیپ  ياه  تنس  زا  لماع ، نآ  هب  دنا و  لماح 
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هحفص 167 ] ] 

مکح دناوت  یم  درم  نیا  هنوگچ  دـهد . یم  ناشن  ار  ناشمالـسا  نانآ ، یجراخ  رمع  تسا و  ام  راتفگ  قدـص  هاوگ  همه  هدرک و  رپ  ار  ایند 
ار دوخ  تایاور  تنس ، لها  گرزب  لاجر  ناداتسا و  هک  دنا  هدوب  نایعیش  زا  سک  اهرازه  هکیلاح  رد  دنک  هفئاط  نیا  یناملـسمان  هب  یعطق 

. دنهد یم  لیکشت  نایعیش  ار  اهنآ  هدنسم  تایاور  ریاس  تس و  حاحص  رد  ناشثیداحا  نایوار  هتفرگ و  اهنآ  زا  بهذم  هنیمز  رد 
. تسا موق  نیا  ینید  ءارآ  ماکحا و  دئاقع ، عجرم  تقیقح  رد  تایاور  نیا 

دنا هدوب  دامتعا  دروم  تنس  لها  حاحص  رد  هک  هعیش  نایوار  یماسا  جرد 

دوشیم : روکذم  یجهت  فورح  بیتارت  هب  دنا . بهذم  هعیش  هک  تنس  لها  خیاشم  زا  یخرب  کنیا  و 
بلغت نب  نابا  - 1

یفوک دیز  نب  میهاربا  - 2
یلدج هللا  دبع  وبا  - 3

يرفح لضفم  نب  دمحا  - 4
یفوک نابا  نب  لیعامسا  - 5

یفوک هفیلخ  نب  لیعامسا  - 6
یفوک ایرکز  نب  لیعامسا  - 7

نمحرلا دبع  نب  لیعامسا  - 8
یفوک یسوم  نب  لیعامسا  - 9

یفوک نامیلس  نب  دیلت  - 10
یلامث هزمح  وبا  نبا  تباث  - 11
یفوک هتخاف  یبا  نب  ریوث  - 12

یفعج دیزی  نب  رباج  - 13
یفوک دیمحلا  دبع  نب  ریرج  - 14

یفعج دیزی  نب  رفعج  - 15
يرصب نامیلس  نب  رفعج  - 16
یفوکلا هریمع  نب  عیمج  - 17

یفوکلا هریصح  نب  ثراح  - 18
ینادمه هللا  دبع  نب  ثراح  - 19

یفوک تباث  یبا  نب  بیبح  - 20
ینادمه یح  نب  نسح  - 21

یفوک هبیتع  نب  مکح  - 22
ینهج یسیع  نب  دامح  - 23
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یناوطق دلخم  نب  دلاخ  - 24
فوع یبا  نبا  فاجحلا  وبا  - 25

یفوک ثراح  نب  دیبز  - 26
یفوک بابح  نب  دیز  - 27

یفوک هدعج  یبا  نب  ملاس  - 28
یفوک هصفح  یبا  نب  ملاس  - 29

یفوک فیرط  نب  دعس  - 30

هحفص 168 ] ] 

یلاله مثیخ  نب  دیعس  - 31
شربالا لضف  نب  هملس  - 32
یمرضحلا لیهک  نب  هملس  - 33

یفوک درص  نب  نامیلس  - 34
يرصب ناخاط  نب  نامیلس  - 35

يوک مرق  نب  نامیلس  - 36
یفوک نارهم  نب  نامیلس  - 37

يرصب جاجح  نب  هبعش  - 38
يدیبع ناحوص  نب  هعصعص  - 39

ینادمه ناسیک  نب  سواط  - 40
یلئود ورمع  نب  ملاظ  - 41

یکم رماع  لیفطلا  وبا  - 42
یفوک بوقعی  نب  دابع  - 43
یفوک دواد  نب  هللا  دبع  - 44

یفوک دادش  نب  هللا  دبع  - 45
یفوک رمع  نب  هللا  دبع  - 46

یمرضح هعیهل  نب  هللا  دبع  - 47
حادق نومیم  نب  هللا  دبع  - 48

يدزا حلاص  نبا  نمحرلا  دبع  - 49
يریمح مامه  نب  قازرلا  دبع  - 50

نیعا نب  کلملا  دبع  - 51
یفوکلا یسوم  نب  هللا  دبع  - 52

یفوک ریمع  نب  نامثع  - 53
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یفوک تباث  نب  يدع  - 54
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حلاص نب  یلع  - 61
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یفوک مداق  نب  یلع  - 63
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یفوک هفیلخ  نب  رطف  - 72
یفوک لیعامسا  نب  کلام  - 73

یفوک مزاح  نب  دمحم  - 74
یندم هللا  دیبع  نب  دمحم  - 75

یفوک لیضف  نب  دمحم  - 76
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یفئاط ملسم  نب  دمحم  - 77
یندملا یسوم  نب  دمحم  - 78
یفوک رامع  نب  دمحم  - 79

یفوک ذوبرخ  نب  فورعم  - 80
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یفوک ثراح  نب  عیفن  - 84
ینادح سیق  نب  حون  - 85

یفوک دعس  نب  نوراه  - 86
یفوک دیرب  نب  مشاه  - 87
يریمح میرب  نب  هریبه  - 88
يرصب دایز  نب  ماشه  - 89

یقشمد رامع  نب  ماشه  - 90
یفوک حارج  نب  عیکو  - 91
یفوک رازج  نب  ییحی  - 92

یفوک دایز  یبا  نب  دیزی  - 93
زا هعیش  لاجر  اهنیا ، زا  هتشذگ  دننک . نم  جاجتحا  نانآ  ثیداحا  هب  ناش  هناگشش  حاحص  رد  تنـس  لها  هک  دنا  نایعیـش  زا  یهورگ  نانیا 

دـنهد و یم  رارق  دانتـسا  دروم  ار  نانآ  ثیدـح  تنـس  لها  هک  دنرایـسب  يولع  نادـناخ  گرزب  ياه  تیـصخش  نیعبات و  ربمغیپ و  هباحص 
دننک . یم  يراشف  اپ  تخس  ناشتلادع  قیثوت و  رد  دنا و  هدناسر  اهنآ  هب  دیناسم ، ننس و  حاحص و  رد  ار  دوخ  دانسا  ناشنایاوشیپ ،

هچ رد  دیناسم  حاحص و  نیا  و  دراد ؟ یـشزرا  هچ  تایاور  بتک  نیا  دنـشابن ، ناملـسم  تسا ) هتـشادنپ  مزح  نبا  هکنانچ   ) هعیـش رگا  سپ 
لئاق ناوت  یم  یـشزرا  هچ  دنا  تنـس  لها  ثیداحا  ناظفاح  نایاوشیپ و  ناگرزب ، زا  هک  ناشاهباتک  نافلوم  يارب  دـنا و  تقیقح  زا  يا  هیاپ 

روصت ناوت  یم  یشزرا  تیمها و  هچ  دنا ، ناملسم  ریغ  نآ  خیاشم  همه  هکنیا  اب  دش ، هتفرگ  اهنآ  زا  هک  یئارآ  ودئاقع  يارب  الوصا  و  دش ؟
درک .

. قحب رواد  یئوت  تسا و  وت  يوسب  همه  تشگزاب  هک  ياشخبب  ام  رب  وت  اهلا  راب 
ءالو یتسود و  تسین ، یگدوشخب  لباق  مزح  نبا  دزن  هک  نایعیش  هانگ  اهنت  یلب ،

هحفص 170 ] ] 

هجیتن رد  دنا و  هدـیورگ  نادـب  تنـس  باتک و  قبط  رب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  دالوا  بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  تبـسن  نانآ 
يرواد ام ، نایمدیاب  هک  تسا  ادخ  نیا  و  دوش ، یم  حابم  نانآ  زا  تسا ، مرتحم  یناملسم  ره  زا  هک  یئورآ  ضرع و  تیب  لها  يالو  نیمه 

دیامن . عطاق 
ریما هک  دشابیم  ابـس  هللا  دبع  شدوصقم  درک ، یم  ینمـشد  رکم و  مالـسا  اب  هک  دوب  یـسک  توعد  هب  عیـشت  زاغآ  تسا  هتـشادنپ  هکنیا  اما 

. دندرک يوریپ  راوگرزب  نآ  زا  وا ، زا  ترفن  راهظا  و  وا ، نعل  رد  یلع  نایعیش  دینازوس و  شتآ  هب  شزیمآ  داحلا  راتفگ  هب  ار  وا  نینموملا 
ياه هرود  اهلسن و  همه  رد  ایآ  دشاب و  هتفرگ  نآ  زا  ار  شخیرات  عیـشت  ات  هدش ، هدید  يولع  بزحرد  يدیلپ  نیا  عقوم  هچ  ایآ  میـسرپ  یم 

؟ دشاب بوسنم  ای  هدیورگ  فرحنم  درم  نیا  هب  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  هعیش  رفن  کی  عیشت 
. دهد تبسن  یتحیضف  غورد و  ره  هب  ار  نایعیش  دراد  رارصا  درم  نیا  یلو 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  مالـسا  سـسوم  تقیقح  رد  عیـشت  ناشفا  رذب  هک  تفای  یمرد  لماک  یهاگآ  اب  دوب  تقیقح  نتفای  ددص  رد  وا  رگا 
هب ار  تما  داد و  یم  تبـسن  ودـب  ار  ناـنآ  دـیجمت  فیرعت و  اـب  دـیمان و  شنایعیـش  ار  یلع  ناتـسود  هک  يزور  ناـمه  زا  تسا  هلآ  هیلع و 

. دناوخ یم  ارف  شیوریپ  یتسود و 
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داتسا زا  یئالط  نخس  کی  هب  اهنت  میهد ، یمن  لیصفت  نآ  در  رد  نیا  زا  شیب  تسا ، ساسا  هیاپ و ي  یب  تخس  تبـسن  نیا  هک  اجنآ  زا  و 
هب فورعم  ابس  نب  هللا  دبع  تعدب  عیشت  بهذم  دندقتعم  ناگدنـسیون  زا  يا  هراپ  هکنیا  تسا "  هتفگ  هک  مینک  یم  افتکا  یلع  درک  دمحم 
وا زا  نانآ  دنادب  دسانشب و  نایعیش  دزن  ار  درم  نیا  شزرا  هک  یسک  تسا ، بهذم  نیا  هب  تبسن  ینادان  لهج و  زا  یشان  تسا ، ءادوس  نبا 

دنیوج یم  يرازیب  شراتفگ  لامعا و  و 

هحفص 171 ] ] 

.. " تسا حیحص  ان  هیاپ  هچ  ات  نخس  نیا  دناد  یم  یبوخب  دنهد ، یم  رارق  هلمح  خیبوت و  دروم  ار  وا  فالخ  نودب  ناشنادنمشناد  و 

تسا هدوبن  رتشیب  هباحص  مامت  زا  یلع  ملع 

هراشا

وبا تیملعا  نایب  رد  هاگنآ  لصفلا ) 4ر136  تسا ) هتفگ  غورد  دوب  رتشیب  ربمغیپ  هباحـص  همه  زا  یلع  ملع  دیوگب  سک  ره  دیوگ : یم  - 2
ملع دناد  یم  دشاب  هتشاد  ملع  زا  يا  هرهب  هک  یـسک  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدرک  زاغآ  ار  یتسـس  تانایب  یملع  رظن  زا  یلع  رب  وا  مدقت  رکب و 

دوب . یلع  ملع  ربارب  نیدنچ  رکب  وبا 
ات دوب ، یلع  ملع  ربارب  نیدنچ  رمع  ملع  دناد  یم  حوضو  هب  دشاب  هتشاد  نسح  سک  ره  تسا : هتفگ  یملع  رظن  زا  یلع  رب  رمع  مدقت  رد  و 

دانع ام  اب  یمرزآ  یبای  دناعم  هنیمز  نیا  رد  رگا  تسا و  لطاب  هدش  یلع  تیملعا  یعدم  هک  یمرزآ  نادان  نآ  نخـس  سپ  دیوگ : هک  اجنآ 
زا ار  ربمغیپ  باحصا  زا  يدحا  ام  هک  دراد  اور  ار  تمهت  نیا  ام  هب  دناوت  یمن  سکچیه  اریز  دش  دهاوخ  راکـشآ  شینادان  غورد و  دزرو ،

. میا هدروآ  رتورف  دوخ  هبترم 
، هناوید رفن  کی  ناونع  هب  ار  وا  ای  میرگب  لفاغ  درف  کی  ناونع  هب  ای  مدنخب  نادان  رفن  کی  ناونع  هب  ایآ  درم ، نیا  رب  مناد  یمن  نم  خساپ -

منک ؟ هرخسم 
رد هتـشاد و  ینوزف  ربمغیپ  هباحـص  همه  رب  شملع  نینموملا  ریما  هک  تسا  تیعقاو  نیا  دراذگ  یمن  یقاب  کش  ياج  يدـحا  رب  هک  يزیچ 

. تسا هدومرفن  هعجارم  يدحا  يا  هیضق  چیه  رد  واو  دنا  هدرک  هعجارم  وا  هب  همه  تالکشم  اهیرواد و 

تسا تما  ملعا  یلع  هک  ربمایپ  یهاوگ  رد  هدراو  ثیداحا 

: دومرف همطاف  هب  هک  دشاب . یم  ص )  ) مالسا ربمغیپ  صخش  درک ، هباحص  هب  تبسن  یلع  تیملعا  هب  فارتعا  هک  یسک  لوا 
املع . مهملعا  امالسا و  نیملسملا  لوا  کتجوز  ینا  نیضرت  اما 

 " تسا . رتشیب  همه  زا  شملع  تسا و  ناملسم  لوا  هک  مدروآ  رد  یسک  جاودزا  هب  ارت  نم  هک  یتسین  لاحشوخ  ایآ  " 

هحفص 172 ] ] 

رت و رابدرب  همه  زا  تلیضف  رظن  زا  رتاناد و  همه  زا  ملع  رظن  زا  هک  مدروآ  رد  متما  درف  نیرتهب  جاودزا  هب  ارت  نم  دومرف " : هک  نخس  نیا  و 
. تسا رترادهقباس  همه  زا  مالسا  رظن  زا 
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شملح شیب و  همه  زا  شملع  دش و  میلست  همه  زا  شیپ  دروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  یلع )  ) وا همطاف " : هب  وا  راتفگ  نیا  زاب  و 
 " تسا . گرزب 

 " تسا . یلع  نم  زا  دعب  درف  نیرتاناد  ص " )  ) رضح نآ  نخس  زاب  و 
 " دنوش . یم  دراو  نم  هب  نآ  زا  هک  تسا  يرد  نم و  یصو  نم و  ملع  فرظ  یلع  دومرف " : هک  ص )  ) ترضح نآ  رگید  نخس  و 

 " تسا . نم  زا  دعب  متما  يارب  نم  تلاسر  هدننک  نایب  تسا ، نم  ملع  رد  یلع  تفگ " : هک  ص )  ) وا راتفگ  و 
ص :)  ) ترضح نآ  راتفگ  و 

یملع - نزاخ  یلع 

هحفص 173 ] ] 

 " تسا . نم  ملع  نزاخ  یلع  " 
ص :)  ) وا راتفگ  و 
: یملع هبیع  یلع 

 " تسا . نم  ملع  قودنص  یلع  " 
ص :)  ) وا نخس  و 
یلع : یتما  یضقا 

 " تسا . یلع  تواضق  رد  نم  تما  لضفا  " 
ص :)  ) وا نخس  و 

یلع : مکاضقا 
 ". تسا یلع  تواضق  رد  امش  لضفا  " 

ص :)  ) وا راتفگ  و 
. هیضقلاب مهرصبا  و  رگید : ریبعت  رد  و  هیضقلاب . مهملعا  و  درمش : هک  اجنآ  ات  عبسب - مصخت  يدعب و  هوبن  هوبنلاب و ال  کمصخا  یلع  ای 

منادیم و دوخ  نامرف  ریز  موکحم و  توبن  تلاسر و  هجرد  اب  ارتنم  یلع  يا 

هحفص 174 ] ] 

رد وت  دومرف : تلـصخ  تفه  نآ  نمـض  رد  دومن و  یهاوخ  نامرفب  موکحم  تلـصخ  تفه  اب  ارناگمه  وت  تسین و  یتوبن  نم  زا  دـعب  هتبلا 
يرتاناد . همه  زا  تواضق 

ص :)  ) وا نخس  نیا  و 
ادحاو : اءزج  سانلا  ءازجا و  هعست  یلع  یطعاف  ءازجا  هرشع  همکحلا  تمسق 

تسا . هدش  میسقت  مدرم  یقاب  نیب  نآ  شخب  کی  تسا و  یلع  رایتخا  رد  اصاصتخا  نآ  شخب  هن  هدش  میسقت  هد  هب  تمکح 
دیوگ : یم  تسا  هدنز  یلع  هدنز و  وا  زونه  هکیلاح  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هنوگچ  و 

. تیبلا لها  انیف  همکحلا  لعج  يذلا  دمحلا هللا 
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. داد رارق  نادناخ  ام  رد  ار  تمکح  هک  تسا  ازس  ار  یئادخ  ساپس 
یسک هچ  ایآ  تروصنیا  رد  دشاب  وا  تمکح  ملع و  رهش  هزاورد  هدیسر  ص )  ) ربمغیپ دوخ  زا  هک  يرتاوتم  صوصن  هب  یلع  هک  یماگنه  و 
رداص ربمغیپ  صخـش  زا  کش  یب  هک  تسا  یثیدـح  نیا  دـشاب ؟ کیدزن  وا  هب  ای  هیبش  وا  هب  ملع  رد  هک  تسیک  و  دـنک ؟ یم  يربارب  وا  اـب 

. دنا هدرک  نیودت  یلقتسم ، ياهباتک  نآ  هرابرد  ناگدنسیون  زا  يرایسب  و  هدش ،
دیوگیم : هک  تسا  هشیاع  ص )  ) ربمغیپ زا  سپ 

هنسلاب : سانلا  ملعا  یلع 
 " تسا . ربمایپ  تنس  هب  مدرم  نیرتاناد  یلع  " 

هحفص 175 ] ] 

دیوگیم : هک  رمع ، هاگنآ  و 
یلع : اناضقا  زاب : اناضقا و  یلع 

 ". تسا رتشیب  ام  همه  زا  یلع  يرواد  يورین  " 

ترضح نآ  شناد  ملع و  هرابرد  ربمایپ  هباحص  ءارآ 

اهنآ زا  یخرب  اجنیا  رد  تسا و  هدوب  نینموملا  ریما  ملع  هب  دنمزاین  دح  هچ  ات  وا  دهد  یم  ناشن  هک  هدـش  لقن  يروهـشم  تاملک  رمع  زا  و 
: مینک یم  رکذ  ار 

: رمع کلهل  یلع  الول  - 1
. هدروآ نابز  رب  اهراب  ار  هلمج  نیا  دشیم "  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  " 

. هدم رارق  دشابن  بلاط  یبا  رسپ  شندوشگ  يارب  هک  یلکشم  رد  ارم  ایادخ  - " 2
 ". دراذگن یقاب  ارم  ادخ  یشابن ، نسحلا  وبا  يا  وت  هک  ینیمز  رس  - " 3

 " دراذگن یقاب  وت  زا  دعب  ریما  ادخ  یلع  يا  - " 4

هحفص 176 ] ] 

 " دشابن شندوشگ  يارب  نسحلا  وبا  هک  یلکشم  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - " 5
 ". یشابن اهنآ  نایم  رد  نسحلا  وبا  يا  وت  منک و  یگدنز  یموق  رد  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - " 6

 " دشابن اجنآ  نسحلا  وبا  مشاب و  هدنز  مدرم  نایم  رد  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  - " 7
 ". دشاب مرانک  رد  یلع  رگم  زاسم  دراو  نم  رب  یلگشم  ایادخ  - " 8

 ". موشن عقاو  دشابن  نآ  هدنیاشگ  نسحلا  وبا  هک  یلگشم  رد  تسا  دیما  - " 9
 ". دشابن اهنآ  نایم  رد  نسحلا  وبا  هک  مریگ  رارق  نایم  رد  ات  دراذگن  یقاب  ردق  نآ  ارم  ادخ  - 10

. دشابن نسحلا  وبا  شندوشگ  يارب  هک  یلکشم  زا  درب  یم  هانپ  ادخ  هب  رمع  دیوگ : بیسم  نب  دیعس 
تفرگیم . یلع )  ) وا زا  ار  شخساپ  دروخ  یم  رب  یلکشم  هب  يرما  رد  رمع  یتقو  دیوگ : هیواعم 
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وبا - رسپ  گرم  اب  تفگ " : هیواعم  دنداد  ار  ماما  ندش  هتشک  ربخ  هیواعم  هب  یتقو 

هحفص 177 ] ] 

. تفر ناهج  زا  هقف  ملع و  بلاط ،
دیوگ : یلع ) تافو  ماگنه   ) شا هبطخ  رد  یبتجم  نسح  طبس  ماما 

ملعب : نورخالا  هکردی  نولوالا و ال  هقبسی  مل  سمالاب  لجر  مکقراف  دقل 
 ". دسر یمن  وا  ملع  هیاپ  هب  یسک  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  هک  تسب  رب  تخر  امش  نایم  زا  زورید  يدرم  " 

یم تسا " و  کیرش  امش  اب  رگید  مهرد  کی  رد  دندیشخب و  ملع  مهد  هن  ار  یلع  مسق ، ادخب  دیوگ " : تما  گرزب  دنمـشناد  سابع  نبا 
 " تسا . ایرد  تفه  رد  يا  هرطق  دننام  هنع ) هللا  ضر   ) یلع ملع  ربارب  رد  دمحم  باحصا  ملع  نم و  ملع  تفگ " :

ام اب  وا  مشش  شخب  رد  انامه  مدرم ، مومع  يارب  نآ  شخب  کی  یلع و  هژیو  نآ  شخب  جنپ  تسا  شخب  شـشرب  ملع  تفگ " : یم  هاگ  و 
 " رتاناد . ام  زا  تسا و  کیرش 

همه زا  مومع  شخب  رد  یلع  و  مومع ، يارب  ءزج  کـی  یلع و  هژیو  نآ  ءزج  هن  هدـش ، میـسقت  زج  هدـب  تمکح  تفگ " : یم  دوعـسم  نبا 
 " تسا . رتاناد 

 ". تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یهلا  ضئارف  رد  هنیدم  مدرم  نیرتاناد  تفگ " : یم  وا 
نیرتهب هک  میدوب  هدیقع  نیا  هب  میتفگ  یم  نخس  دوخ  نیب  یتقو  ام  تفگ " : یم  زین  و 

هحفص 178 ] ] 

 ". تسا یلع  هنیدم  رواد 
. تسا یلع  رواد  نیرتدنمورین  ضئارف و  هب  یسک  نیرتاناد  تفگ : یم  و 

مع بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  دراد و  ینطاـب  رهاـظ و  هک  رگم  تسین  نآ  زا  یفرح  چـیه  هدـش  لزاـن  فرح  تفه  هب  نآرق  تفگ " : یم   "و 
 ". تسا نآرق  نطاب  رهاظ و 

ادـخ لوسرب  رتاناد و  ادـخ  نید  رد  درازگ و  زاـمن  ادـخ  لوسر  اـب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  تفگ " : یم  ع )  ) یلع هراـبرد  هبیتع  نب  ماـشه 
 ". تسا رت  کیدزن 

 " مسانش . یمن  هیاپ  نیاب  ار  یسک  دنگوس  ادخب  تفگ : دوب ؟ رتاناد  یلع  زا  یسک  دمحم  باحصا  نیب  رد  ایآ  دندیسرپ  ءاطع  زا 
هب تبـسن  ار  وا  رگا  تسا و  مدرم  نیرتاناد  ( بلاط یبا  نب  یلع   ) وا تنـس  باتک و  ملع  رد  تفگ " : یم  شا  ینارنخـس  رد  متاح  نب  يدع 

رت و راکشآ  همه  زا  شدهز  میریگ ، رظن  رد  تدابع  دهز و  هب  تبسن  ار  وا  رگا  تسا و  مالسا  سار  ادخ و  لوسر  ردارب  وا  میجنسب ، مالسا 
تـسا هدوب  رترب  شا  یعیبط  يورین  رت و  لقاع  مدرم  همه  زا  وا  میرگنب ، شا  یعیبط  تردـق  درخ و  هب  رگا  و  تسا ، رتشیب  همه  زا  شتداـبع 

".
وکین نامنید  رد  و  رتکیدزن ، نامربمغیپ  هب  و  رت ، اناد  یـسانش  ادخ  رد  ام  همه  زا  یلع ، ای  وت  دیوگ : شا  ینارنخـس  رد  لجح  نب  هللا  دـبع  و 

 " يرت .
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هحفص 179 ] ] 

 " دوب . رترب  همه  زا  یلع ، تواضق  يورین  دیوگ " : يردخ  دیعس  وبا  و 
نب لضف  تباث ، نب  ناسح  دننام : دنا  هتفگ  حدم  ربمغیپ  نارای  نیرتملاع  ناونع  هب  ار  نینموملا  ریما  ناشرعش  رد  يا  هدع  ربمغیپ  باحصا  زا 

تلصخ نیمه  هب  دوشیم ، يراد  دوخ  اجنیا  رد  ناشمان  رکذ  زا  هک  مالـسا  هیلوا  نورق  يارعـش  زا  يرایـسب  هورگ  اهنآ  زا  يوریپ  هب  سابع و 
. دنا هدوتس  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

یتایاور رایسب  قرط  زا  و  تسا ، ربمغیپ  ملع  ثراو  وا  اریز  دنا ، قفتم  نینموملا  ریما  یملع  يرترب  رد  مالسا  تما  همه  میرذگب ، هک  اهنیا  زا 
یلع هک  تسا  تایاور  نیا  رد  تسا ، نم  ثراو  نم و  یـصو  یلع  هدومرف  هک  تسا  هدیـسر  وا  هرابرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 

هچ نانآ  تفگ  یلع  دـنا . هتـشاذگ  ثرا  نیـشیپ  ناربمایپ  هچنآ  دومرف : ربمغیپ  ادـخ ؟ لوسر  يا  مرب  یم  ثرا  امـش  زا  زیچ  هچ  نم  دیـسرپ :
ار . ناشربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  دومرف  دنا ؟ هداهن  ثرا  زیچ 

تسین یفالتخا  ملع  لها  نیب  هلئـسم  نیا  رد  تسا "  هتفگ  نینچ  سابع  شیومع  هن  ربمغیپ ، زا  یلع  صوصخ  ندرب  ثیدح  لیذ  رد  مکاح 
مولع ثرا  اهنت و  هک  دراد  دوجو  یعامجا  دروم ، نیا  صوصخ  رد  دوش  یم  مولعم  اذـل  دـسر ، یمن  ومع  رـسپ  هب  ثرا  ومع ، دوجو  اب  هک ،

. نارگید هن  دشاب ، یلع  دیاب  ربمغیپ 
ملع ثراو  و  مع ، رـسپ  یلو ، وا ، ردارب  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  حیحـص  قیرط  زا  هک  یتیاور  تثارو ، نیا  اـب 

. ددرگ یم  ملسم  ققحم و  رت ؟ هتسیاش  وا  هب  نم  زا  تسیک  سپ  میوا ،
همان نمـض  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تسا . هتفر  تراشا  نادب  اهنآ  زا  يرایـسب  نخـس  رد  تسا و  هدوب  ملـسم  يرما  هباحـص  نیب  تثارو  نیا 

وت ، رب  ياو  دسیون : یم  هیواعم  هب  شا 

هحفص 180 ] ] 

تسا . یصو  ادخ و  لوسر  ثراو  وا  ینادیم ؟ ربارب  یلع  اب  ار  دوخ 
اب دنک ، یکاته  نینچ  هک  یـسک  مکح  و  تسیک ؟ هجوتم  شیاوران ، ياه  تبـسن  اه و  ینخـس  تشرد  نیا  ایآ  درگنب ، درم  نیا  دیاب  نونکا 

تسیچ ؟ دشاب ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صخش  یکی  یلع ، یملع  تیلضفا  هب  نیدقتعم  نایم  رد  هکنیا  هب  هجوت 
گرزب دنمـشناد  باطخلا و  نب  رمع  هشیاع ، یبتجم ، نسح  ماما  ربمغیپ  طبـس  هب  تبـسن  و  دنک ، ییوگدب  هباحـص  هرابرد  هک  سک  نآ  اما 

. میهد یم  تلاوح  شبهذم  ياملع  وا و  ناکلسم  مه  هب  ار  شمکح  دراد ، اور  تناها  نارگید  سابع و  نبا  تما 

نآ خساپ  دنا و  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  هیماما  هعیش 

زا بلاطم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، نآرق  فیرحت  دنراد  قافتا  نآ  رد  ناشدیدج  میدق و  زا  هیماما  هقرف  هک  يدئاقع  زا  یکی  دیوگ : یم  - 3
نب یلع  زا  نیا  و  تسا . هتفرگ  تروـص  نآ  رد  يداـیز  تارییغت  هدـیدرگ و  فذـح  نآرق  زا  یبلاـطم  هدـش و  هدوزفا  نادـب  هدوـبن و  نآرق 
هدش فیرحت  رکنم  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  یلیخ  دنک  یم  هلزتعم  بهذم  هب  رهاظت  هک  اهنآ  ياملع  زا  یکی  دمحم  نب  یسوم  نب  نیـسحلا 

! دناد یم  رفاک  ار  شلئاق  و 
ياملع زا  یملاعمادکای  هدرک ، لقن  هعیش ، قوثو  دروم  بتک  زا  يذخام  مادک  زا  ار  ماهتا  نیا  ایآ  دوب  هتفگ  يا ، هراشا  اب  شاک  يا  خساپ -
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هتفگ شیارب  دشابن  مه  فورعم  دنچ  ره  ینید  مولع  يوجشناد  مادک  ای  تسا و  هدرک  نایب  وا  يارب  دشاب ، هتـشاد  یعامتجا  شزرا  هک  اهنآ 
يا هناوید  مادـک  زا  یتحای  اهنآ  حول  هداسو  یتاهد  مدرم  ای  هعیـش  لاهج  زا  کـی  مادـک  زا  میئوگب  واـب  هدرک ، لزنت  میرـضاح  هکلب  تسا ،

تسا . هدشرداص  یمالک  نینچ  دمهف ، یمن  ار  شنهد  فرح  هک  كدرم  نیا  دننام 
سار رد  نآرق ، فیرحت  تخس  رس  نافلاخم  دمهف ، یم  تقد  یمک  اب  هدنناوخ 

هحفص 181 ] ] 

دوخ درم  نیا  هک  یضترم "  دیـس  يدهلا  ملع   " دیفم " ، خیـش  تاداقتعا " ، رد  قودص "  خیـش  دننام "  دنـشاب  یم  هیماما  ياملع  ناگمه 
رد یـسوط "  همالع  هفئاطلا "  خیـش  دیـشیدنا  لفاغ  درم  نیا  هکنانچ  تسین  اهنت  هدیقع  نیا  رد  یـضترم  دیـس  تسا و  هدرک  فارتعا  نادب 

دنا . قفاوم  وا  اب  همه  نارگید  نایبلا و  عمجم  رد  یسربط "  مالسالا  نیما  نایبت " ،
درم نیا  غورد  رب  ار  امـش  هک  دـیدج  میدـق و  زا  دـنا  موق  نیا  دـئاقع  سیماون و  نارادـساپ  مولع و  ناظفاح  هیماما و  گرزب  ياـملع  ناـنیا 

هعومجم  "  ) نیتفدـلا نیب  ام  هکنیا "  رب  دـنراد  قافتا  همه  هک  دنـشاب  یم  هیماـما  اـهنآ  سار  رد  هیـش و  ياـه  هقرف  نیا  دـنزاس و  یم  فقاو 
. تسا يراج  نآ  رب  نآرق  ماکحا  و  هدمآ ، ادخ  شیپ  زا  کش  یب  هک  تسا  یباتک  نامه  تسرد  نآرق ) مانب  دوجوم 

یم دوخ  ياج  زا  نانخـس  فیرحت  لـطابب و  لـیوات  ینعم  هب  فیرحت  وا  دوصقم  دـیآ  نوریب  فیرحت  ظـفل  یعیـش  رفنکی  نهد  زا  هاـگ  ره 
دنا لئاق  یفیرحت  نینچ  هب  شبهذـم  لها  دوخ و  وا  هکناـنچ  ندومن  رگید  فرح  هب  یفرح  لیدـبت  ندرک و  داـیز  مک و  ینعم  هب  هن  دـشاب ،

. دنهد یم  تبسن  هعیش  هب  ارنآ  یلو 

نآ خساپ  دنرامشیم و  زیاج  ار  نز  هن  اب  جاودزا  هیماما 

زا هک  لیلد  نیا  هب  ار  يرمق "  هایگ "  اهنآ  زا  یخرب  دـننتد و  یم  زئاـج  ار  نز  هن  اـب  جاودزا  هک  دنتـسه  یناـسک  هیماـما  زا  دـیوگ : یم  - 4
. دنرمشیم مارح  ار  شندروخ  هدش ، هدیئور  نیسح  نوخ 

نودـب نایعیـش  زا  مادـکچیه  دـنادب  ات  تشون  یمن  يزیچ  هراـب  نیا  رد  هیماـما  هقف  هب  هعجارم  زا  لـبق  درم  نیا  متـشاد  یم  تسود  خـساپ -
ناـیم رما  نیا  رد  دـنناد و  یم  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  تاـصتخم  زا  نز  هن  اـب  جاودزا  درادـن و  تقفاوم  نز  راـهچ  زا  شیب  جاودزا  اـب  ءانثتـسا 

تبسن نیا  رگا  درادن . دوجو  یفالتخا  هنوگچیه  ینس  هعیش و  ناملسم 

هحفص 182 ] ] 

نینچ هنوا  یلو  تخاس ، یم  فقاو  دنناد ، یم  زیاج  ار  نز  هن  اب  جاودزا  هک  یناسک  باتک  ای  صخـش  مان  هب  ار  هدنناوخ  دوبن  ضحم  بذک 
او ار  وا  هک  تسا  هنیرید  ياه  هنیک  اهنت  نیا  تسا ، هدینش  وا  هرابرد  يزیچ  شیاهشوگ  هن  دناد و  یم  ارـشباتک  هن  دسانـش ، یم  ار  یـصخش 

. دروآ دراو  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  دهدب ، نایعیش  مومع  هب  دناوتیمن  هک  ار  یتبسن  دراد  یم 
روغلب مدنگ و  جنرب و  اب  هتسویپ  دنراک و  یم  يرمق  نانآ  هنوگچ  دنادب  دنزب و  هعیش  دالب  هب  يرس  هکنیا  زا  لبق  متشاد  یم  تسود  هکنانچ 
يزیچ يرمق "  هرابرد "  راکنیا  زا  لبق  دننک ، یم  نینچ  فلتخم  تاقبط  نیئاپ  الاب و  زا  اهنآ  ماوع  هعیش و  ياملع  دنروخیم ، درک ، طولخم 
ایووگ هصق  ای  یگنهرف  تغل و  لها  ای  یخروم  ای  ثدحم  چیه  زا  هدرکن و  روطخ  یسک  چیه  بلق  هب  هدینشن و  يدحا  شوگ  تشون . یمن 
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. تسا هدوبن  البق  هدیئور و  نیسح  نوخ  زا  يرمق  هک  تسا  هدشن  لقن  یشورف  يزبس  یتح 
وا اریز  دراد ، یمن  رب  شیئوگغورد  زا  تسد  دنیب ، هب  دوخ  مشچ  اب  ار  بلاطم  نیا  همه  و  دنک ، یـشکرس  هعیـش  دالب  هب  وا  رگا  لاح  نیا  اب 

. دنتسین قفاوم  شیاهغورد  اب  مه  شبهذم  لها  زا  مادکچیه  تسا و  هعیش  هب  تبسن  ینیب  دب  ترفن و  داجیا  ددص  رد 

دومن تعیب  رکبوبا  اب  تبغر  يور  زا  یلع 

هراشا

یمن روبجم  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  رکب  وبا  هدرک و  يراد  دوخ  تعیب  زا  هام  شـش  تدم  ات  هنع  هللا  یـضر  یلع  میا ، هدـید  ام  دـیوگ : یم  - 5
. داد تعیب  تسد  و  تشگزاب ، رابجا  هارکا و  نودب  لیم و  لامک  اب  وا  ات  درک 

هن درک و  یلاوس  هراب  نیا  رد  وا  زا  یسک  هن  دومن ، يراد  دوخ  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  یلع  هک  یهام  شش  نیا  رد  دیوگ : یم  رت  بلاج  نیا  زا 
یلع هک  دوب  نیا  هن  رگا  دوب . شدوخ  راـک  لوغـشم  اهناملـسم  نیب  تقو  نآرد  یلع  تخاـس ، روـبجم  فـلکم و  رکب  وـبا  اـب  تعیب  هب  ار  وا 

ياهراک  ناربج  تساوخ  یم  هداد و  صیخشت  قح  ار  رکب  وبا  اب  تعیب 

هحفص 183 ] ] 

درک . یمن  مه  هام  شش  زا  دعب  ار  تعیب  نیا  ددرگ ، زاب  قح  هب  دنک و  تعیب  وا  اب  ابلق  شنید  رما  يارب  دشاب و  هدرک  ار  شا  هتشذگ 
هن تسـشن ، شا  هناخ  رد  هنع  هللا  یـضر  یلع  نایم  نیا  رد  رکب  وبا  هب  نارجاهم  و  دـندناوخ ، یم  هدابع  نب  دعـس  اب  تیب  هب  ار  مدرم  راـصنا ،

تعیب اروف  دـش ، نشور  شیارب  قح  یتقو  مه  ریبز  دوبن ، وا  اـب  ماوع  نب  ریبز  زج  مه  یـسک  هورگ ، نآ  يوس  هن  دـیئارگ و  هورگ  نیا  يوس 
دهد . ناشن  لیامت  وا  هب  دوبن  یسک  رگید  اهنت . دنام  یلع  هدرک و 

تعیب هنیمز  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتسا  رظن 

تروص اه و  يزاـب  لـغد  نیا  اـب  میاـشگ و  یمن  هرهچ  رادـخاش  غورد  نیا  هب  و  منک ، یم  يراد  دوخ  عوضوم  نیا  ضرعت  زا  نم  خـساپ -
میوگ یم  طقف  منز . یمن  تسد  مالسا ، خیرات  مالسا و  هب  تبسن  اه ، تیانج  نیا  اب  هلباقم  هب  مرادن و  راک  تقیقح  يور  رد  دور  اه  يزاس 
بان هدرـشف و  ینایب  اب  شا  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  باتک  رد  دوصقملا "  دـبع  حاـتفلا  دـبع  داتـسا "  دـینیبب  ـالاح  دـیدناوخ  هک  ار  اـهنیا 

دراد : یم  رب  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هنوگچ 
ار وا  هک  لیلد  نیا  هب  دـندرک  یم  توعد  بلاط  یبا  دـنزرف  عفن  هب  هدرک  نمجنا  اراکـشآ  یهاـگ  ناـهنرد و  یناـمز  ناناملـسم  زا  یهورگ 

توعد ار  وا  دندرک و  یم  دایرف  مانب  اروا  هدرک  عامتجا  شا  هناخ  فارطا  هاگنآ  دنتسناد ، یم  رت  رب  نارگید  زا  نیملـسم  روما  يدصت  يارب 
دننادرگ ... زاب  وا  هب  نارگید  تسد  زا  ار ، شا  هتفر  تسد  زا  ثاریم  ات  دوش  یم  جراخ  هناخ  زا  دندومن  یم 

. دنتـشاد ار  وا  يرای  یگدامآ  یعمج  و  هتـسب ، نامیپ  وا  اب  تفلاخم  هب  یهورگ  دندوب  هدـش  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناناملـسم  عقوم  نیا  رد  " 
دعب تسناد  یمن  ادخ  زج  سکچیه  دلـسگب و  مه  زا  دوب  کیدزن  یمالـسا  تدحو  ناهگان  دمآ و  دیدپ  بزح  ود  هنیدم  رد  بیترت  نیدب 

ات دوبن  ندش  هتشک  هتسیاش  باطخ ، رسپ  رظن  رد  هدابع  نب  دعس  دننام  یلع  ایآ  تروص  نیا  رد  دش ... دهاوخ  هچ  مالسا  تشون  رس  نیا ، زا 
دورب ؟ نیب  زا  اهیدنب  هتسد  دنیشن و  ورف  هنتف 
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رد هچنآ  زا  اهنابز  دندزیم و  مه  اب  مدرم  اهفرح  نیا  زا  مالـسا . تدحو  رب  شتریغ  هب  ات  دوب ، رت  کیدزن  رمع  تنوشخ  تدـش و  هب  رما  نیا 
ربخ باطخ  رـسپ  نطاب  زا  سکچیه  تفرگ ، یم  ار  نیقی  ياج  هک  دوبن  شیب  یئاهرادـنپ  همه  اـهنیا  درک  یم  تیاـکح  تشذـگ  یم  اـهلد 
نیب نیا  رد  دیاش  و  دندروآ . یم  لیلد  نآ  رب  وا ، نیـشیپ  ررکم  ياه  تنوشخ  تدش و  قباوس  زا  هتفرگ و  ار  رادنپ  لابند  همه  یلو  تشادن 

، رمع هاگ  ره  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  دوخ ، مشچ  اب  ندید  زا  لبق  سدح ، رادنپ و  ای  سایقب و  هتشذگ  ثداوح  زا  هک  دندوب  مه  یناسک 
. درک دهاوخ  يرادیاپ  رمع ، دیدهت  لباقم  رد  یلع  دهد ، اضر  ار  رکب  وبا  تفالخ  دهاوخب  هلیسو  نیدب  دنک و  دیدهت  تعیب  رما  رد  ار  یلع 

هجیتـن نآ  دـنا  هتـشگزاب  عطاـق  هجیتـن  هب  ماـجنا  رـسیلو  دنـشاب  هتفر  ورف  رکف  هب  یتدـم  دـیاش  ناـنیا  عضو ، نیا  بقاوع  جـیاتن و  روـصت  رد 
. ندرک زاربا  تفلاخم  لمع  تدش  یتخس و  رس  اب  و  تسار ، هار  زا  رمع  تدش  جراخ  زا : تسترابع 

یم شیپ  همطاف  هناخ  يوس  هب  شناراکمه  نارای و  زا  یهورگ  نایم  رد  هک  باطخ  رـسپ  ياهماک  شیپاـشیپ  تاـعیاش  هنوگنیا  زور  نآ  رد 
شراب ریز  تقو  نآ  ات  هک  يزیچ  هب  تبسن  هدش  يروط  ره  ار  ربمغیپ  مع  رسپ  دوب ، ددص  رد  باطخ  رـسپ  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تفر ،

نیا هب  نارگید  و  دـیامن .. تعاطا  میلـست و  هب  راداو  ار  وا  دـناوت  یم  ریـشمش  اهنت  دـندوب  دـقتعم  يا  هدـع  دـنک . رارقا  هب  راداو  تفر ، یمن 
تسا .. یعطق  رگید  ياهریشمش  اب  ریشیمش  یقالت  دیآ ، نایم  هب  ریشمش  هاگ  ره  هک  دندوب  هدیقع 

يارب ار  یلع  دنک و  ظفح  ار  یمالسا  تدحو  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیسو  اهنت  شتآ  شتآ "  دنتفگ "  یم  هتـسد  ود  نیا  زا  ریغ  نارگید 
هناخ فارطا  نآ  اب  ات  درک  رما  باطخ  رسپ  هک  یمزیه  ناتـساد  لقن  زا  يریگ  ولج  يارب  ناوت  یم  ایآ  درآ ... اضر  میلـست و  رـس  رب  راک  نیا 
مدرم نهد  رب  یلفق  دـشاب ، وا  تعیب  ماجنا  یلع و  ندرک  عناق  يارب  يدـیدهت  ات  دوب ، شنارای  یلع و  هناخ ، نآ  رد  و  دـنزورفا ، رب  ار  همطاف 

دز ؟...
دننام هدش ، حرط  یعفد  ای  یلبق  هناربدم  ياه  هشقن  اب  هک  تاقافتا  نیا  هکنیا  اب 

هحفص 185 ] ] 

شکمک هک  دـندوب  هدـمآ  شهارمه  هک  یناسک  وا و  نانواعم  باطخ ... رـسپ  راشف  ثداوح  نیا  هارمه  دوب و  رذـگدوز  بآ  يور  اـهبابح 
زا يا  هلاه  هکیلاح  رد  دش  رهاظ  هناخ  رد  تشپ  زا  ادـخ  لوسر  هرهچ  دـننام  يا  هرهچ  هاگان  هک  دـننک  هلمح  دوب  کیدزن  ای  دـندرک  هلمح 

ار شنیبـج  زارف  تسج ، یم  گشرـس  قرب  شناگدـید  زا  دوـب ، ناـیامن  شتروـص  طوـطخ  زا  مـلا  جـنر و  راـثآ  هـتفرگارف و  ار  نآ  هودـنا 
. دوب هتفرگ  ارف  زادگ  رپ  یتاساسحا  قیمع و  یمشخ  یگتفرگ 

تـشپ دـندوب و  هدـمآ  وا  اب  هک  شنارای  تفای . یم  شرتسگ  اجیردـت ، دوب  هدـش  دراو  هناخ  ردـب  هک  يراشف  داتـسیا ، اـج  رد  سرت  زا  رمع 
یم هاگن  اهنآ  هب  ارهز  شا  هبیبح  يامیـس  نایم  زا  دنتـسیرگن  ار  ادـخ  لوسر  هرهچ  دوخ  لباقم  هاگان  دـندوب ، هداتـسیا  رد  لـباقم  رد  شرس 
مارآ لایخ ، زا  یحبش  نوچمه  همطاف  دندید  یم  لاح  نآ  رد  دنتشگ  زاب  دوخ  ياه  میمصت  زا  دنتسب و  ورف  ناگدید  مرزآ  مرش و  زا  دنک .

. ددرگ کیدزن  شردپ  ربقب  ات  دمارخ  یم  دجسميوس  هب  رادغاد  نیگهودنا و  دوخ ، ياهماگ  اب  نیگنس  و 
رس ار  شرابه  ودنا  فیطل و  گنهآ  هاگان  هک  هدیدرگ ، زیت  وس  نادب  شیادص  ندینش  يارب  اهشوگ  و  دوب ، هجوتم  شیوس  هب  اهمشچ  همه 

دایرف رابخلت  یگـش  رـس  اب  هتخیمآ  يا  هلان  يادص  اب  دـناوخ و  یم  ارف  روگ  نایم  زا  ار  دـمحم  وا  تفرگ : یم  جوا  وا  گنهآ  جـیردتب  داد ،
هللا ... لوسر  ای  اباب  هللا ... لوسر  ای  اباب  دیشکیم :

زا و  ددرگ ، ور  رد  ور  فیرـش  ربق  نآ  اب  ات  تفر  یم  ارهز  دیزرل .. یم  وا ، دایرف  ساره  میب و  زا  رگمتـس  هورگ  نبا  ياپ  ریزرد  نیمز  ایوگ 
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 " مدید !؟!؟ هک  اه  هچ  هفاحق  یبا  دنزرف  باطخ و  رسپ  زا  وت  زا  دعب  كدعب "  انیقل  اذام  هللا .. لوسر  ای  مردپ  دریگ  ددم  رضاح  بیاغ  نآ 
ثیدح دوخ  اب  نایم  نآ  زا  ینادرم  دیراب ، یمه  گش  رـس  وا  رب  ناگدید  هتفوک و  وا  هودنا  زا  اهلد  هک  دوب  هدیـسرن  رخآ  هب  شنخـس  زونه 

... " دندرگ ناهنپ  نیمز  ییافخ  رد  هتفاکش و  ار  دوخ  ياپ  ریز  دنتسناوت  یم  شاک  يا  هک  دندرک  یم 

هحفص 186 ] ] 

هنحش نیا  خیرات  ءادفلا 1ر165  خیات  دیرفلا 2ر257 ، دقعلا  يربط 3ر198  خیرات  هسایسلا 1ر13 ، همامالا و  هب : هینک  هعجارم  دیوگ ) ینیما  )
دیدحلا 2ر 19 . یبا  نبا  حرش  هنس 11  ثداوح  رد 

نآ خساپ  دنناد و  یم  زیاج  ار  نینج  نز و  تماما  نایضفار 

دندقتعم . شردام  مکش  رد  نینج  یئاوشیپ  دنناد و  یم  زئاج  ار  نز  تماما  نایضفار  دیوگ : یم  - 6
زا مادـک  چـیه  هب  شکردـم ، یب  ياواتف  ریاس  نتـشون  ماگنه  ای  دـسیونب و  ار  هلمج  نیا  تساوخ  یم  درم  نیا  یتقو  میناد  یمن  اـم  خـساپ -

تبـسن نیا  اهنآ  زا  کی  مادک  رد  ایآ  و  تسا ، هدرک  هعجارم  دنا ، هتـشون  تماما  ثحبم  رد  هچنآ  اصوصخم  هعیـش و  دـئاقع  مالک و  بتک 
نیا اهنآ  ياملع  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  ماوع  لاهج و  زا  دـنچ  ره  هعیـش  رفن  کی  ایآ  میئوگب  هدـمآ  رت  ورف  میرـضاح  هکلب  هدـید  ار  نیغورد 

تسا ؟ هدروآ  دوخ  هتشون  باتک و  رد  تسا و  هتفریذپ  ار  گرزب  يارتفا 
نیا زا  جراخ  تسین و  اـهنآ  نیب  رد  نز  دـناد و  یم  رـصحنم  درم  رفن  هدزاود  رد  ار  تماـما  هک  تسا  فورعم  هدـیقع  نیا  هب  هیماـما ، هعیش 

 " دننام اهنا  هدش  ضرقنم  قرف  یتح  " و  هیلیعامسا ،  " هدیدیز " ، دننام  هعیش  رگید  ياه  هقرف  درادن  لوبق  تماما  هب  ار  یـسک  نیعم  دادعت 
دوخ زا  لحن  للم و  رد  یناتـسرهش  هچنآ  رگم  دـنادرم ، همه  زین  اهنآ  هک  دـنناسر  یم  ینیعم  صاخـشا  ات  ار  تماما  نارگید ، هیناـسیک " و 

دوجو يا  همطاف  نینچ  الوصا  هک  درک  میهاوخ  تباث  يدوز  نیمه  هب  و  هدـش ، فـالتخا  يداـه ، ماـما  مارتخد  همطاـف  هراـبرد  هک  هتخاـس :
لئاضف و نآ  اب  دوب ، قفاوم  ینز  تماما  اب  هیماما  رگا  تسا . هتـشاذگن  یقاـب  دوخ  زا  ناـشن  نیا  هب  يرتخد  يداـه  ماـما  هتـشادن و  یجراـخ 
هب لئاق  هعیش  نیب  ارهز  همطاف  صخش  هب  تبسن  یلو  درک ، یمن  زواجت  راوگرزب  نآ  زا  داد ، ربخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رد  هک  یمراکم 

. تسین تماما 

هحفص 187 ] ] 

هداد یمن  لامتحا  یتح  شباـتک  فیلاـت  ماـگنه  هدرکن و  هجوت  چـیه  اـهنآ  هب  درم  نیا  یلو  تسا  فورعم  نایعیـش  همه  شیپ  بلاـطم  نیا 
نیا زا  دزاس ، فقاو  رما  تقیقح  رب  ار  مدرم  و  دنک ، زاب  ار  وا  تشم  دیایب و  ایند  هب  دشاب  قیقحت  لها  هک  یسک  هدنیآ  ياهلسن  رد  هک  تسا 

دساره . یمن  دراد  شیپ  رد  تمایق  یئاوسر  باسح و  زور  زا  دنزیم و  تمهت  اب  اهم  یب  ور 
هب يا  هعیش  مادک  دیوگ ؟ یم  خساپ  هچ  وا  تسا ، هتفریذپ  ار  نینج  تماما  هعیـش  یعقوم ، هچ  زا  دنـسرپب  وا  زا  یتقو  متـسناد  یم  نم  شاک 
،؟ دنا هدش  دنم  هدیقع  شتماما  هب  هعیـش ، هک  تسا  نینج  مادک  نیا  و  تسا ؟ هدش  لئاق  هدماین  نوریب  ردام  مکـش  زا  زونه  هک  نینج  تماما 

ناتسود شخب  ماهلا  نانمیرها  هک " : تسا  نیا  تقیقح  یلب  تسا ؟ هدینـش  ار  نآ  یـسک  هچ  زا  وا  و  هدرک ؟ لقن  وا  يارب  ار  نآ  یـسک  هچ 
 " دنشیوخ .
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تسین تلیضف  یلع  هب  تبسن  ربمایپ  یتسود 

، هدوب رفاک  هک  مه  ار  شیومع  ربمغیپ  اریز  دـیآ ، یمن  باسح  هب  وا  يارب  یتلیـضف  یـسک ، هب  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ یتسود  دـیوگ : یم  - 7
: دیوگ یم  رد ص 124  و   ) ص 123  ) تشاد یم  تسود 

بجاو وا  رب  ار  شا  ینمـشد  و  درک ، یهن  یتـسود  نـیا  زا  ار  وا  دـنوادخ  یلو  تـساد  یم  تـسود  ار  بلاذـط  وـبا  ادـخ ، لوـسر  دـنچ  ره 
. دینادرگ

دش یهن  وا  یتسود  زا  هکنآ  ات  تشاد  یم  تسود  دوب  رفاک  هک  ار  بلاطوبا  شیومع  ادخ  لوسر 

هراشا

یم نآ  عنام  دـشاب  يوق  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـنچ  ره  ار  رفک  تشاد ، محر  هلـص  هب  تبـسن  هک  يدـیکات  رارـصا و  همه  اب  ربمغیپ  خـساپ -
دنب و  درک . مـالعا  لقتـسم  هروس  کـی  رد  وا  زا  ار  دوخ  يرازیب  تسج و  يرازیب  وا  زا  اـنلع  تفرگ و  مشخ  بهل  وبا  رب  ور  نیا  زا  تسناد ،
مکح لاح  نیا  اب  دـندرک  مالـسا  هب  رهاظت  ار  راکـشآ  نانآ  هک  یتقو  رگم  تفرگنرب  لیقع  شیومع  رـسپ  سابع و  شیومع  زا  ار  تراـسا 

مامت رد  دوب  رفاک  هک  صاعلا  یبا  شرسمه  دوب و  هدش  ناملسم  هک  بنیز  شرتخد  نایم  تخاس و  يراج  اهنآ  رب  ار  هیدف 

هحفص 188 ] ] 

تفای . تمالس  دروآ و  مالسا  زین  وا  هک  یتقوات  دنکفا  یئادج  داد  یم  همادا  دوخ  رفک  هب  وا  هک  یتدم 
هب تبـسن  ربمغیپ  یتسود  و  هدوب ، ناشبلق  رد  قح  هملک  خوسر  و  ناـنآ ، تباـث  ناـمیا  رطاـخ  هب  اـهنت  صاخـشا  هب  ربمغیپ  تبحم  ور  نیا  زا 

دراد و هارمه  دوـخ  ار  شلیلد  هتـسویپ  هلمج  نیا  و  تسا . نیقی  صـالخا و  روـیز  هب  وا  یگتـسارآ  وا و  بـلق  رد  نـید  دوـفن  هناـشن  یـسک 
هب تما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هشیاع  تیلـضفا  رب  دوخ  مزح "  نبا  هک "  یئاـج  اـت  تسا  بولق  ناـهذا و  يزاـکترا 

دنک . یم  لالدتسا   " نم ، دزن  یمدرم  نیرت  بوبحم  وت  دومرف " : وا  هب  ربمغیپهکنیا  رب  ینبم  يدودرم  ثیدح 
یتیلضف دوخ  نیا  میدقتعم  مینک و  یم  قیدصت  رما  نیا  رد  ار  وا  ام  هتفریذپ و  وا  هب  تبسن  ار  ربمغیپ  تبحم  زاغآ  رد  يو  بلاط ، وبا  هرابرد 

. دشاب دناوت  یم  رترب  نآ  زا  یتلیضف  هچ  تسا و  زاتمم  رایسب 
وا اب  ینمـشد  هب  رما  هدرک و  خیبوت  یهن و  تبحم  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  هدرک و  میرحت  ار  دوخ  تبحم  نآ ، زا  دـعب  ربمغیپ  هکنیا  ياعدا  اما 

دهد یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  یـصخش  نیا  ایآ  و  تسین ، تسد  رد  نآ  رب  يدهاش  لیلد و  هنوگچیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ؟ هدومرف 
مـشخ بلاط  وبا  هب  ربمغیپ  يزور  هچ  دیوگب  دناوت  یم  ایآ  دراذگب ؟ قرف  نآ ،) زا  دعب  یهن و  ندـمآ  زا  لبق   ) زور ود  نایم  ار  ربمغیپ  لمع 

دنک ؟ نییعت  تسناد  بجاو  نارگید  رب  ار  شا  ینمشد  تفگ و  كرت  ار  وا  ربمغیپ  هک  یلاس  دناوت  یم  ایآ  تسا ؟ هدرک  زاربا  نیک  و 

بلاطوبا نامیا  تابثا  نخس و  نیا  خساپ 

، تفگ دوردب  ار  ناهج  بلاط  وبا  یتقو  ات  ترضح  نآ  دهد  یم  ناشن  امهب  ربمغیپ  هریس  ثیدح و  هکلب  تسا  یلاخ  نانخـس ، نیا  زا  خیرات 
هب نک ، نفک  هدـب  لـسغ  ار  وا  ورب  دومرف : یلع  هب  تخادرپ و  وا  گوـس  هب  هدزمت  اـم  ربـمغیپ  تفر ، اـیند  وا  هک  هاـگنآ  دـشن و  ادـج  وا  زا 
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یلع تخاس و  شتمحر  لومشم  دیزرمآ و  ار  وا  شیادخ  هک  راپسب  شکاخ 

هحفص 189 ] ] 

تفگ : اثر  راعشا  نیا  هب  ار  وا 
ملظلا رون  لومحملا و  ثیغ  ریجتسملا و  همصع  بلاط  ابا 

معنلا یلو  کیلع  یلصف  ظافحلا  لها  كدقف  ده  دقل 
مع ریخ  نم  رهطلل  تنکدقف  هناوضر  کبر  كاقل  و 

 ". يرون اهیکیرات  يارب  و  تمحر ، ناراب  کشخ ، یضارا  يارب  یهانپ و  ار  تا  هدنهانپ  وت ، بلاط  وبا  يا 
 ". داتسرف دورد  وت  رب  يادخ  لوسر  دینازرل و  ارناگتشرف  وت  نادقف  " 

 " يدوب . ربمایپ  يارب  مع  نیرتهب  وت  اریز  تفریذپ  ار  تتاقالم  يدنم  اضر  اب  دنوادخ  " 
 " مان هب  نآ  صیخلت  یعفاش و  یجنزرب  همالع  باتک  هب  دیاب  ددرگ ، فقاو  بلاط ، وبا  ترـضح  حطبا  گرزب  لاوحا  رب  دهاوخب  هک  یـسک 

. دنک هعجارم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  یعفاش  گرزب  ملاع  رثا  بلاطملا "  ینسا 

تیب لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  راکنا 

هراشا

نیا و  دـننک ، یم  لیوات  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع هب  ار  اریـسا "  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  هیآ " : نایـضفار  دـیوکیم : - 8
لصفلا .) 3ر 146  دریگ ) یم  دنک  ماعط  ماعطا  هک  سک  ره  هیآ ، روهظ  لومش و  اریز  تسین  لوبق  دروم  ام  دزن  لیوات 

نامگ وا  دبایرد . زین  ار  شرگید  ياهیزادرپ  غورد  دناوت  یم  ددرگ  فقاو  درم  نیا  کحضم  هرخسم و  لالدتسا  هویش  هب  هک  یسک  خساپ -
، هدیـسر هفیرـش  هیآ  لـیذ  هک  یثیدـح  شزرا  رد  ندـناوخ ، تسرداـن  غورد و  نآ ر ا  نداد و  نایـضفار  هب  لـیوات  تبـسن  درجم  هـب  هدرک 

دناد یم  دوخ  وا  هکیلاح  رد  تسا . هتخاس  دراو  یتصقنم 

هحفص 190 ] ] 

يربخ یب  ینادان و  شرذع  رگا  و  دنا ، هدرک  تبث  دوخ  ثیدح  بتک  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  ثیدح ، ریسفت و  نایاوشیپ  زا  رایسب  هورگ 
تسا . یگرزب  تبیصم  دوخ  نیا  تسا ، ثیدح  نآ  زا 

رپ للجم و  گرزب ، یباتک  هدرک  نیودت  یتا "  له  هروس  ریـسفت  رد  یتفلا  نیز  مان "  هب  دلج  ود  رد  یباتک  یمـصاع "  دمحم  وبا  ظفاح " 
یبهذـم تاقیقحت  مالک و  ملع  رد  وا  لماک  تردـق  رادومن  و  وا ، یـسانش  ثیدـح  تاعالطا ، شرتسگ  هدنـسیون و  لـضف  هناـشن  هک  زغم ،

. دراد شتلم  نشور  دوخ  بهذم  اب  بسانتم  یتاهابتشا  نآ  رانک  هشوگ و  رد  دنچ  ره  تسا .
یمن ار  ثیدـح  تحـص  طئارـش  وا  دـیوگ  یم  اـی  و  تسین ؟ لوبق  دروم  شفرح  تسا و  یـضفار  زین  وا  هدرک  رکف  مزح "  نبا  مه "  دـیاش 

؟ تسین لوبق  دروم  دوش ، لقن  دیناسا  نیرت  حیحص  اب  دنچ  ره  دشاب  نایضفار  قفاوم  يزیچ  ره  تسا  دقتعم  ای  دناد ؟
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نآ نایوار  هروس و  نیا  لوزن  ناش  رد  هدراو  ثیداحا 

: دنا هدرک  لقن  هدع  نیا  ار ، هیآ  لیذ  ثیدح  تروص  ره  رد 
، صاخشا زا  يراد  اوه  هک  میتسین  هیماما  لثم  ام  دیوگ : هتـشون  ظحاج  در  رد  هک  يا  هلاسر  رد  وا  یفوتم 240 ، یفاکسا "  رفعج  وبا  - " 1
، دشاب یمن  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رترب  ربمغیپ  هباحـص  زا  يدحا  هک  میرادن  دـیدرت  ام  سکع  هب  هکلب  دراداو ، ملـسم  لئاسم  راکنا  هب  ار  ام 
هک تسا  یسک  وا  و  دوب ، شا  یـشیورد  عضو  لاح و  اب  بسانتم  یلع ، قافنا  اما  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  ... ) میتسین رکنم  ار  اهزیچ  يرگید  اما 

. تسا هدیدرگ  لزان  لماک  هروس  کی  شنادنزرف  ود  رسمه و  وا و  هراب  رد  داد و  اذغ  ار  ریسا  میتی و  نیکسم و  ادخ  هار  رد 
لوصالا " ص 64 رداون  دوخ "  باتک  رد  ار  نآ  هدوب  تایح  دـیق  رد  لاس 285  ات  هک  يذمرت "  یلع  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  میکح  - " 2

. تسا هدروآ 
هروس لوزن  تلع  رد  ار  نآ  یفوتم 310 ، يربط "  ریرج  نب  دمحم  ظفاح  - " 3

هحفص 191 ] ] 

. تسا هدمآ  هیافکلا "  رد "  هکنانچ  هدرک  لقن  یتا  له 
لهچ رب  ار  یـسابع  هفیلخ  نومام  جاجتحا  ثیدح   42 دیرفلا " 3ر47 - دقع  " رد  یفوتم 328  یکلام  هبر "  دبع  نبا  نیدـلا  باهـش  - " 4

دیوگ : یم  اجنآ  رد  هدرک و  دای  نادنمشناد  زا  رفن 
- ناوخب نم  يارب  تفگ : یلب  متفگ : یناوخ ؟ یم  نآرق  ایآ  قاحسا  ای  تفگ : نومام 

. اروکذم ائیش  نکی  مل  رهدلا  نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له 
هب  مدیسر  ات  مدناوخ  نم 

. اروفاک اهجازم  ناک  ساک  نم  نوبرشی  و 
یلاعت : يادخ  لوق  ات 

. اریسا امتیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 
نیکـسم و یلع  یتقو  یناد  یم  وت  ایآ  تفگ : یلع . هرابرد  متفگ : هدمآ ؟، دورف  تایآ  نیا  یـسک  هچ  هرابرد  ایآ  هدـب  هزاجا  تفگ  نومام 

.؟ تفگ هللا  هجول  مکمعطن  امنا  درکیم . ماعطا  ار  ریسا  میتی و 
يادخ اریز  یتفگ ، تسار  تفگ : هن . متفگ : تسا .؟ هدرک  فیصوت  یلع  زا  هکنانچ  دنک  فیصوت  ار  یسک  نآرق  رد  ادخ  يا  هدینش  ایآ  و 

ریما اـی  یلب  متفگ : یناد ؟ یم  تشهب  لـها  زا  ار  هرـشبم ) هرـشع   ) رفن هد  ناوت  اـیآ  قاحـسا  يا  تسنادـیم . ار  یلع  لاوحا  تریـس و  گرزب 
، هن ای  تسا  هتفگ  ار  نآ  ربمغیپ  ایآ  مناد  یمن  یهن  ای  تسا  حیحـص  ثیدح  نیا  مناد  یمن  مسق  ادـخب  دـیوگب  یـسک  ایآ  تفگ : نینموملا ،

رفاک ایآ  هن  ای  تسا  نآرق  زا  هروس  نیا  ایآ  مناد  یمن  نم  دـیوگب  وا  رگا  هک  تفگ  ادـخ ؟ هب  مورب  یم  هاـنپ  متفگ  تسا ؟ رفاـک  وت  دزن  اـیآ 
. تسه یقرف  سک  ود  نیا  نایم  دسر  یم  رظن  هب  قاحسا  يا  تفگ  یلب . متفگ : تسا ؟
هیآ نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  بقانم  رد  یفوتم 405  يروباشین "  هللا  دبع  وبا  مکاح  - " 5

هحفص 192 ] ] 

. تسا هدمآ  هیافک  رد  هکنانچ  هدروآ ، ار 
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زا سپ  یناعملا "  حور  رد "  یـسولآ  و  هدرک ، تیاـکح  یهورگ  زا  ریـسفت  رد  یفوتم 216  یناهفـصا "  رکب  وبا  هیودرم  نبا  ظـفاح  - " 6
. تسا روهشم  ربخ  نیا  تسا : هتفگ  وا ، زا  لقن 

 ". نایبلا فشک  دوخ "  ریسفت  رد  ای 437  یفوتم 427  یبلعث "  قاحسا  وبا  - " 7
لوزنلا " 331. بابسا  طیسبلا و  مان "  هب  شریسفت  رد  یفوتم 468  يروباشین "  يدحاو  نسحلا  وبا  - " 8

هدرک رکذ  ار  ثیدـح  نـیا  شدـئاوف "  رد  یفوتم 488 "  يدـیمح  هب  روهـشم  یـسلدنا "  يدزا  حوتف  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - " 9
. تسا

فاشک " 2ر 511 . رد "  یفوتم 538  يرشخمز "  مساقلا  وبا  - " 10
بقانم " 180 . رد "  یفوتم 568  یمزراوخ  ابطخلا "  بطخا  - " 11

. تسا هدرک  لقن  هباصالا "  هکنانچ "  لیذلا "  رد "  یفوتم 581  یندم "  یسوم  وبا  ظفاح "  - 12
شریسفت 8 ر 276. رد  یفوتم 606  يزار "  نیدلا  رخف  هللا  دبع  وبا  - " 13

 ". هیافکلا لقن "  قبط  رب  یفوتم 643 ، یناخرش  يروزرهش  حالص  نبا  هب  فورعم  نمحرلا "  دبع  نب  نامثع  رمع و  وبا  - " 14
یلع نسحلا  وبا  ماما  دیوگ : ثیدح ، رکذ  زا  سپ  وا  لاوئسلا " 31 . بلاطم  رد "  یلوتم 652  یعفاش "  هحلط  نب  دـمحم  ملاس  وبا  - " 15

تبقنم و هچ  رتهب و  نیا  زا  یتدابع  هچ  تسا : هتفگ  هاـگنآ  دـناه ، درک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  ریـسفت ، همئا  وا  زا  ریغ  يدـحاو و  دـمحا  نب 
یمن ادیپ  تمظع  هجرد  نیا  ات  ناتساد  نیا  دوبن ، نینچ  هاگ  ره  تفای و  ناوت  یم  نآ ، هب  تبسن  دیدش  زاین  اب  ماعط ، ماعطا  زا  رتالاب  یتلیضف 
هحفص رد  هک  تسا  يرعش  ار  وا  و  داتسرف . یمن  ورف  نآرق  تایآ  شلوسر  هب  نآ  هرابرد  گرزب  يادخ  تفرگ و  یمنالاب  شـشزرا  درک و 

هدروآ : شباتک   8

هحفص 193 ] ] 

اهب  مصتعمل  یقثولا  هورعلا  مه 
لازنا یحوب و  تءاج  مهبقانم 

یتا  له  هروس  يروشلا و  یف  بقانم 
یلاتلا اهفرعی  بازحالا  هروس  یف  و 

مهدادوف  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 
لاجسا مکب و  ضورفم  سانلا  یلع 

تسا : هدیسر  ماهلا  یحو و  هار  زا  ناشبقانم  هک  دنا  مکحم  ياهزیواتسد  دوش ، لسوتم  اهنادب  هکیسک  يارب  نانآ 
. دنسانشیم نآرق  ناگدننک  توالت  بازحا ، یتا و  له  يروش و  هروس  رد  هک  یلئاضف  بقانم و 
. تسا یمازلا  نآرق  روشنم  رد  یهلا  مکح  هب  اهنآ  یتسود  دنشاب و  یم  یفطصم  تیب  لها  نانآ 

نبا شدـج  رب  و  هدرک ، لـقن  ارنآ  یبلعث  يوغب و  قیرط  زا  دوخ  هرکذـت "  رد "  یفوتم 654 ، یفنح "  يزوج  وبا  طبـس  رفظملا "  وـبا  - 16
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نخس زا  نم  دیوگ : هتساریپ ، فعض  زا  ار  شدنس  هکنآ  زا  سپ  هتفرگ و  داریا  هدرمش ، یم  لوعجم  ياهثیدح  فیدر  رد  ار  نآ  هک  يزوج 
. متفگش رد  هدرک  ثیدح  نیا  زا  وا  هک  يراکنا  زا  مدج و 

كدوک ود  نآ  دنداد  هزاجا  و  دندرک ، راثیا  همطاف  یلع و  ارچ  دـیناد  یم  ایآ  نید ، ملع  نادنمـشناد  يا  دـیوگ : بختنملا "  باتک "  رد  و 
؟ دننک راثیا  یگنسرگ ، دوجو  اب  ع )  ) نیسح نسح و 

هدومزآ ار  اهنآ  بیکـش  يورین  البق  هک  رگم  تشادـن  یلیلد  كدوک  ود  نآ  هب  تبـسن  راک  نیا  دوب ؟ هدیـشوپ  نانآ  رب  بلطم  نیا  زمر  ایآ 
. دنتخاس یمن  هدرزآ  نینچ  نیا  ار  روانش ، كدرا  ياه  هجوج  همطاف و  نت  ياه  هراپ  یهلا و  تمحر  تخرد  ياهراسخاش  هن  رگ  و  دنشاب ،

هغالبلا " 3 ر 257. جهن  حرش "  رد  یفوتم 655  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  روهشم  دیمحلا "  دبع  نیدلا  زع  - " 17

هحفص 194 ] ] 

يدیمح هللا  دبع  وبا  ظفاح  دیوگ : ثیدـح  رکذ  زا  سپ  يو  هیافکلا " 201 ، رد "  یفوتم 658  یعفاش  یجنک "  هللا  دـبع  وبا  ظفاح "  - 18
ظفاـح ما  هدینـش  نم  تسا . هدرک  تیاور  رت ، هدرتـسگ  نیا  زا  یتا  لـه  لوزن  بسرد  يربـط  ریرج  نبا  هدرک و  تیاور  نینچ  شدـئاوف  رد 

هتفگ نآ  هرابرد  حرطم و  ار  ثیدح  نیا  یتا  له  هروس  ریسفت  سرد  رد  حالـص  نبا  هب  فورعم  نمحرلا "  دبع  نامثع  رمع و  وبا  همالع " 
دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  يارب  یناحتما  نآ  زا  روظنم  دندوب و  نیملاعلا  بر  يادخ  ناگتشرف  نالئاس  نیا  تسا :

، موس لئاس  لـیئاکیم و  مود ، لـئاس  و  لـیئربج ، لوا  لـئاس  تفگ : یم  هک  مدینـش  ریـسفت  سرد  رد  يزیربت  ریـشب  مرح  خیـش  زا  هکم  رد  و 
. تسا هدوب  لیفارسا 

دوخ 2ر571. ریسفت  رد  یفوتم 685  يواضیب  نیدلا  رصان  یضاق "  - " 19
یم زین  هداتق  نسح و  هدـیقع  نیا  دـیوگ : اـجنآ  رد  207 و  هرـضنلا 2ر227 - ضایر  رد  یفوتم 694  يربط "  نیدـلا  بحم  ظـفاح "  - 20

. دشاب
سوفنلا " 4ر 225. هجهب  رد "  یفوتم 299  یسلدنا "  يدزا  هزمح  یبا  نب  دمحم  وبا  ظفاح "  - 21

هدرک تیاور  ار  ثیدح  هیآ ، لوزن  بس  رد  دراد  نزاخ 4ر458  ریسفت  هیشاح  رد  هکیریسفت  رد  یفوتم 701  یفسن "  نیدلا  ظفاح  - " 22
. تسا هدوزفین  نآ  رب  يزیچ  رگید  و 

 " نیطمسلا . دئارف  رد "  یفوتم 722  ییومح "  قاحسا  وبا  مالسالا "  خیش  - 23
طیـسبلا " و رد "  يدـقاو  دـیوگ : اـجنآ  رد  و  دراد ، يربط 29ر112  هیـشاح  رد  هک  شریـسفت  رد  يروباـشین "  یمق  نیدـلا  ماـظن  - " 24
ص)  ) ربـمغیپ تیب  لـها  هراـبرد  هروس ، نیا  ماـمت  هک  تسا  هیماـما  قاـفتا  دروـم  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  ثیدـح  فاـشک "  رد "  يرـشخمز 
، اهبـش نیا  رد  لئاس  هدـش  تیاور  دـیوگ : هدرک ، لقن  ار  ماعط  ماعطا  ثیدـح  هاگنآ  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  ثحب ، دروم  تاـیآ  اـصوصخم 

دیامزایب . دنوادخ ، نذا  هب  ار  اهنآ  هتساوخ ، یم  هلیسو  نیدب  و  دوب . لیئربج 

هحفص 195 ] ] 

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  تایآ  لوزن  هب  هراشا  لوا  شریسفت 4ر358  رد  یفوتم 741  يدادغب "  نزاخ  دمحم  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  - " 25
يارب دراد  لومش  تیمومع و  دنک ، ماعط  ماعطا  هک  یـسک  ره  هب  تبـسن  هیآ  دنیوگ  یم  دیوگ : سپـس  هدومن  لقن  ار  ثیدح  هاگنآ  هدرک ،

یتافانم موهفم  رظن  زا  هیآ  لومش  ایناث  تسا . هدرواین  نایم  هب  لئاق  زا  یمان  هداد و  هدش ) هتفگ   " لیق =(  هب "  دانتسا  الوا  لوق  نیا  فیعضت 
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. درادن مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رد  شقادصم  راصحنا  اب 
تیقاوملا " 3ر 278 . رد "  یفوتم 756  یجیا "  دضع  یضاق " - 26

ریسفت رد  یبلعث  هدرک و  لقن  لیذلا "  رد "  یسوم  یبا  قیرط  زا  ار  ثیدح  هباصالا " 4ر387  رد "  یفوتم 852  رجح "  نبا  ظفاح "  - 27
. تسا هدروآ  ار  نآ  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  لقن  یتا "  له  هروس " 

. هیودرم نبا  قیرط  زا  روثنملا " 6ر299  ردلا  رد "  یفوتم 911  یطویس "  نیدلا  لالج  ظفاح "  - 28
يزار 8ر 318 . ریسفت  هیشاح  رد  شریسفت  رد  یفوتم 982  یفنح "  نب  دمحم  يدامع  دوعس  وبا  - " 29

.268 نایبلا " ج 10 ص 269 - حور  ریسفت "  رد  یفوتم 1137  یسورب "  لیعامسا  خیش "  - 30
ریدقلا " 5ر 338. حتف  مان "  هب  دوخ  ریسفت  رد  یفوتم 1173  یناکوش "  - " 31

. دنا هدرک  تیاور  ریسفت  لها  ار  ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  و  تیار " 1ر 10 . ام  بجعا  باتک "  رد  ظوفحم "  نامیلس  دمحم  داتسا "  - 32
. 12 راصبالا " 14 - رون  رد "  یجنلبش "  دیس "  - 33

مالکلا " 56. هرهوج  رد "  یفنح "  يدادغب  یلوغارق  دومحم  دیس "  - 34
: ثیدح نتم 

ربمغیپ ناهارمه  درک ، ناشتدایع  نارای  زا  یعمج  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندش  راـمیب  نیـسح  نسح و  دـیوگ : هنع ) هللا  یـضر   ) ساـبع نبا 
يارب تسبوخ  نسحلا  ابا  ای  دنتفگ 

هحفص 196 ] ] 

هزور یپایپ  زور  هس  دـنب ، ای  دوبهب  يرامیب  زا  ناشدـنزرف  ود  هاگ  ره  دـندرک  رذـن  هضف  ناشزینک  همطاف و  یلع و  ینک . يرذـن  تنادـنزرف 
همطاف تفرگ ، ماو  وج ، هساک )  ) عاص هس  يدوهی  يربیخ  نوعمـش  زا  یلع  دـنتفگ ، كرت  ار  رتسب  هتفای ، يدوبهب  يراـمیب  زا  نوچ  دـنرادب .
هاگان دننک ، راطفا  ات  داهن  نانآ  لباقم  رد  راطفا  ماگنه  هدومن ، خبط  نان  هصرق  جـنپ  ناراد ) هزور   ) دادـعت هب  درک و  ایـسآ  ار  نآ  عاص  کی 

تفگ : هداتسیا ، هناخ  رد  رب  یلیاس 
هنجلا : دئاوم  نم  هللا  مکمعطا  ینومعطا  نیملسملا  نیکاسم  نم  نیکسم  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالسلا 

 " دنک . ماعطا  یتشهب  ياه  اذغ  زا  ار  امش  دنوادخ  دینک  ماعطا  ارم  منیملسم  نایاونیب  زا  یئاونیب  دمحم ، نادناخ  يا  امش  رب  دورد  " 
رخآ هب  ار  مود  زور  یتـقو  دـندرک ، حبـص  راد  هزور  ار  بش  هدیـشچ ، بآ  زج  يزیچ  دـنداد و  وا  هب  ار  دوـخ  ياـهنان  همه ، عـقوم  نـیا  رد 
دراو اهنا  رب  يریسا  موس  زور  دنتشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  زاب  داتـسیا ، هناخ  رد  رب  یمیتی  هک  دندوب  هداهن  دوخ  ربارب  رد  ار  اهنان  دندناسر ،

ار نیـسح  نسح و  تسد  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع دیـسر ، ارف  مراهچ ) زور   ) حبـص نوچ  دـندرک ، راتفر  زین  وا  اب  لـبق  ياـهزور  دـننام  ودـش 
هدمآ نوریب  مخت  زا  هک  يا  هجوج  دننام  دـید  ار  اهنآ  ربمغیپ  هک  یماگنه  هدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هجوتم  تفرگ و 

: تفگ دنزرل ، یم  دوخب  یگنسرگ  تدش  زا  دنشاب ،
مکب : يرا  ام  ینووسی  ام  دشا  ام 

مرگنب " ؟ تلاح  نیدب  ار  امش  هک  موش  یم  تحاران  دح  هچ  ات  نم  " 
ورف مشچ  يدوگ  رد  اه ، هقدـح  هدـیبسچ و  تشپ  رب  مکـش  دـید ، شتدابع  بارحم  رد  ار  همطاف  تفر ، نوریب  اهنآ  اـب  تساـخرب و  هاـگنآ 

تیب لها  هیحان  زا  ارت  دمحم  يا  ار  نیا  ریگب  تفگ  هدمآ ، دورف  لیئربج  هاگان  دمآ . راوگان  رایسب  هرظنم  نیا  ار  وا  هتفر ،
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هحفص 197 ] ] 

. دناوخ ورف  وا  رب  ار  هاروس  سپ  داب : اراوگ 
. مینک یم  رظن  فرص  اهنآ  داریا  زا  هک  هدیسر  ثیدح  نیا  رد  يرگید  ياهریبعت  دوب ، هدربمان  ناگرزب  زا  یهورگ  ریبعت  نیا 

بلاطیبا نب  یلع  اب  ادخ  لوسر  يردارب )  ) توخا راکنا 

هراشا

دومرف : ص )  ) ربمغیپ دیوگ : یم  - 9
نیا و  تسا . نم  بحاـصم  نم و  ردارب  وا  یلو  مدـیزگ  یم  رب  ار  رکب  وبا  دوخ  یتـسود  رد  متفرگ ، یم  دوخ  یتـسود  هب  ار  یـسک  نم  رگا 

تسین . حیحص  سک ، رگد  اب  فینح  نب  لهس  اب  زج  یلع ، يردارب  اما  تسین  تسرد  نآ  زج  هک  تسا  یبلطم 

عوضوم نیا  هب  یلامجا  خساپ 

ای منک ، هشقانم  نآ ، رودص  رد  ای  و  مزاس ، حرطم  ار  دوخ  تاداریا  دراد ، شتحـص  هب  هدـیقع  هک  یثیدـح  هرابرد  مهاوخ  یمن  نم  خـساپ -
رد نیحیحـص "  هاوگ "  قبط  رب  ثیدح  ود  ره  هک  اریز  مروایب  تخاس ، دراو  هاود "  فتک و  ثیدـح "  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  ار  يداریا 

: تسا هتفگ  هک  هغالبلا 3ر17  جهن  حرـش  رد  ار  دیدحلا  یبا  نبا  نخـس  مهاوخ ، یمن  زین  و  تسا ، هدش  رداص  ص )  ) ربمغیپ تافو  يرامیب 
میوگب . دنا - هتخاس  ءاخا "  ثیدح  لباقم "  رد  ار  نآ  رکب  وبا  نارادفرط  تسا و  لوعجم  ثیدح  نیا 

هبیتق نبا  مـالک  میوگ . یمن  هتفگ ، ثیدـحلا 51  فلتخم  لیوات  رد  هبیتق  نبا  ار  هچنآ  و  مهد . یمن  نخـس  طـسب  زین  ثیدـح ، داـفمرد  نم 
: هیآ نیا  رد  هک  تسا  یمالسا  یمومع  يردارب  ثیدح ، نیا  رد  يردارب  زا  دوصقم  دیوگ  یم  وا  دوش ؟ یم  دافتسم  هچ  نآ  زا  تسیچ و 

 " هوخا نونموملا  امنا  " 
هب و  یئاـم ، ردارب  وت  اـناوخا  تنا  دومرف : دـیز  هب  ردارب و  يا  یخا  اـی  دومرف : رمع  هب  هک  هدـش  دراو  ربمغیپ  زا  هکیتـیاور  ریظن  تسا ، هدـمآ 

ای دومرف : هماسا 

هحفص 198 ] ] 

دومرف : هک  اجنآ  تسا  هدمآ  يردارب  نیا  ریسفت  يذمرت  ملسم و  يراخب ، ریبعت  رد  یخا و 
. هتدوم مالسالا و  هوخا  نکل  الیلخ و  رکب  ابا  تذختال  الیلخ  اذختم  تنک  ول 

تسا ) یمالسا  یتسود  يردارب و  اهنت  یلو  دوب  رکب  وبا  مدیزگ  یم  رب  یتسودب  ار  یسک  رگا  )
یلاعت : يادخب  لوق  هب  هک  یمومع  یتسود  هن  رگ  تسا و  صاخ  ینعم  هب  یتسود  هدش  یفن  هک  يا  یتسود  زا  روظنم  هکنانچ 

نیقتملا الا  ودع  ضعبل  مهضعب  ذئموی  ءالخالا 
یحو رماـب و  يردارب ) ناـمیپ   ) تاـخاوم ياـهزور  رد  هک  تسین  صاـخ  ینعم  هب  يردارب  نا  يردارب  نیا  ور  نیا  زا  . تسا تباـث  اـج  هـمه 

يردارب نآ  تسا ، هتفرگ  تروص  یناور  تاجرد  رد  رفن  ود  ره  نایم  يدـننام  مه  یلکـشمه و  ياـنبم  رب  تفر و  تراـشا  نادـب  راـگدورپ 
، هفیذح یبا  یلوم  ملاس  اب  ار  حارج  هدیبع  یبا  و  ریبز ، اب  ار  هحلط  و  فوع ، نمحرلا  دبع  اب  ار  نامثع  و  رمع ، اب  ار  رکب  ابا  هک  دوب  یـصاخ 
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نب هللا  دـبع  اب  ار  يراصنا  بویا  وبا  و  ورمع ، نب  دادـقم  اب  ار  رذ  یبا  و  بیهـص ، اب  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  و  ناملـس ، اب  ار  ءادردـلا  یبا  و 
، بویا وبا  نز  اب  ار  هشیاع  و  هملـس ، ما  اب  ار  یبنلا  تنب  همطاف  و  یعـشاجم ، بابح  اب  ار  هیواعم  و  یبنلا ، جاجح  دـنه  اـب  ار  هماـسا  و  مـالس ،

يردارب هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک  یئادخ  هب  دنگوس  تفگ : یم  هکیلاح  رد  درک  هریخذ  شدوخ  يارب  ربمغیپ  ار  یلع  دـنکفا و  يردارب  نیئآ 
يارب رگم  متخادنین  ریخاتب  ار  وت 

هحفص 199 ] ] 

ترخآ . ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  نم ، قیفر  و  ینم ، ردارب  وت  نم ، ملع  ثراو  و  ینم ، ردارب  وت  مدوخ ،
ریغ دیوگب : دهد  یم  هزاجا  ناسناب  هک  تسا  تلاهج  يرـسکبس و  زا  بجعت  میوگ  یم  یلو  میوگ ، یمن  ار  نانخـس  نیا  زا  مادـکچیه  نم 

تـسود دناد و  یم  ای  دناد  یمن  ای  ار  شثیدح  دافم  وا  هکیلاح  رد  تسین ، حیحـص  يرگید  ثیدح  مرادنپ  یم  حیحـص  نم  هک  یثیدـح  زا 
حاحـص و رد  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  نخـس  کـی  یمالـسا  تما  همه  هـک  ار  یثیدـح  دـشکب و  تلاـهج  هـب  هتـسناد  ار  ناناملـسم  دراد  یم 

دنک . هئطخت  ار  نآ  ددرگرب و  دنا ، هدروآ  ناشدیناسم 
؟ دنک یم  رک  روک و  ار  یمدآ  روط  نیا  يزیچ  هب  یگتفیرف  ایآ 

؟ تسا هدش  هدیرفآ  نادان  رگمتس و  نینچ  نیا  یمدآ  ایآ 
رب دـنک  اعدا  ار  نآ  وا  زا  دـعب  سک  ره  تسوا و  تاراختفا  تازایتما و  زا  یکی  تسا  تباث  نینموملا  ریما  يارب  هک  صاخ  ینعم  هب  يردارب 

دوب فورعم  یبقل  دننام  یلع  يارب  ربمغیپ ، نارای  نیب  يردارب  نیا  دوب و  دهاوخ  باذک  میوش ، یم  ضرعتم  الیذ  هک  حیحـص  ثیدح  قبط 
راعـشا رد  هدرک و  لالدتـسا  نادـب  اهراب  تسا و  نوحـشم  تلیـضف  نادـب  باحـصا  ياه  وگتفگ  و  دـش ، یم  دای  نآ  زا  یلفحم  ره  رد  هک 

دش و دهاوخ  گرزب  یباتک  دوخ  میروآ ، درگ  اج ، کی  رد  ار  عوضوم  نیا  ياه  هدنکارپ  میهاوخب  رگا  دـنا . هدـیناجنگ  ار  نآ  ناشفورعم 
مینک : یم  داریا  اجنیا  رد  ار  نآ  هدیزگ  ام 

هحفص 200 ] ] 

نآ نایوار  نینموملاریما و  اب  ربمغیپ  يردارب  ثیدح  نوماریپ  نخس 

هراشا

سپ دـناوخ . ردارب  نالف ، اب  ار  نالف  و  رمع ، اب  ار  رکب  ابا  هک : بیترت  نیا  هب  دـنکفا ، يردارب  نامیپ  شباحـصا  نایم  ص )  ) ادـخ لوسر  - 1
: تفگ هدمآ  وا  دزن  هنع ) هللا  یضر   ) یلع

دحا : نیب  ینیب و  خاوت  مل  کباحصا و  نیب  تیخآ 
دومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمغیپ   " يدرکن ؟ رارق  رب  يردارب  سکچیه  نم و  نایم  يدنکفا  يردارب  نامیپ  تنارای  نیب  هک  امش  " 

هرخالا ؟ ایندلا و  یف  یخا  تنا 
 ". ترخآ ایند و  رد  نم  ردارب  یئوت  " 

هب : دسر  یم  ثیدح  نیا  دنس 
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، يرافغ رذ  یبا  هللا ، دبع  نب  رباج  دیز ، نب  جودخم  سابع  نبا  یفوا ، یبا  نب  دـیز  کلام ، نب  سنا  باطخلا ، نب  رمع  یلع ، نینموملا  ریما 
. بیسم نب  دیعس  مقرا ، نب  دیز  هماما ، یبا  رمع  نب  لهلا  دبع  هعیبر ، نب  رماع 

یکی ار  يردارب  ثیدح  اجنآ  رد  هک  باعیتسالا 2ر 460  مکاح 3ر14  كردتسم  يوغب 2ر199 ، حیباصم  يذمرت 2ر213 ، دینک  هعجارم 
هرضنلا 2ر 167 . ضایر  هاقرم 5ر569 ، هیشاح  حیباصملا  هاکشم  لوصولا " 3ر271 ، ریسیت  زین "  تسا و  هدرمش  ققحم  راثآ  زا 

دیوگ : نینچ  شباتک  هحفص 212  رد  هرضنلا  ضایر  بحاص 
دروم رد  ربمغیپ  راتفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یلع  ماقم  تمظع  لیلد  رتگرزب  " 

هحفص 201 ] ] 

رکب و وبا  نیب  هکیئاج  ات  ددنویپ  هب  شلکـش  مه  هیاپ و  مه  اب  ار  شباحـصا  زا  مادک  ره  درک ، عورـش  ربمغیپ  هک  یماگنه  تسوا  اب  يردارب 
دناوت یم  یتلیضف  راختفا و  چیه  ایآ  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  و  دراذگ ، هریخذ  شدوخ  يارب  ار  یلع  درک ، رارق  رب  يردارب  دنویپ  رمع 

ددرگ " !؟ هیاپ  مه  تلیضف  نیا  اب 
، نسح ثیدـح ، نیا  تسا  هتفگ  وا  یجنکلا 82 و  هیافک  تسا  هدرک  قیدصت  ار  ثیدح  تحـص  وا  هک  هدرک  لقن  يذمرت  زا  هرکذـت  رد  و 
زا هچنآ  رخآ  ات  دـینادب .. ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ههب  تبـسنار  یلع  برقت  ماقم  دـیهاوخب  رگا  تسا و  حیحـص  یلاـع و 

دش . لقن  هرضنلا  ضایر 
دیوگ : سپس  تسا  هدوب  ترجه  زا  لبق  يردارب  نیا  هک : هدش  حیرصت  اجنیا  رد  200 و  سانلا 1ر203 - دیس  نبا  هیوبنلا  هریس  زین  و 

ود ره  تفگ : دنکفا و  يردارب  نامیپ  راصنا  رجاهم و  زا  شباحصا  نایم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبا 
ود ادخ ، ربمغیپ  یلع و  بیترت  نیدـب  یخا  اذـه  تفگ : تفرگ و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هاگنآ  دـیوش . ردارب  ادـخ ، هار  رد  مه  اب  رفن 

دندش .) ردارب 
کلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  دیوگ : اجنیا  رد  لاوئسلا 18  بلاطم  يرزج 9 ، بلاطملا  ینسا  ریثک 7 ر 335 ، نبا  خـیرات  زین  و 

داد رارق  یسک  ردارب  ار  مادک  ره  دنوش و  بیغرت  مه  هب  تبسن  يراکمه  رگیدمه و  يرایب  ات  تخادنا  اهنآ  رفن  ود  ره  نایم  يردارب  نامیپ 
دوب . رت  کیدزن  وا  هب  هزادنا  لکش و  رد  شا  هجرد  هک 

خیرات ینارعـش 2ر55 ، تاـقبط  بهاوـملا 1ر373 ، حرـش  فـقاوملا 3ر276 ، هباـصالا 2ر507 ، اـفلخلا 114 ، خـیرات  و 73 ، قعاوص 75 
هریسلا نآ  هیشاح  هیبلحلا 1ر101 و 23 و  هریسلا  لماک 1ر216 ، هیشاح  رد  ینامرقلا 

هحفص 202 ] ] 

زا بلاط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  اضر 21 ، دـمحم  داتـسا  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  یطیقنشلا 34 ، هیافک  نـالحد 1ر325 ، ینیز  زا  هیوبنلا 
دوصقملا : دبع  حاتفلا  دبع  داتسا 

وا زا  هاـگچیه  هک  دوب  وا  يارب  يا  هتـسویپ  هیاـس  یلع ، اـنامه  دوب ، شقداـص  ریزو  ربمغیپ  هب  تبـسن  رکب  وبا  رگا  دیوگ 73 " : حاتفلا  دـبع 
هک رما  زاغآ  رد  یتح  دشاب ، گنهاشیپ  ار  شنادرم  دنک و  یناب  هدید  ار  شنانمشد  ات  داتسرف  یم  ار  وا  دمحم  هکیتقو  رگم  تفرگن  هلـصاف 
هک درکن  شومارف  دزاس ، رارق  رب  يردارب  هطبار  هنیدم  راصنا  رجاهم و  نایم  دهد و  لیکشت  ار  دوخ  دیدج  تلود  درک ، عورـش  ادخ  لوسر 

هنیدم لها  زا  هک  ینارای  دندوب و  هدمآ  هنیدم  جراخ  زا  وا  اب  هک  شباحـصا  نایم  نارگید . هن  دـهد  صاصتخا  یلع  هب  اهنت  ار  دوخ  يردارب 
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حرط زا  دـیزگرب . دوخ  ینید  ردارب  ناونع  هب  ار  یلع  درک و  رارق  رب  يردارب  دـندرک  یم  یئاریذـپ  ناج  لد و  اب  ار  دوخ  ناـنامهم  دـندوب و 
، ینوخ مه  يردارب  زا  ریغ  يونعم  يردارب  نیا  يارب  یلو  درک  غـیرد  شربـمغیپ  ریـش  ادـخ و  ریـش  هزمح ، رمع ، رکب ، وـبا  اـب  دوـخ  يردارب 

 ". تشاد مدقم  کیدزن ، ای  رود ، یتسود ، ره  رب  ار  وا  درک و  باختنا  دوب  شنماد  هدش  تیبرت  هک  ار  یناوج 
راثآ زا  يرثا  هنوگ  چـیه  تخاس و  رارق  رب  توخا  نامیپ  رمع  رکب و  وبا  نیب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنراد  قاـفتا  همه  ذـخام  نیا  لاـح  نیع  رد 

دوش . یمن  هدید  اهنآ  رد  ربمغیپ  اب  رکب  وبا  يردارب  رب  ینبم  مزح  نبا  رادنپ 
، تخاس رارق  رب  يردارب  رکب  وبا  رمع و  نیب  و  درک ، دقعنم  يردارب  نامیپ  شباحـصا  نایم  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دیوگ : یفوا  یبا  نب  دیز  - 2

تفگ : یلع  ( دیوگ اجنآ  ات  )
هک تسا  یمشخ  زا  رما ، نیا  رگا  دنکشب ، متشپ  دنک و  زاورپ  تساوخ  یم  محور  يدرک ، ار  هچنآ  يدرک  تنارای  اب  نم  زج  مدید  یتقو  " 

دومرف : ربمغیپ و ص ) تست "  نک  زا  یگرزب  باتع و  قح  يا ، هتفرگ  نم  رب 
یثراو : یخا و  تنا  يدعب و  یبن  هنا ال  ریغ  یسوم ، نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  و  یسفنل ، الا  کترخا  ام  قحلاب  ینثعب  يذلا  و 

هحفص 203 ] ] 

یلع ای  نم  هب  تبـسن  وت  مدوخ . رطاخ  هبرگم  متخادنین  ریخات  اروت  يردارب  راک  نم  دینادرگ ، ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  " 
 " ینم . ثراو  ردارب و  وت  دوب و  دهاوخن  يربمغیپ  نکم  زا  دعب  هکنیا  زج  یسوم  هب  تبسن  ینوراه  دننام 

تفگ یلع  دـنا . هتـشاذگ  ثرا  نم ، زا  لبق  يایبنا  هچنآ  دومرف : ربمغیپ  مرب ؟ یم  ثرا  هب  ار  زیچ  هچ  امـش  زا  نم  هللا  لوسر  اـی  دیـسرپ  یلع 
دیهاوخ نماب  تشهب  رد  نم  خاک  رد  مرتخد  همطاف  وت و  و  ار . ناشربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باتک  دومرف  دـنداهن ؟ ثرا  هچ  وت  زا  شیپ  يایبنا 

دناوخ : ار  هیآ  نیا  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هاگنآ  ینم ، قیفر  ردارب و  وت  دوب و 
. نیلباقتم ررس  یلع  اناوخا 

شتحص هب  فارتعا  اب  طبسلا 14  هرکذت  رکاسع 6ر201 ، نبا  خیرات  هرـضنلا 2ر209 ، ضایرلا  لبنح ، دمحا  بقانم  رد  ار  ثیدح  نتم  نیا 
. دیبای یم  یطیقنشلا 44 و 35 ، هیافک  لامعلا 6ر390 ، زنک  دنقوثو ، دروم  همه  شنایوار  هکنیا  و 

یقاب یلع  رمع و  رکب و  وبا  تسب ، يردارب  ناـمیپ  شباحـصا  ناـیم  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنیوگ : بیـسم  نب  دیعـس  هللا و  دـبع  نب  رباـج  - 3
: دومرف ار  یلع  تخاس و  ردارب  ار  رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ  دندنام 

: باذک الا  كدعب  اهیعدی  هللا ال  لوسر  وخا  هللا و  دبع  انا  لقف  دحا  كرکان  ناف  كوخا  انا  یخا و  تنا 
اعدا سک  ره  وت  زج  ار  يردارب  نیا  رگا  میوا و  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  وگب  دش ، ترکنم  یسک  رگا  وت ، ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت  " 

 ". تسا باذک  دنک 
ثیدح تحـص  هب  اجنآ  رد  تسا ، هدـمآ  طبسلا 14  هرکذت  و 82 ، یجنکلا 83  هیافک  رکاسع ، نبا  خـیرات  دـمحا ، بقاـنم  رد  تیاور  نیا 

ریبعت رد  هاکشملا 569/5 ، حرش  یف  هاقرملا  تسا ، هدرک  ضارتعا  هتشادنپ ، فیعض  ار  نآ  دنس  هک  شدج  رب  هدرک و  فارتعا 

هحفص 204 ] ] 

اب یسک  هاگ  ره  وت ، ردارب  مهنم  ینم و  ردارب  وت  مدراذگ  مدوخ  يارب  ارت  نم  دومرف : ربمغیپ  هاک : تسا  هدمآ  هرم  نب  یلعی  نینموملا و  ریما 
- زنک تسا  وگغورد  تخـس  دـنک  اعدا  ارنآ  وت  زا  دـعب  سک  ره  میادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  وگب  دـمآ  رب  لالدتـسا  ماقم  رد  وت 
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. شدنسم رد  یلعی  یبا  ظفاح  زا  لقن  لامعلا 6ر399 و 154 
و دومرف -: هدیسر  ام  هب  هچنآ  رد  درک و  رارق  رب  يردارب  دقع  راصنا  رجاهم و  زا  شباحصا  نایم  ادخ  لوسر  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحم  - 4

یبا نب  یلع  تسد  هاگنآ  دـیوش . ردارب  مه  اب  رفن  ود  ره  نیوخا  هللا  یف  اوخات  مدـنب - وا  رب  تسا  هتفگن  هک  ار  يزیچ  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب 
تمظع هب  يدحا  تسا و  نیملاعلا  بر  لوسر  نیقتملا و  ماما  نیلسرملا ، دیسهک  ادخ  لوسر  هجیتن  رد  یخا  اذه  تفگ : تفرگ و  ار  بلاط 

دندش . ردارب  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تسین ، ادخ  ناگدنب  نیب  رد  وا  ماقم  یگرزب  و 
. دنا هدرک  لقن  هثیدحلا 42 ، يواتفلا  هیبلح 2ر101  هریس  ریثک 3ر226 ، نبا  خیرات  ماشه 2ر123 ، نبا  ار  ثیدح  نیا 

دومرف : نم  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : ع )  ) نینموملا ریما  - 5
. تشهب رد  ینم  قیفر  هارمه و  ردارب ، وت 

. تسا لامعلا 402/6  زنک  و  بیطخ 12ر268 ، خیرات  ثیدح  نیا  كردم 
، شدوخ نم و  نیب  و  هثراح و ... نب  دیز  نیب  بلطملا و  دبع  نب  هزمح  نیب  رکب و  ابا  رمع و  نیب  ادـخ  لوسر  دومرف : ع )  ) نینموملا ریما  - 6

. دنکفا يردارب  نامیپ 
دنا . هدرک  لقن  لامعلا 6ر396  زنک  لقنب  دوخ  ننس  رد  روصنم ، نب  دیعس  و  تاعیلخلا ، رد  یعیلخ ، ار  ثیدح  نیا 

. یقیفر ردارب و  نم  اب  وت ، یبحاص : یخا و  تنا  دومرف : هنع : هللا  یضر  یلع  هب  ربمغیپ و ص ) هدروآ : یثیدح  نمض  رد  سابع  نبا  - 7
لامعلا 6ر391 زنک  يزیرقم 340  عاتما  باعیتسا 2ر460 ، دمحا 1ر230 ، دنسم 
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مریزو يارب  ایادخ  میوگیم : تفگ ، یسوم  مردارب  ار  هچنا  نم  ایادخ  راب  تفگ " : یم  ص )  ) ربمغیپ مدینش  دیوگ : سیمع  تنب  ءامـسا  - 8
میئوگ حیبست  رایسب  ارت  ود  ره  ات  نک  کیرـش  میاهراک  رد  ار  وا  زاس و  مکحم  وا  هب  ار  متـشپ  هداد ، رارق  دشاب  یلع  مردارب  هک  منادناخ  زا 

 ". ینشور ام  راک  لاحب و  هک  یئوت  نیا  میوش ، رکذتم  رایسب  ار  تدای  و 
هرضنلا 2ر 163. ضایر  لبنح ، نب  دمحا  بقانم 

هملـس ما  هب  ربمغیپ  و  دیوگ : نآ  زا  یتمـسق  رد  تسا  ینالوط  هدئاف و  رپ  ثیدـح  هک  یماش  درم  اب  دوخ  هجاحم  ثیدـح  رد  سابع  نبا  - 9
نم تشوگ  هب  وا  تشوگ  هک  تسا  یلع  نیا  یلب  دومرف : ربمغیپ  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  وا  یلب  تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  وا  وت  ایآ  دومرف :

، دمآ دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن  دننام  نم  هب  وا  تبسن  هتـسویپ و  نم  نوخ  هب  شنوخ  و 
يا هدزاورد  اهنت  وا  تسا ، نم  ملع  نم و  رس  هاگیاج  نانموم و  ریما  ناناملسم ، دیما  هیام  وا  تسا ، راوگرزب  يدیـس  یلع ، نیا  هملـس  ما  يا 

ایند و رد  نمردارب  تسوا  تسا و  نم  تما  ناکین  نم و  نادناخ  رب  نم  زا  سپ  یصو  وا  درب ، هانپ  وا  هب  دیاب  نم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا 
. هرخالا ایندلا و  یف  یخا  وه  ترخآ و 

تشذگ . شذخام  اب  باتک  نیا  رد 2ر285  رگید  ریبعت  هب  هملس  ما  ثیدح  هدمآ و  يواسملا 1ر31  نساحملا و  رد  ثیدح  نیا 
دومرف : هک  میدرک  نایب  ار  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ نخس  مالسا ، توعد  زاغآ  ثیدح  رد  - 10

يدعب نم  یتفیلخ  ییصو و  یخا و  تنا 
باتک نیمه  نتم   279 هب 2ر285 - دینک  هعجارم 

یصو و ردارب ، بلاط  یبا  نب  یلع  انامه  مدرم  يا  دومرف "  هک  میدرک  لقن  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ نخـس  يربط  قیرط  زا  - 11
تسیناسک رب  نم  نیشناج  نم و  مولع  ظفاح  نم ، یصو  نم ، ردارب  نیا  مدرم ، هورگ  يا  دومرف " : هک  وا  راتفگ  تسا " و  نم  هفیلخ 
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. باتک نیمه  همجرت  دنشاب " ج 88 2  هدروآ  نامیا  نمب  هک 
رد ریدـغ  زور  رد  یلع  اب  ص )  ) ربمغیپ يردارب  عوضوم  دوشیم : مولعم  تفر  تراشا  نادـب  باتک  نیمه  رد 2ر205  هک  يریون  نخس  زا  و 

تسا 223. هدوب  فورعم  نیشیپ  راصعا 
دومرف : ص :)  ) ربمغیپ دیوگ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  - 12

ماع . یفلاب  ضرالا  تاوامسلا و  قلخت  نا  لبق  هللا  لوسر  وخا  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  هنجلا : باب  یلع  بوتکم 
لوسر ردارب  یلع  ادخ و  لوسر  دمحم  تسین ، هللا  زج  یئادخ  هدش : هتـشون  تشهب  رد  رب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  زا 

. تسا ادخ 
سمش یمزراوخ 87 ، بقاـنم  دـئاوزلا 9ر111 ، عمجم  طبـسلا 14 ، هرکذت  هرـضنلا 2ر168 ، ضایر  بیطخ 7ر387 ، خیرات  دـمحا ، بقانم 
حابصم یطیقنشلا 34 ، هیافک  ریدـقلا 4ر355 ، ضیف  رکاسع ، نبا  زا  لامعلا 6ر399  زنک  یلزاغملا ، نبا  هیقفلا  بقاـنم  زا  لـقن  رابخالا 35 

. ینارط زا  لقن  مالظلا 2ر56 
: دومرف هدرک  هراشا  نمب  شکرابم  ياپ  اب  مدوب  هدـیمرآ  يراوید  هانپ  رد  نم  دز  ادـص  ارم  ربمغیپ  دـیامرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  - 13

. یگنج یم  نم  تنس  قبط  رب  هک  ینمنادنزرف  ردپ  ردارب م و  وت  منک ، یم  یضار  ارت  نم  دنگوس  ادخب  زیخرب ،
یطیقنشلا 24. هیافک  لامعلا 6ر404  زنک ، قعاوصلا 75 ، هرضنلا 2ر167 ، ضایر  دمحا ، بقانم 

هدناوخ ارف  نم  يوس  تمایق  زور  هک  یـسک  لوا  یلع  ای  یناد  یمن  ایآ  دومرف " : یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : یلهذ  دیز  نب  جودخم  - 14
: دهد یم  ادن  شرع  تحت  زا  يدانم  هاگنآ  دوش .. یم 

. یلع كوخا  خالا  معن  و  میهارا ، كوبا  بالا  معن 
دمحا ، بقانم  یلع : تردارب  يردارب  بوخ  هچ  میهاربا و  تردپ  تسا ، يردپ  بوخ  هچ 
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نبا طبس  طبسلا 13 ، هرکذت  رابخالا 32 ، سمش  یمزراوخ 238 و 234 و 83 ، بقانم  هرـضنلا 2ر201 ، ضایر  یلزاغم ، نبا  هیقف  بقاـنم 
مکح و  هرـسیم ، ینطقراد ، ظفاح  قیرط  رد  هک  هتفرگ  یم  داریا  هتـشادنپ و  فیعـض  ارنآ  هک  یـسک  هب  باتک  نیا  رد  باتک  نیا  رد  يزوج 

، نامز ملاع  نوچ  هک  تسا  یئاوشیپ  دمحا  درادن و  دوجو  نآ  رد  مکح  هرـسیم و  هدرک  تیاور  دمحا  هک  ار  یثیدح  دیوگ : دنا  هدش  عقاو 
. درک يوریپ  وا  زا  لیلد  یب  دیاب  تسا  نادیم  نیاهقباسم  هدنرب  لقن و  رد  زربم  و 

ار ربخ  نآ  ایادخ  متفگ : نم  هداد ، ربخ  ینامیپ  زا  نم  اب  یلع  هرابرد  گرزب  يادخ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ " : هزرب "  وبا  - " 15
یـسک تفرعم  رون  و  نم ، يایلوا  ییاوشیپ  و  تیاده ، رادمجرپ  یلع  انامه  دـمآ : ادـن  مدونـش  متفگ  ونـشب  دومرف  ادـخ  نک . نایب  نم  يارب 
یـسک هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  دنریگ . ارف  ار  نآ  ناراگزیهرپ  هک  تسا  يا  هملک  وا  دـنک . تعاطا  ارم  هک  تسا 

: تفگ یلع  مداد . هدژم  ار  وا  نم  دیسر و  ارف  یلع  هاگنآ  یناسر . دیون  دیاب  رما  نیا  رب  ار  وا  وت  تسا . هتفرگ  نمشد  ارم  دریگ  شنمشد  هک 
هب هک  ار  يا  هدعو  رگا  تسا و  هداد  رفیک  مهانگ  هب  ارم  دنک ، باذع  ارم  دنوادخ  رگا  میوا ، تردق  تسد  رد  ادخ و  هدنب  نم  هللا  لوسر  ای 

. تسا رت  هتسیاش  نم  زا  مراگ  دنوادخ  دهد ، ماجنا  میارب  ادخ  يداد ، نم 
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. ما هدرک  نینچ  وا  اب  دومرف : گرزب  يادخ  دزاس . نامیا  راهب  ار  نآ  دنک و  ینارون  ار  یلع  لد  ات  متساوخ  ادخ  زا  نم  تفگ : ربمغیپ 
یخا و بر  اـی  متفگ : . دوش یمن  هدومزآ  نادـب  مناراـی  زا  يدـحا  زا  هک  دـش  دـهاوخ  راـتفرگ  یئـالب  هب  وا  هک  داتـسرف  یحو  نم  رب  سپس 

عقاو ناحتما  دروم  وا  هک  هتـشذگ  ام  ملع  رد  شیپ  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف  دـنوادخ  تسا . نم  قیفر  نم و  ردارب  وا  ایادـخ  یبحاص :
دنوش . ناحتما  وا  هلیسو  هب  مدرم  ددرگ و 

ودب و 50  باب 30 ، رد  نیطمـسلا  دـئارف  دـیدحلا 2ر 449 ، یبا  نبا  حرـش  هرـضنلا 2ر449 ، ضایر  ءاـیلوالا 1ر67 ، هلیح  رد  ثیدـح  نیا 
دوش . یم  هدید  سلاجملا 2ر0 241  ههزن  یجنکلا 95 ، هیافک  یمزراوخ 445 ، بقانم  قیرط ،
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بلاط یبا  نب  یلع  ممع  رسپ  مردارب و  دوخ ، ناکیدزن  یتسودهب  ار  امـش  مدرم  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دوخ ، ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  - 16
ارم دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  دوـش . یمن  نمـشد  قفاـنم  زج  یـسک  دراد و  یمن  تسود  نموـم  زج  یـسک  ار  وا  هـک  مـنک  یم  شراـفس 

. درک دهاوخ  باذع  ار  وا  شیادخ  دریگ  نمشد  ارم  سک  ره  هتفرگ و  نمشد  ارم  دراد  نمشد  ار  وا  هک  یسک  هتشاد و  تسود 
. دیبای یم  یبقعلا 91  رئاخذ  هرضنلا 1ر212 ، ضایر  دیدحلا 2ر451  یبا  نبا  حرش  طبسلا 17 . هرکذت  دمحا ، بقانم  رد  ار  هبطخ  نیا 
: دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمغیپ اجنآ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نانآ  نتساوخ  يرواد  و  دیز ، رفعج و  یلع ، نیب  هرخافم  ثیدح  رد  - 17

یتصلاخ : یخا و  تنا 
 ". ینم هب  تبسن  درف  نیرتکیدزن  ردارب و  وت  " 

. تسا نیثدحم  قافتا  دروم  ثیدح  نیا  دنک  یم  هفاضا  دیدحلا 3ر39 و  یبا  نبا  حرش 
: تفگ یم  یلع  هب  هک  مدینش  ص )  ) ربمغیپ زا  دیوگ : یثیدح  رد  يرافغ "  رذ  وبا  - " 18

: يدعب كرتا  نمریخ  يریزو و  یخا و  تنا  و 
مراذگ "  یم  ياج  هب  دوخ  زا  دعب  نم  هک  یتسه  يدرف  نیرتهب  مریزو و  مردارب ، وت  انامه  " 

. دینک هعجارم  میا ، هدروآ  باتک  نیا  نتم  رد 2ر 313  شکرادم  اب  لماک  روط  هب  ار  ثیدح  نیا 
نب یلع  مراذگ  یم  ياج  هب  دوخ  زا  دعب  هکیدرف  نیرتهب  مریزو و  مردارب ، انامه  دومرف : یم  ربمغیپ  مدینش  دیوگ : یسراف "  ناملس  - " 19

یمزراوخ 67." بقانم  تسا " . بلاط  یبا 
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هب ممع  رـسپ  و  مردارب ، هرابرد  مراگدورپ  زا  یتراشب  دومرف : ربمغیپ  دیوگ  ع )  ) همطاف اب  یلع  جاودزا  ثیدح  رد  همامح "  نب  لالب  - " 20
دندیدرگ . شتآ  زا  متما  زا  ینانز  ینادرم و  هدمع  هدنناهر  مرتخد  مردارب و  سپ  دومرف ) دعب  ... ) تسا هدیسر  نم 

باتک نیمه  نتم  دینک 2ر316  هعجارم 
: هدومرف هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  یثیدح  رد  رمع ر  هللا  دبع  - " 21

: رانلا یف  هاداع  نم  بک  مهللا  يدلو  وبا  یمع و  نبا  یخا و  اذه  تغلب  دق  مهللا  مهل  دهشا  مهللا 
، ورب ار  شنمـشد  ایادخ  تسا . نم  دنزرف  ودردپ  نم و  داماد  و  مع ، رـسپ  نم ، ردارب  نیا  مدناسر ، نم  ایادخ ، شاب ، هاوگ  اهنآ  رب  ایادـخ  " 

. دنا هدرک  لقن  باقلالا  رد  يزاریش  راجن و  نبا  زا  لامعلا 6ر154  زنک  ار  ثیدح  نیا  زادنا . شتآ  رد 
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، ادخ لوسر  يا  یلب  تفگ  یلع  مزاس ؟ دونـشخ  اروت  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : یثیدـح  رد  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : رمع "  نب  هللا  دـبع  - " 22
ینک . یم  افو  وت  ار  میاه  هدعو  و  يزادرپ ، یم  وت  ارم  ماو  یشاب ، نم  ریزو  نمردارب و  وت  دومرف : ربمغیپ 

لامعلا 6ر 155. زنک  یلعی ، یبا  زا  لقن  یناربط و 122  زا  لقن  دئاوزلا 9ر121  عمجم 
. داد رد  ادن  باجح  يارو  زا  يدانم  متشگ  یم  زاب  هک  یماگنه  تسا : ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  جارعم  ثیدح  رد  - 23

: اریخ هب  صوتساف  یلع  كوخا  خالا  معن  و  میهاربا ، كوبا  بالا  معن 
 ". نک شرافس  ار  تما  وا ، یکین  هب  یلع  تردارب  تسا  يردارب  بوخ  میهاربا و  تردپ  تسا ، يردپ  بوخ  " 

لامعلا 6ر 161. زنک  متسیب ، باب  نیطمسلا  دئارف  " 
هک اجنآ  ات   ) تسین هراوس  تمایق  رد  یـسک  رفن ، راـهچ  اـم  زا  ریغ  دومرف ...: ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : یثیدـح  رد  " ع )  ) نینموملا ریما  - " 24

یلع مردارب  دیامرف )

هحفص 210 ] ] 

لامعلا 6ر زنک  یجنک 77  ظفاح  هیافک  دادغب 11ر112  خیرات  دشاب . مچرپ  شتـسد  رد  دوب و  دـهاوخ  راوس  تشهب  ياه  هقان  زا  يا  هقانرب 
.402

دیوگ : ع )  ) همطاف اب  یلع  جاودزا  ثیدح  رد  سابع "  نبا  - " 25
ردارب وا  هنوگچ  متفگ : نک ، ربخ  ار  مردارب  دومرف  ربمغیپ  دش ، نوریب  وا  يوس  هب  نمیا  ما  دیبوک ، ار  هناخ  رد  دمآ ، ص )  ) ادخ لوسر  سپ 

 ". تسا نم  ردارب  اققحم  وا  یخا " : هنا  دومرف : ياداد ؟ وا  هبار  ترتخد  هکیلاح  رد  تسا  وت 
قعاوص 84  هرضنلا 2ر181 ، ضایر  یئاسن 32 ، صئاصخ 

نایم هکدیدشن  بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  امـش  ارچ  داتـسرف : یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دنوادخ  هک : تشذگ  تیبملا  هلیل  ثیدـح  رد  - 26
. باتک نیمه  همجرت  دینک 3ر78  هعجارم  مدنکفا  يردارب  دمحم  وا و 

شقلخ نایم  زا  دنکفا و  رظن  نیمز  رب  گرزب  يادـخ  تفگ : وا  هک  تسا  لیئربج  لوق  زا  نارگید  یفـسن " و  زا "  جارعم  ثیدـح  رد  - 27
هب ار  همطاـف  ترتـخد  دـیزگرب ، یبحاـصم  يریزو و  يردارب و  وـت ، يارب  دـنکفا و  رظن  رگید  راـب  هاـگنآ  دـیزگرب ، دوـخ  ربـمغیپ  هب  ار  وـت 

بلاـط یبا  نب  یلع  وت ، یبسن  يومع  رـسپ  هک  ترخآ  اـیند و  رد  تردارب  تفگ : درم ؟ نیا  تسیک  لـیئربج  يا  متفگ  روآ . رد  شجاودزا 
سلاجملا 2ر223  ههزن  دینک  هعجارم  تسا .

وت ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  هک  یتسین  یـضار  اـیآ  دومرف " : یلع  هب  هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  دانـسا  هب  یناربط "  - " 28
دئاوزلا 9ر 131 . عمجم  مشاب " ؟

ارف شیارب  ار  رکب  وبا  سپ  دیناوخ  ارف  ار  مردارب  یخا : یل  وعدا  تفگ : شیرامیب  رد  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دـیوگ : رمع "  نب  هللا  دـبع  - " 29
: دومرف موس  راب  دینادرگ و  يور  وا  زا  دندناوخ ، شیوس  هب  ار  رمع  یتقو  یخا  یل  وعدا  دومرف : رگید  راب  دینادرگ و  وا  زا  يور  دـندناوخ ،

یتقو دـندرک  ادـص  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  یخا ، یل  وعدا  تفگ : دـینادرگ و  يور  زین  وا  زا  دـندناوخ  ار  نامثع  هاـگنآ  یخا  یل  وعدا 
دمآ ،
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وا زا  دـش ، جراـخ  ربـمغیپ  دزن  زا  یلع  هک  یماـگنه  دینابـسچ ، دوخ  هنیـس  هب  ار  شا  هنیـس  دـیناشوپ و  يا  دـیناشوپ  هچراـپ  هب  ار  وا  ربـمغیپ 
. دوش هدوشگ  هار  رگید  باب  رازه  هب  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  باب  رازه  ارم  داد  خساپ  تفگ ؟ هچ  امش  هب  ربمغیپ  دندیسرپ 

شخیرات 7ر359 رد  ریثک  نبا  زین  هدرک و  لقن  دنـس  رخآ  ات  هعیهل .. یبا  زا  هحلط  نب  لماک  زا  یلعی  یبا  زا  يدع  نبا  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 
هرابرد لبنح  نبا  دمحا  هچنآ  زا  لفاغ  تسا ، هدروآ  يدع  نبا  زا  یلوق  دنس  هلسلس  رد  هعیهل  یبا  دوجو  رثا  رب  تایاور  فعض  رد  هدروآ و 

. باتک نیمه  همجرت  دینک 1ر135  هعجارم  هتفگ ، وا 
لقن یناربط  ار  تیاور  نیا  ترخآ  ایند و  رد  تسا . نم  ردارب  یلع  دومرف : هک  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رمع "  نب  هللا  دـبع  - " 30
نینچ ارچ  تسا : هتفگ  تیاور  رکذ  زا  دعب  يوانم  ریدقلا 4ر355 ، ضیف  هتسناد ،) نسح  ار  نآ   ) ریغصلا 2ر140 عماج  رد  یطویس  و  هدرک ،

هنایفخم لاس  تفه  تدم  ات  هبنش  هس  زور  نامه  زا  و  دروآ ، مالسا  یلع  هلـصاف  الب  دش  ثوعبم  هبنـش  ود  زور  هک  ربمغیپ  هکیلاح  رد  دشابن 
ود نآ  تلثامم  يدننامه و  نایب  نخـس  نیا  زا  شدوصقم  تسا و  هدرک  لقن  عفار  یبا  زا  ار  تیاور  نیا  یناربط  هکنانچ  دـنارذگ  یم  زامن 

. تسا يردارب  رد  راوگرزب ،
گرزب يادخ  سپ  تخاس ، قتـشم  هداوناخ )  ) ام يارب  یئاهمان  دوخ ، ياهمان  زا  گرزب  يادخ  دومرف : یثیدح  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  - 31

. یلع مردارب  تسا و  یلعا  كرزب  يادخ  دمحم و  نم  تسا و  دومحم 
. تسا هدرک  لقن  يزنطن ، میعن و  یبا  قیرط  زا  باب 12  رد  نیطمسلا  دئارف  رد  ییومح "  مالسالا  خیش  ار "  تیاور  نیا 

؟ تسا اجک  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هاگنآ  دومرف : رایسب  نانخـس  تفر و  ربنم  يالاب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دیوگ : کلام "  نب  سنا  - " 32
ود ناـیم  دینابـسچ و  شا  هنیـس  هـب  تـفرگ و  رب  رد  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوـسر  هللا ، لوـسر  يا  متـسه  اـجنیا  نـم  تـفگ  دـمآ و  وا  دزن  یلع 

و نم ، تشوگ  نیا  تسا ، نم  داماد  نم و  يومع  رـسپ  نم  ردارب  نیا  ناناملـسم  هورگ  يا  دومرف : دـنلب  يادـص  اب  دیـسوب و  ار  شناگدـید 
نیا تسا  نم  يوم  و  نم ، نوخ 

هحفص 212 ] ] 

رد وا  ریشمش  ادخ و  ریـش  تسا  نیا  تسا و  نم  ياهمغ  هدنیاشگ  نیا  تسا ، تشهب  ناناوج  رورـس  ود  نیـسح ، نسح و  نم  طبـس  ود  ردپ 
داب . نم  ادخ و  يرازی  ناگمه و  تنعل  ادخ و  تنعل  شنانمشد  رب  نیمز ،

تسا . هدروآ  یبقعلا 92  رئاخذ  لقن  هب  هوبنلا  فرش  رد  دعس "  وبا  ار "  تیور  نیا 
وت تفگ : دوب  هتفرگ  ار  وا  رتش  مامز  هک  هبض "  هلیبق "  زا  يدرم  هب  هشیاع  هک : هدش  لقن  لمج  گنج  نوماریپ  يرهز "  زا "  یثیدح  - 33

درک و هاگن  وا  تسا . هتـشادرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شتـسد  هداتـسیا و  هک  تسا  نیا  تفگ ك  ینیب ؟ یم  اـجک  رد  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع 
تفگ :

هیخاب : ههبشا  ام 
 ". تسا هیبش  شردارب  هب  وا  ردقج  " 

: تفگ درم  ص ،)  ) هللا لوسر  تفگ : هشیاع  تسیک ؟ شردارب  تفگ : درم 
ص :)  ) هللا لوسر  وخا  وه  الجر  لتاقا  ینارا  الف 

تسا "  ربمغیپ  ردارب  وا  هک  مگنجب  يدرم  اب  دید  دهاوخن  ارم  یسک  رگید  " 
. تفر یلع  يوس  هب  تخادنا و  تسد  زا  ار  هقانراهم  هاگنآ 

دیبای . یم  يواسملا 1ر35  نساحملا و  رد  ار  تیاور  نیا 
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یـسک مربکا ، قیدص  نم  میادخ ، لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگ : یم  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع دیوگ : يدسا "  هللا  دـبع  نب  دابع  - " 34
یمن ار  نآ  باذک  زج  یسک  رگید :) ریبعت  رد  و  . ) ما هدروآ  نامیا  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  تفگ : دهاوخن  ار  نیا  نم  زا  دعب  وگغورد  زج 

مدرازگ . زامن  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  نم  دیوگ 
يربط خیرات  دیرفلا 2ر275 ، دقعلا  میعن ، یبا  زا  هفرعملا  هجام 1ر57  نبا  ننس  مصاع ، یبا  نبا  هنسلا  یئاسن 3 ، صئاصخ  هب  دینک  هعجارم 

رد نیطمسلا  دئارف  هبیش ، یبا  نبا  ظفاح  دانـسا  قیرط  زا  دیدحلا 3ر275  یبا  نبا  حرش  باعیتسا 2ر460 ، هرضنلا 2ر155 ، ضایر  2ر312 ،
رد دیوگ : اجنآ  رد  لاوئسلا 19 و  بلاطم  باب 49 ،

هحفص 213 ] ] 

هبیـش و یبا  نبا  زا  لاـمعلا 6ر396  زنک  ریثک 7ر335 ، نبا  خـیرات  رکاسع ، نبا  خـیرات  تفگ ، یم  ار  نانخـس  نیا  یلع  تاـقوا  زا  يرایـسب 
. میعنیبا مکاح و  یلیقع و  مصاع و  یبا  نبا  یئاسن و 

تفگ : یم  ربنم  رب  ع )  ) یلع مدینش  دیوگ " : بهو "  نب  دیز  - " 35
. زاسغورد يوگورد ، رایسب  رگم  تفگ ، دهاوخن  نم  زا  سپ  و  هتفگن ، نم  زا  لبق  ار  هلمج  نیا  یـسک  میوا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  " 
زا دندیناشوپ ، يا  هچراپ  اب  ار  وا  دندیـسر و  ارف  شناسک  دـش  نیمز  رب  شقن  ناهگان  مراد . یئاعدا  نینچ  زین  نم  تفگ : تساخرب و  يدرم 

. هن دنتفگ  هتشاد ؟ یضراوع  نینچ  زین  البق  وا  ایآ  دش  لاوس  اهنآ 
لوسر ردارب  و  ادخ ، هدنب  نم  دومرف : شنخس  رد  درک  یم  ینار  نخـس  رایـسب  یهورگ  ربارب  رد  وا  هک  هدرک  تور  یلع  زا  هذاعم "  - " 36
نموم مدرک و  رایتخا  مالسا  رکب  وبا  نامیا  مالسا و  زا  لبق  مدرازگ و  زامن  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  ممظعا ، قورافو  ربکا  قیدص  نم  میوا ،

مدش .
. باتک نیمه  یبرع  نتم  دینک 2ر313  هعجارم  دیدحلا 3ر257 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

یسک باذک  زج  نم  زا  دعب  هن  هتفگ و  ار  نآ  یسک  نم  زا  لبق  هن  هک  مهاوخ  ینخس  تفگ : یم  هک  ار  یلع  مدینـش  دیوگ  نانح "  - " 37
مءایصوا . نیرتهب  نم  و  مدرک ، جاودزا  تما  نیا  يوناب  اب  متمحر ، ربمایپ  ریزو  و  وا ، لوسر  ردارب  و  ادخ ، هدنب  منم  تفگ : دهاوخ  ار  نآ 

باب 57  نیطمسلا  دئارف 
رکب وبا  اـب  دـنتفگ  وا  هب  میوا  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  دومرف : یم  دـندروآ ، رکب  وبا  شیپ  ار  ههجو ) هللا  مرک   ) یلع هکیلاـح  رد  - 38

دینک . تعیب  نم  اب  هک  دیرت  هتسیاش  امش  درک و  مهاوخن  تعیب  امش  اب  م  مرت ، هتسیاش  رما  نیا  هب  نم  دومرف : نک ، تعیب 
هسایسلا 13 و 12 همامالا و 

هحفص 214 ] ] 

یم دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  تفگ : یم  وا  دـیوگ " : يروش  زور  رد  نینموملا  ریما  هجاحم  ثیدـح  رد  هلثاو "  نب  رماع  لـیفطلا  وبا  - " 39
زج دـشاب ، هدـنکفا  يردارب  نامیپ  نیملـسم ، یمومع  يردارب  زور  رد  شدوخ  وا و  نایم  ادـخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  امـش  نیب  ایآ  مهد ،

هن . تسا ، هاوگ  اذخ  دنتفگ  همه  نم ؟
رد 2ر12 دــیدحلا  یبا  نـبا  هدروآ و  باـعیتسا " 2ر460  رد "  هدـشانم  ثیدـح  زا  ربلا "  دـبع  نبا  ار "  ثیدـح  تمـسق  نیا  اـصوصخم 

حیحص قرط  باتک  نیا  رد  ام  و  تسا . هتسناد  تایاور  رد  ضیفتـسم  ياهـشخب  زا  ار  هلمج  نیا  و  هدرک ، فارتعا  نآ  تحـص  هب  شحرش ،
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میا . هدروآ  همجرت )  ) 2 رد 2ر86 - ار  ثیدح 
شا یعورزم  نیمز  يوس  هب  دـنتفگ  تسا ؟ اجک  یلع  دیـسرپ  هدـش ، اـیوج  یلع  زا  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینطقراد "  ظـفاح "  - 40

راـکب وا  اـب  یتعاـس  دـندرک . تاـقالم  درک  یم  راـک  دوـخ  نیمز  رد  هکیلاـح  رد  ار  یلع  هاـگنآ  دـینک ، يربـهر  وا  دزن  ار  اـم  تفگ : هتفر ،
زا یکی  هدمآ  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  رگا  نینموملا  ریما  ای  دومرف : رمع  نب  یلع  نخس  نایم  رد  درک  وگتفگ  وا  اب  هتـسشن  سپـس  تخادرپ 

ادـخب سپ  دومرف : یلع  یلب . تفگ  رمع  یهد ؟ یم  حـیجرت  شناراـی  رب  ار  وا  اـیآ  مشاـب ، یم  یـسوم  يومع  رـسپ  نم  دـیوگب : وت  هب  اـهنآ 
ال و تفگ " : یلع  هب  درتسگ و  نیمز  يور  هدروآ . رب  ششود  زا  ار  شیابع  رمع  میوا . يومع  رسپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  ردارب  نم  دنگوس 

هتـسشن رمع  يابع  يور  یلع  میوش . ادج  مه  زا  ات  ینیـشنب  دیابن  اجنیا  زا  ریغ  دـنگوس  ادـخب  قرتفن "  یتح  هریغ  سلجم  کل  نوکی  هللا ال 
. دندش ادج  مه  زا  ات  دوب 

هقرحملا 107  قعاوصلا  دینک ، هعجارم 
، ما هیـضرم  هیـضار  نم  تفگ  هیروح  دـیوگ ك  یم  هک  تسا  یتشهب  ناـیروح  زا  یکی  زا  ثیدـح  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تیاور  - 41

نیجع تایح  بآ  هب  ارم  تشرـس  تسا . گشم  زا  منت  نیئاپ  و  روفاک ، زا  ما  هنایم  و  ربنع ، زا  میالاب  دیرفآ : تمـسق  هس  زا  ارم  رابج  يادـخ 
 " دیرفآ بلاط  یبا  نب  یلع  تمع  رسپ  ردارب و  يارب  ارم  مدش " . نم  شاب و  هدوب  تفگ  ارم  سپس  درک ،

یبقعلا 90"  رئاخذ  " 

هحفص 215 ] ] 

. دش دای  هتشذگ  رد  هک  هدومرف  تراشا  رعش  نیا  هب  هتشون  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  نینموملا  ریما  هک  يا  همان  رد  - 42

يونص  یخا و  یبنلا  دمحم 
: یمع ءادهشلا  دیس  هزمح  و 

 " باتک نیمه  همجرت  دینک 3ر43  هعجارم  تسا  نم  يومع  ءادهشلا  دیس  هزمح  و  تسا ، نم  يومع  رپ  نم و  ردارب  ربمایپ ، دمحم  " 
ار نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناوخ و  یم  ار  دوخ  رعـش  نیا  ع )  ) یلع مدینـش  دیوگ : يراصنا "  هللا  دبع  نب  رباج  - " 43

دینش : یم 

یبسن  یف  کش  یفطصملا ال  وخا  انا 
يدلو امه  هاطبس  تیبر و  هعم 

درفنم  هللا  لوسر  دج  يدج و 
دنف يذ  لوق  مطاف ال  یتجوز  و 

مهب  یف  سانلا  عیمج  هتقدص و 
دکنلا كارشالا و  هلالضلا و  نم 
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هل  کیرش  ارکش ال  دمحلا هللا 
دما الب  یقابلا  دبعلابربلا و 

دننم . نادنزرف  شناگداز ، دنزرف  و  ما ، هتفای  تیبرت  وا  اب  تسین ، مبسن  رد  يدیدرت  میافطصم ، ردارب  نم  " 
. تسا دیدرت  لباق  ریغ  ینخس  نیا  تسا ، همطاف  نم  رسمه  و  تسا . یکی  ادخ ، لوسر  دج  و  نم ، دج 

مدرک . قیدصت  ار  وا  نم  دندوب  یتخبدب  كرش و  یهارمگ و  رد  همه  مدرمیتقو 
 " تسا . رادیاپ  تیاهن  یب  و  دنک ، یم  یکین  هدنب  رب  هک  تسار ، یکیرش  یب  يادخ  ساپس 

یلع . ای  یتفگ  تسار  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
لامعلا 6ر398. زنک  رکاسع ، نبا  خیرات  یمزراوخ 95 ، بقانم  یجنگلا 84 ، هیافک  بیدنرز ، نیطمسلا  ررد  مظن  باب 44 ، نیطمسلا  دئارف 

دریمب ربمغیپ  رگا  ایآ  لتق " ... وا  تامناف  ا  دیوگ : گرزب  يادخ  تفگ : یم  ص )  ) ربمغیپ تایح  نامز  رد  یلع  دیوگ  سابع "  نبا  - " 44
ادخب موش . هتشک  ات  درک  مهاوخ  هزرابم  دیگنج  یم  وا  هک  یهارب  نم  دیدرگ " یم  رب  بقع  هب  امش  دوش  هتشک  ای 

هحفص 216 ] ] 

تسوا . هب  تبسن  نم  زا  رت  هتسیاش  یسک  هچ  ایآ  سپ  میوا ، يومع  رسپ  و  وا ، ملع )  ) ثراو و  وا ، ردارب  انامه  نم  دنگوس 
ضایر دـنا ، هدرک  دـییات  ود  ره  یبهذ  اب  هارمه  ار  تحـص  مکاـح  كردتـسم  رد  و  یئاسن 18 ، صئاصخ  دـمحا ، بقانم  هب  دـینک  هعجارم 
حیحـص همه  شلاجر  تسا  هتفگ  یناربط و  قیرط  زا  دئاوزلا 9ر134  عمجم  باب 24 ، نیطمسلا  دئارف  یبقعلا 100  رئاخذ  هرضنلا 2ر226 ،

. دنا
تسا . مالسا  سار  ادخ و  ربمایپ  ردارب  وا  انامه  میجنسب  مالسا  هب  ار  یلع  ماقم  رگا  دیوگ : شا  ینارنخس  رد  متاح "  نب  يدع  - " 45

بطخلا 1ر202 هرهمج 
وا اب  یقودنـص  دروآ  دورف  نیمز  هب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  يزور  دنوادخ  دنا : هتفگ  تایاور  باحـصا  ریـسفت و  لها  دـیوگ ، یبلعث  - " 46

نیرخآ هک  دـش  یم  هدـید  يروصت ، نآ  رد  ناربمغیپ  دادـعت  هب  یئاه  هناخ  و  دوب ، شوقنم  شدالوا  زا  ءاـیبنا  روص  نآ  رد  هک  داتـسرف  ورف 
يا هنهرب  ریـشمش  هک  ههجو ) هللا  مرک   ) بلاط یبا  نب  یلع  وا  ربارب  رد  و  .. ) دیوگ هک  اجنآ  ات  ، ) دوب دـمحم  هناخ  زمرق ، توقای  زا  شا  هناخ 

: تسا هتشون  شا  یناشیپ  رب  هدش  عقاو  دراد  شودرب 
 ". دوشیم يرای  ادخ  بناج  زا  هک  تسوا  يومع  رسپ  ردارب و  نیا  " 

.149 سئارعلا
، هدروآ نامیا  و  دیئارگ ، شیوس  هب  داد و  خساپ  ار  دـمحم  وا  هک  یـسک  لوا  تسا : هدـمآ  هیواعم  هب  رکب "  یبا  نب  دـمحم  همان "  رد  - 47

دوب . بلاط  یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  ردارب و  تفای ، تمالس  دروآ و  مالسا  و  درک ، شقیدصت 
بهذلا 2ر 59. جورم  محازم 133 ، نبا  نیفص  باتک 

هقباس ياراد  وا  میوگب : مناوت  یم  هچ  وا  هرابرد  تفگ : وا  مدیـسرپ : ع )  ) یلع هرابرد  يرـصب  نسح  زا  دـیوگ  شایع "  یبا  نب  نابا  - " 48
يوراد تردق  دهز ، تالکشم ، اب  يریگرد  يدنمورین ، لوسر ، تبحاصم  يار ، یئاناد  تمکح ، لمع ، تلیضف ،
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هحفص 217 ] ] 

: یتما ریخ  کتجوز  تفگ : ع )  ) همطاف هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دوب ... ربمغیپ  اب  یتبارق  تمس  و 
نیب ادـخ  لوـسر  زین  و  دوـمرف : یم  انثتـسا  ار  وا  دوـب ، یلع  زا  رتـهب  یـسک  تما ، رد  هاـگ  ره  مدروآ و  رد  متما  درف  نیرتـهب  جاودزا  هب  ارت  )

. درک رارق  رب  يردارب  شدوخ  یلع و  نایم  دنکفا و  يردارب  نامیپ  شباحصا ،
. اخا مهریخ  اسفن و  مهریخ  هللا  لوسرف 

. تسا رترب  همه  زا  زین  شردارب  تسا ، رترب ، همه  زا  شدوخ  ربمغیپ  هکنانچ  سپ  " 
دیدحلا 1ر369  یبا  نبا  حرش 

: تفگ نخس  نمض  رد  شا  هرصب  ینارنخس  رد  رسای  رامع  - 49
. هنید هرصنل  مکرصنتسی  همع  نبا  مکیبن و  وخا  سانلا  اهیا 

 " دیوج . یم  يرایب  ادخ  ندیرای  يارب  ار  امش  ناتربمایپ  مع  رسپ  مردارب و  مدرم  يا  " 
دیدحلا 3ر293 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

: تسا نایفس  یبا  نب  هیواعم  هب  صاع "  نب  ورمع  همان "  رد  - 50
یتشادنپ يدیمان و  ناقساف  ار  ربمغیپ  باحصا  يداد و  ادخ  لوسر  یصو  وردارب  نسحلا  یبا  هب  نامثع  رب  دسح  متـس و  تبـسن  هکنیا  اما  " 

تسا . یمهارمگ  غورد و  رما  نیا  هتشاداو ، نامثع  لتق  هب  ار  نانآ  یلع 
باتک  نیمه  دینک 2ر68  عوجر 

هدـنهد ناـشن  هک  اـجنآ  زا  و  دراد ، یمالـسا  تما  دزن  هک  یئازـسب  تیمها  نینموـملا و  ریما  يارب  شتیعطاـق  تلیـضف و  نـیا  ترهـش  رثا  رب 
رد " و  یـشاجن تباث " "  نب  ناس  ح. دـننام " : ناعبات  هباحـص و  زا  بدا  رعـش و  لاـجر  تسا ، ادـخ  لوسر  اـب  وا ، یلکـشمه  يدـننامه و 

بلاق رد  ار  نآ  هدروآ ، تسدب  یبوخ  هروس  زورما ، يارعـش  هب  دـسرب  ات  یمالـسا  نورق  راودا و  همه  رد  قیرف  ود  ره  يارعـش  اهنآ  بیقعت 
نآ همه  زا  ام  دنا : هتخیر  دوخ ، رعش 

هحفص 218 ] ] 

زا يرایـسب  رب  ام  باتک  تادلجم  یط  دـناوت  یم  مرتحم  هدـنناوخ  مینک ، یم  هراشا  اهنت  میـشوپ و  یم  مشچ  راصتخا  روظنم  هب  ابرلد  راعـشا 
یبرع 2ر350 و 330 و 292 و 293 و 291 و 286 و 229 و 226 و نتم  همجرت 3ر206 و 70 و 65 و  هب  دینک  هعجارم  ددرگ . فقاو  اهنآ 

همجرت . زا  و ج 5ر125  ، 218
كاکـص " و یلع  یبا  شدرگاش "  یفوک و  مکح "  نبا  ماشه  دننام "  دـئاقع ) لوصا  ياملع   ) یـضفار ناملکتم  رثک  1 دیوگ : یم  - 10
هب نیا  تسا و  هدروآ  دـیدپ  دوخ  يارب  ار  یئاناد  هاگنآ  هتـسناد ، یمن  يزیچ  زاغآ  رد  ادـخ  تسا و  ثداـح  ادـخ  ملع  دـنا : لـئاق  نارگید 

بجو تفه  شدوخ  ياه  بجو  هب  وا  يادـخ  هک : تسا  هتفگ  فالع "  لیذـهلا  یبا  اـب "  هرظاـنم  لـالخ  رد  ماـشه  و  تسا ، رفک  یتسرد 
نوخ و  تشوگ ، ناسنا  لکـش  هب  شیادخ  تسا  دقتعم  یـضفار ، ناملکتم  ناگرزب  زا  يزاوج "  دواد  و  تسا . رفک  یتسرد  هب  نیا  تسا و 

. دراد

هعیش نیملکتم  دئاقع  هب  عجار  مزح  نبا  یگتخاس  ياه  تبسن  خساپ 

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 127 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


اه نیا  سکع  ناشتافلوم  رد  هکلب  دیبای  یمن  مه  اهنآ  زا  یکی  تافلوم  رد  یتح  ار  رادنپ  نیا  امش  هعیـش ، ناملکتم  تیرثکا  نیا  زا  خساپ -
یپاچ ای  یطخ  هچ  نانآ  ياهباتک  زا  یباتک  ره  يور  تسد  امـش  دـنا ، هتخاـس  روهقم  ار  دوخ  ناـفلاخم  نشور  یلئـالد  اـب  هک  دـینیب  یم  ار 

. دیبای یمن  اهنآ  رد  يزیچ  میتفگ ، هچنآ  زا  ریغ  هتخاس ، مهتم  ار  نانآ  درم  نیا  هک  یناسک  يرگید  ماشه " و  دوخ "  فیلات  یتح  دیرذگب 
فلتخم رد  هبیتق "  نبا  درک " و  لقن  ماظن  لوق  زا  ار  نآ  هک  دوب  ظحاج  داد  وا  هب  ار  غورد  تبسن  نیا  هک  یـسک  لوا   " ماشه ، دروم "  رد 

راصتنا رد  باطخ "  ثیدحلا 59 " و 

هحفص 219 ] ] 

هب يرابتعا  و  دنشوک ، یم  وا  ندرک  مان  دب  ماشه و  ترهش  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  دنا  ماشه  تخس  رـس  نانمـشد  همه  اهنیا  و  تفرگ . وا  زا 
رما رد  هکیلاح  رد  دـنک  یم  هدافتـسا  ماـشه  لاـثما  هب  یئوگ  دـب  يارب  غورد  اـی  تسار  يا  هلیـسو  ره  زا  هتـسویپ  ظـحاج  تسین . ناـشنخس 

ای نادقتعم  نابز  زا  هک  تشاد  بوسنم  یناسک  هب  ناوت  یم  یتقو  ار  يا  هدیقع  ره  درک ، يدامتعا  یلقن  ره  هب  دیابن  دارفا  هدـیقع  بهذـم و 
تایـصوصخ نیا  زا  مادـکچیه  یلو  ددرگ  لقن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  لقا  ادـح  ای  دوش و  هتفرگ  تسا ، اهنآ  هب  بوسنم  اعطق  هک  یئاـهباتک 

تسا . ضحم  يارتفا  همه  هکلب  تسین  درم  نیا  نیغورد  ياهتبسن  لقن  رد 
دننام يدارفا  دنتفرگ و  وا  دـئاقع  راکفا و  ماشه و  ینمـشد  يور  زا  ار  لوعجم  ياه  تبـسن  نیا  هلابند  بلط ، بوشآ  یچ و  وه  مدرم  یلو 

همه هکیتروـص  رد  تسا ، هدرک  کیرـش  وا  اـب  ار  یـضفار  ناـملکتم  تیرثـکا  هکلب  هداد ، تبـسن  عـطق  روـط  هب  ار  اـهنآ  اـهنت  هن  مزح ، نبا 
درادن . یکاب  هتشاد  ررقم  رگمتس  نازاسغورد  يارب  هک  ادخ  ياهرفیک  زا  وا  درک ، هچ  دیاب  دنرازیب ، دئاقع  نیا  زا  هعیش  ناملکتم 

ملع ینعی "  نانآ  مالعا  زا  گرزب  يدنمـشناد  هتـشون  هب  تسا  یفاک  دنزودب ، اه  تبـسن  نیا  زا  هعیـش ، ناملکتم  مومع  دـینادب  هکنیا  يارب 
اب وا  هرظانم  نتم  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا ، یفاک  ماشه  زا  عافد  ار  دوخ  نیا  دینک و  هعجارم  یفاشلا "  باتک "  رد  یـضترم "  دیـس  يدهلا ،
رب ینبم  شنخس ، همزال  هب  ثحب ) فرط   ) مصخ مازلا  زج  يزیچ ، نآ  رد  و  تسا ، دوجوم  یناتـسرهش ، لحن  للم و  رد  هدربمان  لیذهلا  یبا 

اجک !؟ نادب  داقتعا  اجک و  نیا  و  دوش . یمن  هدید  دوش ، یم  ماسجا  ریاس  دننام  یمسج  ادخ  وت ، لوق  هب  سپ  هکنیا 
نیمه رب  امش  ار  اهنآ  باستنا  تحص  رگید ، تافارخ  ادخ و  مسجت  هب  هدیقع  لیبق  زا  هداد ، ماشه  زا  ریغ  هعیش  لاجر  هب  هک  یئاهتبسن  ریاس 

. تسا تقیقح  یتسار و  زا  رود  همه  هک  دیروآ ، باسح  هب  لاونم 

هحفص 220 ] ] 

، یئوربآ یب  ایآ  تسا ، هتـشگزاب  راب  ود  بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  دیـشروخ  هک  تسین  یفـالخ  هدـیقع  نیا  رد  ار  نایـضفار  دـیوگ : یم  - 11
مه رتشیب  نیا  زا  دنـشاب ، هدید  ار  نآ  دیاب  هک  یمدرم  ترثک  و  ربمغیپ ، دـهع  هب  یکیدزن  اب  یئوگغورد ، رب  تارج  و  یمزرآ ، یب  یئوررپ ،

!؟ تسا نکمم 
نایـضفار دشاب و  دقتعم  تافارخ  نیا  زا  یکی  هب  هک  یـسک  نایم  دـیوگ : یم  تافارخ  زا  يا  هراپ  لقن  زا  سپ  شباتک  رگید 5ر4  ییاجرد 

تسین . یقرف  هتشگزاب ، بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  دیشروخ  راب  ود  دنیوک  یم  هک 
تسا . هتشگزاب  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  راب  ود  دیشروخ  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  نایضفار  ولغ  نیرتمک  دیوگ : رگید 2ر78  ياجرد  و 
اهنت بلاط ، یبا  نب  یلع  رطاخ  هب  دیـشروخ  تشگزاب  هب  هدیقع  هک  درادنپ  درم ، نیا  ياه  یئوخ  تشرد  اب  هدـنناوخ  تسا  نکمم  خـساپ -

ار وا  ای  دهن و  یمن  یتمرح  ردق و  ار  شدقتعم  مالسا  هک  تسا  لیلد  یب  هدننز و  ینخس  رما ، نینچ  هب  داقتعا  تسا و  هیـش  تایـصوصخ  زا 
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یلاخ تقیقح ، زا  يراع  همه  هنادرم ، ناوجان  تالمح  اهیئوگدب و  نیا  هک  دنکن  رکف  چیه  و  دناد ، یم  تشز  ياه  تبسن  مانشد و  هتسیاش 
. تسا ربمغیپ  تنس  زا  رود  و  تحص ، زا 

ار تقیقح  هدنناوخ  ربارب  رد  ات  دهد  یم  ار  قح  نیا  امب  یلو  دراد ، یم  زاب  لثم  هب  هلباقم  یئوگدب و  زا  ار  ام  عیـشت  تیبرت  بدا و  دـنچ  ره 
یب یئور ، رپ  یئوربآ ، یب  دوخ ، مشچ  ربارب  رد  اـت  میزاـس ، فقاو  شنادـقتعم ، و  ثیدـح ، ناـیوار  بلطم و  قح  رب  ار  وا  میزاـس و  مسجم 

میئوگ : یم  ام  دنیب . هب  ار  غورد  رب  يرجت  یمرزآ و 

سمش در  ثیدح  هب  عجار  مزح  نبا  راکنا 

نآ زا  يا  هراپ  ثیدح  ناسانشراک  زا  یهورگ  هک  دنا  هدرک  لقن  یناوارف  دانـسا  هب  قثوم  ناظفاح  زا  یهورگ  ار ، سمـشلا "  در  ثیدح " 
ار شدانـسا  هتفرگ و  داریا  نآ  رب  هک  یناسک  رب  دنا و  هدرک  ریبعت  نسح "  ار "  نآ  رگید  يا  هراپ  دـننک و  یم  یقلت  حیحـص "  ار "  دانـسا 

تحص نارکنم  نیا  دنا . هتساخرب  تفلاخم  راکنا و  هب  تخس  دنناد ، یم  فیعض 

هحفص 221 ] ] 

. دنشاب یم  ریثک "  نبا  هیمیت " و "  نبا   " يزوج " ، نبا  مرج ر " ، نبا  زا " : ترابع  ثیدح 
رب تسا ، یعطق  يرما  تایاور  رظن  زا  هک  يولع ، تمارک  يوبن و  تلیـضف  نیا  راکنا  هک  دـندش  ادـیپ  ناگرزب  زا  يا  هدـع  لالخ  نیمه  رد 

لیبق : زا  دننک  رکذ  لیصفت  هب  ار  سمشلا  در  ثیدح  قرط  دانسا و  نآ  رد  دنداد  صاصتخا  نادب  ار  دوخ  فیلات  دمآ و  نارگ  اهنآ 

هدش فیلات  سمشلا  در  هرابرد  هک  ییاهباتک 

تسا هدرک  دای  نآ  زا  بقانم 1ر458  رد  بوشآرهش  نبا  سمشلا "  در  يور  نم  مان "  هب  دراد  یباتک  قارو "  رکب  وبا  - " 1
" 2ر175 هعونصملا یلئایلللا  رد "  یطویس  ظفاح  ار  نآ  زا  یتمـسق  دراد ، ثیدح  قرطرد  يا  هلاسر   " یلیـضفلا ، ناذاش  نسحلا  وبا  - " 2

هرابرد يزوج  نبا  اب  هدومن و  تابثا  ار  نآ  تحص  یهجو  نیرتهب  هب  هدرک و  لقن  ناوارف  دانـسا  هب  ار  ثیدح  قرط  وا  تسا  هتفگ  هدروآ و 
. تسا هتخیوآ  رد  هدرک ، یم  حرجار  نانآ  هک  شدنس  لاجر  زا  یخرب 

دای نآ  زا  هیافکلا "  رد "  یجنکلا  ظفاح  هتـشاگن و  سمـشلا  در  هژیو  باتک  یلـصوم  يدزا "  نیـسح  نب  دـمحم  حـتفلا  وبا  ظـفاح  - " 3
. تسا هدرک 

مان هب  يا  هلاسر  تشذـگ ، باـتک  نیمه  رد 1ر184  شلاح  حرـش  هک  یفنح ، يروباشین  یناکـسح "  دادـح  نب  مکاـح  مساـقلا  وبا  - " 4
یبهذ هدروآ و  هیاهنلا 6ر80  هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  ار  نآ  زا  یتمسق  دراد  سمـشلا "  بصاونلا  میغرت  سمـشلا و  در  حیحـصت  یف  هلئـسم 

تسا 3ر 368 . هدرک  لقن  شا  هرکذت  رد  ار  نآ 
نبا سمـشلا "  در  زاوـج  ماـن "  هب  دراد  یباـتک  مـلکتم ، هـیقف  یفوـتم 399  يدادـغب  يرـصب "  یلع  نب  نیـسح  لـعج ، هللا  دـبع  وـبا  - " 5

تسا . هدرک  دای  نآ  زا  بوشآرهش 

هحفص 222 ] ] 

هب دراد  یباتک  دیآ  یم  شلاح  حرـش  باتکنیا  نتم  مراهچ  دـلج  رد  هک  یفوتم 568  دـمحا "  نب  قفوم  دـیوملا ، وبا  مزراوخ "  بطخا  - 6
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. تسا هدرک  دای  نآ  زا  بوشآرهش  نبا  شرصاعم  نینموملا "  ریمال  سمشلا  در  مسا "  نیا 
قرط عمج  یف  مان "  هب  باتک  دلج  کی  یفوتم 588  هباسن  بیقن و  ینسحلا "  رمعم  نب  یلع  نب  دعـسا  نب  دمحم  فیرـشلا  یلع  وبا  - " 7

نازیملا 5ر 76 . ناسل  تسا . هتخادرپ  بیرغ  ثیداحا  لقن  هب  نآ  رد  دراد  یلعل "  سمشلا  در  ثیدح 
در ثیدـح  نع  سبللا  لیزم  ماـن "  هب  یـشخب  یفوتم 597  يزوج  نبا  درگاـش  یحلاـص "  یقـشمد  فسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  - " 8

هدـنیآ رد  ار  شتارابع  نیع  تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  ممهلا " 63  ظاقیال  ممالا  باتک "  رد  یندم  یناروک  نیدـلا  ناهرب  دراد . سمـشلا " 
دش . میهاوخ  ضرعتم 

سمشلا "  در  ثیدح  نع  سبللا  فشک  مان "  هب  دراد  ثیدح  نیا  هرابرد  يا  هلاسر  یفوتم 991  یطویس "  نیدلا  لالج  ظفاح "  - 9
لقن زا  یئاه  هنومن  اجنیا  رد  ام  اهنت  دراد . یگرزب  فیلات  هب  زاین  دوخ  تسین و  نآ  قرط  دانـسا و  و  نوتم ، نیا  هب  نتخادرپ  لاجم  اـجنیا  رد 

نآ تحـص  هب  فارتعا  یخرب  هدرک و  رکذ  يا  هشدخ  زنط و  نودب  ار  ثیدح  نانیا  زا  یهورگ  میروآ . یم  ار  ناگرزب  ثیداحا و  ناظفاح 
تسا . دنم  دوس  یفاک و  ار  ام  نوتم  نیا  دنا و  هدرگ  مه 

دنا هدرک  لقن  ار  سمشلا  در  ثیدح  هک  نادنمشناد  زا  یهورگ 

. تسا هدرک  رکذ  ار  ثیدح  دوخ  ننس  رد  یفوتمم 239  یفوک  یسبع "  هبیش  یبا  نب  نامثع  نسحلا  وبا  ظفاح "  - 1
شتقاثو رب  قافتا  نارگید ، شحیحص و  رد  يراخب  خیـش  هک  تسا  یـسک  یفوتم 248 ، يرـصم  حلاص "  نب  دـمحا  رفعج  وبا  ظفاح "  - 2

هار هک  یسک  تسا : هتفگ  هدرکلقن و  سیمع  تنب  ءامسا  زا  قیرط ، ود  هب  دنا ، درک 

هحفص 223 ] ] 

. تسا توبن  مئالع  نیرتگرزب  زا  ثیدح  نیا  اریز  دنک  یچیپ  رس  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  ءامسا  ثیدح  زا  دیاشن  دیوپ ، شناد 
لقن هب  ار  شتحص  ثیدح  رکذ  زا  سپ  هنع ) هللا  یـضر   "  ) یلع بقانم  یف  دوخ "  باتک  رد  یفوتم 277  يدزا "  نیسح  نب  دمحم  - " 3

 140 رد نازیملا  ناسل  هب  دینک  هعجارم  تسا  هدرک  فارتعا  یناروک ، میدن و  نبا 
. تسا هداد  صاصتخا  سمشلا "  در  ثیدح "  هب  هک  تسا  باتک  زا  ریغ  يدزا  بقانم  باتک  منک  یم  نامگ  دیوگ ) ینیما  )

شثیدح نتم  تسا ، هدرک  لقن  ار  ثیدح  هرهاطلا "  هیرذلا  دوخ "  باتک  رد  یفوتم 310  یبالود "  دمحا  نب  دمحم  رشب  وبا  ظفاح "  - 4
. درک میهاوخ  لقن  يدوز  هب  نآ  دانسا  اب  ار 

ود نیا  تسا "  هتفگ  هدروآ و  ظفل  ود  هبار  ثیدـح  راثالا " 2ر11  لکشم  رد "  یفوتم 321  يواحط "  نب  دـمجا  رفعج  وبا  ظفاح "  - 5
 " دنا . قوثو  دروم  نآ  تاور  و  تباث ، ود  ره  ثیدح 

هدیسر رتاوت  هب  نارگید  یضاق و  يافش  دننام  موق  بتک  رد  يواحط  رفعج  یبا  زا  نآ  تیعطاق  ثیدح و  تحص  هب  قیدصت  دیوگ ) ینیما  )
 " باتک زا  ار  نآ  دنک ، ظفح  ار  یمالسا  ياه  هعیدو  دیاب  هک  پاچ  نیما  تسد  یلو  میزادرپیم  نانآ  تاحیرصتب  يدوز  نیمهب  ام  تسا و 

. تناما داب  هدنز  تفگ  دیاب  تسا  هدرک  فیرحت  راثالا "  لکشم 
. تشذگ شلاوحا  حرش  همجرت ص 5 ، مود  دلج  رد  هک  یفوتم 322  یلیقعلا "  ورمع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ظفاح "  - 6

تسا . هدرک  لقنار  ثیدح  شگرزب  مجعم  باتکرد  تشذگ ، رد 1ر173  شلاح  حرش  یفوتم 360  یناربط  مساقلا  وبا  ظفاح  - 7

هحفص 224 ] ] 
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. هدروآ شریبک  دنسم  رد  یفوتم 385  نیهاش  نبا  هب  روهشم  دمحا "  نب  رمع  صفح  وبا  مکاح "  - 8
لاح حرـش  رد  روباشین  خیرات  رد  تشذگباتک ، نیا  نتم  رد 1ر177  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 405  يروباشین "  هللا  دـبع  وبا  مکاح " - 9

. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ظعاو ، هیقف  دماح  نب  هللا  دبع 
نایب ار  ثیدـح  بقاـنم "  رد "  میدروآ ، باـتک  نیا  رد 1ر178  ار  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 416  یناهفـصا  هیودرم "  نبا  ظـفاح "  - 10

دناسریم . هریره  وبا  هب  ار  دنس  هتشر  هدرک و 
رد هک   "  ) سئارعلا رد "  دوخ و  ریسفت  رد  میدرک ، نایب  رد 1ر179  ار  شلاوحا  حرش  هک  ای 437  یفوتم 427  یبلعث "  قاحسا  وبا  - " 11

. تسا هدروآ  ار  ثیدح   139 تسا ) ناربمغیپ  صصق 
هب هوـبنلا " 79  مـالعا  رد "  ار  ثید  یفوتم 450  يدرواـم  هب  روهـشم  یعفاـش ، يدادـغب  يرـصب "  بیبح  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف "  - 12

. تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  ءامسا  قیرط  زا  هدرمش و  توبن  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع 
هدرک تیاور  ار  نآ  لئالد "  باتک "  رد  هدـش ، نایب  باتک 1ر181  نتم  رد  شلاح  حرش  هک  یفوتم 458  یقهیب "  رکب  وبا  ظـفاح "  - 13

. تسا
هباشتملا " و"  صیخلت  رد "  ار  ثیدـح  تشذـگ  باـتک  نیا  رد 1ر111  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 463  يدادـغب "  بیطخ  ظفاح "  - 14

. تسا هدرک  لقن  ود  ره  نیعبرالا " 
 " مان هب  دوخ  باتک  رد  ار  ثیدـح  باتک  نیمه  رد 1ر185  هدربمان  یفوتم 512  هدنم  نبا  هب  روهشم  یناهفـصا  ایرکز "  وبا  ظفاح "  - 15

. تسا هدرک  تیاور  هفرعملا " 
لقن زا  سپ  افـشلا "  مان "  هب  دوخ  باـتک  رد  یفوتم 544  دوخ  نامز  ياوشیپ  یـسلدنا  یکلام  لضفلا "  وبا  ضایع  یـضاق "  ظـفاح  - 16

شتحص ثیدح 

هحفص 225 ] ] 

. تسا هدرک  فارتعا  زین  ار 
، دیایم متشه  دلج  رد  شلاح  حرـش  شرعـش و  هک  مشـش  نرقرد  ریدغ  يارعـش  زا  یکی  یفوتم 568  یمزراوـخ "  ءاـبطخلا "  بطخا  - 17

. تسا هدرک  لقن  بقانملا "  رد "  ار  ثیدح 
 " هیولعلا صئاصخلا  دوخ "  باتک  رد  ار  ثیدـح  هدـش  نایب  باتک  نیمه  رد 1ر188  شلاح  حرـش  هک  يزنطن "  حـتفلا  وبا  ظفاح "  - 18

. تسا هدرک  تیاور 
یتواضق رد  يزوج  نبا  دـج  هب  هاگنآ  هدرک  تیاور  ار  نآ  هرکذتلا " 30  رد "  یفوتم 654  یفنح  یلغوازق "  فسوی  رفظملا  وـبا  - " 19

تسا . هتفرگ  داریا  هتشاد  تیاور  هنیمز  رد  هک 
نمحرلا دبع  و  قوزرم ، نب  لیضف  دواد ، نب  دمحا  اریز  دشاب ، یم  برطضم  نآ  تیاور  لوعجم و  ثیدح  هک : تسنیا  يزوج  نبا  تواضق 

هدوب . یضفار  هک  تسا  هدقع  نبا  یلصا  مهتم  و  دنا ، تیاور  دانسا  رد  کیرش  نب 
اهنآ رد  رگا  دـش  هدربمان  هک  یتاور  میرادـن  تیاور  ندوب  لوعجم  رب  یلیلد  هک : تسا  نیا  شا  هصالخ  يزوج ، نبا  رب  رفظملا  وبا  داریا  اما 

، دنتـسین شقیرط  رد  مه  ناگدرب  مان  تسین و  اهنآ  هب  تبـسن  يداریا  هنوگ  چیه  هک  قوثو  دروم  نایوار  زا  تیاور  نیا  نیع  دـشاب ، يداریا 
دنشاب . وا  قیرط  رد  هدربمان  نایوار  دیاش  دنک ، یم  تیارو  وا  زا  هیودرم  نبا  هک  هدرک  لقنار  نیمه  زین  هریره  وبا  هتبلا  میا ، هدرک  لقن 
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تلادع هب  روهـشم  هدقع  نبا  نیقی ، عطب و  يور  زا  هن  تسا  دیدرت  نامگ و  يور  زا  ماهتا  نیا  هتـسناد  مهتم  ار  هدقع  نبا  نم ، دـج  هکنیا  و 
ضفر هبار  وا  دـش  یمن  هباحـص  مذ  حدـم و  ضرعتم  نوچ  دوـمن و  یم  اـفتکا  اـه  نآ  رب  درک و  یم  تیاور  ار  تیب  لـها  لـئاضف  وا  تسا ،

. دنا هداد  تبسن 
زاب هن  تسا  یلومعم  ریس  زا  دیشروخ  فقوت  تشاد و  زاب  سمشلا  در  زا  دارم  و 

هحفص 226 ] ] 

هب تسا و  ع )  ) یلع تمارک  و  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  هزجعم  رما  نیا  اریز  تسین  یتفگـش  ياـج  دـشاب  هتـشگزاب  اـعقاو  رگا  یقیقح و  تـشگ 
زا لضفا  ع )  ) یلع هدوب  عشوی  تمارک  رگا  تسا و  لضفا  وا  زا  ام  ربمغیپ  هدوب  یسوم  هزجعم  رگا  عشوی "  يارب "  دیشروخ  نیملسم  قافتا 

دسر هچ  ات  تسا  قداص  ءاملع  زا  يدرف  ره  قح  رد  نخس  نیا  دنا . لیئارسا  ینب  يایبنا  دننام  نم ، تما  ياملع  دومرف : ربمغیپ  هکتسا  عشوی 
در هیضق  رد  دابع  نبا  بحاص  راعشاا  ندروآ  زا  سپ  هتخادرپ و  لیئارسا  ینب  يایبنا  رب  یلع  تیلضفا  هرابرد  لالدتسا  هب  هاگنآ  ع )  ) یلع هب 

دیوگ : سمشلا 
نب رفظم  روصنم  ابا  دـنیوگ : یم  دـنا . هدرک  تیاکح  نم  يارب  ار  نآ  قارع  رد  ام  ناـگرزب  زا  یهورگ  هک  تسا  یبیجع  ناتـساد  اـجنیا  رد 

ناتساد دوب و  هتسشن  رصع  تقو  زا  دعب  دادغب "  رد  عقاو  يا  هلحم  زرب "  باب  رد  يا  هسردم  هیجات ، رد  هک  مدید  ار  ظعاو  يدابع  ریـشدرا 
لها لئاضف  هاگنآ  داد ، یم  حیـضوت  شیابیز  شور  دوخ و  صوصخم  تارابع  اب  درک و  یم  نایب  ار  ع ،)  ) یلع يارب  سمـشلا  در  ثیدـح 

بورغ دیـشروخ  دندرک  نامگ  مدرم  هکیئاج  ات  تفر  ورف  نآ  باقن  رد  دیـشروخ  هرهچ  دمآ و  دیدپ  يربا  هاگان  هدش  رکذـتم  ار  ع )  ) تیب
: دناوخ ار  راعشا  نیا  درک و  دیشروخ  هب  هراشا  داتسیا و  ربنم  رب  روصنم  وبا  درک .

 " نکم بورغ  مناسرن ، رخآ  هب  شدنزرف  یفطصم و  لآ  هرابرد  ار  محدم  ات  دیشروخ  يا 
 ". يدرک فقوت  روظنم  نیا  هب  هک  هدش  تشومارف  رگم  نادرگ  زاب  میوگب ، ار  ناشحدم  مهاوخ  یم  یتقو  نتفر ، زا  دوخ  نانع  " 

 " یتسیاب دیاب  زین  وا  مشح  لیخ و  يارب  تسا ، هدوب  یلوم  رما  هب  تنداتسیا  رگا  " 
. دش رهاظ  دیشروخ  تفر و  وس  کی  هب  دیشروخ  هرهچ  زا  اهربا  هدرپ  عقوم  نیا  رد  دنیوگ :

هللا هبه  نب  هللا  دیبع  ءافولا  وبا  يارب  ار  هیضق  نیا  هیبش  راجن "  نبا  دیوگ " ) ینیما  )

هحفص 227 ] ] 

ار راعـشا  نیا  ناهفـصا  رد  نم  يارب  ینیوزق  هللا  هبه  نب  هللا  دیبع  نب  نیـسح  هللا  دبع  وبا  دیوگ : هدرکلقن  یفوتم 585  ظعاو  یفنح  ینیوزق 
دیـشروخ عقوم  نآ  رد  دورـس  دوخ  شیپ  زا  هقباس ) نودـب  الاجترا و  هیجاـت  هسردـم  رد  ربنم  زارف  رب  دادـغب  رد  مردـپ  تفگ  هدرک ، داـشنا 

دوب : هدش  هنع ) هللا  یضر   ) یلع بقانم  راکب  تسد  مردپ  تعاس  نآ  رد  هدوب و  بورغ  کیدزن 
يا هدرک  شومارف  ایآ  دنادرگ  یم  زاب  ار  وت  نانع  وا  حدم  دبای . نایاپ  شدنزرف  یضترم و  هرابرد  نم  حدم  ات  دیشروخ  يا  نکم  باتـش  " 

 ". یتشگزاب وا  رطاخ  هب  هک  ار  يزور 
. تسا هدرک  رکذ  هیفنح 1ر342 ، تاقبط  رد  هیضملا ، رهاوجلا  رد  یفنح  یشرق  ءافولا  یبا  نبا  نیدلا  یحمار  ناتساد  نیا 

ثیدح هب  ار  یلصف  بلاطلا " 244 و 237  هیافک  شباتک "  رد  یفوتم 658  یعفاش  یجنک  فسوی "  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح "  - 20
، رگید فرط  زا  ثیدـح  لقن  تحـص  هیحان  زا  فرط و  کی  زا  دیـشروخ  تشگزاب  ناـکما  هیحاـن  زا  نآ  رد  هداد  صاـصتخا  سمـشلا  در 
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عوقو يزیچ ، ناکما  لیلد  نیرتهب  اریز  دوش  هعقاو  نیا  ناکما  رکنم  دناوت  یمن  دشاب  نید  هب  دقتعم  هک  یسک  دیوگ  یم  تسا . هدرک  ثحب 
نآ املع  زا  یهورگ  دیوگ : یم  هصالخ  روط  هب  ثیدح ، تحص  دروم  رد  و  تسا . نیملسم  یقافتا  عشوی  هب  تبـسن  نآ  عوقو  و  تسا ، نآ 

شتحـص هب  مکح  و  هدومن ، رکذ  ار  نآ  رودصلا "  ءافـش  رد "  هک  تسا  عبـس "  نبا  هلمج "  زا  دـنا ، هدرمـش  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  زا  ار 
حلاص نب  دمحا  مالک  ضرعتم  هاگنآ  هدش ، لقن  حیحص  قیرط  ود  هب  يواحط  زا  تسا و  ءافـشلا "  رد "  ضایع  یـضاق  رگید  تسا . هدرک 

تسا . هدش  يرصم 
یـشخب نانیمطا  ياه  شـشوک  يا  هناگادج  باتک  رد  ثیدح  قرط  عمج  رد  یلـصوم  يدزا "  نیـسح  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  ظفاح "  ماما 

ار ثیدـح  دـمحا  یبا  ریما  ثیداحا  لوا  دـلجرد  تقولا  یبا  خیـش  قیرط  زا  شخیراـت و  رد  مکاـح  قیرط  زا  هاـگنآ  تسا ، هتـشاد  لوذـبم 
هتخادرپ نتم  دنس و  عوقو ، ناکما ، رظن  زا  نآ  هدننک  فیعضت  درب  سپس  هدرک و  تیاور 

هحفص 228 ] ] 

دیوگ : و  هدرک ، رکذ  يروش ، زور  رد  ار ، نآ  هب  ع )  ) نینموملا ریما  جاجتحا  و 
مدینـش تفگ : رـضخا  نب  زیزعلا  دبع  دـمحم  وبا  ار  ام  داد ، ربخ  راجن ، نبا  هب  فورعم  دومحم  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  ار  ام  داد  ربخ 

لقن يزوج  نبا  طبـس  زا  هچنآ  رخآ  ات  و   ) تسـشن ظعاو  يداـبع  ریـشدرا  نب  رفظم  روصنم  وبا  تفگیم : يومرا  فسوی  نب  دـمحم  یـضاق 
تسا . هدرک  رکذ  سمشلا  در  ثیدح  رد  ار  دابع  نب  بحاص  رعش  هاگنآ  هدروآ ) ار  میدرک 

 " هرخالا روما  یتوملا و  لاوحاب  هرکذـتلا  باتکرد "  یفوتم 671  یـسلدنا  يراصنا "  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  هللا  دـبع  وبا  - " 21
هتفگ و  هدرک ، لقن  يواحط  ار  ثیدح  نیا  درازگ ، زامن  یلع  ات  دینادرگ  زاب  شربمغیپ  رب  بیرغ  زا  سپ  ار  دیشروخ  گرزب  يادخ  دیوگ :

دینادرگ . یمن  زاب  ار  نآ  يادخ  دش  یمن  نامز  دیدجت  ودوبن  دنمدوس  دیشروخ  تشگزاب  هاگ  ره  دراد و  تعیطق  ثیدح  نیا  تسا :
هدرک رکذ  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  ار  ثیدح  میدش ، رکذتم  باتک  نیا  رد 1ر200  ار  وا  هک  یفوتم 722  ییومح "  مالسالا  خیش  - " 22

. تسا
نآ هدرک و  لقن  شریبک  مجعمرد  یناربط  قیرط  زا  بیرثتلا " 247/6  حرط  رد "  یفوتم 826  یقارع  هعرز "  وبا  نیدلا  یلو  ظفاح "  - 23

. تسا هدرک  ریبعت  نسح "  ار " 
تسا . هدرک  فارتعا  شتحص  هب  و  لقن ، رودصلا "  ءافش  شباتک "  رد  عبس  نبا  هب  روهشم  یتبسلا ، نامیلس  عیبرلا  وبا  ماما  - 24

نیا رد 1ر210  هک  یفوتم 852  ینالقسع "  رجح  نبا  ظفاح "  - 25

هحفص 229 ] ] 

رد یقهیب  مکاحلا و  ریبکلا و  رد  یناربط  يواحط و  تسا : هتفگ  هدرک و  لـقن  يرابلا " 6ر168  حتف  رد "  ار  ثیدح  هدـش  دای  وا  زا  باتک 
ادخ درک و  اعد  دش ، توف  یلع  رصع  زامن  و  دیباوخ ، یلع  يوناز  هب  رـس  یتقو  ربمغیپ  هک  دنا  هدرکلقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  لئالدلا "  " 

ار نآ  هک  يزوج  نبا  تسا و  رتاسر  ربمغیپ  هزجعم  رد  رما  نیا  و  درک ، بورغ  سپـس  دناوخ و  زامن  یلع  ات  دینادرگ  زاب  وا  رب  ار  دیـشروخ 
هابتشا هدیئارگ ، شندوب  لوعجم  رادنپ  هب  هک  ضفاور  رب  در  باتک  رد  هیمیت  نبا  نینچمه  تسا  هدرک  اطخ  هدروآ ، تایلعج )  ) تاعضومرد

. تسا هاگآ  ادخ  تسا و  هدرک 
حیحـص حرـش  يراقلا "  هدمع  رد "  میدش ، ضرعتم  باتک  نیا  رد 1ر211  ار  شلاح  حرـش  هک  یفوـتم 855  یفنح "  ینیع  ماـما "  - 26

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 133 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


ار ثیدح  و  .. ) هدرک لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  مکاح  داتفا  قافتا  هنع ،) هللا  یـضر   ) یلع ماما  يارب  زین  رما  نیا  دـیوگ ...: يراخب 7ر146 
، هدرک هراشا  هدربمان  حلاص  نب  دمحا  مالک  هب  سپـس  هدرک  رکذ  راثالا "  لکـشم  رد "  ار  ثیدـح  يواحط  دـیوگ ): سپـس  هدـش  رکذـتم 

. تسین هجوت  دروم  نآ ، هب  يزوج  نبا  داریا  و  قوثو . دروم  همه  دراد  ینایاور  و  لصتم ، تسا  یثیدح  نیا  و  دیوگ :
بیترت رد  هکناـنچ  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  ثیدـح  میدـش  رکذـتم  رد 1ر214  ارـشلاح  حرـش  هک  یفوتم 911  یطویـس "  ظـفاح "  - 27

عشوی دیوگ : یم  يربکلا 2ر183  صئاـصخ  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  امـش  رد  و  هدروآ ، ع )  ) یلع زا  تسوا 5ر277 
رت بیجع  نیا  زا  داتفا و  قافتا  نینچ  جارعم  رد  ص ،)  ) ام ربمغیپ  يارب  و  دـش ، فقوتم  شیارب  دیـشروخ  دـیگنج  یم  نارابج  اـب  هک  يزور 

دوب . هدش  توف  هنع ) هللا  یضر   ) یلع رصع  زامن  هک  یتقو  رد  تسا  دیشروخ  تشگزاب 
نینموملا ریما  زا   174 هعونصملا " 2ر177 - یلائللا  رد "  ار  ثیدح  نیا 

هحفص 230 ] ] 

نیهاش نبا  یبالود ، بیطخ ، یلیقع ، هبیـش ، یبا  نبا  ینربط  يواحط  هدنم  نبا  قیرط  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  يراصنا و  رباج  هریره و  یبا  و 
همئا زا  یهورگ  تسا : هتفگ  دلج 1ر174  رد  هدرک و  رکذ  ثیدح  رد  ار  یلضف  نسحلا  وبا  هلاسر  زا  یتمـسق  و  هدرک ، تیاور  هدقع  نبا  و 

دنا . هدرک  ثیدح  تحص  هب  حیرصت  ناظفاح  و 
ادـخب ار  امـش  تفگ : یم  يروش  زور  یلع  تفگ : هک  هدرک ، لقن  رذ  یبا  زا  شدنـس  رد  داریا  نودـب  ار  تیاور  یلاـئللا " 1ر176  رد "  و 

نم نماد  رد  ار  شرس  دیباوخ و  ادخ  لوسر  هکیماگنه  نم ، زج  دشاب ، هتشگزاب  دیشروخ  وا  يارب  هک  تسا  یسک  امش  نیب  رد  ایآ  دنگوس 
داهن ؟...

رب وا  لالدتـسا  تسا و  قیقحت  تیاهن  رد  یبطرق  مالک  میوگ  یم  نم  دیوگ : هدربمان  یبطرق  مالک  رکذ  زا  دـعب  نیملعلا " 13  رـشن  رد "  و 
هن رگ  تسا و  هدـش  ماـجنا  ءادا  تروـص  هب  یلع  زاـمن  ور  نیا  زا  تسا  یئوـکین  تیاـهنرد  دیـشروخ  تشگزاـب  ناـستاد  هب  تـقو  دـیدجت 

تسا . باتفآ  بورغ  زا  دعب  رصع ، زامن  ياضق  تحص  اریز  دوبن ، بترتم  نآ  رب  يا  هدئاف  دیشروخ  تشگزاب 
. تسا دروآ  هنملا " ص 8  میظعتلا و  باتک "  رد  زین  ار  ناسحتسا  لالدتسا و  نیا 

رکذ رد  ءافولا 2ر33  ءافو  رد  دیوگ : میدـش  ضرعتم  رد 1ر215  ار  شلاح  حرـش  هک  یفوتم 911  یعفاش  يدوهمـس "  نیدـلا  رون  - " 28
دیـشروخ بورغ  زا  دعب  هک  تسا  یناکم  نامه  اجنیا  دنک  نامگ  یـسک  دیابن  دیوگ : دجم  سمـشلا : دجـسم  هب  فورعم  حیـضفلا  دجـسم 

هدرک لقن  ار  يواحط  نخس  شایع و  یضاق  ثیدح  هاگنآ  دش . ماجنا  ربیخ  ءابهـص  رد  راک  نیا  اریز  تشگزاب  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع يارب 
رت هتسیاش  اجنیا  دیوگ : یم  دجم  دیوگ : و 

هحفص 231 ] ] 

یلع يارب  سمـشلا  در  هصق  تسا و  یلعج  ثیدـح  هدرک  حیرـصت  مزح  نبا  و  رگید ، ياج  ات  میراذـگب  سمـشلا  دجـسم  ار  شماـن  تسا 
هدرک و لقن  دوخ  ياهدنـس  اب  یناربط  ار  ثیدح  میوگ : یم  نم  درخبان . شا  هدنیوگ  تسا و  لطاب  وا  دزن  املع  عامجا  هب  هنع ) هللا  یـضر  )

تنب همطاف  تسا و  قوثو  دروم  هک  نسح  نب  میهاربا  رگم  دـنا  حیحـص  همه  تایاور  زا  یکی  لاجر  تسا  هتفگ  یمثیه  نیدـلا  رون  ظـفاح 
مسانش . یمن  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

تسا نسح "  ود "  ره  دانسا  و  دنا ، هدرک  لقن  ار  هریره  یبا  ثیدح  هیودرم  نبا  ار و  سیمع  تنب  ءامسا  ثیدح  نیهاش  نبا  هدنم و  نبا  و 
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زا ثیدح  رکذ  زا  سپ  يرابلا  حـتف  رد  رجح  نبا  ظفاح  دنـشاب . یم  نارگید  يواحط و  دـنا  هدرک  فارتعا  ار  نآ  تحـص  هک  یناسک  زا  و 
. تسا هدرک  اطخ  هدروآ ، تالوعجم  رد  ار  نآ  هک  يزوج  نبا  تسا : هتفگ  یقهیب  قیرط 

قیرط زا  هیندـللا " 1ر358  بهاوملا  رد "  ار  ثیدـح  دـش  دای  رد 1ر215  شماـن  هک  یفوتم 923  ینالطـسق "  سابعلا  وبا  ظـفاح "  - 29
ثیدح زا  هیودرم  نبا  قیرط  زا  سیمع و  تنب  ءامـسا  ثیدح  زا  هعرز  نبا  یناربط و  نیهاش و  نبا  هدـنم و  نبا  ضایع و  یـضاق  يواحط و 

. هدرک لقن  هریره  یبا 
هدرک و لقن  ثیبخلا " 81  نم  بیطلا  زییمت  رد "  ار  ثیدح  تشذگ  رد 1ر216  شلاح  حرش  هک  یفوتم 944  عبیدلا "  نبا  ظفاح "  - 30

دیوگ : هدرک و  ناربج  ار  نآ  ءافشلا "  بحاص "  يواحط و  حیحصت  اب  سپس  هدش ، رکذتم  ار  يزوج  نبا  دمحا و  داریا 
. دنا هدرک  لقن  ار  وا  ریغ  ءامسا و  ثیدح  نارگید  نیهاش و  نبا  هذنم و  نبا 

رد یفوتم 963  یسابع "  نمحرلا  دبع  نب  میحرلا  دبع  دیس "  - 31

هحفص 232 ] ] 

تسا : هدرک  لقن  ار  مزاح  نبا  هروصقم  راعشا  صیصنتلا 2ر190  دهاعم 

هرصبم  هیآ  نم  اهل  ایف 
يرتماف بیقرلا  فرط  اهرصبا 

نع  لضف  ههبش  هتروتعا  و 
يدتها ام  هرصبا و  ام  قیقحت 

هل  تداع  دق  سمشلا  نا  نظ  و 
یلجنا اهنع و  لیللا  حنج  تاجناف 

عشوی  ریغل  تدر  ام  سمشلا  و 
افغ ذا  یلعل  ازغ و  امل 

. دنک یم  کش  زاب  دنیب و  یم  ارنآ  مشچ  هشوگ  اب  بیقر  هک  ینشور  هزجعم  زا  اتفگش  " 
. تفاین تیاده  دش و  هارمگ  دوب ، هدید  هچنآ  قیقحت  زا  هدش ، ضراع  ار  وا  يا  ههبش 

. تسا هتفاگش  زور  یئانشور  هب  ار  بش  کیرات  هدرپ  هک  هدوب  وا  يارب  دیشروخ  تشگزاب  درک  نامگ 
 ". تسا هتشگنزاب  باوخ ، ماکنه  یلع  زج  گنج و  ماگنه  عشوی  زج  یسک  يارب  دیشروخ  هکیلاح  رد 

. تسا هدروآ  ار  هدربمان  ظعاو  رفظم  روصنم  یبا  هصق  نآ  لابند  هدرک و  لقن  وا  قیرط  ود  زا  يواحط و  ریبعت  هب  ار  ثیدح  هاگنآ 
قـعاوص 76، رد  ار  ثیدـح  میدروآ  باـتک  نیا  رد 1ر216  ار  شماـن  هـک  یفوـتم 974  یمتیه "  رجح  نبا  نیدـلا  باهـش  ظـفاح "  - 32

دیوگ : یم  هتسناد ، ع )  ) نینموملا ریما  يارب  نشور  یتمارک 
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يوریپ وا  زا  نارگید  هتسناد و  نسح  ار  نآ  هعرز  وبا  مالسالا  خیش  دنا و  هتفریذپ  افش  رد  یضاق  يواحط و  ار  سمـشلا  در  ثیدح  تحص 
يرپس زامن  تقو  باتفآ  بورغ  اب  هتفگ : يزوج  نبا  هک  رادنپ  نیا  و  دنا ، هتفرگ  داریا  دـنناد ، یم  لوعجم  ار  نآ  هک  یناسکرب  دـنا و  هدرک 

یتمارک زایتما و  دیـشروخ  تشگزاب  هک  يروطنامه  ام  هدـیقع  هب  اریز  تسین  لوبق  دروم  درادـن  يدوس  رگید  دیـشروخ  تشگزاب  هدـش و 
. دنک یم  رکذ  ار  هدربمان  يدابع  ریشدرا  نب  رفظم  روصنم  یبا  ناتساد  هاگنآ  تسا . یتیصوصخ  زایتما و  زین  رصع  زامن  يادا  كرد  تسا ،
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بورغ زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ سمـشلا  در  هزجعم  هزجعم ، نیا  اب  بسانتم  دیوگ : رمقلا "  قش  ثیدحرد "  يریصوب 121  هیزمه  حرش  رد  و 
ءادا روط  هب  ار  رـصع  زامن  یلع  ات  تشگزاب  دیـشروخ  سپ  دـیوگ ) هک  اجنآ  ات   ) دـشاب یم  دوب ... هدـیباوخ  ص )  ) ربمغیپ هک  یتقو  یقیقح 
هراپ دـنرادنپ و  یم  غورد  ار  نآ  یخرب  هدـش  فالتخا  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  و  دوب . ص )  ) ربمغیپ تمارک  يور  زا  راـک  نیا  دراذـگب و 

. تسا نسح  يرگید  حیحص و  یکی  ءامسا  تیاور  ود  زا  هک  هدرک  حیرصت  هاگنآ  دنراد  تسا ، نیمه  مه  قح  هک  شتحص  هب  هدیقع 
تیاور ءامـسا  ار  ص )  ) ربمغیپ سمـشلا  در  اما  دیوگ : هوکشم 4ر287  حرـش  هاقرم "  باتکرد "  یفوتم 1014  يراـق "  یلع  ـالم  - " 33

ریخات شا ، ینعم  سمشلا  در  دوش  یم  هتسناد  اجنیا  زا  دیوگ : هدربمان  ینالقـسع  مالک  رکذ  زا  سپ  و  هدرک ) رکذ  ار  ثیدح  هاگنآ   ) هدرک
زا نیا  هک " : دنا  هتفرگ  يا  هراپ  هک  يداریا  بیترت  نیدـب  و  درک . تشادزاب  ار  نآ  ربمغیپ  دـنک  بورغ  دوب  کیدزن  ینعی  تسا . دیـشروخ 

ءاضق باتفآ  بورغ  اب  هک  يرـصع  زامن  تسا  هدرکن  شا  هدـئاف  هب  هجوت  هتـسیرگن ، ار  یتلیـضف  تروص  هک  نیمه  تسا  زاسغورد  تلفغ 
یم دیشروخ  تشگزاب  اب  ار  زامن  ندشن  ءاضق  هکنیا  اب  دوش ، یم  هداد  خساپ  دوخب  دوخ   " دزاس . یمن  ءادا  ار  نآ  دیـشروخ  تشگزاب  دش 

تسا . رتهاگآ  اهراک  تقیقح  زا  دنوادخ  دنک و  یم  رتشیب  ار  شریثات  تازجعم  راک  رد  هک  تسناد  تازایتما  تایصوصخ و  زا  ناوت 
تسا . هدشن  تشادزاب  عشوی  زج  يدحا  رب  دیشروخ  تسا : هدیسر  هک  یحیحص  ثیدح  اب  رما  نیا  دنیوگب  رگا  و 

عشویل ) الا  دحا  یلع  سمشلا  سبحت  مل  )
. عشوی يارب  رگم  هتشگنزاب  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  چیه  ربدیشروخ  هک  تسنیا  دوصقم  میهد  یم  خساپ 
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اما دیوگ : هیوبنلا "1 ر 413  هریسلا   " رد هتشذگ  باتک  نیا  رد 1 ر 222  شلاح  حرش  هک  یفوتم 1044  یعفاش  یبلح " نیدلا  رون  - "34
ثیدح رکذ  زا  سپ  و   ) هدش تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  هداتفا و  قافتا  ربیخ  رد  ص ،)  ) ربمغیپ يارب  بورغ  زا  سپ  دیـشروخ  تشگزاب 

نیرتگرزب زا  ثیدح  نیا  اریز  دننک  فلخت  ثیدح  نیا  ظفح  زا  تسین  هتسیاش  دنیوپ ، شناد  هار  هک  یناسک  يارب  دنیوگ : یضعب  دیوگ ):
، بیترت نیدب  دنک و  یم  رکذ  ار  اهنآ  هدش و  ـت  یاور قیرط  جنپ  زا  هک  تسا  هدمآ  عاتما "  " رد و  لصتم ، تسا  یثیدح  تسا  توبن  مئالع 

لقن تسا  مولعمان  شلاح  هک  تیب  لها  زا  لوهجم  نز  کی  اهنت  ار  ثیدـح  هتفگ ، هک  میدرک  لقن  رد ص 411  شیپ  زا  ریثک  نبا  زا  هچنآ 
، عاـتما زا  هاـگنآ  دـشاب ، یم  دراو  تسا " غورد  دـیدرت  یب  ثیدـح  نیا  : " هتفگ هک  يزوج  نبا  رب  داریا  نیمه  و  ددرگ ، یم  دودرم  هدرک ،

. دنک یم  ـت  یاکح رد 412  ار  ظعاو  رفظم  روصنم  یبا  ناتساد  يزوج  نبا  طبس  زا  و  هدرک ، رکذ  ار  شثیدح  نیمجنپ 
یناربط دیوگ : ءافشل  حرش ا  رد  میدش ، شلاوحا  ضرعتم  باتک  نیا  رد 1 ر 140  هک  یفوتم 1069  یفنح  یجافخ " نیدلا  باهش  - "35

نیا رب  ناـحراش  زا  یکی  دـیوگ : رد ص 12  تسا و  هدرک  ـت  یاور ار  ثیدـح  دـنقوثو  دروم  اـهنآ  رثـکا  هک  یلاـجر  زا  فـلتخم  دانـسا  هب 
نانخـس نیا  دـناد  یمن  وا  " دنـشاب ، یم  لاـعج  و  وگغورد ، داریا ، دروم  شلاـجر  غورد و  ثیدـح  نیا  : " هتفگ هدرک و  ضارتـعا  ثیدـح 
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، تسا دودرم  شبلاـطم  رثـکا  يزوج  نبا  باـتک  هکنیا  زا  لـفاغ  هداـتفا ، هابتـشا  نیا  هب  يزوج  نبا  مـالک  زا  وا  و  تسا ، تقیقح  فـالخرب 
ار دوخ  ثیداحا ، نداد  هولج  لوعجم  يارب  شتاعوضوم "  " باتک رد  يزوج  نبا  : دنا هتفگ  يواخس  زین  یطویس و  ظافحلا  ۀمتاخ  هکنانچ 

. تسا هدروآ  تالوعجم  فیدر  رد  هدرک ، هراشا  حالص  نبا  هکنانچ  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هکیئاج  ات  هتخادنا  تمحزب  تخس 
زا يرایـسب  وا  زا  لـبق  هدروآ و  شتحـص  رب  یقدـص  دـهاش  نآ  قرط  دادـعت  زا  هدرک  ثیدـح  نیا  تحـص  هب  فارتعا  هک  هر )  ) فنـصم و 

يواحط ، دننام  ثیدح  نایاوشیپ 
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ثیدح تسا : هدوزفا  یناربط  هدرک و  لقن  ار  نآ  شمجعم  رد  یناربط  و  هیودرم ، نبا  هدنم و  نبا  نیهاش ، نبا  دنا . هدرک  دـییات  ار  شتحص 
ندش اضق  اب  تشا  هتفگ  يزوج  نبا  هکنیا  دیوگ ): ثیدـح  ترابع  لقن  زا  سپ  هاگنآ   ) هدرک رکذ  بیرقت  رد  ار  نآ  یقارع  تسا و  نسح 

نآ و  هتفرگ ، تروص  هدوب  زامن  ءادا  زا  عنام  هک  يرذـع  رثا  رب  زامن  توف  اریز  تسا  هجو  یب  تسین ، دیـشروخ  تشگزاـبرد  يدوس  زاـمن 
ار زامن  يادا  تیلـضف  یلع  تشگزاب  دیـشروخ  نوچ  تسا و  گرزب  یتلیـضف  دوخ  نیا  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ ندرکن  تمحازم  رذـع 

دیوگ ): هک  اجنآ  ات   ) درک كرد  زین 
هیبش یلضف  نسحلا  یبا  وا  زا  لبق  دراد و  سمـشلا "  در  ثیدح  نع  سبللا  فشک  مان "  هب  یلقتـسم  فینـصت  ثیدح  نیا  هرابرد  یطویس 

زا یـضعب  رد  هک  يزوج  نبا  اب  هدرک و  دییات  یلعا  دح  هب  ار  شتحـص  هدرک و  داریا  رایـسب  دـیناسا  اب  ار  شقرط  هدروآ و  ار  فینـصت  نیا 
نیا تسا  هتفگ  دناد ، یم  توبن  مئالع  زا  ار  نآ  هک  يواحط  نخـس  هرابرد  و  تسا . هتـساخرب  تفلاخم  هب  هتخاس ، دراو  هشدـخ  نآ  لاجر 

شقیثوت رد  تسا و  ثیدح  قوثو  دروم  همئا  ناگرزب  زا  ثیدح ) يوار  حلاص  نب  دمحا  دمحا و  نیا  اریز  تسا  ثیدح  تحـص  دیوم  رما 
بیترت نیدب  و  درک . یهجوت  دیابن  درادـنپ ، فیعـض  ار  نآ  هک  یـسک  هب  سپ  دـنک ، یم  تیاور  وا  زا  شحیحـص  رد  يراخب  هک  سب  نیا 

. تسین یئوگ  هفازگ  زج  يزیچ  نانآ  نخـس  دوش و  یم  طقاس  رابتعا  زا  تسا ، لوعجم  ثیدح  دنا : هتفگ  هک  يزوج  نبا  هیمیت و  نبا  مالک 
ظفح تیصوصخ  اب  یطابترا  ندوب ، توبن  مالع  زا  و  درادن ، يرابتعا  شندوب ، لوعجم  هب  نانآ  حیرـصت  اب  تیاکح  نیا  دنا : هتفگ  هکنیا  و 

. تشاد دهاوخن  يرابتعا  هدش ، هدینش  هچنآ  زا  دعب  هک  تسا  یتاهابتشا  ثحبم و  طلخ  زا  یشان  دنک ، یمن  ادیپ  نآ 
هدش : رکذتم  هیزمه  هدیصق  زا  و 

هیلع  قورشلا  سمشلا و  تدر 
ءادالا متی  یتح  یلعل 

اذه  ریرص و  اهل  تلو  مث 
ءاود لاصولا  هل  قارفل 
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 " دینادرگرب . درازگب " " ، ءادا  روطب  ار  شزامن  یلع  هکنیا  يارب  ار ، شناشخرد  وترپ  دیشروخ ، " 
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 " دینادرگزاب يور  تسا ، لاصو  شیوراد  هک  یقارف  زا  یشان  یگنهآ  اب  هاگنآ  " 
رد ار  ثیدح  یفوتم 1102  یندم  سپـس  یناروک و  يدرک  نیدـلا "  باهـش  نب  نسح  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب  خیـش  نافرعلا  وبا  - " 36
نبا ظفاح  تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  یبالود ، ریـشب  نبا  ظفاح  رثا  هرهاطلا "  هیرذـلا  باتک "  زا  لقنب  ممهلا " 63  ظاقیال  ممالا  شباـتک " 
تنب همطاف  زا  نیـسح  نب  هللا  دـبع  زا  نایح  نب  میهاربا  زا  دایز  نب  بلطم  زا  دیعـس ، نب  دـیوس  زا  سنوی  نب  قاحـسا  دـیوگ : یبالود  ریـشب 
یتقو دمآ  یم  یحو  وا  هب  دوب و  یلع  نماد  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رس  دیوگ : هدرک  تیاور  امهنع ) هللا  یـضر   ) یلع نب  نیـسح  زا  نیـسحلا 

يا ؟ هدرازگ  ار  هضیرف  زامن  یلع  ای  دومرف  دمآ  دوخب 
وا هک  ینادیم  وت  ایادخ  راب   " سمـشلا : هیلع  درف  کلوسر  هجاح  کتجاح و  یف  ناک  هنا  ملعت  کنا  مهللا  تفگ " : ربمغیپ  هن ، تفگ  یلع 

یلع تشگزاب  وا  يارب  دیـشروخ  سپ  نادرگ ، زاب  وا  رب  ار  دیـشروخ  سپ  دوب ، وت  لوسر  يراذگ  تمدخ  وتيراذگ و  تمدخ  رد  یلع ) )
درک . بورغ  دیشروخ  درازگزامن و 

ظفاح دـیوگ : سپـس  هدرک ، تیاور  ار  ثیدـح  دـش  میهاوخ  ضرعتم  ادـعب  هک  وا  ظفل  هب  سیمع و  تنب  ءامـسا  زا  یناربط  قیرط  زا  هاگنآ 
ص)  ) دـمحم ام  ربمغیپ  هزجعم  سمـشلا  در  ثیدـح  دـیوگ : سمـشلا "  در  ثیدـح  یف  سبللا  فشک  هوزج ر  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج 

تالوعجم وزج  ار  ثیدح  نیا  هک  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  ظفاح  دـننادیم و  حیحـص  ارثیدـح  نیا  نارگید  يواحط و  رفعج  وبا  ماما  و  تسا ،
در ثیدـح  نع  سبللا  لـیزم  هوزج "  رد  یحلاـص  یقـشمد  فسوی  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وـبا  شتدـحم  درگاـش  تسا و  یطارفا  هداد ، رارق 

هدرک و تیاور  قیرط  ود  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  شراثالا  لکـشم  حرـش  باتک  رد  يواحط  ار  ثیدح  نیا  هک  نادب  دـیوگ : سمـشلا " 
رد ضایع  یضاق  و  دنا . نانیمطا  دروم  هقث و  ود  ره  نایوار  تساققحم و  تباث و  ود  ره  ثیدح  ود  نیا  تسا  هتفگ 
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ظفاح هدرک و  لقن  ار  نآ  مسابلا "  رهزلا  باتک "  رد  ياطلغم  نیدلا  ءالع  ظفاح  بیبللا " و  يرشب  رد "  سانلا  دیـس  نبا  ظفاح  ءافـشلا و 
هرثتنملا هردلا  رد " یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  ام  خیش  و  یقارع ، نبا  هعرز  وبا  ظفاح  و  دییات ، ار  نآ  تحـص  يدزا  حتفلا ) وبا   ) حتفلا نبا 

. دنا هتسناد  نسح  ار  نآ  هرهتشملا "  ثیداحالا  یف 
زا تسین  هتـسیاش  درادرب ، ماـگ  شناد  قـیرط  رد  سک  ره  هک  تسا  یفاـک  ثیدـح  نیا  تمظع  رد  دـیوگ : حـلاص "  نـب  دـمحا  ظـفاح " 

تسا . توبن  مئالع  نیرتگرزب  زا  ثیدح  نیا  اریز  دنک ، فلخت  ءامسا  ثیدح 
هتفرگ داریا  تدـش  هب  هدروآ ، تسا ) یلعج  ثیداحا  هژیو  هک   ) شتاعوضوم باـتک  رد  ار  ثیدـح  هک  يزوج  نبا  رب  ثیداـحا  ناـظفاح  و 

: دیوگ ثیدح  داریا  زا  دعب  يرابلا  حـتف  باتک  زا  مئانغلا "  مکل  تلحا  ص " )  ) یبنلا لوق  باب "  رد  رجح "  نبا  لضفلا  وبا  ظفاح "  دـنا ،
. مدرک لقن  رجح  نبا  طخ  زا  ار  نخس  نیا  نم  تسا . هدروآ  تالوعجم  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  هابتشا  يزوج  نبا 

هللا یـضر   ) هریره یبا  دیعـس و  یبا  و  نیـسح ، شدـنزرف  بلاـط و  یبا  نب  یلع  سیمع و  تنب  ءامـسا  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  دـیوگ : سپس 
زا نیا  زا  شیپ  هک  یبلاطم  زا  دیوگ : هدروآ ، نایم  هب  نخـس  شلاجر  زا  هدـناشک و  ثیدـح  نوماریپ  ار  بلطم  هاگنآ  هدـش ، تیاور  مهنع )

دوجو یمهتم  هن  نآ  نایوار  نایم  رد  دش  مولعم  میدرک  نایب  ار  ثیدح  لاجر  میدروآ و  ثیدـح  نیا  نوماریپ  رد  ثیداحا  ناظفاح  تانایب 
تاهبـش و رگم  هدنامن  ثیدح  هرابرد  يزیچ  نونکا  دش . راکـشآ  امـش  رب  ثیدح  نالطب  مدـع  تعیطق و  یقافتا و  دروم  دورطم  هن  دراد و 

. تسا هداد  لماک  یفاک و  خساپ  مادک  ره  هب  هدرک و  حرطم  ار  اهداریا  هاگنآ  دنا ، هتفرگ  نآ  رب  هک  یئاهداریا 
بهاوملا " 5ر118- حرش  باتک "  رد  تشذگ ، باتکنیا  رد 1ر228  شلاح  حرش  هک  یفوتم 1122  یکلام  یناقرز "  هللا  دبع  وبا  - " 37
هب تدش  هب  هاگنآ  تسا ، هدش  اطخ  بکترم  هدرک ، دادملق  نالوعجم  زا  ار  نیا  هک  يزوج  نبا  دیوگ : هدرک ، دییات  ار  ثیدح  تحص   113
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کی ياج  هیمیت  نبا  مالک  دیوگ : هتخادرپ ، هیمیت  نبا  در 

هحفص 238 ] ] 

زا ار  ثیدح  ارهاظ  تسا : هتفگ  یماش  دیوگ : یم  يزوج  نبا  و  هیمیت ) نبا   ) دمحا لوق  زا  تحـص  مدـع  لقن  زا  سپ  تسا و  یتفگـش  ایند 
، دسر هچ  ات  دنهد  نآ  هب  فعض  تبسن  دنتـسناوت  یمن  هنرگ  میتفگ و  قباس  رد  هک  یقیرط  زا  هن  هدرک  دوخرب  نایوگغورد  زا  یخرب  قیرط 

لعج . تبسن 
اب دنکیم : هراشا  هاگنآ  تسین . یگتخاس  داد و  راوتـسا  یلـصا  ثیدح ، هک  دنتفریذپ  یم  دـش ، یم  هضرع  اهنآ  رب  ثیدـح  دانـسا  هاگ  ره  و 
ار نآ  هدرک و  لقن  تسا ، دامتعا  دروم  هک  یبتک  رد  ار  ثیدـح  ظافح  زا  يرایـسب  هکنیا  دوجو  اـب  دـنا و  هدرک  میظنت  هک  يدـعاوق  دوجو 

. ددرگ یم  دودرم  تیلوعجم  هب  مکح  دنا  هدرک  دییات  تیوقت و 
بترتم ءاعد  رب  يدوس  هن  رگ  تسا و  هدش  رازگرب  ءادا  اعطق  هکلب  دوبن  اضق  یلع ، زامن  دوش ، یم  مولعم  ثیدح  نیمه  دانتـسا  هب  دـیوگ : و 

تاقافتا زا  دراد و  یم  مولعم  ار  نآ  تلاصا  دوب  قیرط  ود  ار  یثیدـح  هاـگره  هک  تسا  نیا  دـعاوق  زا  یکی  و  دـیوگ : سپـس  دوب  دـهاوخن 
. تسا هدرک  رکذ  ار  هدربمان  هصق  و  ظعاو .. رفظم  روصنم  ابا  هکنیا  بلاج 

ریغصلا عماج  رب  هک  يا  هیشاح  رد  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد 1ر230  شلاح  حرش  هک  یفوتم 1181  یعفاش  ینفح "  نیدلا  سمش  - " 38
هک  نون  نب  عشوی  یلع  الا  رشب  یلع  سمشلا  تسبح  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  دیوگ : رد 2ر293  دراد ، یطویس 

 " دشن - تشادزاب  نون  نب  عشوی  زج  يدحا  يارب  دیشروخ  " 
ثیدـح تسا و  بورغ  زا  سپ  دیـشروخ  تشگزاب  دروم  رد  نآ  اریز  درادـن ، هنع ) هللا  یـضر   ) یلع يارب  سمـشلا  در  ثیدـح  اب  یتافانم 

هدشن سبح  دیشروخ  هتشذگ  ياهنامز  رد  يدحا  يارب  هکنیا : دوصقم  و  بورغ ، زا  سپ  نآ  تشگزاب  هن  تسا  دیـشروخ  تشادزاب  عشوی 
درادن . ادخ  يایلوا  زا  يا  هراپ  يارب  نآ  زا  دعب  سبح  عوقواب  یتافانم  تسا ، یضام  لعف  سبح  ظفل  نون و  نب  عشوی  يارب  رگم 

دش ، دای  باتک  نیا  رد 1ر229  شلاح  حرش  هک  یشخدب "  دمحم  ازریم  - " 39

هحفص 239 ] ] 

فارتعا ار  سمشلا  در  تحـص  احیرـص  نارگید  و  ضایع ، یـضاق  يواحط ، دننام  ظافح ، نایاوشیپ  زا  یهورگ  دیوگ : راربالا "  لزن  رد " 
رفظم روصنم  یبا  تیاکح  يواحط  مالک  لقن  زا  سپ  و  دـنقوثو . دروم  شنایوار  و  تسا ، یعطق  ثیدـح  نیا  دـیوگ : يواـحط  دـنا . هدرک 

. تسا هداد  صاصتخا  نآ ، تایصوصخ  ثیدح و  قرط  هب  ار  دوخ  باتک  دلجم  کی  یطویس  ظفاح  دیوگ  هدروآ و  ار  ظعاو 
نیبغارلا ص 62 فاعـسا  رد  ار  ثیدح  دیدرک ، هظحالم  باتک  نیا  رد 1ر232  شلاوحا  هک  یفوتم 1206  نابصلا "  دمحم  خیـش "  - 40
: دـیوگ هتـسناد و  ع )  ) نینموـملا ریما  تاـمارک  زا  یکی  باـتک  نآ  رد 162  هدرمـــش و  ص )  ) ربماــیپ تازجعم  زا  یکی  ارنآ  هدرک و  رکذ 

نـسح ار  نآ  نارگید ، وا  زا  يوریپ  هب  هعرز و  وبا  مالـسالا  خیـش  دنا و  هدرک  دـییات  ار  ثیدـح  تحـص  ءافـشلا "  رد "  یـضاق  يواحط و 
هچ باتفا  بورغ  رثا  رب  تقو  نتـشذگ  اب  هک  رادنپ  نیا  دیوگ  و  تسا . هتفرگ  داریا  دنناد ، یم  لوعجم  ار  نآ  هک  یهورگ  رب  دـنا و  هتـسناد 
یم زاب  زین  تقو  نارگید ، دامع و  نبا  لوق  هب  دیـشروخ  تشگزاب  اب  هارمه  اریز  تسین ، لوبق  دروم  تسا ، بترتم  نآ  تشگزاـب  رب  يدوس 

زایتما دیشروخ  دنادرگ  زاب  هک  يروطنامه  میئوگ : تقو  تشگزاب  مدع  ضرف  هب  ودراد  ار  شفالخ  ياضتقا  یشکرز  مالک  دنچ  ره  ددرگ 
. تسا زایتما  زین  رصع  زامن  يادا  كاردا  تسا 
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شا ج 1ر251 هیشاح  رد  یفوتم 1252  شنامز  نایفنح  ياوشیپ  یقـشمد  نیدباع "  نبا  هب "  روهـشم  رمع "  نب  نیما  دمحم  خیـش "  - 41
نتم : ترابع  نیا  زا  دعب 

معن ... رهاظلا  تقولا ، دوعی  له  تداع  مث  سمشلا  تبرغ  ول 
یم دراد  یثحب  رهنلا  بحاص  اجنیا  رد  تسا "  نینچ  رهاظ  ددرگ ؟ یم  زاب  مه  تقو  ایآ  تشگزاب  هراب  ود  درک و  بورغ  دیـشروخ  رگا  " 

ات تفخ  هدراذـگ ، هنع ) هللا  یـضر   ) یلع نماد  رد  رـس  ص )  ) ربماـیپ اریز  ددرگ  یم  زاـب  تـقو  هـک  تـسنآ  رب  هدـیقع  ار  ناـیعفاش  دـیوگ :
زامن هک  داد  ربخار  وا  یلع  دش  رادیب  یتقو  درک  بورغ  دیشروخ 

هحفص 240 ] ] 

دومرف : ص )  ) ربمغیپ هدش  توف  شرصع 
: هیلع اهدراف  کلوسر  هعاط  کتعاط و  یف  ناک  هنا  مهللا 

یلع ات  تشگزاب  دیـشروخ  سپ  نادرگزاب "  وا  يارب  ار  دیـشروخ  هدش ، فرـص  شتقو  وت ، ربمایپ  تعاطا  وت و  تعاطا  هار  رد  وا  ایادخ  " 
اهنآ زا  یکی  هک  یهورگ  هدرک و  دییات  ضایع  يواحط و  ار  ثیدـح  نیا  تحـص  داتفا .. قافتا  ربیخ  رد  هعقاو  نیا  دـناوخ و  ار  رـصع  زامن 

اب ثیدح  تسا و  هدیئارگ  هابتشا  هب  درادنپ ، لوعجم  ار  نآ  يزوج  نبا  لثم  هک  یسک  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  حیحص  دنـس  اب  تسا  یناربط 
. تسا راگزاس  ام  دعاوق 

یعدم هچنآ  زا  هدرک و  در  دوب ، هداد  رارق  ثحب  دروم   " رهنلا رد "  ار  هچنآ  لیعامسا  خیش  هکنیا  زا  هتـشذگ  میوگ : یم  نم  دیوگ : سپس 
هک دـش  نآ  رب  نایعفاش  زا  يوریپ  هب  و  تشگزاب ، ددرگ ، یمن  ءادا  نآ  تشگزاب  اـب  هدـش و  اـضق  دیـشروخ  بورغ  اـب  رـصع  زاـمن  هکدوب 

دومرف : هک  دیآ  یم  رب  ص )  ) ربمغیپ نخس  زا  هکنانچ  دهد  ناشن  ار  یلع  زایتما  دهاوخ  یم  ثیدح 
کلوسر : هعاط  کتعاط و  یف  ناک  هنا 

دوب "  وت  ربمایپ  يرادربنامرف  وت و  يرادرب  نامرف  هار  رد  وا  " 
هیوبنلا هریـسلا  رد  دش ، نایب  باتک  نیا  رد 1ر236  شا  یناگدنز  حرـش  همجرت  هک  یفوتم 1304  یعفاش  نالحد  ینیز  دمحا  دیـس "  - 42

تنب ءامـسا  تسا ، وا  ياـضاقت  هـب  دیـشروخ  تشگزاـب  ص ،)  ) مرکا ربـمغیپ  تازجعم  زا  یکی  دـیوگ : یم  هیبلحلا 3ر125  هریسلا  هیـشاح 
زا حـلاص  نب  دـمحا  و  دـیوگ : هاگنآ  هدرک - لقن  ار  يرـصم  حـلاص  نب  دـمحا  مالک  يواـحط و  تیاور  ثیدـح و  هدرک - تیاور  سیمع 

ثیدح يزوج  نبا  رگا  تسا و  هدرک  لقن  وا  زا  شحیحص  رد  يراخب  هک  سب  نیا  وا  ناش  رد  تسا و  قوثو  دروم  ثیدح و  همئا  ناگرزب 
يروط هب  دنا ، هدرک  قافتا  تاعوضوم )  ) شباتک رد  وا  يراگنا  لهس  رد  املع  اریز  تسین ، وا  رب  يرابتعا  هدرمش ، تالوعجم  فیدر  رد  ار 

تسا . هدروآ  تالوعجم  دادع  رد  اجنآ  رد  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هک 

هحفص 241 ] ] 

دیوگ : یطویس 

یملعاف  هارت  ام  بیرغ  نم  و 
ملسم حیحص  نم  ثیدح  هیف 
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تالوعجم وزج  هک   ) تسا ملسم  حیحـص  زا  ثیدح  کی  ینیب  یم  يزوج ) نبا  تاعوضوم   ) باتک نآ  رد  هک  ییاه  یتفگـش  زا  هکنادب  " 
یبا هصق  هدرک و  رکذ  ار  نآ  حرـش  رد  یناقرز  راتفگ  زا  يا  هشوگ  هیندـللا " و  بهاوملا  رد "  ار  ینالطـسق  مالک  هاـگنآ  دـش " ) هدرمش 
نون نب  عشویل  الا  دحا  یلع  سمشلا  سبحت  مل  ثیدح "  ثیدح و  نیا  نیب  یفانت  مدع  رجح  نبا  سپس  هدروآ  ار  وا  رعش  ظعاو و  روصنم 

(. " هدش رکذتم  تسا ، هدوب  بورغ  زا  دعب  یلع  يارب  بورغ و  زا  لبق  عشوی  يارب  دیشروخ  سبح  هکنیا  رب  ینبم  ار  " .. 
رثکا دش ، فقوتم  نون  نب  عشوی  يارب  دیـشروخ  ریـس  هک  يزور  زا  دوب  نیزاوم  بسح  رب  هتـشذگ  رد  موجن  ملع  دنیوگ  یم  دیوگ : هاگنآ 

. دش لطاب  نیزاوم  نآ  مامت  تشگزاب  هیلع ) هللا  یضر   ) یلع يارب  نوچ  ودیدرگ  لطاب  نآ  نیزاوم 
تسا . درب  مان  ص )  ) ربمایپ تازجعم  فیدر  ار  سمشلا  در  راصبالا " 28  رون  رد "  یجنلبش "  نموم  دمحم  دیس "  - 43

ثیدح : نتم 
يوس هب  ار  یلع  هاگنآ  دراذـگ  ربیخ  یـضارا  زا  ءاهبـص "  رد "  ار  رهظ  زامن  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هک  هدـش  لقن  سیمع "  تنب  ءامـسا  زا " 

دیـشروخ بورغ  ات  داهن و  یلع  نماد  رد  ار  دوخ  رـس  دوب . هدرازگ  ار  رـصع  زامن  ربمغیپ  تشگزاب ، راک  نآ  زا  یلع  یتقو  داتـسرف ، يراک 
تفگ : ص )  ) ادخ ربمغیپ  سپ  نآ  زا  دادن . ناکت  ار  نآ 

اهقرش . هیلع  درف  هیبن  یلع  هسفن  سبتحا  ایلع  كدبع  نا  مهللا 
دیشروخ هاگان  دیوگ : ءامـسا  نادرگزاب  وا  رب  ار  دیـشروخ  غورف  مه  وت  درک ، يراد  نتـشیوخ  شربمایپ ، يارب  یلع  وت  هدنب  اراگدرورپ  راب 
درک . بورغ  دیشروخهاگنآ  درازگ ، رصع  زامن  و  تخاس ، وضو  تساخرب  یلع  دمآ . رب  اههوک ، زارف  رب  باتفآ  هکیئاج  ات  دش  علاط 

هحفص 242 ] ] 

مینک . یم  رظن  فرص  نآ  زا  راصتخا  يارب  هک  تسا  دوجوم  ثیدح  زا  يرگید  نتم  اجنیا  رد 
نایب : نیا  هب  تسا  يروش  زور  رد  نآ ، هب  نینموملا  ریما  ماما  لالدتسا  ربمغیپ ، باحصا  يامدق  نیب  زایتما  نیا  ترهش  مئالع  زا  و 

يریغ ؟ رصعلا  یلص  یتح  اهبورغ  دعب  سمشلا  هیلع  تدر  دحا  مکیف  هللا ا  مکدشنا 
، دراذگب رصع  زامن  ات  دشاب  هتشگزاب  شیارب  باتفآ  بورغ ، زا  دعب  هک  دراد  دوجو  یـسک  امـش  نیب  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  " 

دنتفگ ساـبع ) نبا   ) وا هب  دـیوگ : هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  بقاـنم " 260  رد "  یمزراوـخ "  هن "  هتفگ : هـمه  نـم ؟ زا  ریغ 
: داد خساپ  یئوگ ؟ یم  هچ  یلع  هرابرد 

نیسحلا و نسحلا و  نیطبسلا : وبا  وه  نیطبـسلا و  یطعا  نیتعیبلا و  عیاب  نیتلبقلاب و  یلـص  نیتداهـشلاب و  قبـس  نیلقثلا ، دحا  لهلا  ترکذ و 
نیلقثلا ! نم  تباغ  ام  دعب  نیترم  سمشلا  هیلع  تدر 

وا دش ، اطع  نیطیبس  وا  هب  درک ، تعیب  ربمغیپ  اب  تعیب  ود  درازگ و  زامن  هلبق  ود  هب  و  تفگ ، نیتداهش  نارگید  زا  لبق  هک  تسا  یسک  یلع 
وا يارب  دـش  ناـهن  سنا  نج و  هدـید  زا  هکنآ  زا  دـعب  دیـشروخ  راـب  ود  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، نیـسح  نسح و  ربـمغیپ  طبـس  ود  ردـپ 

 " تشگزاب .
باتک ياهزارف  رد  ار  نآ  زا  یمهم  شخب  هک  هدش  دراو  زورما  هب  ات  ترجه  هیلوا  نورق  يارعش  زا  يرایسب  راعشا  رد  سمـشلا  در  عوضوم 

همجرت . یبرع و 5ر66 و 110  نتم  هب 2ر293 ، دینک  هعجارم  دینیب  یم  ام 
باتک نیا  رد  هچنآ  همه  رب  ار  هدنناوخات  دسر  یمن  ار  ام  و  تخانش . ناوت  یم  ار  شباتک  رابتعا  مزح و  نبا  شزرا  میتفگ  هک  همه ، اهنیا  زا 

مراهچ دلج  هژیو  هب  شتادلجم  همه  اریز  میزاس  فقاو  نآ ، زا  یمهم  تمسق  رب  یتح  تسا و  تافارخ  زا  لصفلا ) )
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هحفص 243 ] ] 

دلجم نیا  رد  تسا  لیلد  قطنم و  زا  يراع  نانخس  و  ارتفا ، تمهت و  لغد و  ریوزت و  قیاقح ، فیرحت  غورد ، تبـسن  لیمحت ، زا  هدنکآ  نآ 
. درادن یجراخ  دوجو  اج  چیه  فلوم  لایخ  ملاع  رد  زج  هک  دنک  یم  هراشا  یفلتخم  بهاذم  هب 

کی دیاب  میرامش ، رب  ار  اهنا  همه  میهاوخب  ام  رگا  هک  يروطب  تسین . ینایاپ  ار  شا  هنایذوم  یئوگ  ازسان  یشاحف و  اوران ، ياه  تبـسن  اما 
یتح تسا ، هدربن  ردب  ملاس  ناج  شرگید  تافیلات  هن  لصفلا " و  رد "  هن  شنابز ، شین  زا  سکچیه  میهد . صاصتخا  نادب  باتک  دـلجم 
رفاک نز  درم و  کی  دنزرف  دوخ  ناربمغیپ ، رورس  هک  دنتسنادن  نایعیش  دیوگ : ماکحالا 5ر161  باتک  رد  ربمایپ  گرزب  تیصخش  هرابرد 

تسین ؟ شیب 
راگزاس هنوگچ  ینمادـکاپ  نووش  و  یبلط ، شناد  مسر  یگدنـسیون  بادآ  ینید ، بیترت  اب  وا ، هدـنهد  ناکت  مالک  نیا  ایآ  میناد  یمن  اـم 

تسا !؟
تسناد دنهاوخ  نیـسپ ، زاب  يادرف  رد  يدوز  نیمه  هب  تسین "  شیب  ینزغورد  وا  هن  هدش ، لزان  تقیقح  وا  هب  اهنت ، ام  نیب  ایآ  دیوگ : یم 

تسیک ؟ راکشآ  نزغورد 

هحفص 244 ] ] 

وا ياه  هوای  خساپ  یناتسرهش و  لحن  للم و  باتک  دقن 

یناوارف ياهغورد  و  یگتخاس ، ءارآ  لوعجم ، ياه  تبـسن  نآ  ياهزارف  رد  یلو  تسین  لـصفلا  دـننام  یقطنم  یب  رد  دـنچ  ره  باـتک  نیا 
: هنومن يارب  دریگب  هدیدان  ار  اهنآ  دناوت  یمن  هدنناوخ  هک  دراد  دوجو 

ياـج رد  و  شدوـخ ، بجو  تفه  رد  داـعبا  ياراد  تسا  یمـسج  دـنوادخ  هک  تسا  لـئاق  هعیـش  ملکتم  مکح "  نـب  ماـشه  دـیوگ " : - 1
هتفرگ رارق  یصاخ  تهج  و  صوصخم ،

تسا . هعاطلا  بجاو  يادخ  وا  دیوگ : یلع  هرابرد  ماشه  - 2
یم یناشفا  رون  ناشخرد ، تسا  يرون  وا  و  رپ ، ریز و  رد  یلاخ و  وت  الاب  رد  هک  تسا  یناسنا  تروص  هب  ادـخ  دـیوگ : ملاس  نب  ماـشه  - 3

وا شیاهشوگرب و  یهایس  دنلب  ياههوم  اب  دراد ، یناهد  یمشچ و  شوگ و  يا و  ینیب  یئاپ و  یتسد و  تسا و  سمخ  ساوح  ياراد  دنک .
. دناد یم  زئاج  همئا ، تمصع  هب  داقتعا  اب  ناربمغیپ  رب  ار  هانگ  ماشه  نیا  و  تسین - نوخ  تشوگ و  یلو  هایس  تسا  يرون 

. ملکتم هن  دیرم و  هن  ریصب ، هن  یح  هن  رداق ، هن  دوب ، ملاع  هن  شتافص  شیادیپ  زا  لبق  دنوادخ  دیوگ : یم  نیعا "  نب  هرارز  - " 4
. تسین مسج  یلو  ناسنا  تروص  هب  تسا  يرون  دنوادخ  دیوگ : نامعن "  نب  دمحم  رفعج  وبا  - " 5

هک تسا  هبشم  نایعیش  زا  یکی  وا  و  راگدرورپ ، لماح  ار  شرع  درادنپ و  شرع  لماح  ار  ناگتـشرف  یمق : نمحرلا "  دبع  نب  سنوی  - " 6
مه یئاهباتک  هراب  نیا  رد 

هحفص 245 ] ] 
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تسا . هدرک  فیلات  هیبشت  لها  يارب 
دنشاب و یم  دوخ  همئا  يدج  ناوریپ  هک  هتسب  ارتفا  هعیش  لاجر  زا  هدع  نآ  هب  ار  لیطابا  نیا  وا  یلو  تسا  یلطاب  دئاقع  اهنیا  املـسم  خساپ -
زا دـنراد ، یم  زاربا  هک  يرظن  و  يار ، تمکح ، شزومآ ، هدـیقع ، عون  ره  رد  و  دـنراد ، یم  رب  ماـگ  دوخ  ناربـهر  لاـبند  هیاـس ، نوـچمه 

دنراد . دیدرت  لباق  ریغ  و  حیرص ، ینایب  و  عطاق ، یناهرب  دوخ  نایاوشیپ 
رـشتنم یهلا  فراعم  و  ماکحا ، دئاقع ، هنیمز  رد  هعیـش  ياهباتک  رد  هک  تسا  یثیداحا  ار ، هدربمان  ناگرزب  نیا  میرذگب ، هک  بلطم  نیا  زا 

، درم نیا  ياه  تمهت  اب  تسرد  هدرک ، دوخ  هتفیـش  ار  اهلد  و  بوذـجمار ، ناگدـید  هک  سیفن  راثآ  نیا  تسا ، مومع  سرتسد  رد  هدـش و 
دراد . سوکعم  تبسن 

حیرـص و ینابز  اب  هکلب  تسین ، نیب  رد  اهتبـسن  نیا  اب  یطابترا  نیرتمک  اهنت  هن  تسا ، نانآ  هنادواج  راثآ  نیا  و  اهباتک ، نیا  دینیب ، هب  دیئایب 
دراد . یم  زاربا  ار  اهنآ  فلاخمو  موکحم  ار  هدارا  ياه و  تبسن  عطاق 

یمار فیخـس  ءارآ  نیا  زا  دروم  کی  ناـنآ  زا  یکی  زا  هاـگ  ره  تسا . روهـشم  دـنا ، هدرک  اـهنآ  زا  ع )  ) نید همئا  هک  يدـیجمت  فیرعت و 
نیا هکنانچ  دـننامب  ناما  رد  نانآ  هیحان  زا  ندروخ  بیرف  زا  هعیـش  هورگات  دـندرک  یم  اهنآ  رب  یتخـس  تالمح  فیرعت ، ياج  هب  دنتـسناد 

. دنداد ناشن  ناهارمگ  نارذگ و  تعدب  دروم  رد  ار  لمع 
یشیدنا دب  عون  ره  زا  ار  نانآ  نس  کی  هب  همه  هدش و  ضرعتم  لیصفت  هب  ار  ناشلاوحا  حرـش  هک  دنا  هعیـش  لاجر  ملع  نادنمـشناد  نیا  و 

هب تبـسن  یئاه  یئانـشآ - دنرود و  اهنآ  زا  ناشنافلاخم  دنـسانش  یمار  نانآ  نارگید  زا  رتهب  هعیـش  ياملع  تسا  یهیدب  دـنا . هتـسناد  هزنم 
دنا . هدوبن  تساخرب  تسشن و  رد  اهنآ  اب  دنرادن و  ناشلاوحا  نانآ و 

هک ار  يرگید  قرف   " هیـسنوی ..،  " هیارز " ، هیماـشه " "  ماـن " : هب  یئاـه  هقرف  هک  تسین  یـسک  زورما  اـت  ماـیالا  میدـق  زا  هعیـش  ناـیم  رد 
دسانشب . یتح  ای  دریذپ و  هب  دنا ، هداد  تبسن  هعیش  هب  نارگید  یناتسرهش و 

هحفص 246 ] ] 

یفن ار  اه  هقرف  نیا  دراد ، دوخ  طخ  هب  دوجوم ) ياه  هقرف -  ) هدوجوم لحن  رد  هک  يا  هلاسر  رد  یلح  یقیاتع "  نب  رکب  وبا  همالع ر  خـیش 
هب هک  ار  یئاه  تبـسن  ماوعلا "  هرـصبت  رد "  يزارلا "  یـضترم  همالع "  دیـس  یفاشلا " و  رد "  يدهلا "  ملع - یـضترم  دیـس "  و  هدرک ،
رد اهنآ  نداد  هولج  شزرا  یب  روظنم  هب  هعیـش  يرکف  نافلاخم  بتک  رد  زج  اه  تبـسن  نیا  دیوگ : هدرک و  بیذکت  ار  همه  دنا  هداد  هعیش 

ناشراکفا هب  نارگید  زا  شیب  دنطوبرم و  ... ) هرارز و ماشه ،  ) اهنآ اب  هک  نایعیـش  لباقم ، رد  دوش ، یمن  هدید  رگید  ياج  رد  مومع ، لباقم 
فالخ دوش  یم  هدید  هچنآ  و  دوش ، یمن  هدید  لیبق  نیا  زا  يزیچ  ناشاهباتک  رد  و  دنریذپ ، یمن  و  دنـسانش ، یمن  ار  تمهت  نیا  کیدزن ،

تسا . اه  تبسن  نیا 
. دنرادن لوبق  ار  قرف  نیا  زا  مادکچیه  دوجو  هعیش  مالعا  رگید  نیقیلا " و  جهانم  رد "  یلح "  همالع  هللا "  هیآ  هکنانچ 

هللا . هن و  دهد ؟ هئارا  هیماما  لباقم  رد  دوخ ، يواعد  نیا  تابثا  رب  یلیلد  دناوت  یم  درم  نیا  ایآ  لاح 
. هللا هن و  تسا ؟ هدش  هداد  یلع  تیهولا  هب  هدیقع  تبسن  ماشه  هب  یناتسرهش ، تقلخ  زا  لبق  خیرات  مالک و  بتک  رد  ایآ  و 

هیبشت رد  هک  دهد  یم  تبسن  نمحرلا "  دبع  نب  سنوی  هب "  هک  یئاهباتک  زا  هملک  کی  ول  شیاهشوگ و  ای  هدید ، يزیچ  ناسنا  چیه  ایآ  و 
. تسا هدینش  هن  و  هدید ، هن  مه  یناتسرهش  یتح  هللا  هن و  تسا ؟ هدینش  هتشون ،

: دیوگ رت  تفگش  اهنیا  زا 
یخرب و  دنتفریذپ ، ار  یلع "  نب  رفعج  تماما "  یهورگ  درک ، فالتخا  هعیش  رگید  راب   " يرکـسعلا ، دمحم  نب  یلع  تافو "  زا  سپ  - 7
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یبهذم ياه  ثحب  هب  وا  دنتفگ ، یم  نحاط "  نالف  نب  یلع  ار "  وا  هک  دنتـشاد  یـسیئر  اهنآ  و  دـندش ، لئاق  یلع "  نب  نسح  تماما "  هب 
یم کمک  وا  هب  هیوهام "  نب  متاـح  نب  سراـف  داد و "  قوس  وا  هب  ار  مدرم  و  تخاـس ، مهارف  ار  یلع  نب  رفعج  راـک  تامدـقم  دوب ، دراو 

زا دمحم  یتقو  هک  دوب  نیا  شلیلد  و  دناسر ،

هحفص 247 ] ] 

تماما هب  هک  ار  یناسک  و  درادن ، یملع  وا  میدیمهف  میدرک و  ناحتما  ار  نسح  ام  دنتفگ ، دراذگ ، ياج  هب  ار  يرکـسع  نسح  تفر و  ایند 
ایند زا  دنزرف  نودب  نوچ  نسح  هک  دـندروآ  لیلد  و  تفرگ ، الاب  نسح  تافو  زا  سپ  رفعج  راک  و  دـندیمان ، هیرامح "  دـنا "  لئاق  نسح 

رب ینبم  دوب ، هدش  وا  هیلع  هک  یئادا  دوجو  اب  ار ، نسح  ثاریم  رفعج  و  دشاب . هتشاد  دنزرف  هتسویپ  ماما  اریز  دش ، لطاب  شتماما  سپ  تفر ،
الم رب  یماع  فراع و  مدرم و  ناطلـس و  دزن  ناشراک  و  درک . بحاـصت  دـنراد ، راـب  وا  زا  ناـسک  رگید  اـی  نسح و  نازینک  زا  یخربهکنیا 

هدنام و تباث  رفعج  تماما  رب  يا  هقرف  دنداد ، لیکـشت  ار  يریثک  فانـصا  هدش  قرفتم  دـندوب  لئاق  نسح  تماما  هب  هک  یناسک  دـیدرگ و 
اه و تیـصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  اهنآ  زا  یکی  دـندرک  عوجر  وا  هب  دـندوب  لئاق  نسح  تماما  هب  هک  ناسک  رایب 

. دناد یم  رایسب  ثیدح  هقف و  هک  تسا  هعیش  نادنمشناد 
هن دنتـسناد  ماـما  ار  رفعج ، نب  یلع  رگید  یهورگ  و  دـندیورگ . رفعج  رهاوـخ  یلع  تنب  همطاـف  رفعج و  نب  یلع  هـب  رفعج  زا  دـعب  هاـگنآ 

دندمآ . راتفرگ  تخس  یفالتخا  هب  همطاف و  یلع و  گرم  زا  سپ  هاگنآ  ار ، هدربمان  يوناب  همطاف ،
یکحـضم تاعوضوم  تقو  ندنارذگ  يارب  ای  دنبایب  يروآ  هدنخ  یحیرفت و  تاعوضوم  ات  دنور  یم  اهرتات  و  اه ، هراباک  هب  مدرم  خساپ -

. تسا لفاحم  نآ  زا  رت  بلاج  نانک  دصاقم  يارب  یناتسرهش  لحن  للم و  باتک  هکنیا  زا  لفاغ  دنونشب ، یصاخ  ياه  هبنج  زا 
یکی هرابرد  یئوگ  دب  زا  هک  دوش  ادیپ  یسک  نیملسم  ناققحم  رد  هک  رظن  نیا  زا  دشاب ، روآ  هدنخ  هدنـسیون  ینادان  رگا  تسه  هک  يزیچ 

ینادان زا  یشان  هک  دسیونب  یئاهزیچ  وا  رگا  يرآ  تساروآ  هیرگ  دنک ، یئوگ  دب  هنوگچ  دنادن  یلو  دیایب  ششوخ  شدوخ ، ياه  تلم  زا 
. درک هیرگ  دیاب  رما  نیا  يارب  دشاب ، رگید  فرط  زا  نیغورد ، ياه  تمهت  زا  یشان  و  فرط ، کی  زا  یهاوخ ، دب  اب  هتخیمآ 

ناشلاجر ، خیرات و  داقع و  موق و  نیا  لاوحا  زا  نتشون ، زا  لبق  وا  شاک  يا 

هحفص 248 ] ] 

یمن هک  يزیچ  و  داتفا ، یمن  هناروک  روک  یهارمگ  هب  و  تفرگ ، یمن  ندرگ  تسا ، هتـسب  اهنآ  هب  هک  ار  ياهزیچ  هانگ  و  درک ، یم  شواک 
. تشون یمن  تسناد 

هبیصم  کلتف  يردی  ناک ال  ناف 
مظعا هبیصملاف  يردی  ناک  نا  و 

تسا "  رتگرزب  تبیصم  سپ  دناد  یم  رگا  تسا و  یتبیصم  هک  دسیون ) یم  زیچ  و   ) دناد یمن  وا  رگا  " 
، دـش تماما  یعدـم  شردارب  تافو  زا  دـعب  هک  رفعج  شردارب  يرکـسع و  نسح  ماما  نیب  تماما  رما  رد  تقو  هچ  متـسناد  یم  نم  شاـک 

هداد !؟ يور  فالتخا 
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یک و  هدش ؟ قلخ  یتقو  هچرد  و  تسیک ؟ داد  قوس  وا  هب  ار  مدرم  و  تخاس ، مهارف  ار  رفعج  راک  تامدـقم  هک  نحاط  نالف  نب  یلع  ایآ  و 
نم درک ؟ ادیپ  یئاج  دوجو  ملاع  رد  دوخ  يارب  وا  ایآ  و  تسا ؟ یب  نب  یه  مادک  لوهجم  یصخش  نیا  مناد  یمن  نم  و  تسا ؟ هتفر  ایند  زا 

دنداد . یمن  زین  سانش  هراتس  دناد ، یمن  مه  یناتسرهش  مناد ، یمن  هک 
هتـشک ع )  ) يداهلا یلع  ماما  شردـپ  رما  هب  دـینج  ار  وا  هکیلاح  رد  دـنک  کمک  تسناوت  هیوهاـم  نب  متاـح  نب  سراـف  ار  رفعج  هنوگچ  و 

!؟ دوب
يداه ماما  شدنزرف  زج  ار  یسک  هک  وا  تسا ؟ داوج  دمحم  ماما  وا  ایآ  دوب ؟ یک  دراذگ  ياجب  ار  يرکسع  نسح  ماما  هک  يدمحم  ایآ  و 

رد هک  مه  وا  تسا ، دمحم ) دیـس  هب  فورعم   ) دلب کیدزن  هسدقم  هبق  بحاص  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  وا  ای  دراذگن ، دوخ  ياج  هب  و ع )
ات دـک  تماما  ياعدا  عقوم  هچ  دوب و  ماما  تقو  هچ  وا  تفر . اـیند  زا  دوب  رقتـسم  شردـپ  يارب  تماـما  هک  شراوگرزب  ردـپ  تاـیح  ناـمز 

دراذگب ؟ شدوخ  ياج  ار  یسک 
هک دنتفای  رفعج  دزن  ار  ملع  هنوگچ  نانیا  و  دندوب ؟ یناسک  هچ  درادن ، یملع  وا  دنتسناد  دندومزآ و  ار  يرگسع  نسح  ماما  هک  اهنآ  ایآ  و 

ام هک  یتین  نسح  تیاهن  و  تسا ؟ هدشن  هتخانش  شردارب  زا  دعب  تماما  لطاب  ياعدا  زا  ریغ  وا  زا  يزیچ 
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رد شلاح  حرـش  رد  و  تسین ، تسد  رد  يزیچ  وا  ملع  زا  یئاج  رد  یلو  دشاب . هدـش  هب  وت  هب  قفوم  هک  تسا  نآ  مینک  یم  زاربا  وا  هرابرد 
اعدا وا  يارب  یناتـسرهش  هک  یئاملع  زا  یملع  هنوگچیه  یثیدح  باتک  چـیه  رد  و  میروخ . یمن  رب  وا  زا  یتلیـضف  نیرتمک  هب  یباتک  چـیه 

ود ره  ياه  تسرهف  و  لاح ، حرـش  ياهباتک  رد  ار  ع )  ) يرکـسع نسح - یلو  دوش . یمن  هدـید  دـنیب  یم  ار  شباوخ  وا  يارب  و  دـنک ، یم 
تسا . هدنکآ  شفراعم  میلاعت و  زا  ام  یثیدح  یملع و  ياهباتک  و  دننک ، یم  دای  قوثو  ملع و  هب  هقرف ،

يارب ور  نیا  زا  دـنا ، هدرب  یم  گشر  هشیمه ، توبن  تیب  لها  هب  یلب  دـننایک ؟ دـندیمان ، هیرامح "  ار "  ع )  ) نسح ناوریپ  هک  نانآ  اـیآ  و 
يارب اه  یئوگدب  نیا  یلو  دنیوگ ، ازـسان  ار  ناشناوریپ  هدرک ، یئوگ  دب  اهنآ  هب  هک  دندش  یم  ادیپ  یناسک  ناشنامز ، رد  اهنآ  زا  مادـک  ره 

، دزیر یم  تسپ  ياهاج  هب  هک  اهتفاثک  دـننام  و  دوش . یم  عمج  اه ، یئوگدـب  اهیـشاحف و  نیا  دوش ، یمن  بقل  هاگچیه  ناـشناوریپ  ناـنآ و 
دنک . یم  ادیپ  ار  شدوخ  تسپ  ياج 

يزور ددرگ . زاب  رفعج  هب  يرکسع  نسح  ماما  زا  ات  هتـشاد ؟ دوجو  يرکـسع  نسح  ماما  دهع  رد  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  عقوم  هچ  ایآ  و 
زونه دلوتم 212 ، يداه  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  دوب و  هدشن  دقعنم  رفعج ، و  ع )  ) نسح هفطن  زونه  درک  تافو  لاس 221  رد  لاضف  نبا  هک 
ماما ددرگ ؟ شتماما  هب  لئاق  یـسک  ات  هدرک  لقن  همطاف ، مان  هب  يرتخد  يداهلا  یلع  ماما  يارب  یـسک  هچ  اـیآ  و  دوب . هدیـسرن  غولب  نس  هب 

. داهن ياج  هب  دوخ ، زا  نیخروم  قافتا  هب  ار  هیلع "  طقف "  ثانا  دالوا  زا  و  رفعج ، نیسح و  نسح ، اهنت  روکذ  دالوا  زا  يداه 
هایـس و اهنادب  ار  شا  یگدنز  خیرات  زا  یگرب  شباتک و  زا  يا  هحفـص  هکیناتـسرهش  يراطع  هلبط  ياه  تمهت  اهینادان و  عومجم  دوب ، نیا 
ات تسا . هدادـن  قوس  طوقـس ، هاگترپ  نیا  هب  ار  وا  يرگید  لماع  ینادان  زج  هک  دراد  هحفـص  نیا  ریظن  یتاحفـص  رایـسب  هچ  و  هدرک ، هابت 

هب شردپ  ترضح و  نآ  دروم  رد  هک  يداه  ماما  هرابرد  هکیئاج 
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رانک رد  وا و  رهطم  دقرم  هب  هفرشم ، يارماس  هکیتروص  رد  تسا  مق  رد  شنفدم  دیوگ  یم  هداتفا ، رت  گرزب  یهابتشا  هب  دوب ، هداتفا  هابتـشا 
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نامـسآ هب  هک  نیرز  هبق  نامه  دشخرد ، یم  دنا ، هدش  نفد  نآرد  یناتـسرهش  زا  شیپ  اه  لاس  هکم  يرکـسع  ماما  شکاپ  دنزرف  دـقرم  وا 
وا و نآ  زا  ار  سدقم  دقرم  نیا  اقفتم  هک  تسا  خیراوت  اه و  گنهرف  نیا  دیوج و  یم  يرترب  درخ  شوه و  یئانـشور  رب  و  دـلاب ، یم  دـنلب 

. دناد یمن  ار  همه  اهنیا  یناتسرهش  یل  دننادیم  وا  دنزرف 
: یناتسرهش رظن  رد  هعیش  تازایتما  - 8

تسا 2ر25  هیبشت  لولح و  خسانت ، هب  هدیقع  هعیش : تایصوصخ  زا  دیوگ :
راکهنگ  يوگغورد  ره  رب  دیآدورف ؟ نیطایش  یسک  هچ  رب  مزاس  هاگآ  ار  امش  ایآ  خساپ " -

ره هب  ار  ناتتسد  امش  تسین ، یعدار  عنام و  هنوگ  چیه  تسا  نودم  دیدج  میدق و  زا  اهنآ  یمالک  ياهباتک  رد  هعیـش  دئاقع  امـش و  نیب  " 
ناتتریصب هدید  دوخ و  مشچ  دریگ . یمنار  امـش  مشچ  ولج  یـسک ، دیدرک  هاگن  نوچ  ای  دنک و  یمن  هاتوک  ار  نآ  یـسک  دیدوشگ ، مادک 

مینک هعجارم  ناشاهنادان  هب  هدرک  لزانت  امش  اب  میرضاح  یتح  دیسرپب  هعیش  يافرع  املع و  زا  دیهاوخ  یم  سک  ره  زا  ای  دیئاشگب  اقیقد  ار 
شـسرپ دنهد  یم  تبـسن  ریخا  نورق  رد  شلاثما  نیـسح و  هط  هداد و  تبـسن  هعیـش  هب  یطـسو  نورق  رد  یناتـسرهش  هک  يدئاقع  نیا  زا  و 

شزرا بیترت  نیا  هب  دیناد ؟ یم  ناملـسم  ارنانآ  دیلئاق و  ینید  شزرا  دئاقع  نیا  هب  نادقتعم  يارب  امـش  ایآ  دیـسرپب  اهنآ  زا  دـیروآ ، لمعب 
. تسناد دیهاوخ  ار  وا  يراد  تناما  هاگیاپ  یناتسرهش و  باتک 

ياهاعدا اهغورد و  زا  رادـقم  نیا  مبای  یمن  دـنک  یفرعم  ار  شباتک  یناتـسرهش و  تقیقح  دـناوتب  هک  يریبعت  یناد  نخـس  گنهرف  رد  نم 
بیاعم هنک  نداد  ناشن  زا  شلطاب 
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ینخس تسا ، هدمآ  نادلبلا 5ر315  مجعم  رد  هکنانچ  یمزراوخ  دمحم  شرـصاعم  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هاتوک  وا  حور  ياهیگدیچیپ  و 
دیوگ : ثیدح  لاوصا و  هقف و  رد  شخیاشم  نایب  زا  دعب  تسوا . مالک  حیرص  نیا  دهد و  ناشن  ار  وا  هیحور  دناوت  یم  هک  دراد 

وا لماک  لقع  ناوارف و  لضف  زا  ام  تاقوا  زا  يرایـسب  دیدرگ  یم  ماما  وا  اقح  دوبن  داحلا ، رفک و  هب  شلیم  دئاقع و  رد  شتاهابتـشا  رگا  " 
دعاسم نآ  اب  لقن  لقع و  زا  یلیلد  چـیه  هک  ار  يرما  و  هتـشگ ، لـیامتم  درادـن ، یلـصا  چـیه  هک  يزیچ  هب  وا  هنوگچ  هک  مینک  یم  بجعت 

. تسا هدرک  رایتخا  تسین ،
. نامیالا رون  نم  نامرحلا  نالذخلا و  نم  هللااب  ذوعن 

ریگرد یئاه  ثحب  اهوگتفگ  وا  ام و  نایم  هفـسلف . ياهیگریت  هب  یمرگ  رـس  تعیرـش و  رون  زا  شندـنادرگ  يور  رطاخ  هب  زج  تسین  نیا  و 
لاق هلمج  کی  هن  مدش  رضاح  ار  وا  ظعو  سلاجم  زا  يرایسب  نم  درک . یم  هغلابم  اهنآ  زا  عافد  هفسالف و  بهاذم  زا  يرادفرط  رد  وا  دش ،

 " تسا . رت  هاگآ  شلاحب  ادخ  و  یعرش ، لئاسم  هب  خساپ  هن  دوب و  شنایب  رد  ص )  ) هللا لوسر  لاق  ای  هللا 
رب دنز و  رهم  شلد  شوگ و  رب  و  دزاس ، هارمگ  شیهاگآ  اب  ار  وا  شیادخ  و  دریگ ، دوخ  يادخ  ار  شسفن  ياوه  هک  سکنآ  يا  هدید  ایآ 

دیوش ؟ یمن  رکذتم  ارچ  دنک ، تیاده  ار  وا  دناوت  یم  ادخ  زج  یسک  هچ  ایآ  تروص  نیدب  دنکفا  هدرپ  شا  هدید 

هحفص 252 ] ] 

هیمیت نبا  هنسلا  جاهنم  باتک  دقن 
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هراشا

ار هنـسلا "  جاهنم  مان "  هک  دیرگنب  باتک  نیا  هب  دشاب ، هدش  يراذگمان  شمان ، موهفم  فلاخم  هک  دینک  هعجارم  یباتک  هب  دـیهاوخب  رگا 
. لیلد یب  نانخـس  اه  غورد  اه ، یهارمگ  زا  رپ  تسا  یباـتک  دـنمانب  هعدـبلا "  جاـهنم  ار "  نآ  تسا  هتـسیاش  دـنا و  هدرک  هیراـع  نآ  يارب 
زج يزیچ  باتک  نیا  رد  ع .)  ) یحو تیب  لها  اب  تخس  دانع  ینمـشد و  نارذگ و  تعدب  زا  يرادفرط  ناناملـسم ، ریفکت  تاملـسم ، راکنا 
دب عینـش ، ياه  تبـسن  اب  ندـناشک  ازـسان  یـشاحف و  هب  ار  نخـس  شیاج ، زا  نخـس  فیرحت  رییغت و  قیاـقح  ندرک  بوشم  ضحم ، غورد 

: نآ زا  یئاه  هنومن  کنیا  دیبای و  یمن  ندش ، ناسک  ضرعتم  یشاحف  تنوشخ و  اب  یئوگ 
نوتـس هد  نامتخاس  رد  یتح  دشاب  یم  دـسر  هد  هب  شرامـش  هک  يراک  ماجنا  ای  هد ، ددـع  زا  تهارک  یکی  هعیـش  ياهینادان  زا  دـیوگ : - 1

هک تسا  بجعت  ياج  و  دنراد ، یم  نمـشد  یلع  زج  ار  هرـشبم ، هرـشع  اریز  اهزیچ ، رگید  و  دـنرب ، یمن  راکبانب  رد  ریت  هد  و  دـنزاس ، یمن 
هنسلا ) جاهنم  1ر9  نمشد ) ار  ات  هد  زا  يات  هن  یلو  دنراد ، یم  تسود  ار ، هن  ظفل  نانآ 

رد دـنیوگ و  یم  کی  هن و  نآ  ياـج  هب  دـنروآ و  یمن  ناـبز  هب  ار  هد  ددـع  هک  تسا  نیا  نایـضفار  بصعت  زا  دـیوگ  دـلج 2ر143  رد  و 
یم تیاعر  ناشاهراک  زا  يرایـسب  رد  ار  هد  ددـع  زا  زارتحا  رد  شـشوک  دـنهد . یمن  رارق  هد  ار  اهنآ  دادـعت  دوخ  ياهانب  رگید  ای  اهنوتس 

. دننک

هناقمحا ياه  تمهت  اه و  تبسن  خساپ 

دراد تهارک  هد  ددع  زا  هعیش  دننام 
؟ دزاس رشتنم  شباتک  رد  ار  یئاوسر  نیا  ناناملسم  نیب  رد  هک  تسین  بیع  نیا  دمان  یم  مالسالا  خیش  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  ایآ  خساپ -

یئاسر تمکح  ای  یقرتم  هفسلف  ای  هقباس  یب  قیقحت  هکنیا  لثم  دنک  رارکت  ار  یهاو  بلطم  نیا  نآ ، لالخ  رد  و 

هحفص 253 ] ] 

. تسا هدروآ  دنک ، هدنز  ار  یمالسا  تما  هک 
هب نوچ  دـیآ ، رد  غورد  دـیوگب  ینخـس  نوچ  هاـگنآ  دـهد  تبـسن  تلیـضف  ملع و  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يدرم  هصق  رت ، بیجع  نیا  زا  اـما 
درم نیا  ایوگ  دنام ، رت  نیئاپ  اهنآ  زا  هکلب  اهزب  ناپوچ  نانخـس  هب  شجنـس  يوزارت  رد  شیاهراتفگ  دشاب  فالخ  رب  دـهد ، تبـسن  یـسک 

هدنامن اهنآ  زا  رگید  یسک  لاوحا  ینوگ  رگد  اب  هک  دیوگ  یم  نخـس  يا  هدش  ضرقنم  تلم  کی  زا  دنک ، یم  لقن  يزیچ  هعیـش  زا  یتقو 
دیادزب ؟ نانآ  زا  ار  نیغورد  ياه  تبسن  هدرک ، عافد  شموقو  دوخ  میرح  زا  دسانشب و  ار  دوخ  تیثیح  وربآ و  ات  تسا 

موق نیا  بتک  زا  زیربل  ناهج  مهم  ياه  هناخ  باـتک  دـشخرد و  یم  هقرف  نیا  دارفا  زا  رفن  اـهنویلم  هب  نیمز  هدرتسگ  ناوخ  هتـشذگ ، نیا  زا 
: تسا هدمآ  هعیش  نآرق  رد  یلب  تفای . ناوت  یم  ار  يا  هرخسم  بلطم  نینچ  بتک ، نیا  زا  کیمادک  رد  اهنآ و  زا  یسک  هچ  دزن  ایآ  تسا .

 " هلثم روس  رشعب  اوتاف  رشع  لایل  رجفلا و  اهلاثما و  رشع  هل  هنسحلاب  ءاج  نم  هلماک و  هرشع  کلت  " 
رابکی يا  هعمج  ره  رد  هعیش ، هک  تسا  تارشع  ياعد  نیا  دناوخ و  یم  زور  بش و  زا  یتصرف  ره  رد  ار  تایآ  نیا  هعیـش  لیبق ،.. نیا  زا  و 

دیاب هک  تسا  یبحتـسم  راکذا  نیا  و  دوش ، رارکت  نآ  رد  ینیعم  هروس  راب  هد  دـیاب  هک  تسا  یبحتـسم  ياهزامن  نیا  و  دـناوخ ، یم  ار  نآ 
میناوخ . یم  هعیش  ياهبتک  رد  رشع ) تالوقم  مان  هب  هفسلف  رد   ) هرشع ضارعا  رهاوج و  و  هرشع ، لوقع  ثحب  و  دوش ، هدناوخ  هد  هد ،
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هحفص 254 ] ] 

. دراد مان  هد  ربمغیپ ، تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
درک . دنمورین  زیچ  هد  هب  ار  یمدآ  لقع  دنوادخ  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

. تسا ماما  تافص  زا  تلصخ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تفرگ . ارف  تلصخ  هد  ربمغیپ  زا  یلع  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دنا . هداد  هدژم  تلصخ  هد  هب  ار  نایعیش  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . قالخا  مراکمزا  تلصخ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دوش . یمن  اپ  رب  تمایق  دوشن ، رادیدپ  تمالع  هد  ات  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تلصخ . هد  هب  رگم  دوب ، دهاوخن  دنمدرخ  نموم  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دروخ . دیابن  ار  زیچ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
. تسا كاپ  رادرم  زا  زیچ  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دناوخ . زامن  دیابن  اج  هد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . هجرد  هد  ار  نامیا  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

تسا . شخب  هد  ار  تیقاع  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
. تسا شخب  هد  ار  دهز  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

تسا . شخب  هد  ار  توهش  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . شخب  هد  ار  تکرب  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

. تسا شخب  هد  ار  ءایح  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
. تسا دوجوم  تلصخ  هد  هعیش  رد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

دراد . مهس  هد  مالسا  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 
تسا . تلصخ  هد  كاوسم  رد  تسا : نایعیش  راتفگ  زا  نیا  و 

لد رب  هک  دـنکیم ، بیذـکت  ار  هیمیت  نبا  همه ، همه و  شتمظع ، اب  هینرا  و  نانآ ، دابآ  ياهنامتخاس  و  هعیـش ، هتـشارفا  رب  ياـه  خاـک  نیا  و 
. تسا هتشذگن  هیمیت  نبا  نیغورد  ياه  هتفاب  شنایناب  زا  مادکچیه 

یتسود هب  ار  سک  چیه  تسین و  لئاق  یشزرا  یئاهنت  هب  ددع  يارب  هعیش  الوصا 

هحفص 255 ] ] 

مان هرابرد  نانآ  زا  يدحا  زا  ایند  شدرگ  و  دراد . نمـشد  ای  تسود  ار  شدودعم  دـنچ  ره  دـنک ، یمن  يراذـگ  تمالع  ددـع ، ینمـشد  و 
. میرب یم  هانپ  ادخ  هب  ینادان  همهنیا  زا  تسا . هدینشن  کی  هن و  ناونع  هب  هد ، ددع 

یبادرس دننام  دنـشک  یم  ار  وا  راظتنا  اجنآ  رد  هداد ، رارق  لحم  دنچ  ناشرظتنم  ماما  يارب  هکنیا  هعیـش ) ینعی  ناشیاهینادان و  زا  دیوگ : - 2
ناویح ای  بسا  ای  رتسا   ) یناویح اجنآ  رد  یهاگ  و  رگید . ياج  دنچ  هدـیدرگ و  بئاغ  اجنا  رد  وا  دـننک ، یم  نامگ  تسا و  ءارماس  رد  هک 
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جراخب ار  وا  رگید  تاقوا  ای  زور  تاعاس  رد  اـت  دـنرامگ  یمار  یـسک  اـجنآ  رد  و  دوش . راوس  دـمآ ، نوریب  یتقو  اـت  دـنرادیم  هگن  رگید )
نوریب فالغ  زا  دشاب  ناشلباقم  رد  یـسک  هکنیا  نودب  ار  ریـشمش  " و  وش ، نوریب  امیالوم  يا  جرخا " : انالوم  ای  دیوگب  دهد و  ادن  ندـش 

اهنآ رظتنم  ادابم  اتدنناوخ  یمن  زامن  یتح  هداتـسیا  شتمدخ  هب  امئاد  هک  دنتـسه  یناسک  هعیـش  نیب  رد  دـنراد ، یم  رب  حالـس  دنـشک و  یم 
دننام شروهظ  لحم  زا  رود  ياهاج  رد  نانآ  و  دنراد ، زاب  شتمدخ ، هفیظو  يادا  جورخ و  زا  ار  وا  زامن ، دشاب و  زامن  رد  وا  دنک و  جورخ 

یم ار  وا  جورخ  دنلب ، يادص  اب  و  هداتسیا ، قرشم  تمـس  هب  ور  رگید  تقو  رد  ای  ناضمر ، هام  رخاوا  هزور  هد  رد  هچ  ص ،)  ) ربمغیپ هنیدم 
دنهاوخ .

یم اریمح  ار  هشیاع  اریز  دـننک  یم  يزیمآ  گنر  زمرق ، گـنر  هب  ار  نآ  یهاـگ  هدرک و  يرادـهگن  ار  يا  هرب  ناـنآ : ياـه  تقاـمح  زا  - 3
یم هجنکـش  رگید ، ياـهرازآ  وم و  ندـنک  اـب  ار  ناویح  هدرک  ضرف  هشیاـع  ار  نآ  و  هدـش ) هتفرگ  زمرق  ینعی  رمحا  زا  اریمح  و   ) دـندیمان

دنشاب . هداد  رفیک  ار  هشیاع  هلیسو  نیدب  ات  دنهد ،
ندز ياجب  نیا  دنیوگ  یم  دنروخ و  یم  هتفرگ  نآ  زا  نغور  هتفاکـش  ار  تسوپ  مکـش  هاگنا  دننک  یم  نغور  زا  رپ  ار  یتسوپ  رگید  و  - 4

. تسوا نوخ  ندیشون  رمع و 
رفیک هاگنآ  رمع ، مان  هب  ار  يرگید  رکب و  ابا  مان  هب  یکی  ار  ایـسآ  ياهغالا  زا  غـالا  ود  اـهنآ  زا  یخرب  يراذـگمان  تسا  لـیبق  نیا  زا  و  - 5

ياج هب  غالا  ود  نداد 

هحفص 256 ] ] 

. رمع رکب و  وبا  نداد  رفیک 
تسا . هدرک  رارکت  زاب  دوخ  باتک  رد 2ر145  ار  تبسن  هس  نیا 

یم دیز و  یم  دوب ، هدرک  نینچ  هکار  يدرم  ياپ  ماکح  زا  یکی  هکیئاج  ات  دنـسیون ، یم  ناشاهاپ  ریز  هب  ار  ناشمان  یهاگ  دـیوگ : یم  - 6
. منک ناشدوبان  ات  منز  یمار  اهنآ  هتسویپ  مدز و  ار  رمع  رکب و  ابا  نم  تفگ :

دننک 1ر0 11  یم  نعل  ار  اهنآ  هدیمان ، رمع  رکب و  یبا  مان  هب  ار  دوخ  ياهگس  نانآ  زا  یضعب  و  - 7
نوهوم و تسا ، هدرک  هدولآ  اهنادـب  ار  شباتک  نیبج  هیمیت  نبا  هک  یئاهزیچ  هب  ار  شتاحفـص  هک  میدرکیمزیهرپ  نامباتک  رد  اـم  خـساپ -
. تسا هدرک  هایـس  ار  همه  شموق  خـیرات  و  تشا ، یناگدـنز  خـیرات  تاحفـص  هکلب  شباتک  تاحفـص  اهنت  هن  هک  یئاهزیچ  میزاس . هدولآ 

میوگب نآ  بیقعت  رد  و  منک ، لقن  ار  اهنآ  مداد  حـیجرت  دـنامب ، هدیـشوپ  بلاـطم  نیا  حول  هداـس  یمدرم  رب  مدیـسرت  نم  هک  اـجنآ  زا  یلو 
هچوک و لذارا  نود و  مدرم  هک  تسا  یئاه  تبسن  اهنت  تسا ، نادنمشناد  يوگتفگ  یملع و  ياه  ثحب  زا  جراخ  هک  تاموهوم  نیا  لاثما 

هنوگ نیا  اریز  دـنرآ ، مرـش  دوخ  تیناسنا  ههبج  رب  اـهمان  نیا  ندروآ  زا  هک  دنـشاب  یناـسک  اـهنآ  نیب  رد  دـیاش  دـنهد و  یم  مه  هب  رازاـب 
. درک ادیپ  ناوت  یمن  هیمیت  نبا  تالایخ  ماهوا و  رد  زج  یئاج  شا  یجراخ  دوجو  يارب  هک  تسین  تمهت  زج  يزیچ  اهیگدنفاب 

یم ازـسان  شحف و  هدمآ  هاگنآ  دراد . دمعت  ضحم ، ياهغورد  نیا  نتخادـنا  مه  هب  رد  و  دزاس ، یم  دوخ  زا  ار  نیغورد  ياه  بقل  نیا  وا 
، فیلات بدا  ملع و  مسر  هکلب  دنک  یمن  تیاعر  ار  ینید  بادآ  اهنت  هن  وا  دهد ، یم  ناشن  تلاذر  هعیـش  هب  تبـسن  و  دنکیم ، رکفت  دیوگ ،

. دمهف یمن  مه  ار  نایب  ملق و  تفع  لقن و  رد  تناما  و 
دـئاقع و هب  تبـسن  مدرم ، ینادان  لهج و  زا  یـشان  و  هدوب ، طوبرم  هتـشذگ  نورق  هب  نیغورد  ياه  تبـسن  نیا  درب ، نامگ  دـیابن  هدـنناوخ 

لماع هک  تسا  یمالسا  بهاذم 
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هحفص 257 ] ] 

هتفرـشیپ و مدرم  راکفا  زورما  اریز  دـش ، دـهاوخن  رارکت  هک  تسا  ناگتـشذگ  هصق  دـننام  رگید  تسا و  هدوب  نانآ  نایم  هلـصاف  يرود  نآ 
نیدب تسا . هدش  مدرم  نیب  فورعم  روهـشم و  بهذم  ره  دئاقع  و  هتخاس ، کیدزن  مه  هب  تخـس  ار  ناهج  ياهروشک  دوجوم ، تاطابترا 

هب ار  هعیش  ناینیشیپ  دننام  دوشن  ادیپ  یسک  رگید  دنناوخ ، یم  شا  ینارون  نارود  نادرخبان ) ار  نآ  هک   ) رصع نیا  رد  تسا  هتسیاش  بیترت 
. دهد تبسن  هیام  یب  تاموهوم  تالایخ و  نیا 

ار هیام  یب  بلاطم  نیمه  دزاس و  یم  رشتنم  ار  نیغورد  ياه  تبسن  نیمه  دوخ  تافیلات  تاحفص  رد  زورما  رصم  ناگدنسیون  ملق  اما  یلب ،
یم هضرع  ناگتشذگ  زا  يرادفرط  هب  تسا  رتکان  رطخ  ناینیشیپ  نیغورد  ياه  هوای  زا  یگیامیب  یهاوخ و  دب  رد  بتارم  هب  هک  یتافاضا  اب 

. دنک
شراثآ و  رتدـیدش ، شا  یئارگ  لطاب  زورما  هدنـسیون  هک  میهد  یم  ناشن  میزاس و  یم  هاگآ  تانایب  نیا  نتم  هب  ار  امـش  يدوز  نیمه  هبام 

تسا یتفگش  ياج  فصو  نیا  اب  تسا  رتشیب  شیوگ  هوای  ناداتـسا  ناگتـشذگ و  زا  ءاشحف  لطاب و  هب  و  رت ، وگغرود  شنابز  و  رت ، حیقو 
!! دنناوخ یم  ارف  هملک  تدحو  دیحوت و  هملک  هب  ار  یمالسا  تما  نایاقآ  نیمه  هک 

نافلوم هکیئاج  ات  تسا  رت  راکـشآ  هلبق ، لها  فئاوط  همهزا  نایـضفار  رد  غورد  هک  دـنراد  هملک  قافتا  همه  نادنمـشناد ، دـیوگ : یم  - 8
تیاور اهنآ  لاثما  هملـس و  نب  هللا  دبع  روعا و  ثراح  و  هزمح ، نب  مصاع  دننام  هعیـش ، يامدـق  زا  يدـحا  زا  يراخب  دـننام  حیحـص  رابخا 

دننایعیش 1ر15  ناکین  زا  نانیا  هکنیا  اب  تسا ، هدرکن 
مادـک ایآ  هک  دـنراد  هلئـسم  نیا  رد  دوخ ، بتکرد  یلـصفم  ثحب  املع  دـهدیم  ربخ  تسا  هارمه  املع  قافتا  لقن  اب  هک  يوتف  نیا  خـساپ -

تـسدب اـملع  عاـمجا  نیا  رباـنب  نایـضفار ... رد  غورد  هک  تسا  نیا  تقد ، ثحب و  نآ  هجیتـن  دـنرت و  وگغورد  هلبق  لـها  فئاوط  زا  کـی 
دنکیم یبوکیاپ  دصقریم و  و  دنزیم ، فک  هیمیت  نبا  لاح  هدمآ ،

هحفص 258 ] ] 

جاـهنم ياـهباتک "  هب  هعجارم  و  دـیوگ . یم  هچنآ  رد  تسا  وا  دوخ  غورد  رب  قداـص  هاوگ  موق  ياـهباتک  همه  بیترت  نیاـب  هک  دـنادیمن  و 
. دنرت وگغورد  قیرف ، مادک  هک  دهدیم ، هئارا  امب  یقداص  ناهرب  ودنآ  یگنهامه  هباشم  ياهباتک  لصفلا " و  هنسلا " و " 

هک تنس  لها  هناگشش  ياهباتک   ) تس حاحص  دنا ،... هدرکن  لقن  هعیش  زا  حیحص  رابخا  نافلوم  دیوگ : هکنیا  شیاهغورد  نیرت  بیجع  زا 
هک یناسک  زا  ناشراک و  وکین  نیعبات  هباحـص و  زا  هعیـش  يامدق  قیرط  زا  تیاور  زا  ولمم  دیرگنب  ار  دـنا )  هدوب  حیحـص  تیاور  هب  دـیقم 

. دیدرگ هظحالم   167 دلجم 169 - نیمه  رد  ارنآ  لیصفت  هکنانچ  دشابیم ، دنا ، هدمآ  ثیدح  خیاشم  زا  اهنآ  زا  سپ 
توبن لدع و  دیحوت و  لصا  هس  هدش و  عقاو  رخآ  رد  هک  تماما  و  توبن ، لدع ، دـیحوت ، تسا : لصا  راهچ  رد  نید  لوصا  هیماما  دزن  - 9

ار تسا ، یندـیدان  مه  ترخآ  رد  ادـخ  هکنیا  و  نآرق ، ندوب  قولخم  هب  هدـیقع  تافـص و  یفن  دـیحوت ، لـصا  رد  ناـنآ  و  تسنآ . زا  لـبق 
ار سک  ره  دناوتیمن  و  دنک ، تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دناوتمین  ادخ  دنیوگیم  و  دنوشیم ، ادخ  تردق  رکنم  لدـع  رد  و  دـننکیم . لخاد 

ياهزیچ دـهاوخن و  ار ، تسا  هدـش  هک  يزیچ  دـهاوخب و  دـشابیمن  جراـخ  رد  هک  يزیچ  دـیآ  یم  شیپ  هاـگ  وا  و  دزاـس . هارمگ  دـهاوخب 
دـشاب یمن  دهاوخن ، وا  هچ  ره  دـشاب و  یم  دـهاوخب ، وا  هچنآ  و  تسا ، اناوت  زیچ ، ره  رب  تسا و  زیچ  همه  قلاخ  ادـخ  هکنیا  اهنآ  و  رگید ..

دنرکنم 10 ر 23 . ار ،
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هعیش نید  لوصا  هب  عجار  وا  ياه  تمهت  خساپ 

بهذم لوصا  رد  هک  ار  تماما  و  دراذگ ، یمن  بهذـم  لوصا  نید و  لوصا  نیب  قرف  هک  هدیـشک ، اجک  ات  دـیرگنب  ار  درم  ینادان  خـساپ -
زا ار  داعم  مه  لیلد  نیمه  هب  دسانـش  یمن  دـنک ، یم  ثحب  اـهنآ  زا  هکار  یموق  دـئاقع  هجیتن  رد  هدراذـگ و  نید  لوصا  باـسح  هب  تسا ،

دینک . یمن  ادیپ  تسا ، نید  لوصا  زا  داعم  ایآ  دشاب  هتشاد  فالتخا  هک  ار  هعیش  رفن  ود  هکیلاح  رد  تسا ، هتخادنا  نید  لوصا  رامش 
ریما اـم  يـالوم  تیـالو  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دوب ، دـهاوخن  رود  ناـهرب ، ساـیقم  زا  دوش ، هدرمـش  نید  لوـصا  زا  تماـما ، رگا  دـنچ  ره 

تیالو هب  ار ، نینموملا 

هحفص 259 ] ] 

یلع هب  نینموملا  ریما  ظفل  و  نیذـلا .. اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  نایب : نیا  هب  هتخاـس ، نورقم  ص )  ) شلوسر تیـالو  دوخ و 
دش . میهاوخ  ضرعتم  الصفم  ار  شثیدح  يدوز  نیمه  هب  تفر و  تراشا  نآ  هب  موس 84  دلج  رد  هکنانچ  هتفای ، صاصتخا ، (ع ،)

مکیلع تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دـیوگ : هک  اجنآ  هداد  رارق  نید  لامک  هیاـم  ار ، یلع  تیـالو  گرزب ، يادـخ  رگید ، هیآ  رد  و 
انید  مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و 

مداد "  اضر  امش  يارب  نید  ناونعب  ار  مالسا  هدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  و  لماک ، ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  " 
ان شناگدـنب  رب  ادـخ  ياه  تمعن  و  صقان ، نید  دوبن  نینچ  رگا  هتفرگ و  رارق  نید  لوصا  زا  یکی  تیالو  هک  تسا  نآ  هناـشن  ینعم  نیا  و 

دبای . یم  ققحت  تسا ، هتفریذپ  نید  ناونع  هب  ناناملسم  يارب  دنوادخ  هک  مالا  لامک  تیالو  اب  دنام و  یم  مامت 
دیامرف : تسا ، هدرکن  غالبا  ار  شتلاسر  دنکن ، غالبا  ار  نآ  ص )  ) لوسر رگا  هک  دراد ، تیمها  تیالو  نیا  اجنآ  ات 

سانلا : نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 
رـش زا  يادخ  يا ، هدرکن  غالبا  ار  شتلاسر  ینک ، یهاتوک  رگا  و  نک ، غالبا  تسا  هدیدرگ  لزان  تراگدرورپ  زا  وت  رب  هچنآ  ربمایپ : يا  " 

 " تشاد دهاوخ  ظوفحم  ارت  مدرم 
، دـینک هعجارم  تسا ، هدیـسر  هدربمان ، هناگ  هس  تایآ  دروم  رد  قیرط  اه  هد  زا  هک  هدراو  ثیداـحا  هب  رگا  دـش ، داـی  هچنآ  رد  امـش  دـیاش 

. میا هدش  ضرعتم  لیصفت  هب  دلج  نیا  رد  115 و  88 و 126 - مود 144 - دلج  رد  ار  بلاطم  نیا  ام  دیبایب . يرتشیب  تریصب 
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تسا و تیالو  تحص  هب  طونم  طورـشم و  لامعا  همه  یلوبق  هک  میدرک  هراشا  نتم  مود 302 و 301  دلج  رد  بلاطم ، دودح  نیمه  هب  و 
هب لامعا  هیلک  هک  تیـصاخ ، نیا  مادـک  چـیه  نید  عورف  رد  تسا و  نینچ  نیا  توبن  دـیحوت و  دروم  رد  هکنانچ  تسا  نیمه  لـصا  ینعم 
نب رمع  هک  تسا  هدوب  ملـسم  مالـسا ، ددص  رد  ربمغیپ  باحـصا  دزن  رما  نیا  دـیاش  و  دوش . یمن  هدـید  دـشاب ، هتـشاد  یگتـسب  نآ  تحص 

، دشابن شیالوم  وا  یـسک  رگا  تسا و  ینموم  ره  يالوم  نم و  يالوم  نیا  دیوگ : یم  دـندما ، شدزن  یهاوخ  دادـب  رفن  ود  یتقو  باطخلا 
مود 360 . دلج  دینک  هعجارم  دوب  دهاوخن  نمومرگید 

ع)  ) وا رگا  تسا و  رفک  ناشن  و  قافن ، تمالع  یلع  ینمـشد  دراد : تلالد  هک  یـضیفتسم  ثیداحا  زا  يا  هراـپ  هب  يدوزب  دـلجم  نیمه  رد 
درک . میهاوخ  تراشا  تسا ، نوریب  نامیا  زا  رگم  دریگ  یمن  نمشد  ار  وا  یسک  و  دندش ، یمن  هتخانش  ص )   ) ربمغیپ زا  دعب  نانموم  دوبن 
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فرحنم قح  طارـص  زا  دشاب ، فرحنم  توبن  دیحوت و  زا  هک  یـسک  دـننام  دـشاب  نادرگور  شتیالوزا  سک  ره  هکنیا  رب  تسا  لیلد  اهنیا 
دیاب لوصا  زا  ار  تیالو  دـسریم  رظن  هب  تسا ، بترتم  تیالو  رب  توبن ،) دـیحوت و   ) لصا ود  ماـکحا  زا  يرایـسب  هک  اـجنآ  زا  سپ ، تسا .

رب دیابن  هک  تسا  هتفهن  یعامتجا  مکح  حلاصم و  اجنیا  رد  اریز  دـشاب ، ینثتـسم  ماکحا  يا  هراپ  زا  هک  تسین  یتافانم  رما  نیا  رد  و  درمش ،
. دنام هدیشوپ  یسک 

ضحم دیحوت  نیا  تسا ، تاذ  نیع  تسین و  تاذ  رب  دئاز  میئوگب  ینعی  دنک  یم  یفن  هعیش  هک  ینعم  نآ  هب  رگا  تافص ، یفن  دروم  رد  اما 
. دـنیاربم ینعم  نآ  زا  نایعیـش  دـنیوگ ، یم  هلطعم "  هک "  دـشاب  ینعم  نآ  هب  رگا  و  تسا . مـالک  بـتک  نآ  هراـبرد  ثـحب  ياـج  تـسا و 

قداص ناهرب  هکنانچ  درادن . دوجو  دنک ، يربارب  وا  اب  تمدق  رد  دشاب و  یلزا  هک  رگید  زیچ  ادخ  اب  اریز  نآرق  تقلخ  رد  نخـس  نینچمه 
تسا . ضرعتم  لیصفت  هب  دئاقع ، بتک  ار  نآ 

قطنم تسین و  مسج  ادخ  هک  تسنآ  شلیلد  تسا ، یندیدان  ادخ  هکنیا  اما 
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درک . هعجارم  شبسانم  ياج  هب  دیاب  زین  ثحب ، نیا  يارب  تسنآ . هاوگ  تنس ، باتک و  هب  دیوم  حیحص 
ار اهنآ  هک  یـسک  یهارمگ  رد  يدیدرت  دـیدج  میدـق و  زا  هعیـش  تسا  ضحم  ياه  غورد  تسا ، هداد  تبـسن  نانآ  هب  هک  اهزیچ  ریاس  اما 

10. درادن دشاب ، دنم  هدیقع 
دنناوخ یم  هعمج  زامن  هن  هدرک  اهر  دنرب ، اه  نآ  رد  ار  شمان  دنراذگب و  مارتحا  هدرک  رما  دنوادخ  هک  ار  دجاسم  نایـضفار  دیوگ : یم  - 
دهاشم یلو  تعامجب  هب  دنرازگ  یم  زامن  يدارفا  دنارذگب ، زامن  نآ  رد  مه  رگا  تسین  ناشدـجاسم  يارب  یمارتحا  و  تعامج ، زامن  هن  و 

يارب هکنایجاح  هویـش  هب  هدرک  فوکع  اجنآ  رد  ناکرـشم  دـننام  و  دـنهن ، یم  ناوارف  مارتحا  دـنا ، هدرک  اـنب  اـهروگ  زارف  رب  هک  يراـثآ  و 
ترایز زا  ار ، ناکاما  نآ  ترایز  اهنآ  زا  یخرب  هکیئاج  ات  دنهد . یم  رارق  دوصقم ، دصقم و  ار  اجنآ  دـنور ، یم  هکم  هب  قیتع  تیب  ترایز 

، دنیوگ یم  ازسانار  وا  دنکن  ینغتسم  بجاو ، جح  ترایز  زا  ار  دوخ  اهنآ  ترایز  اب  یسک  رگا  هکلب  دننا  دیم  رترب  جح  لمع  ماجنا  هبعک و 
ناکرـشم نایحیـسم و  نید  زا  يا  هنومن  دوخ  نیا  و  دوب ، دهاوخ  یئوگدب  لومـشم  دورن  دـهاشمهب  تعامج  هعمج و  ياج  هب  رگا  هکنانچ 

تسا 1ر 131 .
یم ناتـسرپ  تب  ياه  هناخ  دننام  دنا ، هدرک  مارح  ار  اهنآ  نامتخاس  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  يروبق )  ) دهاشم نایـضفار  دـیوگ : رد 2ر39  و 
جح کسانم  ماـن "  هب  درک  فینـصت  یباـتک  دـیفم  هکناـنچ  دـنهد . یم  رارق  جـح  لـمع  دـننام  ار  شترایزونایـضفار  زا  یخرب  و  دـنزاس .

دوش . یم  هدید  نایحیسم ، ياه  كرش  غورد و  عون  زا  یئاه  كرش  غورد و  نآ  رد  دهاشملا " و 
تاقبطرد عیشت  رهاظم  زا  یکی  هدنهد  ناشن  نیشن  هعیش  کچوک  تابـصق  یتح  واهاتـسور  رد  هچ  اهرهـش و  رد  هچ  دابآ ، دجاسم  خساپ -

نایعیش دزن  دجسم  سیجنت  دنناد : یم  یفئاظو  ماجنا  هب  فظوم  دجسم  ربارب  رد  ار  دوخ  صاخ  مارتحا  اب  هک  تسا  هعیـش  ندمتم  طسوتم و 
دجـسم ریهطت  دـنک و  ادـیپ  یهاگآ  زامن  زا  لبق  دجـسم  ندـش  هدولآ  زا  یـسک  رگا  و  تسا . بجاو  تساجن  زا  نآ  ندرک  كاـپ  و  مارح ،

دتسیا زامن  هب  هدرکن 

هحفص 262 ] ] 

تمرح کته  ناونع  رگا  دجـسم  رد  تساجن  نیع  ندرک  درا  و  دننک ، ثکم  دجـسمرد  دـیابن  ءاسفن  ضئاح و  بنج ، تسا . لطاب  شزامن 
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تسا . عونمم  دنک ، ادیپ 
دیاب ار  شرس  دنک  نینچ  هک  یسک  تسا و  هورکم  دجسم  رد  دشاب  ایند  روما  زا  هک  تدابع  ادخ و  رکذ  زج  نتفگ  نخـس  هلماعم و  عون  ره 

هیاـسمه هک  دـنا  هدرک  لـقن  ص )  ) ربـمغیپ زا  ار  تیاور  نیا  هعیـش  همئا  دنکـشب . ار  تنهد  ادـخ  كاـف "  هللا  ضف  تفگ "  ار  وا  دـیبوک و 
تعامج هماقا  نایعیش و  لمع  تسنآ و  ضرعتم  هعیش  هقف  هک  رگید  تامارتحا  زا  يرایسب  تسین و  هتفریذپ  دجـسم  رد  زج  شزامن  دجـسم 
هدیشوپ وا  رب  هک  تسنآ  زا  رت  راکشآ  دریگب ، هعیش  زا  رابخا  و  دنک ، اهرهش  رود  یـشدرگ  هکیـسک  يارب  بلاطم  نیا  نآ . هدنهد  ناشن  اه ،

دنامب .
رب يانث  دورد و  و  نانآ ، ترایز  اب  هکلب  دـنک ، یمن  تدابع  ار  دـهاشم  نابحاص  هعیـش  اریز  درادـن ، ناکرـشم  هب  یطبر  دـهاشم ، میظعت  اما 
زا یثیداحا  هراب ، نیا  رد  هعیش  دنیوا و  ناتـسود  ادخ و  يایلوا  نانیا  اریز  دیوج  یم  برقت  ناحبـس  يادخ  هب  اهنآ ، يارب  يراوگوس  اهنآ و 
مه لوقلاب و  هنوقبـسی  نومرکم ال  دابع  نانآ "  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  فارتعا  هاوگ و  تارایز  ظافلا  رد  و  دـنک ، یم  لـقن  شناـیاوشیپ 

 " نوملعی . هرماب 
دننک "  یم  لمع  شنامرف  هب  دنیوج و  یمن  یشیپ  وا  رب  نخس  رد  هک  دنیادخ  زیزع  ناگدنب 

زا تسخن  زور  زا  هعیـش  تسوا . هتفاب  ياهغورد  نیرتگرزب  زا  دورن ، دـهاشم  ترایز  دورب و  جـح  هک  یـسک  هب  تبـسن  ازـسان  شحف و  اـما 
هک : هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دوخ  نایاوشیپ 

هیالولا موصلا و  جحلا و  هاکزلا و  هالصلا و  سمخ : یلع  مالسالا  ینب 
تیالو . هزور و  جح ، هاکز ، زامن ، دراد : هیاپ  جنپ  مالسا 

و تسا ، تبوقع  رپ  گرزب و  یهانگ  تعاطتسا ، لاس  زا  بجاو ، جح  ریخات  هک  تسا ، دقتعم  هدش و  دراو  هنیمز  نیا  رد  ناوارف  ثیداحا  و 
ماگنه جح ، كرات  هب 

هحفص 263 ] ] 

دـئاقع و نیا  دوجو  اب  تسا  لوقعم  اـیآ  لاـح  تیحیـسم . شیک  هب  یهاوخ  رگا  دوهی و  شیک  هب  یهاوخ  رگا  ریمب  دوش ، یم  هتفگ  گرم ،
دنادن یفاک  جح  ياجب  ار  ترایز  هک  یـسک  هب  هعیـش  جـح ، بوجو  رب  ینبم  هدـش ، طابنتـسا  تنـس  باتک و  زا  هک  اهقف  يواتف  ثیداحا و 

!؟ دیوگ ازسان 
، کسنم تسا و  هدـیمان  اه ) ترایز  تدابع   "  ) تارایزلا کـسنم  ار "  نآ  هکنیا  زج  تسین  باـتک  نآ  رد  يزیچ  دـیفم ، خیـش  باـتک  اـما 

هدماین دیدپ  جـح ، لامعا  صوصخ  هب  تبـسن  یعرـش  تقیقح  ظفل  نیا  يارب  و  تسین . دـنک ، ءادا  ار  ادـخ  قح  هچنآ  تدابع و  زج  يزیچ 
رهرد دشاب  قح  ياضر  لومـشم  هک  یتدابع  ره  ور  نیا  زا  دنرب . یم  راکب  جح  دروم  رد  ار  کسانم  حالطـصا  فرع و  رد  دـنچ  ره  تسا ،
هدارا ياهزامن و  هیعدا و  هدیـسر و  بادآ  دـهاشم و  ترایز  هک  اجنآ  زا  و  درک . قالطا  نآ ، هب  کسنم  ناوت  یم  دـشاب  ینامز  ره  ناکم و 

نیا و  تسا ، حیحـص  عورـشم و  ياهتدابع  زا  ربق ، بحاص  زا  امیقتـسم  یتجاح  نتـساوخ  ای  ربق  يوس  هب  زاـمن  اـی  ربق  رب  هدجـس  فـالخ  رب 
نیا هب  کسنم  ظفل  قالطا  زا  یعنام  هچ  بیترت  نیدب  دنراد ، ادخ  دزن  هک  یماقم  برق و  رثا  رب  تسا  نانآ  نداد  رارق  هلیـسو  نامه  تدابع 

!؟ دراد دوجو  تدابع 
یمن تیمها  اهغورد  نیا  بقاوع  هب  شنیغورد  تبـسن  ریاس  اب  وا  دراد ، دوجو  كرـش  غورد و  باـتک  نآ  رد  هک  هداد  تبـسن  هچنآ  اـما  و 
رازم ياهباتک  زا  شهباشم  ياهباتک  رد  هچنآ  رگم  تسین ، نآ  رد  يزیچ  تسا  ام  لباقم  رد  هتفرن ، نیب  زا  زونه  مه  دیفم  خیـش  باتک  دهد .

یگدـنب و تابثا  و  تسین ، اهنآ  قح  هک  تسا ، تیهولا  بتارم  زا  نیرهاـط  همئا  لزنت  باـتک  تاـیوتحم  تسا ، دوجوم  تاراـیز ) هیعدا و  )
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وا ... هاگرد  هب  برق  ماقم  نیرتیلاع  نتشاد  اب  ناحبس  يادخ  تردق  ربارب  رد  عوضخ 
. تسین دیما  ار ، يراتفگ  چیه  مهف  موق ، نیا  زا  هک  تسیچ  نیا 

یلع هرابرد  هللا ) مکیلو  امنا   ) تیالو هیآ  لوزن  راکنا 

هراشا

. هیآ نیا  هک : نیا  رب  ینبم  دنا  هتسب  ارتفا  یثیدح  ناباذک  زا  یخرب  دیوگ : یم  - 11

هحفص 264 ] ] 

: نوعکار مه  هوکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 
 " دنهد . یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتشاداپب  زامن  هک  دننانموم  زا  یناسک  شربمایپ و  ادخ و  امش  رایتخا  بحاص  اهنت  " 

غورد رب  هاگنآ  تسا 1ر 156 . غورد  ملع  لها  عامجا  هب  بلطم  نیا  و  هدش ، لزان  درک ، قدـصت  زامن  رد  هک  شا  يرتشگنا  یلع و  هرابرد 
ثیدح رد  هچنآ  دننام  میا  هدـید  هدایز  صوصن ، لباقم  رد  ار  وا  تاداهتجا  هنومن  هک  دـنک  یم  لالدتـسا  یئاه  هوای  ماهوا و  هب  نآ ، ندوب 

. یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  هیآ  ریهطت و  هیآ  رد  هچنآ  تفگ و  یم  میدرک  هراشا  هک  سمشلا  در 
دید . مهاوخ  وا  تانایب  زا  دمآ  دهاوخ  هک  یحیحص  ثیداحا  زا  ثیدح  نآ  لاثما  و  هاخاوم ، ثیدح  رد  ای  و 

نآ نایوار  بلطم و  نیا  هرابرد  هدراو  ثیداحا 

نایاوشیپ و ار  هچنآ  درادـنپ : هک  دـنک  تباث  قیاقح  راکنا  هب  روبجم  ار  ناسنا  هنالهاج  ياه  بصعت  دـح  نیا  اـت  متـسناد  یمن  نم  خـساپ -
يراصنا رباج  رامع " "   " رذ " ، یبا  سابع " "  نبا   " نینموملا " ، ریما  نوچ "  یصاخشا  هب  ار  نآ  دانسا  دنا و  هدرک  لقن  ثیدح  ظافح 

شبذک رب  عامجا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دنناسر ، یم  مالـس "  نب  هللا  دبع  لیهک " و "  نب  هملـس   " کلام " ، نب  سنا   " عفار " ، یبا  " ، " 
درادن . تقیقح  قدص و  نازیم  رد  يا  هنزو  هنوگ  چیه  شیئاعدا  تاعامجا  ریاس  دننام  زین  وا  عامجا  نیا  دوش  یم  مولعم  تسا . هدش  مئاق 

هفیرـش و هیآ  هب  دوخ  نانآ  هکیلاـح  رد  دـهد  یم  ثیدـح  بذـک  رب  عاـمجا  تبـسن  ملع  لـها  هب  درم ، نیا  هنوگچ  متـسناد  یم  نم  شاـک 
تایآ زا  ار  نآ  دننک و  یم  لالدتـسا  دنیوگ ، یم  هاکز  ار  یبحتـسم  هقدـص  و  تسین ، زامن  لطبم  لیلق  لعف  هک  ناونع  نیا  تحت  شثیدـح 

. دنراد رظن  قافتا  روبزم  ثیدح  تحص  رد  ملع  لها  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دنا و  هدرمش  ماکحا 

هحفص 265 ] ] 

نودـب تلالد ، قیرط  زا  اهنت  ار  دوخ  داریا  دزاس ، دراو  ثیدـح  رب  يداریا  هدـمآ  رب  ددـص  رد  ناملکتم  زا  سک  ره  هکنیا  قافتا ، نیا  هاوگ 
هارمه تلالد  رد  داقتنا  اب  هداد  تبـسن  نارـسفم  مومع  هبار  ثیدـح  ملع  لها  زا  یـضعب  هتخاـس . دراو  ثیدـح  دنـس  هب  يا  هراـشا  نیرتمک 

دنراد . قافتا  ثیدحرودص ، رد  اهقف  ناملکتم و  نارسفم و  هک  تسا  یحضاو  لیلد  دوخ  نیا  دنا . هتخاس 
هدرک فارتعا  شتحص  هب  احیرص  یخرب  دنا و  هتفریذپ  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  نآ  دوخ  ياهباتک  رد  ثیدح  هلمح  ناظفاح و  نیا ، رب  هفاضا 
امـش دـنا ؟ هتفرگ  ار  یئاج  هچ  نیمز  يور  رد  دـنا  هدرک  عامجا  هک  نانیا  تسا و  نازیم  هچ  ات  هیمیت  نبا  عامجا  شزرا  دـیرگنب  ـالاح  دـنا .

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 154 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


. دیریگب هدهع  هب  ار  عطاق  يرواد  دوخ 
. مینک یم  لقن  دنا  هتفریذپ  ار  شتحص  هدرک  لقن  ار  ثیدح  هک  یهورگ  ءامسا  اجنیا  رد 

. تسا هدمآ  یبقعلا 102 "  رئاخذ  رد "  هچنآ  قبط  رب  یفوتم 207  يدقاو "  یندم  رمع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  یضاق "  - 1
زا دهاجم  زا  دهاجم  نب  باهولا  دبع  زا  نارگید  ریثک 1ر71 و  نبا  ریسفت  لقن  هب  یفوتم 211  یناعنـص "  قازرلا  دبع  رکب  وبا  ظفاح "  - 2

. سابع نبا 
. شریسفت رد  یفوتک 239  یفوک  هبیش "  یبا  نب  نامثع  نسحلا  وبا  ظفاح "  - 3

. هتشون ظحاج  در  رد  هک  يا  هلاسر  رد  یفوتم 240  یلزتعم "  یفاکسا  رفعج  وبا  - " 4
هدرک . لقن  روثنملا "  رد  هک "  شریسفت  رد  یفوتم 640  دمحم "  وبا  یشکلا  دیمح  نب  دبع  ظفاح "  - 5

و لیهک ، نب  هملـس  زا  یمرـضح  شیق  نب  یـسوم  زا  نیکد  نب  لضف  میعن  یبا  زا  شریـسفت  رد  یفوتم 257  یفوک  جـشا "  دیعـس  وبا  - " 6
قیرط

هحفص 266 ] ] 

. دنا قوثو  دروم  حیحص و  همه  شلاجر 
. شحیحص رد  یفوتم 303  ننس  بحاص  یئاسن "  نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح "  - 7

. قیرط دنچ  هب  شریسفت 6ر186  رد  یفوتم 310  يربط "  ریرج  نبا  - " 8
هدرکلقن و ار  ثیدح  دنچ  هب  یطویس . لوزنلا  بابـسا  روثنملا و  رد  ریثک و  نبا  ریـسفت  زا  لقن  هب  یفوتم 327  يزار "  متاـح  یبا  نبا  - " 9

. میدرک هراشا  هک  تسوا  حیحص  دانساب  جشا  دیعس  وبا  شقرط  زا  یکی 
. وا طسوا  مجعم  رد  یفوتم 360  یناربط "  مساقلا  وبا  ظفاح "  - 10

. شریسفت رد  یفوتم 369  يراصنا ، دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیشلا  وبا  ظفاح "  - 11
. تسا هدرک  تیاور  قیرط  دنچ  زا  نآرقلا 2ر542 ، ماکحا  رد  یفوتم 370  يزار "  صاصج  رکب  وبا  ظفاح "  - 12

. شریسفت رد  یفوتم 284ر2  ینامر ر  یسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - " 13
. 102 ثیدح ثیدحلوصا  تفرعم  رد  یفوتم 405  يروباشین "  عیب  نبا  مکاح  - " 14

 " نینموملا . ریما  یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف  شباتک "  رد  یفوتم 407ر11  يزاریش "  رکب  وبا  ظفاح "  - 15
زا كاحض  زا  یمجرب  نانس  نب  دیعس  نانـس  یبا  زا  يروث  نایفـس  قیرط  زا  یفوتم 416 ، یناهفـصا  هیودرم "  نبا  رکب  وبا  ظفاح "  - " 16

داریا ناوت  یمن  دانـسا  نیا  رد  دـیوگ : هدرک  تیاور  ار  نآ  رگید  قیرط  هب  و  دـنقوثو ، دروم  همه  شلاجر  هک  یحیحـص  دانـسا  سابع . نبا 
و تفرگ ،

هحفص 267 ] ] 

. دنا هدرک  تیاور  عفار ، یبا  رامع و  نینموملا و  ریما  زا  مه  رگید  قرط  هب 
. باتک نیمه  میدرک 3ر85  لقن  انیع  هک  رذ  یبا  زا  شریسفت  رد  یفوتم 427ر37  يروباشین "  یبلعث  قاحسا  وبا  - " 17

نب هملـس  رباج و  ساـبع و  نبا  عفار و  یبا  راـمع و  زا  یلع . یف  نآرقلا  نم  لزن  اـمیف  رد . یفوتم 430  یناهفـصا "  میعن  وبا  ظـفاح "  - 18
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. لیهک
شریسفت رد  یفوتم 450  یعفاش  هیقف  يدروام " نسحلا  وبا  - " 19

 " فصنملا . شباتکرد "  یفوتم 458  یقهیب "  رکب  وبا  ظفاح "  - 20
قفتملا "  باتک "  رد  یفوتم 463  یعفاش  يدادغب "  بیطخ  رکب  وبا  ظفاح "  - 21

شریسفت . رد  یفوتم 465  يروباشین  نازاوه  نب  میرکلا  دبع  مالسالا  نیز  مساقلا  وبا  - " 22
لوزنلا " 148 . بابسا  رد " یفوتم 468  يروباشین "  يدحاو  نسحلا  وبا  ظفاح "  - 23

. قیرط جنپ  زا  بقانملا "  رد "  یفوتم 483  یعفاش "  یلزاغم  نبا  هیقف "  - 24
. تسا دلج  دص  یسرد  دیوگ  یبهذ  هک  شریبک  ریسفت  رد  یفوتم 488  ینیوزق "  دمحم  نب  مالسلا  دبع  فسوی  وبا  هلزتعم "  گرزب  - 25

. مالس نب  هللا  دبع  رذ و  یبا  سابع و  نبا  زا  یفوتم 490  یناکسح "  مکاح  مساقلا  وبا  ظفاح "  - 26
لعفب زامن  نالطب  مدـع  رب  ثیدـح  نیمه  هب  و  شریـسفت . رد  یفوتم 504 ، یعفاـش  يربـط "  اـیک ، دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هیقف "  - 27

ثیدح نیمه  هب  هاکز  هب  یبحتسم  هقدص  يراذگمان  يارب  زین  هدرک ، لالدتسا  لیلق ،

هحفص 268 ] ] 

. تسا هدرک  لالدتسا  یبطرق  ریسفت  لقنب  انب 
نزاخلا 2ر 55 . هیشاح  رد  لیزنتلا "  ملاعم  شریسفت "  رد  یعفاش 516  يوغب "  ءارف  دمحم  وبا  ظفاح "  - 28

. یئاسن حیحص  زا  لقن  هب  تسلا "  حاحصلا  نیب  عمجلا  باتک "  رد  یفوتم 535  یسلدنا "  يردبع  نیزر  نسحلا  وبا  - " 29
یلع هژیو  دناوت  یم  هنوگچ  یئوگب ، رگا  دـیوگ : و  فاشکلا " 1ر422 ، رد "  یفوتم 538  یفنح  يرـشخمز "  هللا  راج  مساقلا  وبا  - " 30

تسا هدمآ  عمج  ظفل  هب  لیلد  نیا  هب  تسا ، یکی  دوصقم  هکنیا  اب  میوگ  یم  تسا ، عمج  ظفل  شظفل ، هکیلاح  رد  دشاب ، هنع ) هللا  یضر  )
. دندرگ لئان  شباوث  هب  هتفای  تبغر  نآ ، ریظن  یئاهراک  رد  مدرم  ات 

. کلام نب  سنا  زا  هباحصلا "  لئاضف  رد "  یفوتم 362  یعفاش "  یناعمس  دعس  وبا  ظفاح "  - 31
. يراصنا رباج  زا  هنابالا "  رد "  سابع و  نبا  زا  هیولعلا "  صئاصخلا  رد "  دلوتم 480  يزنطن "  حتفلا  وبا  - " 32

شریسفت 221/6 . رد  یفوتم 567  یبطرق "  نودعس  نبا  رکب  وبا  ماما "  - 33
هدومن رکذ  میدرک ، لقن  رد 3ر99  هک  ار  ناسح  رعش  قیرط و  ود  هب  بقانملا " 178  رد " یفوتم 568  یمزراوخ "  ءابطخلا "  بطخا  - 34

. تسا
. قیرط دنچ  هب  ماش  خیراترد  یفوتم 571  یقشمد "  يرکاسع  نبا  مساقلا  وبا  ظفاح "  - 35

یبقعلا 102. ریاخذ  و  ضایرلا " 2ر227 ، لقن "  هب  یفوتم 597  یلبنح "  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  ظفاح "  - 36

هحفص 269 ] ] 

. رذ یبا  سابع و  نبا  مالس و  نب  هللا  دبع  زا  اطع  زا  شریسفت 3ر431  رد  یفوتم 606  یعفاش "  يزار  نیدلا  رخف  هللا  دبع  وبا  - " 37
. یئاسن قیرط  زا  لوصالا "  عماج  رد "  یفوتم 606  یعفاش "  يرزج  ینابیش  ریثا  نب  كرابم  تاداعسلا  وبا  - " 38

. رذ یبا  ظفل  هب  لوسلا " 31  بلاطم  رد "  یفوتم 662  یعفاش "  یبیصن  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - " 39
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. هللا دبع  نب  بلاغ  هبتع و  يدس و  زا  هرکذتلا " 9  رد "  یفوتم 654  یفنح "  يزوج  نبا  طبس  رفظملا  وبا  - " 40
هغالبلا 3 ر 275 . جهن  حرش  رد  یفوتم 655  یلزتعم "  دیدحلا  یبا  نبا  نیدلا  زع  - " 41

ناسح زا  یتایبا  نآ  رد  کـلام و  نب  سنا  قیرط  زا  بلاطلا " 106  هیافک  رد "  یفوتم 658  یعفاش "  یجنک  هللا  دـبع  وبا  ظفاح "  - " 42
، نیقارعلا ظفاح  یمزراوخ ، رکاـسع ، نبا  قیرط  زا  رد 122  میدرک و  تیاور  باـتک  نیمه  رد 3ر 100  ار  اهنآ  ام  هک  هدرک  لقن  تباـث  نب 

نبا طبس  زا  رد 3ر77  ار  رعـش  نآ  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  هروکذـم ، تایبا  زا  ریغ  ناسح  زا  يرعـش  اب  یلاـعملا ، یبا  یـضاق  میعن و  یبا 
. میدرک لقن  يزوج 

" 479 و 477 . راظنالا علاطم  رد "  شریسفت 1ر345 و  رد  یفوتم 685 ، یعفاش "  يواضیب  نیدلا  رصان  یضاق "  - 43
 " یبقعلا ریاخذ  هرـضنلا " 2ر227 و "  ضایر  رد "  یفوتم 694  یعفاش  یکم  يربط "  نیدـلا  بحم  سابعلا  وبا  مرح "  هیقف  ظـفاح  - 44

. یلئاضف ويزوج  نبا  يدقاو و  يدحاو و  قیرط  زا   102
- 5 ریدغلا - ینیما  همالع  ت  دشاب . یم  شنزاخریسفت  هیشاح  رد  هک  شریسفت 1ر496  رد  یفوتم 701  یفسن "  نیدلا "  ظفاح  - 45

هحفص 270 ] ] 

شریسفت 1ر 496 . رد  یفوتم 741 ، يدادغب "  ییومح  مالسالا "  خیش  - 46
شریسفت 1ر 496 . رد  یفوتم 741 ، يدادغب "  نزاخ  نیدلا  ءالع  - " 47

دئاقعلا " و دیدست  هب "  موسوم  دـیرجت  حرـش  رد  یفوتم 749/746  یناهفـصا "  نمحرلا  دبع  مساقلا  یبا  نب  دومحم  نیدلا  سمـش  - 48
. دشاب وا  رب  دودحم  یلع و  هب  صوصخم  هیآ  دنک  یمن  باجیا  نارسفم  لوق  دیوگ : یلع ، هرابرد  هیآ  لوزن  رب  نارسفم  قافتا  نایب  زا  دعب 

 ". نیطمسلا ررد  مظن  رد "  یفوتم 750  يدنرز "  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  لامج  - 49
طیحملا " 3ر 514. رحبلا  شریسفت "  رد  یفوتم 754 ، یسلدنا "  نیدلا  ریثا  نایح  وبا  - " 50

لیزنتلا " 1ر 181 . مولعل  لیهستلا  شریسفت "  رد  یفوتم 758 ، یبلک "  يزج  نب  دمحا  نب  دمحم  ظفاح  - 51
فقاوملا " 3ر 276 . رد "  یفوتم " 756  یعفاش "  یجیا  دضع  یضاق "  - 52

نآرقلا " 3ر 461 . بئارغ  شریسفت "  رد  يروباشین "  یمق  نیدلا  ماظن  - " 53
یلع هرابرد  هیآ  لوزن  رب  نتارـسفم  قافتا  نایب  زا  دعب  و  شحرـش 2ر228 ، دصاقملا " و  رد "  یفوتم 791  ینازاتفت "  نیدلا  دعـس  - " 54

دودحم یلع و  هب  صوصخم  هک  تسین  نیا  شا  همزال  هدش  لزان  هنع ) هللا  یـضر   ) یلع قح  رد  هیآ  دنیوگ  یم  نارـسفم  هکنیا  دیوگ : (ع )
دشاب . یلع  رب 

. فقاوم حرش  رد  یفوتم " 816  یناجرج "  فیرش  دیس  - " 55
دیوگ : نینموملا ، ریما  قح  رد  هیآ  لوزن  رب  نارسفم  قافتا  لقن  زا  دعب  دیرجت و  حرش  رد  یفوتم 879  یچشوق "  نیدلا  ءالع  یلوم "  - 56

هحفص 271 ] ] 

. ینازاتفت مالک  رخآ  ات  هدش ... لزان  یلع  قح  رد  هیآ  هکنیا  هب  نارسفم  لوق 
. 123 " همهملا لوصفلا  رد "  یفوتم 855  یکلام  یکم "  غابص  نبا  نیدلا  رون  - " 57

نبا دیمح و  نب  دبع  و  قازرلا ، دـبع  و  بیطخ ، قیرط  زا  روثنملا " 2ر293  ردلا  رد "  یفوتم 911  یعفاش "  یطویـس  نیدلا  لالج  - " 58
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یلع زا  یناربط  خیشلا و  یبا  قیرط  زا  و  رسای . نب  رامع  زا  هیودرم  نبا  یناربط و  قیرط  زا  سابع و  نبا  زا  هیودرم  نبا  و  خیشلا ، یبا  ریرج و 
، میکح نب  هبتع  يدس و  دهاجم و  زا  ریرج  نبا  قیرط  زا  و  لیهک . نب  هملـس  زا  رکاسع  نبا  و  خیـشلا ، یبا  و  متاح ، یبا  نبا  قیرط  زا  و  (ع )

. عفار یبا  زا  میعن ، یبا  و  هیودرم ، نبا  و  یناربط ، قیرط  زا  و 
، اهنآ زا  یخرب  هک  تسا  يدـهاوش  اهنیا  دـیوگ : هدربمان ، قرط  زا  قیرط  دـنچ  زا  ثیدـح ، لقن  زا  سپ  نآرقلا " 55  لوزن  بابـسا  رد "  و 
هدرک و لقن  ار  ثیدح  سابع  نبا  زا  بیطخ  قیرط  زا  شبیترت 6ر391  زا  لقن  هب  عماوجلا "  عمج  رد "  و  دنک . یم  تیوقت  ار  رگید  یخرب 

. تساهدروآ نینموملا  ریما  زا  هیودرم  نبا  خیشلا و  یبا  قیرط  زا  ار  نآ  رد 405 

قعاوصلا " 24 . رد "  یفوتم 974  یعفاش "  يراصنا  رجح  نبا  ظفاح "  - " 59
. فقاوملا حرش  رد  یبلچ "  نسح  یلوم "  - 60

. فقاوملا حرش  رد  یناوارش "  دوعسم  یلوم "  - 61
. شریسفت رد  یفوتم 1250  یناعنص "  یناکوش  یضاق "  - 62

شریسفت 2ر 329. رد  یفوتم 1270  یعفاش  یسولآ "  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - " 63
عیبانی - رد "  یفوتم 1293  یفنح  يزودنق "  نامیلس  خیش "  - 64

هحفص 272 ] ] 

هدوملا " 212 
راصبالا " 77. رون  رد "  یجنلبش "  نموم  دمحم  دیس "  - 65

ینازاتفت 2ر329 زا  مالکلا "  بیذهت  حرـش  یف  مارملا  بیرقت  رد "  یفوتم 1304  یناتسدرک  دیعس "  دمحم  نب  رداقلا  دبع  خیـش "  - 66
ع)  ) نینموملا ریما  دروم  رد  هیآ  لوزن  رب  نارسفم  قافتا  هب  فارتعا  هتفگ و  نخس  ثیدح  هرابرد  ناملکتم  ریاس  دننام  و  رصم ) هدش  پاچ  )

تسا . هدرک 
هار دوخب  نآ  رد  یکش  دناوتب  دنک ، يربهر  اطخ  هبار  شنادجو  دنچ  ره  هک  تسین  یلیـصا  نابز  برع  چیه  ثیدح ، تلالد  رد  نخـس  اما 

مالک ریـسفت و  بتک  هب  دیاب  رتشیب  لیـصفت  يارب  تسا و  تیبرع  هدرتسگ  ناوخ  ناگیاپون  یلیفط و  نانامهیم  زا  اهفالخ  ثحب و  نیا  دهد .
درک . هعجارم  هعیش 

ثیدح  نتم 
لاـح رد  ع )  ) یلع عـقوم  نیا  رد  یفوـلا ؟ یلملا  ضرقی  نم  تفگ : یم  دـمآ  دجـسم  هب  یلئاـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا 

. دش بجاو  دومرف : رمع  هب  ادخ  ربمغیپ  روآ . نوریب  نم  تسد  زا  ار  يرتشگنا  تفگ  یم  لئاس  هب  شتسد  اب  دوب ، عوکر 
زا يرتشگنا  وا  دش و  بجاو  وا  يارب  تشهب  دـنگوس  ادـخب  دومرف : دـش . بجاو  زیچ  هچ  هللا  لوسر  ای  تنابرق  هب  مردام  ردـپ و  تفگ  رمع 

نوریب دجـسم  زا  یـسک  زونه  دـیوگ : سنا  دـیناهر . گرزب  کچوک و  یهاـنگ  ره  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  درکن  جراـخ  دوخ  تسد 
دیامرف یم  گرزب  يادخ  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  هب  لیئربج  هک  دوب  هتفرن 

نوعکار . مه  هاکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

هحفص 273 ] ] 
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دورس : دوخ  زا  ار  راعشا  نیا  تباث  نب  ناسح  هاگنآ 

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

اعیاض  نیبحملا  یحدم و  بهذی  ا 
عیاضب هلالا  تاذ  یف  حدملا  ام  و 

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

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

هیالو  ریخ  هللا  کیف  لزناف 
عیارشلا تامکحم  یف  اهنیب  و 

 " داب . تیادف  درادیم ، رب  ماگدنک  ای  دنت  هچ  تیاده ، هار  رد  سک  ره  نوخ  ناج و  و  منوخ . و  مناج ، نسحلا  ابا  يا  " 
 ". ددرگ یمن  هابت  دوش  ماجنا  ادخ  هار  رد  هک  یحدم  هن ، دش ؟ دهاوخ  هابت  تناتسود  حدم  نم و  حدم  ایآ  " 

 " هدننک . عوکر  نیرتهب  يا  تیادف  ناناملسم  همه  ناج  عوکر ، ماگنه  رد  هک  سکنآ  یئوت  " 
 " هدنشورف . نیرتهب  يا  و  اجنآ ، رد  رادیرخ  نیرتهب  يا  و  اقآ ، نیرتهب  يا  يدرک  اطع  ار  تکرابم  يرتشگنا  " 

 ". تشاد نایب  ار  نآ  شمکحم  عئارش  رد  تخاس و  لزانار  تیالو  نیرتهب  تا  هرابرد  دنوادخ  هاگنآ  " 
میدروآ رد 3ر85  ار  رذ  وبا  ظفل  ریبعت و  مینک  یم  رظن  فرص  اهنآ  زا  راصتخا  روظنم  هب  دراد  دوجو  يرگید  نوتم  اجنیا  رد 

هحفص 274 ] ] 

نآ خساپ  یسولآ و  زا  دودرم  داریا  کی 

: دیوگ یم  دـسر ، یم  تیالو  هیآ  هب  یتقو  یلامالا " 160  مظن  یلع  یلائللا  رثن  شباتک "  رد  یـسولا "  دیمحلا  دبع  نیدلا  دـیمح  دـیس " 
یم اهنآ  زا  یکی  یلع  هدـش و  لزان  راصنا  نیرجاهم و  هراـبرد  هکلب  تسا ، هدوبن  یلع  قحرد  اـهنت  دـنا  هتـشادنپ  هچناـنچ  شلوزن ، هیآ  نیا 

. دشاب هیآ  زا  دوصقم  یئاهنت  هب  یلع  دناوت  یمن  سپ  تسا  عمج  هغیص  هیآ ، رد  نیذلا "  اریز "  دشاب .
، دشک یم  ار  بآ  نیا  وا  هاچ  زا  و  دفاب ، یم  وا  نازو  رب  دزاون و  یم  یقـشمد  ریثک  نبا  گنهآ  هب  شراتفگ  نیا  رد  درم ، نیا  دـیوگ : ینیما 

لزان نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  یلع ، صوصخ  هرابرد  دـیوگ : یم  دـمآ  دـهاوخ  يدوز  نیمه  هب  هکنانچ  هیآ  نیا  هرابرد  شخیراـت  رد  هک  وا 
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تسا ... هدشن 
ناـیرج کـی  رد  هکیروط  هب  دوش . رداـص  مومع  ناونع  هب  یمکح  هاـگ  ره  هک : تسا  هدـش  شومارف  تقیقح  نیا  ار  ناـگدز  تلفغ  هورگ 

تایـصوصخ اـب  ار  عوـضوم  هک  اـصوصخ  دراد ، زاـب  شهیبـش  ندروآ  زا  اـی  قـیوشت ، شریظن  ندروآ  هب  ار  نارگید  اـت  دریگ  رارق  یعیبـط 
رت دـکوم  وا ، يوس  هب  اسار  نخـس  هجوت  زا  درف ، نآ  رب  یلک ، هیـضق  قدـص  يارب  رتغیلب و  دـننک ، نیعم  یجراـخ  قیبطت  بسح  رب  دروکم ،

: نآ هنومن  دنچ  کنیا  و  دراد ، دوجو  میرک  نآرق  رد  ینوارف  رئاظن  نآ  يارب  تسا و 
بطخا نب  نیح  نخـس  نیا  هدنیوگ  دیوگ : نسح  زاین - یب  ام  تسا و  ریقف  ادخ  دنتفگ  هک  اهنآ  ءاینغا : نحن  ریقف و  هللا  نا  اولاق  نیذـلا  - 1

دنچ ره  ار  نخـس  نیا  دـیوگ  نزاخ  تسا ، هدوب  ءاروزاع  نب  صاحنف  وا  دـنیوگ . قاحـسا  نب  دـمحم  لتاقم و  يدـس و  همرکع و  و  تسا .
یضار نخس  نیا  هب  اهنآ  همه  نوچ  یلو  هتفگ  يدوهی  رفن  کی 

هحفص 275 ] ] 

نزاخ 1ر 322 . ریسفت  ریثک 1ر434  نبا  خیرات  یبطرق 4ر294 ، ریسفت  هب  دینک  هعجارم  تسا . هدش  هداد  تبسن  اهنآ  همه  هب  نخس  دندوب ،
هرابرد هیآ  نیا  تسا . ضحم  شوگ  وا  دنیوگ  یم  هدرزآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  يا  هراپ  یبنلا :... نوذوی  نیذـلا  مهنم  و  - 2

یبطرق 8ر192، ریـسفت  دینک  هعجارم  ریـشق ، نب  باتعای  ثراح  نب  لتبن  ای  دیوس  نب  سالج  زا : تسترابع  هک  هدش  لزان  ناقفانم  زا  يدرم 
هباصالا 3ر 549 . نزاخ 2ر253 ، ریسفت 

دیدـنب داد  رارق  اهنآ  اب  دـنا  هبتاکم "  داد "  رارق  نتـسب  هب  لیام  هک  اهنآ  ناتناگدرب  زا  مکنامیا :... تکلم  امم  باتکلا  نوغتبی  نیذـلا  و  - 3
مالغ نم  دـیوگ : يو  دـش . لزان  يزعلا  دـبع  نب  بطیوح  یلوم  حـیبص  هراـبرد  هیآ  نیا  دیـشاب . هتـسناد  يریخ  اـهنآ  رد  هکنیا  هب  طورـشم 

ار تیاور  نیا  باتکلا . نوغتبی  نیذلا  و  دش : لزان  هیآ  نیا  نم  هرابرد  هاگنآ  ددـنب . هب  هبتاکم  داد  رارق  نم  اب  متـساوخ  وا  زا  مدوب  بطیوح 
. دنا هدرک  لقن  هباصالا 2ر176  3ر11 ، هباغلا ، دسا  یبطرق 12ر244 ، ریسفت  لقن  هب  یبطرق  میعن و  وبا  هدنم و  نبا 

دناه . درک  دوخ  مکش  رد  شتآ  اهنت  دنروخ ، یم  دادیب  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  نانآ  املظ " .... یماتیلا  لاوما  نولکای  نیذلا  نا  - 4
هدش . لزان  ینافطغلا  دیز  نب  دثرم  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : نابح  نب  لتاقم  " 

هباصالا 3ر 397 . یبطرق 5ر53 ، ریسفت  دینک  هعجارم 
مکولتاقی ... مل  نیذلا  نع  هللا  مکاهنی  ال  - 5

هحفص 276 ] ] 

راتفر یکین  هب  نانآ  اب  هک  دـننک ، یمن  نوریب  ناتاه  هناخ  زا  دـنگنج و  یمن  امـش  اب  هکیناسک  هراـبرد  دـنک ، یمن  یهن  ار  امـش  دـنوادخ  " 
دینک .

وا هب  هنیدم  رد  دوب  كرـشم  هکیلاح  رد  یئایاده  اب  يزعلا ، دبع  تنب  هلیتق  شردام  اریز ، دـش ، لزان  رکب  یبا  تنب  ءامـسا  هرابرد  هیآ  نیا  " 
زا یتقو  منک . تفایرد  نذا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ات  يوش  دراو  نم  هناخب  دیابن  مریذـپ و  یمن  وت  زا  يا  هیدـه  نم  تفگ  ءامـسا  دـش . دراو 

یکین مارتحا و  زا  دریذـپب و  ار  شا  هیدـه  دـنک و  دراو  ار  وا  شلزنم  هب  داد  روتـسد  ربمغیپ  درک . لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دیـسرپ ، ربمغیپ 
دیامنن . غیرد  وا  هب  تبسن 

نزاخ ریسفت  ریثک 4ر349 و  نبا  ریـسفت  یبطرق 18ر59 ، ریـسفت  قبط  رب  متاح  یبا  نبا  ریرج و  نبا  دـمحا ، ملـسم ، يراخب ، ار  ثیدـح  نیا 
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. دنا هدرک  لقن  4ر272 
: مههاوفاب انمآ  اولاق  نیذلا  نم  رفکلا  یف  نوعراسی  نیذلا  کنزحی  لوسرلا ال  اهیا  ای  - 6

 " دنوش . وت  هودنا  ثعاب  دیابن  دنا ، هتشاد  زاربا  نامیا ، اظفل  دنباتشیم و  رفک  يوس  هب  هکنانآ  ربمایپ  يا  " 
هباصالا 2ر 326. یبطرق 177/6 ، ریسفت  تسا . هدش  لزان  ایروص  نب  هللا  دبع  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : شریسفت  رد  یکم 

هیآ 200 : انیتات  وا  هللا  انملکی  ول ال  نوملعی  نیذلا ال  لاق  - 7
 ". دروآ یمن  ام  يارب  میهاوخ  یم  ام  هک  ار  یناشن  ای  دنز و  یمن  فرح  ام  اب  ادخ  ارچ  دنتفگ  " 

سابع نبا  زا  قاحسا  نب  دمحم  دش و  لزان  هلمیرح  نب  عفار  دروم  رد  هیآ  نیا 

هحفص 277 ] ] 

نخـس ام  اب  دوخ  ادخ  وگب  سپ  یئادخ  لوسر  یئوگیم  هکنانچ  رگا  دـمحم  ای  تفگ : ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هب  عفار  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
ریثک 1ر 161 . نبا  ریسفت  داتسرف . هیآ  دروم ، نیا  رد  دنوادخ  میونشب  ار  شمالک  ات  دیوگ 

هنسح : ایندلا  یف  مهناوبنل  اوملظ  ام  دعب  نم  هللا  یف  اورجاه  نیذلا  - 8
 ". درک میهاوخ  رقتسم  یبوخ  هاگیاج  رد  ایند  نیا  رد  ار  نانآ  دندرک ، ترجاهم  هدید  هک  اه  متس  زا  سپ  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  " 

يرماع لیهـس  نبا  لدنج  یبا  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  هدروآ  دـنه ، یبا  نب  دواد  زا  قازرلا  دـبع  قیرط  زا  شخیرات 7ر133  رد  رکاسع  نبا 
. تسا هدرک  رکذ  هیآرد ، دراو  لاوقا  هلمج  زا  ار  لوق  نیا  شریسفت 1ر107  رد  یبطرق  دش و  لزان 

مهانقزر .: امم  اوقفنا  هالصلا و  اوماقا  هللا و  باتک  نولتی  نیذلا  نا  - 9
... " دننک یم  قافنا  میدرک  يزور  ار  نانآ  هچنآ  زا  دنراد و  یم  اپب  زامن  هدناوخ ، ار  ادخ  باتک  هک  یناسک  " 

هباصالا 1ر0 33 . دینک  هعجارم  هدش  لزان  فانم  دبع  نب  بلطم  نب  نیصح  هراب  رد  هیآ  نیا 
رسخ .. یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و  - 10

دننک شرافس  ربص  قح و  هب  دنهد و  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ  نامیا  هکیناسک  رگم  تسا  يراکنایز  رد  ناسنا  هک  رصع  هب  دنگوس  " 
" 

؟ تسیچ شریـسفت  تیادف ، هب  مردام  وردپ  متفگ : مدـناوخ و  ص )  ) ربمایپ رب  ار  رـصعلا  هروس و  دـیوگ : هک  تسا  تیاور  بعک  نب  یبا  زا 
نامیا هک  یناـسک  رگم  تسا  يراـکنایز  رد  ماـشه ، نب  لـهج  وبا  ناـسنا : هک  زور ، رخآ  هب  يادـخ ، زا  تسا  يدـنگوس  رـصعلا : و  تفگ :

و ناـفع ، نب  ناـمثع  دـندرک : قح  هب  شرافـس  رگید  مهب  باـطخ و  نب  رمع  دـندرک ك  هتـسیاش  ياـهراک  قیدـص و  رکب  وبا  دـنا : هدروآ 
. بلاط یبا  نب  یلع  دندرک : یئابیکش  هب  شرافس 

هحفص 278 ] ] 

هرضنلا 1ر34  ضایر  هب  دینک  هعجارم 
هماـقا يارب  ار  بلاـطم  نیا  یلو  مینز  یمن  فک  قـفاوم  ناوـنع  هب  موـق  نیا  اـب  دودرم  زیمآ و  فـیرحت  تـالیوات  نیا  رب  اـم ، دـیوگ : ینیما 

. میروآ یم  نانآ  رب  ناشدوخ  قیرط  زا  تجح ،
هرخالا :.. یف  مهل  قالخ  کئلوا ال  الیلق  انمث  مهنامیا  هللا و  دهعب  نورتشی  نیذلا  نا  - 11
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 " تشاد . دنهاوخن  یبیصن  ترخآ  رد  نانیا  دننک  یم  هلماعم  يزیچان  لوپ  هب  ار  دوخ  ياه  دنگوس  ادخ و  اب  نامیپ  هکیناسک  " 
. تسا هدرک  راهظا  هباصالا " 3ر51  لقن "  هب  شریسفت  رد  رد  لتاقم  ار  بلطم  نیا  دش . لزان  یم  رضح  عوسا  نب  نادیع  هرابرد  هیآ  نیا 

مکنم : رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  - 12
 ". تسا ناتدوخ  زا  هک  يرمالا  یلوا  دینک و  تعاطا  ار  شربمایپ  دیرب و  نامرف  ار  يادخ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  " 

هب انب  رکاسع 7ر352 و  نبا  خیرات  لقن  هب  شحیحـص  رد  ملـسم  شدنـسم 337 و  رد  دمحا  ریسفت 7ر60 و  باتکرد  شحیحصرد  يراخب 
تسا . یمهسلا ، هقاذح  نب  هللا  دبع  هرابرد  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  نیا  لوزن  دنیوگ  نارگید  یبطرق 5ر260 و  ریسفت 

مهسفنا :.. یف  نوفخی  هلک هللا  رمالا  نا  لق  ءیش  نم  رمالا  نم  انل  له  نولوقی  - 13
دنرادیم ناهنپ  ار  یئاهزیچ  دوخ  لد  رد  تسا  ادخ  نآ  زا  شا  همه  ترصن  حتف و  وگب  دوب ، دهاوخ  یبیـصن  ام  يارب  حتف  زا  ایآ  دنیوگیم  " 

.. " میدش یمن  هتشک  اجنیا  دوب  حتف  زا  یبیصن  ار  ام  رگا  دنیوگ  یم  دوشن  راکشآ  وت  رب  ات 

هحفص 279 ] ] 

. تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  لوا  هرابرد  تسا و  ناقفانم  سار  لولس ، نب  یبا  نب  هللا  دبع  هدنیوگ 
ریسفت یبطرق 4ر262 ، ریـسفت  دینک  هعجارم  تسا . هدیدرگ  لزان  ریـشق  نب  بتعم  هرابرد  هیآ : هک  دنک  یم  لقن  ریز  قیرط  زا  متاح  یبا  نبا 

نزاخلا 1ر 306 . ریسفت  ریثک 1ر418 ، نبا 
مکل : اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاق  نیذلا  - 14

دیوگ : شریسفت  رد  یفسن  تسا ، یعجشا  دوعسم  نب  میعن  لوا  سان  زا  دارم  دندش "  دحتم  امش  يارب  مدرم  دنتفگ ، مدرم  هب  یناسک  " 
هدارا ماع ، ظفل  زا  دوگ : نزاخ  و  دندرک . یم  گنرد  ریخات و  وا  دـننام  هک  تسا  هدوب  یناوریپ  ار  وا  ای  تسا ، یکی  دارم  عمج ، ظفل  نیا  زا 

تسا . هدش  صاخ 
هعازخ بارعا  زا  يدرم  داتـسرف ، نایفـس  وبا  لاـبند  هب  يا  هدـع  اـب  ار  یلع  ص )  ) مرکا یبن  هک  هدروآ  عفار  یبا  زا  شدانـسا  هب  هیودرم  نبا 

دنتفگ : دنا . هدز  داحتا  هب  تسد  امش  يارب  موق  تفگ : دید و  ار  نانآ 
لیکولا . معن  هللا و  انبسح 

نزاخ 1ر 318 . ریسفت  ریثک 1ر430 ، نبا  ریسفت  یبطرق 4ر279 ، ریسفت  دش . لزان  هیآ  نیا  اهنآ  هرابرد  هاگنآ 
هلالکلا : یف  مکیتفی  هللا  لق  کنونتفتسی  - 15

دهد "  یم  رظن  يادخ  وگب  دنهاوخ  یم  رظن  راهظا  ناردارب ) نارهاوخ و   ) هلالک هرابرد  امش  زا  " 
تسا . هدش  لزان  نم  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ  یم  تساوخیم و  رظن  راهظا  هکدوب  وبا  هدش ، لزان  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هرابرد 

.. نزاخ 1ر 447 ریسفت  هیشاح  یفسن  ریسفت  نزاخ و  ریسفت  یبطرق 6ر28 ، ریسفت 

هحفص 280 ] ] 

ریخ :... نم  متقفنا  ام  لق  نوقفنی  اذام  کنولاسی  - 16
... ". دینک قافنا  هک  يزیچ  ره  وگب  دننک  قافنا  هچ  دنسرپ  یم  وت  زا  " 

هچ رب  و  مینک ؟ قدصت  تسا  رتهب  زیچ  هچ  هللا  لوسر  ای  تفگ  دوب ، دنم  تورث  گرزب و  يدرم  ریپ  وا  هدـش ، لزان  حومج  نب  ورمع  هرابرد 
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نزاخ 1ر148 . ریسفت  یبطرق 3ر36 ، ریسفت  دش . لزان  هیآ  نیا  سپ  میئامن ؟ قافتا  یسک 
هنع : نوانی  هنع و  نوهنی  مه  و  - 17

". دننک یم  يرود  وا  زا  دوخ  هدرک و  یهن  ربمایپ  يوریپ  زا  ار  مدرم  رافک  "

دوخ هدرک و  یهن  ربمایپ  يوریپ  زا  ار  مدرم  رافک  ود "  ار  نآ  لیـصفت  هدـش و  لزان  بلاط  یبا  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسنانچ  هدـیقع  ار  موق 
میا . هتشاد  نایب  یبرع  نتم  دلج 8 ص 803   " دننکیم . يرود  وا  زا 

هلوسر : هللا و  داح  نم  نوداوی  رخالا  مویلا  وهللاب  نونمئی  اموق  دجت  ال  - 18
دنشاب . نابرهم  دننادرگ ، ور  شلوسر  ادخ و  زا  هک  نانآ  هب  لاح  نیع  رد  هک  یبای  یمن  تمایق  زور  ادخ و  هب  نموم  ار  یموق  " 

رداون یبطرق 307/17 ، ریـسفت  یبا ، نب  هللا  دـبع  هرابرد  ای  دـیدرگ  لزان  دـش  هتـشکردب  گنج  رد  شردـپ  هک  حارج  هدـیبع  یبا  دروم  رد 
يذمرت 157. میکح  لوصالا 

ائیس :.. رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ  مهبونذب  اوفرتعا  نورخآ  و  - " 19
.. " دندرک طولخم  مهب  ار  تسیاشان  تسیاش و  راک  هدرک  فارتعا  دوخ  هانگب  نارگید   "و 

فنالا 2ر196  ضورلا  یبطرق 8ر242 ، ریسفت  دش . لزان  اصوصخ  يراصنا  هبابل  یبا  هرابرد 
مکوضریل : مکل  هللااب  نوفلحی  - 20

هحفص 281 ] ] 

 " دننک . بلج  ار  امش  تیاضرات  دننک  یم  دای  دنگوس  ادخب  امش  يارب  " 
غالا زا  نانیا  دیاب  دشاب  هتـشاد  تقیقح  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  هاگ  ره  دنیام و  فارـشا  ناکین و  زا  نانیا  دـنگوس  تفگ  ناقفانم  زا  يدرم 

درم یغالا . زا  رت  دب  وت  تسا و  قح  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  دنگوس  ادخب  تفگ : دینـش و  ار  هلمج  نیا  نیملـسم  زا  یکی  دنـشاب ، رت  دـب  اه 
درک و نیرفن  نعل و  هب  عورـش  وا  يدنار ؟ نابز  رب  ار  نخـس  نیا  هچ  يارب  دومرف : درک ، راضحا  ار  وا  ربمغیپ  درب و  ربمایپ  دزن  ار  وا  تیاکش 

دمآ . هیآ  نیا  نک . بیذکت  ار ، وگ  غورد  و  قیدصت ، ار  وگتسار  ایادخ ، تفگ  ناملسم  درم  ما . هتفگن  نینچ  نم  هک  دروخ  دنگوس  ادخب 
ریثک 2ر366  نبا  ریسفت  یبطرق 8ر193 ، ریسفت 

یتقو رگم  شتماما ، هب  دسر  هچ  ات  دننک  تباث  تسا  تشهب  لها  زا  وا  هکنیا  و  ار ، شتلادع  یلع و  نامیا  دنناوت  یمن  نایضفار  دیوگ : - 12
دوش یمن  قفاوم  اهنآ  اب  یلیلد  دـننک ، تباث  یلع  يارب  ار  اـهزایتما  نیا  دـنهاوخب  رگا  اری  دـنریذپب ز، ار  ناـمثع  رمع و  رکب ، وبا  تماـما  هک 
لوا دلج  دوب . دهاوخن  هارمه  وا  اب  یلیلد  هنوگچیه  دمحم  نید  نتفریذپ  نودـب  دـنک  تباث  ار  حیـسم  توبن  دـهاوخب  رگا  یحیـسم  هکنانچ 

هنسلا جاهنم  ص 162 
! منیب یم  يرت  هزات  ياه  یتفگش  اب  ارت  زور  ره  نم  راگزور  يا  خساپ -

عوضوم ات  هدوب  رفاک  ینامز  هچ  رد  وا  و  تسا ؟ هدرک  ادیپ  لالدتسا  ناهرب و  هب  جایتحا  یلع ، تلادع  نامیا و  عقوم  هچ  متـسناد  یم  شاک 
هک یتقو  نآ  دوب ؟ یـسک  یلع  زا  ریغ  دـنک  يراکمه  وا  اب  هک  يردارب  ربمغیپ  يارب  مالـسا  زاغآ  رد  ایآ  و  دـشاب ؟ حرطم  شندروآ  ناـمیا 

رگشل ایآ  دتسیا ؟ هب  دوخ  ياپ  رب  تسناوت  یم  وا  هزین  ریشمش و  نودب  مالسا  ایآ  دندوب . هدرواین  مالـسا  زونه  هدرب ، ار  اهنآ  مان  هک  نارگید 
يادـخ ایآ  دـش ؟ هدودز  وا  نیهارب  تانایب و  هب  زج  رفک  ههبـش و  راگنز  اـیآ  دوش ؟ مزهنم  دوب  نکمم  وا  تلوصو  تردـق  رثا  رب  زج  كرش 

يدیلپ زا  ار  ینادناخ  نآرق  رد  ادخ  ایآ  دینادرگ ؟ كاپ  وا  فیرش  تسدب  زج  اه ، تب  یگدولآ  زا  ار  مارحلا  تیب  هبعک  گرزب 
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هحفص 282 ] ] 

نآرق سفن  میرک  نآرق  صن  هب  هک  وا  زا  ریغ  دراد  دوجو  یـسک  ایآ  دشاب ؟ نادناخ  نآ  گرزب  وا  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دینادرگن  هزیکاپ 
هک دراد  دوجونانموم  زا  یسک  ایآ  تسا ؟ هتخورف  ادخ  ياضر  هب  وا  زج  تیبملا  هلیل  رد  ار  دوخ  هک  یسک  هچ  ایآ  دشاب ؟ هللا  لوسر  سفن 

هللا . هن و  وا ؟ زا  ریغ  دشاب  یلوا  ناشدوخ  زا  نانآ  سفن  هب  ادخ  لوسر  دننام 
. تسا هدرک  یلع  يارب  تلیضف  همهنیا  هب  فارتعا  هب  مزلم  ار  هعیش  هک  تسا  ثیداحا  نیا  تسا و  رتاوتم  بلاطمنیا  همه  رد  هعیـش  ثیداحا 

روآ مازلا  لباقم ، فرط  يارب  دیاب  لیلد  اریز  دنک  یم  لالدتسا  تنس  لها  ثیداحا  هب  دیآ  رب  لالدتسا  ماقم  رد  نارگید  اب  نوچ  هعیش  یلو 
هن تسا  نیمه  لالدتـسا  یمـسر  نشور  تقیقح  رد  و  دنـشاب . هتـشاد  هلدا  نیا  هب  جایتحا  عقاو  توبث و  ماقم  رد  نایعیـش  هکنیا  نودب  دشاب 

لوصا زا  جراخ  هک  دننک  یم  لالدتـسا  ناشیداحا  ناشاملع و  بتک  هب  تاعوضوم  مامت  رد  هک  دـنیامیپ  یم  تنـس  لها  ياملع  هک  نشور 
تسا . هرظانم  هجاحم و 

يدحاو سفن  یلع  اب  ار  نانآ  ایآ  دراد ؟ دوجو  يا  همزالم  هچ  نارگید  تلادع  نامیا و  یلع و  نامیا  تلادع و  نایم  متسنادیم  نم  شاک  و 
رفک اـی  ناـمیا  کـی  زا  و  دراد ، ناـیرج  اـهنآ  همه  رب  يدـحاو  حور  دـنک  یم  ناـمگ  اـی  تسین و  ضیعبت  لـباق  سفن  نآ  هـک  درادـنپ  یم 

؟ دنارثاتم
رد اهنآ  ناگرزب  ءاملع  همئا ، زا  هعیـش  نایاوشیپ  رب  اهنآ  زا  دعب  یعیـش و  نیعبات  باحـصا و  رب  هیمیت ، نیا  دولوم  يراکتبا  همزالم  نیا  ایآ  و 
زا عافد  رد  ناشنافلاخم  ای  هدـنام  یفخم  لفاحم ، سلاجم و  رد  ناشناوارف  یبهذـم  ياهجاجتحا  اهلالدتـسا و  تارظانم و  اـب  هتـشذگ  نورق 

؟ دنا هدرک  شومارف  ار  نآ  ناش ، يدابم  لاجر و 
هیواعم نامیا  یلع و  نیب  دشاب و  هدرک  هبیـشت  نایحیـسم  هب  ار  نایـضفار  دیآ  یم  شـشوخ  درم  نیا  اهنت  تسا ، هدوبن  مادکچیه  همه ، اهنیا 

نید ملع ، هجرد  تیاهنا  نیا ر  و  دزاس . رارق  رب  هطبار  سابع ، ینب  ناکاته  هیما و  ینب  دبتسم  ناراکتیانج  و  رجاف ، قساف و  دیزی  و  زاب ، هقح 
دنادیم . دوخ  بدا  عرو و 

هحفص 283 ] ] 

یکاـته و عاوـنا  هب  ار  نایـضفار  همه  وا و  ناوریپ  یـسوط و  هجاوـخ  نیدـلا  هلملا و  ریـصن  تما  درم  گرزب  شباـتک  دـلج 2ر99  رد  - 13
یلکلا و تابورشم  رما  رد  یتالابم  یب  و  یهلا ، تامرح  نتـسناد  لالح  و  تامرحم ، باکترا  و  زامننتخاس ، عیاض  لیبق  زا  ینلع ، یـصاعم 

یمئاد تالاح  زا  ار  اهنآ  لاثما  اهراک و  هنوگ  نیا  و  دـهد . یم  تبـسن  ادـخ ، تدابع  رب  كرـش  حـیجرت  و  ناضمر ، هاـم  رد  یتح  ءاـشحف ،
نیب ءاشحف  هعاشا  هلیـسو  هب  ات  تسین  شیب  ضحم  لایخ  غورد و  دـناد  یم  يرگـش  واـک  ره  هک  يراـتفر  لاـمعا و  درامـش . یم  نایـضفار 
سک ره  نانخـس  زا  هدرک  بصن  لامعا  نازیم  هک  يزور  عطاق  حیرـص و  تسا  يرواد  گرزب  يادخ  و  دـنک . مان  دـب  ار  هعیـش  ناناملـسم ،

دش . دهاوخ  ایوج 
. دیتع بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  و 

. تسایهم طبض  تبث و  يارب  هتشرف  دیآ  رب  ناهد  زا  هک  ینخس  ره 
وا و ناعبات  هملیـسم و  دننام  ناشناوریپ  و  هنع ) هللا  یـضر   ) قیدصلا رکب  یبا  نانمـشد  دندش ، دترم  هک  یناسک  نیرت  روهـشم  دـیوگ : - 14
. دنا هتفگ  نارگید  و  یلح ) همالع   ) بهذم یماما  نیا  دننام  ناشناگزرب  زا  يرایـسب  هکنانچ  دنراد ، تسود  ار  نانیا  نایـضفار  و  دننارگید .

. جاهنم تسا 2ر102  هتشک  قح  انب  ار  نانآ  قیدص  رکب  وبا  دنیوگ ، یم  و  دنناد ، یم  قح  رب  ار  هدر  لها  نایضفار 
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یم تسود  ار  شنارادـفرط  هملیـسم و  نایـضفار ، هک  تسا  هداد  ربخ  وا  هب  هک  دیـسرپ  یم  درم  نیا  زا  دـش  یم  ادـیپ  یـسک  شاک  خـساپ -
هب شیاهغورد  زا  هعیش  دننک و  یم  یقلت  حاضتفا  ار  شلامع  دنیوگ و  یم  شباذک  هملیسم  هدیمان ، وگغورد  ار  وا  زونه  هکیلاح  رد  دنراد ،

ار وا  زا  ریغ  یتوبن  یعدـم  ره  هتـسناد ، ءایبنالا و ص ) دیـس  دـمحم  ناربمغیپ  متاخ  راصحنا  رد  ار  توبن  نایعیـش  تسا . هدرک  داـی  لیـصفت 
دنناد . یم  رفاک 

ارچ تسا ؟ هدید  هدیقع  نیا  اب  ار  اهنآ  وا  ایآ  داد ، یم  ناشن  ام  هب  هدرک  لقن  اهنآ  زا  ار  عقاو  فالخ  نخس  نیا  هک  یناگرزب  دوب  بوخ  هچ 
و درادن ، نانیمطا  اهنآ ، زا  لقن  هب  هک  وا  الوصا  هدرواین ، یمسا  اهنآ  زا  ارچ  و  هدرکن ؟ دای  ار  اهنآ  مان 

هحفص 284 ] ] 

اما تسا ؟ یک  زا  تسا ؟ اـجک  تسا ؟ مادـک  اـهباتک  نیا  تـسا  هدـید  ناـشیاهباتک  رد  دـیاش  سپ  دزادرپ ، یم  ناـنآ  یئوگدـب  هـب  هتـسویپ 
تـسا یپاچ  هک  اهنآ  هچ  تسا و  یطخ  هک  اهنآ  هچ  تسا  دوجوم  همه  دـیاقع  مالک و  ملع  رد  یلح  همالع  اهنآ  ياوشیپ  گرزب  ياـهباتک 

ینیب دـب  قودنـصرد  هیمیت و  نبا  ياه  ینمـشد  يراطع  یطوق  رد  اهنت  یلب  تفای  ناوت  یم  ار  تمهت  نیا  اـهباتک  نآ  زا  کیمادـک  رد  اـیآ 
. یکتشملا کیلا  مهللا  مینکیم . تیاکش  وت  دزن  اهنت  اهلا  راب  شا . همان  تمهت  باتک  ینعی  وا ، ياه 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  یتا  له  هروس  لوزن  راکنا 

نانآ قح  رد  یتا "  له  هک "  نخـس  نیا  لثم  هدروآ  تسنآ  هدنیوگ  لهج  هدـنیامن  هک  یغورد  بلاطم  یلح ) همالع   ) وا دـیوگ : یم  - 15
هدرک و جاودزا  همطاف  اب  ترجه  زا  دـعب  یلع  و  تسا ، یکم  ياه  هروس  زا  ءاملع  قاـفتا  هب  یتا  لـه  هکنیا  اـب  هدـیدرگ  لزاـن  تیب ) لـها  )

سک ره  رب  هک  تسا  یئاهغورد  زا  هدش  اهنآ  ناش  رد  هروس  هک  نخـس  نیا  سپ  دنا - هدـمآ  ایند  هب  یتا  له  لوزن  زا  دـعب  نیـسح  نسح و 
دنام . یمن  هدیشوپ  دشاب  هتشاد  تیب  لها  لاوحا  نآرق و  لوزن  هب  یملع  نیرتمک 

رد ماکحا ، هریس و  رد  یمالـسا ، قرف  رد  تسا ، نادان  دئاقع  رد  هکنانچ  وا  تسین ، دودحم  باب  ود  باب و  کی  هب  درم  نیا  ینادان  خساپ -
هدـش لزان  هنیدـم  رد  شتایآ  یخرب  هک  تسین  نآ  یفاـنم  هروس ، ندوب  یکم  دـناد  یمن  تسا و  ناداـن  نآرق ، مولع  رد  نینچمه  ثیدـح ،

نبا دوصقم  دـش و  نایب  باـتک  نیمه  ص 154  دـلجرد 2  هکناـنچ  تسا  يراـج  نآرق  ياـه  هروس  همه  رد  رما  نیا  و  سکعلاـب . دـشاب و 
تسا  نیمه  دشاب "  یم  ینثتسم  یتایآ  یندمای  یکم  هروس  ره  زا  دیوگ " : هک  راصحلا 

دانـسا هب  نآ  لوزن  ناـش  هک  تسا  یناوارف  تاـیاوار  هب  هعجارم  تسا ، یندـم  اـی  یکم  يا  هروس  مینادـب  هکنیا  يارب  هار  نیرت  نئمطم  اـیناث 
زا یمهم  شخب  هـب   190 دلجم ص 197 - نیمه  رد  ام  دنـس . نودب  كردم و  یب  نانخـس  هب  دانتـسا  هن  تسا ، هدیـسر  ددعتم  ضیفتـسم و 

مالعا ار  دوخ  شریذپ  نآ  ربارب  رد  دنا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک 

هحفص 285 ] ] 

ام گرزب  دنمشناد  هب  ناوتیمن  دوشیمن ، شلقان  ینادان  رب  لیلد  تسین و  نایضفار  ياهغورد  زا  نیا  مینک ، تباث  ات  میدرک  هراشا  دنا ، هدومن 
و یلح ، همـالع  دراد ، دوـجو  يداریا  هیآ  لـیذ  رد  ثیدـح  نیا  لـقن  رد  رگا  و  درک . هـلمح  تباـب  نـیا  زا  شناوریپ  رب  هـن  و  یلح ، همـالع 

دنناسکی . هراب  نیا  رد  تنس ، لها  ناگرزب 
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شریـسفت 4ر356 رد   ) نزاخ لقن  ربانب  ناشتیرثکا  هکلب  تسین  املع  همه  قافتا  دروم  اهنت  هن  یتا "  له  هروس "  ندوب  یکم  هب  هدـیقع  اثلاث 
دنهد . یم  رظن  نآ ، فالخ  رب  روهمج ، هداتق و  دهاجم و  زا  )

تایآ کیکفت  هرابرد  یثیدح  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  متاح  یبا  ظفاح  قیرط  زا  خوسنملا "  خـسانلا و  دوخ "  باتکرد  ساحن  رفعج  وبا 
دیوگ : نآ  رد  هک  هدروآ ، نآرق  یکم  زا  یندم ،

سانلا برب  ذوعا  لق  قفلا " "  برب  دوعا  لق  دـحا " "  هللا  وه  لق   " هللا " ، رـصن  ءاج  اذا   " تلزلز " ، اذا  رگم "  نآرق  رخآ  اـت  رثدـملا  و -
نیا دیوگ : ثیدح  لقن  زا  سپ  ناقتالا 15/1  رد ، یطویـس  زین  و  دشاب . یم  یتا  له  هروس  اهنیا  نیب  رد  و  دنا . هدش  لزان  هنیدم  رد  همه  " ، 

دنا . تیبرع  روهشم  ياملع  زا  و  قوثو ، دروم  همه  شلاجر  و  بوخ . رایسب  شدانسا  دنا و  هدرک  تیاور  لیضفت  هب  نینچ 
هدروآ اه  هروس  ندوب  یندـم  یکم و  رد  یثیدـح  نسحلا  یبا  نب  نیـسح  و  همرکع ، زا  شدانـسا  هب  هوبنلا "  لئالد  رد "  یقهیب "  ظفاح " 

تسا . هدرمش  یتا  له  هروس  ار ، یندم  ياه  هروس  زا  یکی  نآ  رد  هک  دنا 
. تسا یندم  ياه  هروس  زا  یتا ) له   ) ناسنا هروس  هدرک : تیاور  اطع  زا  نآرقلا "  لئاضف  رد "  سیرضلا  نبا  و 

. تسا هدرمش  هنیدم ، رد  لزان  ياه  هروس  زا  ارنآ  شریسفت 1ر9  رد  نزاخ 

هحفص 286 ] ] 

یندـم رب  دـنراد  قافتا  همه  دـنهد . یم  ربخ  امـش  هب  ار  تقیقح  اراکـشاب  نآ  یپاچ  یطخ و  زا  معا  تسا  ایند  دوجوم  ياهنآرق  همه  نیا  و 
ءاملع ؟ قافتا  فالخ  رب  دنا  هدرک  عامجا  یمالسا  تما  دشاب ، تسرد  همیت  نبا  رادنپ  رگا  تفگ  دیاب  سپ  یتا ، له  هروس  ندوب 

 " نیبذکم . مکنم  نا  ملعنل "  انا  و  نیقتملل . هرکذتل  هنا  و  نیزجاح . هنع  دحا  نم  مکنم  امف  " 
دننک یم  حیرـصت  يرگید ، و  یبلک ، همرکع ، نسح ، دننام  دراد  دوجو  یکم  هیآ  دنچ  ای  کی  هروس  نآ  نآ  رد  دندقتعم  هک  یناسک  اعبار 

. تسا یندم  ماعط ، ماعطا  هصق  هب  طوبرم  تایآ  هک 
دشاب هدش  لزان  عادولا  هجح  رد  تسا  نکمم  اریز  درادن  دوجو  ترجه ، زا  لبق  نآ  لوزن  هروس و  ندوب  یکم  نیب  يا  همزالم  چیه  اسماخ 

، ریبج نبا  هکنانچ  ددرگ ، یم  قالطا  دـشاب  مه  كولمم  لماش  هک  ینموم  ره  هب  هدـش و  مومع  هدارا  اریـسا "  هملک "  زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
زا دـعب  هنیدـم  رد  ناریـسا  هنوگ  نیا  و   ) دـنا هدـیزگرب  نآ  يرگید  هورگ  ریرج و  نبا  دـنا و  هتفگ  هداتق  اـطع و  همرکع ، كاحـض ، نسح ،

(. هکم رد  نآ  زا  لبق  هن  دندش  یم  تفای  ترجه 

نآ خساپ  تیب و  لها  هرابرد  تدوم  هیآ  لوزن  راکنا 

هیآ . هکنیا  رب  ینبم  یلح ) همالع   ) وا راتفگ  دیوگ : یم  - 16
. یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال 

يدالوا هدرکن و  جاودزا  همطاف  اب  زونه  یلع  زور  نآ  تسا و  یکم  هیآ  هک  تسنیا  شلیلد  تسا  طلغ  دـنکیم ، بجاو  ار  تیب  لها  تبحم 
دوب 2ر 118 . هدناسرن  مهب 

لزان ار  یبرقلا "  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  اهنآ  هرابرد  ادـخ  دـیوگ : هک  یلح ) همالع   ) وا نخـس  اما  دـیوگ : رد ص 250  و 
تسا غورد  نیا  تسا ، هدرک 
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ات  ) تسا هدـش  لزان  نیـسح ، نسح و  دـلوت  زا  لبق  و  همطافاب ، یلع  جاودزا  زا  لـبق  تسا و  یکمدـیدرت  یب  يروش  هروس  رد  هیآ  نیا  اریز 
هدرک لقن  ص )  ) مرکا ربنغیپ  زا  یثیدح  نارگید  و  دمحا ، رادفرط  نایعیـش  تعامج و  تنـس و  لها  نافنـصم  زا  یهورگ  دـیوگ ) هک  اجنآ 
قافتا هب  ثیدح  نیا  و  ناشدنزرف ، ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک  نانیا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  باحـصا  دش  لزان  هیک  نیا  یتقو : هک  دـنا 

مامت هکلب  تسا  یکم  شا  همه  يروش  هروس  اریز  هدش ، لزان  هکم  رد  ملع  لها  قافتا  هب  هیآ  هکنیا ، شلیلد  تسا  غورد  ناسانـش  ثیدـح 
. دنشاب یم  یکم  همه  دراد  میمح  لا  هک  یئاه  هروس 

. تسا هدرک  نایب  لیصفت  هب  خیرات  هب  تبسن  شعالطا  ملع و  تابثا  يارب  ار  نیسح  نسح و  ربمغیپ  طبس  ود  دلوت  خیرات  هاگنآ 
تمهت لطاب و  ياه  تبـسن  غورد و  نانخـس  و  تلاسر ، بحاص  رجا  هب  تبـسن  اه  ریوزت  بلقت و  نیا  زج  درم ، نیا  باتک  رد  رگا  خـساپ -

. دوب یفاک  وا  گنن  راع و  يارب  دوبن ، هراب  نیا  رد  شیحرص  ياه 
هدـش لصاح  كدرم  يارب  اجنآ  زا  نامگ  نیا  اهنت  ملع ، لها  نیغرود  قافتا  هب  دـسر  هچ  ات  درادـن ، حیرـصت  هیآ  ندوب  یکم  هب  سکچیه 

. میدرک داریا   274 دلجم 276 - نیمرد  باتک و  نیا   154 رد ج 2ر158 - ار ، نخس  قح  تسا ، هدش  هروس  رب  یکم  قالطا  هک  تسا 
: هیآ راهچ  ندوب  یکم  زا  نارسفم  يانثتسا  هلیسو  هب  تسا  یکم  شا  همه  يروش  هروس  هک  اعدا  نیا  بیذکت  و 

هیآ . دنچ  يانثتسا  رگید  یخرب  لوقب  دریگیم و  تروص  ریصب "  ریبخ  یلاعت " - يادخ  لوق  ات  ابذک - هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  ما 
 ". لیبس نم  ات "  یغبلا "  مهباصا  اذا  نیذلا   "و 

هحفص 288 ] ] 

تدوم . هیآ  ندوب  یکم  يانثتسا  هب  دسر ، هچ  ات 
نبا زا  نارگید  ریدقلا " 4ر510 و  حتف  رد "  یناکوش  ریسفت 4ر49 و  رد  نزاخ  و  شریسفت ، رد  يروباشین  شریسفت 16ر1 و  رد  یبطرق  و 

تسا . یکم  دشاب ، یم  ارجا "  هیلع  مکلاسا  لق ال  شلوا  هک  نآ  هیآ  راهچ  زج  يروش  هروس  هک  دنا  هدرک  حیرصت  هداتق ، سابع و 
همالع تاصتخم  زا  بلطم  نیا  هدرک ، بجاو  ار  نانآ  تدوم  هدـیدرگ و  لزان  ناشنادـنزرف  همطاف و  یلع و  ناش  رد  هیآ  هکنیا  هراـبرد  اـما 

. تسا ریثک  نبا  هیمیت و  نبا  دننام  يوما  حور  نارادفرط  زا  یبایان  دارفا  زج  ناناملـسم  مامت  یقافتا  هکلب  دشاب ، یمن  زا  یعیـش  تلم  یلح و 
عامجا نیا  يا  هراپ  هب  ار  ام  درم  نیا  شاک  يا  درک . دهاوخن  هدرکن و  ناسانـش  ثیدح  نیغورد  قافتا  نینچ  هب  دروخ  رب  يا  هدنناوخ  چیه 

یفاک و هزادنا  هب  باتک  نیمه  نتم   306 رد 2ر311 - ام  درک . یم  يربهر  ناشتاملک  زا  يا  هراپ  رب  ای  ناشتافیلات ، زا  یکی  رب  ای  ناگدـننک 
لیبق : زا  میدرک  لقن  ار  ثیدح  موق  گرزب  نارسفم  ظافح و  زا  یهورگ  زا  اسر 

رذنملا نبا  دمحا ، ماما 
يربط متاح ، یبا  نبا 

هیودرم نبا  یناربط ،
الملا  هللا  دبع  وبا  یبلعث ،

یئاسن خیشلا ، وبا 
میعن وبا  يدحاو ،

رازب يوغب ،
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یناکسح  یلزاغملا ، نبا 
يرشخمز  نیدلا ، بحم 

جرفلا وبا  رکاسع ، نبا 

هحفص 289 ] ] 

يروباشین  ییومح ،
يزار هحلط ، نبا 

نایح وبا  دوعسلا ، وبا 
يواضیب دیدحلا ، یبا  نبا 

یمثیه یفسن ،
یجنک غابصلا ، نبا 

ینالطسق يوانم ،
نزاخ يدنرز ،

رجح نبا  یناقرز ،
یطویس يدوهمس ،
نابص يروفص ،
یمرضح یجنلبش ،

یناهبن 
دیوگ : هک  تسا  فورعم  هراب  نیا  رد  یعفاش  ماما  راتفگ  و 

مکبح  هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنا  ردقلا  میظع  نم  مکافک 
هل : هالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 

. تسا هدش  بجاو  ادخ ، بناج  زا  نآرق  رد  امش  یتسود  هللا ، لوسر  نادناخ  يا  " 
تسین "  هتفریذپ  شزامن  دنتسرفن  دورود  امش  رب  سک  ره  هک  سب  نیا  امش  تلزنم  تلالج  وردق  تمظع  رد 

 " رد يواربش  راونالا " 88 ، قراشم  رد "  یکلاـم  يوازمح  بهاوملا 7ر7 ، حرش  رد  یناقرز  قـعاوصلا 87 ، رد  رجح  نبا  ار  تیب  ود  نیا 
دنا . هدروآ  فاعسالا 119 ، رد  نابصلا  فاحتالا 29 ،

هحفص 290 ] ] 
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ما : هدوزفا  نومضم  نیا  هب  يرعش  نم  هراب  نیا  رد  دیوگ  افخلا " 1ر19  فشک  رد "  ینولجع  و 
 " دنمان شوخ  كاپ و  ربمغیپ  هب  بوسنم  هک  دنا  هدمآ  لئان  تاراختفا ، نیرتفیرش  هب  اجنآ  زا  ربمغیپ  نامدود  انامه  " 

تسا "  هدش  بجاو  نآرق  رد  ادخ  هراشا  هب  ینموم  ره  رب  نانآ  یتسود  " 
 ". هدش بکترم  ار  ناهانگ  نیرتتشز "  هک  تسا  ینوعلم  دنک  ربمغیپ  هب  باستنا  ياعدا  نانآ  زج  سک  ره   "و 

 " دنا . هتفای  صاصتخا  زبس ) مشیاربا  ابید و   ) رضخ شدنس  زا  یئاه  جات  هب  ارهز  فیرش  لسن  ربمغیپ ، نامدود  نایم  زا  " 
دنک "  یم  زاین  یب  ناشدیشروخ  هام و  زا  رت  هدنشخرد  ياه  هرهچ  ناشصئاصخ ، رد  هابتشا  زا  ار  نانآ   "و 

 " دنشوپب نت  رت  زبس  سابل  مه  نارگید  هک  تسین  یعنام  یطویس  هدیقع  ربانب  " 
 " دش . دهاوخ  هتسناد  عبتت  اب  هلئسم  نیا  نارگید ، رب  سابل  نآ  تمرح  یطویس  ریغ  زا  هتسویپ  قیقحت  هب  یلو  " 

، دـش لزان  هکم  رد  هیآ ، هک  میـشاب  قفاوم  درم  نآ  اـب  اـم  و  تسا ، هنیدـم  نارود  ثداوح  زا  ع )  ) همطاـف اـب  یلع  جاودزا  هکنیا  هراـبرد  اـما 
لوزن نیب  یتافانم  هکنانچ  درادـن  دوجو  هیآ ، لوزن  رب  جاودزا  مدـقت  و  ناـشدالوا ، ناـنآ و  اـب  هیآ  قیبطت  نیب  يا  همزـالم  هنوگچیه  میئوگ 

زا همطاف  یلع و  راوگزب ، ود  ره  هک  تسین  دـیدرت  ياج  اریز  ددرگ ، یمن  هدـهاشم  اضرف  ناشنادـنزرف ، دوجو  ریخاـت  ناـنآ و  هراـبرد  هیآ ،
ملع رد  هکنانچ  هدش  هدیرفآ  اهنآ  زا  یهلا  یلزا  ملع  ریدقت  رد  ناشنادنزرف  دـنا و  هدوب  يدـنزرف  یگداز و  ومع  تبـسن  هب  ربمغیپ  ناکیدزن 

ددرگ ، ناگدنیآ  نارضاح و  لماش  هک  ماع  یکالم  ناونع  هب  یمکح  ققحت  يارب  تسا و  هدوب  دقعنم  ناشجاودزا  دنویپ  یهلا 

هحفص 291 ] ] 

دوش . یم  هدیشک  نادب  دوخب  دوخ  روبزم  مکح  دشاب  تقو  ره  اج و  ره  درک  ادیپ  عوضوم  هاگ  ره  هکلب  تسین  مزال  یلعف ، عوضوم  دوجو 
هداز نیـسح  نسح و  هدرک و  جاودزا  همطاف  اـب  یلع  هک  یتقو  دـشاب  هدـش  لزاـن  هکمرد  عادولا  هجح  رد  هیآ  تسا  نکمم  نیا  زا  هتـشذگ 

. درادن دوج  و  ندش ، لزان  ندوب  ترجه  زا  لبق  یکم و  لوزن  نیب  یمزالت  هنوگچیه  و  دندوب . هدش 
قحلا وه  کبر  نم  کیلا  لزنا  يذلا  ملعلا  اوتوا  نیذلا  يریو 

تشذگ هک  نآ  خساپ  یلع و  اب  ادخ  لوسر  يردارب  توخا و  راکنا 

يردارب نامیپ  یـسک  اب  هن  ربمغیپ  اریز  تسا ، یگتخاس  لـطاب و  تسا ) ادـخ  لوسر  ردارب  یلع  هک   ) تاـخاوم ثیدـح  اـما  و  دـیوگ : - 17
هکنانچ درک ، رارق  رب  يردارب  نامیپ  راصنا  رجاهم و  نیب  اهنت  وا  یلو  تخاس . ردارب  مه ، اب  ار  راـصنا  هن  و  مه ، اـب  ار  نارجاـهم  هن  دـنکفا و 
نامیپ تسا  حیحـص  تیاور  رد  هچنآ  قبط  رب  ءادرد  یبا  یـسراف و  ناملـس  نیب  تخاس و  ردارب  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  عیبر و  نب  دـعس 

. هنسلا جاهنم  دنکفا 2ر119  يردارب 
ثیدح رما  رد  وا  بکرم  لهج  هناشن  هتشاد ، تیعطق  تسخن  زور  زا  ناناملـسم  نیب  هک  هاخاوم  ثیدح  نالطب  هب  درم  نیا  تاواضق  خساپ -

هب هدمآ ، یمن  رب  شتسد  زا  يراک  نوچ  هک  دناسر  یم  ع )  ) نینموملا ریما  هب  تبسن  ار  وا  دیدش  ینمشد  دشابن ، نیا  رگا  تسا و  تریـس  و 
. تسا هتخادرپ  وا  لئاضف  راکنا 

هحفـص 218- رد  ام  دراگنا - هدثدان  ار  نآ  دشاب ، اعدا  درجم  هب  دنچ  ره  دـنک ، راکنا  ار  یتلیـضف  ره  هک  تسا  هدرک  متح  دوخرب  ایوگ  وا 
تروص ترجه ، زا  دعب  رگید  راب  راصنا  رجاهم و  نیب  و  ترجه ، زا  لبق  راب  کی  هباحـص  دارفا  نیب  هک  ار  يردارب  هصق  دـلج ، نیمه   200
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. دنکفا يردارب  نامیپ  ع )  ) نینموملا ریما  اب  اهنت  ص )  ) وا تبون  ود  ره  رد  و  میدرک . نایب  تفرگ 

هحفص 292 ] ] 

دش و ماجنا  تبون  ود  رد  تاخاوم  هک  رما  نیا  نایب  زا  دـعب  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  يرابلا 7ر217  حـتف  رد  هک  سب  نیا  اهنت  ار  درمنیا 
اـصوصخم نیرجاهم و  نیب  يردارب  دـقع  یـضفار ، رهطملا  نبا  رب  در  باتک  رد  هیمیت  نبا  دـیوگ : نآ ، ثیداحا  زا  يا  هراپ  ندروآ  زا  سپ 

دیوگ : یم  هدش  رکنم  ار  یلع  اب  ربمغیپ  يردارب 
هتـسب يردارب  نامیپ  يدحا  اب  ربمغیپ  درادـن  ینعم  هدـش ، عیرـشت  رگیدـکی  اب  بولق  فیلات  رگید و  مهب  قافرا  يارب  يردارب  هک  اجنآ  زا  " 

يردارب تمکح  زا  ینادان  ناشن  تسا و  صن  لباقم  رد  سایق ، هب  داهتجا  نیا  تسا " و  دوس  هچ  رجاـهم  اـب  ار  رجاـهم  يردارب  زین  دـشاب و 
نارتورف هب  نارت  رب  ات  دـنکفا  يردارب  رت  ورف  رت و  رب  نیب  ربمغیپ  دـندوبن  ناسکی  ورین  هریـشع و  لاـمرد و  مه  اـب  نارجاـهم  اریز  مالـسا ، رد 

نارود زا  هکدوب  ربمغیپ  اریز  تسیرگن ، نم  یلع  اب  شا  يردارب  رد  عوضوم  نیمه  هب  ودریگ  کمک  رت  ورف  رت  رب  يورین  زا  دـننک و  قاـفرا 
. درک ادیپ  ششک  نآ  زا  دعب  ات  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یلع  روما  شتثعب ، زا  شیپ  یکدوک 

زا مه  ود  ره  تسا و  یعطق  دروم  يردارب  ود  ره  نیا  دوب و  نانآ  هدش  دازآ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هثراح  نب  دیز  اب  هزمح  يردارب  نینچمه 
مکاح و و  تسا . نم  ردارب  رتخد  هزمح  رتخد  تفگ  هک  مینک  یم  هراشا  هثراح  نب  دیز  لوق  هب  يدوز  نیمهب  اضقلا  هرمع  رد  دننارجاهم و 
، دـننا رجاهم  ود  ره  هک  دوعـسم  نبا  ریبز و  نیب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاثعـشلا  یبا  زا  نسح  دنـسب  ربلا  دـبع  نبا 

دنکفا . يردارب 
ثیداحا هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هیمیت  نبا  هدرک و  لـقن  ياربط "  ریبکلا  مجعملا  نم  هراـتخملا  رد  ءایـض  ار  ثیدـح  نیا  میوگ ) یم  نم  )

مکاح قیرط  زا  ار  شحیحـص  ثیدـح  هاگنآ  ... ) نیتسخن تاخاوم  ناتـساد  تسا و  رت  يوق  رت و  حیحـص  كردتـسم  ثیداحا  زا  هراتخملا 
تسا .) هدرک  نایب  میدروآ  هکنانچ 

هحفص 293 ] ] 

يدایز ثیداحا  دیوگ : رکذ و  ار  يردارب  تبون  ود  ره  رد  دراو  تاملک  ثیداحا و  زا  يا  هراپ  بهاوملا 1ر373  حرش  رد  یناقرز  همالع  و 
. تسا هتخاس  دودرم  ار  نآ  هدربمان ، رجح  نبا  مالک  اب  هدرک و  هراشا  هیمیت  نبا  رادنپ  هب  هاگنآ  هدمآ  یلع  اب  ربمغیپ  يردارب  رد 

. دیئوجم دوخ  يارب  ینارایتخا  بحاص  وا  زج  دینک و  يوریپ  هداتسرف  ورف  ناتیادخ  هچنآ  زا 

تسا هدش  مارح  شا  هیرذ  همطاف و  رب  شتآ  هک  ثیدح  نیا  راکنا 

هراشا

هدرک : لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  یلح ) همالع   ) وا هک  ار  یثیدح  دیوگ  - 18
رانلا "  یلع  اهتیرذ  هللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  " 

تخاس .) مارح  شتآ  رب  ار  شنادنزرف  وا و  مه  يادخ  درک ، ظفح  ار  دوخ  تمصع  نماد  همطاف ، انامه  )
ظفح ار  دوخ  نماد  همطاف  هکنیا  اریز  ددرگ ، یم  راکـشآ  زین  ناسانـش  ثیدح  ریغ  يارب  شغورد  تسا و  غورد  ناسانـش  ثیدح  قافتا  هب 
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همع هیفـص  زین  و  درکن . مارح  شتآ  رب  ار  شا  هیرذ  ماـمت  دـنوادخ  درک و  ظـفح  ار  دوـخ  نماد  مه  هراـس  اریز  تسا ، لـطاب  اـعطق  درک ...
اهنآ هصالخ  دنراد و  دوجو  مه  اب  ود  ره  رگمتس  راک و  وکین  وا  هیرذ  رد  درک و  ظفح  ار  دوخ  نماد  هک  تساهنآ  وزج  ص )  ) ادخ ربمغیپ 
يا هراپ  دـن  رجاف  یخرب  راک و  وکین  یخرب  ناشنادـنزرف  دـناد ، یمن  ار  ناـشرامآ  دـنوادخ  زج  یـسک  دـنا ، هدرک  ظـفح  ار  دوخ  نماد  هک 

تسا 2 کیرـش  نموم  نانز  رثکا  اب  رما  نیا  رد  همطاـف  تسین  نماد  ظـفح  هب  همطاـف  زاـیتما  تلیـضف و  اـهنت  زین  و  رفاـک ، يا  هراـپ  نموم و 
ر126 .

هدیقع ای  هلئسم ، ثیدح ، هیک ، لیوات  هاگ  ره  تسا  هتسب  وا  تسدب  سک ، ره  قافتا  عامجا و  درادنپ  هک  تسا  درم  نیا  زا  یتفگـش  خساپ -
هب لالدتـسا  وا  دننک و  تباجا  ار  وا  هدرم  هدـنز و  هاگنآ  دـینک  قافتا  دـیوگب : نادنمـشناد  هورگ  هب  اهنیا ، زا  مادـک  ره  رد  دیدنـسپن  ار  يا 

زا ناسنا  هاگ  ره  هک  تقیقح  ناجب  دنگوس  دنک . ءاملع  قافتا 

هحفص 294 ] ] 

دوب . یمن  شرودقم  دیوگ  یم  هوای  غورد و  درم  نیا  هچنآ  زا  شیب  دوبن ، عونمم  هدوهیب  راتفگ  غورد و 
هدرک و لـقن  ار  نآ  ظاـفح  زا  یهورگ  هکنیا  دوجو  اـب  دـشاب  یقاـفتا  شغورد  نـالطب و  ثیدـح ، نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  مناد  یمن  نم 

مانمگ دنچ  ره  ناشانـش  ثیدح  زا  یـسک  هچ  درک  یم  هراشا  وا  شاک  دنا ، هدرک  شتحـص  هب  فارتعا  دنـسانش  ثیدح  هک  اهنآ  زا  رایـسب 
ادیپ روظنم  نیا  يارب  ار  يدحا  وا  یلو  درک . یم  يربهر  ناشتاملک  و  ناشتافیلات ، هب  ار  ام  شاک  تسا ، درک  ثیدح  بذک  هب  مکح  دـشاب 

تسا . هداد  بیترت  شلایخ  رد  ار  املع  قافتا  اذل  هدرکن 

ظافح نادنمشناد و  زا  ثیدح  نیا  نایوار 

دنا : هدرک  لقن  نانیا  ار  ثیدح 
رازب  يدادغب ، بیطخ  مکاح ،

یناربط یلیقع ، یلعی ، وبا 
يربط بحم  میعن ، وبا  نیهاش ، نبا 

يدنه  یقتم  یطویس ، رجح ، نبا 
نابص  یناقرز ، یمثیه ،

. یشخدب
و یهاو ، تاناسحتـسا  و  ساـسا ، یب  تاکیکـشت  ماـهوا و  اـب  یــشارت  داریا  يارب  یــشزرا  هـچ  رگید  دـش ، یعطق  ثیدـح  تحــص  یتـقو 

تسا نیمه  دریذپ  یمن  شعبط  هک  ع )  ) تیبلا لها  لئاضف  زا  هدع  نآ  هب  تبـسن  درم  نیا  تاداع  هکنانچ  دراد ، دوجو  یلایخ  ياهداعبتـسا 
هراس و هب  ضقن  رثا  ر  ار ، همزالم  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هیرذ ، رب  شتآ  ندـش  مارح  تمـصع و  نماد  ظفح  نیب  دـیاب  يا  همزالم  هچ  اـیآ 
اب نانز  هک  شرگید ، هصوصخم  لئاضف  دننام  همطاف ، ءاسن  هدیـس  صوصخم  تسا  یتلیـضف  دوخ  نیا  مینادـب . دودرم  هنموم ، نانز  هیفص و 

هتـشادن نارگید  هک  دـشاب  یتلیـضف  ار  همطاف  هیرذ  رگا  تسین  بیع  نیا  دـنمورحم ، نآ  زا  نارگید  ءاوح و  میرم  ات  هراس  لاثما  زا  تلیـضف 
رایسب هچ  دنشاب و 

هحفص 295 ] ] 
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. درک ادیپ  ناوت  یم  نآ  يارب  يرئاظن 
شتحص هدرک و  لقن  مکاح  یناربط و  یلعی و  وبا  ار  ثیدح  دیوگ : همزالم  نیا  یفن  رد  بهاوملا 3ر203  حرش  رد  یکلام  یناقرز  همالع 

زایتما راهظا  باب  زا  تسا ، هدش  جرف  ظفح  رب  بترتم  شتآ  میرحت  هکنیا  ودراد  نآ  قدص  رب  يدهاوش  هتفریذـپ و  دوعـسم  نبا  تیاورب  ار 
رگ تسا و  هدمآ  لمعب  شیاتس  مه  نماد  تمصع  ظفح  زا  هدش و  نارمع  تنب  میرم  هب  يا  هراشا  نمـض  رد  فصو و  نیا  رد  تسوا  ماقم 

دنا . مارح  شتآ  رب  زین  رگید  تیاور  صنب  همطاف  هیرذ  هن 
ار شا  هیرذ  وا و  دنوادخ ، هک  دندیمان  همطاف  ار  وا  لیلد  نیا  هب  دوعـسم : نبا  ثیدح  دـننام  تسا ، يرگید  ثیداحا  ثیدـح ، نیا  دـیوم  و 

تسا . هدیرب  شتآ  زا  تمایق  زور 
درک . دهاوخن  باذع  ار  تنادنزرف  زا  يدحا  هن  و  ار ، وت  هن  دنوادخ  دومرف : همطاف  هب  هک  ص )  ) ربمایپ نخس  و 

دیزرمآ . ار  تنادنزرف  ار و  وت  دنوادخ ، انامه  یلع : هب  ص )  ) وا نخس  و 
ار متلاـسر  هتـشاد و  ناـمیا  دـیحوتب  مادـک  ره  هک  تسا  هداد  هدـعو  متیب  لـها  رما  رد  ارم  مراـگدورپ  دوـمرف : هک  ص )  ) وا رگید  راـتفگ  و 

درک . دهاوخن  شباذع  دنریذپب ،

هحفص 296 ] ] 

یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  ثیدح  راکنا 

هراشا

تسا : هتفگ  ص )  ) ادخ لوسر  دنیوگ  هک  ثیدح  نیا  دیوگ : - 19
: ضوحلا یلع  داری  یتح  اقرتفی  نل  و  راد ، ثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

دندرگ "  زاب  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  دیارگیم و  وسنادب  قح  دشاب  وا  اجک  ره  تسا  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  " 
. فیعض دانسا  هب  هن  و  حیحـص ، دانـسا  هب  هن  هدرکن ، لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  يدحا  ار  ثیدح  نیا  اریز  تسا ، اهینادان  اهغورد و  نیرتگرزب  زا 

یلو دنا  هدرک  تیاور  ار  یثیدح  نانآ  هک  دنک  تیاور  ءاملع  هباحـص و  زا  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  یلح ) همالع   ) وا زا  رتوگغورد  ایآ  و 
تیاور یضعب  دش : یم  هتفگ  رگا  تسا . اه  غورد  نیرت  راکـشآ  نیا  هکلب  دشاب ؟ هدشن  یفرعم  اهنآ ، زا  يدحا  زا  هجو  چیه  هب  ثیدح  نآ 

تسا ینخس  دنا و  هتـسب  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  تسا  یغورد  اعطق  ثیدح  نیا  یلو  تسا ، نکمم  میتفگ ، یم  دوب  مه  لوبق  لباق  دنا و  هدرک 
هنسلا ) جاهنم  168 و 167  تسا ) هزنم  نآ  زا  یهلا  ربمایپ  هک 

نآ دیتاسا  حیحصت  هنیمز و  نیا  رد  هدراو  تایاور 

نب فسوی  قـیرط  زا  ر 321  دوخ 14  خـیراترد  بیطخ  لیبق : زا  دـنا  هدرک  لقن  نانآ  ناگرزب  ظافح و  زا  یهورگ  ار  ثیدـح  اـما  خـساپ -
دیرب نب  مشاه  نب  یلع  زا  وا  حلاص و  نب  مالسلا  دبع  زا  درک  ثیدح  ام  يارب  جارـسلا  نامیلـس  نب  دمحا  نب  نسح  دیوگ : بدوملا  دمحم 

یم تسا و  یلع  دایب  دنکیم و  هیرگ  وا  مدید  مدش ، دراو  هملـس  ما  رب  تفگ : هک  رذ  یبا  یلوم  تباث  یبا  زا  میمیت  دیعـس  یبا  زا  شردـپ  زا 
دیوگ : یم  ربمغیپ  هک  مدینش  دیوگ :
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همایقلا . موی  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع و  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 
یباحص چیه  تسا  هتفگ  درم  نآ  یلو  تسا  یباحص  يوناب  هملس  ما  نینموملا  ما  نیا 

هحفص 297 ] ] 

تـسین املع  زا  شتمظع  همه  اب  بیطخ  دیوگب : هک  رگم  هدرکن  لقن  ار  نآ  يدحا  املع  زا  تسا  هتفگ  هکنانچ  تسا ، هدرکن  تیاور  ار  نآ 
هک تسا  يولع  هملـس  ما  اریز  تسا ، رت  کیدزن  هیمیت  نبا  ياه  باسح  هب  یمود  نیا  و  دـنک ، یقلترابتعا  یب  ار  یباحـص  نینموملا  ما  ای  و 

تسا . هدوب  يولع  بهذم  يولع و  حور  يولع ، فطاوع  ياراد 
دومرف : یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دیوگ : يو  تسا ، هدینش  وا  هناخ  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  ار  هملس  ما  ثیدح 

ناک "  ثیح  یلع  عم  قحلا  ای "  قحلا "  عم  یلع  " 
ثیدح نیا  ربمغیپ  تفگ  هملس  ما  دیسرپ : وا  زا  ثدح  هرابرد  هداتسرف ، هملس  ما  دزن  يدرم  دومرف و  هملس  ما  هناخ  رد  ربمغیپ  ار  نخس  نیا 

رگا داد : خـساپ  درم  ارچ  تفگ  دعـس  يدوب ، هدـشن  زورما  زا  رت  تسپ  نم  دزن  وت  هاگچیه  تفگ : دعـس  هب  درم  نآ  دومرف ، نم  هناـخ  رد  ار 
مدرک . یمن  اهر  ار  یلع  يرازگتمدخ  مدوب  هدنز  ات  مدوب  هدینش  ار  نخس  نیا  ص )  ) ربمغیپ زا  نم 

تسا بیعش  نب  دعس  وا  تیاور  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  رازب  دیوگ : هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  دئاوزلا 7ر236  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 
دنا . حیحص  لاجر  شلاجر ، هیقب  یلو  مسانش  یمن  ار  وا  هک 

( ظفل رد  ینوگ  رگد   ) فیحصت رطاخ  هبوا  یئانشآ  ان  تسا و  یمرضح  بیعش  نب  دیعس  دسانش ، یمن  یمثیه  هک  ار  يدرم  دیوگ ): ینیما  )
هتفگ : هدرک و  نایب  یناجزوج  میهاربا  نیدلا  سمش  هکنانچ  دنا  هدروآ  ار  شلاح  حرش  ریس  بابرا  زا  رایسب  تسا 

اقودص "  احلاص  اخیش  ناک  هنا  " 
 " دوب . وگتسار  رایسب  هتسیاش و  يدرم  ریپ  وا  " 

 " رد هیودرم ، نبا  ظفاح  نیا ، دنا . هدرکن  تیاور  ار  نآ  هجو  چـیه  هب  املع  هباحـص و  زا  يدـحا  دـنک  مکح  دـناوت  یم  درم  نیا  هنوگچ  و 
لئاضف رد "  یناعمس ، " و  بقانم ،

هحفص 298 ] ] 

دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  مدینش  تفگ : وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع ، زا  رکب ، یبا  نب  دمحم  زا  دنس  هلسلس  اب  هک  تسا  هباحصلا " 
ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

هناخ زا  یکی  هب  هشیاع  دـندرک و  یپ  ار  هشیاع  رتش  یتقو  هک  دـنا  هدرک  تیاور  سودرفلا "  رد "  یملید  بقانملا " و  رد "  هیودرم  نبا  و 
ایآ مهد  یم  دنگوس  ادخب  ارت  تفگ : دمحم  دزن . فرح  وا  اب  هشیاع  درک و  شمالـس  هدـمآ ، شدزن  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـش ، دراو  هرـصب 

دومرف : وا  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  يدرک  ثیدح  ارم  دوخ  وت  هک  ياراد  رطاخب  ار  زور  نیآ 
دنوش ؟ یم  ادج  مه  زا  هن  و  دننک ، یم  فالخ  مه  اب  هناگ  چیه  تسا ، هارمه  قح  اب  یلع  تسا و  یلع  هارمه  هتسویپ  قح 

يرآ  تفگ :
وا هب  دش  دراو  اهنع ) هللا  یـضر   ) هشیاع شرهاوخ  هب  وا  هک  تسا  هدروآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  زا  هسایـسلا " 1ر68  همامالا و  رد "  هبیتق  نبا 

تفگ " : یم  ص )  ) ادخ ربمغیپ  يدینشن  ایآ  تفگ :
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یلع "  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 
!؟ يا هدمآ  نوریب  وا  اب  گنجب  هاگنآ 

هملـس ما  تساوخ . هزاـجا  اـهنع ) هللا  یـضر   ) هملـس مارب  دورو  يارب  یلع  یلوم  تباـث  وبا  دـیوگ : هدروآ ، راربـالا "  عیبر  رد "  يرـشخمز 
یبا نب  یلع  لابند  هب  تفگ : تباث  وبا  دیـشک ، رپوس  مادکب  تلد  وت  درک ، یم  زاورپ  وس  رهب  اهلد  یتقو  ایآ  تباث  ابا  يدـمآ  شوخ  تفگ :

: دومرف یم  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يدش ، قفوم  تسوا ، تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخب  دنگوس  تفگ : هملس  ما  بلاط ،
. ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع و  عم  نآرقلا  قحلا و  و  نآرقلا ، قحلا و  عم  یلع 

هحفص 299 ] ] 

دندرگزاب "  نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوب  دنهاوخن  کیکفت  لباق  مه  زا  یلع ، هارمه  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  هارمه  یلع  " 
دئارف رد "  ییوـمح  مالـسالا  خیـش  زین  هدرک و  لـقن  هیودرم  نیا  ظـفاح  قـیرط  زا  بقاـنملا  رد  یمزراوـخ  ءاـبطخلا  بـطخا  ریبـعت  نـیمهب 

. تسا هدرک  تیاور  يروباشین  هللا  دبع  یبا  مکاح  ظفاح  یقهیب و  رکب  یبا  ظفاح  قرط  زا  باب 37  نیطمسلا " 
ادـخ و باـتک  هب  داـب  وـت  رب  تفگ : رذ  وـبا  دندیـسرپ ، مدرم  فـالتخا  زا  ار  وا  هک  هدرک  تیاور  رذ ، يا  زا  بقاـنملا "  رد "  هیودرم  نبا  و 

یلع هک  اجنآ  و  تسا ، یلع  نابز  رب  و  یلع ، اب  قح  قح و  اب  یلع  تفگ : یم  ص )  ) ربمایپ مدینـش  نم  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  درم : گرزب 
. دنز یم  رود  قح  دشاب 

نیب نآ  تیفورعم  ترهـش و  رب  ار  هدـنناوخ  دـناوت  یم  يروش ، زور  رد  ثیدـح  نیا  هب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  جاجتحا 
یلع و اب  قح  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دیناد  یم  ایآ  مهد ، یم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  دومرف : هک  اجنآ  دزاس  فقاو  ص )  ) ربمغیپ هباحص 

هللا . یلب و  دنتفگ  همه  دوریم ؟ وا  اب  قح  دورب  یلع  اج  ره  . تسا قح  اب  یلع 
عافترا ای  عامتجا  ندـنام  یلقع  تـالاحم  زا  یکی  نآرد  اـیآ  دـشاب ؟ حیحـص  هلمج  نیا  تسین  نکمم  ارچ  میـسرپ  یمدرم  نآ  زا  اـجنیا  رد 
تـسین نآ  لباق  يولع  تقیقح  درادنپ  یم  كدرم  هکنیا  ای  دریگ ؟ یم  تروص  نیلثم  ای  نیدـض  عامتجا  نآ  زا  ای  تسا ؟ دوجوم  نیـضیقن 

. نآ اب  قح  دنزب و  رود  قح  اب  هک 
. دیایم نوریب  ناشناهد  زا  هک  تسا  ینخس  گرزب 

ره ایادخ  دومرف : هک  تشذگ  مخ ، ریدغ  زور  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  راتفگ  حیحص  دانـسا  هب  وا ، زج  یناربط و  قیرط  زا  رد 2ر236 1 23  و 
وت دراد  تسود  ار  وا  سک 

هحفص 300 ] ] 

دومرف : هک  اجنآ  ات  راد  نمشد  ار  وا  وت  دراد  نمشد  ار  وا  سک  ره  راد و  تسود  ار  وا 
راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  و 

ددرگ یم  وا  هک  اج  ره  نادرگب  ار  قح  و 
تسا : هتسویپ  تبحص  هب  ص )  ) وا زا  هلمج  نیا  زین  و 

راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  مهللا  ایلع  هللا  محر 
 " نادرگب شهارمه  ددرگ  یم  یلع  اج  رهب  ار  قح  اهلا  راب  دنک ، تمحر  ار  یلع  يادخ  " 

دلج 5 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 209زکرم  هحفص 174 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

http://www.ghaemiyeh.com
https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


یم ادا  دـنلب )  ) رهج هب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هنع ) هللا  یـضر   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هکنیا  اـما  و  دـیوگ : شریـسفت 1ر111  رد  يزار  و 
هک تسا  ص )  ) وا راتفگ  شلیلد  دـبای ، تیادـه  دـنک ، ادـتقا  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  شنید  رد  سک  ره  تسا و  هدـش  تباـث  رتاوت  هب  درک ،

زاس "  هارمه  دشاب  هک  اج  ره  یلع  اب  ار  قح  ایادخ  دومرف " :
یلع هب  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ لوق  دنا  هدرک  تیاور  دیز  دنسم  زا  بقانملا " 87  رد "  مزراوخ  بطخا  هیافکلا " 135 و  رد "  یجنگ  ظفاح 

: دومرف
یمد : یمحل و  طلاخ  امک  کمد  کمحل و  طلاخم  نامیالا  و  کینیع ، نیب  کبلق و  یف  کناسل و  یلع  قحلا  کعم و  قحلا  نا 

تشوگ و اب  هک  هتخیمآ  مهرد  نانچ  وت  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا و  وت  ناگدـید  نایم  و  وت ، بلق  رد  و  وت ، نابز  رب  قح  و  وت ، اـب  قح 
 " نم . نوخ 

تفگ : درک  یم  تراشا  یلع  هب  هکیلاح  رد  وا  هک  هدرک  تیاور  ص )  ) مرکا لوسر  زا  يردخ  دیعس  یبا  زا  يدایز  دارفا 

هحفص 301 ] ] 

اذ  عم  قحلا  اذ ، عم  قحلا 
ص :)  ) ربمغیپ زا  هشیاع  زا  هیودرم  نبا  ریبعت  رد  و 

. لاز امثیح  هعم  لوزی  اذ  عم  قحلا 
وا زا  سک  ره  دشابیم ، قح  رب  یلع  تفگ : یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  دئاوزلا " 9ر134  عمجم  رد "  یمثیه  ظفاح  هیودرم و  نبا 

. تسا هدش  هتسب  زورما  زا  لبق  هک  تسا  يدهع  تسا ، هتخاس  اهر  ار  قح  دزاس ، اهر  ار  وا  سک  ره  هدرک و  يوریپ  قح  زا  دنک  يوریپ 
دومرف : هک  تشذگ  شءایصوا  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ  راتفگ  ییومح  مالسالا  خیش  قیرط  زا  رد 2ر 13  و 

 ". نانآ زا  قح  هن  دنوشیم و  ادج  قح  زا  نانآ  هن  هارمه ، نانآ  اب  قح  دنا و  قح  هارمه  نانآ  " 
؟ تسا زیمآ  رفک  يا  هملک  رب  لمتشم  نخس  نیا  ایآ  تسا ؟ هزنم  مالک  نیا  زا  ص )  ) ادخ ربمغیپ  سدقم  تحاس  ارچ  متـسناد  یم  نم  شاک 

تسا ؟ نیبم  نید  سیماون  نیناوق و  زا  جراخ  يرما  ای  میظع ؟ يادخب  كرش  مزلتسم  ای 
شـشوخ اهزیچ  نیا  زا  درم ، نیا  تسا و  نینموملا  ریما  ام  يالوم  تلیـضف  هرابرد  هک  تسنیا  شتلع  میوگ : یکم  ار  تلع  وا  بناج  زا  نم 

. دمحم یئاوعد ، فرط  ادخ و  تسا  يرواد  بوخ  هچ  دیآ  یمن 
ص)  ) ربمغیپ هک  هدیسر  توبث  هب  شتحـص  هملـس ، ما  زا  هک  تسا  یثیدح  زا  يرگید ، ترابع  ثیدح  نیا  هک  دنک  شومارف  دیابن  هدنناوخ 

دومرف :

هحفص 302 ] ] 

ضوحلا : یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  یلع ال  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  یلع 
 " دندرگزاب نمب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  تسا  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  " 

دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  یعطق  رتاوتم  حیحص  موهفم  کی  هب  ثیدح  ود  ره  و 
ضوحلا : یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  وا  كرات  ینا  " 

دنوش یمن  ادـج  مهدزاود  نیا  هک  متیب  لها  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگیم  ياجب  امـش  ناـیم  رد  نیـشناج  ود  اـی  ردـقنارگ  زیچ  ود  نم  " 
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. دنک یم  هراشا  دندرگزاب ، نم  هب  رثوک  ضوحردات 
، دناسریم ار  موهفم  نامه  هک  ثیداحا  نیا  همه  دیاب  دشاب ، رودصلا  نکمم  ریغ  تلاسر  ءادبم  زا  درادـنپ ، یم  هیمیت  نبا  هچنآ  هاگ  ره  سپ 

نینج زا  همیت  نبا  دننام  هکنیا  رگم  دنک  هلمح  فوخم ، دح  رـس  نیا  هب  دناوتب  یـسک  مرادن  نامگ  نم  دشاب ، هزنم  زین  اهنآ  زا  تلاسر  ماقم 
. دشاب هتشادن  یکاب  روهت ،

. دینکن يوریپ  دننادیمن  هک  اهنآ  سفن  ياوه  زا  دوخ  امش  دنک  یخاتسگ  دناوت  یم  هچ  ره  دیراذگب 

اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هللا  نا  ثیدح  راکنا 

هراشا

دشاب : هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  یثیدح  دیوگ : - 20
كاضرل  یضری  کبضغعل و  بضغی  هللا  نا  همطاف  ای 

دوش . یضار  وت ، ياضرب  دیآ و  مشخ  وت  مشخب  ادخ  همطاف  يا 
هتخانـش یثیدـح  نینچ  فورعم ، ثیدـح  ياهباتک  رد  هن  دـنا و  هدرک  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  تیاور  نیا  هن  تسا . همـالع )  ) وا زا  یغورد 

حیحص يدنس  هلسلس  هن  هدش و 

هحفص 303 ] ] 

هنسلا ) جاهنم  20ر170  دراد ) نسح  ای 
زا شا  هطاحا  تیدودـحم  وا و  بکرم  لهج  ایآ  تسیچ ؟ دزادـنا  یم  هطرو  نیا  رد  ار  درم  نیا  هک  یثعاـب  متـسناد  یم  نم  شاـک  خـساپ -

يدیدش ياه  هنیک  ایا  دنک ؟ بیذکت  عطق  روط  هب  دبای ، یمن  ار  هچنآ  دنک ، یم  راداو  ار  وا  شیغامد  هدنگ  هاگنآ  ثیدـح ، بتک  رب  عالطا 
هنوگ ود  ره  مراد  نامگ  نم  دزادنا . یم  ناشبقانم  لئاضف و  راکنا  هب  نانآ و  اب  ینمشد  هاگترپ  هب  ار  وا  دراد ، یحو  تیب  لها  هب  تبـسن  هک 

. دوش یمن  رود  شناج  زا  درد 

نآ نایوار  باب و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  لقن 

دنا و هدرک  دییات  ار  نآ  ندوب  نسح  يا  هراپ  هدرک و  نآ  تحص  هب  فارتعا  یخرب  دراد ، ناگرزب  ظافح و  دزن  یفورعم  دانسا  ثیدح ، اما 
دنا . هدناسر  ص )  ) سدقم ربمغیپ  هب  ار  نآ 
دنا : هدرک  تیاورار  ثیدح  هک  یناسک  زا 

 39 رئاخذ لقن  رب  انب  دوخ  دانسا  هب  هیلع  هللا  مالس  اضرلا  نسحلا  وبا  ماما  - 1
. شمجعم لقنب  یفوتم 252  يرصب  ینثم  نب  یسوموبا  ظفاح  - 2

. نارگید هباصالا و  لقن  هب  یفوتم 287  مصاع  یبا  نبا  رکب  وبا  ظفاح  - 3
. دوخ ننس  رد  یفوتم 307  یلصوم  یلعی  وبا  ظفاح  - 4
. شمجعم رد  یفوتم 360  یناربط  مساقلا  وبا  ظفاح  - 5

. ثیدح تحص  هب  فارتعا  اب  كردتسمرد 3ر154  یفوتم 405  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 6
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. شفیلات رد  یفوتم 406  یشوگرخ  دیعس  وبا  ظفاح  - 7
. هباحصلا لئاضف  رد  یفوتم 430  یناهفصا  میعنوبا  ظفاح  - 8

 ". ماشلا خیرات  رد "  یفوتم 571  رکاسع  نبا  مساقلا  وبا  ظفاح  - 9
. 175 شا هرکذت  رد  یفوتم 654  يزوج  نبا  طبس  رفظملا  وبا  ظفاح  - 10

.39 رئاخذ رد  یفوتم 694  یناربط  نیدلا  بحم  سابعلا  وبا  ظفاح  - 11
هباصالا " 4ر 378. رد "  یفوتم 852  ینالقسع  رجح  نبا  لضفلا  وبا  ظفاح  - 12

هحفص 304 ] ] 

قعاوصلا 105 . رد  یفوتم 954  یمثیه  رجح  نبا  نیدلا  باهش  ظفاح  - 13
بهاوملا 3ر 202 . حرش  رد  یفوتم 1122  یکلام  یناقرز  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 14

. دنا هدرک  تیاور  ارنآ  نسح  دانسا  هب  نارگید  یناربط و  دیوگ : نیبغارلا 171 و  فاعسا  رد  یفوتم 1206  نابصلا  نافرعلا  وبا  ظفاح  - 15
راربالا " 47 . لوزن  یف "  هاجنلا  حاتفم  بحاص  یشخدب  ظفاح  - 16

تسا لطاب  قح و  نیب  قوراف  یلع  هکنیا  راکنا 

هراشا

یلع : هرابرد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  ثیدح  دیوگ : - 21
لطابلا قحلا و  لها  نیب  قرفی  یتما  قوراف  اذه 

هک دنرادن  يدیدرت  ناسانـش  ثیدح  میتخاشیمن ، یلع  اب  ینمـشد  هار  زا  زج  ار  ناقفانم  ص )  ) ربمایپ دهع  رد  ام  رمع : نب  هللا  دـبع  راتفگ  و 
دامتعا دروم  یملع  بتک  رد  ثیدـح  ود  نیا  زا  مادـکچیه  دـنا ، هتـسب  ربمایپ و ص ) رب  هک  تسا  یغورد  یگتخاـس و  ثیدـح  ود  ره  نیا 

هنسلا .)  جاهنم  0ر179   ) درادن 2 یفورعم  دانسا  مادکچیه  تسین و 
هدش : هتفگ  هیمیت  نبا  زا  لبق  يرگید  هرابرد  هک  تسا  ینخس  تسا ، قیبطت  لباق  لفاغ  درم  نیا  اب  هک  ینخس  نیرت  عماج  خساپ -

الوقعم طعی  مل  الوقم و  یطعا 
، تسین شراتفگرد  لقع  كرد و  یلو  دیوگیم  نخـس  شباتک  ثحابم  رد  منیب  یم  لقعت ) تردق  هن  یلو  هدـش  هداد  وا  هب  نخـس  تردـق  )

نب هللا  دبع  زا  یلح  همالع  هللا  هیآ  اجنیا  رد  تسا ، هدشن  نآ  یعدـم  یـسک  هتفرگن و  تروص  یثحب  نآ  يور  هک  دـنک  یم  در  ار  يراتفگ 
میتخانشمن ... ار  ناقفانم  ام  دیوگ , : هک  هدرک  لقن  یتیاور  رمع 

تسا قافن  تمالع  وا  ینمشد  نامیا و  هناشن  یلع  بح  هکنیا  بلطم و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا 

تسا و هدادن  تبسن  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  نآ  يوار ، هک  تسین  هجوتم  دنا و  هتـسب  غورد  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  یم  هیمیت  نبا 
قافتا دروم  رما  نیا  تسین ، اهنت  نخس  نیا  رد  رمع  نب  هللا  دبع  هتشذگ  نیا  زا  دنکفین  رمع  نب  هللا  دبع  هب  ارنآ  تبسن  هک  دوب  نیا  ماقم  قح 

: لیبق زا  تسا  هباحص  زا  یهورگ 
یم - تمالع  هس  اب  امربمغیپ  هرود  رد  ار  ناقفانم  دیوگ : هک  يرافغ  رذ  وبا  - 1
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هحفص 305 ] ] 

بلاط . یبا  نب  یلع  ینمشد  هب  زامن ، زا  فلخت  هب  ربمغیپ ، ادخ و  بیذکت  هب  میتخانش :
مکاح زا  دـیوگ : و  لـقن ، بلاـطملا 8  ینـسا  رد  يرزج  ضاـیر 2ر215  رد  يربـط  نیدـلا  بحم  قـفتملا "  رد "  بیطخ  ار  ثیدـح  نـیا 

. تسا هدمآ  شبیترت 390/6  رد  هچنآ  قبط  ریبکلا "  عماجلا  رد "  یطویس  هدش ، دییات  شتحص 
دهع ناقفانم  میتخانش  یمن  ام  يدنرز : ریبعت  رد  میتخانـش و  یم - یلع  ینمـشد  هب  ار  ناقفانم  راصنا  هورگ  ام  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا  - 2

یلع . ینمشد  هب  رگم  ار  ص )  ) ربمایپ
، يدنرز ردـلا  مظن  لوسلا 17 ، بلاـطم  يرزج 8 ، بلاـطملا  ینـسا  همهملا 126 ، لوـصف  ءاـیلوالا 259/6 ، هیلح  يذـمرت 2ر299 ، عماج 

قعاوصلا 73 .
میتخانش . یمن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  اهنآ ) ینمشد - دای   ) ینمشد هب  زج  ار  ناقفانم  ام  دیوگ : يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  - 3

رد یمثیه  ظفاح  ضایرلا " 2ر214 ، رد "  نیدلا  بحم  ظفاح  هباصالا ، هیـشاح  باعیتسالا 3ر46  رد  ربلا  دبع  نبا  بقانملا "  رد "  دـمحا 
دئاوزلا 9ر 136 . عمجم 

بلاط . یبا  نب  یلع  هب  تبسن  اهنآ  ینمشد  هب  رگم  میتخانش  یمن  ار  ناقفانم  راصنا  هورگ  ام  دیوگ : مثیه  نب  دمحم  دیعس  وبا  - 4
تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  بلاطملا 8  ینسا  رد  يرزج  ظفاح 

کنیا دنا و  هدینـش  یلع  هرابرد  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  زا  هک  تسا  يزیچ  هب  یکتم  هکلب  تسین  نانآ  زا  اعدا  درجم  مدرک  لقن  هک  ار  یتاملک 
: ثیداحا نآ  نوتم 

تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  نینموملا  ریما  زا  لوا - نتم 
قفانم . الا  ینضغبی  و ال  نموم ، الا  ینبحی  هنا ال  یلا : یمالا  یبنلا  دهعل  هنا  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و 

درادـیمن متـسود  هک  هداهن : نایم  رد  نم  اب  یما  ربمایپ  هک  تسا  يدـهع  نیا  دـیرفآ ك  ار  ناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  سکنآ  هب  دـنگوس 
. قفانم رگم  دریگیمن  منمشد  نموم و  رگم 

هحفص 306 ] ] 

شعماج رد  يذـمرت  و  ثیدـح 131 ] نامیا  باتک  ملـسم  حیحـص   "  ] هیاـفکلا قبط "  رب  شحیحـص  رد  ملـسم  ار  ثیدـح  نیا  نآ  ذـخام 
شننس رد  یئاسن  شننس 1ر55 ، رد  هجام  نبا  شدنسم 1ر84 ، رد  دمحا  زین  حیحص و  نسح  دیوگ : هدرک و  تیاور  دنگوس  نودب  2ر299 
نیدلا بحم  " 2ر199 ، حـیباصملا رد "  يوـغبلا  شخیراـت 2ر255 ، رد  بیطخ  شدنـسم ، رد  متاـح  وبا  شــصئاصخ 27 ، رد  و  8ر117 ،

 " لوصولا ریـسیت  شـصیخلت "  قبط  رب  لوصالا  عماج  رد  ریثالا  نبا  باـعیتسالا " 3ر37 ، رد "  ربلا  دـبع  نبا  شضایر 2ر214 ، رد  يربط 
شخیراـت رد  ریثک  نبا  ، 17 لاوئـسلا ، بلاـطم  رد  هحلط  نبا  شا 17 ، هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  یئاسن ، يذـمرت و  ملـسم و  زا  3ر272 

حیحصلا . وه  اده  دیوگ : رگید و  رفن  تفه  زا  ملسم و  دمحا و  قازرلا و  دبع  ظفاح  زا  7ر354 
تسا . هدرک  دییات  ار  شتحص  بلاطملا " 7 و  ینسا  رد "  يرزج  قیرط ، راهچ  هب  باب 22  رد  شدئارف  رد  ییومح  مالسالا  خیش 

عمج رد  یطویس  يرابلا 57/7 ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  قـعاوصلا " 73 ، رد "  یمثیه  رجح  نبا  لوصفلا 124  رد  یکلام  غابـص  نبا 
. شحیحص رد  نابح  نبا  هجام و  نبا  یئاسن و  يذمرت و  یندع و  دمحا و  هبیـش و  یبا  نبا  و  يدیمح . زا  شبیترت 6ر396  قبط  رب  عماوجلا 
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ار شتحص  هیافکلا " 35 و  رد "  یطیقنـش  لماک 1ر216 ، هیـشاح  شخیرات  رد  ینامرق  شننـس ، رد  مصاـع  یبا  نبا  هیلحرد و  میعن  یبا  و 
. تسا هدرک  دییات 

نایح نبا  یتقو  هعامج ، نب  نیدلا  رادب  هدرک و  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  و  ملـسم ، زا  ءافخلا 2ر382  فشکرد  ینولجع  و 
تسرد تیاور  ایآ  دیسرپ : نایح  نبا  رخآ  ات  تسب .. يدهع  نم  اب  ربمغیپ  تفگ : یلع  هک  درک  تیاور  یلع  زا  ار  نآ  یسلدنا  نایح  وبا  ك 

ای دنتـشادیم  تسود  ار  وا  اـیآ  دـنا  هدیـشک  ریـشمش  شیور  هب  دـنا و  هدـیگنج  وا  اـب  هکیناـسک  سپ  تفگ  یلب  تفگ  هعاـمج  نبا  تـسا ؟
هنماکلا 4ر 208. رردلا  دندوب ...؟ شنمشد 

هحفص 307 ] ] 

رگید  تروص 
هک : تسا  هدش  لقن  ع )  ) نینموملا ریما  زا 

قفانم : الا  کضغبی  نموم و ال  الا  کبحی  ال  یلا : یبنلا  دهعل 
قفانم . رگم  درادیمن  تنمشد  نموم و  رگم  درادیمن  تتسود  نم : هب  تسا  ربمغیپ  زا  يدهع  انامه 

رد میعن  وبا  شـصئاصخ 27 ، رد  و  شننـس 8ر117 ، رد  یئاسن  شخیراـت 14ر426 ، رد  بیطخ  و 95  شدنـسم 1ر 138 . رد  دمحا  ذخام :
شقرط : زا  یکی  رد  و  قیرط ، دنچ  هب  هیلح 185/4 ،

یلا ... ص )  ) یمالا یبنلا  دهعل  هنا  همظعلاب  يدرت  همسنلا و  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و 
هدرک تیاور  ار  نآ  باحـصا  زا  يا  هفئاط  دـیوگ  باعیتسا 3ر37 و  رد  ربلا  دبع  نبا  قافتا ، دروم  تسا ، یحیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : و 

دزن هک  یحیحص  رابخا  دیوگ : دلج 1ر364  رد  و  هدش ، تیاور  حاحـص  رد  ربخ  نیا  دـیوگ : شحرـش 2ر364 و  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنا ،
خیـش ز  نموم ، الا  کبحی  قفانم و ال  الا  کضغبی  ال  تفگ : وا  هب  ربمغیپ  هکنیا  رب  دنا  هدرک  قافتا  تسین ، اهنآ  رد  يدیدرت  ياج  ناثدـحم 

دنچ زا  وا 6ر408 و 152  بیترت  رد  هچنآ  ربانب  شریبک  عماج  رد  یطویس  دئاوزلا 9ر133 ، عمجم  رد  یمثیه  باب 22 ، رد  ییومح  مالسالا 
هباصالا 2ر 509 . رد  رجح  نبا  هدش ، لقن  قیرط 

موس تروص 
دیامرف : ع )  ) نینموملا ریما 

ینبحا و ام  ینبحی  نا  یلع  نیقفانملا  یلع  اهتماجب  ایندلا  تببص  ول  ینضغبا و  ام  ینـضغبی  نا  یلع  اذه  یفیـسب  نموملا  موشیخ  تبرـض  ول 
قفانم . کبحی  نموم و ال  کضغبی  یلع ال  ای  لاق : هنا  یمالا  یبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یضق  هنا  کلذ 

هحفص 308 ] ] 

ات مزیرب  قفانم  نماد  هب  اج  کی  ار  ایند  رگا  درادیمن و  نمـشد  ارم  مبوکب ، دراد  نمـشد  ارم  هکنیا  يارب  مریـشمش  نیا  اب  ار  نموم  ینیب  رگا 
هاگ چـیه  یلع  ای  دـیوگ : هک  تسا  هتـشذگ  ص )  ) یما ربمایپ  ناـبز  رب  تسا و  نینچ  یهلا  ياـضق  اریز  درادـیمن  تسود  دراد ، تسود  ارم 

دراد . یمن  تسود  ارت  قفانم  هاگ  چیه  دریگ و  یمن  نمشد  ارت  نموم 
هجوت و لیـصفت  نیا  زا  ع )  ) یلع دارم  دـیوگ : شحرـش 4ر264  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دـیبای و  یم  هغالبلا  جـهن  رد  ار  ثیدـح  تروص  نیا 

. تسوا هرابرد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  راتفگ  هب  مدرم  رکذت 
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مراهچ  تروص 
تسا : ع )  ) نینموملا ریما  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد 

. قفانم الا  ینضغبی  نموم و ال  الا  ینبحی  نا ال  یمالا  یبنلا  مکیبن  ناسل  یلع  لجوزع  هللا  هاضق  ءاضق 
نمـشد ارم  قفاـنم  زج  یـسک  دریگن و  تسود  ارم  نموم  زج  یـسک  هک  هدـنارذگ  یما  ربماـیپ  هک  شربـمغیپ  رب  يادـخ ، هک  تسا  یمکح 

درادن .
 " نیطمـسلا ررد  مظن  رد "  يدـنرز  و  هدرک ، تیاکح  ضایر 2ر214  رد  نیدـلا  بحم  وا  زا  هدرکلقن و  سراـف  نبا  ظـفاح  ار  تیاور  نیا 

 ". يرتفا نم  باخ  دق  هدمآ " و  شنایاپ  رد  هدروآ و 
رگا دریگ و  یمن  منمـشد  منزب ، ریـشمش  اب  ار  نموم  ینیب  رگا  تفگیم : ع )  ) یلع مدینـش  دـیوگ : لیفطلا  یبا  زا  تسا : نینچ  ثیدـح  زاغآ 

، تسا هتفرگ  ما  ینمـشد  هب  نامیپ  ناقفانم  اب  و  ما ، یتسود  هب  نامیپ  نانموماب  دنوادخ  دوش ، یمن  متـسود  منک ، شخپ  قفانم  رب  هرقن  الط و 
. دوش یمن  متسود  قفانم  هاگچیه  دریگ و  یمن  نمشد  ارم  نموم  هاگچیه  ور  نیا  زا 

هحفص 309 ] ] 

رگید تروص 
ما ینمـشد  رب  ار  یقفاـنم  ره  ناـمیپ  میتـسود و  رب  ار  ینموم  ره  ناـمیپ  گرزب  يادـخ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) یلع زا  ینرعلا  هبح  زا 

دوش . یمن  متسود  مزاس  ناور  قفانم  يورب  ار  ایند  رگا  دوش و  یمن  منمشد  مبوکب ، ریشمش  اب  ار  نموم  يور  نم  رگا  تسا . هتفرگ 
دیدحلا 1ر346  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

. دریگ یمن  نمشد  نموم ، چیه  و  تسود ، قفانم  چیه  ار  یلع  تفگیم : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ  هک  هدش  تیاور  هملس  ما  زا  مود - تیاور 
بحم يواسملا 1ر29 ، نساـحملا و  نساـحملا و  رد  یقهیب  یناربط ، هبیـش ، یبا  نبا  تیاور ، تحـص  دـییاتاب  شعماج 2ر213  رد  يذـمرت 

بلاطملا " 7، ینـسا  رد "  يرزج  لوسلا " 17  بلاـطم  رد " هحلط  نبا  شا 15 ، هرکذترد  يزوج  نبا  طبـس  شضایر 2ر214 ، رد  نیدلا 
شبیترت 6ر 158 و 152 . لقنب  ریبکلا "  عماجلا  رد "  یطویس 

رگید  تروص 
دریگ . یمن  تسود  اروت  قفانم  چیه  و  نمشد ، ار  وت  نموم  چیه  دومرف : یم  یلع  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفگ  هک  تسا  تیاور  هملس  ما  زا 

شخیرات 7ر354 . رد  ریثک  نبا  ضایرلا 2ر214 ، رد  نیدلا  بحم   " بقانملا ، رد "  دمحا  ماما 
موس تروص 

: تفگیم یلع  هب  نم  هناخ  رد  ص )  ) ادخ ربمغیپ  مدینش  دیوگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هملس  ما  زا  شدانسا  هب  يوغب  زا  شلماک  رد  يدع  نبا 
قفانم : الا  ضغبی  نمومالا و ال  کبحی  ال 

. دریگ یمن  نمشد  ار  وت  قفانم  زج  سکچیه  دراد و  یمن  تسود  ار  وت  نموم  زج  سکچیه 

هحفص 310 ] ] 

دومرف : شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  ص )  ) ربمغیپ موس - تیاور 
رگم درادن  شتسود  هک  وا  منکیم ، شرافس  بلاط  یبا  نب  یلع  ممع  رـسپ  ردارب و  تما : نیا  نینرقلا  وذ  یتسود  هب  ار  امـش  نم  سانلا  اهیا 
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. قفانم رگم  دریگن ، شنمشد  نموم و 
طبسلا 17 . هرکذت  دیدحلا 2ر451 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هرضنلا 2ر214 ، ضایر  دمحا ، بقانم 

تفگ : هدنکفا ، رظن  یلع  يوس  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : سابع  نبا  زا  مراهچ - تیاور 
قفانم الا  کضغبی  نموم و ال  الا  کبحی  ال 

. تسا هدرک  لقن  ارنآ  دئاوزلا 9ر133  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 
ایآ مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  تفگ : هک  تسا  ثیدح  نیمه  یکی  درک  داهـشتسا  نادـب  يروش  زور  ع )  ) نینموملا ریما  هک  یثیداحا  زا 
زا ریغ  وا  هک  قفانم ، رگم  دوش  یمن  تنمشد  نموم و  رگم  درادیمن  تتسود  دشاب  هتفگ  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد 

هن . دنتفگ  همه  دشاب ؟ نم 
زا دعب  امـش  دیاش  دشاب ، رتشیب  بتارمب  میبای  نادب  میتسناوتن  ام  ار  هچنآ  دیاش  میتشاد ، سرتسد  رد  ثیدـح  نیا  قیرط  زا  ام  هچنآ  دوب ، نیا 

هتـشاد تلاسر  ردصم  زا  شرودص  هب  عطق  یمدآ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرتاوتم  ثیدـح  هاگره  هک  دیـشاب  هتـشادن  يدـیدرت  همه ، اهنیا 
دیهاوخن دیدرت  رگید  همه ، اهنیا  زا  دعب  هکنانچ  تسا . ثیدح  نیمه  شقیداصم  نیرت  رهاظ - زا  یکی  ای  تسا ، ثیدح  نیمه  یکی  دشاب ،

نیا و  تسا . ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  تیادـه ، شاـیقم  و  ناـمیا ، شجنـس  نازیم  هدراو ، ثیدـح  نیا  مکحب  ع )  ) نینموملا ریما  هک  درک 
تسین . کفنم  هقلطم . تماما  زا  هک  تسوا  هژیو  فصو 

هحفص 311 ] ] 

قافن تمالع  شا  ینمـشد  نامیا و  تمـالع  ینموم  ره  تبحم  و  هدـشن ، لـئان  تمارک  نیا  ماـقم  هب  ناـمیا  لـها  زا  يدـحا  عطق  روطب  اریز 
شنامیا يارب  ینمـشد  هکنیا  هب  طورـشم  دـشاب  صخـش  لامک  رد  يدوبمک  یقالخا و  هصیقن  نموماـب  ینمـشد  دـناوتیم  اـهنت  هکلب  تسین .

ص)  ) ادخ ربمایپ  ورنیا  زا  تسین ، تماما  زایتما  زج  يزیچ  املـسم  نینموملا ، ریما  هب  صاصتخا  اب  هارمه  قلطم ، روطب  هیـضق  داریا  اما  دشابن .
دیوگیم :

وا مدرم  رگید  زا  هچ  متیب و  لها  زا  هچ  سک  ره  دنگوس  ادخب  دیوگ "  دندشیمن " و  هتخانـش  نم  زا  سپ  نانموم  يدوبن  وت  رگا  یلعای ، " 
 ". تسا نوریب  نامیا  زا  دراد  نمشد  ار 

تفگ : هدرک  شقافن  هب  مکح  تفگ ، یم  یلع  هب  ازسان  دید  هک  اریدرم  باطخلا  نب  رمع  هنوگچ  دینیب  یمن  رگم 
یقفانم ؟ وت  منامگ  اقفانم : کنظا  ینا 

تسا . هدرک  لقن  شخیرات 7ر453  رد  يدادغب  بیطخ  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 
هب ار  اـه  تبـسن  نیرت  راـب  نارگ  ددرگ و  رجفنم  ثیدـح  نیا  رثا  رب  شا ، هنیک  دـقح و  ناـشف  شتآ  هوک  هیمیت  نبا  دراد  اـج  بیترت  نیا  هب 

. دورب نیئاپ  الاب و  هدمآ ، شوجب  نخس  ندرک  شزرا  یب  يارب  دهدب و  ثیدح 
. لطابلا قحلا و  لها  نیب  قرفی  یتما  قوراف  اذه  لوا  ثیدح  اما 

هتشادنپ .) غورد  ارنآ  هیمیت  نبا  هک  )
ار ثیدح  ناگرزب ، ظافح و  زا  يرایسب  هورگ  دوش ، یم  یهتنم  يرافغ  یلیل  یبا  نامیلا و  هفیذح  رذ ، یبا  ناملس ، سابع ، نبا  هب  شدانـسا 

لیبق : زا  دنا ، هدرک  تیاور  ناگدربمان  زا 

هحفص 312 ] ] 
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نبا یجیا ، یـشرق ، ییومح ، نیدلا ، بحم  یجنک ، رکاسع ، نبا  یمکاح  یلماحم ، یلیقع ، رازب ، یندـع ، یقهیب ، یناربط ، میعن ، وبا  مکاح ،
: تسا نینچ  نانآ  دزن  ثیدح  نتم  و  يروفص ، يدنه ، یقتم  یطویس ، یمثیه ، دیدحلا  یبا 

نم اب  تمایق  زور  هک  تسا  یسک  لوا  وا  دیرادم  تسد  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دش  نینچ  یتقو  دیآ  دیدپ  شیامزآ  يدوز  هب  نم  زا  سپ  " 
 " ناقفانم ریما  لام  و  تسا ، نانموم  ریما  وا  تسا ، تما  نیا  لطاب  قح و  نیب  قوراف  و  ربکا ، قیدص  وا  درک ، دهاوخ  هحفاصم 

دروم یملع  بتک  رد  ثیدـح  ود  زا  مادـکچیه  دـیوگ " : هک  ار  هیمیت  نبا  نیغورد  ياه  تبـسن  راـتفگ و  شزرا  همه ، اـهنیا  زا  دـعب  اـمش 
دروم یملع  بتک  زا  وا  رظنب  دـیناسم  حاحـص و  ياهباتک  یتقو  دیـسانش ، یم  بوخ  دـنرادن "  یفورعم  دانـسا  مادـکچیه  و  تسین ، دامتعا 
نیاار وا  رگید  دشابن ، فورعم  وا  دزن  دنا ، هدرک  دـییات  ار  شدانـسا  تحـص  هدرک و  لقن  ثیدـح  همئا  ظافح و  هچنآ  و  دـشابن ، شدامتعا 

فیخس هدیقع  نیا  نتـشاد  اب  شموق  وا و  سپ  منادیمن  نم  تسا . یفاک  وا ، راع  گنن و  ار  شموق  سب و  هناهاوخ  دب  هنازوت و  هنیک  ینادان 
. دننک دامتعا  زیچ  هچ  هب  بهذمرما  رد  دنهاوخیم 

. منک يربهر  تیاده  هارب  ار  امش  ان  دینک  يوریپ  ارم  موق ، يا 

تسا یلع  داهتجا  هکلب  هدوبن  ادخ  لوسر  روتسد  هب  نیفص  لمج و  گنج 

هراشا

دوب 2ر 231 . شا  یصخش  رظن  هکلب  دوبن  ص )  ) ادخ لوسر  رما  هب  نیفص  لمج و  زور  رد  هنع ) هللا  یضر   ) یلع گنج  دیوگ : - 22
تماما نووش  هک  تسا  یناملـسم  هنوگچ  وا  منکیم  بجعت  تسا ) هدش  هدیرفآ  نادان  تخـس  یتسارب  هک   ) ناسنا نیا  ینادان  زا  نم  خساپ -

رد شجورخ  دورو و  دریگ ، یم  هدـهع  هب  ار  ریطخ  هفیظو ي  نیا  تیلوسم  نیگنـس  راـب  هک  سکنآ  درادـن  هجوت  هنوـگچ  دـناد و  یمن  ار 
هب تبسن  شا  ینادان  رت ، تفگش  نآ  زا  تسا و  رودب  تخس  میدقتعم ، نادب  ام  هک  تماما  يانعم  نآ  زا  یلکب  وا  دشاب ، دیاب  روطچ  اهراک 

هراشا ورگ  یهلا و  رما  بقارم  راوگرزب  نآ  هنوگچ  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  ام  يالوم  ماقم 

هحفص 313 ] ] 

ياههار زا  ار ، ترـضح  نآ  هیاپ  دـنلب  لئاضف  عینم و  ماقم  اـب  یئانـشآ  تصرف  درم  نیا  يارب  دوب ، ص )  ) مظعا یبن  دوخ  هدـننک  نیزگیاـج 
ورف یتـسپ  هاـگترپ  هب  قح  عیفر  خاـک  زا  ار  وا  هدرک و  اـنیبان  ار  شناگدـید  ار ، ترفن  ینمـشد  اریز  تسا ، هدادـن  تسد  یلع  لـمع  ملع و 

. ستا هتخادنا 
وا درکدیاب  هچ  یلو  دنا . هدرک  تیاور  هراب  نیا  رد  شثیدـح ، نایاوشیپ  ظافح و  هک  تسا  یثیدـح  زا  وا  یعالطا  یب  زا  همه ، متفگـش  نم 
زا درم ، نیا  فده  درذگ . یم  یئاه  هسوسو  هچ  وا  لد  رد  میناد  یم  ام  دنرگن . یمن  دوخ  ناگدید  اب  اما  دـنراد  مشچ  هک  تسا  یمدرم  زا 

داهتجا يار و  هطساوب  نیفرط  نینوخ  ياهگنج  حیحصت  و  تقیقح ، هب  تبـسن  تما ، یهارمگ  يراک و  بیرف  ثیدح ، یفن  هب  یعطق  مکح 
باوص هچ  اهنآ  يار  دنا و  هدوب  دهتجم  ود ، ره  نیا  دنربارب و  داهتجا  يار و  رد  دوخ ، ياهدربن  مه  اب  نینموملا  ریما  دیوگب  دناوتب  ات  تسا 
رتشیب شاداپ  کی  راک  اطخ  يارب  شاداپ و  ود  دـشاب  راک  تسرد  هکیـسک  يارب  تسه  هک  يزیچ  تسا  روآ  مازلا  ناـنآ  يارب  اـطخ ، هچ  و 

هماخ و  دـنک ، یم  رادـیب  ار  هدز  تبیـصم  هتفخ  قیقحت ، تسد  دـنکیم و  زاب  ار  ناراکبیرف  نیا  تشم  رایـشه ، ققحم  هکنیا  زا  لفاغ  تسین .
( دشاب تشرد  ایور  نیا  رگا   ) نانآ داهتجا  هک  دهدیم  رادشه  ار  نانآ  دـنناشکب ، فدـه  یب  وس  ره  هب  ار  یمالـسا  تما  درذـگیمن  تقیقح 
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تسا . يوبن  يایوگ  صن  لباقم  رد  داهتجا ،

ثیدح نیا  ظافح  نایوار و  بلطم و  نیا  رد  هدراو  ثیداحا 

ربارب رد  هکنآ  لاح  و  دنزب ؟ ینادان  هب  ار  دوخ  دسر  یم  ار  يدحا  هنوگچ  و  دنامیم ؟ هدیـشوپ  یـسک  رب  رما  نیا  هنوگچ  متـسناد  یم  شاک 
: دیوگیم هک  دراد  رارق  شنارسمه  هب  ص )  ) ربمغیپ نخس  یملع ، ياه  هورگ 

. لتقت تداک  ام  دعب  وجنت  ریثک و  یلتق  اهلوح  لتقی  باوحلا  بالک  اهحبنیف  جرخت  رعشلا - ریثک  وه  و  ببدالا - لمجلا  هبحاص  نکتیا 

هحفص 314 ] ] 

یناوارف ناگتشک  دننک ، وعوع  وا  رب  باوح  هلحم  ياهگس  دنک و  یم  جورخ  هک  دوب  دهاوخ  يوم  رپ  رتش  بحاص  نانز  امـش  زا  کیمادک 
؟ دبای یم  تاجن  دوریم و  ندش  هتشک  کیدزن  ات  وا  دنتفا و  نیمز  رب  شدرگ 

دننک  هلمح  وا  رب  باوح  هلحم  ناگس  یتقو  نانز  امش  زا  یکی  عضو  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ص :)  ) شرگید ریبعت  رد  و 
دننز . گناب  وا  رب  باوح  هلحم  ناگس  هک  دیتسه  نانز  امش  زا  کیمادک  رگید : ریبعت  رد  و 

رب باوح  ناگس  دوریم ، قرشم  يوس  هب  يرگشل  اب  هکیماگنه  نانز ، امش  زا  کی  مادک  متـسنادیم  شاک  نانز : هب  باطخ  رگید  ریبعت  رد  و 
؟ دز دنهاوخ  ساپ  وا 

افشلا 3ر166: حرش  رد  یجافخ  ریبعت  رد  و 
. باوحلا بالک  اهحبنت  بزالا  لمجلا  هبحاص  نکتیا 

دننک .) وعوع  يو  رب  باوح  هلیبق  ياهگس  هک  دش  دهاوخ  یئوم  رپ  رتش  بحاص  امش  زا  کیمادک  متسنادیم  شاک  )

هحفص 315 ] ] 

هشیاع : هب  ص )  ) وا راتفگ  و 
. ءاریمح ای  تنا  ینوکت  نا  كایا  و  باوحلا . بالک  اهحبن  دق  نکادحاب  یناک 

. یشابن وت  سکنآ  نک  هشیاع ، شاب  رذح  رب  دننز ، گناب  وا  رب  باوح  ياهگس  هک  ار  امش  زا  یکی  مرگن  یم  ایوگ 
رگمتـس وا  رب  هکیلاح  رد  یلع  اب  وت  دـننز ، گناب  ارت  باوح  هلحم  ياهگـس  تمنیب ، یم  ایوگ  اریمح ، يا  هشیاع : هب  ص )  ) ربماـیپ نخـس  و 

. يزادرپ راتشک  هب  یشاب 
. یشابن سکنآ  وت  اریمح ، يا  رگنب  وا : هب  ص )  ) مرکا لوسر  راتفگ  و 

نک . قافرا  وا  رب  یتفرگ  تسدب  ار  هشیاع  راک  زا  يا  هشوگ  رگا  ع :)  ) یلع هب  باطخ  ص )  ) شرگید نایب  رد  و 
سک ره  دنشک ، یم  ریـشمش  ادخ  يورب  نانیا  تخادرپ ، دنهاوخ  یلع  اب  راتـشک  هب  یموق  نم  زا  سپ  دومرف : هک  ص )  ) شرگید نایب  رد  و 
شیپ رد  يرگید  هار  دنک ، هزرابم  اهنآ  اب  شبلقب  دـیاب  نابز  هب  دـناوتن  یـسک  ره  نابز و  هب  دـیاب  دـیگنجب  اهنآ  اب  شتـسدب  دـناوتن  امـش  زا 

. تسین
هیودرم و نبا  یناربط ، زا  لامعلا  زنک  رد 7ر305  هدرک و  لقن  لامعلا 6ر155  زنک  دئاوزلا 9ر134 و  عمجم  لقن  هب  یناربط  ار  ثیدـح  نیا 

هدرک . تیاور  مه  میعن  یبا 
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ناحبـس میتفگ : راسگنـس . ارم  منک  نینچ  رگا  تفگ  يوگزاب ، يا  هدینـش  هک  یثیدح  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  ام  دنتفگ : نامیلا  هفیذـح  هب 
رگا تفگ  هللا ؟

هحفص 316 ] ] 

ریـشمش دـیگنج و  دـهاوخ  زهجم  یهاپـس  اب  امـش  اـب  ( دـنا فورعم  نینموملا  ما  هب  ربمغیپ ، ناـنز   ) ناـتناردام زا  یکی  هک  میوگب  امـش  يارب 
هک يرگـشل  اب  اریمح ، تفگ : دنک  قیدصت  ار  وت  رما  نیا  رد  دناوتب  تسیک  هللا  ناحبـس  دنتفگ : دینکن ، مقیدـصت  دیـشک ، دـهاوخ  ناتیورب 

. دیآ امش  يوس  دننار  یم  ار  وا  لکیه ، يوق  نادرم 
مانبار بآ  نیا   ) تسا یبآ  هچ  نیا  تفگ : دینـش  ار  ناگـس  وعوع  يادص  اهنع  هللا  یـضر  هشیاع  نوچ  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  يربط و 

عمج نایمرد  ص )  ) ربمغیپ مدینـش  هک  متـسه  ینز  نامه  نم  انامه  نوعجار ، هیلا  انا  اـنا هللا و  تفگ : باوح ، دـنتفگ  دـنناوخ ) هلحم  مادـک 
نب هللا  دبع  هک  درک  تشگزاب  هدارا  سپ  دننز "  گناب  باوح  ياهگـس  امـش  زا  کیمادک  رب  متـسناد  یم  شاک  تفگ " : یم  شنارـسمه 

: تفگ یم  وا  هب  دسر  یم  رظن  هب  دمآ  وا  دزن  ریبز 
تشذگ . لحم  نا  زا  هشیاع  هک  دش  رارکت  نخس  نیا  یئاج  ات  تسا ، باوح  هلحم  اج  نیا  تفگ  سک  ره  تفگ  غورد 

یبآ هچ  نیا  دـنتفگ  دـنداتفا ، وعوع  هب  ام  يارب  باوح  ياهگـس  میدـش  دراو  هنابـش  باوح  نآ  رب  یتقو  دـیوگ : هشیاع  رتش  بحاص  ینرع 
دنگوس تفگ  سپـس  دـیناشن  ار  نآ  ات  دز  شرتش  يوزاب  رب  هاگنآ  دز  غیج  دـنلب  يادـص  اب  هشیاـع  دـیوگ : باوح . بآ  متفگ : نم  تسا ؟

ار شیراوس  رتش  هدرک و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  دینادرگ . زاب  ارم  ما ، هدش  دراو  هنابش  نانآ  رب  هک  باوح  ياهگس  بحاص  منم  ادخب ،
، دوب هتـشذگ  زور  هنابـشکی  تسرد  هک  زور  نآ  يادرف  ات  درکیم ، عانتما  نتفر  زا  دـندناشن و  ورف  وا  درگ  رب  نارتشا  نارگید  و  دـناشن ، ورف 

تفگ : هدمآ  وا  دزن  ریبز ، نبا 
 ". بلاط یبا  نب  یلع  هللا  مککردا و  دقف  ءاجنلا  ءاجنلا  " 

. دیسر امشب  بلاط  یبا  نب  یلع  دنگوس  ادخب  هک  دیهد  تاجن  ار  دوخ  دیشاب  دوز 

هحفص 317 ] ] 

. دنتفگ ازسان  نم  رب  دندرک و  تکرح  همه  هاگنآ  دیوگ :
تفگ وا  دندمآ  رد  ادص  هب  اهگـس  دیـسر  رماع  ینب  ياه  هناخ  هب  اهنع ) هللا  یـضر   ) هشیاع یتقو  دـیوگ : مزاح  یبا  نب  سیق  ثیدـح  رد  و 

ات ایب ، رت  ولج  میا ) هدیـسرن  باوح  هب   ) زونه هن ، تفگ ، ریبز  نبا  مرادن . تشگزاب  زج  يرظن  نم  تفگ : باوح  دنتفگ  تسا ؟ یبآ  هچ  نیا 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  مدینـش  مرادن ، تشگزاب  زج  يرظن  نم  تفگ  هشیاع  دنکیم  رارق  رب  حلـص  نانآ  نایم  يادخ  و  دـننیب ، هب  ار  وت  مدرم 

تفگ : یم 
. باوحلا بالک  اهتحبن  اذا  نکادحاب  فیک 

- باوح ینعی  لـحم - نیا  هب  دور  هرـصب  هب  لـمج  هعقاو  رد  تساوـخ  یتـق  هشیاـع و  هک : تسا  ثیدـح  رد  نادـلبلا 3ر356 : مجعم  رد  و 
ار دوخ  نم  انا هللا  تفگ : دنیوگ  یم  باوح  نآ  هب  هک  تسا  یئاج  اجنیا  دنتفگ : تسا ؟ اجک  اجنیا  تفگ  هدینش  ار  اهگس  گناب  تشذگ و 

تفگیم : دندوب  وا  دزن  شنانز  یتقو  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  تفگ  هصق ؟ مادک  دنتفگ  مرادنپ ، یم  هصق  نآ  بحاص 
 " هبیتک .. یف  قرشلا  یلا  هرئاس  باوحلا  بالک  اهحبنت  نکتیا  يرعش  تیل  " 
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تسین . باوح  اجنیا  هک  دندرک  دای  دنگوس  دندرک و  يراک  هطلاغم  وا  رب  سپ  درک  تشگزاب  هدارا  هاگنآ 
هک سکنآ  ات  دـناشک ، یمن  هارمگ  هب  دـیامنن ، اـهنآ  رب  ار  اـهاطخ  زا  زیهرپ  هار  اـت  دـنک ، ناشتیادـه  دـنوادخ  هک  ار  یموق  دـیوگ ): ینیما  )

نیا تسا ، اناد  اونش و  يادخ  هک  دشاب  تریصب  يور  زا  دریگ  شیپ  تایح ا  هار  هک  سکنآ  و  تحارص ، ینشور و  اب  دنیزگ  رب  ار  تکاله 
تسا . هاگآ  رایشه و  دوخ  نطاب  زا  دریگ  هناهب  دهاوخن  هاگ  ره  وا  هن  رگ  دزادرپ و  یم  شکمشک  لادجب و  تخس  ناسنا ،

دومرف : ریبز  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هتسویپ  تحص  هب  قیقحتب 

هحفص 318 ] ] 

. هل ملاظ  تنا  ایلع و  لتاقت  کنا 
نم اب  وت  دومرف : وتب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  يراد  رطاخب  ایآ  تفگ : هدومرف ، جاجتحا  لمج  زور  رد  ریبز  رب  ع )  ) نینموملا ریما  ثیدح  نیا  هب  و 

یلب . تفگ : درک ؟ یهاوخ  دربن  يرگمتس ، نم  رب  هکیلاح  رد 
وبا لئالدـلا ، رد  یقهیب  و  دـنا ، هدومن  فارتعا  شتحـص  هب  ود  ره  یبـهذ  وا و  هدرک و  تیاور  كردتـسم 3ر366  رد  مکاحار  ثیدح  نیا 

دیرفلا 2ر279، دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  و  و 131 ، 16ر132  یناـغا ، رد  جرفلا  وبا  و 200 ، شخیراـت 5ر204  رد  يربـط  و  میعن ، وبا  یلعی ،
نیدلا بحم  بلاطملا 41 ، رد  هحلط  نبا  لماکرد 3ر102 ، ریثا  نبا  و  دنا . هدرک  لقن  تفش  رد  یـضاق  بهذلا 2ر10 ، جورم  رد  يدوعسم 

بهاوملا حرش  رد  یناقرز  بهاوم 2ر195 ، رد  ینالطسق  يرابلا 13ر46 ، حتف  رد  رجح  نبا  عمجم 7ر235 ، رد  یمثیه  ضایر 2ر273 ، رد 
دبع سیق و  هورج و  یبا  دوسالا و  يا  زا  دوخ  ياه  قیرط  هب  ظاـفح  یهورگ  زا  لـقن  هب  صئاصخ 2ر137  رد  یطویس  3ر7 و 318ر212 ،

یجافخ 3ر 165 . حرش  هیشاخ  شحرش  رد  يراق  یلع  خیش  افشلا 3ر165 و  حرش  رد  یجافخ  شا 3ر315 ، هریس  رد  یبلح  و  مالسلا .
هب ار  شباحـصا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ناشن  هدـنکارپ ، ناشمجارت  اـهباتک و  يـالبال  رد  هک  تسباحـصا  تاـملک  نیا  و 

نیثکاناب و گنج  هب  ار  شباحـصا  نانااب  دـید  دـناوخیمارف و  وا  هارمه  دربن  هب  ارناـنآ  درکیم و  بیغرت  اـهگنج  نیا  رد  نینموملا  ریما  يراـی 
میسانشب : رتهب  ار  نانآ  ات  میربیم  مان  ار  باحصا  نیا  نونکا  درکیمرما  نیقرام  نیطساق و 

نآ و  داتـسرف ، هیدـه  يراورپ  وا  يارب  دزا  هلیبق  دـش ، قارع  دراو  بویا  وبا  دـیوگ : قداص  وبا  گرزب . یباحـص  نآ  يراصنا  بویا  وبا  - 1
دش . لاسرا  نم  هلیسو  هیده 

تبحاصم هب  ارت  دنوادخ  متفگ : ار  وا  هدرک ، مالس  مدش ، دراو  وا  رب  نم  یتقو 

هحفص 319 ] ] 

نیا اب  یهاگ  یگنج ؟ یم  اهنآ  اب  مدرم  يور  رد  ور  وت  منیب  یم  ارچ  کـنیا  دـینادرگ  بیـصن  شرـضحم  قیفوت  تشاد و  یمارگ  شربماـیپ 
، میکنجب نیثکاـن  اـب  یلع  هارمه  هک  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  اـم  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : يدرگ ؟ یم  هجاوم  هورگ  نآ  اـب  یناـمز  هورگ و 

نامیپ ام  زا  تسوا و  نارای  هیواعم و  دوصقم  میریگ  رد  اهنآ  اب  نونکا  میگنجب و  یلع  هارمه  نیطساق  اب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  میدیگنج و 
ما . هدیدن  ار  اهنآ  زونه  نم  میگنجب  نیقرام  اب  یلع  هارمه  هک  هتفرگ 

تفگ : وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  بویا  یبا  زا  دوسا  همقلع و 
هلها  بذکی  دئارلا ال  نا 

نیقرام ... نیطساق و  نیثکان ، اب  گنج  هدرک ، رما  یلع  باکر  رد  هورگ  هس  اب  گنج  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر 
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نیطـساق نیثکان و  اب  گنج  هب  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : یم  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  رد  يراصنا  بویا  وبا  دـیوگ : هبلعث  نب  باتع  و 
دومرف : رما  یلع  باکر  رد  نیقرام  و 

. تسا هدروآ   " انرما  " ینرما " ، ياجب "  اهنت  هدرک  لقن  زین  وا  زا  هتابن  نب  غبصا  ار  تیاور  نیا 
هب ار  ام  هللا  لوسر  ای  میتفگ  دومرف ، یم  رما  نیقرام ، نیطـساق و  نیثکان ، اب  گنج  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : يردـخ  دیعـس  وبا  - 2

هچ هارمه  هورگ ، نیا  اب  گنج 

هحفص 320 ] ] 

بلاط . یبا  نب  یلع  هارمه  دومرف : ینک ؟ رما  یسک 
لقن یناربط  ار  تیاور  نیا  مگنجب . نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  ات  درک  رما  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : رـسای  نب  رامع  ناظقیلا  وبا  - 3

تسا . هدروآ  انرما  ینرما ، ياج  هب  رگید  قیرط  زا  رگید  ریبعت  رد  هدرک و 
دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  دئاوزلا 7ر238  عمجم  رد  یمثیه  ود  نآ  زا  یلعی و  وبا  یناربط و 

دنچ ار  بلطم ، تقیقح  یـصخش ، رظن  يار و  هب  هن  تسا  هدوـب  ص )  ) هللا لوـسر  رما  هب  نینموـملا  ریما  دوـخ  گـنج  هک  بـلطم ، نـیا  اـما 
: دنک یم  راکشآ  ثیدح 

نامرف نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  ابدربن  هب  ارم  ادخ  ربمایپ  تفگ : یم  ناورهن  زور  یلع  نینموملا  ریما  مدینـش  دیوگ : يرـصعلا  دـیلخ  - 1
. تسا هداد 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : رسای  نب  رامع  ناظقیلا  وبا  - 2
ینم . سیلف  ذئموی  كرصنی  مل  نمف  قحلا  یلع  تنا  هیغابلا و  هئفلا  کلتاقتس  یلع  ای 

. تسین نم  زا  دنکن  تیرای  سک  ره  یقح و  رب  وت  زور  نآ  رد  درک  دهاوخ  دربن  يدوزب  يرگمتس  هورگ  وت  اب  یلع  ای 
نیثکان گنج  هب  ار  یلع  ص )  ) ادخ لوسر  مهدیم  یهاوگ  نم  دیوگ : هدرک ، باطخ  یـسوم  وبا  هب  هک  تسا  رـسای  رامع  نانخـس  زا  و  - 3

منک هماقا  یناهاوگ  مرضاح  یهاوخب  رگا  درک ، رما  نیطساق  گنج  هب  ار  وا  و  درب ، ار  یناسک  مان  نم  يارب  درک و  رما 

هحفص 321 ] ] 

. يوشن لخاد  هنتف  رد  ات  تشاد  رذح  رب  درک و  یهن  اصخش  ارت  ص )  ) ادخ لوسر  دنهد  یهاوگ  ات 
تفگ : یم  باطخلا  نب  رمع  تفالخ  نامزرد  يراصنا  بویا  وبا  - 4

نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ایلع  ص )  ) هللا لوسر  رما 
... ایلع هللا  لوسر  رما  دیوگ : یم  دوعسم  نب  هللا  دبع  - 5

تفگ : یم  یلع  مدینش  دیوگ : یبلاو  هعیبر  نب  یلع  - 6
نیقراملا نیثکانلا و  نیطساقلا و  هدعب  لتاقا  نا  ص )  ) یبنلا یلا  دهع 

. مزیخرب نیقرام ، نیثکان و  نیطساق ، دربن  هب  وا  زا  سپ  هک  تسا  هتسب  نامیپ  نم  اب  ص )  ) ربمایپ
. ما هتفرگ  روتسد  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  دربن  هب  تفگ : یم  یلع  مدینش  دیوگ : بابر  یلوم  دیعس  وبا  - 7
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هحفص 322 ] ] 

. مدش نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  گنج  رومام  تفگ : یلع  دیوگ : هدابع  نب  دعس  - 8
رما نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  هب  دربن  هب  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  یلع  زا  دیهـش  دـیز  قیرط  زا  رکاـسع  نبا  - 9

. تسا هدومرف 
. مدش رومام  نیثکان  نیطساق و  نیقرام  هورگ  هس  اب  دربن  هب  نم  دیوگ : یلع  زا  شردپ  زا  ورمع  نب  سنا  - 10

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دما . شدزن  یلع  هاگنآ  دمآ  هملـس  ما  هرجح  هب  هدش  نوریب  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگ : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  - 11
. تسا نیقرام  نیثکان و  نیطساق ، هدنشک  نیا  نم  زا  سپ  دنگوس  ادخب  هملس  ما  يا 

: وا هک  دومرف  یم  تشذگ  ع )  ) یلع فیـصوت  رد  رد 2ر285  هک  یثیدح  رد  تفگ  هملـس  ما  هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دـیوگ : سابع  نبا  - 12
. تشک دهاوخ  ار  نیقرام  نیثکان و  نیطساق ،

ردارب وت  ینیطـساق و  نیقرام و  نیثکان ، هدنـشک  برع و  راوس  هک  يوت  یلع  ای  هک  دومرف  نمب  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ  نینموملا  ریما  - 13
. يا هنموم  نموم و  ره  تسود  نم و 

دومرف : یم  بلاط  یبا  نب  یلعب  ص )  ) ربمایپ مدینش  دیوگ : يراصنا  بویا  وبا  - 14

هحفص 323 ] ] 

. درک یهاوخ  دربن  نیقرام ، نیطساق و  نیثکان ، اب  وت 
نیقرام نیطـساق و  نیثکان ، اب  نم  زا  سپ  دومرف : یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  هدش  ققحم  دیوگ : دوخ 3ر245  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  - 15

. دیگنج یهاوخ 
امـش نیب  رد  ایآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  دومرف : هدرک  جاجتحا  داهـشتسا و  يروش  زور  رد  ع )  ) نینموملا ریما  ثیدـح  نیمهب  - 16

. هن تسا  هاوگ  ادخ  دنتفگ ، همه  دگنجب ؟ نم  زج  ص )  ) ربمایپ نابز  زا  نیقرام  نیطساق و  نیثکان ، اب  هک  تسه  یسک 
ارم هللا  لوـسر  اـی  دیـسرپ ، یلع  داد ، دـهاوخ  يور  یقاـفتا  هشیاـع  وـت و  ناـیم  دوـمرف : یلع  هب  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  دـیوگ : عـفار  وـبا  - 17
روط نیا  هن ، دومرف  دوب ؟ مهاوخ  ودـنآ  نیرت  یقـش  نم  هللا ، لوسر  اـی  تفگ  هاـگنآ  نم ؟ تفگ : یلع  زاـب  یلب ، دومرف  ربـمغیپ  دـیئامرفیم ؟

ینادرگزاب ؟ شنما  لحم  هب  ار  وا  دیاب  امش  دش ، يدمآ  شیپ  نینچ  یتقو  یلو  تسین 
لقن ارنآ  یناربط  رازب و  دمحا ، دیوگ : یمثیه  هدرک و  تیاور  دئاوزلا 7ر234  عمجم  رد  یمثیه  شدنسمرد 6ر393 ، دمحا  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدش  تیاور  زین  يربکلا 2ر137  صئاصخ  لامعلا 6ر37 و  زنک  رد  و  دنقوثو . دروم  نآ  لاجر  دنا و  هدرک 
راوس و و  دـمآ ، ماش  نارتشا  زا  يرتش  مدـید  متـشاد  روضح  نیفـصرد  یلع  تمدـخ  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ثداـح  زا  میعن  وبا  - 18

هناش رس و  نایم  ار  دوخ  ياهبل  دیسر ، یلع  دزن  ات  درک  یط  ار  یلع  رگشل  فوفص  تخادنا و  نیمزب  ار  اهنآ  دوب ، شتـشپرب  مه  یتالومحم 
تفگ : یلع  دینابنج ، ار  یلع  ياه  هناش  دوخ  ندرگ  اب  داد و  رارق  یلع 

. تسا دوهعم  ادخ  لوسر  نم و  نایم  هک  تسا  يا  هناشن  نامه  نیا  دنگوس  ادخب 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  صوصخم  هک  هناگهد  بقانم  راکنا 
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هراشا

تلیـضف هد  بلاـط  یبا  نب  یلع  يارب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  نوـمیم  نب  ورمع  زا  دـیوگ  یلح ) همـالع   ) یـضفار دـیوگ : هیمیت  نـبا  - 23
تسا : يراصحنا 

هحفص 324 ] ] 

وا شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  يادخ و  وا  تسا ، رادهگن  ار  وا  شیادخ  هک  مزیگنا  رب  ار  يدرم  دومرف " : ص )  ) ربمغیپ - 1
هبایسآرد دیدش  درد  مشچ  اب  وا  دنتفگ  تسا ؟ اجک  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : ربمغیپ  تسیک ؟ سکنآ  دننیبب  ات  دندیشک  ندرگ  همه  ار " 

، دیسر ارف  دوبن  ندید  هب  رداق  هک  دیدش  يدرد  مشچ  اب  یلع  تقو  نیا  رد  دیوگ : دنتشاد ، عانتما  راک  نیا  زا  نارگید  هتخادرپ ، ندرک  درآ 
. دروآ ار  ییح  تنب  هیفص  یلع  داد و  شتسد  هب  هدروآ  رد  زازتها  هب  ار  مچرپ  راب  هس  هاگنآ  دیمد ، شمشچ  رد  ربمغیپ  و 

دیابن دومرف : و  دریگب ، وا  زا  ار  هروس  ات  تشاد  لیسگ  وا  لابند  هب  ار  یلع  داتـسرف و  رکب  ابا  تسد  هب  ربمایپ  ار  تئارب  هروس  زین  دیوگ و  - 2
. مشاب وا  زا  نم  و  نم ، زا  وا  هکیسک  رگم  دربب  ار  نآ  یسک 

عانتما همه  دـنک  یم  يراکمه  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  امـش  زا  کیمادـک  تفگ : دوب  هتـسشن  اهنآ  اب  مه  یلع  هک  شناگداز  ومع  هب  و  - 3
رارق بطاخم  ار  نانآ  کی  کی  یصوصخ  روط  هب  تشذگ و  وا  نخس  زا  ربمغیپ  ترخآ ، ایند و  رد  امـش  راکمه  منم  تفگ : یلع  دندرک ،

: دومرف یلع  زاب  دادن و  تبثم  باوج  سکچیه  دوش ؟ یم  دحتم  نم  اب  ترخآ  ایند و  رد  دنکیم و  يراکمه  نم  اب  ناتمادـک  دومرف : هداد و 
. ترخآ ایند و  رد  ینم  راکمه  یلو و  وت  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مریذپ . یم  ار  امشداحتا  تیالو و  ترخآ  ایند و  رد  نم 

، دروآ مالسا  نادرم ، زا  هجیدخ  زا  دعب  هک  دوب  یسک  لوا  یلع  دیوگ : - 4
لها امش  يارب  ادخ  تساوخ  اهتنم  تفگ : داهن و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  اب  ار  نآ  تفرگ و  ار  دوخ  هماج  ص )  ) ادخ ربمغیپ  و  - 5

دنک كاپ  كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  امش  دیادزب و  ناتتحاس  زا  يدیلپ  هک  تسنیا  تیب 
هکیلاـح رد  درک  هتوـتیب  ص )  ) ربـمغیپ ياـج  رد  هاـگنآ  دیـشوپ و  ار  ص )  ) شربماـیپ ساـبل  تـخورف و  ادـخب  ار  دوـخ  یلع  دـیوگ : و  - 6

دنتخادنا . یم  گنس  ار  وا  نیکرشم 

هحفص 325 ] ] 

؟ میآ نوریب  امـش  اب  مهنم  دـیهد  یم  هزاجا  تفگ : ار  وا  یلع  دوب ، هدروآ  نوریب  هنیدـم  زا  كوبت  گـنج  يارب  ار  مدرم  ص )  ) ربماـیپ و  - 7
یـسومب نوراه  تبـسن  نوچمه  نم  هب  وت  تبـسن  يدنـسپ  یمن  ایآ  تفگ : ار  وا  ربمغیپ  دـمآ ، هیرگ  ار  یلع  هن ، دومرف : ار  وا  ص )  ) ربماـیپ

یتسین . ربمایپ  وت  هکنیا  زج  دشاب 
. یتفیلخ تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  و ال 

. یشاب منیشناج  وت  مندوبن  رد  هکنیا  زج  مورب  نم  هک  تسین  هتسیاش  نیا 
: تفگ ار  یلع  ص )  ) ادخ ربمغیپ  و  - 8

يدعب . نموم  لکیف  ییلو  تنا 
 " ینم هدنیامن  نم ,  زا  دعب  ینموم  ره  هب  تبسن  وت  " 

، دش یم  دجسم  دراو  تبانج  لاح  اب  وا  تسب و  درک ، یم  دمآ  تفر و  یلع  هک  يرد  زج  ار  دجـسم  ياهرد  همه  ص )  ) ربمایپ دیوگ  و  - 9
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. تشادن دجسم  زا  ریغ  يرگید  هار  وا  دوب و  وا  هار  دجسم 
تسا . یلوم  ار  وا  یلع  میوا ، يالوم  نم  ار  هک  ره  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ : وا  هرابرد  و  - 10

تسا : نیا  شنانخس  هدرشف  هک  دهد  یم  خساپ  هاگنآ 
ربمغیپ هب  غورد  هک  دوش  یم  هدـید  یظاـفلا  نآ  رد  و  دنـسم ، هن  دوب  دـهاوخ  لـسرم  شتیاور  ددرگ ، تباـث  نومیم  نب  ورمع  ثیدـح  رگا 

( یشاب نم  نیشناج  وت  مندوبن  رد  هکنیا  زج  مورب  نم  تسین  هتسیاش  : ) یتفیلخ تنا  والا  بهذا  نا  یغبنی  ال  هلمج : نیا  دننام  دنا  هتسب  (ص )
، هدرب مان  ار  هنیدم  رد  ربمغیپ  لبق  زا  بوصنم  ماکح  زا  يا  هدـع  هاگنآ  دوب ، یلع  زج  يرگید  شنیـشناج  هک  تفر  ص )  ) ربمغیپ اهراب  اریز 
هب نامهتم  دـندرک و  فلخت  هک  سک  هس  نآ  راذـعا و  يوذ  ناکدوک  نانز ، زج  یـسک  رب  كوبت  گنج  لاس  رد  ربمغیپ  ینیـشناج  دـیوگ 

. دوبن قافن ،

هحفص 326 ] ] 

. تسادن داهج  هبنج  ینیشناج  دوبن و  هنیدم  لها  رب  سرت  ياج  درب ، یم  رسب  لماک  تینما  رد  هنیدم  رهش  و 
رد هچنآ  لاـبق  رد  هعیـش ، ار  هلمج  نیا  تسب ، درک ، یم  دـمآ  تفر و  یلع  هـک  يرد  زج  ار  دجـسم  ياـهرد  هـمه  دـیوگ : هـک  اـجنآ  زین  و 

، نم يارب  شیتسود  شلام و  رد  مدرم  نیرت  نیما  انامه  دومرف " : شتافو  يرامیب  رد  هکهدـش  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  دیعـس ، یبا  زا  حـیحص 
یمالسا یتسود  يردارب و  اهنت  یلو  متخاس  یم  متـسود  ار  رکب  ابا  متفرگ  یم  یتسود  هب  ار  یـسک  دوخ  يادخ  زج  نم  رگا  تسا ، رکب  وبا 

نبا ار  هدربمان  تیاور  دـنا . هدرک  لـعج   " رکب ، یبا  هچیرد  رگم  ددرگ  دودـسم  هکنیا  زج  دـنام  یقاـب  يا  هچیرد  دـیابن  دجـسم  رد  تسا ،
هدنیامن نم  زا  دعب  ینموم  ره  هب  تبسن  وت  يدعب "  نموم  لکیف  ییلو  تنا  هک  نخس ، نیا  زین  و  تسا . هدرک  لقن  حیحـص  ود  ره  رد  سابع 

. تسا لوعجم  ناسانش ، ثیدح  قافتا  هب  ثیدح  نیا  ینم " 
تسا . هدز  تسد  ع )  ) یلع هب  بقانم  نیا  صاصتخا  مدع  هرابرد  یئاه  هوای  تافارخ و  رکذ  هب  نس  بیقعت  رد  سپس 

تلزنم ثیدح  رد  ضارتعا  خساپ 

هنهک نالهاج  هبار  شنخـس  فرط  درک و  یم  میرحت  قیقحت  لـها  نادنمـشناد و  رب  ار  شباـتک  هعلاـطمدرم  نیا  هکدوب  بوخ  هچ  خـساپ -
یشناد یب  اه و  تین  ءوس  دتفیب ، دنمـشناد  تسد  هب  باتک  نیا  یتقو  اریز  درک ، یم  دودحم  داد ، دنناوتن  دب  بوخ و  صیخـشت  هک  یتسرپ 
قیاقح یـشوپ  ور  ریوزت و  غورد و  زج  يراک  هدوب و  رودـب  تناـما  یتسار و  زا  نآ  هدنـسیون  دـنمهف  یم  همه  ددرگ و  یم  ـالم  رب  شیاـه 

مگ ار  دوخ  يزاورپ  دنلب  رد  هدرک ، اپ  تسد و  دوخ  يارب  ار  مالـسالا  خیـش  ناونع  وا  یتقو  دـسریم ، رظنب  ایوق  تسا . هدادـن  ماجنا  راکـشآ 
شرادنپ ددرگ  یم  هجوتم  هاگان  دنک ، یم  لوبق  هب  یقلت  هبساحم  داریا و  نودب  دشاب ، هچ  ره  ار  شنانخس  مالسا  تلم  تسا  هتشادنپ  هدرک 

رس رب  هک  یلاجنج  راج و  ثیدح و  نیا  هراب  رد  شیاه  هوای  هرابرد  ات  دیئایب  نم  اب  لاح  تسا . هدروخ  گنـس  هب  شدیماریت  هتفر و  اطخ  هب 
. مینک رظن  ناعما  هتفر ، ورف  تسا ، هتخادنا  هار  نآ 

هحفص 327 ] ] 

دنسم . هن  تسا  لسرم  ثیدح  هک ، تسا  نیا  شیاوران  تبسن  نیلوا 
، هناوع یبا  زا  دامح ، نب  ییحی  زا  دوخ  باتک  رد 1ر331  وا  تسا  روک  مه  لبنح  نب  دمحا  شبهذم ، ماما  هب  هعجارم  زا  شناگدـید  ایوگ 
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قثوم وا  حیحص و  لاجر  همه  جلب  یبا  زا  ریغ  ثیدح  نیا  دنس  لاجر  دنکیم . لقن  ار  ثیدح  سابع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع  زا  جلب ، یبا  زا 
ظفاح دنقوثو  دروم  حیحـص و  شلاجر  همه  هک  يدنـس  هب  ار  ثیدـح  نیمهه  میدروآ . باتک  نیا  رد 1ر127  ار  شلاح  حرـش  ام  تسا و 

یناربط زین  و  دـنا . هدرک  دـییات  ارنآ ، تحـص  یبهذ  مکاـح و  و  دـنا . هدرک  لـقن  كردتـسم 3ر132  رد  مکاـح  و  صئاصخ 7 ، رد  یئاـسن 
رد رکاسع  نبا  و  هیاهنلا ، هیادـبلا و  لن  هب  یلعی  ویا  هدرک ، لقن  ار  نآ  ثیدـح ، تحـص  دـییات  اب  یمثیه  تسا و  دـئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ 

ثیدـح نالقان  میدرب ، ار  اهنآ  مان  باتک  نیمه  لوا 1ر97  دـلج  رد  هک  يرگید  هورگ  هباـصالا 2ر509 و  رد  رجح  نبا  و  لاوطلا ، نیعبرا 
دنا .

اب ایآ  ددرگ ؟ رکنم  تسه ، مه  تباث  حیحـص و  هک  ار  شلـصتم  دنـس  دـناوخ و  لسرم  غوردـب  ار  ثیدـح  دراد ، قح  هچ  وا  بیترت  نیدـب 
دنک !؟ یم  يزاب  نینچ  نیا  نید  ملع و  ربمغیپ و  تنس  اب  هک  تسا  تناما  تسد  ایآ  درک ؟ راتفر  دیاب  روطنیا  توبن  ياهتناما 

نخـس هک  رادـنپ  نیا  هب  تسا  نآ  دافم  ینعم و  ندرک  هابت  يارب  ثیدـح  ياه  هلمج  رد  وا  رظن  راـهظا  تسرداـن ، تبـس  نیا  زا  رت  تفگش 
ص .)  ) ربمغیپ هب  بوسنم 

یتفیلخ " : تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی   "ال 
دش و جراخ  هنیدم  زا  رگید  راب  دـنچ  ربمغیپ  هک  تسا  غورد  لیلد  نیا  هب  یـشاب "  نم  هفیلخ  وت  مدوبن  رد  رگم  مورب  نم  تسین  هتـسیاش  " 

. دندوب یلع  زا  ریغ  یناسک  تبون  ره  رد  شنیشناج 
دوخ زا  هک  تسا  یـصخش  هعقاو  کـی  عوـضوم ، نیا  دـمهف  یم  درگنب  ثیدـح  رد  يراـج  لاوـحا  عاـضوا و  رد  ار ، رما  تقیقح  سک  ره 

اریز دنک ، یمن  زواجت  ناتساد 

هحفص 328 ] ] 

و لـقره )  ) مور هاـشداپ  تمظع  هیحاـن  زا  ناناملـسم  هک  رظن  نیا  زا  هنیدـم  و  دوـش ، یمن  اـپ  رب  یگنج  رفـس ، نـیا  رد  تـسناد  یم  ربـمغیپ 
لوسر دندرک  یم  نامگ  نانیا  تشاد ، نینموملا  ریما  نوچ  يدرف  ینیـشناج  هب  دـیدش  زاین  دوب ، بارطـضا  راچد  شرارج  هاپـس  یتسدـشیپ 

نیرتکیدزن و  دـندیزرو . فلخت  ناقفانم  زا  یهورگ  ور  نیا  زا  دـنرادن و  اهنآ  ربارب  رد  تمواـقم  تردـق  شمزـالم  هباحـص  و  ص )  ) ادـخ
هنیدم مزاع  تقو  نآرد  هک  مور  دالب  مکاح  هب  برقت  تردق و  فیعـضت  يارب  ناقفانم  هک  دپب  نیا  ربمغیپ  تبیغ  زا  دعب  هنیدـم  رد  لامتحا 

. دننزب یبالقنا  شروش  کی  هب  تسد  دوب ،
دزنرد تبیه و  رپ  مدرم  ناگدید  رد  ات  دشاب  ع )  ) نینموملا ریما  نوچ  یـسک  هنیدم  رد  ص )  ) ربمغیپ نیـشناج  دیابیم  ساسح  عضو  نیا  رد 

ار يرطخ  نینچ  دوخ  تیعطاق  و  مادقا ، رد  يریلد  لمع ، تدشاب  هک  تسا  ع )  ) نینموملا ریما  اهنت  نیا  ددرگ و  یقلت  تمظع  اب  نایـشروش 
دروم رما  نیا  تسا  هتفرگن  هلـصاف  هعقاو  نیا  زا  ریغ  ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) نینموملا ریما  یماقم  چـیه  رد  هن  رگ  و  دـنک . يریگـشیپ  دـناوتیم 
راتفگ زا  ار  ام  نایب  دناوت  یم  ققحم  صخـش  تسا - هدرک  فارتعا  نادب  هرکذت ص 12  رد  يزوج  نبا  طبس  تسا و  ناسیون  هریـس  قافتا 

: دومرف هک  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمغیپ
یئارو : امل  کتفلخ  نکل  اوبذک و 

زا شدوخ  ياهدنـس  هب  قاحـسا  نبا  هک  اجنآ  رد  دنک : جاتنتـسا   " مدراذگ ، ياجب  هنیدم )  ) مرـس تشپ  يارب  ارت  نم  یلودنیوگیم  غورد  " 
داریا هنیدـم  رد  یلع  تراما  هب  تبـسن  ناقفانم  زا  يا  هدـع  دیـسر  فرج "  لـحم "  هب  ربمغیپ  یتقو  هک  دومن  تیاور  صاـقو  یبا  نب  دـعس 
لحم رد  و  دش ، نوریب  تفرگ و  رب  حالس  یلع  دراذگ ، ياجب  هنیدم  رد  داهج  زا  شا  ینیگنـس  یلاح و  هب  يارب  ار  وا  ربمغیپ  دنتفگ  هتفرگ 
ياجب ما  ینیگنس  يور  زا  ارم  دنرادنپ  ناقفانم  گنج  نیا  رد  ما  هدنامن  ادج  امـش  زا  یگنج  جیه  رد  تفگ " : دمآ ، ربمغیپ  تمدخ  فرج 
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اوبذک دومرف : ص )  ) ربمغیپ  " دیا ، هدراذگ 

هحفص 329 ] ] 

( كوـبت  ) دربـن يارب  تساوـخ  یم  یتـقو  هک  تسا  ص )  ) ربـمغیپ زا  حیحـص  تیاوررد  و  ثیدـح . رخآ  اـت  یئارو ... اـمل  کـتفلخ  نکل  و 
دومرف : دنک  تکرح 

میقت : وا  میقا ، نا  دب  ال 
. داهن دوخ  ياجب  ار  یلع  هاگنآ  ینامب ، وت  ای  منامب و  دوخ  نم  ای  دیاب  هک  تسین  يا  هراچ 

صوصخ يارب  زج  یموهفم  یتفیلخ "  تنا  الا و  بهذا  نا  یغبنی  ال  ص " )  ) ترضح نآ  نخـس  نیا  تسناد  دیاب  بلاطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
ور نیا  زا  دوش ، یمن  هدید  دشاب ، هدـش  جراخ  هنیدـم  زا  ربمغیپ  هک  یتبونره  لماش  هک  یمومع  هنوگچیه  ریبعت  نیا  رد  درادـن و  هعقاو  نیا 
نآ رد  اریز  مینک . ضقن  تسا ، هدراذـگ  دوخ  هفیلخ  ار  يرگید  صاخـشا  رگید ، عیاقو  رد  ربمغیپ  هک  يدراوم  هب  ار  نآ  اـم  تسین  تسرد 

ساسحا ع )  ) نینموملا ریما  دوجوب  يرتشیب  زاین  دربن  هنحـص  رد  و  دوبن . دوجوم  میدرک ، هراـشا  هک  یبـالقنا  شروش  رطخ  عیاـقو ، دراوم و 
ریما ندرب  رد  ص )  ) ربمایپ ورنیا  زا  دنکشب  ار  ناشلکشتم  فوفـص  برع و  ریلد  نانامرهق  تالمح  تسناوت  یمن  یـسک  وا  زج  نوچ  دشیم ،

: دومرف یم  يوریپ  رت ، يوق  تحلصم  زا  هنیدم ، رد  شبایغ  رد  وا  ینیشناج  ای  اهگنج ، هب  دوخ  هارمه  نینموملا 
گنج لاس  رد  ربمغیپ  ینیـشناج  دـیوگ : هداد ، هولج  کچوک  ار  هدربمان  ینیـشناج  ناونع  تسا ، هدیـشوک  درم  نآ  هکنیا ، رگید ، عوضوم 

: دنک یم  هولج  گرزب  مینکیم  هراشا  ریز  رد  هک  فلتخم ، ياه  هبنج  زا  تفالخ  نیا  ناونع  قیقحت  رظن  اب  هکیتروص  رد  كوبت ..
دومرف : هک  ص )  ) ربمغیپ هلمج  نیا  - 1

:؟ یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 
نیا دشاب " ؟ یسوم  هب  نوراه  تبسن  ندنام  نم  اب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  " 

هحفص 330 ] ] 

رگم تسا  تباث  نینموملا  ریما  يارب  تدایس ، تراما و  مکح ، تضهن ، ماقم ، هجرد ، ره  زا  دوب  ربمغیپ  يارب  هچنآ  ره  دهد  یم  ناشن  هلمج 
ياج ار  ع )  ) یلع تسا و  ص )  ) ربمایپ تفالخ  ماقم  نیا  دوب . نینچ  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  يارب  هکناـنچ  دوبن  ینعی  هدـش  انثتـسا  هچنآ 

رد هدیـشخب و  تراما  دالب ، رب  ار  یمدرم  هعقاو ، نیا  زا  لبق  ص )  ) ربمغیپ دـنا . هتـشادنپ  هکنانچ  ندرامگ  يراک  هب  ار  وا  هن  ندـناشن ، دوخ 
هب تبـسن  هک  درک ، بصن  یناهدـنامرف  درک ، یمن  تکرـش  امیقتـسم  دوخ  هک  کچوک  ياـهگنج  و  دوب ، هدراـمگ  ار  يدارفا  هنیدـم  دوخ 

ریما صخـش  تایـصوصخ  زا  اـهنت  تبقنم ، نیا  تفگ  دـیاب  ور  نیا  زا  دوـمرفن . داریا  تفگ ، هعقاو  نیا  رد  هک  ار  يا  هلمج  ناشمادـکچیه ،
. تسا ع )  ) نینموملا

ياـجب دوخ  رـس  تشپ  يا  رب  ارت  نم  یلو  دـنیوگ  یم  غورد  دوـمرف " : هک  دـش  لـقن  صاـقو  یبا  نب  دعـس  زا  هک  ص )  ) ربماـیپ نخـس  - 2
يزیچ نامه  هب  ص )  ) ربمغیپ هراشا  دندرک ، یم  داقتنا  ع )  ) یلع يرادـنامرف  هب  تبـسن  ناقفانم  لاجر  زا  يا  هدـع  هک  یتقو  رد  مدراذـگ " 

نینموملا ریما  نتـشادهگن  تسا و  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمغیپ بایغ  رد  ناقفانم  شروش  هلمح و  زا  سرت  نآ  میتشاد و  ناـیب  ـالبق  اـم  هک  تسا 
. ناناملسم راک  رد  ناقفانم  لالخا  شرتسگ  زا  يریگشیپ  و  یناریو ، زا  مالسا  هضیب  ظفح  يارب  هنیدم ، رد  (ع )

دیدـهت ار  یمالـسا  لیـصا  زکرم  اهنت  ناقفانم  رطخ  دنکـش ، مرد  صوصخم  ینیب  زیت  عطاـق و  يریلد  اـب  ار ، ناشتدـش  هک  سکنآ  دوبن  رگا 
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هنیدـمرد دوخ  ياجب  دوبن ، هتخاس  ناسک  رگید  زا  هک  ناقفانم  لباقم  رد  هنادـجم  مایق  کی  يارب  ار  یلع  ص )  ) ربمغیپ بیترت  نیاب  درکیم ،
. داهن

هک تسین  يا  هراچ  تفگ : یلع  هب  دور  گنج  هب  تساوخ  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  هک  تسا  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  ثیدح  رد  - 3
رد ع )  ) نینموملا ریما  ندنام  دهدیم  ناشن  داهن ، دوخ  ياجب  ار  یلع  هاگنآ  و  وت ، ای  منامب  نم  ای  دیاب  هنیدم  رد 

هحفص 331 ] ] 

درمگزرب ود  نآ  زا  کی  ره  تسدـب  مهم  راک  نیا  تسا و  رثوم  ص )  ) ربمایپ ندـنام  دـح  رد  ناراکهبت  داسف  ندودز  مالـسا و  هضیب  ظفح 
. درک روصت  ناوتیم  هک  تسا  یماقم  هیاپ و  نیرتیلاع  نیا  و  تسا . هتخاس  تخاونکی 

ره زا  رت  رب  ارنآ  نم  دوب ، نم  يارب  یلع  تلیـضف  هس  زا  یکی  رگا  دنگوس  ادـخب  تفگ : هک  هتـسویپ  تحـص  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  - 4
: تفگ ار  وا  كوبت  زا  وا  ندنادرگ  زاب  رد  ص )  ) ربمغیپ هچنآ  رگا  متسناد ، یم  دبات  نآ  رب  باتفآ  هچ 

یسوم : نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 
 " دشاب . یسوم  هب  تبسن  نوراه  ماقم  نم ، هب  تبسن  تاماقم  یتسین  یضار  ایآ  " 
رخآ . ات  دبات ... نآ  رب  باتفآ  هچ  ره  زا  دوب  رتبوبحم  ارم  هلمج  نیا  دوب ، هتفگ  ارم 

رد یلفون  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  یلع  زا  تاـیاور  رگید  تروص  رد  نم  دـیوگ : ثیدـح  ناـیب  زا  دـعب  بهذلا 2ر61  جورم  رد  يدوعـسم 
يارب هیواعم  دندش ، نتساخرب  هدامآ  سلجم  زا  مدرم  تفگ و  هیواعم  هب  ار  هلمج  نیا  دعـس  یتقو  هک  متفای  نارگید  هشیاع و  لاح  شرازگ 
هدوبن تمالم  خیبوت و  دروم  زورما  زا  شیب  نم  دزن  هاگچیه  وت  يونـشب  تراتفگ  زا  ارم  خساپ  ات  نیـشنب  تفگ  ار  وا  درک و  اهر  يزیت  دعس 

؟ يدرک يدعاقت  شتعیب ، زا  ارچ  و  يدرکن ؟ يرای  ار  وا  ارچ  سپ  يا ،
مدش . یم  یلع  راذگتمدخ  رمع  رخآ  ات  مدوب  هدینش  يدینش ، ص )  ) ربمغیپ زا  وت  ار  هچنآ  نم  رگا 

تفگ : هیواعم  مرت ، هتسیاش  وت  زا  وت ، ياج  هب  نم  دنگوس ، ادخب  تفگ : دعس 
رخآ . ات  دوب ... هرذع  ینب  نادرم  زا  یکی  هب  بوسنم  دعس  دنا  هتفگ  هکنانچ  و  دنور . یمن  تراب  ریز  هرذع  ونب  یلو 

تفگ : ار  دعس  هیواعم ، هک  تسا  هتسویپ  تحص  هب  دانسا ، هدنرادیاپ  ظافح ، دزن  رد  و 

هحفص 332 ] ] 

بارت : ابا  بست  نا  کعنم  ام 
 ". ینز یم  زاب  رس  بارت ، وبا  هب  یئوگ  ازسان  زا  وت  هدش  ثعاب  هچ  " 

نارتشا زا  دوب  نم  يارب  نانخس  نآ  زا  یکی  رگا  هکلب  تفگ ، مناوتن  ازـسان  ار  وا  اهنت  هن  مراد  دایب  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نخـس  هس  ات  تفگ :
هب یلع  درامگ و  یم  هنیدم  رد  دوخ  ياجب  كوبت  هعقاو  رد  ار  وا  هکیلاح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  مدینش  متسناد ، یم  رترب  ار  نآ  يوم  خرس 

: تفگ ار  وا  ص )  ) ربمایپ يارذگیم " ؟ ياجب  ناکدوک  نانز و  اب  ارم  هللا "  لوسر  ای  تفگ  وا 
يدعب . یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما 

رب هریت  ظیلغ و  يداب  داد  خساپ  يدیگنجن ؟ ام  هارمه  ارچ  تفگ : هیواعم  دش ، دراو  هیواعم  رب  دعـس  یتقو  هک  هدش  هدش  لقن  یثیدـح  رد  و 
رد تفگ " : هیواعم  مداـتفا . هارب  متخانـش و  ار  هار  نم  دـش  فرط  رب  هریت  داـب  نوچ  دنیـشنب و  اـت  خا  خا ، متفگ  ار  مرتشا  نم  تشذـگ ، نم 
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هک : تسا  گرزب  يادخ  مالک  نیا  یلو  تسین  خا  خا ، ادخ  باتک 
هللا : رما  یلا  ءیفت  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناتفئاط  نا  و 

، درک زواجت  يرگید  رب  یکی  هاگ  ره  دینک و  رارق  رب  حلـص  اهنآ  نیب  دیاب  زاغآ  رد  دنزادرپ  گنج  هب  مه  اب  نانموم  زا  هورگ  ود  هاگ  ره  " 
رگ داد  هورگ  اب  هن  و  رگداد ، هورگ  لباقم  رد  زواجتم  هورگ  اب  هن  وت  دنگوس  ادـخب   " ددرگ ، زاب  ادـخ  مکح  هب  ات  دـیگنجب  دـیاب  زواجتم  اب 

متساوخ یمن  نم  تفگ  دعس  يدوب ، زواجتم  هورگ  لباقم  رد 

هحفص 333 ] ] 

: تسا هتفگ  وا  هرابرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  مگنجب  يدرم  اب 
. يدعب یبنال  هنا  ریغ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 

زا نم  رگا  یلو  تفگ : هیواعم  . هملس ما  هب  مدیسر  ات  نالف  نالف و  نالف و  تفگ  دعس  تسا ؟ هدینش  وت  اب  ار  تلاقم  نیا  یک  تفگ : هیواعم 
ریثک 8 ر 77. نبا  خیرات  دینک  هعجارم  مدیگنج . یمن  یلع  اب  مدوب  هدینش  ص )  ) ربمغیپ

، تسا لئاضف  نیرتگرزب  زا  ود  ره  نآ  هک  زیزع  يادـخ  یحو  هب  هرهاط  هقیدـص  اب  جاودزا  و  تیار ، ثیدـح  فیدر  رد  دعـس  هک  ار  يرما 
دح نآ  ات  دیاب  دوب ، یم  یلع  ناتـسآ  مداخ  دوب  هدنز  ات  ودرک  یمن  مادـقا  یلع  گنج  هب  رگید  دوب  هدینـش  ار  نآ  هیواعم  رگا  و  دـناد . یم 

يوم خرس  نارتشا  زا  وا  يارب  ای  درادب ، تسود  دبات ، نآ  رب  دیـشروخ  هک  يزیچ  ره  زا  رتشیب  ار  نآ  دهد  هزاجا  دوخب  دعـس  هک  دشاب  مهم 
نیا تسا  یهیدب  درک ، یم  رایتخا  ار  یلع  يراذگتمدخ  هنارمع  دوب ، هدینش  رگا  هیواعم  هک  دشاب  هتشاد  شزرا  ردقنآ  زین  و  دشاب ، رتبوبحم 

نامدختـسم راک  هکنانچ  دـنک ، مایق  نانآ  یگدـنز  ياهیدـنمزاین  عفر  رد  ات  دوخ  هداوناخ  رب  تسا  يدرف  نتخاـس  نیـشناج  زا  ریغ  مهم  رما 
. تسا اه  تلود  نامدختسم  تسپ  هقبط  هفیظو  هکنانچ  دنک  نانآ  اوحا ل  رد  سسجت  ات  دشاب  ناقفانم  سوساج  نابدید و  هکنیا  ای  تسا .

رد ات  مهدیمن  تیاضر  دوخب  تفگ : دینش  صاقو  یبا  نب  دعس  دنزرف  ود  رماع  زا  ای  میهاربا  زا  ار  ثیدح  یتقو  بیسم : نب  دیعس  نخس  - 5
رد ار  شناتـشگنا  وا  تسیچ ؟ دـناوخ  ورف  نم  رب  رماع  وت  دـنزرف  هک  یثیدـح  متفگ : هدـمآ  وا  دزن  موش ، هجاوم  دعـس  اـب  اصخـش  هراـب  نیا 

هکیئاج ات  تشادنپ  یم  گرزب  دیعس  ار  ثیدح  نیا  زیچ  هچ  ایآ  داب  رک  میاهشوگ  هنرگ  مدینش و  ادخ  لوسر  زا  تفگ  درک و  شیاهشوگ 
. دونشب دعس  دوخ  زا  هدینش ، دعس  دنزرف  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  نآ  هب  طوبرم  ربخ  دیشوک  یم 

هک ار  یتمظع  اب  ینعم  نامه  زج  يزیچ  وا  املـسم  هدیمهف ، هچ  وا  میناوت  یمن  ام  درک ، دای  ثیدح  زا  دش ، رکذ  هک  يدیکات  اب  دعـس  هاگنآ 
. تسا هدرواین  رطاخ  هب  میدش  رکذتم  ام 

هحفص 334 ] ] 

لضفا زین  ع )  ) یلع دیاب  سپ  دوب  ع )  ) یسوم تما  لضفا  نوراه  دیوگ : هک  ثیدح ، هرابرد  جاجح  نب  هبعـش  ماطـسبلا  یبا  ماما  راتفگ  - 6
: تفگ نوراـه  شردارب  هب  یـسوم  هکناـنچ  دـنام ، ظوـفحم  تسا  حیحـص  مه  شتیاور  هک  حیرـص  صن  نیا  اـت  دـشاب  ص )  ) دـمحم تما 

حلصا : یموق و  یف  ینفلخا 
 " شوکب نانآ  حالص  اب  شاب و  نم  نیشناج  موق  نایمرد  وت  " 

 " رد اب  دـشابیم و  صاخ  ربخ  قلعتم  تسا و  هیلاصتا  نم . تسا و  ادـتبم  ربخ  نوراه ، هلزنمب  ینم  تنا  رد  نم "  فرح "  دـیوگ : یبیط  - 7
هب : متنمآ  ام  لثمب  اونمآ  ناف  هیآ : ندنام  تسا  دئاز  هلزنمب " 
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هک ار  یماقم  نم ، بناج  زا  ینیزگیاج  و  نم . اب  یلصتم  وت  دوش : یم  نیا  ثیدح  ینعم  " و  امش ، نامیا  دننام  ینامیا  دنروآ ، نامیا  رگا  " 
: دراد یم  رب  هدرپ  نآ  زا  يدعب  هلمج  تسا و  مهبم  هبش  هجو  هک  دیآ  یم  رظن  هب  یهیبشت  اجنیا  رد  دوب ، نیزگیاج  یسوم  هب  تبـسن  نوراه 

تسا . تفالخ  نآ  توبن و  زا  رت  نیئاپ  هکلب  تسین ، توبن  هیحان  زا  هدربمان  لاصتا  هطبار و  دوش  یم  مولعم  ور  نیا  زا  يدعب  یبن  هنا ال  الا 
زج دجـسم  ياهرد  همه  ینعی " : تسا ، یلع "  باب  الا  باوبالا  دس  و  نخـس " : دنک  یم  بیذـکت  درم  نآ  هک  ار  یثیداحا  زا  رگید  یکی 

. دنا هدرک  لعج  نایعیش  لثمب ، هلباقم  باب  زا  ار  ثیدح  نیا  دیوگ  " و  تخاس . دودسم  ص )  ) ربمغیپ ار  یلع  هناخ  رد 

باوبا دس  ثیدح  تابثا  هلمج  زا  تاضارتعا و  خساپ 

یمن لاجنج ، وه  اب  ملسم ، قیاقح  ندرکدر  یئاعدم و  رپ  یمرزآ و  یب  زج  یتلع  هعیش  هب  دروم  نیا  رد  ثیدح  لعج  باستنا  يارب  خساپ -
ياهدنـس اب  ارروبزم  تیاور  تسوا . مشچ  ود  ربارب  رد  دمحا ، شبهذم  ماما  دنـسم  هلمج  زا  تنـس و  لها  نایاوشیپ  ياهباتک  نیا  میـسانش ،

هک دنا  هدرک  لقن  دسر ، یم  ناشدوخ  یحالطصا  رتاوت  دح  هب  ناشدادعت  هک  هباحـص  زا  یهورگ  زا  دنا ، نسح  حیحـص و  همه  هک  ناوارف 
میرب . یم  مان  ار  هدع  نیا  اهنآ  نایم  زا 

هحفص 335 ] ] 

ص)  ) ربمایپ يزور  دـیوگ : دوب  دجـسم  لخاد  رد  ناشدـمآ  تفر و  ياهرد  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  رفن  دـنچ  دـیوگ : مقرا : نب  دـیز  - 1
يانث دورد  تساخرب ، ص )  ) ادخ ربمایپ  دندمآ . نخـس  هب  هراب  نیا  رد  مدرم  دیوگ : دـیدنب ، هب  دـیاب  ار  اهرد  نیا  یلع  هناخ  رد  زج  دومرف :

زا ار  يرد  نم  دـندز ، یئاهفرح  امـش  زا  یـضعب  دـیدنبب ، یلع  هناخ  رد  زج  ار  اهرد  نیا  متفگ  نم  تشاد : ناـیب  نینچ  سپـس  تفگ و  قح 
مدرک . يوریپ  ار  نآ  نم  دنداد و  نامرف  يزیچ  هب  ارم  میاشگ  یمن  مدنب و  یمن  دوخ  شیپ 

میبای : یم  نینچ  دمحا 4ر369  دنسم  رد  ار  ثیدح  دنس 
یبا زج  دـنا  حیحـص  لاجر  ناگمه  شلاجر  هدرک ، تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  وا  و  هللا ، دـبع  یبا  نومیم  نب  فوع  زا  ار  ام  رفعج  نب  دـمحم 

دنا . قثوم  همه  شلاجر  و  حیحص ، ظافح  حیرصت  هب  ثیدح  بیترت  نیا  هب  تسا و  قوثو  دروم  وا  هک  نومیم  هللا  دبع 
ار نیا  ، ) هدش دقعنم  شثیدح  هب  لالدتسا  تحص  هب  عامجا  هک  رادنب  راشب : نب  دمحم  ظفاح  زا  شصئاصخ 13  شیاربک و  ننس  رد  یئاسن 
رد یسدقم  ءایـض  و  هدروآ ، ار  ثیدح  تحـص ، هب  فارتعا  اب  كردتـسمرد 3ر125  مکاح  و  هدرک ، لقن  یلبق  دنـس  نامه  اب  هتفگ ) یبهذ 

و شننـسرد ، روصنم  نب  دیعـس  و  ددـسملا " 17 ، لوقلا  لقن "  ربانب  رابخالا  یناعم  رد  يذاب  ـالک  و  نیحیحـصلا ، یف  سیل  اـمم  هراـتخملا 
يزوج نبا  طبس  و  هیافکلا 88 ، رد  یجنک  و  راشب ، نب  دـمحم  ظفاح  قیرط  زا  يدادـغب  بیطخ  و  ضایر 2ر192 ، رد  يربط  نیدـلا  بحم 

ار ثیدح  ددـسملا 17  لوقلا  رد  رجح  نبا  و  شخیراـت 7ر342 ، رد  ریثک  نبا  و  شحرـش 2ر451 ، رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  هرکذت 24 ، رد 
. دنا هدرک  لقن 

بکترم یلو  تسا ، هتفرگ  دارا  نآ  هب  نومیم  رطاخب  هدروآ و  تالوعجم  فیدر  رد  یئاسن  قیرط  زا  ار  نآ  يزوج  نبا  دـیوگ : رجح  نبا  و 
ثیدح نیا  زا  ریغ  وا  زا  ار  یثیدح  يذمرت  و  دنا ، هتفگ  نخس  وا  ظفح  هرابرد  هدرک و  قیثوت  يرایسب ، ار  نومیم  اریز  هدش  راکشآ  یئاطخ 

رد یطویس  و  دنقوثو ،. دروم  همه  ثیدح  لاجر  دیوگ : ثیدح  تیاور  زا  سپ  يرابلا 7ر12  حتف  رد  زین  تسا و  هتسناد  حیحص 
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رد یشخدب  و  يراقلا 7ر592 ، هدـمع  رد  ینیع  و  دـئاوزلا 9ر114 ، عمجم  رد  یمثیه  و  زنکلا 6ر157 و 152 ، لـقن  قبط  رب  عماوجلا  عمج 
لقن دنقوثو  دروم  شلاجر  هک  يدانـساب  ءایـض  مکاح و  یئاسن ، دمحا ، ار  تیاور  نیا  دنکیم  هفاضا  یـشخدب  هدرک و  لقن  راربالا 35  لزن 

. دنا هدرک 
زا ار  نآ  نم  دوب ، نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  هاـگ  ره  هک  دـنداد  ار  بلاـط  یبا  دـنزرف  تلـصخ  هس  دـیوگ : باـطخلا  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  - 2

ياـهرد دـیناسر ، مه  هب  وا  زاینادـنزرف  دروآ و  رد  وا  جاودزا  هب  ار  شرتخد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  متـسناد ، یم  رتبوبحم  يوم  خرـس  نارتشا 
داد . وا  تسدب  ربیخ  زور  ار  مچرپ  تسب ، هن  ار  وا  هناخ  رد  تسب و  ار  دجسم ) هب  لصتم  )

تسا : هدمآ  نینچ  ثیدح  دنس  دمحا ج 2ر26  دنسم  رد 
دمحا ار  ثیدح  دیوگ  دئاوزلا 120/9  عمجمرد  یمثیه  ظفاح  تسا . هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  دیسا ، نب  رمع  زا  دعـس ، نب  ماشه  زا  عیکو 

دنا . حیحص  لاجر  ود  ره  لاجر  دنا و  هدرک  تیاور  یلعی  وبا  و 
حتف رد  رجح  نـبا  باب 21 ، دئارف  رد  ییومح  مالـسالا  خیـش  ضاـیر 2ر192  رد  نیدـلا  بحم  میعن ، وـبا  هبیـش ، نبا  ار  تیاور  نیمه  زین  و 

رثا رب  يزوج  نبا  هک  ار  رمع  نبا  ثیدح  دـیوگ : ثیدـح  لقن  زا  سپ  ددسملا 20  لقلا  رد  دـنا و  هدرک  لقن  قعاوص 76  و  يرابلا 7ر12 ،
هب وا  ثیدح  دـنا ، هتفگ  نخـس  شثیدـح  ظفح  هرابرد  وگتـسار و  رایـسب  تسا  ملـسم  حیحـص  لاجر  زا  وا  هدرک ، هشدـخ  دعـس  نب  ماشه 

راربالا لزن  رد  یشخدب  هدرک و  لقن  ارنآ  زنک 6ر391  لقنب  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  حیحص ، دنـس  هب  یئاشن  دوش ، یم  تیوقت  يدهاوش 
تسا . وکین  همه  شدانسا  دیوگ :  35

سرپم و يزیچ  وا  زا  یلع ، اـما  تفگ  هللا  دـبع  وگب ، میارب  ناـمثع  یلع و  زا  تفگ  ار  وا  رارع  نب  ءـالع  باـطخلا ، نب  رمع  نب  هللا  دـبع  - 3
درک . رارق  رب  ار  وا  هناخرد  تسب و  رب  دش  یم  هدوشگ  دجسم  هب  هک  ار  ام  ياهرد  وا  هک  رگنب  ص )  ) ادخ ربمایپ  رظن  زا  ار  وا  ماقم 

هحفص 337 ] ] 

يدنس دیوگ : يرابلا 7ر12  حتف  ددسملا 18 و  لوقلا  رد  رجح  نبا  هدرک ، تیاور  یعیبس  قاحسا  یبا  قیرط  زا  یئاسن  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 
. دنا هدرک  شفیثوت  نارگید  نیعم و  نب  ییحی  تسا و  قوثو  دروم  وا  هک  ءالع  رگم  دنا  حیحص  لاجر  همه  شلاجر  حیحص و  تسا 

اب رجح  نبا  زا  یلائللا 1ر18  رد  یطویس  و  دئاوزلا 9ر115 ، عمجم  رد  یمثیه  و  ددسملا 18 ، لوقلا  لقنب  رابخالا  یناعمرد  يدابالک  زین  .و 
، رجح نبا  دننام  ثیدـح  تحـص  هب  فارتعا  اب  راربالا 35  لزن  رد  یـشخدب  و  میدرک ، دای  وا  زا  هک  ینخـس  ثیدـح و  تحـص  هب  فارتعا 

. دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح 
زا ار  ثیدح  يرـصب ) نایح  نب  رفعج   ) بهـشالا وبا  دیوگ : دمحا  هدرک . لقن  هدربمان  مقرا  نب  دـیز  ظفل  هب  ار  ثیدـح  بزاع ، نب  ءارب  - 4
. دنقوثو دروم  حیحص و  همه  شلاجر  نآ  دانسا  ریثک 7ر342 و  نبا  خیرات  دینک  هعجارم  هدرک . لقن  ءارب  زا  هللا  دبع  یبا  نومیم  زا  فوع 
یم هداد  نم  هب  هاگ  ره  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  هداد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تلـصخ  هس  تفگ : رمع  دـیوگ : هریره  وبا  باطخلا ، نب  رمع  - 5

، هللا لوسر  تنب  همطاـف  اـب  وا  جاودزا  تفگ : نینموملا ؟ ریما  يا  تسیچ  اـهنآ  دـنتفگ  دوب . رتبوبحم  يوم ، خرـس  نارتـشا  زا  نم  يارب  دـش ،
. ربیخ زور  مچرپ  و  دشاب ، اور  ار  یلع  تساور  ار  وا  هچ  ره  ات  ادخ  ربمغیپ  اب  دجسم  رد  وا  تنوکس 

ینـسا رد  يرزج  هقفاوـملا ، رد  نامـسلا  نبا  ریبـکلا ، رد  یلعی  وـبا  تحـص ، هب  فارتـعا  اـب  كردتـسم 3ر125  رد  مکاـح  اار : ثیدـح  نیا 
یمثیه بقانم 261 ، رد  یمزراوخ  ضایر 2ر192 ، رد  نیدلا  بحم  ثیدح ، هب  تبسن  دوخ  حیحـصت  رکذ  اب  مکاح  قیرط  زا  بلاطملا 12 
. دنا هدرک  رکذ  قعاوصلا 76 ، رد  رجح  نبا  و  يربکلا 2ر243 ، صئاصخ  ءافلخلا 116 ، خیرات  رد  یطویس  دئاوزلا 9ر120 ، عمجم  رد 

ربمایپ وا ، زا  يرگید  ریبعت  رد  و  یلع ، هناخ  رد  رگم  دش ، هتسب  همه  دندنب ، ار  اهرد  داد  روتسد  ص )  ) ربمایپ دیوگ : سابع  نب  لهلا  دبع  - 6
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نامرف (ص )

هحفص 338 ] ] 

. یلع هناخ  رد  رگم  دوش  هتسب  دجسم  ياهرد  داد 
نب ورمع  زا  میلس  نب  ییحی  جلب  یبا  زا  هبعش  زا  ود  ره  راتخم  نب  میهاربا  دیمح و  نب  دمحم  زا  شعماج 2ر214  رد  يذمرت  ار  ثیدح  نیا 

دنقوثو . دروم  همه  شلاجر  هک  حیحص  يدانسا  اب  هدروآ  سابع  نبا  زا  نومیم 
ثیدح هیاـفکرد 87 ، یجنکلا  ضاـیر 2ر192 ، رد  نیدـلا  بحم  قیرط ، ود  هب  هیلح 153/4  رد  میعن  وـبا  صئاصخ 13 ، رد  یئاـسن  زین  و 

ددسملا 17 لوقلا  رد  رجح  نبا  شا 25 ، هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  و  یلاع ، نسح و  تسا  یثیدح  دنکیم : هفاضا  یجنک  هدرک و  لقنار 
یشخدب دنثیدح و  نالقان  زا  راربالا 35 ، لزن  رد  یشخدب  شا 3ر373 ، هریـس  رد  یبلح  تاقث "  هلاجر  رگذ " : اب  يرابلا 7ر12  حتف  رد  و 

. دناهدرک رکذ  دنقوثو ، دروم  همه  شلاجر  هک  يدانسا  هب  یئاسن  دمحا و  ار  ثیدح  دیوگ :
، دوش هتسب  دش ، یم  هدوشگ  دجسمب  هک  یلع  هناخرد  زا  ریغ  ار  دجسم  ياهرد  داد  روتـسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : سابع  نب  هللا  دبع  - 7

تشادن . يرگید  هار  اریز  دمآ  یم  دجسم  هب  تبانج  لاح  رد  یلع  ورنیا  زا 
حاضو وبا  دیوگدرک ، ثیدح  ذاعم  نب  ییحی  دیوگ ، هداد  ربخ  ینثم  نب  دمحم  دـیوگ : هدرک ، لقن  صئاصخ 14  رد  یئاسن  ار  ثیدح  نیا 

لاجر حیحص و  همه  دانـسا  درک .. رما  ص )  ) ربمغیپ تفگ : سابع  نبا  دیوگ : نومیم  نب  ورمع  هتفگ : داد ، ربخ  ییحی  دیوگ ، درک  ثیدح 
. دنقوثو دروم 

دمحا زا  يراسلا 6ر81  داشرا  رد  ینالطسق  زین  دنا و  قثوم  همه  شلاجر  دیوگ : هدرک ، تیاور  ار  ثیدح  يرابلا 7ر12  حتف  رد  رجح  نبا 
. دوشیم هظحالم  ثیدح  زین  راربالا 35  دزن  رد  تسا ، هدومن  قیثوت  ار  شلاجر  هدرک و  تیاور  یئاسن  و 

دجسم ياهرد  همه  دومرف ؟ ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  هدمآ  سابع  نبا  ریبعت  رد 

هحفص 339 ] ] 

. دنا هدرک  نارگید  میعن و  وبا  رابخالا و  یناعم  رد  يدابالک  ار ، یلع  هناخ  رد  رگم 387  دیدنبب  ار 
شا هیرذ  نوراه و  يارب  ار  شدجـسم  ات  تساوخ  شراگدورپ  زا  یـسوم  تفگ  یلع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : سابع  نب  هللا  دـبع  - 8

ار شا  هناخ  رد  ات  داتسرف  رکب  وبا  يوس  هب  هاگنآ  دنادرگ . كاپ  وت  زا  دعب  تا  هیرذ  وت و  يارب  ات  متـساوخ  مراگدورپ  زا  نم  و  دنک ، كاپ 
نامرف نینچ  رمع  هب  هاگنآ  درک  دودسم  ار  هناخ  رد  تعاط و  راهظا  شوگ  مشچب و  دعب  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : رکب  وبا  ددـنب  هب 
يادخ هکلب  مدوشگ  ار  یلع  هناخر  هک د  مدوبن  نم  متـسب و  ار  امـش  ياهرد  هک  مدوبن  نم  نیا  تفگ : هتفر ، ربنم  زارف  رب  هاگنآ  درک  رداص 

. تسا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  یطویس  لقنب  یئاسن  دوشگ . ار  یلع  هناخرد  يادخ  تسب و  ار  اهرد 
هب راتفگ  نیا  دـنداتفا ، وگتفگ  هب  مدرم  درک ، اهر  ار  یلع  نورب و  ار  دجـسم  لـها  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  دـیوگ : ساـبع  نب  هللا  دـبع  - 9

، تخاس اهر  ار  وا  درک و  نوریب  ار  امـش  ادخ  یلو  مدرکن  اهر  ار  یلع  نوریب و  ار  امـش  دوخ  شیپ  زا  نم  تفگ : وا  و  دیـسر ، ص )  ) ربمغیپ
ددرگ . یم  نم  هب  هک  متسه  ییحو  وریپ  اهنت  نم  منک و  یم  لمع  مدش  رومام  ار  هچنآ  متسین ، شیب  يرب  رما  هدنب  نم 

. دنا هدرک  لقن  هریسلا 3ر374  رد  یبلح  و  عمجم 9ر115 ، رد  یمثیه  و  یناربط ، ار  تیاور  نیا 
اجنآ کلام  نب  دعـس  میدمآ ، هنیدم  هب  لمج  گنج  نامز  رد  ام  دیوگ  ینانک  میقر  نب  هللا  دـبع  کلام : نب  دعـس  يردـخ  دیعـس  وبا  - 10
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دوخ لاحب  ار  یلع  هناخ  رد  دندنب و  هب  تسا  زاب  دجـسم  هب  هکیئاه  رد  داد  روتـسد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ  وا  میدرک ، تاقالم  ار  وا  دوب ،
. دنارذگب

وکین دمحا  دانـسا  دیوگ : عـمجمرد 9ر114  یمثیه  تسا . هدرک  لـقن  میقر  نب  هللا  دـبع  زا  رطف  زا  جاـجح  زا  دـمحا  ماـما  ار  ثیدـح  نـیا 
یلعی ، وبا  زین  و  تسا . نسح ) )

هحفص 340 ] ] 

نم دومرف  یتسب ؟ یلع  رد  زج  ار  همه  ام  ياهرد  ص )  ) هللا لوسر  ای  دنتفگ  تسا : هدوزفا  یناربط  هدرک و  تیاور  طساوا  رد  یناربط  رازب و 
تسب . ادخ  یلو  متسبن  ار  امش  ياهرد 

ره ایند و  زا  دندادیم  نمب  رگا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  هداد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  زیچ  هس  دیوگ : يردخ  دیعـس  وبا  کلام  نب  دعـس  - 11
رد ار  یلع  ربیخ  زور  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تفگ ... وا  هب  انث  دمح و  زا  دعب  مخ  ریدغ  زور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دوب  یم  رتهب  ارم  تسنآ  رد  هچ 

نوریب دجسم  زا  ار  نارگید  سابع و  شیومع  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : هک  اجنا  ات  دندروآ ... دید ، یمن  تشاد و  دمر  شناگدید  هکیلاح 
دومرف ینک ؟ یم  نکاس  ار  یلع  میاوت و  ياهومع  وت و  عفادم  ناگتـسب  ام  هکنیا  اب  ینکیم  نوریب  دجـسم  زا  ار  ام  تفگ : ار  وا  سابع  درک .

درک . نکاس  ار  وا  و  جراخ ، ار  امش  ادخ  یلو  مدرکن  نکاس  ار  یلع  و  جراخ ، ار  امش  نم 
تسا هدروآ  ار  ثیدح  نیا  كردتسم 3ر117  رد  مکاح 

رد نوراه  وا و  زج  سکچیه  هک  دزاسب  یکاپ  دجسم  درک  رما  ار  یسوم  دنوادخ  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ  یعجـشا  مزاح  وبا  - 12
. دنکن تنوکس  نآ  رد  شنادنزرف  یلع و  نم و  زج  سکچیه  هک  منک  انب  یکاپ  دجسم  ات  داد  نامرف  ارم  يادخ  دنکن و  تنوکس  نآ 

. تسا هدرک  لقن  صیاصخ 2ر243  رد  ار  تیاور  نیا  یطویس 
یلع رد  رگم  دیدنب  هب  ار  اهرد  همه  یلع " : باب  الا  اهلک  باوبالا  اودس  تفگ : یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش  دیوگ : هللا  دبع  نب  رباج  - 13

! دومرف یم  هراشا  یلع  هناخ  ردب  دوخ  تشگنا  اب  ار و 
رد یطویس  هیاـفکلا 87 ، رد  یجنک  شخیراـت  رد  رکاـسع  نبا  شخیرات 7ر205 ، رد  دادـغب  شخیراـت  رد  دادـغب  بیطخ  ار  ثیدـح  نیا 

. دنا هدرک  لقن  وا 6ر398 ، بیترت  لقنب  عمجلا 
هب هللا  لوسر  ای  تفگ  سابع  ددـنب ، رب  یلع  رد  زا  ریغ  ار  دجـسم  ياهرد  همه  داد  روتـسد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ : هرمـس  نب  رباج  - 14

لخاد اهنت  نم  هک  يا  هزادنا 

هحفص 341 ] ] 

و دیوگ : وا  ار ، یلع  رد  رگم  تسبار  اهرد ، هاگنآ  مرادن ، روتـسد  ار  اهر  نیا  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دشاب ) زاب  دـیارذگب   ) موش جراخ  و 
تشذگ . یم  نآ  زا  تبانج  لاح  اب  یلع  یهاگ 

زا برح  نب  كامـس  زا  حـصان ، زا  یلجبلا ، ورمع  نب  لیعامـسا  زا  یناهفـصا ، هلئان  نب  میهاربا  زا  ریبکلا ، رد  یناربط  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا 
لوقلا رد  رجح  نبا  دئاوزلا 9ر115 ، عمجم  رد  یمثیه  زین  و  تسا . نسح  دشابن ، حیحـص  حـصان  رطاخ  هب  رگا  شدانـسا  هدرک و  لقن  رباج 

. دنا هدرک  تیاور  راربالا 35 ، لزن  رد  یشخدب  يرابلا 7ر12 و  حتف  ددسملا 18 ،.
. دومرف رما  یلع ، رد  ندرک  اهر  دش و  یم  هدوشگ  دجسم  هب  هک  یئاهرد  نتسب  هب  ار  ام  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : صاقو  یبا  نب  دعـس  - 15
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هدرک و لقن  ار  نآ  یئاسن  دـمحا و  دـیوگ : يرابلا 7ر11  حـتف  رد  رجح  نبا  تسا . هدرک  لـقن  دنـسم 1ر175  رد  دمحا  ار  هدربمان  ثیدح 
. تسا هتسناد  يوق  ار  شدانسا  هدرک و  رکذ  ار  نآ  يراقلا 7ر592  هدمع  رد  ینیع  تسا ، يوق  شدانسا 

. دـندمآ نخـسب  هراب  نیا  رد  مدرم  دوشگ . ار  یلع  رد  تسب و  ار  دجـسم  ياـهرد  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگ " : صاـقو  یبا  نب  دعـس  - 16
دوشگ . ادخ  یلو  مدوشگن  ار  نآ  نم  دومرف  ص )  ) ربمغیپ

نب ناسغ  زا  وا  ناحط و  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دمحم  زا  هدرک  ثیدح  ناسح  نب  دمحم  نب  یـسوم  دیوگ : هدرک  لقن  ار  نآ  یلعی  وبا 
. تسا هدروآ  دنس ، رد  هشدخ  نودب  شخیرات 7ر342  رد  وا  زا  ریثک  نبا  دعس ، زا  همثیخ ، زا  لسم ، زا  یلهاک ، رسب 

یلع هرابرد  یتبقنم  امش  ایآ  متفگ : هدرک  تاقالم  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  مدمآ ، هکمب  دیوگ : کلام  نب  ثراح  صاقو : یبا  نب  دعس  - 17
دمآ : ادن  ام  رب  هنابش  هک  میدوب  ص )  ) ربمغیپ اب  ام  تفگ : يا ؟ هدینش 

هحفص 342 ] ] 

هللا : لوسر  لآ  الا  دجسملا  یف  نم  جرخیل 
دنوش . نوریب  ربمایپ  لآ  زج  تسا  دجسم  رد  سک  ره  دیاب 

ربمایپ یهد ؟ یم  تنوکس  ار  ناوجون  نیا  ینک و  یم  نوریب  ار  تیاهومع  باحصا و  هللا ، لوسر  ای  تفگ  هدمآ ، شیومع  حبـص  ماگنه  " 
تسا . هداد  نامرف  نادب  ادخ  مداد  نامرف  ار  ناوجون  نیا  ناکسا  امش و  جارخا  هک  مدوبن  نم  نیا  تفگ :

زج ار  ام  ياهرد  تفگ : هدمآ  ص )  ) رمایپ دزن  سابع  هک : هدـش  لقن  ثیدـح  ریبعت  نیا  اب  وا  زا  رگید  دانـسا  هب  و  صئاصخ 13 ، رد  یئاسن 
متسبن  مدوشگن و  نم  تفگ  ربمغیپ  یتسب ؟ یلع  هناخ  رد 

زج همه ، ام  ياهرد  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : درک ، رداص  ار  یلع  رد  زج  اهرد  نتسب  نامرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : صاقو  یبا  نب  دعس  - 18
تسب . ار  اهنآ  گرزب  يادخ  یلو  متسبن  ار  امش  ياهرد  نم  دومرف : یتسب ؟ ار  یلع  رد 

لقن شردـپ ، زا  دعـس  نب  بعـصم  زا  هبیتع  نب  مکح  زا  حیرـش  نب  هرـسیم  نب  هیواعم  زا  طساوا  رد  یناربط  یئاسن ، دـمحا ، ار  ثیدـح  نیا 
همه تیاور  لاجر  دیوگ : يرابلا 7ر11 و  حتف  ددسملا 18 ، لوقلا  دینک  هعجارم  دنقوثو ، دروم  شلاجر  همه  حیحص و  شدانـسا  دنادرک ،
رارق یقوثو  دروم  لاجر  یناربط  تیاور  رد  هدش و  عقاو  يدنمورین  دانسا  یئاسن  دمحا و  دزن  دیوگ : يراسلا 6ر81 و  داشرا  دنقوث . دروم و 

زا همه  يراقلا 7ر592  هدمع  دنا ، هدرک  لقن  يوق  دانـسا  هب  ار  تیاور  یناربط  یئاسن و  دمحا  دـیوگ : اجنآ  رد  راربالا ص 34 ، لزن  دراد ،
. دنثیدح نالقان 

ام ياهرد  دنتفگ : هدرک ، شنز  رس  ار  وا  هدمآ ، وا  دزن  شیرق  تسب  ار  دجـسم  ياهرد  ص )  ) ربمایپ هکیماگنه  دیوگ : کلام  نب  سنا  - 19
مدوشگ . و  متسب ، هک  دونب  نم  نامرف  تفگ : ص )  ) ربمغیپ يدرک ؟؟ اهر  ار  یلع  رد  یتسب و  ار 

دنا . هدرک  لقن  سنا  زا  دیوس  نب  لاله  زا  نموملا  دبع  نب  میمت  زا  دیمح  نب  دمحم  زا  سودبع  نب  دمحم  زا  یلیقع  ظفاح  ار  تیاور 

هحفص 343 ] ] 

ص)  ) ربمغیپ هب  یتقو  دمآ ، نارگ  شباحصا  رب  رما  نیا  دومرف  رداص  ار  اهرد  نتسب  روتـسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  دیوگ : یملـسالا  هدیرب  - 20
تفگ راگدورپ  زا  یئانث  دمح و  نانچ  شا  ینارنخـس  رد  تفر و  ربنم  مدرم  عامتجا  رد  درک و  رداص  تعامج  زامن  نامرف  دنداد ، شرازگ 

: تفگ هاگنآ  دوب  هدینشن  یسک  البق  ارنآ  دننام  هک 
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: دناوخ هاگنآ  تسب  ار  نآ  يادخ  دوشگ و  ار  نآ  يادخ  هکلب  مدوشگ  نم  ارنآ  هن  متسب و  ار  نآ  نم  هن  سانلا  اهیا 
: یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ و  ام  مکبحاص و  لض  ام  يوه  اذا  مجنلا  و 

سفن ياوه  يور  زا  هاگ  چـیه  وا  تسا و  دـش  یهارمگ  ذوفن  وا  رب  هن ، تسا  هارمگ  هن  امـش  بحاـص  هک  دورف  لاـحرد  رتخا  هب  دـنگوس  " 
 ". دوش یم  وا  هک  تسا  یحو  تسه  هچ  ره  اهنت  دیوگ  یمن  نخس 

لاح رد  یلع  دراذـگ  زاب  ار  یلع  رد  اهنت  درک و  عاـنتما  ص )  ) ربمغیپ میاـشگب ؟ دجـسم  هب  ینزور  نم  دـیهد  هزاـجا  تفگ : يدرم  هاـگنآ 
دش . یم  جراخ  لخاد و  رد  نامه  زا  دوب  هک  مه  تبانج 
. تسا هدروآ  هباحص  لئاضف  رد  میعن  وبا  ار  تیاور  نیا 

هزمح دومرف ، رداص  دش ، یم  دمآ  تفر و  دجـسم  هب  هک  ار  یئاهرد  نتـسب  روتـسد  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتقو  دیوگ : ع )  ) نینموملا ریما  - 21
ار وا  و  نوریب ، ار  امـش  هک  مدوبن  نم  نیا  دومرف : ربمایپ  دش ، نوریب  دولآ ، گشا  نامـشچ  ای  دیـشک  یم  نیمز  رب  شزمرق  هفیطق  هکیلاح  رد 

. تسا هدرک  لقنار  نآ  هباحص  لئاضف  رد  میعن  وبا  ظفاح  تخاس . نکاس  ار  وا  ادخ  یلو  مدرک ، نکاس 
نوراه ار  شدجـسم  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  یـسوم  تفگ ، هتفرگ ، ارم  تسد  ادخ " ص "  ربمایپ  دیوگ : نینموملا " ع "  ریما  - 22

دوخ يادخ  زا  نم  دنک و  كاپ 

هحفص 344 ] ] 

انا هللا زاغآ  رد  وا  نک  دودسم  ار  هناخ  رد  هک  داتسرف  یسک  رکب ، وبا  يوس  هب  هاگنا  دیامن . ریهطت  تا  هیرذ  وت و  هب  ار  مدجسم  هک  متساوخ 
، سابع يوسب  سپس  وداتـسرف  سک  رمع  دزن  هاگنآ  درک ، دودسم  ار  شا  هناخ  رد  درک و  تعاطا  راهظا  سپـس  تفگ و  نوعجار  هیلا  انا  و 

دودسم ار  امش  ياهرد  دوشگ و  ار  یلع  هناخ  رد  ادخ  یلو  مدوشگن  ار  یلع  رد  متسبن و  ار  امـش  ياهرد  نم  دومرف : ربمایپ " ص "  هاگنآ 
هیبلحلا 3ر 374 . هریسلا  لامعلا 6ر408  زنک  فدئاوزلا 9ر115 ، عمجم  دینک  هعجارم  هدرک ، لقن  ار  تیاور  نیا  رازب  ظفاح  درک .

، متفگ اهنآ  هب  متفر  نم  دـنزاس . دودـسم  ار  نانآ  ياهرد  هدـب  روتـسد  ورب  دومرف : ادـخ " ص "  لوسر  دـیوگ : نینموملا " ع "  ریما  - 23
یم رما  ار  امش  ادخ  لوسر  متفگ  دهد . رییغت  ار  شا  هناخ  رد  وگب  هزمح  هب  دومرف : ربمایپ " ص "  هزمح  رگم  دندرک ، لمع  ار  روتسد  اهنآ 
زاب تا  هناخ  هب  تفگ  ارم  سپـس  دوب  هداتـسیا  زامنب  وا  متـشگزاب  ربمایپ  يوسب  نم  داد و  رییغت  ار  هناخ  رد  وا  دـیهد  رییغت  ار  هناخ  رد  دـنک 

درگ .
عمجرد یطویس  دـئاوزلا 9ر115 ، عمجم  رد  یمثیه  و  تسا . هدرک  لـقن  دـنقوثو  دروـم  همه  شلاـجر  هک  دانـسا  ههب  رازب ، ار  ثیدـح  نیا 

باتک نیمه  رد 1ر54  هدرک و  فیعـضت  ار  نآ  یبرعلا  هبح  باسح  هب  یطویـس  و  هدرک ، تیاور  ار  نآ  لامعلا 6ر408  زنک  لقنب  عماوجلا 
تسا . هدروآ  ار  نآ  هریس 3ر374  رد  یبلح  و  تسا ، قوثو  دروم  وا  هک  تشذگ 

هدرک تیاور  ار  نآ  تسا  حیحـص  شا  همه  هک  قرط  نیا  اب  ثیدـح  نایاوشیپ  هک  دـیدرگ  هجوتم  دـیدش و  فقاو  تیاور  نیا  رب  هک  اـمش 
یئاهنت هب  قرط  نیا  زا  یقیرط  ره  هک  دـنا  هدرک  ناـیب  يراسلا 6ر81  داشرا  رد  ینالطـسق  يرابلا و  حـتف  رد  رجح  نبا  اهنیا  رب  هفاضا  دـنا ،

زا ثیدح  دیوگ  یم  هک  دیبای  یم  همیت  نبا  رادنپ  يارب  يزوجم  ایآ  سپ  نآ ، عومجم  هب  دـسر  هچ  ات  دراد  لالدتـسا  جاجتحا و  تیحالص 
دهدب لامتحا  یسک  رگا  ایآ  و  دیسانش ؟ یم  ار  هعیش  رفن  کی  هورگ  نیا  نیب  رد  امش  ایآ  تسا ؟ هعیش  تالوعجم 
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اب هک  تسا  هعیش  بیع  مه  مهنیا  ایآ  و  دنریذپ ؟ یم  درم  نآ  نابهذم  مه  ار  لامتحا  نیا  دنا ، هدرک  لعج  اهباتک  نیا  رد  نایعیـش  ار  یبلاطم 
!؟ دنک یم  جارخا  اهنآ  هصتخم  قرط  زا  ار  ثیدح  هدرک ، تقفاوم  تنس  لها 

، دـهد یم  راشف  ارـشیولگ  تخـس  هنیک  تسه  هک  يزیچ  دـشاب ، هدـشن  فقاو  بلاطم  نیا  رب  درم  نا  هک  مهد  یمن  ار  لاـمتحا  نیا  نم  اـما 
دـقن و هلحرم  رد  ارتفا  لـعج و  تبـسن  نیا  هجیتن  هکنیا  رد  دـهدب و  ثیدـح  هب  غورد  تبـسن  هناـکاب  یب - هکنیا  زج  هدـنامن  وا  يارب  یهار 
، دوب دهاوخ  نشخ  دـیدش و  دـح  هچ  ات  وا  زا  تساوخ  زاب  لاوس و  راگدورپ  دزن  باسح  يادرف  دروآ و  دـهاوخ  شیپ  هچ  وا  يارب  لیلحت ،

تسا . هدرکن  رکف  اهزیچ  نیا  هب  رگید  وا 
،( رکب یبا  هچیرد  رگم  دجسم  ياه  هچیرد  نتسب  نایب  زا  دعب  ، ) هدرک يوریپ  وا  زا  شریسفت 1ر501  رد  ریثک  نبا  وا ، هدز  تلفغ  درگاش  و 

حیحـص تسا و  طـلغ  دوـش ، یم  هدـید  ننـس  زا  يا  هراـپرد  هکناـنچ  یلع "  رد  رگم  یلع " : باـب  ـالا  هدرک  تیاور  هک  یـسک  و  دـیوگ :
دش . هظحالم  حیحص  رد  هک  تسنامه 

دروم ام  دزن  دنچ  ره  یعمج "  هچو  دـنا  هدیـشوک  هک : هدیـشک  یئاج  هب  املع ، دزن  رد  باوبا  دـس  ثیدـح  ربارب  رد  فارتعا  میلـست و  راک 
یگدنفاب رد  هیمیت  نبا  ردارب  هک  يزوج  نبا  زج  یـسک  دننک و  ادیپ  دـنا ، هدرک  لقن  رکب  وبا  هرابرد  هک  یثیدـح  و  نآ ، نیب  تسین "  لوبق 

. تسا هدشن  نآ  رکنم  هداد ، غورد  هب  تبسن  ار  ثیدح  وا  دننام  تسا و 
یمن ار  ام  تسا ، نآ  تیعقاو  هب  فارتعا  تحص و  رد  ثیدح و  نوماریپ  یبلاج  نانخـس  ار  تنـس  لها  ثیدح  ظافح  نایاوشیپ و  اجنیا  رد 
شـش رکذ  زا  دعب  يرابلا 7ر12  حـتف  باتک  رد  يو  مینک . یم  اـفتکا  رجح  نبا  ظـفاح  نانخـس  هب  اـهنت  ندروآ  ار  نانخـس  نآ  همه  دـسر 

دیوگ : هدربمان ، ثیداحا  زا  ثیدح ،
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عومجم . هب  دیسر  هچ  ات  دراد  یئاهنت  هب  ار  نآ  هب  جاجتحا  تیحالص  مادک  ره  دنکیم و  تیوقت  ار  يرگید  کی  ره  ثیداحا  نیا  " 
هب افتکا  اب  رمع  نبا  و  مقرا ، نب  دـیز  و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  ثیدـح  زا  ار  نآ  هدروآ و  تـالوعجم  فیدر  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا 
رد هداد ، رارق  هشدخ  داریا و  دروم  ار  تیاور  هتفگ ، نخس  هنیمز  نآ  رد  هک  نآ  تاور  زا  يا  هراپ  رثا  رب  تسا و  هدروآ  نآ  قرط  زا  یضعب 

رکب یبا  باب  رد  حیحـص  ثیدح  فلاخم  هکنیا  وا  رگید  هشدخ  تشا . دایز  تیاور  قرط  اریز  دناسریمن ، تیاور  هب  ینایز  اهنیا  هکیتروص 
بکترم لمع  نیا  اب  وا  هکیلاح  رد  دنا . هدرک  لعج  رکب  یبا  هب  عجار  حیحـص  ثیدح  ربارب  رد  نایعیـش  ار  ثیدح  نیا  هک  درادـنپ  تسا و 

تسا . هدش  یعینش  ياطخ 
هجو نیا  هب  شدنسم  رد  رازب  تسا و  نکمم  هیضق  ود  نیب  عمجهکنیا  اب  دنک  یم  در  هضراعم ، لایخ  هب  ار  حیحـص  ثیداحا  راک ، نیا  اب  وا 

رد هنیدـم  لها  تایاور  رد  و  هدـش ، لقن  یثیداحا  یلع  ناتـساد  رد  نسح ، ياهدنـس  اب  هفوک  لـها  تاـیاور  رد  دـیوگ : هدرک  هراـشا  عمج 
يردـخ دیعـس  یبا  ثیدـح  لولدـم  ود ، نآ  نیب  عمج  قیرط  دـشاب ، حیحـص  هفوک  لها  تایاور  رگا  هدـمآ ، یتیاور  زین  رکب ، یبا  ناتـساد 

، وت نم و  رگم  دـنک  روبع  تبانج  لاح  اب  ار  دجـسم  دـیابن  سکچیه  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لـقن  يذـمرت  هک  یثیدـح  ینعی  تسا ،
دنک . دودسم  ار  نآ  هک  دوبن  روتسد  ور  نیا  زا  تشادن  زج  يرد  یلع  هناخ  دش و  یم  هدوشگ  دجسم  هب  یلع  هناخ  رد  نوچ  ینعی 

ربمغیپ هکهدروآ : بطنح  نب  هللا  دبع  نب  بلطم  قیرط  زا  نآرقلا ر  ماکحا  باتک "  رد  یضاق  لیعامسا  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دییات 
هجو هصالخ  دوب و  دجـسم  رد  شا  هناخ  اریز  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  دـنک ، روبع  دجـسم  زا  تبانج  لاح  رد  داد  یمن  هزاجا  سکچیه  هب 

رد و  هدش ، انثتـسا  یلع  تشذگ ، نآ  رکذ  هک  یلیلد  هب  نیتسخن  هعفد  رد  هدش  رداص  راب  ود  رد  نتـسب  هب  رما  هک  تسنیا  نیثیدح  نیب  عمج 
. تسا هدش  انثتسا  رکب  وبا  رگید ، هعفد 
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 " ریبعت و  تسا . هدوب  روظنم  يزاـجم  رد  رکب  یبا  ناتـساد  رد  و  یقیقح ، رد  یلع  ناتـساد  رد  میئوگب  هک  رگم  تسین  تسرد  مه  نیا  یلو 
هب ار  اـهرد  هدـمآ  روتـسد  یتـقو  اـیوگ  دـشاب  يزاـجم  رد  ناـمه  دوصقم ، میدرک ) همجرت  هچیرد  ارنآ  اـم  هک   ) رکب یبا  هصق  رد  هخوخ " 

ادعب و  دندرک ، ثادحا  دمآرد ، دجـسم  هب  ناوتب  ابیرقت  اهنآ  زا  هاگهگ  هک  یئاه  هرجنپ  ای  اه  هچیرد  هدرک و  دودـسم  ار  اهرد  همه  دـندنب ،
تسا . هدیدرگ  رداص  مه  اهنآ  نتسب  روتسد 

ثلث لئاوا  رد  راثالا "  لکـشم  باتک "  رد  يواحطرفعج  وبا  هکنانچ  درک . نیثیدـح  نیب  عمج  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  یعنام  هقیرط ، نیا  اب 
عمج قیرط  رکذ  زا  سپ  يدابالک  دـنا . هدرک  عمج  ار  ثیدـح  ود  نیب  قیرط  نیمهب  راـبخالا  یناـعم  رد  يداـبالک  رکب  وبا  شباـتک و  موس 

زج یلع  هناخ  یلو  هدش ، یم  هدوشگ  دجسم  لخاد  هب  هچیرد  هتشاد و  دجسم  جراخ  زا  مه  يرد  رکب  وبا  هناخ  هک  دنک  یم  حیرصت  روبزم 
 " تسا . رت  هاگآ  يادخ  و  تسا . هتشادن  يرگید  رد  دجسم  لخاد  زا 

هک تسا  یئاعدا  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  لطاب و  هراـبرد  يزوج  نبا  نس  دـیوگ " : ددـسملا 16  لوقلا  شرگید  باتک  رد  رجح  نبا 
هب حیحـص  ثیداحا  در  هب  مادـقا  شور  نیا  و  تسا . هدادـن  هئارا  تسا ، نیحیحـص  رد  هک  يرگید  ثیدـح  اـب  شتفلاـخم  زج  نآ  رب  یلیلد 

. دشابن نکمم  عمج  هکیئاج  رد  رگم  دومن  لعج  تبسن  هب  مادقا  دیابن  هاگچیه  تسا . لایخ  رادنپ و  درجم 
نونکا هک  نارگید  يارب  ات  درک  فقوت  نآ  رد  دـیاب  هکلب  درک ، نالطب  هب  مکح  دروم  نیا  رد  ناوت  یمن  دـشن ، نکمم  مه  عمج  هاـگ  ره  و 

رتمک هناگادج  هقیرط  ره  ددعتم و  یقرط  ياراد  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  باب ، نیا  رد  ثیدح  نیا  و  ددرگ . رهاظ  تسا ، هدیـشوپ  وا  رب 
. دوش یم  لصاح  عطق  نآ ، تحصب  ناسانش  ثیدح  زا  يرایسب  شورب  اهنآ  عومجم  زا  تسین و  نسح  ثیدح  زا 

یضراعت تسین و  یعطق  رما  نیا  تسا ، ضراعم  نیحیحص  ثیدح  اب  هکنیا  اما 

هحفص 348 ] ] 

 " دوش . یمن  هدید 
هنوگچ هاـگنآ  تسین ، نیب  رد  یـضراعت  هنوگچیه  دـش  مولعم  عمج ، هجو  نیا  اـب  و  دـیوگ : هیـضق  ود  نیب  عـمج  زا  دـعب  هفحـص 29  رد  و 

رب نالطب  طخ  دیاب  ددرگ ، باب  حـتف  حیحـص ، ثیداحا  رد  راک  نیا  رگا  داد . ناوتیم  حیحـص ، ثیداحا  هب  لهج  تبـسن  رادـنپ  نیا  درجمب 
 " دندنسپن . ار  نآ  نانموم  ادخ و  هک  تسا  یلمع  نیا  یلو  دیشک  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب 

هکنانچ تسا . هدش  لعج  باوبا  دس  ثیدح  لباقم  رد  تسناد ، دیاب  هتشادنپ ، حیحـص  هک  ار  هچیرد ) یتسود و   ) هخوخ هلخ و  ثیدح  اما 
دیوگ : شحرش 3ر17  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

دنا . هدرک  بلقت  رکب ، یبا  يارب  ار  نآ  رکب ) یبا  نارادفرط   ) هیرکب هدوب ، یلع  يارب  اهرد ) نتسب   ) باوبا دس  ثیدح 
لیبق : زا  تسین  هدیشوپ  ققحم ، رب  صاخشا  نآ ، رد  لعج ، راثآ  مئالع و  و 

هب هناـخ  دـمآ  تفر و  ياـهرد  نتـسب  زا  ضرغ  هک  دوش  یم  تیعقاو  کـی  هجوتم  دـنک ، یـسررب  ار  ثیداـحا  نیا  عوـمجم  هک  یـسک  - 1
یسک دجسم  رد  درذگب و  نآ  زا  تبانج  لاح  اب  دیابن  سکچیه  تسا : هدوب  يونعم  يرهاظ و  ياهیگدولآ  زا  دجسم  ریهطت  يارب  دجـسم ،

ره زا  ودنآ  تراهط  شتلع  دنامب ، دوخ  لاحب  دیاب  ع )  ) نینموملا ریما  هناخ  رد  و  ص )  ) ربمایپ هناخ  رد  هکنیا  اما  دزاس ، بنج  ار  دوخ  دیابن 
رد هک  ار  يونعم  یگدولآ  تثاـبخ و  هنوگنآ  اـهنآ  رد  تباـنج  هکیئاـج  اـت  تسا  نآ  حیرـص  هاوگ  ریهطت  هیآ  تسا و  یگدوـلآ  يدـیلپ و 
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نوراه و يارب  ار  نآ  تسا  هتـساوخ  ادخ  زا  هک  یـسوم  دجـسم  هب  هیبشت  زا  ار  بلطم  نیا  هکنانچ  دـنک  یمن  داجیا  دروایم ، دـیدپ  نارگید 
نآ رد  نوراه  وا و  زج  سکچیه  هک  دنک  انب  یکاپ  دجسم  تسا  هدرک  رما  ار  وا  يادخ  هک  اجنآ  زا  ای  دیمهف . ناوتیم  دنک ، كاپ  شا  هیرذ 

وا دارم  و  دنوشن . نکاس 

هحفص 349 ] ] 

تسا . قداص  يدجسم  ره  رب  دشاب و  یمن  دجسم  نآ  یصاصتخا  مکح  نیا  اریز  تسین ، تساجن  ياهیگدولآ  زا  دجسم  ریهطت  اهنت 
دش و یم  دجسم  دراو  تبانج  لاحب  ع )  ) نینموملا ریما  دیوگ : یم  هک  اجنآ  باب  ثیداحا  هب  متفگ ، هچنآ  رب  رتشیب  نانیمطا  و  عالطا ، يارب 

رمغیپ هک  هدیسر  يردخ  دیعس  یبا  زا  هچنآ  دش و  یم  تبانج  لاح  اب  دجسم  جراخ  لخاد و  تشذگ و  یم  تبانج  لاح  رد  نآ  زا  یهاگ 
. وت نم و  زج  دنک  بنج  دجسم  نیا  رد  ار  دوخ  تسین  زاجم  یسک  رب  تفگ : (ص )

، همطاف یلع ، شتیب ، لها  دـمحم و  رب  زج  بنج  درم  ره  ضئاح و  نز  ره  رب  نم  دجـسم  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هک  ص )  ) ربمایپ نخـس  و 
تسا . مارح  نیسح ، نسح و 

نـسح همطاف ، یلع ، ادخ ، لوسر  يارب  رگم  تسین ، لالح  ضئاح  بنج و  رب  دجـسم  نیا  دینک ، هجوت  دومرف : هک  ص )  ) شرگید راتفگ  و 
دیوشن . هارمگ  ات  مدرک  نایب  امش  يارب  ار  اهنآ  ياهمان  نم  دیشاب  هاگآ  نیسح ، و 

یقهیب 7ر65 . ننس 
لالح نم  رب  هچ  ره  نم ، دجسم  رد  وت  يارب  اما  یلع : هب  ص )  ) وا نخس  و 

هحفص 350 ] ] 

امـش يومع  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : بلطملا  دـبع  نب  هزمح  دوب ، دـهاوخ  مارح  زین  وت  رب  تسا ، مارح  نم  رب  هچ  ره  لـالح و  وت  رب  تسا ،
گرزب يادخ  فرط  زا  نیا  تسین  نم  بناج  زا  رما  نیا  دنگوس  ادـخب  انامه  ومع ، یتفگ  تسار  دومرف : مرتکیدزن  امـشب  یلع  زا  متـسه و 

تسا .
دنیـشنب نآ  رد  ای  دـنک  روبع  دجـسم  زا  یـسک  تبانج  لاح  رد  داد  یمن  هزاجا  ص )  ) ربمایپ انامه  بطنح : نب  هللا  دـبع  نب  بلطم  راتفگ  و 

دوب . دجسم  رد  شا  هناخ  هکنیا  رطاخ  هب  بلاط ، یبا  نب  یلع  رگم 
نآ رد  نتـسشن  دننام  ار  دجـسم  زا  روبع  ص )  ) ربمغیپ ثیدح  نیا  رد  دـیوگ : سپـس  هدرک ، لقن  دوخ  دانـسا  هب  ار  ثیدـح  نیا  صاصج  ]
رد شا  هناخ  هکنیا  رطاخب   ) يوار راتفگ  و  تسا ، حیحص  هنع ) هللا  یضر   ) یلع يارب  یتیـصوصخ  ناونع  هب  رما  نیا  تسا و  هدومرف  عونمم 

دمآ تفر و  يارب  دجـسم  هب  هک  یئاه  هناخ  رد  داد  روتـسد  تسخن  ثیدح  رد  ص )   ) ربمایپ اریز  تسین  شیب  وا  زا  يرادـنپ  دوب ،) دجـسم 
دنادن . ار  دجسم  رد  روبع  هزاجا  اهنآ  هب  تسا ، دجسم  رد  اه  هناخ  رد  هک  تلع  نیا  هب  دننادرگب و  نآ  جراخب  ار  همه  دندوب ، هدوشگ 

ادهـش رئاـس  نیب  رد  تشهب  رد  لاـب  ود  نتـشادب  ار  رفعج  هکناـنچ  نارگید ، هـن  هدوـب ، هـنع ) هللا  یـضر   ) یلع يارب  اـهنت  تیـصوصخ  نـیا 
زایتما نیا  یبلک ، هیحد  و  دیشخب ، زایتما  هکئالملا  لیسغ  ناونع  هب  دوب ، هدش  هتـشک  تبانج  لاحرد  هک  ار  هلظنح  هکنانچ  و  داد ، صاصتخا 
زایتما ار  مشیربا  ششوپ  هزاجا  تشاد  تیاکش  شپش ، رازآ  زا  هک  ریبز  و  دش ، یم  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  وا  لکـش  هب  لیئربج  هک  تشاد  ار 

نیاب تفرگ .
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هحفص 351 ] ] 

]. دنا عونمم  دجسم  رد  ثکم  روبع و  زا  یلع ) زا  ریغ   ) نارگید دش  مولعم  بیترت 
ص)  ) ادخ لوسر  يارب  هک  یلکـش  نامه  هب  دـمآ ، تفر و  هزاجا  و  رد ، نیا  ندراذـگ  یقاب  هکنیا : همه  اهنیا  داریا  زا  ضرغ  نخـس و  ناج 

هدرک . یفن  نانآ ، زا  ار  يدیلپ  عون  ره  هک  تسا  ریهطت  هیآ  لوزن  رب  بترتم  تایصوصخ  زا  دوب ، زاجم 
يادخ باتک  هک  تسه  یسک  امـش  نیب  رد  ایآ  دیوگ : یم  ع )  ) نینموملا ریما  نآ  رد  هک  تسا  يروش  زور  جاجتحا  ثیدح  رما ، نیا  هاوگ 
هکیئاج ات  دیاشگب ، دجـسم  يوسب  ارم  هناخ  رد  ددنب و  هب  ار  نارجاهم  همه  ياهرد  ص )  ) ربمایپ هکیئاج  ات  دـشاب  هدرک  ریهطت  نم  زج  ار  وا 

: دومرف ص )  ) ربمایپ يدوشگ  ار  یلع  هناخ  رد  یتسب و  ار  ام  ياهرد  هللا  لوسر  ای  دنیوگب : هتـساخرب  سابع  هزمح و  ص )  ) ربمغیپ ياهومع 
هن . دنتفگ : یلع  خساپ  رد  همه  تسب  ار  امش  ياهرد  دوشگ و  ار  وا  رد  ادخ  هکلب  متسبن . ار  امش  ياهرد  مدوشگن و  ار  وا  رد  نم 

رد ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  هژیو  تلیـضف  نیا  ور  نیا  زا  دوش  هدوشگ  يا  هچیرد  ای  يرد  وا  يارب  ات  دوبن  هیآ  نیا  لـها  زا  رکبوبا  و 
. تسا هدرک  ریهطت  شمیرک  بتک 

راوگرزب ربمایپ  هناخ  رد  زج  دجسم  هب  يرد  هنوگچیه  رگید  اهرد ) نتسب   ) باوبا دس  ناتـساد  زا  دعب  هک  تسنیا  ثیداحا  نیا  ياضتقم  - 2
تسا و هتشاد  دوجو  دمآ ، تفر و  يارب  یئاهرد  زونه  هک  دراد  حیرصت  رکب  یبا  هچیرد )  ) هخوخ ثیدح  دشابن و  هدوشگ  شمع ، رـسپ  و 

دش . میهاوخ  ضرعتم  ار  ناتساد  ود  نیب  دیدش  هلصاف  کیدزن  هدنیآ  رد 
( هچیرد  ) هخوخ هب  ازاـجم  رکب  یبا  ناتـساد  و  تقیقح ، رب  لـمح  ع )  ) نینموـملا ریما  ناتـساد  هک  هدـش ، داـی  عـمج  هجو  ناوـنع  هب  هچنآ  و 

اهنآ راتفگ  و  ددرگ . قالطا 

هحفص 352 ] ] 

هاگنآ دمآ ، دجسم  هب  اهنآ  زا  ناوتب  ابیرقت  هک  دندروآ  دیدپ  یئاه  هچیرد  دنتسب و  ار  اهرد  همه  دمآ ، اهرد  نتـسب  روتـسد  یتقو  ایوگ  هک :
اب دـننک  زاـب  هچیرد  ربمغیپ  مشچ  ربارب  رد  دوبن  نکمم  هک  ور  نآ  زا  هکلب  تسا ، یئادـتبا  لـیلد و  یب  یبـلطم  ددـنبب  ار  اـهنآ  دـمآ  روتـسد 

عمج هجونیا  دـشابن ، اـهنآ  يارب  يروبع  هار  دـنوشن و  دراو  دجـسم  هب  هار  نآ  زا  اـت  دوـب  هداد  ار  اـهرد  نتـسب  روتـسد  ناـنآ  هب  هکیدوـجو 
دشاب ؟ رد  مکح  رد  المع  عراش و  ضوغبم  هجیتن  رظن  زا  هک  دنروآ  دیدپ  يزیچ  دنتسناوت  یم  هنوگچ  نانآ  اریز  دوش ، یم  بیذکت 

هزاجا دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  یـصاصتخا  جورخ  لوخد و  يارب  يروبع  ار  هدومرفن  هزاـجا  مه  ساـبع  هزمح و  دوخ  يومع  ود  يارب  اذـل  و 
فلتخم ضرغ  دصقم و  تدحو  اب  شدراوم ، مسا  فالتخا  هب  دـحاو  مکح  نوچ  دـشاب  هتـشاد  دجـسم  رب  فرـشم  يا  هرجنپ  یـسک  دادـن 

نوگرگد مکح  عوضوم  دـنک و  یمن  عفر  ار  دجـسم  زا  روبع  روظحم  ندرک ، هچیرد )  ) هخوخ هدارا  باـب "  ظـفل "  قـالطا  زا  و  دوشیمن .
. ددرگ یمن 

نآ خساپ  تیالو و  ثیدح  راکنا 

یکی رگا  هک  دش  هداد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تلـصخ  هس  دیوگ : هک  میدـش  ضرعتم  ار  شتفالخ  مایا  رد  رمع  راتفگ  هحفص 337  رد  - 3
ثیدـح رد  رمع  نب  هللا  دـبع  نخـس  نآ  دـننام  و  رخآ ، اـت  متـشاد .. یم  تسود  يوـم ، خرـس  نارتـشا  زا  رتـشیب  دـنداد  یم  نمب  ار  اـهنآ  زا 

ریما تاـصتخم  زا  ار  هناـگ  هس  لـئاضف  نیا  رفن ، ود  نآ  دـینک  یم  هظحـالم  هکناـنچ  میدرک ، لـقن  هحفـص 336  رد  ار  نآ  هـک  شحیحص 
دعب مدرم  نیرتهب  دنک  یم  رظن  راهظا  شثیدح  زاغآ  رد  هک  رمع  نبا  اصوصخم  درادن ، يا  هرهب  اهنآ  زا  یسک  وا  زج  هک  دننادیم  نینموملا 
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مادکچیه هخوخ  باب و  ثیدح  رد  نینموملا  ریما  کیرـش  ار  رکبوبا  لاح  نیا  اب  یلو  دشاب  یم  شردـپ  سپـس  و  رکبوبا ، ادـخ ، ربمغیپ  زا 
. دناد یمن 

باطخ دروم  هک  هباحص  رصع  رد  تحص ، هنیمز  نیرتمک  رکب ، یبا  ثیدح  هاگ  ره 

هحفص 353 ] ] 

دش . یمن  هدید  ود ، نآ  زا  نتفگ  نخس  رد  یشور  نینچ  تشاد ، یم  دندوب ، شراتفگ  هدنونش  و  ص ،)  ) تلاسر بحاص 
ثیدـح و نیا  نیب  یقرف  هدـش و  رداص  وا  زا  شیرامیب  مایا  رد  دـشاب  هدـش  رداـص  ص )  ) ربماـیپ زا  مه  رگا  هلمج  نیا  اـه ، نیا  زا  هتـشذگ 

هراپب وا  ارچ  دراد  لوبق  ار  مود  دریذپ و  یمن  ار  یلوا  هیمیت  نبا  یلو  تسین ، هدش  تیاور  دیناسم  حاحـص و  رد  هک  تاود  فتک و  ثیدـح 
دزرو . یم  رفک  نادب  هدرک ، در  ار  رگید  يا  هراپ  دریذپ و  یم  هدروآ ، نامیا  ثیداحا ، زا  يا 

ثیدـح دوش . یم  هظحالم  رکب  یبا  هچیرد )  ) هخوخ ندوشگ  ثیدـح  نیب  " و  تاود ، فتک و  ثیدـح "  نیب  یـشحاف  توافت  هچ  هزاـت ،
سیمخلا " و موی  ام  سیمخلا و  موی  يا "  هبنشجنپ  زور  هچ  هبنشجنپ و  زور  دیوگ : سابع  نبا  هک  هدش ، عقاو  هبنـشجنپ  زور  قافتالاب  یلوا 
ار نانآ  ص )  ) ربمایپ هکیلاح  رد   ) دننک داریا  هشدـخ و  نآ  هراب  رد  دـنداد  هزاجا  دوخب  لاح  نیا  اب  تسین ، هدیـشوپ  يدـحا  رب  ثیدـح  نآ 
، نم تلاح  هک  متسه  یعضو  رد  نم  دینک ، اهر  ارم  دینک ، زاربا  عازن  فالتخا و  تسین  هتـسیاش  نم  دزن  تفگ : یم  هداد  رارق  باطخ  دروم 

ياـه تـئیه  دـینک ، نوریب  برعلا  هریزج  زا  ار  ناکرـشم  داد : روتـسد  زور  ناـمه  رد  و  دـیناوخیم ، ارف  نادـب  ارم  هـک  تـسا  يزیچ  زا  رتـهب 
دنتفرگن .) ار  تاود  فتک و  ثیدح  داریا ، بلاطم  نیا  هرابرد  ، ) دینک یئاریذپ  قباس  دننام  ار  یگدنیامن 

یبا ثیدح  و  یلع ، باب  ندوشگ  باوبا و  دس  ثیدح  نیب  یضراعت  هنوکچیه  دیوگ ، تاعمل  رد  اه -) هچیرد   ) تاخوخ نتسب  ثیدح  اما 
، رکب یبا  هچیرد  رگم  اه ) هچیرد   ) تاخوخ نتـسب  روتـسد  تسا و  دجـسم  يانب  ماگنه  لوا  هب  طوبرم  اهرد  نتـسب  هب  رما  اریز  تسین ، رکب 

هدش رداص  ص )  ) ربمغیپ يرامیب  رد  راک ، رخآ  رد 

هحفص 354 ] ] 

یگدنز رخآ  رد  اهرد  نتسب  ثیدح  دیوگ : يراقلا 7ر592  هدمع  رد  ینیع  دوب . هدـنامن  یقاب  ص )  ) ربمغیپ رمعب  رتمک  ای  زور  هس  اهنت  هک 
تسا . هدش  رداص  دنکن ، تماما  نانآ  رب  رکب  ابا  زج  یسک  داد  روتسد  هک  یتقو  نامه  ربمغیپ ،

، دشاب هدش  عقو  هبنـش  ای  هعمج  زور  دیاب  هخوخ  ثیدح  نیاربانب  هدـش  عقاو  هبنـشود  زور  ناخروم  همه  قافتا  هب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  تافو 
فتک و ثیدـح  ضراوع  زا  یـشخب  ار  هخوخ  ثیدـح  ارچ  میـسرپ : یم  لاح  هتفرگ ، یم  تدـش  زورب  زور  مه  ص )  ) ربمایپ يرامیب  اـعبط 

؟ دیدرگن تیاعر  اجنیا  دش ، هتفگ  نیسدقم  ضعب  فرط  زا  ثیدح  نآ  رد  هک  ینانخس  و  دیدرگن ، شبیصن  مه  تاود ،
تبیـصم تفگ : هک  تسناد  یم  بوـخ  ساـبع  نبا  رتـشیب  همه  زا  دـمهف و  یم  مه  لـفاغ  مدآ  یتـح  دـنادیم ، مه  مجنم  ارچ ، مناد  یم  نم 

ار تما  ياه  شزغل  فـالتخا و  ولج  هک  يا  هماـن  نتـشون  و  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـیم  هک  دـش  عورـش  یتقو  زا  ناـشبئاصم  همه  ناناملـسم ،
دندش . لئاح  دریگب ،

: تسا ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  درک ، بیذکت  ثیدح  نیا  رد  هیمیت  نبا  هک  یئاهزیچ  زا  رگید  یکی 
يدعب : نموم  لک  یلو  تنا 

. تسا لوعجم  ثیدح  نیا  ناسانش  ثیدح  قافتا  هب  دیوگ : يو   " دوب ، یهاوخ  ینموم  ره  رایتخا  بحاص  نم  زا  دعب  وت  " 
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هشدخ شتحص  رد  دمآ  ششوخ  یلو  تسا ، حیحـص  ثیدح  نیا  ناسانـش ، ثیدح  قافتا  هب  دیوگب : درم  نآ  دوب  نیا  بلطم  قح  خساپ -
تیاور ار  نآ  هک  ثیدح  نف  نایاوشیپ  زا  یناسک  دـنک  یم  نامگ  وا  ایآ  دزاس . بوشم  شلطاب  هیور  هب  ارنآ  تسوا  تداع  هکنانچ  دـنک و 

؟ دنوش یمن  بوسحم  ناسانش  ثیدح  زا  دنا  هدرک 
هب ار  ثیدح  هکدراد  دوجو  شبهذم  ماما  لبنح  نب  دمحا  اهنآ  نیب  رد  هکنیا  اب 

هحفص 355 ] ] 

دیوگ : هدرک ، تیاور  دنقوثو ، دروم  اهنآ  همه  هک  یلاجر  اب  حیحص  دانسا 
، نیصح نب  نارمع  زا  هللا  دبع  نب  فرطم  زا  کشرلا  دیزی  زا  درک  ثیدح  ارام  وا  هک  نامیلـس  نب  رفعج  زا  هدرک  ثیدح  ار  ام  قازرلا  دبع 

دیوگ :
باحصا زا  رفن  راهچ  هک  درک  يراک  رفس  رد  وا  تخاس ، هدنامرف  اهنآ  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  داتسرف و  گنج  هب  ادخ  ربمغیپ  ار  یهورگ 

یم ارف  رفـس  زا  ام  تقو  ره  و  دیوگ : نارمع  دننک  شرازگ  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دزن  ار  یلع  راک  دـندش  نامیپ  مه  رگیدـکی  اب  ص )  ) ربمغیپ
ای تفگ : تساخرب و  ام ، ناهارمه  زا  يدرم  میدـش  دراو  وا  رب  یتقو  رفـس  نیا  رد  میدرکیم . شمالـس  هدومن  ادـخ  لوسرب  زاـغآ  میدیـسر 

نانچ نینچ و  یلع  هللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب  یمود  سپس  دینادرگ  يور  وا  زا  ربمغیپ  درک . نانچ  نینچ و  یلع  رفس  نیا  رد  هللا  لوسر 
تساخرب یمراهچ  هاگنآ  درک ، نانچ  نینچ و  یلع  هللا  لوسر  ای  تفگ  زین  وا  تساخرب و  یموس  سپس  دینادرگرب  يور  وا  زا  ربمغیپ  درک ،

هدش نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  هکیلاح  رد  درک و  یمراهچ  هب  ور  ادخ  ربمایپ  هاگنآ  دیوگ  درک ، نانچ  نینچ و  یلع  هللا  لوسر  ای  تفگ  و 
بحاص نم  زا  دعب  وا  و  وا . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیرادرب  یلع  زا  تسد  دـیرادرب ، یلع  زا  تسد  دـیرادرب ، یلع  زا  تسد  تفگ  دوب .

يدعب . نموم  لک  یلو  وه  و  تسا . ینموم  ره  رایتخا 
نامیلس نب  رفعج  زا  همه  يدهم ، نب  یلعم  يرمح و  رمع  نب  نسح  يریراوق و  رمع  نب  هللا  دبع  زا  یلـصوم  یلعی  وبا  ظفاح  ار  ثیدح  نیا 

هیلح رد  یناهفـصا  میعن  وـبا  زین  و  تسا . هدرک  فارتـعا  شتحـص  هب  و  لـقن ، ارنآ  يربـط  ریرج  نبا  هبیـش و  یبا  نـبا  و  دـنا . هدرک  تـیاور 
شخیرات رد  ریثک  نبا  تیاور . ردص  رکذ  نودب  حیباصم 2ر275  رد  يوغب  هرضنلا 2ر171 ، ضایر  رد  يربط  نیدلا  بحم  ءایلوالا 6ر296 

هدرک تیاور  ار  ثیدح  نیا  راربالا 22  لزن  رد  یشخدب  شتحـص و  هب  فارتعا  اب  لامعلا 6ر300 و 154  زنک  رد  یقتم  یطویـس ، 7ر344 ،
. دنا

هحفص 356 ] ] 

رگید : تروص 
دعب ینموم  ره  رایتخا  بحاص  وا  و  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا 

يدعب . نموم  لک  یلو  وه  و  تسا . نم  زا 
رد یئاسن  نینچمه  هدرم ، لقن  دـنقوثو  دروم  حیحـص و  شلاجر  مامت  هک  يدانـسا  هب  شعماج 2ر222  رد  يذمرت  ریبعت  نیا  هب  ار  ثیدـح 

بحم یناتـسجس ، متاح  وبا  هدرک ، رارقا  مه  یبهذ  نادب  و  شتحـص ، هب  فارتعا  اب  كردتسم 3ر111  رد  يروباشین  مکاح  صئاصخ 23 ،
رب یطویس  زین  و  تسا ، يدنمورین  دانـسا  تسا ، هدوزفا  رجح  نبا  هدرک و  تیاور  ارنآ  هباصا 2ر509  رد  رجح  نبا  ضایر 2ر71 ، رد  نیدلا 

. دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  راربالا 22  لزن  رد  یشخدب  و  شبیترت 6ر152 ، قبط 
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رگید  دنس 
لک یلو  تنا  تفگ : یلع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هدرک : تیاور  ساـبع  نبا  زا  نوـمیم  نب  ورمع  زا  جـلب  یبا  زا  هعبـش  زا  یـسلایط  دواد  وـبا 

قثوم شلاجر  همه  و  حیحص ، هدش  دای  ررکم  هکنانچ  دانـسا  ریثک 7ر345 و  نبا  خیرات  ینموم . ره  تسرپرـس  نم  زا  سپ  وت  يدعب  نموم 
دنا .

دنتـسین نانک  قافتا  رد  لخاد  رگا  و  درک ، عیدوت  دـیاب  هیمیت  نبا  مالـسا  اب  سپ  دـننوریب ، ناسانـش  ثیدـح  زا  ناگرزب ، ناظفاح و  نیا  رگا 
عیسو عالطا  رب  نیرفآ  سپ  دنا ، هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نانیا  هتسناد  یمن  هتفگ  نینچ  یتقو  رگا  و  ثیدح ، هب  شتفرعم  رس  رب  كاخ  سپ 

. توبن ياهتناما  هب  تبسن  شیراد  تناما  یتسار و  رب  نیرفآ  سپ  تسا ، هدوبن  اه  نیا  زا  مادکچیه  رگا  و  ثیدح ، ملع  رد  وا 

هحفص 357 ] ] 

روز اهغورد ، اهیهارمگ  زا  شتنـس ) ياجب   ) شتعدـب جاـهنم  رد  هچنآ  همه  میهاوخب  رگا  هیمیت  نبا  ياـه  هتفاـب  زا  يزیچاـن  هشوگ  دوب  نیا 
. میسیونب شدر  رد  رگید  دلجم  راهچ  مینک و  خاسنتسا  ار  شتادلجم  مامت  دیاب  میرامشب  هدروآ  شیاوران  ياهتبسن  اهیئوگ و 

رجح نبا  ظفاح  زا  یمالک  هب  اهنت  مدرکن  ادـیپ  دـنک ، یفرعم  یملع  هعماـجب  ار  وا  دـهد و  ناـشن  ار  درم  نیا  تقیقح  دـناوتب  هک  یناـیب  نم 
دیوگ : وا  منک . یم  افتکا  هیثیدحلا 86 ، يواتفلا  شباتکرد 

نایب هک  تنـس  لها  همئا  تسا  هدرک  شلیلذ  هتخاس و  شرک  و  شروک ، شهارمگ ، و  هتفگ ، كرت  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  هیمیت  نبا 
دیاب دوش  ربخ  اب  ناشلاوقا  زا  دهاوخب  هک  یسک  دنا . هدرک  یفرعم  ار  وا  دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  دنا  هدومن  ار  شلاوقا  بذک  و  لاوحا ، داسف 

شدـنزرف مالک  یکبـس و  نسحلا  وبا  ینعی  تسا  ناگمه  قافتا  دروم  شداهتجا ، هبترم  ناش و  تلالج  تماما ، هک  يدـهتجم  ماما و  مالک 
ات دـنک  هعلاطم  وا  هرابرد  ار  نایفنح  نایکلام و  نایعفاش ، زا  ياملع  رگید  ناشنارـصاعم و  مالک  هعامج و  نب  زع  مامالا  خیـشمالک  و  جاـت ،
(، امهنع هللا  یـضر   ) بلاط یبا  نب  یلع  باطخلا و  نب  رمع  لثم  رب  یتح  هکلب  هدرکن ، دودـحم  رخاتم  نایفوص  رب  ار  شتاـضارتعا  وا  دـنادب 

تسا . هدومن  ضارتعا 
تسین . ینزو  وا  نانخس  يارب  هکنیا : لصاح 

هقیرط و زا  ار  ام  دنک و  راتفر  وا  اب  شلدع  اب  يادخ  تسا  یلاغ  هدننک و  هارمگ  هارمگ و  تسا ، تعدب  لها  وا  هک  تسنآ  رب  مومع  هدیقع 
نیمآ . دراد ، ناما  رد  شیاهراک  هدیقع و 

تیمسج هب  هدیقع  بهذم ، نیا  همزال  تسا ، هتشون  باتک  دلج  کی  شتابثا  رد  تسا و  ادخ ) يارب   ) تهج هب  لئاق  وا  دیوگ ) هک  اجنآ  ات  )
ار شتبسن  هک  دشاب  هدرک  حیرصت  مزاول  نیا  هب  تاقوا  ضعب  رد  وا  دیاش  یلب ، تسا . ادخ  رارقتسا  تاذاحم و  و 

هحفص 358 ] ] 

شتناید یئاوشیپ و  يراوگرزب ، هک  تسیناسک  مالـسا و  همئا  زا  هداد ، ار  اـه  تبـسن  نیا  واـب  هکیناـسک  زا  یکی  اـصوصخم  دـنا  هداد  وا  هب 
طاـیتحا و لاـمک  اـب  قیقحت  تقد و  يور  زا  زج  يزیچ  تسا . فاکـش  وم  ققحم ، قـالخالا ، یـضرم  رگداد ، قثوم ، و  تسا ، قاـفتا  دروم 

... دنک مدلا  رودهم  ار  وا  ای  دشاب و  شتلالض  و  دادترا ، رفک  یضتقم  هک  دهد  یتبسن  دهاوخب  یناملسمب  رگا  اصوصخم  دیوگیمن ، تبقارم 
رخآ . ات 

یم ربکت  هنارـصم  تسا ، هدینـشن  هک  یـسک  لثم  هاگنآ  دونـش  یم  دوش  هدناوخ  وا  رب  نوچ  ار  ادخ  تایآ  هک  راکهنگ  يرتفم  ره  رب  ياو  " 
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 " دیهد هدژم  كاندرد ، يا  هجنکش  هب  ار  وا  ربمایپ  امش  دزرو .

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

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)
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 ... 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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