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تسرهف
5تسرهف

دلج 9 ریدغلا -  9همجرت 

باتک 9تاصخشم 

10راتفگشیپ

یمالسا تدحو  ظفح  اب  هدیقع  13يدازآ 

یتنطلس صوصخم  رتفد  14همان 

يزاریش يداهلادبع  ازریم  جاح  هللا  هیآ  14ظیرقت 

ندنل زا  ییاه  15همان 

دادغب زا  يا  16همان 

فلوم 18همدقم 

نرق 06 رد  ریدغ  19ءارعش 

یطاسقا دمحم  19دیس 

19هراشا

یساسقا 20تیصخش 

یساسقا نادناخ  لاح  21حرش 

21هراشا

یساسقا نادناخ  زا  رگید  21یکی 

یساسقا 23ياین 

نینموملا ریما  ضرالا  یط  29ناتساد 

29هراشا

؟ تسا لاحم  ضرالا  یط  31ایآ 

ضرالا یط  دروم  رد  هماع  ياه  32هصق 

اج یب  بصعت  نیا  زا  37تفگش 
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37هراشا

نینموملا ریما  يارب  دیشروخ  ندنادرگرب  37ثیدح 

تعکر رازه  39زامن 

39هراشا

هیمیت نبا  ياهرادنپ  40خساپ 

اه متخ  داروا و  45لکشم 

45هراشا

نآرق متخ  47لکشم 

مالسا رد  52ثدحم 

52هراشا

تنس لها  52صوصن 

ثدحم هرابرد  هعیش  56صوصن 

56هراشا

فاصنا 58يرواد و 

بیغ هب  هعیش  ناماما  60ملع 

60هراشا

بیغ ملع  61تقیقح 

61هراشا

؟ ادخ هب  صوصخم  بیغ  65ملع 

یمیصق اب  67يراتفگ 

هفرشم دهاشم  هب  اه  هزانج  72لقن 

ربمغیپ نادناخ  هفرشم  دهاشم  87ترایز 

87هراشا

مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  هب  93بیغرت 
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مالسا راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  نوماریپ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  106راتفگ 

هناگ هس  121عورف 

تنس لها  ءاملع  رظن  قبط  مرکا  ربمایپ  ترایز  124بادآ 

124هراشا

مالسا راوگرزب  ربمایپ  129ترایز 

129ترایز 01

129ترایز 02

130ترایز 03

130ترایز 04

131ترایز 05

131ترایز 06

131ترایز 07

132ترایز 08

132ترایز 09

مرکا ربمایپ  رس  الاب  133ياعد 

كاپ ربمایپ  رب  135دورد 

فیرش ربق  هب  عافشتسا  136لسوت و 

فیرش ربق  هب  138كربت 

هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  147ترایز 

باطخ نب  رمع  147ترایز 

فیرش مرح  زا  148عادو 

نآ ياه  هاگترایز  رگید  عیقب و  همئا  149ترایز 

دحا ءادهش  150ترایز 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  يومع  هزمح  150ترایز 
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ءادهش هیقب  151ترایز 

ثحب نیا  عبانم  153رداصم و 

روبق ترایز  هب  154بیغرت 

روبق ترایز  158بادآ 

158هراشا

روبق لها  ترایز  158یگنوگچ 

روبق لها  يارب  167اهرذن 

دنوش یم  ترایز  هک  170يروبق 

170هراشا

دمحا ربق  راوز  183تلیضف 

نآ راوج  دمحا و  ربق  184تکرب 

روبق ترایز  هرابرد  راتفگ  189نیرخآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  190هرابرد 
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دلج 9 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 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 9 

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


297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، نوگ هنوگ  ياهرظن  راهظا  هدوب ، نیملـسم  نایم  وگتفگ  ثحب و  دروم  زاب ، رید  زا  هک  تسا  یلئاسم  زا  مرکا ، ربماـیپ  ینیـشناج  تفـالخ و 

: تسا هدش  یم  زاربا  نآ  هرابرد 
غالبا ادـخ و  نامرف  هب  دـیاب  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تسا : دـقتعم  هتـسناد  یهلا  یبصنم  ار  نآ  لـقع ، تنـس و  باـتک و  زا  يوریپ  هب  هعیـش " " 

ددرگ ز یفرعم  مالسا ، تما  هب  ربمایپ ،
 " ناتـساد رد  هلمج  نآ  زا  فلتخم و  لاکـشا  هب  مرکا ، ربمایپ  هتفرگ  ماجنا  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  راک ، نیا  هک : دـندقتعم  هفئاط  نیا 
، دنتـسین يرگید  سک  تیب ، لـها  همئا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  زج  هک  ار  دوخ  نیـشناج  تسا ، باـتک  نیا  ثحاـبم  روـحم  هک  مخ "  ریدـغ 

. تسا هدومرف  یفرعم 
رگید دننام  ربمایپ ، ینیشناج  تماما و  هک : دنراد  یم  راهظا  دنهد ، یم  لیکشت  ار  نیملـسم  تیرثکا  هک  تنـس "  لها  هورگ "  نیا  ربارب  رد 

لح و لها  هفیظو "  نیا  دنک ، یفرعم  ار  شنیـشناج  شتایح  نامز  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسین  مزال  درادـن و  یهلا  هبنج  یعامتجا ، بصانم 
دنیامن  نییعت  باختنا و  ار  ادخ  لوسر  هفیلخ  دیاب  یم  هک  تسا  یمالسا  هعماج  تیرثکا  ای  نینموم " و  لودع  ای  دقع " 

یعمج دیسر : دوخ  یلجت  جوا  هب  ادخ  لوسر  تافو  دعب  رکفت ، زرط  ود  نیا 

هحفص 6 ] ] 

هتسیاش ار  یلع  زج  مرکا ، ربمایپ  راتفگ  نآرق و  زا  تیعبت  هب  رامع و ... لالب ، دادقم ، رذ ، وبا  ناملـس ، نوچ : داهنکاپ  راوگرزب و  هباحـص  زا 
يراکادف و دح  ات  هتـساخرب و  جاجتحا  هب  دـندوب  هدومن  لاغـشا  زور  هب  ار  بصنم  نیا  هک  یناسک  ربارب  رد  اذـل  دنتـسناد و  یمن  ماقم ، نیا 

دندومن . عافد  تیالو  ماقم  زا  تداهش 
رد ادخ  لوسر  نفد  زا  شیپ  دندرکاپب و  اغوغ  دنتـسکش و  تسد  رـس و  ماقم ، نیا  هب  لین  رد  راکـشومارف ، بلط و  هاج  یهورگ  لباقم ، رد 

باختنا ار  رکب ) وبا  ناشرظن =(  دروم  درف  راصنا ، نیرجاهم و  نایم  اوسر  یتاباختنا  دیدش  هزرابم  کی  رد  هدش  عمج  هدـعاس "  ینب  هفیقس 
اپ زا  ار  وا  زومرم ، یسایس  رورت  کی  اب  دنشاب ، عمج  رطاخ  یلک  روط  هب  هدابع ) نب  دعس   ) ناشیراصنا بیقر  زا  هکنآ  يارب  اهدعب  دندرک و 

دندورس : نینچ  اهنآ  لوق  زا  هتفرگ و  تروص  ناینج "  هیحان "  زا  راک  نیا  هک  دندرک  عیاش  هاگنآ  هدروآ  رد 

هدابع  نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  دق 
هداوف یطخن  ملف  نیمهسب  هانیمرف 

تایانج دوش ، هتخیر  نیمز  يور  یکاپ  ياهنوخ  دیآ و  دیدپ  مالسا  ناهج  رد  یمیظع  ياهشکمشک  هک : درک  باجیا  رکفت  زرط  نیا  يرأ 
تسا . یقاب  شیب  مک و  هتفرن  نیب  زا  زونه  نآ  موش  راثآ  هک  دیآ  رابب  ینتفگان 

 " نآ ردقیلاع  فلوم  هک  تسا  لقع  تنس و  باتک و  ساسا  رب  تفالخ ، دروم  رد  هعیـش  رظن  تیناقح  تابثا  نمـضتم  ریدغلا )  ) باتک نیا 
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هتـشر هب  ریظن ، یب  بلاج و  رایـسب  کبـس  هب  باتک ، دلج  نارازه  یـسررب  اب  ار  قیقحت  هعلاطم و  رمع  کی  لوصحم  ینیما "  همالع  داتـسا 
دنام . یمن  یقاب  یسک  يارب  ندز  قن  وگتفگ و  ياج  رگید  هک  هدرک  نشور  ار  هلاسم  نیا  نانچ  هدروآ  رد  ریرحت 

اب قح  هچ  دنیوگ : یم  نینچ  اهراک  عون  نیا  زا  ضارتعا  ماقم  رد  هک  دوش  یم  هدینـش  نیبدـب  یحطـس و  دارفا  یخرب  زا  یهاگ  لاح ، نیا  اب 
دنک دایز  یمالسا  ناردارب  نایم  ار  اه  ینمشد  هکنآ  زج  لئاسم ، عون  نیا  ءایحا  تسا ، هتـشذگ  هتـشذگ ، رمع  رکب و  وبا  اب  هچ  دشاب و  یلع 

نانمشد هجیتنلاب  دیامن ، دیدجت  ار  هتشذگ  ءوس  ثداوح  و 

هحفص 7 ] ] 

تشاد ؟ دهاوخ  يرگید  هجیتن  هچ  دننک ، تراغ  ار  ام  ریچ  همه  هدرک  يرادرب  هرهب  دوجوم  عضو  زا  كرتشم ،
هکنانچ ات  دوش  رظن  فرص  لئاسم  عون  نیا  بیقعت  زا  نیملسم ، یگچراپکی  تدحو و  مالسا و  تزع  نایک و  ظفح  يارب  هک  رتهب  هچ  سپ 

؟ دنامب هظوفحم  هتشذگ  دننامه  هتفرن  نیب  زا  ام  شیاسآ  تردق و  مکحیر  بهذت  اولشفتف و  اوعزانت  و ال  هدومرف : دیجم  نآرق 
باتک  نیا  تبثم  شقن 

هللا لبحب  اومـصتعا  دیوگ و  یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  یمالـسا  تدـحو  ظفح  تسا  تسرد  هک  درک  فارتعا  دـیاب  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد 
تـسا هملک  تدـحو  مدـع  قارتفا و  يور  دـیآ  یم  هدـمآ و  نیملـسم  مالـسا و  رب  هک  یئالب  ره  تسا و  يرورـض  يرما  اوقرفت  اعیمج و ال 

دومن . ربص  شتفالخ  بصغ  رب  دومرفن و  هناحلسم  مایق  شیوخ  قح  ذخا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  تهج  نیمه  يور  الصاو 
هک یئاج  ات  هدـش  ادـیپ  اتابثا  اـیفن و  تیـالو "  هلاـسم "  هب  تبـسن  اـهزور  نیا  رد  هک  یـصاخ  يژرلآ "  تیـساسح و "  تسا  نشور  زین  و 

یئرمان ياهتسد  نامه  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  تاکیرحت  مولعم  کش  یب  دهد ، یم  لیکـشت  ار  ام  یبهذم  لفاحم  یمرگرـس  نیرتگرزب 
لزلزتـم و ار  ناـشتزع  ناـنآ ، ناـیم  رد  عازن  فـالتخا و  داـجیا  اـب  هدوـب  نیملـسم  یگتـسبمه  عناـم  خـیرات ، لوـط  رد  تـسا  يا  هناـنمیرها 

زین ار  ریز  قئاقح  دیابن  لاح ، نیا  اب  اما  دندرب : یم  تراغ  هب  ار  ناشیاه  هیامرس  عبانم و  بوک و  دگل  ار  ناشتاراختفا 

هحفص 8 ] ] 

تفرگ : هدیدان  هراب  نیا  رد 
زرط هدنهد  ناشن  نیتسار و  مالـسا  يارجا  نماض  تسا و  یمالـسا  قئاقح  زا  يرایـسب  يانب  ریز  هک  ار  تیالو "  لصا "  دیابن  هاگ  چیه  - 1

دراذگ . هتفگان  اه  هناهب  نیا  اب  تسا  تموکح  عوضوم  رد  یمالسا  لیصا  رکفت 
ینیبدب نیا  عفر  يارب  دـنا و  هدـش  نیب  دـب  مالـسا  هب  تبـسن  یلک  روطب  ءافلخ  زا  یخرب  هناراکبان  لامعا  ندـید  اب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ 

مالسا هک : دوش  مولعم  ات  دوش  هداد  ناشن  نیتسار  ءافلخ  نینچمه  تموکح و  دروم  رد  یمالسا  لیـصا  رکفت  زرط  هک  تسین  نیا  زج  هراچ 
. تسا ام  یناملسم  زا  تسه  هک  بیع  ره  یبیع -  درادن  دوخ  تاذب 

دـض ياهتـسایس  نایناریا و  هتخاس  ار ، هعیـش  بهذم  كرـشم و  تسرپ و  تب  ار  ام  تنـس ، لها  بصتعم  رودزم و  ناگدنـسیون  هکیتقو  - 2
ناشیاهباتک رد  ناهبج و .. یبیـشاشن  نیما ، دـمحا  هللا ، راج  یـسوم  یمیـصق ، هیمیت ، نبا  لـیبق : زا  يدارفا  دـننک و  یفرعم  يوفـص  يوما و 

هعیش و هب  ار  اهتمهت  نیرت  هنادرمناوجان  ...( حیحـصلا و مالـسالا  مالـسالا ، رجف  هعیـشولا ، هینثولا ، مالـسالا و  نیب  عارـصلا  و  هنـسلا ، جاهنم  )
دقن و دروم  باتک  نیا  رد  هورگ  نیا  راتشون  زا  یتمسق  هکنانچ   ) دنهد تبسن  اهنآ  هب  ار  تقیقح  زا  رود  غورد و  بلاطم  دننزب و  ناشناماما 

تسین ؟ تقیقح  رب  تیانج  دوخ  اهنآ  ربارب  رد  توکس  ایآ  تسا ) هتفرگ  رارق  یسررب 
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هعیش هب  نانآ  بصعتم  رودزم و  ناگدنسیون  زا  یخرب  ار  اوران  ياهتمهت  هنوگ  همه  هک  تسا  نیا  یمالـسا "  تدحو  ظفح "  ياضتقم  ایآ 
تقیقح دندنب و  ورف  مد  نانآ  یلو  دـننزب ، دنتـسه  تیبلا "  یف  امب  يردا  هک "  ادـخ  لوسر  تیب  لها  ریپ و  هک  تسا  نیا  ناشمرج  اهنت  هک 

دننکن ؟ راکشآ  ار 
ناونع تحت  ریدغلا  زا  دلج  نیمه  همدقم  رد  راوگرزب  فلوم  هکنانچ  هکنآ  ای 

هحفص 9 ] ] 

تسین ؟ یبهذم  تلاصا  زا  یقطنم  عافد  یمالسا و  تدحو  نیب  یتافانم  هدومرف  موقرم  یمالسا ؟ تدحو  نیع  رد  هدیقع  يدازآ  " 
قح میـشاب ، اشوکراو  یلع  نآ  ظفح  رد  و  میرادب ، تسود  نیریـش  ناج  نوچ  ار  یمالـسا  یگتـسبمه  دـیاب  یم  هکنآ  نیع  رد  ام  نیا  ربانب 
یلا عدا  میرک : نآرق  روتـسد  قبط  یقطنم  روط  هب  ار  هعیـش  بهذـم  تیعقاو  مینک و  در  دوـش  یم  هدز  اـم  هب  هک  یئاوراـن  ياـهتمهت  میراد 

. میئامن یفرعم  نسحا  یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس 
راکفا اسب  هچ  دنراذگن ، مدرم  رایتخا  رد  هماع  لوبق  دروم  لیصا و  عبانم  ءاکتا  هب  هیاریپ و  یب  ار  قئاقح  دنمـشناد ، ناگدنـسیون  هاگ  ره  - 3

رب دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دینزب . يرگید  زیمآ  بصعت  لامعا  هب  تسد  هدش  رت  فرحنم  تقیقح ، زا  یهاگآ  ان  بصعت و  لصا  يور  یمومع 
هکناـنچ ار  قئاـقح  هتفرگ  تسد  رد  ملق  بهاذـم ، ناـیم  بیرقت  تاـمهافت و  ءوس  عفر  يارب  هک  تسا  ضرف  دـهعتم  ققحم و  ناگدنـسیون 

دنیامن . راکشآ  تسه 
همالع ( ) ءاطغلا فشاک  ( ) یلماعلا نیدـلا  فرـش  دیـس   ) دـننام هعیـش  میظع  ياه  تیـصخش  زین ، ام  رـصع  رد  هک  تسا  تاهج  نیمه  يور 

، اهلوصا هعیشلا و  لصا  تاعجارملا ، داهتجالا ، صنلا و  لیبق : زا  یئاه  باتک  نتـشون  اب  هتفرگ  تسد  رد  ملق  و ... یئابطابط ) همالع  ( ) ینیما
دندومن . ادا  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  ار  دوخ  نید  تسا  هعیش  بهذم  یعقاو  يامیس  رگشیامن  هک  و .. ریدغلا ، مالسا ، رد  هعیش 

رد توتلش ، دومحم  خیش  یخیرات  ياوتف  یمالـسا " و  بیرقتلا  راد  ناراذگناینب "  تنـس و  لها  هاگآ  گرزب و  نادنمـشناد  تامحز  هتبلا 
تفرگ . هدیدان  دیابن  نیا  رد  ار  اه  نیا  رئاظن  يرفعج و  بهذم  دروم 

نیا متـشه  مجنپ و  موس و  لوا و  دلج  همدقم  رد  اذل  دراد و  هجوت  تاکن  نیا  همه  هب  دسیون  یم  ار  ریدغلا "  هک "  ینیما  همالع  ور  نیا  زا 
زا روظنم  هک : دوش  یم  رکذتم  باتک ،

هحفص 10 ] ] 

تسا یمالسا  تدحو  یگتسبمه و  ظفح  و  رگیدکی ، هب  مالسا  تما  ندرک  کیدزن  مهافت و  ءوس  عفر  ریدغلا ، شراگن 
هک یمالسا  گرزب  هناخباتک  هسسوم  ور  نیا  زا  دندوب  هرهب  یب  نآ  زا  نانابز  یسراف  هدش  هتـشون  یبرع  نابز  هب  سیفن ، باتک  نیا  نوچ  و 

مهن دلج  هک   ) ار نآ  مجنپ  دلج  تفرگ و  نآ  همجرت  راشتنا  هب  میمصت  هدش  سیسات  یمالسا  یلع  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  يالاو  تمه  هب 
رکش ار  يادخ  دیدرگ ، مبیصن  یقیفوت  نینچ  يداع  ریغ  طئارـش  کی  رد  هکنیا  زا  دندراذگ و  بناجنیا  هدهع  هب  دوش ) یم  یـسراف  مهد  و 

مرازگ .
ینابرق  نیدباعلا  نیز  ناجیهال :

لوالا 1394 يدامج   13
دادرخ 1353 اب 15  قباطم 
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 - دلج 9 ریدغلا -  باتک 

هحفص 11 ] ] 

یمالسا تدحو  ظفح  اب  هدیقع  يدازآ 

دروم رد  شمکحم  يار  زا  دندومرف  لوذبم  ریدغلا )  ) باتک نیا  هراب  رد  رصم ، هاشداپ  لوا ، قوراف  کلم  ترضح  یلعا  هک  یصاخ  هجوت 
نتـشاد هک : دراد  یم  رب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  و  دـنک ، یم  تیاکح  نآ ، يوس  هب  ناگدـننک  توعد  عیجـشت  یمالـسا " و  تدـحو  " 

اب هدروآ و  دـیجم  نآرق  هک  یمالـسا  مکحم  يردارب  هتـشر  زگره  تسا و  دازآ  یمالـسا  بهاذـم  يدابم و  هراب  رد  صاـخ  دـئاقع  ءارآ و 
هب لئاسم  نآ  هراب  رد  یملع  يوگتفگ  هرظانم و  راک  هچ  رگا  دوش  یمن  هراپ  هار  نیا  زا  هدرک  حیرـصت  نادب  هوخا "  نونموملا  امنا  هلمج " 

هباحص اهنآ  سار  رد  و  یمالسا ، تما  نایم  رد  هراومه  هک  یعـضو  نیا  و  دشاب . یقاب  نانچمه  یمالک  هزرابم  لادج و  هدیـسر ، دوخ  جوا 
 " نوحرف مهیدل  امب  بزح  لک  هدوب "  شوخ  لد  دوخ  ءارآ  دئاقع و  يا  هفئاط  ره  هتشاد  جاور  نیعبات  و 

مارتحا و لامک  نایاش  تما  نیا  رکفنـشور  دنمـشیدنا و  تیـصخش و  اب  دارفا  شیپ  یمالـسا ، دازآ  هدنـسیون  تامدخ  شـشوک و  نیا  ربانب 
چیه رگید ، هدنسیون  هب  تبسن  يا  هدنسیون  چیه  رگید ، هقرف  هب  تبسن  يا  هقرف  چیه  رما ، نیا  رد  تسا و  ریدقت 

هحفص 12 ] ] 

يرترب زایتما و  رگید ، هقطنم  لها  هب  تبـسن  يا  هقطنم  لها  چـیه  و  رگید ، هسردـم  لیـصحتلا  غراف  هب  تبـسن  يا  هسردـم  لیـصحتلا  غراـف 
متنک ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  و  دـیامرف : یم  هک  تسا  نآرق  قطنم  نامه  نیا  درادـن و  یـصاخ 
امـش رب  هک  ار  ادخ  تمعن  دیوشن ، ادج  مه  زا  دینز و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  یگمه  اناوخا " : هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا 

اب نآ  تمعن  هب  کنیا  و  دروآ ، دیدپ  راوتـسا  دنویپ  ناتیاهلد  نایم  وا  دیدوب ، رگیدکی  نمـشد  هک  هاگنآ  دـیروایب  دای  تسا ، هتـشاد  ینازرا 
دیردارب . مه 

زا ترابع  كرتشم  لصا  کی  میراد ، رگیدکی  اب  عورف ، لوصا و  رد  هک  یفالتخا  همه  اب  مالـسا ، ناهج  فلتخم  طاقن  رد  ناگدنـسیون ، ام 
صالخا و هملک  تسردان ، ياهـشهاوخ  زا  هزنم  ینید  هزیگنا  دـحاو ، حور  و  دـهد ، یم  دـنویپ  مه  هب  ار  ام  تسوا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  ناـمیا 

لدـبم الدـع ال  اقدـص و  کـبر  هملک  تمت  و  دروآ : یم  ناـمدرگ  ریـسم  کـی  رد  تلادـع ، تقادـص و  یقرت ، تفرـشیپ و  لـصا  دـیحوت ،
 " تسین . شتاملک  يارب  يا  هدننک  لیدبت  تفریذپ ، نایاپ  تراگدرورپ  هنارگ  داد  نیتسار و  راتفگ  هتاملکل :

یگدنز تداعس ، دجم و  نوناق  ریز  راوگرزب ، ربمایپ  تلاسر  نآرق و  يربهر  تحت  مالسا ، قح و  مچرپ  ریز  همه  یمالسا ، ناگدنـسیون  ام 
دمحم هللا " و  الا  هلا  ام " ال  همه  راعـش  تسا " و  مالـسا  ادخ  شیپ  نید  مالـسالا " : هللا  دنع  نیدـلا  نا  تسا  نیا  ام  همه  مایپ  مینک و  یم 

نوحلفملا "  مه  هللا  بزح  نا  الا  دنناراگتسر " : ادخ  بزح  هک  میتسه  شنید  نایماح  ادخ و  بزح  ام  يرآ  تسا  هللا  لوسر 
یناسک اب  هکلب  میا ، هدرکن  ذـخا  دوخ  دامتعا  دروم  ار  نینموم  شربمایپ و  ادـخ و  زا  ریغ  میمالـسا و  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  نافلوم  ام 

یم دنشاب  گنج  رد  اهنآ  اب  هک 

هحفص 13 ] ] 
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، مینمشد دنشاب  نمشد  هک  یناسک  اب  میتسود و  دنشاب  تسود  اهنآ  اب  هک  یناسک  اب  میحلص و  رد  دنـشاب  حلـص  رد  هک  یناسک  اب  میگنج و 
صوـصخم ساپـس  هک : تسا  نیا  اـم  ياـعد  نیرخآ  میوـش و  یم  هدـنز  راـبرگید  میریم و  یم  مینک و  یم  یگدـنز  ساـسا  نیمه  يور  و 

ریخ و هنوگ  همه  شترضح  يارب  هدومن  زاغآ  شیمارگ  همان  اب  ار  باتک  دلج  نیا  هناهاش  تایانع  نیا  رطاخ  هب  ام  تسا و  ناهج  راگدیرفآ 
 ". مهکولم نید  یلع  سانلا  میدقتعم " : مینک و  یم  وزرآ  تداعس 

 " ینیما " 

هحفص 14 ] ] 

یتنطلس صوصخم  رتفد  همان 

ینیما  دمحا  نیسحلا  دبع  خیش  بانج  راوگرزب  داتسا  ترضح 
هنـسلا و باتکلا و  یف  ریدـغلا  ناتباتک "  مراهچ  موس و  ءزج  هک  مناسر  یم  ناتـضرع  هب  مالـس  زا  سپ  داب . امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  دورد و 

تسا . هدش  عقاو  لوبق  نسح  دروم  هناتخبشوخ  هدومن و  میدقت  مظعم  هاشداپ  ترضح  یلعا  میالوم  هاگشیپ  ار  بادالا " 
میامن . یم  غالبا  امش  بانج  هب  ار  نآ  ناوارف  تارکشت  اب  کنیا  و 

نم هب  دروآ  تسد  هب  اهنآ  تسا  نکمم  هک  يا  یـشورفباتک  هدومرف : تبحم  لذـب  مراودـیما  هدیـسرن  ام  هب  باتک  مود  لوا و  ءزج  نوچ  و 
. دیئامرف یفرعم 

دیریذپب . ار  ام  صلاخ  دورد  دینک : یگرزب 
صوصخم : يرتفد  سیئر 

ینسح  نیسح 
هنس 1948 ربانی  نیدباع 28  رصق 

هحفص 15 ] ] 

يزاریش يداهلادبع  ازریم  جاح  هللا  هیآ  ظیرقت 

رد يرشان  هداتـسرف و  باتک  نیا  هراب  رد  هالع  ماد  يزاریـش "  يداهلا  دبع  ازریم  جاح  ياقآ "  هللا  هیآ  راوگرزب ، دیـس  هک  تسا  یمایپ  نیا 
زا رکشت  راوگرزب و  دیس  نآ  يالاو  ماقم  تشادگرزب  و  رـشان ، نآ  زا  ریدقت  رطاخ  هب  کنیا  ام  هدرک و  رـشتنم  ار  نآ  ناریا  تختیاپ  نارهت 

میروآ : یم  اجنیا  رد  ار  نآ  وا 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

. داب شلآ  ناربمایپ و  رب  دورد  تسوا و  صوصخم  شیاتس  و 
هجح لیلج ، یقالخا  ملعم  ریبک و  حلصم  ریظن و  یب  ینید  ربهر  هتـشون  ریدغلا "  دنمـشزرا "  باتک  هک : تسا  نیا  نشور  رایـسب  قئاقح  زا 

زا هکنانچ  دـنک  یم  تاـهابم  نآ  هب  فرـشا "  فجن  یمالـسا "  گرزب  هاگـشناد  هک  تسا  یئاـهزیچ  نیرتیلاـع  زا  یفجن ، ینیما  مالـسالا 
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، هدرتسگ هطاحا  دایز ، بدا  ناوارف ، مولع  دوخ  رد  هک  تسا  یفراعملا  هرئاد  نیرتگرزب  نآ  اریز  دور . یم  رامـشب  زین  نیملـسم  همه  رخاـفم 
. تسا هدرک  عمج  ار  صلاخ  قئاقح  میظع و  ششوک 

هعماج و داـشرا  يارب  یلاـع  تمه  قیقحت و  صحفت و  ماـت  یئاـناوت  زا  هدوب  نید  ملع و  یماـن  نادرم  عسو  رد  هک  هچنآ  باـتک ، نیا  رد  وا 
هب دنمزاین  عونتم  عماج و  باتک  نیا  لثم  شراگن  اسب  هچ  و  دیناسر . ماجنا  هب  درکن و  یهاتوک  نیملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  تما ، تیادـه 

دنیامن . فیلات  ار  یباتک  نینچ  رگیدکی  يراکمه  هب  هک  تسا  ینید  مولع  ناداتسا  زا  ینمجنا  هنجل و 
هک میدید  یمن  دوبن و  ام  نایم  ینیما "  همالع  باتک "  نیا  ردق  یلاع  فلوم  رگا  و 

هحفص 16 ] ] 

زا يا  هشوگ  شراگن  مادک  ره  هک  تسا  یتیعمج  رثا  باتک  نیا  دوش  نامگ  هک  تشاد  اج  هدومن ، گرزب  لمع  نیا  هب  مادـقا  یئاهنت  هب  وا 
. دنا هتشاد  هدهع  هب  ار  نآ 

ردقیلاع هدنسیون  دننادب و  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  ار  شا  هدنزرا  تامدخ  گرزب و  درم  نیا  ردق  هک  تسا  اه  ناملـسم  هفیظو  نیا  ربانب 
دناوتب ات  دنراذگب  شرایتخا  رد  دهد  کمک  سیفن  رثا  نیا  لیمکت  رد  ار  وا  هک  هچنآ  دنرآ و  رامـشب  ناشتاراختفا  نیرتهب  زا  ار ، شباتک  و 
تـسا ناراکزیهرپ  تیادـه  هلیـسو  تسین ، نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  ار  نیبم  باتک  نیا  راکـشآ و  ار  قئاقح  شیاهبنارگ  تاـقوا  فرـص  اـب 

دیامن . لیمکت 
هب یسک  هار  نیا  رد  تسا و  ریظن  یب  شناد  ناهج  رد  شراوگرزب  هدنسیون  اریز  تسین ، دیعب  یلیخ  تسا  رفن  کی  هتشون  باتک  نیا  رگا  و 

دسر . یمن  وا  هیاپ 
تسا . اراد  ار  بدا  ملع و  زا  ینوگانوگ  تاهج  هک  یبهذم  قئاقدو  ینید  قیاقح  زا  ولمم  هک  هتفرگ  رارق  یباتک  تربارب  رد  کنیا 

رب نآ  زا  تفای و  یهاوخ  دوش  یمن  ماـمت  زگره  هک  یناـشوج  بآ  لـحاس  رد  ار  دوخ  یتفاـی  تسد  یمارگ  فراـعملا  هرئاد  نیا  هب  رگا  و 
ياه هولج  تناگدید  ربارب  رد  دـید و  یهاوخ  رپ  ینید  هیـسدق  میلاعت  زا  ار  تا  هظفاح  یهلا و  فراعم  زا  ار  تزغم  هکنآ  رگم  يدرگ  یمن 
رارق داد "  ناشن  میهاوخ  نانآ  هب  ار  نامیاههار  دـننک  شـشوک  ام  هار  رد  هکیناسک  انلبـس " : مهنیدـهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا  ادـخ : راـتفگ 

تشاد . دهاوخ 
ایاضق نایم  یخیرات  همکاحم  اهنآ و  رد  ناـقتا  دـقن و  ثحب و  یگنوگچ  هراـبرد  يا  هیلاـع  سورد  باـتک  نیا  رد  هک  دـنگوس  تقیقح  هب 
گنـس نآ  میوگب : رگا  دـشاب  ولغ  منک  یمن  رکف  هک  دراد  دوجو  لاجر  ثیدـح و  ریـسفت و  هقف و  رد  تسردان  زا  تسرد  نتخاـس  ادـجو 
هتـشون همه  رد  فـلوم  اریز  تسین ، بیجع  بلطم  نیا  و  تسا . لـمع  ملع و  هنیدـم  هب  دورو  يارب  عیـسو  لخدـم  اـی  اـهرثا  نیا  همه  ياـنب 

. دریگ یم  کمک  تسا  نوفدم  فرشا  فجن  رد  هک  نینموملا  ریما  ملع "  هنیدم  باب  زا  شیاه 
دورب و ار  شهار  هک  یـسک  وا و  رب  دورد  درادب و  هدنز  ار  وا  دـنوادخ  دـنام . یمن  مورحم  اهدـیراورم  زا  ایرد  صاوغ  هک  تسا  یهیدـب  و 

داب . وا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
يزاریشلا ینیسحلا  يداهلا  دبع  رقحالا :

هحفص 17 ] ] 

ندنل زا  ییاه  همان 
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ندنل زا  ییاه  همان 

قئاقح نیا  زا  شیهاگآ  هیلاع و  سورد  نیا  زا  ریدـقت  ماقم  رد  یئاه  همان  ندـنل ، هاگـشناد  لیـصحتلا  غراـف  یـصولخ "  ءافـص  داتـسا "  زا 
میروآ : یماج  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یئاه  تمسق  وا  زا  رکشت  ماقم  رد  ام  تسا و  هدیسر  ام  هب  یخیرات 

ینیما . داتسا  لیلج  هثاحب  گرزب و  همالع  مزیزع  " 
یم راسفتـسا  ناتلاح  زا  مسیون و  یم  ناـتیارب  ار  هماـن  نیا  هکنیا  زا  مدنـسرخ  دـسر : یم  ضرع  هب  صـالخا  تدارا و  مرگ و  دورد  زا  سپ 

دیشاب . یقاب  هریخذ  ناونع  هب  یلاع ، تارکفت  یملع و  ياهثحب  يارب  هراومه  هدوب  یشوخ  تحص و  لامک  رد  مراودیما  منک ،
دادـغب و رد  ناردارب  زا  يرایـسب  دزن  ار ، بلطم  نیا  هراوـمه  منک و  ناـمتک  امـش  هب  تبـسن  ار  مدـیدش  باـجعا  مناوـت  یمن  هاـگچیه  نـم 
. تسا باجعا  ندرمش و  گرزب  هتسیاش  دنک  فرص  یباتک  فیلات  رد  ار  شرمع  زا  لاس  هک 15  يدرم  اریز  ما ، هتفگ  ندنل  رد  نیقرشتسم 

نتم رد  هک  متشاد  یم  تسود  اریز  متخادنا  ریخات  نآ  هب  تبـسن  میهاگآ  ناتباتک و  رودص  ات  ندنل  هاگـشناد  هب  ار  مزت  هلاسر و  میدقت  نم 
درک مهاوخ  بلج  یبرع  بدا  زا  مهم  هیحان  نیا  هب  ار  نیقرشتسم  رظن  يدوز  هب  و  منک . هراشا  ناتدنمشزرا  شـشوک  ریدغلا و  هب  ما ، هلاسر 

دشاب . رادیاپ  همادا  هراومه  ام  يرکف  هطبار  تقادص و  هک  مراودیما  و 
 " دیئامرف لوبق  ار  صلخم  باجعا  تایحت و  نیرت  یلاع  تسا  دنمشهاوخ  نایاپ  رد 

هحفص 18 ] ] 

، دیدرگ لصاح  يدنسرخ  لامک  نآ  هعلاطم  زا  دیسر و  نم  هب  امـش  هدنزرا  باتک  مود  لوا و  دلج  دیوگ " : یم  نینچ  شرگید  همان  رد  و 
ءزج ود  نیا  رب  یظیرقت  هک  متـشاد  یم  تسود  متفاـی و  تسا  هتـسویپ  مـهب  قـیقحت  ثـحب و  هجیتـن  هـک  یلاـع  رایـسب  بلاـطم  نآ  رد  اریز 

نا تادلجم  هیقب  راظتنا  رد  ور  نیا  زا  مسیونب  تادلجم  هیقب  ءازجا و  رگید  رودـص  زا  سپ  یلـصفم  هلاقم  هک  مدرک  رکف  ادـعب  اما  مسیونب ،
تیحت قوش و  ناتـسود  ردارب و  زا  دیبایب و  ناتنظ  نسح  رد  هراومه  ارم  دهاوخب  ادخ  رگا  تسا  دیما  مشاب و  یم  قایتشا  هقالع و  لامک  رد 

 " دیریذپب . ار  مامت  باجعا  و 
نادـب مناوت  یم  هک  متفای  نانچ  ار  اـهنآ  هدرک  وجتـسج  منک ، هعلاـطم  يدوب  هدومرف  هراـشا  هک  یتاحفـص  زا  : " دـییوگ یم  موس  هماـن  ردو 

هرتاوتم و تایاور  نیا  هک  تسین  نکمم  هاگ  جیه  اریز  تسین ، مخ  ریدغ  هرابرد  یکش  مرآ : تسد  هب  ار  ریز  يار  مخ  ریدغ  هرابرد  هلیـسو 
. دشاب راوتسا  درادن  هشیر  ساسا و  هک  يزیچ  يور  رب  ینالوط  دئاصق 

نآ تحـص  نامیا  تسا  نکمم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  مخ ، ریدغ  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  تیعقوم  هک : تسا  نیا  تباث  عوضوم  نیا  ربانب 
ددرگ . تباث  دشاب  یم  نوریب  رصح  دح و  زا  هک  يدایز  صوصن  اب  شتابثا  و 

تادلجم رگید  لوصو  راظتنا  هب  هراومه  اما  متـسه ، یـسیلگنا  نابز  هب  مخ "  ریدـغ  هرابرد "  یلماک  لصف  نتـشون  ددـص  رد  کنیا  نم  و 
میامن . هعجارم  نآ  هب  ترورض  تقو  رد  هک  مهد  رارق  یعجرم  ناونع  هب  ار  نآ  ات  متسه  ناتدنمشزرا  باتک 

دیئامرف . لوبق  ار  ما  هقالع  تیاهن  صالخا و  تدارا و  تسا  دنمشهاوخ 
یصولخ ءافص  امش : صلخم 

هحفص 19 ] ] 

دادغب زا  يا  همان 
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 " قارع تختیاپ  نایاوشیپ  ءاملع و  زا  یمظاک  يردـیح  یقن  یلع  دیـس  ریظن  یب  همالع  دـنزرف  دـمحم  دیـس  ردـقیلاع  داتـسا  زا  ار  همان  نیا 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ینادردق  رکشت و  ناونع  هب  ار  نآ  میدرک و  تفایرد  دادغب " 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هتاکرب . تماد  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  ياقآ  بانج  مالسالا  هجح  ردقیلاع ، حلصم  راوگرزب ، همالع 

قیقد لیلحت  هزیکاپ و  فیلات  زا  یبلاج  هنومن  هک  ریدـغلا "  باتک "  هرابرد  ناتراکـشآ  يزوریپ  دروم  رد  ار  میاهتینهت  نیرتیلاع  نیرتکاپ و 
هب دـیامن  یم  راداو  شمیرکت  لالجا و  هب  ار  هدـننک  هعلاطم  هک  شتاقیقحت  ترثک  عـالطا و  تعـسو  فلوم و  غوبن  زا  یئاـیوگ  تروص  و 

منک . یم  میدقت  امش 
یم دایز  سیفن  رثا  نیا  شراگن  رد  فلوم  هداعلا  قوف  شـشوک  هب  تبـسن  مبجعت  منک ، یم  هعلاطم  ار  نآ  هاگره  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  و 

دوش .
رظن زا  وا  هچرگ  دور . یم  ورف  یبیجع  یتفگـش  رد  دوش ، یم  قیقد  نآ  هعلاطم  رد  دـنز و  یم  قرو  ار  نآ  تاحفـص  هک  یماگنه  هدـنناوخ 
یمن يرگید  زیچ  دـنک ، یم  ثحب  بدا  تنـس و  نآرق و  ظاـحل  زا  ریدـغ  ثیدـح  هراـبرد  تسا  یباـتک  هکنآ  زج  باـتک  نـیا  زا  یئادـتبا 

زج دوش  یمن  جراخ  نآ  زا  دـنک ، یم  یـسررب  تقد  هب  ار  نآ  فلتخم  باوبا  لوصف و  هک  هاگنآ  دـنک ، یم  رییغت  شرظن  دوز  اـما  دـسانش .
ملع زا  یناوارف  مهس  هکنآ 

هحفص 20 ] ] 

تشاد . دهاوخ  هارمهب  قالخا  بدا و  نید و 
حیحـص و يریگ  هجیتن  قیقد و  لیلحت  هب  نوشحم  گرزب و  یملع  فراعملا  هرئاد  هکلب  تسین ، مخ  ریدغ  هرابرد  اهنت  باتک ، نآ  نیا  ربانب 

ناهنپ مدرم  زا  ار  اه  نآ  تساوخ  تقو ، ياه  تسایـس  هک  دـشاب  یم  يرگید  قئاقح  مخ و  ریدـغ  یخیرات  زور  نوماریپ  اهبنارگ  تاقیقحت 
. دید یمن  ار  اهنآ  اه  مشچ  دنام و  یقاب  اه  هدرپ  تشپ  هراومه  هک  یقئاقح  درادب و 

و میدق ، ثاریم  ندرک  هدـنز  زا  دـهاوخب  مالـسا  تما  هک  ار  هچ  ره  نآ ، رد  هکلب  تسین ، ریدـغ "  هلاسم "  هب  طوبرم  اهنت  باتک ، نیا  سپ 
يارب خیرات  هک  یئاهراکهاش  رخافم و  هرابرد  یـسررب  نآرق و  مچرپ  نتـشادهاگن  زازتها  هب  قح و  هملک  ءالعا  هتـشذگ و  تمظع  ندوتس 

تفای . دهاوخ  دنا ، هتشاد  لوقع  بیذهت  اهتلم و  تفرشیپ  رد  ار  رثا  نیرتهب  هک  هدرک  تبث  تما 
زا ریظن ، یب  يراکتبا و  شعوضوم  رد  یقالخا ، یبدا ، یخیرات . ینف ، یملع ، تسا  یباتک  دـیا " : هتفگ  هک  تسا  نانچ  باتک ، نیا  اـقح  و 

تـسا بدا  نید و  ملع و  نادرم  زا  يدایز  هورگ  لاح  حرـش  نمـضتم  دنک و  یم  ثحب  بدا  تنـس و  باتک و  ظاحل  زا  ریدغ "  ثیدح " 
 ". دنا هدومن  ظفح  ام  يارب  هدرک و  عمج  ار  راثآ  نیا  هک 

اب تسا ، هداد  شناد  ناهچ  لیوحت  خیرات ، لوط  رد  فجن ، هاگـشناد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  نآ ، هک : منک  یم  هفاضا  امـش  هتفگ  هب  نم  و 
. تسا هدش  هضرع  ناهج ، هب  نآ  زا  فلتخم ، ياه  تمسق  رد  يدایز  ياهباتک  هکنآ 

نآ زا  مشچ  دهاوخ و  یم  لد  هک  ار  هچنآ  هکلب  هویم ، عون  همه  نآ  رد  هک  دبای  یم  یناتـسغاب  رد  ار  دوخ  نآ ، هعلاطم  ماگنه  هدـنناوخ ، و 
. دراد دوجو  درب  یم  تذل 

، دوش هتشون  بلاطم ، همه  نیا  اب  يدنمشزرا  باتک  نینچ  هک  تسا  تقیقح  رب  تیانج  زا  ملع و  رب  گرزب  متـس  زا  هک  منک  یم  رکف  نم  و 
زین رهاظ  پاچ و  ظاحل  زا  تسا  هنومن  يوتحم  ظاحل  زا  هک  روط  نامه  ات  دنیامنن  نآ ، پاچ  نیرتیلاع  هب  مادقا  ناملـسم . نادـنمتورث  یلو 

. دشاب هنومن 
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هحفص 21 ] ] 

مادـقا نآ ، ندوتـس  ظیرقت و  نتـشون  ینعی : دوب  بجاو  یناملـسم  ره  نم و  رب  هچنآ  هب  نآ ، رودـص  ءادـتبا  زا  هک  میتشاد  تسود  ردـقچ  و 
هدومن فلوم ، ناوارف  ياه  ششوک  باتک و  نیا  هب  تبـسن  ناداتـسا ، نادنمـشناد و  و  ناهاشداپ ، هک  یناوارف  دیجمت  شیاتـس و  اما  میامن .

ندرب نیب  زاو  قح  قاقحا  هار  رد  فلوم  موادـم  شـشک  گرزب و  تمدـخ  نیا  هب  تبـسن  مساسحا  ندومن  راکـشآ  هب  تردابم  زا  ارم  دـنا ،
. دومن زاین  یب  لطاب ،

هچنآ متـسناوتن  رگید  هک  داد  تسد  نم  هب  یتلاح  متفرگ ، یفاو  هرهب  نآ  هعلاطم  زا  دیـسر و  نم  هب  باتک  مراهچ  ءزج  هک  یماگنه  نکیل ،
مبلط و یم  شزوپ  رایـسب  میاقآ  نیا ، ربانب  میامن ، ناهنپ  هدوب  شدنمـشزرا  باـتک  فلوم و  هب  تبـسن  میرکت ، باـجعا و  زا  منطاـب  رد  هک 

. شزوپ رازه 
زمر نید ، هنومن  ناونع  هب  ار  امـش  هک  مهاوخب  اـناوت  يادـخ  زا  مراد و  میدـقت  گرزب ، قیفوت  نیا  هب  تبـسن  ار  میبـلق  ياـه  تینهت  هکنیا  و 
ادخ رگا   ) يدوز هب  باتک  نیا  هک  مهد  یم  تراشب  امش  هب  یلو  داد ، ماجنا  مناوت  یمن  يرگید  راک  درادب ، یقاب  مالسا ، راختفا  تقیقح و 

راکـشآ مدرم  يارب  تشاد و  دهاوخ  رب  هدیچیپ  قئاقح  يور  زا  هدرپ  درک و  دـهاوخ  تیادـه  تسار ، هار  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  دـهاوخب )
دیریذپب . ار  ما  هتسیاش  تامارتحا  تسا  یعدتسم  تسین . نآ  زا  رترب  زیچ  چیه  زیچ و  همه  زا  رترب  قح  هک : دومن  دهاوخ 

يردیح  یقن  یلع  دمحم 
یناثلا 1367 عیبر   23 نیمظاک - 

هحفص 22 ] ] 

فلوم همدقم 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ببس هب  يدش و  هدیشوپ  اهمشچ  زا  و  تزع ، تهج  هب  يدرک و  یلجت  اهلد  رب  یگرزب ، رطاخ  هب  هک  یسک  يا  منک  یم  شیاتس  ارت  ایادخ :

تیاهن اه  لقع  هن  دـنراد و  هار  تتمظع  هنک  هب  ماـهوا  هن  دـننیب و  ارت  دـنناوت  یم  اـه  هدـید  هن  سپ  يدرک ، ادـیپ  یئاـناوت  ءایـشا  رب  تردـق 
. دننک یم  كرد  ار  تتردق 

تـساوخرد تباجا  رب  تسا و  هتـسویپ  ناسحا  رب  یتشاد و  ینازرا  ام  رب  هک  يرامـش  یب  میظع و  ياـهتمعن  رب  منک  یم  شیاتـس  ارت  اـهزنم :
زا هک  هچ  ره  و  اهوصحت " : هللا ال  همعن  اودعت  نا  هومتلاس و  ام  لک  نم  مکاتآ  و  يا : هدومرف  دوخ  هک  روطنامه  تسا  هدش  وت  زا  هک  یئاه 

 " دیناوت . یمن  ندرمش  دیرامشب  ار  ادخ  تمعن  دیهاوخب  رگا  درک و  اطع  امش  هب  دیتساوخ  وا 
تفاثک رفک و  يدـیلپ  زا  ار  ام  نآرق ، اب  تناربماـیپ  نیرخآ  نیرتگرزب و  نیرترب و  نداتـسرف  اـب  هکنیا  رب  منک  یم  شیاتـس  ارت  اراـگدرورپ :
الوسر مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دـقل  يدومن : راکـشآ  ام  يارب  ار  تدوخ  هب  ندیـسر  تیادـه و  ياه  هار  يدرک و  كاپ  كرش 

نایم هک  داهن  تنم  نانموم  رب  ادخ  نیبم " : لالـض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم 
زا هچرگ  دزومآ و  ناشتمکح  باتک و  دـنک و  ناشکاپ  دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  ادـخ  ياـه  هیآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربمغیپ  اـهنآ ،

 ". دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  شیپ 
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هحفص 23 ] ] 

هلیسو نادب  هک  وا  زا  دعب  شنیشناج  شترتع و  ياقآ  شا ، هیرذ  ردپ  تربمایپ ، ردارب  نینموملا ، ریما  تیالو  رب  مرازگ  یم  ساپس  ارت  ادوبعم 
یتـمعن و مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  يدومرف : نآ  هراـبرد  تمیرک  نآرق  رد  يدوـمن و  لـماک  ار  تنید  ماـمت و  ار  تمعن 

باختنا امش  نید  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  شیوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  ناتنید  امش  يارب  نونکا  انید " : مالسالا  مکل  تیضر 
 " مدرک .

ترابع هک  شتما  نایم  رد  وا  نیـشناج  تا و  هدـیزگرب  ربمایپ  يوریپ  زا  يدرک ، تیانع  اـم  هب  هک  یقیفوت  رب  مراذـگ  یم  ساپـس  ارت  ازیزع :
نامه میشاب و  هتشاد  ناشتسود  هک  يداد  روتـسد  ام  هب  مینک و  تعاطا  اهنآ  زا  يدرک  بجاو  ام  رب  هک  وا  تیب  لها  میرک و  نآرق  زا  تسا 

: روکش روفغ  هللا  نا  انسح  اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  و  يدومرف : يدیمان و  هنـسح )  ) تئارق رد  ار  نآ  يداد و  رارق  شتلاسر  شاداپ  ار 
تسا " . رازگ  قح  هدنزرمآ و  هک  میئازفایب  شیکین  رب  دنک  یکین  راک  هکره  "

دـشاب و وت  دنـسپ  هک  منک  هتـسیاش  یلمع  مراذـگب و  ساپـس  يا  هتـشاد  ینازرا  مرداـم  ردـپ و  نم و  رب  ار  تتمعن  اـت  رادـب  مقفوـم  ایادـخ :
 ". مناعیطم زا  مدروا و  ور  وت  يوس  هب  نم  هک  نک  هتسیاش  ار  منادنزرف 

ینیما

هحفص 27 ] ] 

نرق 06 رد  ریدغ  ءارعش 

یطاسقا دمحم  دیس 

هراشا

یفوتم 575 

يرثلا  اطو  نم  ریخ  یلع  قح  و 
رختفا دق  یبنلا  دعب  نم  رخفا  و 

هملع  ثراو  اقح و  هتفیلخ 
رضم ترختفا  ناندع و  تفرش  هب 

هدضعب  ریدغلا  موی  یف  ماق  نم  و 
رمع هب  لئاسف  اقح  يدهلا  یبن 
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تسا . تاهابم  هتسیاش  هک  تسا  يدرف  نیرترب  تسا و  نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  ادخ ، لوسر  زا  دعب  هک  تسا  یلع  قح  تفالخ 
دننک . یم  تاهابم  هدرک و  ادیپ  تفارش  وا  دوجو  هب  رضم "  ناندع " و "  هک "  تسا  مرکا  ربمایپ  ملع  ثراو  یعقاو و  نیشناج  وا 

سرپب . رمع  زا  يراد  کش  رگا  درک ، شدنلب  تفرگ و  ار  شیوزاب  ادخ  لوسر  مخ "  ریدغ  زور "  رد  تسا  یسک  وا 
شیپ اهتدـم  زا  هک  یتروـص  دیـس  ارهن  مدرم  حـیبقت  زا  تسکـش و  دـندوب ) ادـخ  هناـخ  رد  هکم  حـتف  زور  رد   ) ار اـهتب  هک  تـسا  یـسک  وا 

دندرک . یم  تدابع  اهنآ  ربارب  رد  یتعامج 
شتلیضف رد  اه  هروس  اه و  هیآ  هک  شرتخد  نآ  رهوش  تسا و  ادخ  لوسر  داماد  وا 

هحفص 28 ] ] 

تسا . هدش  لزان 
. دنیب یمن  دوخ  يارب  وا  یتسود  زج  يا  هریخذ  تمایق  زور  هک  تسا  یسک  قح  ششخب 

 ". دزاس یم  لاحشوخ  يزوریپ  تینما و  زا  يا  هیالط  اب  تندمآ  اما  دنک  یم  منیگهودنا  عادو  زور 
تخادرپ و هضراعم  هب  دندوب  هتفگ  رکب  وبا  هرابرد  هماع  زا  یخرب  هک  يرعش  تیب  ود  اب  شراعشا  نیا  اب  یساسقا "  دمحم  دیـس  ام "  رعاش 
، گرم ماـگنه  و  تسا . نیمز  يور  درف  نیرتـهب  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  وا  هک  تسا  رکب  یبا  قـح  تفـالخ  تسا " : نیا  رعـش  ود  نآ  همجرت 

دریگ "  یم  هلعش  لد  زا  قایتشا  شتآ 

یساسقا تیصخش 

وا تسا و  دمحم "  نسحلا  یبا  فرشلا  لامک  رسپ "  وا  تسا و  هزمح "  نسحلا  یبا  نیدلا  رخف  رـسپ "  وا  تسا و  یلع  رـسپ  دمحم  وا  مان 
رغـصا دـمحم  رـسپ  وا  تسا و  دـهاز "  یلع  رـسپ "  وا  تسا و  دـمحم "  رفعج  یبا  رـسپ "  وا  تسا و  بـیدا "  نـسح  مساـقلا  یبا  رـسپ " 
مراـهچ ماـما  رـسپ  وا  تسا و  دیهـش "  دـیز  رـسپ "  وا  تسا و  هربعلا "  يذ  نیـسح  رـسپ "  وا  تسا و  ییحی "  رـسپ  وا  تسا و  یـساسقا " 

. تسا مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 
دوجو یلاع  تخرد  هب  لصتم  دنلب و  ياه  هخاش  ياراد  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نامدود  گرزب  ياه  ندـناخ  زا  یـساسقا "  نادـناخ  " 

یـساسقا مان "  هب  هفوک  ياه  هیرق  زا  یکی  زا  كاـپ  لاـهن  نیا  لـصا  هچرگ  تفرگ  ینـشور  نآ  زا  زارد  ناـیلاس  قارع  تسا ، ادـخ  لوسر 
. تسا هدوب  کلام " 

هحفص 29 ] ] 

ینابیقن و  زوریپ ، یناهدـنامرف  هحیرق ، شوخ  ینارعاش  هیاـم ، رپ  یناـیوغل  داـمتعا ، دروم  یناثدـحم  رحبتم ،، ینادنمـشناد  نادـناخ  نیا  زا  و 
دنتساخرب . لضاف 

ياه هریت  هب  وا  نادـنزرف  تسا . دـیز "  نب  ییحی  رـسپ "  رغـصا "  دـمحم  دیـس  دـش "  فورعم  یـساسقا )  ) ماـن نیا  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
: لیبق زا  فلتخم 

دنتسه . رغصا "  دمحم  نبا  یلع  نادنزرف "  هک  باذوج "  ونب  " 
. دنتسه رغصا "  دمحم  نبا  دمحا  نادنزرف "  هک  حضوملا "  ونب  " 
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دنتسه . رغصا "  دمحم  رسپ  دهاز  یلع  رسپ  دمحا  نادنزرف "  هک  نیعلا "  هرق  ونب  " 
دنتسه . رغصا  دمحم  رسپ  دهاز  یلع  رسپ  دمحم  رسپ  دمحا  نادنزرف  هک  هوعص  ونب 

یلع نبا  دـمحم  نبا  رهاط  دـسیون " : یم  وا  هراـبرد  باـسنالا "  باـتک "  رد  یناعمـس "  هک "  تسا  هوعـص "  ونب  زا "  دـمحا  نبا  رهاـط 
زا وا  شارح و  زا  وا  يودع و  یبرع  نامیلـس  نبا  دمحم  نبا  نسحلا  وبا  زا  تسا و  دامتعا  دروم  نیدتم و  مدآ  هوعـص "  هب  بقلم  یـساسقا 

دنک "  یم  تیاور  کلام  نبا  سنا 

یساسقا نادناخ  لاح  حرش 

هراشا

هب فورعم  یـساسقا "  نسح  مساقلا  وبا  یـساسقا "  دمحم  دیـس  يالعا  دج  هرابرد  هحفص 247  دـلج 4  ماشلا "  خـیرات  رد "  رکاسع  نبا 
تفر " . هکم  هنیدم و  هب  دعب  دش و  قشمد  دراو  لاس 347 ه  مرحم  رد  وا ، دسیون " : یم  دمحم  رفعج  یبا  رسپ  بیدا 

تفگ یم  رعش  یبوخ  هب  تشاد ، لماک  یهاگآ  بدا  تغل و  رعش و  هب  دوب ، ابیز  هرهچ  تمظع و  تبیه و  ياراد  رعاش و  بیدا و  يدرم  وا 
فورعم یـساسقا "  هب "  دوب و  اهنآ  نیرت  قالخا  ضوخ  یقالخا ، تهج  زا  دوب و  بلاـط  یبا  نادـناخ  دارفا  نیرتهب  زا  یگدـنز  ظاـحل  زا 

هفوک . زا  تسا  ياهیحان  هک  دوب 
طخ ياراد  هتخومآ و  بدا  بوخ  هدرک و  ترفاسم  دایز  شناد  بسک  یپ  رد  نسح  مساقلا  وبا  هک : هدـش  لقن  یطوف  نبا  بادآ  عمجم  زا 

تسا هتشون  يدعس  هتابن  نبا  يارب  شدوخ  طخ  اب  وا  هک  يراعشا  نم  و  تسا . هتشاد  يدایز  نارای  هدوب و  یئابیز 

هحفص 30 ] ] 

یبارخ ار  شناینب  گرگ ؟ تسا  اجک  سپ  تسا ، هدـیباوخ  اهنآ  ناپوچ  دـننزن ، تلوگ  قارع  نادنپـسوگ  تسا : نیا  نآ  همجرت  مدـناوخ و 
. درکن شمار  بدا  لقع و  درک ، ناشلیلذ  یتسپ  اما  دندش  کلام  تسا ، هتخاون  شمدرم  رس  رب  باذع  هنایزات  هدرک و  تراغ 

هروجهم  مهدنع  لئاضفلا  لک 
بیرغ حامسلاک  مهیف  رحلا  و 

 ". تسا مک  بیرغ و  راوگرزب ، هدنشخب و  مدآ  دننامه  اهنآ  نایم  رد  هدازآ  هدش  روجهم  اهنآ  شیپ  لئاضف  مامت 

یساسقا نادناخ  زا  رگید  یکی 

تسا  ام  رعاش  ناکاین  زا  رگید  یکی  هدش ، دای  نسح "  مساقلا  وبا  رسپ  دمحم  نسحلا  وبا  فرش  نیدلا  لامک 
ریما ناونع  هب  اهراب  وا  درک و  جاح "  ریما "  هفوک و  بیقن "  ار "  وا  هدش ) هتفگ  مجنپ  نرق  يارعش  نمض  رد  شلاح  حرـش   ) یـضترم دیس 

دش . فرشم  هکم  هب  جاح 
تسا : نیا  نآ  همجرت  هک  دورس  يراعشا  وا  هیثرم  رد  یضترم "  فیرش  درک و "  توف  لاس 415 ه  رد  وا  هدمآ ، خیراوت  رد  هک  روطنامه 

دشاب . هتخانش  ار  وا  هک  تسا  یسک  يارب  یگدنز  یخلت  مدوب . هتخانشن  شاک  يا  متخانش و  ار  وا  " 
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. تسا لکشم  فسات  هودنا و  همه  نیا  لمحت  هنرگ  و  تسا . دایز  اهزور  نیا  رد  میئاناوت  هک  دینادب 
درادن . نیشناج  هک  تسا  يا  هتشذگ  ددرگ و  یمن  رب  هک  تسا  يا  هتفر  رطاخ  هب  متلاح  نیا  و 

. دنادرگ یم  رب  میارب  ناگتشذگ  زا  هن  دنک و  یم  مدنم  هرهب  اه  هدنز  هب  راگزور  هن 

هحفص 31 ] ] 

دنامب ؟ هنادواج  دشونن و  گرم  ماج  زا  هرخالاب  هک  دیهد  مناشن  ار  یسک  دیناوت  یم  رگا 
نیا سپ  تسین ، زاب  گنرین  هدننز  لوگ  زج  راگزور  دشابن ؟ شورگ  رد  دـنز  یم  گناب  ای  دـناوخ و  یم  ار  وا  گرم  یعاد  هک  یماگنه  و 

ارچ ؟ نآ  يارب  ندز  شتآ  بآ و  هب  یگتخابلد و  همه 
. تسین زیئاپ  نازخ  داب  ندیزو  ای  ندز و  قرب  کی  دننامه  زج  راگزور 

مدیدن . فرشا "  لامک  گرم "  زور  دننامه  هدوب  مه  يدب  زور  هچ  رگا  ار  يزور  چیه 
. مرادن يداز  شفطل  يایاقب  زج  هک  دوب  مهاوخ  ینالوط  رفس  مزاع  نم  تفلا ، نیا  بابسا  عطق  وا و  قارف  زا  دعب  ایوگ 

تسا . هدومن  یکیرات  لدب  ار  میئانشور  هداد و  یباوخ  یب  بارطضا و  نم  هب  شمارآ ، باوخ و  ضوع  رد  وا ، گرم  اب  راگزور 
تسین . یندش  عفر  هک  یعنام  درادن و  لابند  هب  یتاقالم  رگید  هک  یتقرافم 

تسا . هتفرگن  نآ  زا  ار  شماقتنا  دنک ، نینچ  هک  ره  مدرک و  شنزرس  ار  نامز  تشذگ  وت  رطاخ  هب 
. دوش یمن  هدوبر  ام  نایم  زا  زگره  وت  دننامه  اما  دیابر ، یم  ار  نادرم  همه  گرم 

اه یگدولآ  زا  تنماد  رود و  اه  يدب  زا  یگدـنز  نارود  مامت  رد  يدرک و  یم  زیهرپ  نآ  زا  یتشاد و  یم  نمـشد  ار  متـس  ابلق ، هراومه  وت 
دوب . كاپ 

دنریگب ؟ ار  اه  گرم  ولج  دنناوت  یم  يراج  ياهگشا  یک  اما  تسا ، يراج  شگرم  رد  اهگشا 
يا ؟ هدیمرآ  لگ  كاخ و  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دنوش ، هریخ  وت  يوس  هب  دنناوت  یم  اهمشچ  اجک  رگید 

هبناج همه  یتحاران  ضغب و  هک  يا  هدننک  رود  يرایسب  هچ  هک  نک  رود  ار  میگدرسفا 

هحفص 32 ] ] 

تسا . هدرب  نیب  زا  یگتسهآ  هب  ار ،
يوس هب  شخبناج  میـسن  نآ  فرط  ود  زا  هراومه  دـیراب و  ورف  اـهربق  ناـیم  ار  اـه  یکین  تحیرـض  درک ، یم  باـجیا  فطل  هک  يردـق  هب 

تسا . ناور  تشهب 
یم ناگتـشذگ  هب  ناگدـنامزاب  هک  یـشاب ، تکاپ  ناردـپ  رواجم  اـت  دـنادرگب  نآ  ياـه  هفرغ  ناـمیقم  تشهب و  ناـنکاس  زا  ارت ، دـنوادخ 

دندنویپ .
هب جـح ، لمع  ماجنا  يارب  مدرم  اب  لاس 412 ه  رد  یـساسقا "  نسحلا  وبا  دیوگ " : یم  هحفص 121  دـلج 9  لماک "  باتک "  رد  ریثا  نبا 

، هاضقلا یضاق  یحصان  دمحم  وبا  دندرک . هرـصاحم  ار  اهنآ  بارعا  زا  يا  هدع  دندیـسر  دیف "  هب "  هک  یماگنه  درک ، تکرح  هکم  يوس 
تخل هتفرگ  ار  نایجاح  هک  دنتفرگ  میمصت  دندشن و  رضاح  اهنآ  یلو  دنـشکب ، نانآ  زا  تسد  ات  دهدب  اهنآ  هب  رانید  رازه  جنپ  دش  رـضاح 

دنیامن .
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رد قرغ  تشاد و  نت  رب  هرز  هک  یلاح  رد  وا  دوب . ناهبن "  ینب  زا "  دنتفگ و  یم  يدع "  نبا  رامح  ار "  وا  هک  دوب  يدرم  نانآ ، شیپاشیپ 
دروآ . نالوجب  یکانتشحو  زرطب  ار  نآ  دش و  بسا  رب  راوس  دوب ، هحلسا 

شنارای هجیتن  رد  تشک  ار  وا  درک و  اهر  وا  يوس  هب  يریت  تشاد ، لـماک  تراـهم  يزادـناریت  رد  هک  دنقرمـس  زا  یناوج  ماـگنه ، نیا  رد 
دندومن . تعجارم  دنتفر و  هکم  هب  تمالس  هب  نایجاح  دندش و  قرفتم 

هب اما  دنتـشگزاب  قارع  هب  هکم  زا  ناـیجاح  دـهد : یم  همادا  نینچ  لاس 415 ه  ثداوح  هرابرد  باتک ، ناـمه  هحفـص 127  رد  ریثا  نبا  زاب 
 " دندمآ . ماش  هار  زا  ینعی  داتعم  قیرط  زا  هار  يراوشد  رطاخ 

ياه لام  رصم  ياورنامرف  يولع  رهاظ  دندیسر "  هکم  هب  هک  یماگنه  نانآ 

هحفص 33 ] ] 

ره هب  تخادنا و  فلکت  هب  ار  دوخ  دنک  تیـصخش  زاربا  ناسارخ  مدرم  ربارب  رد  هکنآ  يارب  و  دیـشخب ، نانآ  هب  یتمیق  ياه  تعلخ  دایز و 
مدرم جاحلا  ریما  یـساسقا " و  نسحلا  وبا  قارع "  مدرم  جاحلا  ریما  هک  یلاح  رد  درک  اطع  ناوارف  يایاده  دایز و  غلابم  نایجاح  زا  مادـک 

. دوب نیکتکبس "  رسپ "  هلودلا "  نیمی  بئان "  کنسح "  ناسارخ " 
ار یساسقا  رـسپ  هفیلخ ، دیـسر ، ناسارخ  هب  درک و  روبع  هلجد  زا  کنـسح "  هکنآ "  زا  دعب  دمآ . نارگ  هللااب "  رداقلا  هفیلخ "  رب  راک  نیا 

. دنتفگ هیثرم  وا  گرم  رد  نارگید  یضترم و  دیس  درم و  دش و  ضیرم  وا  درک و  دیدهت 
نبا دیـس  هدرک و  حرـش  افـص "  مزمز و  رب  دورد  افـص " : مزمز و  یلع  مالـس  تـسنیا : شلوا  هـک  ار  یمالـس "  هدیـصق "  فرـشا  لاـمک 

دنک . یم  لقن  وا  زا  ار  راعشا  نیا  نآ  زا  دعب  باب  باب 155 و  رد  نیقیلا "  باتک "  رد  سوواط 
هک تسا  يرعش  هلمج  نآ  زا  تسا ، یحیلم  راعـشا  ياراد  یـساسقا  نسحلا  وبا  دسیون : یم  هحفص 19  دـلج 8  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا 

: تسا نیا  نآ  همجرت  هدورس و  هدوب  ردب "  شمان "  هک  یناوج  هرابرد 
زا بارـش ، تنادـخنز  يدوگ  بآ  تسا و  لگ  تیور  بآ  تسا ، رحـس  تیاهمـشچ  زان  و  تسا ، هدراـهچ  بش  هاـم  تتروص  ردـپ : يا  " 

 ". متسین نآ  رب  رداق  هک  یتروص  رد  ینک  یم  یشومارف  هب  رما  ارم  نآ ، رب  تردق  نکیل  مدش ، یئابیکش  هب  رومام  تا  هیحان 

یساسقا ياین 

وا دسیون : یم  هزمح  نیـسحلا  وبا  نیدلا  رخف  ینعی ، یـساسقا  دمحم  دیـس  دج  هرابرد  يدـجملا "  باتک "  رد  يرمعلا "  فورعم "  هباسن 
تسا . هدوب  مراک  وکین  تسایر و  بحاص  رابدرب و  لضف و  اب  تسود  هفوک و  بیقن 

یناعمس هک  ییحی "  دمحم  وبا  مان "  هب  تسا  يردارب  ياراد  نیدلا ، رخف  ياقآ  نیا 

هحفص 34 ] ] 

عامس رفعج  یضاق  هللا  دبع  نبا  دمحم  هللا  دبع  وبا  زا  تسا و  يدامتعا  دروم  راوگرزب و  درم  وا  دسیون " : یم  شا  هرابرد  باسنالا "  رد " 
. تسا هدرک  ربخ 

هفوک رد  ینیسح  میهاربا  نبا  رمع  تاکربلا  وبا  دادغب و  رد  يومرا  رمع  نبا  دمحم  لضفلا  وبا  يدنقرمس و  دمحا  نبا  لیعامـسا  مساقلا  وبا 
. دنا هدرک  تیاور  ام  يارب  وا  زا 
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هحفص دلج 1  نادلبلا  مجعم  رد  يدومح  توقای  تفای و  تافو  يدنا  داتفه و  دص و  راهچ  لاس  رد  هدش و  دلوتم  لاس 395 ه  لاوش  رد  وا 
تسا . هدرک  دای  وا  زا   312

شنامدود  ام و  رعاش  اب  رتشیب  یئانشآ 
 " یساسقا هزمح  نبا  یلع  نبا  دمحم  هنس 575 ه "  رد  دسیون " : یم  نینچ  ام  رعاش  هرابرد  هحفص 174  دلج 11  لماک  خیرات  رد  ریثا  نبا 

دناوخ : یم  دایز  ار  رعش  نیا  وا  تشذگرد و  هفوک  رد  نایولع  بیقن 

مهقئالخ  یف  موق  بر 
اررغ اوریص  دق  ررغ 

مهل  حیبقلا  لاملا  رتس 
ارتس ام  لاز  نا  يرتس 

لاـم دنـشخرد ، یم  ناـشعامتجا  كراـت  رب  هدراـهچ  بش  هاـم  نوچ  ادـعب  هک  دـنتکاله  ضرعم  رد  ناـشموق  ناـیم  رد  يدارفا  اـسب  هچ  : "
 ". دید یهاوخ  دوب  هدناشوپ  لام  هک  ار  يزیچ  يدوزب  دورب  نیب  زا  ناشلام  رگا  هک  تسا  هدناشوپ  ار  ناشیاهیتشز 

اجنآ رد  دـش و  دـلوتم  هفوک  رد  هک  هزمح "  نبا  یلع  نبا  رهاـطلا  بیقنلا  نسحلا  دـمحم  وبا  نیدـلا  ملع  ماـن "  هب  تسا  يردارب  ياراد  وا 
. تفای تافو  لاس 593 ه  رد  درک و  یگدنز 

هحفص 35 ] ] 

حدم ار  شنامز  ءارزو  ءافلخ و  هک  هدوب  یئاناوت  رعاش  وا  دسیون " : یم  شا  هراب  رد  هحفص 16  دلج 13  هیاهنلا "  هیادبلا و  رد "  ریثک  نبا 
. دنتسه يدرمناوج  تسایر و  بدا و  هب  فورعم  هک  تسا  يا  هداوناخ  زا  وا  تسا . هدرک  یم 

وا هب  مه  رـصانلا "  درک و "  حدم  ار  رـصانلا "  وا "  رـسپ  ءیـضتسملا " و  شرـسب "  دجنتـسملا " و  یفتقملا " و "  تفر و "  دادغب  هب  وا 
. درک یم  زواجت  داتشه  زا  شرمع  هدوب و  یتبیه  اب  درمریپ  وا  و  داد . تباقن  بصنم 

ناسکی هراومه  شاب  ابیکـش  هنامز  ینمـشد  رب  ریز " : نیماـضم  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  لـقن  يداـیز  دـئاصق  وا  يارب  یعابـسلا ، نبا  و 
، يوش یم  زوریپ  یهاگ  وت  اسب  هچ  نکم ، بلط  ار  نآ  رییغت  شاب و  یـضار  نآ  هب  تبـسن  سپ  تسا ، ادـخ  تساوخ  نوچ  و  دوب ، دـهاوخن 

 " دراد . همادا  مدآ  نادنزرف  رد  هراومه  عضو  نیا  منیب ، یم  نآ  هقیضم  تعسو و  رد  ارت  هراومه  اما 
هتفگ ءاملعلا "  ضایر  باتک "  رد  ازریم  دـسیون " : یم  نینچ  وا  هراـبرد  هحفص 211  نینموملا "  سلاجم  باتک "  رد  یـشعرم  یـضاق  " 

وا زا  تسا  ام  باحـصا  ناگرزب  زا  هک  اـمن "  نبا  یلع  نبا  یلع  خیـش  هک  هدوب  هفوک  ءاـبدا  ءاـملع و  ءافرـش و  تاداـس و  هلجا  زا  وا  تسا :
دنک " . یم  تیاور 

 " حاحصلا یناعم  حرش  نع  حاصفالا  باتک "  هب  نیدلا "  ملع  تسا " : هدمآ  هحفص 31 . رجنس  نبا  فلسلا "  براجت  رد "  هک  روطنامه 
هدشن وربور  یتالکشم  اب  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  هک  تسا  تحاصف  روشک  هاشداپ  وا  تسا " : نیا  نآ  همجرت  هک  هتشون  رعـش  اب  یظیرقت 

هک ار  حاحص  نوتم  یناعم  زا  یلکشم  ره  وا  تسا ، هدرک  لال  ار  يرونخـس  ره  نتفگ  نخـس  اب  هک  یئاج  ات  درک  راکـشآ  ار  نایب  وا  تسا ،
 " تسا . هدرک  لح  ام  يارب  یباتک  رد  دوب ، هدرکن  ءادا  ار  نآ  قح  یحالصا  تیاده و  بحاص  چیه  وا  زا  شیپ 
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بیقن وا و  نیشناج  نیسحلا "  هللا  دبع  ابا  نیدلا  بطق  شرسپ "  نیدلا "  ملع  زا  دعب 

هحفص 36 ] ] 

. دش دادغب  رد  يولع  تاداس  نابیقن 
زا لاـس 624 ه  رد  ار  یفوتم 636 ه  دعم "  نبا  نسحلا  یلع  وبا  نیدـلا "  ماوق  هکنآ  زا  دـعب  و  دوب . خـیرات  رب  علطم  رعاش و  يدنمـشناد  وا 

دمآ . لئان  تباقن  بصنم  هب  درک  لزع  تباقن 
یلع نبا  نسح  رـسپ  نیـسحلا  هللا  دبع  وبا  نیدلا  بطق  بیقن  لاس 645 ه  رد  تسا : هدمآ  هحفـص 220  هعماجلا "  ثداوحلا  باتک "  رد  و 

 " هفیلخ ناـمز  رد  تفگ . یم  بوخ  رعـش  دوـب و  لـضاف  بیدا و  يدرم  وا  درک و  تاـفو  دادـغب  رد  يوـلع "  یـساسقا  رـسپ "  هب  فورعم 
: " میهاوخ یم  يدیدج  هفیلخ  ام  دوب " : نیا  هلمج  نآ  دش و  جراخ  شناهد  زا  هابتشا  يور  زا  يا  هلمج  رصانلا " 

هفوک هب  دـینک و  ریجنز  ار  وا  داد  روتـسد  هاـگنآ  ریجنز "  ود  هکلب  تسین ، یفاـک  ریجنز  کـی  تفگ " : دیـسر و  رـصانلا "  هب "  هلمج  نیا 
تفالخ هب  رهاـظلا "  لاس 623 ه "  رد  ات  دوب  نادـنز  رد  نانچمه  دـندرک و  شینادـنز  دـندرب و  هفوک  هب  ار  وا  هفیلخ  روتـسد  قبط  دـیربب ،

ناکیدزن زا  دش و  قیفر  وا  اب  دیسر  تفالخ  هب  لاس 624 ه  رد  هللااب  رصنتسملا  هک  یماگنه  نآ  زا  سپ  دننک و  دازآ  ار  وا  داد  روتسد  دیـسر 
دوب . باوج  رضاح -  وگ و  هلذب  سلجم ، شوخ  شوه ، اب  يدرم  وا  درک و  تیانع  وا  هب  ار  تباقب  بصنمو  راد  رارق  شنامیدن  و 

ریما تقو  نآ  رد  تشذگ . هیفیس ) هلح   ) زا هار  نیب  رد  دش و  دادغب  دراو  تقو ، ناطلس  یسیع  رسپ  دواد  نیدلا  رصان  لاس 633 ه  مرحم  رد 
تشاد . هدهع  هب  ار  اجنآ  تسایر  یلع "  نیدلا  فرش  " 

رخآ رد  تفر و  شندید  هب  یـساسقالا "  نبا  نیـسحلا  هللا  دبع  وبا  نیدلا  بطق  بیقن  دش "  دادغب  دراو  نیدـلا  رـصان  ناطلـس  هک  یماگنه 
زا رفن  ود  یـساسقا " و  نیـسح  بیقن  زاب "  دـش ، دادـغب  دراو  لصوم  ياورنامرف  لیعامـسا "  نیدـلا  نکر  ریما  لاـس "  ناـمه  لوـالا  عیبر 

دنتفر . شندید  هب  هفیلخ  نامداخ 
نبا یسوم  ربق "  ترایز  هب  هللااب "  رصنتسملا  هفیلخ "  لاس 634 ه  بجر  موس  رد 

هحفص 37 ] ] 

داتسرف و یبلاط  تاداس  بیقن  یساسقا "  نیـسحلا  نبا  هللا  دبع  وبا  يارب "  رانید  رازه  هس  تشگرب  هک  یتقو  تفر . مالـسلا "  امهیلع  رفعج 
. دیامن میسقت  دننک  یم  یگدنز  نیمظاک  البرک و  فجن و  رد  هک  يولع  تاداس  نایم  ار  اه  لوپ  نآ  داد  روتسد 

هک يزوجلا "  نبا  نمحرلا  دبع  جرفلا  یبا  سلجم "  رد  دادغب  هیماظن "  هسردـم "  یلوتم  کلملا  ماظن  رـسپ  نامیلـس  ریما  لاس 637 ه  رد 
هقالع زاربا  دجو و  لاح  رد  درک ، هبوت  سلجملا  یف  هک  تفرگ  رارق  ریثات  تحت  نانچ  دیدرگ ، رـضاح  دش ، یم  لیکـشت  ردب "  باب  رد " 

دازآ ادخ  هار  رد  ار  شیاه  هدنب  مامت  هک : تفرگ  دـهاش  ار  مدرم  ظعاو و  داتـسیا  دومن و  هنهرب  ار  شرـس  درک ، هراپ  ار  شا  هماج  دـیدش ،
تسا . هدیشخب  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما  هدومن و  فقو  ار  شکالما  هدرک ،

: تشون وا  يارب  دوش  یم  هدروآ  الیذ  نآ  زا  یتمسق  همجرت  هک  يدایز  راعشا  یساسقا "  نبا  نیسحلا  هللا  دبع  وبا  بیقن  هعقاو "  نیا  زا  دعب 
" 

ماـش حبـص و  هک  تلود  ود  ریزو  رـسپ  يا  تسا : هدوـمن  تاـقالم  ار  وا  دـهز  هدرک و  هبوـت  هک  یـسک  نیرتـهب  يا  کـلملا  ماـظن  رـسپ  يا 
تیگ هقالع  یب  دروآ ، دیدپ  دعس  شعلاط  هک  ار  يا  هسردم  شلام  زا  هک  یسک  رسپ  يا  دور  یم  شیپ  تمظع  دجم و  يوس  هب  هراومه ) )
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درک . مدنسروخ  دنراد  تبغر  نادب  هدنب  دازآ و  هک  یئاهزیچ  زا 
هراچ هک  وش  رود  نم  زا  یتفگ : ایند  هب  تسا و  زجاع  نآ  دننامه  ندید  زا  ام  ياهمشچ  هک  ار  هچنآ  يدید  دش و  راکشآ  وت  يارب  تقیقح 

وت شور  تسا ، يواسم  مماک  رد  وت  یخلت  ینیریـش و  هکیئاج  ات  تسین  شخب  تذل  میارب  وت  زا  يزیچ  رگید  مرادـن ، وت  زا  ضارعا  زج  يا 
تسا . یتسود  يراد و  افو  وکین  مشور  هکنانچ  تسا  گنرین  هعدخ و 

دیوگ : یم  هنیا  ات 
دراد و لیم  تلزنم  يوس  هب  نکیل  دنک ، یمن  لیم  ناشیاه  هناخ  يوس  هب  ایند 

هحفص 38 ] ] 

دندوب و باوخ  رد  مدرم  دش ، دهاوخ  راکـشآ  تکین  لامعا  هرمث  ور  نیا  زا  تسا  يا  هداعلا  قوف  شزرا  ياراد  مدرم ، يارب  تمدخ  نوچ 
. دندش رادیب  مه  وت  نانمشد  یتح  يدرک  رادیب  ار  اهنآ  وت 

دنیوگ . یم  يزیچ  تا  هرابرد  يا  هفئاط  ره  هک  یتخاس  هنوگ  هنوگ  دوخ  هرابرد  ار  مدرم  ياه  تواضق  نامگ و 
هک هدمآ  نیرـشت "  هام "  هکنآ  لاح  و  ددرگ ، یمرب  دـنیوگ : یم  رگید  یخرب  و  دـهد ، یم  همادا  ار  هار  نیا  ناوج  نآ  دـنیوگ : یم  یخرب 

تنوکس نآ  رد  دنک  یم  سمل  ار  یگدنز  یتخس  هک  یـضیرم  هکنآ  رگم  تسین  يا  هناخ  هام ، نیا  رد  تسا . هتخود  نآ  هب  یگدنز  مشچ 
دراد . ینایاپ  هک  تسا  يزیچ  نتشاد  اپ  رب  تسا و  هلیح  رسارس  دهد  یم  ماجنا  وا  هک  هچره  و  دراد ،

لگ دننامه  افـص  رد  شدـهز  هک  تسا  ناملـس  وا  تسین ، يدـننامه  وا  يارب  امـش  نایم  رد  تسین و  نیا  وا  يار  مسق : ادـخب  هن  متفگ : نم 
يدـج دـننامه  یخوش  هتبلا  دـشن ، دـنمقالع  اهنآ  هب  وا  دـش  هضرع  وا  رب  یناوج  نابـسا  يزور  هک  تسا  ربمغیپ  نامیلـس  دـننامه  وا  تسا ،

. تسین
ناطیش رکشل  تسا . هارمگ  زجاع و  نآ  هب  ندیـسر  رد  نادان  لهاج  هک  يزیچ  ره  هب  لین  ارت  داب  اراوگ  دنک : یم  هفاضا  راعـشا  نیمه  رد  وا 

تـشهب يراـک  ناـنچ  ماـجنا  يارب  هک  يدرک  ماـیق  يراـک  هب  ادـخ  يارب  دـنیوا ، نازابرـس  مدرم  رتـشیب  هک  یتروـص  رد  يداد  تسکـش  ار 
 " درک . دهاوخن  كرد  دشاب  دنمورین  عطاق و  هک  یسک  زج  ار  ششوک  هجیتن  هک  شاب  ابیکش  سپ  دور ، یم  دیما  نادیواج 

ام رعاش  هداز  ردارب  هرابرد  زاب 
راهچ نآ  يوس  هب  یئاهرتوبک  نداتـسرف  هب  مادقا  هقطنم  راهچ  يدنب  میـسقت  يارب  هللا "  دبع  دـمحا  وبا  مصعتـسم  هفیلخ "  لاس 643 ه  رد 

دهشم زا : دنترابع  هک  دومن  تهج 

هحفص 39 ] ] 

 " هیسداق . هفوک و "  رد  ینغ "  دهشم "  يار " و  نم  رس  رد "  يرکسع  نسح  ماما  دهشم  نئادم ، رد  نامیلا "  نبا  هفیذح  " 
شیپ یلداع  دارفا  دش و  هتشون  يزیچ  دروم  نیا  رد  اهراک  ماجنا  زا  دعب  درک و  هناور  زین  لیکو  کی  لداع و  ود  اهرتوبک ، زا  هتسد  ره  اب  و 

تایرکـسع " و تاـینامی " و "  هب "  هناـگراهچ  قطاـنم  نیا  تسا و  هدیـسر  توبث  هب  اـهنآ  شیپ  يرما  نینچ  هک  دـنداد  تداهـش  یـضاق 
دندش . يراذگ  مان  تایسداق "  تایونغ " و " 

هفیلخ تسا " : نینچ  نآ  يادتبا  همجرت  هک  دومن  هفیلخ  میدقت  هدورس  يراعشا  هراب  نیا  رد  یـساسقا "  نبا  نیـسحلا  نیدلا  بطق  بیقن " 
ینارتوبک دیازفا " : یم  هاگنآ  تسا "  یعامتجا  تینما  نامز و  تشذگ  تظافح  دراد  هدهع  شتابث  میمصت و  ریـشمش  هک  یـسک  يا  ادخ 
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یسدقم ناگدنرپ  تایسداق "  نارتوبک "  دنراد ، تفارش  میتخانش  یم  شیپ  زا  هک  رگید  نارتوبک  رب  يداتسرف ، قطانم  میسقت  ناونع  هب  هک 
هچنآ یگدنز و  يزاین  یب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دنتسه  تایونغ "  نارتوبک "  اهنآ  زا  دعب  يداتسرف ، ار  اهنآ  ایند  کلام  يا  امش  نوچ  دنتـسه 

دوش . یم  لصاح  دهاوخ  یم  اهنآ  هدنراد  لیسگ  هک  ار 
 " تاینامی نارتوبک "  سپـس  و  تسا . هدادـن  شزرا  اـهنآ  هب  يرگید  وت  زج  هک  دنتـسه  یـشزرا  اـب  ناگدـنرپ  تایرکـسع "  نارتوبک "  و 

نانمشد . هب  تبسن  زیت  ياهریشمش  رکم  دندشن  هداد  رارق  هک  دنتسه 
دنبایب " . تداعس  يزوریپ و  يوس  هب  هار  تتمظع  وت  رب  رد  مدرم  ات  یشاب  تمعن  یشوخ و  رد  ادخ و  هانپ  رد  هفیلخ  يا  وت  هرامه 

دهدب . وا  هب  ار  نارتوبک  نآ  زا  یضعب  هک : دومن  تساوخرد  هفیلخ  زا  یساسقا "  نیدلا  بطق  ياقآ "  بان  هاگنآ 
داد . وا  هب  ار  يرتوبک  درک و  رضاح  شسلجم  رد  ار  وا  دروآرب ، ار  شا  هتساوخ  زین  هفیلخ 

: دوش یم  هدروآ  الیذ  نآ  همجرت  هک  دورس  يراعشا  تشگرب ، شا  هناخ  هب  هک  یتق  و 

هحفص 40 ] ] 

هک یلاح  رد  يداد ، هار  شدقم  رـضحم  هب  ارم  و  دیـشخب ، نم  هب  هرابود  یگدنح  هک  مدرک  تفایرد  وت  زا  یئاه  تمعن  تیاده ، ياوشیپ  " 
هلیـسو نیدـب  يدرک  اطع  نم  هب  تینارون  كرابم و  تسد  اـب  هک  يرتوبک  متـسیرگن ، یم  حور  مسج و  ظاـحل  زا  ادـخ  قولخم  نیرتهب  هب 

رگا هک  ینارتوبک  مدرک ، ادـیپ  مدرم  رگید  رب  یگرزب  تزع و  هجیتن  رد  یتخاس ، عیفر  ار  ماقم  روهـشم و  ار  مماـن  يدرب و  ـالاب  ار  ما  هبترم 
 ". تشاد مهاوخ  ناش  هدنز  هشیمه  هار  نیا  زا  درک و  مهاوخ  دای  اهنآ  زا  دنریمب  ناهگان 

. دشاب تلم  راوگرزب  ياوشیپ  هرامه  وا  هک  دنک  یم  باجیا  ادخ  تواضق  دیوگ " : یم  راعشا  نیا  رخآ  رد  و 
 " دیشاب . زارفرس  زوریپ و  تنطلس  کلم و  رب  هنادواج  نینموملا  ریما  يا 

هیحان زا  ار  هباطخ  زامن و  یسابع و  نابیقن  تباقن  ماقم  بیطخ  يروصنملا "  نبا  نیدلا  هبه  مساقلا  وبا  نیدلا  دجم  لاس 630 ه "  مرحم  رد 
فاب الط  هایـس  راد  جوم  یمـشیربا  همامع  هایـس و  راد  جوم  یمـشیربا  هبجو  فاب  ـالط  سلطا  هماـج  وا  هب  هفیلخ  تفرگ و  هدـهع  هب  هفیلخ 

تئارق هناخ  ترازو  رد  شا  همان  راوتسا  داد و  تعلخ  ناشن  الط  نیز  ریـشمش و  يا و  همرـس  ناشن  دجربز  ناسلیط  و  کنحلا ، تحت  نودب 
تیانع وا  هب  هفیلخ  هیحان  زا  تشاد و  رارق  هفالخلا  راد  رانک  رد  هک  يا  هناخ  يوس  هب  یعمج  اب  هراوس  هاـگنآ  دـیدرگ ، میلـست  وا  هب  دـش و 

. دیشخب وا  هب  زین  رانید  دصناپ  درک و  تکرح  دوب  هدش 
هزور تحایـس و  اـب  ار  دوخ  هتـشاد و  تبحاـصم  ارقف ، اـب  هدوـب و  نیملکتم  يالـضف  زا  مالـسلا و  هنیدـم  لودـع  ناـگرزب  زا  هکنآ  لاـح  و 

. تسا هداد  یم  تضایر  ایند  هب  یگقالع  یب  یگدنز و  رهاظم  زا  يدنمرهب  رد  يریگتخس  یگشیمه و 
راعشا هک  یتقو  تسا  هدورس  وا  زا  داقتنا  رد  يراعشا  تلاح ، رییغت  نیا  زا  دعب  هدوب  وا  نادرگاش  زا  هک  یطوفلا "  نبا  رفاغلا  دبع  قفوم  و " 

دروم دیسر  هموکحلا  راد  هب  وا 

هحفص 41 ] ] 

. دندرکن شدازآ  دوب  هدرکن  تعافش  وا  زا  نیدلا  هبه  هک  ینامز  ات  دش و  رداص  شتشادزاب  روتسد  تفرگ و  رارق  داتسا  بانج  راکنتسا 
رد وا  دوب . الط  ریرح و  رد  وا  هک  یلاح  رد  مدرک  ادن  یگراچ  یب  تدش  زا  ار  مخیـش  تسا : نینچ  یطوفلا "  نبا  راعـشا "  يادـتبا  همجرت 

دندوب  هداتسیا  شربارب  رد  بدا  لامک  اب  يدارفا  و  دندوب ، هتسشن  هللا "  مسب  اب "  شیاج 
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دنز  یم  هنعط  دنشاب  هک  يا  هبتر  ره  رد  نارگید  مراد ، غارس  وا  زا  نم  هک  ار  شیراوس  هوحن 
دنتسه یهلا  بضغ  بجوتسم  وا  شیپ  نارگید  ایوگ 

. يدادن ماجنا  یتسرد  راک  يدرک  تباجا  هک  یماگنه  وت  یلو  تشاد ، یبئاص  يار  درک ، توعد  راک  نیا  يارب  ارت  هک  یسک  نآ 
. یتفگ کیبل  زاب  شوغآ  اب  وت  دومن ، راک  نیا  هب  توعد  ارت  تین ، ءوس  يور  هک  یئادص  نیتسخن 

دنک : یم  هفاضا  و 
. تفر یم  نامگ  هک  يدوب  نامه  يدرک ، یمن  هبترم  ماقم و  نآ  يوس  هب  باتش  رگا  وت 

؟ دروآ یم  باسح  هب  ادخ  هب  برق  لماوع  زا  ار  نآ  داد و  یم  میلعت  یگتسراو  دهز و  امب  هکنآ  تسا ، اجک  مداتسا 
؟ تشاد یم  زاب  یلغش  ره  لوبق  زا  ار  ام  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک 

؟ داد یم  میلعت  ام  هب  ار  جنر  یگنسرگ و  هب  هتسارآ  تلیضف  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک 
درک ؟ یم  نشخ  یمشپ و  سابل  ندیشوپ  هب  بیغرت  ار  ام  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک 

تسا ؟ برع  دهاز  وا  میتشادنپ  یم  هک  یماگنه  تفیرف  شفرخزم  ياهفرح  اب  ار  ام  هکنآ  تسا  اجک 
راکنایز ششوک  رد  ار  دوخ  ریغ  داد و  یم  میلعت  یگتسراو  ام  هب  هکنآ  تسا  اجک 

هحفص 42 ] ] 

تسناد ؟ یم 
؟ درک یم  تمذم  ار  غورد  نارگ و  هیلح  راتفگ  درک و  یم  یئوگ  دب  ایند  زا  ام  يارب  هشیمه  هکنآ  تسا  اجک  و 

درک ؟ یم  کشخ  بوچ  رب  هیرگ  تفیرف و  یم  ار  ام  شیاه  هیرگ  اب  هشیمه  هک  یسک  تسا  اجک  و 
؟ داد یم  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  ار  یتشز  راک  ره  شیاه ، هظعوم  رد  هکنآ  تسا  اجک  و 

درک  یم  عطق  مامتان  ار  شراتفگ  یحور  بالقنا  رطاخ  هب  وا  و 
. درادن دننامه  تراهم  ظاحل  زا  هک  دروخ  یم  مسق  تلاهج  يور  زا  وا  و 

. درک یم  ضارعا  يزاین  یب  مدآ  دننامه  نآ  زا  دوب ، یم  الط  نیمز  مامت  رگا  هک  دوب  نانچ  وا 
دومن . راکشآ  ار  ود  ره  تقیقح  تخاس و  ادج  بلط  ایند  زا  ار  زاس  رهاظ  مدآ  راگزور  نیا  اما 

تسا  معنت  زان و  رد  وا  دنازرل  یم  ار  ام  ناگراچیب  نایاونیب و  شارخ  رگج  ياه  هلان  نیا  هک  یلاح  رد 
یتفاتش نآ  يوس  هب  يدرک  یم  عانتما  نآ  زا  هک  هچنآ  زا  راکشآ  تمذم  زا  دعب  مداتسا 

يدرک  شومارف  یتفگ  یم  مدروآ ، یم  تسد  هب  لومعم  روط  هب  هک  یئاهزیچ  دروم  رد  يراک  زیهرپ  يور  زا  هک  ار  هچنآ 
تسین  روآ  تفگش  نیا  تسا و  هدرم  رفاک  وا  تروصنآ  رد  دریمب ، لاح  نیا  رد  رگا  وا  رب  ياو 

. دیامن هدافتسا  نآ  زا  ناکما  تروص  رد  دیابن  تسا و  تکاله  هیام  ملاس  ناملسم  يارب  ناطلس  لام 

هحفص 43 ] ] 

رد تشون و  دوب  هتفرگ  رارق  یطوفلا  نبا  هلمح  دروم  هک  هدربمان  نیدلا  دجم  يارب  يراعـشا  یـساسقالا "  نبا  نیـسح  نیدلا  بطق  بیقن " 
: تسا نینچ  شراعشا  يادتبا  همجرت  هک  تسناد  عورشم  ار  شرذع  داد و  شتیلست  دروآ و  لمع  هب  یئوجلد  يو  زا  نآ 
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ادـخ لوسر  زا  دـعب  دـندروآ و  اور  لامو  کلم  يوس  هب  ایند ، هب  یگقالع  یب  دـهز و  زا  دـعب  شبیجن ، لآ  یلع و  زج  ربمایپ  ناراـی  همه  " 
دهز و هب  ار  مدرم  ناشیاه  ینارنخـس  رد  دندوب و  راگزیهرپ  دـهاز و  اهنآ ، همه  هک  یتروص  رد  دـندش ، یعامتجا  يرادا و  تاماقم  ياراد 

. " دندومن یم  عیجشت  يراگ  زیهرپ 
يراعشا تفرگ و  رارق  ناگدننک  داقتنا  دروم  هدوب  ربمغیپ  نیعبات "  هباحص و  هب "  طوبرم  هک  شراعـشا  زا  تمـسق  نآ  هبتاکم  نیا  زا  سپ 

هداد تبـسن  نید  رد  یتالابم  یب  هب  ار  اهنآ  هدومن و  ربمغیپ  نارای  هب  نیهوت  وا  هک  تهج  نیا  هب  یهورگ  هک  یئاـج  اـت  دندورـس ، وا  در  رد 
دنداد يوتف  وا  هیلع  ناهاوخ  دب  هتساوخ  قبط  زین  نانآ  دندرک و  يوتف  تساوخرد  وا  هیلع  نامز ، ءاهقف  زا  تسا ،

مدامتعا دروم  هک  هفوک  لها  خویـش  يالقع  زا  یـضعب  زا  دیوگ : یم  هحفص 45  دلج 2  هغالبلا "  جـهن  حرـش "  رد  دـیدحلا "  یبا  نبا  " 
رد هک  يربق  نیا  دنیوگ " : یم  یضعب  هکنیا : رب  ینبم  هتشون  هحفص 138 ) دلج 1   ) شخیرات رد  رکب  وبا  بیطخ  هک  یبلطم  هرابرد  دنتسه ،
اریز دننک ، یم  هابتشا  نانآ  داد : باوج  وا  مدرک و  لاوس  تسا "  هبعش "  نبا  هریغم  ربق "  نامه  تسا  هعیـش  تارایز  دروم  يرغ "  هیحان " 

نفدـم میتخانـش و  یم  ار  اهربق  نآ  نامناکاین  ناردـپ و  هلیـسو  زابرید ، زا  اـم  تسا و  هفوک  فارطا  رد  عقاو  هیوث "  رد "  داـیز  هریغم و  ربق 
همجرت دناوخ و  میارب  هدروآ ، شا  هسامح  رد  ار  نآ  مامت "  وبا  هدش و "  هدورس  دایز  گوس  رد  هک  ار  يرعش  هاگنآ  میتسناد ، یم  ار  اهنآ 

تسا : نیا  راعشا  نآ  زا  یتمسق 
نفد نآ  رد  ار  شگرزب  هزاـنج  شیرق  دزیر ، یم  نآ  يور  ار  كاـخ  داـب  دراد و  رارق  هیوث "  رد "  هک  يربق  رب  شتراـهط  ادـخ و  دورد  " 

نآ رد  دوجو  ملح  نونکا  هک  درک 

هحفص 44 ] ] 

تسا . هدروخ  بیرف  وا  دهد  شبیرف  ایند  هک  ره  تسا ؟ هدمآ  رد  هلان  هب  ایند  هریغم  گرم  اب  اهنت  ایآ  تسا ، نوفدم 
عوضوم نیا  زا  زین  دـنک  شتمحر  يادـخ  یـساسقا  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  بلاط  لآ  بیقن  نیدـلا  بطق  زا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  " 

روبق لـحم  هک  میناد  یم  هفوک  مدرم  همه  اـم و  تسا ، هتفگ  تسار  هتفگ  امـش  هب  ار  ناـیرج  هک  یـسک  تفگ : باوـج  رد  وا  مدرک  لاوـس 
وحم یگتفرورف  كاـخ و  درگ و  رثا  رد  اـما  تسا  اـجنآ  رد  زین  هریغم  ربـق  تسا و  فورعم  زین  نونکاـت  تسا و  هیوث "  رد "  فیقث  هفئاـط 

تسا . هدنام  هتخانشان  هتخیمآ و  رد  روبق  رگید  اب  هدش و 
یلع جرفلا  یبا  یناغا  باتک "  تسا ، فیقث  هفئاط  روبق  نایم  رد  هریغم  ربق  هک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  هک  دومن  هفاضا  نیدـلا  بطق  هاگنآ 
راتفگ و  تسا . نوفدم  فیقث  لباقم  رد  وا  هک  تسا  هدش  رکذتم  هتشون و  هریغم  هرابرد  وا  هک  ار  هچنآ  نیبب  نک و  هعلاطم  ار  نیسحلا "  نب 

تسا . هاگآ  بیبط  انیب و  هدننک  دقن  وا  هک  اریز  تسا ، یفاک  تیارب  جرفلا  یبا 
نیدـلا بطق  بیقن  هک  متفای  روطنامه  ار  بلطم  هریغم  لاح  حرـش  رد  مدز  قرو  ار  باتک  نآ  نم  هک : دـیازفا  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هاـگنآ 

دوب . هتفگ  یساسقا 
: " دیوگ یم  دنک و  یم  لیلجت  يو  زا  وا  تسا ، هدـمآ  زین  هحفص 173  دلج 13  ریثک  نبا  خیرات  رد  یـساسقا "  نیدلا  بطق  لاح "  حرش 

. دانک تمحر  شیادخ  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  يدایز  راعشا  یعابسلا "  نبا 

نینموملا ریما  ضرالا  یط  ناتساد 

هراشا
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زا يو  دیوگ : یم  تسا و  هدروآ  یساسقالا "  نبا  نیدلا  زع  هرابرد "  یحرـش  هحفص 212  نینموملا "  سلاجم  رد "  یـشعرم  همالع  اهنت 
یسابع رصنتسملا "  هفیلخ "  هک : دنا  هدرک  لقن  تسا . هتشاد  یئالوط  دی  رعش  رد  هدوب و  بیدا  لضاف و  صخـش  هفوک و  نابیقن  فارـشا و 

هار نیب  رد  هفیلخ  دوب ، وا  اب  یساسقا "  نیدلا  زع  درک و "  تکرح  ناماس  نآ  هب  هیلع  هللا  همحر  یسراف  ناملـس  ربق  تارایز  مزع  هب  يزور 
: تفگ وا  هب 

هحفص 45 ] ] 

زا شنداد  لسغ  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ناملـس ، گرم  زا  دعب  دـنیوک : یم  هعیـش  تالغ  هک  تسا  رادـخاش  ياه  غورد  زا 
تسا . هدومن  تعجارم  هنیدم  هب  بش  نامه  لمع  زا  تغارف  زا  دعب  هدامآ و  نئادم  هب  هنیدم 

: دورس وا  خساپ  رد  ار  راعشا  نیا  ههیدبلاب  یساسقا  نبا 

یلا  یصولا  راص  ذا  هلیل  ترکنا 
ابلط اهل  نا  امل  نئادملا  ضرا 

یلا  داع  اناملس و  رهطلا  لسغ  و 
ابجو ام  حابصالا  برثی و  صارع 

ام  هالغلا و  لوق  نم  کلاذ  تلق : و 
ابذک اودروی  مل  اذا  هالغلا  بنذ 

هنیدم هب  حبص  زا  شیپ  بش  نامه  رد  كاپ  ناملـس  لسغ  زا  دعب  هتفر ، نئادم  هب  هنیدم  زا  بشکی  رد  ربمایپ  یـصو  هک  يدش  نیا  رکنم  " 
تسیچ ؟ دنشاب  هتفگن  غورد  هک  یتروص  رد  تالغ  هانگ  تسا ، تالغ  راتفگ  زا  فرح  نیا  یتفگ : و  دشاب ، هدرک  تعجارم 

ءابس  نم  فرطلا  در  لبق  فصاف 
ابجحلا قرخی  ینا  سیقلب و  شرعب 

یلب  هیف  لغت  مل  فصآ  یف  تناف 
ابجع اذ  نا  لاغ  انا  ردیح  یف 

هدرپ نیا  دروآ ، سدـقملا  تیب  هب  ابـس "  تکلمم "  زا  ار  سیقلب  تخت  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  زا  شیپ  اـیخرب "  نـبا  فـصآ  هـکنیا "  زا 
دومن . لح  ار  لکشم  نیا  درک و  هراپ  ار  ماهبا 

ناگداتـسرف نیرتهب  دـمحا  رگا  تسا ، یتفگـش  یـسب  ياج  ما ، هدرک  ولغ  ردـیح  هرابرد  نم  اما  یتسین ، ولغ  هب  دـقتعم  فصآ ، هراـبرد  وت 
. تسا هدوهیب  اهربخ  اه و  فرح  مامت  هنرگ  تسا و  اه  یصو  نیرتهب  یلع  تسا ،
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تسا هتشادنپ  هداد و  تبسن  یساسقا ) دمحم  دیس   ) ام رعاش  هب  ار  نآ  هدرک و  لقن  هعیلطلا "  باتک "  رد  يوامس "  همالع "  ار  راعـشا  نیا 
هتـشاد تلفغ  فورعم "  هیریدغ  بحاص "  دمحم  دیـس  تافو  رـصنتسم و  خـیرات  زا  وا  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  رـصنتسم  بحاصم  وا  هک 

تسا .
هدیدرگ دلوتم  وا  تافو  زا  دعب  لاس  هدراهچ  ینعی  لاس 589 ه  رد  رصنتسم  هتفای و  تافو  هنس 575 ه  رد  ام  رعاش  میتفگ  قباس  رد  هکنانچ 

هب هنس 624 ه  رد  و 

هحفص 46 ] ] 

باتک رد  یلماع  لبج  نیما  نسحم  دیس  همالع  دشاب و  رصنتسم  بحاصم  ناتـساد  نیا  نامرهق  دناوت  یمن  اذه  یلع  تسا . هدیـسر  تفالخ 
راعشا هدروآ و  ار  ناتساد  نیا  یساسقا "  هزمح  نب  نسح  نیدلا  زع  دمحم  یبا  لاح "  حرش  نمض  هحفص 233  ءزج 21  هعیشلا "  نایعا  " 

نب نسح  هداز "  ردارب  وا  تسا و  هلقن "  نیا  هب "  هطوبرم  راعـشا  نیا  هک  هتـسنادن  هک  یتروص  رد  تسا . هتـسناد  وا  هب  طوبرم  ار  هدـش  دای 
تسا . هتسیز  نم  رصنتسم  رب  رت  مدقم  مه  ام  رعاش  زا  هدرک و  یم  یگدنز  یساسقا "  دمحم  زا  شیپ  اه  لاس  وا  تسا و  هزمح " 

تسا هداد  تبسن  یمیمت "  لضفلا  یبا  هب "  يرییغت  رصتخم  اب  ار  راعـشا  نیا  هحفص 449  دلج 1  بقانم "  باتک "  رد  بوشآ  رهـش  نبا  و 
هدوـب بیجع  هراوـمه  وا  ياـهراک  همه  هک  یتروـص  رد  يدینـش  نم  زا  ار  یلع  تـالاح  ياهتفگـش  زا  یمک  تسا " : نیا  نآ  همجرت  هـک 
هنیدم هب  داهن و  ربق  رد  ار  كاپ  ناملس  دش ، هتـساوخ  وا  زا  هک  یماگنه  تفر ، نئادم  هب  هنیدم  زا  ربمایپ  یـصو  یبش  رد  هک  یتسناد  تسا ،
ربمغیپ نامیلس  شیپ  ار  سیقلب  تخت  یندزمه ، رب  مشچ  زا  شیپ  فصآ "  دننامه "  دوب ، هدشن  حبص  زونه  هک  یتروص  رد  درک  تعجارم 

يرادنپ ؟ یم  وگغورد  هدننک و  ولغ  ارم  یلع  هرابرد  یلو  یناد ، یمن  ولغ  ار  یلمع  نینچ  فصآ  هرابرد  هنوگچ  سپ  دروآ ،
. تسا غورد  اه  هتفگ  مامت  هنرگ  تسا و  اه  یصو  نیرتهب  یلع )  ) درم نیا  سپ  تسا ، ناربمایپ  نیرتهب  دمحا  رگا 

؟ دنیوگ یم  ار  یحیحص  تسرد و  يزیچ  هک  یماگنه  تسیچ ؟ نایلاغ  هانگ  تسا ، هعیش  تالغ  هتفگ  نیا  هک  یتفگ  و 
زا شیپ  لاسکی  بوشآرهش  نبا  اریز  تسین ، یساسقا  نیدلا  بطق -  دیس  هب  طوبرم  راعـشا  نیا  زین  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  قبط  نیا  ربانب 

دیامن . لقن  اهنا  زا  ار  یبلطم  نینچ  دوش  یمن  هدرک و  توف  نیدلا  بطق  دیس  تافو  زا  شیپ  لاس  تفه  هاچنپ و  رصنتسم و  دلوت 
یساسقا لآ  ناگتشذگ  زا  رگید  ای  یمیمت "  لضفلا  یبا  لام "  راعشا  نآ  ایوگ  و 

هحفص 47 ] ] 

تسا . تئارق  رصنتسم  اب  وگتفگ  ماگنه  ار  نآ  نیدلا  بطق  هک  هدوب 

؟ تسا لاحم  ضرالا  یط  ایآ 

 " دروم رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  يارب  هک  يراکـشآ  تمارک  نیا  دسر : یم  مشوگ  هب  هنیک  ینمـشد و  ياه  هدرپ  تشپ  زا 
نآ رد  ار  هار  همه  نیا  تسا  لاحم  دـننک : یم  رکف  نوچ  دـنهد ، یم  تبـسن  ولغ  هب  ار  نآ  دـننک و  یم  بیذـکت  هدـش  لقن  ضرـالا "  یط 

دومن  یط  دوشب  مک  تقو 
اعطق هک   ) جارعم هلاسم  هنرگ  یلقع و  هن  تسا ، يداع  لاحم  ندوب  لاـحم  ضرف  رب  لـمع ، نیا  هک  دـندیمهف  یم  ناـگراچیب  نیا  شاـک  يا 
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حیحص دیابن  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ایخرب  نبا  فصآ  ناتساد  نینچمه  و  دور ، یم  رامشب  نید  تایرورص  ءزج  و  تسا ) ینامسج 
دنشاب ؟

هن هک  یتروص  رد  دـیامن  رـضاح  وا  شیپ  دـنک  تکرح  شیاـج  زا  نامیلـس  هکنآ  زا  شیپ  ار  سیقلب  تخت  دـناوتب  نج  زا  یتیرفع  دـیابن  و 
تسا . هدوب  رتشیب  لمع  تعرس  راتساوخ  نامیلس  هکنآ  زج  دندرکن ، ار  وا  داهنشیپ  نامیلس  هن  نآرق و 

، ناسآ راوشد و  روما  همه  دننامه  هتـسهآ ، دنت و  ندادریـس  هب  تبـسن  ادخ  هبناج  همه  تردق  هک : دـنراد  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  ایوگ  اهنیا 
. تسا ناسکی 

رب ماجنا  تردـق  وا  هب  دـهد و  رارق  رتشیب  تمحرم  دروم  ار  شبرقم  صاـخ و  هدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  یهاـگ  هک  دراد  یعناـم  هچ  نیا  رباـنب 
دنشاب ؟ زجاع  نآ  ماجنا  زا  نارگید  هک  دنک  تیانع  ار  یئاهراک 

تـسا اناوت  يراک  رب  یکی  نیا  تسا ، فلتخم  ناشیاهیئاناوت  هک  ینیب  یم  اذل  و  هدـیرفآ ، هنوگ  هنوگ  ار  مدرم  دـنوادخ  يرگید ، يوسزا  و 
مه اـب  زین  تادوـجوم  يداـع  روـما  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  درادـن و  يا  هزادـنا  دـح و  مه  ادـخ  تردـق  و  تسا ، زجاـع  نآ  زا  يرگید  هک 

. تسا توافتم 

هحفص 48 ] ] 

اب هک  یئاهنیشام  و  دیامن . یم  یط  هدایپ  صخش  هک  تسا  یتفاسم  ریغ  دنک ، یم  یط  يدودحم  نامز  رد  راوس  درفکی  هک  ار  یتفاسم  اذل  و 
ریسلا عیرـس  ياه  هرایط  اب  هک  یلـصاوف  اب  تفاسم  نیا  هک  یماگنه  و  دننک ، یم  تفاسم  یط  رت  عیرـس  اهنیا  يود  ره  زا  دنور  یم  هار  راخب 

یتفاسم تعاس ، جنپ  نمـض  رد  اه  هرایط  اب  و  تسا . زیجان  ردقچ  نیا  ربارب  رد  نآ  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  ددرگ  هسیاقم  دوش ، یم  هدومیپ 
دراد . مزال  تقو  هام  جنپ  يرگید  لئاسو  اب  هک  دوش  یم  یط 

تدم 11 رد  لیم  یط 1250 زا  دعب  درک و  تکرح  لاس 1924  لیربا  حبص 24  سیراپ  زا  هک  تسا  هیحیرب " 19  یفاشتکا "  هرایط  نیا  و 
نآ رب  زور  جـنپ  زوـنه  دوزفا و  نآ  هـب  رگید  لـیم  زور 770  نامه  يادرف  دیـسر و  تسراخب "  نامـسآ "  هب  زور  ناـمه  هاگنابـش  تعاـس 

عافترا رد  تعاس و  رد  لیم  قوف 150  ام  هب  اه  هرایط  ریس  تعرـس  نونکا  مه  و  دیـسر . دنه  هب  لیم  ندرک 3730  یط  اب  هک  دوب  هتـشذگن 
. دنشاب رتریسلا  عیرس  زین  اهنیا  زا  هک  دزاسب  ام  يارب  یئاه  هرایط  هدنیآ  رد  ملع  تسا  نکمم  اسب  هچ  دننک و  یم  ریس  اپ   27000

رب يراک  نینچ  و  دیامنب ؟ ار  یئاهریـس  نینچ  دناوتب  دهاوخب  هاگره  هک  دشاب  نیا  ادخ  صاخ  هدنب  يداع  روما  زا  دراد  یعنام  هچ  نیا  ربانب 
تسین  راوشد  ادخ 

نادنمـشناد و ادـخ و  برقم  ایلوا ، هکلب  مدرم  داحا  زا  رگید  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  زا  رگیدو  یلع  نامیالوم  هاگ  چـیه  ام  هوـالعب 
هزجعم دنک ، باجیا  تحلصم  هک  یتروص  رد  ناراوگرزب ، نآ  يارب  ام  میناد ، یمن  ناسکی  نیعرتخم 

هحفص 49 ] ] 

تسا . نانآ  ماقم  تایرورض  زا  هزجعم  تمارک و  رودص  هکلب  میلئاق ، تمارک  و 

ضرالا یط  دروم  رد  هماع  ياه  هصق 
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نامیالوم زا  ار  یتمارک  نینچ  هتفرگ ، راگنزار  ناشلد  يور  دنا ، هدش  بکترم  هک  یتشز  لامعا  رثا  رد  یهورگ  تسا : یتفگش  یـسب  ياج 
نودب دـنرت  تسپ  وا  زا  کش  نودـب  هک  یناسک  هرابرد  ار  تمارک  نانچ  ریظن  اه  نامه  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  راکنا  مالـسلا  هیلع  یلع 

دنراد  لوبق  راکنا  نیرتکچوک 
: مینک یم  هراشا  الیذ  دراوم  نآ  زا  یخرب  هب  ام  و 

دمحم نبا  بیبح  تسا " : هتفگ  وا  هک  دـنک  یم  لقن  ییحی "  نبا  يرـس  زا "  هحفص 33  دـلج 4  شخیرات  رد  رکاسع "  نبا  ظفاح  - " 1
هدش  یم  هدید  تافرع  رد  هفرع  زور  رد  هرصب و  رد  هیورت  زور  رد  يرصب "  یمجع 

اه لاس  زا  یضعب  رد  هنس 617 ه  رد  یفوتم  ینینوی  هللا  دبع  خیـش  دنا : هتفگ  تسا : هدروآ  هحفص 94  شخیرات 13  رد  ریثک  نبا  ظفاح  - 2
. تسا هداد  یم  ماجنا  جح  لمع  هتفر و  یم  هکم  هب  ضرالا ) یط   ) اوه قیرط  زا 

يزیچ هنیمز  نیا  رد  نادنمشناد  ناگرزب  زا  هنافساتم  هک  تسا  هدز  رـس  حلاص  ناگدنب  نادهاز و  زا  يدایز  يدایز  هورگ  زا  لمع  نیا  ریظن 
دعب تسا و  هدوب  يرـصب  نسح  باحـصا  زا  هک  تسا  یمجع "  بیبح  هدش "  لقن  وا  زا  یتمارک  نینچ  هک  يدرف  نیتسخن  هدیـسرن و  ام  هب 

. تسا هدش  لقن  یلمع  نینچ  ریظن  زین  ناگتسیاش  رگید  وا  زا 
یم برغم  زامن  زا  شیپ  ات  رـصع  زامن  زا  دعب  هک  هدوب  نیا  شتداع  لاس 371 ه  رد  یفوتم  يوادیص ، یناسغ  رکب  وبا  دمحم  نبا  دمحا  - 3

زا هک  دنک  یم  تبحـص  درم  نآ  اب  ردقنآ  هجوت  نودـب  وا  و  دور ، یم  وا  شیپ  رـصع  زا  دـعب  شرادـید  يارب  يدرم  يزور  اقافتا  دـیباوخ .
يدرم وا  دیوگ : یم  باوج  رد  دمحا  تسا ؟ دوب  یکوا  دیسرپ : یم  شمداخ  دور  یم  درم  نآ  هک  یماگنه  دنام . یم  رـصع  زا  دعب  باوخ 

. دیآ یم  مندید  هب  رابکی  لاس  دسانش و ر  یم  ار  لادبا "  هک "  تسا 
ات مدوب  شندمآ  تقو و  نیا  ندیسر  ارف  دصرتم  هراومه  دیوگ : یم  مداخ 

هحفص 50 ] ] 

: تفگ وا  يراد ؟ ار  اجک  هب  نتفر  میمصت  دیسرپ : وا  زا  دمحا  خیـش  هاگنآ  دش ، مامت  خیـش  اب  شراتفگ  ات  مدنام  وا و  تقو  نامه  رد  هکنآ 
میامن . تاقالم  دنک  نم  یگدنز  راغ  نالف  رد  هک  ار  ریرض  دمحم  وبا  مهاوخ  یم 

تقو نیا  رد  بآ  ياهلپ  هب  میدیـسر  ات  متفر  وا  اـب  دـیئامرفب  هللا  مسب  تفگ : وا  دربب ، دوخ  اـب  زین  ارم  هک  متـساوخ  وا  زا  دـیوگ : یم  مداـخ 
راـغ ناـمه  کـیدزن  رد  ار  دوخ  هک  میدوب  هتفرن  هار  مدـق  هد  زونه  هللا ، مسب  وـگب : تفگ  تفرگ و  ار  متـسد  وا  تفگ ، برغم  ناذا  نذوـم 

میدیسر . یم  اجنآ  هب  رهظ  زا  دعب  ادرف  دیاب  یم  میدرک  یم  یط  يداع  روطب  ار  هلصاف  نآ  رگا  هک  یتروص  رد  میتفای 
هب دوب  هتشذگ  بش  ثلث  هک  یماگنه  میتفگ  نخس  يرد  ره  زا  میدناوخ و  اجنآ  رد  ار  زامن  میدرک و  مالـس  دوب  راغ  رد  هک  یـسک  نآ  هب 
هللا مسب  تفرگ و  ار  متـسد  هاگنآ  مدرگرب . هک  مراد  لیم  متفگ  يدرگرب ؟ تلزنم  هب  نم  اب  ای  ینامب و  اجنیا  هک  يراد  لیم  اـیآ  تفگ : نم 
دش رهش  دراو  نم  دش  زاب  رهش  رد  تفگ و  يزیچ  هاکنآ  میتفای ، دیص  رد  رانک  رد  ار  دوخ  ناهگان  هک  میتفر  ار  مدق  هد  دودح  رد  تفگ و 

تشگرب . وا  و 
جراخ دجسم  زا  تعرس  اب  هک  یفاحرشب "  هب "  مدروخرب  هعمج  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  يا  هعمج  زور  دیوگ : یم  دادغب  راجت  زا  یکی  - 4

، دوش تدابع  لوغـشم  نآ  رد  دنک و  فقوت  یمک  دجـسم  رد  تسین  رـضاح  هک  نیبب  ار  دهز  هب  فورعم  درم  نیا  متفگ ، دوخ  اب  دـش ، یم 
؟ درخ یم  نان  هک  نیبب  ار  دـهاز  نیا  متفگ : دوخ  اب  زاب  دـیرخ ، یناـن  داد و  مهرد  کـی  یئاوناـن و  ولج  تفر  مدـید  مدرک  شبیقعت  هاـگنآ 

متفگ دیرخ . يا  هدولاف  تفر و  یـشورف  اولح  شیپ  سپـس  دش ، رت  دایز  وا  هب  تبـسن  ممـشخ  دـیرخ  یبابک  داد و  رگید  مهرد  کی  هاگنآ 
، دروخب دنیشنب و  ات  منک  یمن  شلو  مسق  ادخب 
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هحفص 51 ] ] 

ات وا  مداد  همادا  شبیقعت  رد  دروخب ، اذـغ  يراز  هزبـس  راـنک  رد  دـهاوخ  یم  وا  عطق  روطب  متفگ  دوـخ  اـب  تفرگ ، شیپ  ناـبایب  هار  وا  یلو 
، درب یم  رـسب  یـضیرم  نآ  رد  دوب و  يدجـسم  نآ  رد  دـش و  يا  هیرق  دراو  وا  هرخالاب  شلابند ، هب  زین  نم  تفر و  یم  هار  ناـنجمه  رـصع 

کی متخادرپ و  نآ  رد  شدرگ  هب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  تشاذـگ ، یم  شناـهد  هـب  هـمقل  ار  اذـغ  نآ  تسـشن و  شرـس  يـالاب 
دادـغب ات  اجنیا  زا  متفگ  تسا ، هتفر  دادـغب  هب  تفگ  تسا ؟ اـجک  وا  مدیـسرپ : ضیرم  زا  تسین  رـشب  مدـید  مدرک ، شدرگ  نآ  رد  تعاـس 

هدرک هیارک  یلام  ات  مرادن  یلوپ  دوخ  اب  مدرک ؟ يراک  بجع  نوعجار "  هیلا  انا  انا هللا و  متفگ " : خسرف  لهچ  تفگ : تسا ؟ هلصاف  ردقچ 
مرادن مه  يور  هدایپ  رب  تردق  مناسرب و  دادغب  هب  ار  دوخ 

هب ار  نآ  هک  دوب  يزیچ  وا  اب  دـمآ و  تقو  نامه  رد  وا  مدـنام و  اجنآ  رد  هدـنیآ  هعمج  ات  ددرگرب . وا  اـت  ناـمب  اـج  نیمه  تفگ : نم  هب  وا 
اج نیا  رد  هتشذگ  هعمج  زا  هدمآ و  دادغب  زا  وت  اب  درم  نیا  رـصن  ابا  يا  تفگ : وا  هب  ضیرم  هاگنآ  دروخ ، مه  وا  دروخب و  هک  داد  ضیرم 

زیخرب و تفگ : مدرک ، هابتشا  متفگ : يدمآ ؟ نم  اب  ارچ  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  مشخ  رظن  اب  وا  و  نادرگرب ، شلحم  هب  ار  وا  تسا  هدنام 
متفگ تسا ؟ دادغب  ياجک  رد  امـش  هلحم  تفگ : نم  هب  میدـش ، کیدزن  دادـغب  هب  هک  یماگنه  میتفر  هار  وا  اب  بورغ  کیدزن  ات  ایب  نم  اب 

. درگن رب  رگید  ورب و  تفگ : عضوم  نالف  رد 
وا زا  ادخ  هنس 587 ه ، یفوتم  یعافر  دمحا  خیـش  میئاد  تولخ  قاطا  تایح  رد  يزور  دیوگ : یم  یلع "  نسحلا  وبا  راوگرزب "  خیـش  - 5

اهنآ مدوب ، هدـیدن  البق  هک  مدـید  اجنآ  رد  ار  يدرم  مدرک  هاگن  مدینـش ، یفیفخ  يادـص  دوبن ، اجنآ  رد  یـسک  وا  ریغ  مدوب و  داـب  یـضار 
دش  دیدپان  رذک  دوز  قرب  دننامهو  تفر  نوریب  تولخ  قاطا  نامه  راوید  فاکش  زا  درم  نآ  هاگنآ  دنتفگ  نخس  مه  اب  ینالوط  یتدم 

وا تفگ : دوب ؟ یکدرم  نآ  متفگ : هب  متشگرب و  میئاد  شیپ  نیا  زا  دعب 

هحفص 52 ] ] 

يرآ . متفگ : يدید ؟ ار 
هک تسا  زور  هس  تدم  اما  تسا  صاوخ "  راهچ "  زا  یکی  وا  دنک  یم  ظفح  ار  سونایقا  ياهبآ  وا  هلیسو  ادخ  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ :

درادن ربخ  شندش  درط  زا  یلو  هدش  رانکرب  تمس  نیا  زا 
اجنآ رد  زور  هنابش  هس  تدم  تشاد و  تماقا  سونایقا  رد  هریزج  رد  وا  تفگ : تسا ؟ هدرک  درط  ار  وا  دنوادخ  ارچ  نم  ياقآ  متفگ : وا  هب 

. دش يراج  لیس  اه  هرد  رد  هک  یئاج  ات  دیراب  ناراب 
رطاخب اما  درک  رافغتـسا  دش و  ینامیـشپ  نیا  زا  دعب  دوب ، رتهب  ردقچ  دیراب  یم  اه  يدابآ  رد  ناراب  نیا  رگا  هک : دمآ  دیدپ  رکف  نیا  وا  رد 

دش . هدنار  ضارتعا  نامه 
: تفگ منک ، یم  مـالعا  وا  هب  یهدـب  هزاـجا  رگا  متفگ : مدرک ، یم  اـیح  وا  زا  اریز  ریخ ، تفگ  يداد ؟ عـالطا  وا  هب  ار  ناـیرج  اـیآ  مـتفگ :
ار ترس  یلع  يا  تفگ : یم  هک  مدینش  یئادص  هاگنآ  مدرک ، تعاطا  دنبب ، ار  تمشچ  روآ  نیئاپ  ار  ترس  تفگ  يرآ ، متفگ : يرضاح ؟
هب ناهگان  نآ ، رد  ندز  مدق  هب  مدرک  عورش  مدوب و  ریحتم  مراک  ردو  متـسه  طیحم "  رحب  هریزج "  رد  مدید  مدرک  الاب  ار  مرـس  نک ، الاب 

، ینک لـمع  میوـگ  یم  هک  هچنآ  مهد : یم  مسق  ادـخب  ارت  تفگ : وا  متفگ ، وا  هب  ار  ناـیرج  مدرک و  مالـس  وا  هـب  مدروـخرب و  درم  ناـمه 
ضارتـعا ادـخب  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا  وـگب : نم  هب  و  شکب ، نیمز  يورب  ارم  نکفاـیب و  مندرگ  هب  ار  ما  هقرخ  تفگ : مشجب ، مـتفگ :
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دشاب . هدرک 
وا زا  ادـخ  دـنداتفا ، هیرگ  هلان و  هب  نامـسآ  هکئالم  نک  شلو  یلع  يا  تفگ : یم  یفتاه  ناهگان  مدرک ، لـمع  شتـساوخرد  قبط  مه  نم 

تسا . هدش  یضار 
متفر هنوگچ  مناد  یمن  مسق  ادخب  مدید ، تولخ  قاطا  تایح  رد  میئاد  شیپ  ار  دوخ  مدمآ  شوه  هب  هاگنآ  مدوب ، یشوهیب  لاح  رد  یتعاس 

هحفص 411) دلج 3  نانجلا  تآرم  ( ؟ مدمآ هنوگچ  و 

هحفص 53 ] ] 

طـسو هب  هک  یماگنه  مدرک ، رفـس  روش  يایرد  زا  نمی  زا  راب  کـی  هک : دـنک  یم  تیاـکح  یتیرکت "  یلعی  نبا  مناـغ  حـلاص "  خیـش  - 6
يور تسکـش ، ام  یتشک  هجیتن  رد  درک ، یم  هلمح  ام  هب  وس  ره  زا  جاوما  دـش و  ینافوط  ایرد  دـیدش  داـب  رثا  رد  میدیـسر و  دـنه  ياـیرد 

، دوب يدابآ  هقطنم  هک  یتروص  رد  مدیدن ، اجنآ  رد  ار  یـسک  متخادرپ ، شدرگ  هب  نآ  رد  مدیـسر و  يا  هریزج  هب  هتـسشن و  يا  هراپ  هتخت 
میارجام زا  دنداد ، ار  ممالـس  باوچ  متفگ  مالـس  اهنآ  رب  مدرک  هدهاشم  ار  رفن  راهچ  اجنآ  رد  مدش ، نآ  دراو  مدید و  يدجـسم  اجنآ  رد 

مدید دیسرارف ، ءاشع  زامن  تقو  هک  یماگنه  دنراد ، یبوخ  تدابع  حور  مدید  مدنام ، اهنآ  شیپ  ار  زور  هیقب  متفگ و  ار  نایرج  دندیسرپ ،
هب ار  ءاـشع  زاـمن  اـهنآ  اـب  داتـسیا و  ولج  وا  دـنتفگ . مالـس  وا  هب  دنتـساخرب و  مارتحا  ناونع  هب  همه  دـش . دجـسم  دراو  ینارح  هویح  خـیش 
رد میادخ  درک : یم  تاجانم  ادخ  اب  روط  نبا  هایح  خیش  هک  مدینـش  سپ  دندش ، ندناوخ  زامن  لوغـشم  حبـص  هب  ات  هاگنآ  دناوخ  تعامج 

ار ناکم  نآ  هدرک و  هطاحا  ار  اهنآ  يدایز  رون  مدـید : مدرک و  يدـیدش  هیرگ  هاگنآ  اعد ) رخآ  اـت   ) مباـی یمن  میارب  یعمط  لـحم  وت  ریغ 
. تسا هدومن  نشور  هدراهچ  بش  یئانشور  دننامه 

رد لد  ریس  نیا  رد  تسا ، هلجع  باتش و  اب  بوبحم  يوس  هب  بحم  ریس  درک " : یم  همزمز  نینچ  تفر  نوریب  دجسم  زا  هویح  خیـش  سپس 
اهتـشد اه و  هوک  هار  نیا  رد  هچرگ  منک  یم  تتمدخ  هب  ندیـسر  يارب  اپ  اب  فلع  بآ و  یب  ینابایب  ندومیپ  جنر  لمحت  تسا ، بت  بات و 

 ". دننک تعنامم  دصقم  هب  لوصو  زا 
، دیچیپ یم  نامیاپ  ریز  تشد  هوک و  ایرد ، یکـشخ و  زا  نیمز  ایوگ  مداتفا ، هار  شلابند  هب  مه  نم  تفایب  هار  وا  لابند  دـنتفگ : نم  هب  نانآ 

 ". شاب وا  يارب  هویح  يادخ  يا  تفگ " : یم  تشاد  یم  رب  هک  یمدق  ره 
تعامج زامن  وا  اب  مدرم  قافتا  هب  اجنآ  رد  و  دوب ، هتـشذگن  يزیچ  ام  تکرح  نامز  زا  هکنآ  لاح  میتسه و  نارح "  رد "  هک  مدـید  هاـگان 

. مدناوخ

هحفص 54 ] ] 

رد هلولیق "  ماگنه "  خیـش  يزور  هک : دنک  یم  لقن  هنس 911 ه  رد  یفوتم  یطویـس  نیدلا  لالج  خیـش  مداخ  كابح ، یلع  نبا  دمحم  - 7
هب یناوخب  هکم  رد  ار  رصع  زامن  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : وا  هب  دوب ، رصم "  هفارق  رد "  عقاو  یشویج  هللا  دبع  خیش  هیواز  کیدزن  هک  یلاح 

ار ممـشچ  دـنبب ، ار  تمـشچ  تفگ : تفرگ و  ار  متـسد  يرآ ، متفگ  یئوگن ؟ یـسک  هب  ار  نایرج  نیا  ما  هدـنز  هک  یناـمز  اـت  هکنآ  طرش 
، هجیدـخ نینموملا  ما  متفای ، هالعملا "  باب "  رد  ار  دوخ  ناهگان  نک ، زاب  ار  تمـشچ  تفگ  تشادرب و  نم  اب  ماـگ  دودح 27  رد  متسب ،
میدیـشون و مزمز  بآ  زا  میدرک و  فاوط  میدـش ، مرح  لـخاد  هاـگنآ  میدرک ، تراـیز  ار  نارگید  هنییع و  نبا  نایفـس  ساـبع ، نبا  لـضف 

. میدیشون مزمز  زا  میدرک و  فاوط  هرابود  میدناوخ و  ار  رصع  زامن  ات  میدرک  فقوت  ردقنآ  میهاربا  ماقم  تشپ 
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یمن ار  ام  دـنرواجم  اجنیا  رد  هک  رـصم  لها  زا  مادـک  جـیه  هک  تسا  نیا  زا  تفگـش  تسین ، بیجع  ام  ضرالا  یط  تفگ : نم  هب  هاـگنآ 
دنسانش 

میآ و یم  امـش  اب  متفگ : دـنیایب ؟ نایجاح  ات  نامب  اج  نیمه  یهاوخ  یم  رگا  نک و  تعجارم  نم  اـب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : نم  هب  سپس 
 " کیدزن ار  دوخ  ناهگان  نک  زاب  ار  تمشچ  تفگ : میتشادرب ، مه  اب  مدق  تفهو  متسب  دنبب و  ار  تمشچ  تفگ  هالعم " و  باب  میدمآ " 

. میدش دراو  ضرافلا  نبا  رمع  میاقآ  هب  مدید و  یشویج " 
دنچ نم  ياقآ  دیسرپ : هنس 661 ه  رد  یفوتم  یکبلعب  دومحم  نبا  ناطلـس  یلاعم  خیـش  زا  هک : تسا  هدروآ  شتاقبط  رد  يواخـس "  - " 8

راب . هدزیس  تفگ : یتفر ؟ هکمب  بشکی  رد  راب 
؟ دناوت یم  دناوخن  هکم  رد  زج  ار  زامن  دهاوخب  رگا  دیوگ : نم  ینینوی  هللا  دبع  خیش  متفگ 

هحفص 55 ] ] 

وا هب  هک  مدید  ار  يدرم  تسا : هتفگ  وا  هک : دـنک  یم  لقن  هللا  دـبع  نبا  لهـس  زا  هوفصلا " ج 4 ص 228  هفـص  رد  يزوج  نبا  ظفاح  - 9
. دوب نارفعز  راثآ  شتسد  رد  دنتفگ و  یم  یلبج  مساقلا  نبا  کلام 

هکنیا يارب  ما و  هداد  اذـغ  مرداـم  هب  نکیل  ما ، هروخن  يزیچ  هک  تسا  هتفه  کـی  تدـم  هللا  رفغتـسا  تفگ : يا ؟ هدروخ  هزاـت  متفگ  وا  هب 
هدوب خسرف  شلحم 700  اب  اجنآ  هلصاف  هک  یلاح  رد  متشادن . ار  متسد  نتسش  تصرف  مدمآ و  تعرس  اب  مناوخب  اج  نیا  رد  ار  حبـص  زامن 

. داد ناشن  ار  ینیقی  اب  نموم  نم  هب  هک  ار  یئادخ  ساپس  تفگ : يرآ . متفگ : يراد ؟ نامیا  رما  نیا  هب  ایآ  تفگ : هاگنآ  تسا ،
تافرع رد  ار  لیلخ  نبا  نسح  رابکی  هک : دنک  یم  لقن  نوراه  نبا  یـسوم  زا  هحفص 293  دلج 4  هوفصلا  هفـص  رد  يزوج  نبا  زاب "  - 10

هیرگ وا  دنک ، لوبق  ار  مجح  هک  هاوخب  ادـخ  زا  متفگ  وا  هب  و  ادـخ . هناخ  رود  فاوط  لاح  رد  رگید  راب  مدرک و  تبحـص  وا  اب  ما و  هدـید 
. دومن اعد  میارب  درک و 

هدرکن جح  لاسما  وا  هک : دنتفگ  یم  اهنا  دوب . هکم  رد  ام  اب  نسح  هک : متفگ  دندمآ ، یم  مندـیدب  هک  یناسک  متـشگرب ، رـصم  نآ  زا  سپ 
نیا ياشفا  هراـبرد  مدـید  ار  وا  يدـنچ  زا  سپ  درکن . مقیدـصت  یـسک  دور ، یم  هکم  هب  بش  ره  وا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  متفگ : تسا .
یقح هب  ارت  نیا  زا  دعب  یئوگب ، نخس  هراب  نیا  رد  نم  زا  متـشادن  تسود  هک  يدرک  مروهـشم  هلیـسو  نیدب  تفگ : درک و  مشنزرـس  زار ،

ینکن . نینچ  هک  مهد  یم  دنگوس  مراد  امش  رب  هک 
ثحب نیا  هجیتن 

رطاخ هب  ام  دـیامن و  فیلات  عماج  یباتک  تسا ، هدـنکارپ  اه  باتک  نایم  رد  هک  اه  هصق  عون  نیا  لاثما  زا  هک  تسارگ  وجتـسج  یئاناوت  رد 
ینعی ادـخ  یلو  هک  تفرگ  ار  هجیتن  نیا  ناوت  یم  میدرمـش  رب  هک  اه  نیمه  زا  و  میدرک . افتکا  هدـش  داـی  ياـه  هنومن  هب  راـصتخا  تیاـعو 

یم شلد  هک  يا  هطقن  هب  شدوخ  اب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  دـناوت : یم  هدرک  تیانع  ضرـالا "  یط  تمعن "  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک 
اب دهاوخ 

هحفص 56 ] ] 

. دخرچب نیمز  ادخ  یلو  دننامه  زین  وا  ياپ  ریز  رد  دربب و  ضرالا  یط 
هشقانم و دروم  ام  تنـس  لها  ناردارب  هیحان  زا  تسین  نانموم  ریما  مرکا و  ربمایپ  نادـناخ  هب  طوبرم  نوچ  میدرک  لقن  هک  یئاـه  هنومن  نیا 
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ندرک نفد  نداد و  لسغ  يارب  نئادـم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ضرـالا  یط  هراـبرد  هک  روطناـمه  هنرگ  تسا و  هتفرگن  رارق  راـکنا 
. تفرگ یم  رارق  راکنا  لادج و  هلمح و  دروم  مدید  ناملس 

هحفص 57 ] ] 

اج یب  بصعت  نیا  زا  تفگش 

هراشا

زاربا دوخ  زا  شراوگرزب  نادناخ  نینموملا و  ریما  نامیالوم  لئاضف  زا  يرایـسب  هرابرد  تنـس ، لها  بصعتم  ناگدنـسیون  هک  يراکنا  نیا 
ار لـئاضف  نآ  کـیاکی  دـنک  یم  باـجیا  هک  دراد  دوجو  یبصعت  اـب  هتخیمآ  راـکنا  يوخ  اـهنآ  رد  اریز  تسین ، يا  هزاـت  زیچ  دـنراد ، یم 

ضحم دابعتسا  اب  رگید  یعقوم  اهنآ و  دانسا  ندرمش  تسردان  اب  ینامز  اهنآ و  ندوب  یگتخاس  اب  رگید  یهاگ  و  هنعط ، رخسمت و  اب  یهاگ 
دنیامن راکنا  اهنآ  تلالد  رد  هشقانم  اب  مه  یتقو  و 

هک دـنرادنپ  یم  نانآ  دـسر . یم  شوگ  هب  نانآ  مشخ  هنیک و  بصعت و  اب  هتخیمآ  هنـالهاج  يادـص  زور  ره  هک : تسا  تهج  نیمه  يور 
، نآ رد  هکنآ  نودـب  دندنرمـش  یم  زئاج  كاپ  نادرم  نیا  ریغ  يارب  ار  لئاضف  هنوگ  نیا  لاثما  نانآ  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  یبوخ  راک 
ولغ و هب  ار  نآ  ای  دننک و  زارد  نآ  يوس  هب  لیدعت  حرج و  تسد  ای  دیآ و  شوج  هب  نانآ  ینمـشد  کید  ای  دنهد و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت 

، دنهد تبسن  تعدب 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  لئاسم  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا  و 

هحفص 58 ] ] 

نینموملا ریما  يارب  دیشروخ  ندنادرگرب  ثیدح 

ياعد اب  هیلع  یلع  نامیالوم  يارب  دیشروخ "  ندنادرگرب  ثیدح "  ياهدنـس  زا  يرادقم   126 هحفص 141 -  باتک  نیمه  موس  ءزج  رد 
. تسا هدمآ  هدوب  هتفگ  لهچ  هک  هراب  نیا  رد  یمالسا  نادنمشناد  راتفگ  نآ و  تحص  دهاوش  مرکا و  ربمایپ 

، یکبـس یبای و  یم  یبوخ  هب  دور  یمن  مه  نآ  ناکما  هدادـن و  خر  نآ  رد  یغورد  هکنیا  ار و  ثیدـح  تحـص  نشور  لئالد  اـجنآ  رد  وت 
لقن هنـس 676 ه  رد  یفوتم  یمرـضح  دـمحم  نبا  لیعامـسا  يارب  ار  تمارک  نیا  ریظن  زین  نارگید  تارذـش و  بحاـص  رجح ، نیا  یعفاـی ،

. دنراد زاربا  يراکنا  نآ  هب  تبسن  هکنآ  نودب  دنا  هدرک 
هک تسا  نیا  دنا  هدرک  لقن  ار  نا  رایسب  هک  یمرضح  تامارک  هلمج  زا  تسا " : هتفگ  هحفص 51  دلج 5  نیعفاشلا "  تاقبط  رد "  یکبس 

شلزنم زا  رود  یئاج  رد  وا  هک  یتروص  رد  میسرب . لزنم  هب  ام  ات  دنامب  شیاج  رد  وگب : دیشروخ  هب  تفک : شمداخ  هب  رفـس  رد  يزور  وا 
دوب . کیدزن  بورغ  تشاد و  رارق 
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یتقو دندیـسر ، لزنم  هب  اهنآ  ات  درک  فقوت  مه  وا  ینک ، فقوت  تیاج  رد  هک : دهد  یم  روتـسد  لیعامـسا  هیقف  تفگ : دیـشروخ  هب  مداخ 
بورغ داد  روتسد  دیشروخ  هب  مداخ  ینک ؟ یمن  اهر  ار  ینادنز  نیا  ارچ  تفگ : مداخ  هب  دندیسر  لزنم  هب  هک 

هحفص 59 ] ] 

. " دش کیرات  اوه  دیسر و  ارف  بش  اروف  درک و  بورغ  مه  وا  دنک و 
فقوت شیارب  دیـشروخ  هک  هدوب  نیا  یمرـضح  لیعامـسا  تامارک  زا  دیوگ : یم  هحفص 178  دـلج 4  نانجلا  تآرم  باتک "  رد  یعفاـی 

مدرم نایم  رد  نونکا  مه  تمارک  نیا  و  دومن . تعاطا  مه  وا  داد  فقوت  روتـسد  دیـشروخ  هب  زور  رخاوا  رد  وا  دیـسر . شلزنم  هب  اـت  دومن 
تسا . عیاش  یمرضح  هرابرد  نمی 

مه وا  دـناروخب و  شناراـی  وا و  هب  شا  هوـیم  زا  هک  درک  تساوـخرد  یهتنملا "  هردـس  تخرد "  زا  هک  تسا  نیا  وا  تاـمارک  هلمج  زا  و 
. دومن تعاطا 

 " دمحم الوم "  دـنزرف  تسا  یمرـضح  وا  ما : هتفگ  هک  اجنآ  ما  هدرک  هراشا  دیـشروخ ) فقوت   ) تمارک نیا  هب  مراعـشا  رد  یعفای )  ) نم و 
. تمظع اب  ماما  دنزرف  تیاده و  ياوشیپ 

دیسر . شلزنم  هب  ات  دومن  فقوت  مه  وا  دنک  فقوت  هک  درک  دیشروخ  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  شماقم  زا  و 
هب ات  نک  فقوت  تفگ : دیشروخ  هب  هک  یماگنه  تسا : روهـشم  یمرـضح  وا  دیوگ : یم  هک  تسا  یمرـضح  هرابرد  یعفای  دئاصق  زا  زین  و 

. درک شتعاطا  مه  دیشروخ  مسرب ، ملزنم 
 " يرطم هتفگ "  قبط  هک  تسا  یتامارک  یمرضخ  لیعامسا  خیش  يارب  دیوگ : یم  هحفص 362  دلج 5  بهذلا "  تارذش  رد "  رامع  نبا 
، تشاد ار  دیبز  رهش "  هب  نتفر  میمـصت  هک  تسا  نیا  تامارک  نآ  هلمج  زا  دیوگ : یم  هکنیا  ات  تسا ، هدش  لقن  رتاوت  دح  هب  تامارک  نآ 
رد اج  نآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دیسرت  دنک و  یم  بورغ  دراد  دیشروخ  دید  دوب ، هدنام  یقاب  اجنآ  ات  يدایز  هلصاف  زونه  هک  هار  نیب  رد 

. دش دیبز  دراو  ات  داد  فقوت  روتسد  دیشروخ  هب  ور  نیا  زا  دوش  هتسب  رهش 
رجح نبا  هدش "  دای  تیب  ود  رخآ  ات  دمحم  الوم  دنزرف  تسا  یمرضح  وا  دیوگ " : یم  هک  اجنآ  دنک  یم  هراشا  تمارک  نیمه  هب  یعفای  و 

تامارک هلمج  زا  دسیون : یم  هحفص 232  هثیدحلا "  يواتفلا  رد " 

هحفص 60 ] ] 

دراو ات  نکن  بورغ  تفگ : وا  هب  دنک  بورغ  هک  تسا  کیدزن  دیشروخ  دید  دوش ، دیبز  رهش  دراو  تساوخ  یم  هک : تسا  نیا  یمرـضح 
ناهج درک و  بورغ  دیشروخ  ناهگان  داد ، ندرک  بورغ  روتسد  وا  هب  دش  رهـش  دراو  هک  یماگنه  درک ، فقوت  اهتعاس  مه  وا  میوش  رهش 

. دندش راگشآ  الماک  ناگراتس  تفر و  ورف  یکیرات  رد 
تسا : هتفگ  یموزللا "  بجعلا  رد "  يوامس  همالع 

تلغ  دق  هقرف  نم  ابجع  او 
مرضم اهفوج  یف  لخد  نم 
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یضترملل  سمشلا  در  رکنت 
مرضخلا ملیعلا  اهاط  رماب 

مداخ  اهدر  نا  یعدت  و 
مرضحلا لیعامسا  رمال 

دشک . یم  هنابز  لعتشم  شتآ  ناشنوردنا  رد  هنیک  لغد و  يور  زا  هک  يا  هفئاط  زا  اتفگش  " 
یمرضح لیعامسا  رما  هب  یمداخ  يارب  ار  نآ  هک  یتروص  در  دنتسه ، مرکا  ربمایپ  روتسد  هب  مهنآ  یلع  یضترم  يارب  سمش "  در  رکنم " 

دنرامش "  یم  زئاج 
رترب نینموملا  ریما  شیصو  مرکا و  ربمایپ  زا  ادخ  شیپ  یمرضح  لیعامسا  هک : دریگب  هجیتن  نینچ  دناوت  یم  ناتساد  نیا  اگوجتـسج  ناسنا 

رد اما  هدش ، عقاو  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ياعد  اب  ای  یلع و  ياعد  اب  ای  هک  هدوب  يرما  یلع  يارب  دیـشروخ  ندنادرگرب  اریز  تسا ، رتالاب  و 
دیشروخ داد  روتسد  هاگنآ  درک . فقوت  مه  نآ  دنامب  ات  دهد  نامرف  دیشروخ  هب  هک  داد  روتـشد  شمداخ  هب  وا  یمرـضح  لیعامـسا  دروم 

، دومن فقوت  مهنآ  درک  رداص  ار  دیشروخ  فقوت  روتسد  وا  دوخ  ای  دیامن ، دازآ  تراسا  زا  ار 
ناتـساد نیا  نایوار  ءالقع و  نکیل  دنـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  مالحا  اـه و  باوخ  رگا  تسا  ادـخ  هب  یکیدزن  يرترب و  زاـیتما و  عونکی  نیا  و 

؟ تسا هدش  میظنت  يروظنم  هچ  يارب  هدش و  هتفاب  اجک  هدش و  هتخاس  ینامز  هچ  هناسفا  نیا  هک : دنناد  یم  یبوخب 
: هرون متی  نا  الا  هللا  یبای  مههاوفاب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری 

 ". دیامن مامت  ار  شرون  هکنیا  رگم  دهاوخ  یمن  ادخ  نکیل  دننک ، شوماخ  ناشیاهناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  " 

هحفص 61 ] ] 

تعکر رازه  زامن 

هراشا

زور هنابش  رد  مالسلا  مهیلع  نیدباعلا  نیز  شدنمورب  دنزرف  نیسح و  ماما  نینموملا و  ریما  نامیالوم  زا  مادک  ره  هک : دنا  هدرک  لقن  رایـسب 
مدق هیمیت  نبا  بانج "  هکنیا  ات  تسا  هدوب  ءاملع  همه  رواب  یمومع و  داقتعا  دروم  هراومه  عوضوم  نیا  دندناوخ و  یم  زامن  تعکر  رازه 

. تشاذگ شناد  هصرع  هب 
، تسا نادان  دنادب  شزرا  اب  ار  نآ  هک  یسک  درادن و  یشزرا  تعکر  رازه  زامن  تسا : هتفگ  هتشادنپ و  هورکم  ار  کین  لمع  نیا  یهاگ  وا 
دناوخب و زامن  ار  بش  مامت  وا  هک  هدوبن  نینچ  هدناوخ  یمن  زامن  ینیعم  تاعکر  زور  رد  تعکر و  هزیس  زا  شیب  بش  رد  ادخ  لوسر  اریز 

. دریگب زور  ار  اهزور  مامت  ای 
هزور امئاد  دننامه  رما  نیا  تسا و  هورکم  هکلب  تسین  بحتـسم  اهنت  هن  بش  مامت  رد  يراد  هدنز  بش  رب  تموادم  دنک : یم  هفاضا  هاگنآ 

. تسین ترضح  نآ  تنس  زا  نتشادهگن 
هنع هللا  یـضر  یلع  دـشاب  نکمم  يراک  نینچ  رگا  تسا : هتفگ  تسا و  جراـخ  یمدآ  یئاـناوت  زا  راـک  نیا  هک  هدرک  ناـمگ  مه  یهاـگ  و 
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رت هتسیاش  ربمایپ و  تنس  هب  رتاناد 

هحفص 62 ] ] 

تعکر رازه  تعاس  مراهچ  تسیب و  رد  هک  یتروص  رد  تسا  ترـضح  نآ  اـب  یتفلاـخم  نینچ  زا  رترود  شیاـه و  یئاـمنهار  زا  يوریپ  هب 
، تسه زین  باوخ و .. كاروخ و  هب  دنمزاین  یمدآ  اریز  دوب ، دهاوخ  رودقم  ریغ  نتخادرپ  زین  فئاظو  رگید  هب  ندناوخ و  زامن 

عوـشخ عوـضخ و  زا  يراـع  يراـک  نینچ  دریگ و  یم  تروـص  هلجع  تعرـس و  اـب  یلمع  نینچ  اـعبط  هک : دـنک  یم  رکف  رگید  یناـمز  و 
، تشاد دهاوخن  يدایز  هدئاف  یلمع  نینچو  دوب  دهاوخ  نیمز  زا  غالک  نتشادرب  هنادننامهو 

هرابرد زامن  تعکر  کی  رد  نآرق  همه  تئارق  دـجهت و  اب  يراد  هدـنز  بش  دـهد : یم  ناـیاپ  نینچ  ار  شراـتفگ  هاـگنآ  هیمیت  نبا  باـنج 
. تسا رتراکشآ  نارگید  زا  شنآرق  توالت  يراد و  هدنز  بش  سپ  تسا ، تباث  هنع  هللا  یضر  نامثع 

هیمیت نبا  ياهرادنپ  خساپ 

وا هبناج  همه  ینادان  زا  هک  تسا  یبلطم  تلیضف ، زا  تهج  نیدب  شندش  جراخ  ربمایپ و  تنس  اب  شتفلاخم  لمع و  نیا  تهارک  نامگ  اما 
ربمایپ زامن  تعکر  هدزیـس  اریز  دـنک  یم  تیاکح  دـمع  ای  تلاهج و  يور  زا  قئاقح  نداد  هولج  هنوراو  هنـسلا و  هقف  تاداـبع و  نوئـش  زا 
تسا هنازور  ياه  زامن  لفاون  حبص و  هلفان  رتو ، عفـش ، بش ، ياهزامن  نامه  هدش  نایب  رابخا  رد  هکنانچ  زور  رد  یتاعکر  بش و  رد  مرکا 

یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  هدـش  بیغرت  نآ  هب  مرکا  ربمغیپ  زا  دایز  ثیداحا  رد  دـنراد و  یتاذ  بابحتـسا  هک  اهزامن  قلطم  اـب  و 
: دنرادن یطابترا  دوش ،

 ". مک ای  دوش  هدناوخ  دایز  تسا  يزیچ  نیرتهب  زامن  لقتسا : وا  رثکتسا  عوضوم  ریخ  هالصلا 

هحفص 63 ] ] 

 ". دنکن یهاتوک  دراد  ار  شندناوخ  دایز  یئاناوت  یسک  ره  تسا  سپ  تسا ، يزیچ  نیرتهب  زامن  " 
 ". دناوخب مک  دهاوخ  یم  یسک  ره  دایز و  دهاوخ  یم  یسک  ره  تسا  يزیچ  نیرتهب  زامن  " 

 ". درک دهاوخ  ظفح  ارت  هک  ناوخب  دایز  زامن  زور  هنابش  رد  سنا  يا  " 
 ". دنتسرف یم  دورد  وت  رب  یناوخ  یم  زامن  هک  ینامز  ات  ناگتشرف  هک  ناوخب  یناوخب  زامن  هراومه  یتسناوت  رگا  سنا  يا  " 

 ". ددرگ یم  وکین  هرهچ  زور  رد  دنک ) زامن  دایز  ای   ) دشاب دایز  شزامن  بش  رد  هکیسک  " 
مدش تشهب  دراو  تفگ : درک ؟ هچ  وت  اب  ادخ  متفگ : وا  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  عیرز  نبا  دیزی  ظفاح  دیوگ : یم  یمضهج  یلع  نبا  رصن 

 ". دایز زامن  اب  تفگ : یچ ؟ اب  متفگ :
. دش يراج  نوخ  شیاپ  زا  هک  داتسیا  اپ  يور  تدابع  هب  ار  بش  ردقنآ  مرکا  ربمایپ  هک : هدش  تیاور  ملسم  يراخب و  زا  حیحص  قیرطب 

مرو شیاه  قاس  ای  اهاپ و  ات  دناوخ  زامن  ای  داتـسیا  تدابع  ناونع  هب  اپ  يور  ربمایپ  ردقنآ  هدمآ : يذمرت  ود و  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
درک

هحفص 64 ] ] 
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. دش يراج  نوخ  شیاه  مدق  زا  هک  یئاج  ات  هدمآ : هشیاع  زا  رگید  تیاور  رد  و 
. دش يراج  دوخ  نآ  زا  دیکرت و  شیاه  مدق  ات  هدمآ : هریره  یبا  زا  رگید  تیاور  رد  و 

اپ رـس  ردقنآ  هکنا  زا  دـعب  دـناوخ  یم  هتـسشن  ار  شزامن  ياهدرو  زا  یـضعب  يریپ  نامز  رد  مرکا  ربمایپ  هدـمآ  هیندـللا "  بهوملا  رد "  و 
. دوب هدش  يراج  نآ  زا  نوخ  هدیکرت و  شیاه  مدق  هک  دوب  هدرک  تدابع 

یم ادـخ  هب  برقت  بجوم  هک  یلامعا  رگید  نآرق و  تئارق  جـح ، هزور ، زامن ، لیبق : زا  یتادابع  ماجنا  رد  نیملـسم  ناـیم  يراـج  شور  و 
ادـخ لوسر  يارب  هک  يا  هدودـعم  تادابع  نآ  هب  ءافتکا  هاگ  جـیه  دـناد و  یم  ماـجنا  نآ  زا  ناـشیئاناوت  قبط  مادـک  ره  هک  هدوب  نیا  دوش 

 - دیزیهرپب ادخ  زا  ناتیئاناوت  رادقم  هب  دیامرف " : یم  شنآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  دنفلتخم  یئاناوت  رد  مدرم  هتبلا  دندرک  یمن  هدش  هدرمش 
: ینیب یم  هک  تسور  نیا  زا  دنک "  یمن  فیلکت  شیئاناوت  رادقم  هب  زج  ار  یسک  دنوادخ 

: دننام تعکر  تسیود  يرگید  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  دص  زور  ره  یکی  نیا 
لاس 182 ه. رد  یفوتم  یفوک  هیقف  یضاق و  فسوی  وبا 

لاس 233 ه. رد  یفوتم  يدادغب  هغامس  نبا  دمحم  هللا  دبع  یبا  یضاق  و 
لاس 238. رد  یفوتم  يدنک  دیلو  نبا  رشب  و 

 " لبنح نبا  دمحا  اهیلبنح "  ياپشیپ  دننام : تعکر  دصیس  مادک  ره  رید  یضعب  و 

هحفص 65 ] ] 

لاس 241. رد  یفوتم 
لاس 298. رد  یفوتم  يریراوق  دینج  مساق  وبا  و 

لاس 600. رد  یفوتم  یسدقم  ینغلا  دبع  ظفاح  و 
لاس 187. رد  یفوتم  یشاق  لضفم و  نبا  رشب  لاثما : تعکر ، دص  راهچ  مادک  ره  رگید  یخرب  و 

لاس 150. رد  یفوتم  نامعن  هفینح  وبا  اهفینح "  ياوشیپ  و 
لاس 276. رد  یفوتم  دمحم  نبا  کلملا  دبع  هبالق  وبا  و 

. کلام وبا  کلام  نبا  مغیضو 
. دناوخ یم  تساوخ  یم  هچ  ره  نآرق  زا  زامن و  تعکر  دص  راهچ  زین  قلط  ما  و 

. تسا هدوب  نینچ  زین  لاس 554  رد  یفوتم  یلینح  لهلهم  نبا  دمحا  و 
: دننام دندناوخ ، یم  زامن  تعکر  دصناپ  رگید  یعمج  و 

لاس 180 رد  یفوتم  يرصب  يروصنم  نبا  رشب 

هحفص 66 ] ] 

لاس 298 رد  یفوتم  هزمح  نبا  نونمس  و 
: دننام دندناوخ ، یم  زامن  تعکر  دصشش  رگید ، یهورگ  و 
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لاس 130 رد  یفوتم  یمرضح  دیزی  نب  ثراح 
لاس 282 رد  یفوتم  یفوک  لضف  نبا  نیسح  و 

يرصب لیعامسا  یبا  داجنلا  نبا  یلع  نبا  یلع  و 
هیودع هذاعم  ابهصلا ، ما  و 

: دننام دندناوخ ، یم  زامن  تعکر  دصتفه  رگید  یضعب  و 
لاس 75 رد  یفوتم  یعخن  دیز "  دیزی "  نبا  دوسا 

لاس 98 رد  یفوتم  دوسا  نبا  نمحرلا  دبع 
یم زامن  تعکر  رازه  زور  رد  اهنت  اـی  زور و  هنابـش  رد  ناـنآ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  تنـس  لـها  لاـجر  زا  رایـسب  لاـح  حرـش  رد  ناـنآ  دوخ 

هکنانچ لاس 76 ه  رد  یفوتم  ینادـمه  لیحارـش  نبا  هرم   - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  دـنا و  هدروآ  رامـشب  نانآ  لـئاضف  زا  ار  نیا  دـندناوخ و 
. هدناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  هدش  هتفک 

زامن تعکر  رازه  زور  ره  رد  نافع  نبا  نامثع  نبا  نابا  نبا  نامحرلا  دبع  - 2

هحفص 67 ] ] 

. تسا هدناوخ  یم 
هتفگ یم  حیبست  رازه  دـص  زامن و  تعکر  رازه  زور  ره  رد  وا  دـسیون  یم  یعبات  یقـشمدلا  دـیلولا  وبا  یناه  نبا  ریمع  هرابرد  يذـمرت  - 3

دـلج 8 بیذـهتلا "  بیذـهت  رد "  یلو  تسا ، هدروآ  نینچ  زین  هحفـص 7  هجحلا "  هماقا  رد "  یفنح  يراصنا  یحلا  دـبع  دـمحم  تسا و 
. تسا هتفگ  یم  حیبست  رازه  دص  هدرک و  یم  هدجس  رازه  زور  ره  وا  هک  تسا  هدمآ  هحفص 150 

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  ای  زور و  ره  رد  لاس 117 ه  رد  یفوتم  یسابع  هللا  دبع  نبا  یلع  - 4
هدـناوخ زامن  تعکر  رازه  هدـفه  زور  هدـفه  تدـم  رد  تسا  هدوب  هریزجلا "  ءاـملع "  زا  هک  یفوـتم 117 ه  یقرلا  نارهم  نبا  نوـمیم  - 5

. تسا
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  یفوتم 120 ه  يرعشا  دعسا  نبا  لالب  - 6

. دناوخب زامن  تعکر  رازه  زور  ره  رد  هک  دوب  هدرک  ضرف  دوخ  رب  یندم  يدسا  هللا  دبع  نبا  رماع  - 7
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  هنس 157  رد  یفوتم  ریبز  نبا  هللا  دبع  نبا  تباث  نبا  بعصم   - 8

هحفص 68 ] ] 

. تسا دناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  یموزخم  بئاسلا  وبا  - 9
رازه هتـسشن  تقو  نآ  رد  هدـش  ریگ  نیمز  هکنآ  ات  هدـناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  تسا : هتفگ  سیق  هک  نانامیلـس  - 10

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر 
. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  ءاعدلا  هللا  دبع  وبا  نسح  نبا  سمهک  - 11

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  رصع  ات  حبص  زا  اسب  هچ  لاس 371  رد  یفوتم  هللا  دبع  وبا  يزاریشلا  فیفح  نبا  دمحم  - 12
نز هب  ینز  هک  دینـش  تشذگ  یم  یهار  زا  يزور  و  تسا . هدناوخ  یم  زامن  تعکر  دصیـس  بش  ره  رد  اه  یفنح  ياوشیپ  هفینح  وبا  - 13
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یم یبش  ره  رد  ار  زامن  تعکر  دـصناپ  نامه  نیا  زا  دـعب  وا  و  دـناوخ ، یم  زامن  تعکر  دـصناپ  بش  ره  درم  نیا  هک : دـیوگ  یم  يرگید 
تعکر رازه  بش  ره  رد  درم  نیا  دنتفگ : رگید  یخرب  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشذـگ  یم  اه  هچب  زا  یعمج  نایم  زا  رگید  يزور  دـناوخ و 

. دباوخ یمن  ار  بش  دناوخ و  یم  زامن 
مباوخن  الصا  مناوخب و  زامن  تعکر  رازه  اه  بش  متفرگ  میمصت  تعاس  نیا  زا  دیوگ  یم  هفینح  وبا 

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  هیودع  هعبار   - 14
زامن تعکر  رازه  تعاس  تفه  زا  رتمک  زور  هنابـش  رد  یهاگ  بش و  رد  یهاگ  هک  میـسانش  یم  ار  یناسک  ناـمنارای ، زا  نونکا  مه  اـم  و 

رادنپ فالخ  رب  مامت  زیچ  همه 

هحفص 69 ] ] 

دنناوخ  یم  تسا "  لاحم  هتشادنپ  یم  هک  هیمیت  نبا  " 
ای تقو و  مامت  فرـصم  هب  دنمزاین  دـنک و  یمن  لاغـشا  ار  نآ  تقو  مامت  هاگ  چـیه  زور  هنابـش  رد  زامن  تعکر  رازه  ندروآ  اجب  نیا  ربانب 

. هدرک دـییات  ار  زین  ءایلوا  ءاملع و  لمع  تسا و  تنـس  نیع  هکلب  دـشاب ، یمن  زین  ربمایپ  تنـس  اب  فلاخم  يراـک  نینچ  تسین و  نآ  فصن 
. دروآ اجب  مک  ای  دایز و  زامن  زا  دهاوخ  یم  هک  ره  سپ 

ربمایپ هتباث  تنس  فلاخم  هورکم و  هتـشادنپ  هیمیت  نبا  هکنانچ  دشابن و  بحتـسم  رگا  بش  مامت  رد  يراد  هدنز  بش  رب  تموادم  اذه  یلع 
نانآ زا  یـضعب  لامعا  یگنوگچ  یماسا و  کنیا  و  تسا ؟ هدـمآ  رامـش  هب  نانآ  ناگرزب  لئاضف  زا  اه  باتک  یط  رد  هنوگچ  دـشاب ، مرکا 

: دوش یم  هدروآ  الیذ 
. تسا هدناوخ  یم  ار  حبص  زامن  هتفرگ  یم  لوا  ثلث  رد  هک  یئوضو  اب  لاس  لهچ  لاس 92 ه  رد  یفوتم  یعبات  بیسم  نبا  دیعس  - 1

. تسا هدناوخ  یم  ار  حبص  زامن  هتفرگ  یم  بش  لوا  ثلث  رد  هک  یئوضو  اب  لاس  لهچ  یفوتم 110 ه  یعبات  يرصب  نسح  - 2
. تسا هدناوخ  ءاشع  زامن  تراهط  اب  ار  حبص  زامن  لاس  لهچ  نامعن  اه  یفنح  ياوشیپ  - 3

. لاس جنپ  لهچ و  تسا : هتفگ  كرابم  نبا  و 
. تسا هدناوخ  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  یفوتم 98 ه  یعخن  دوسا  نبا  نمحرلا  دبع  رفعج  وبا  - 4

ءاشع تراهط  اب  ار  حبص  زامن  لاس  لهچ  لاحر  يروباشین  رکب  وبا  هیقف  - 5

هحفص 70 ] ] 

. تسا هدناو 
یم لیکـشت  ار  شتوق  اذغ  هبح "  جنپ "  بش  ره  تسا و  هدیباوخن  هدوب و  لوغـشم  يراد  هدـنز  بش  هب  اه  بش  لاس  لهچ  دـیوگ : یم  وا 

. تسا هدناوخ  یم  اشع  تراهط  اب  ار  حبص  زامن  داد و 
. تسا هدناوخ  یم  زامن  بش  مامت  یفوتم 159 ه  ثراح  وبا  نمحرلا  دبع  نبا  دمحم  - 6

. تسا هدناوخ  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  تسیب  یفوتم 183 ه  هیواعم  وبا  ریشب  نبا  هدمآ ) مشه  هوفصلا  هفص  رد   ) مشاه - 7
. تسا هدروآ  یم  حبص  هب  هدجس  عوکر و  نودب  زامن  تعکر  کی  اب  ار  بش  مامت  یفوتم 132 ه  یملس  رمتعم  نبا  روصنم  ثایغ  وبا  - 8

. تسا هدناوخ  یم  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  تسیب  يرعشا  نسحلا  وبا  - 9
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. تسا هدناوخ  یم  بش  لوا  ثلث  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  یفوتم 199 ه  يرصب  راکب  نبا  نیسحلا  وبا  - 10
. تسا هدناوخ  ءوضو  کی  اب  ار  ءاشع و  حبص و  زامن  لاس  لهچ  یمیت  ناخرط  نبا  نامیلس  ظفاح  - 11

هحفص 71 ] ] 

. تسا هدناوخ  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  دنچ  لهچ و  ظفاح  نوراه  نبا  دیزی  دلاخ  وبا  - 12
. تسا هدناوخ  یم  ءاشع  ءوضو  اب  ار  حبص  زامن  لاس  لهچ  دیز  نبا  دحاولا  دبع  - 13

هیمیت نبا  هب  رگید  خساپ 
تباث مرکا  ربمایپ  لعف  اب  اهنت  ام  ینـس  ناردارب  هدیقع  قبط  تنـس "  هک "  تسا  نیا  دوب  رکذتم  دیاب  هیمیت  نبا  خـساپ  رد  هک  يرگید  هتکن 

. دش دهاوخ  تباث  زین  نیملسم  دارفا  زا  يدرف  ره  راتفر  اب  هکلب  دوش ، یمن 
تنس زور  هنابـش  کی  رد  ار  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  هک  دشاب  یـسک  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  دراد  یعنام  هچ  باسح ، نیا  يور 

؟ دشاب هداد  رارق 
نب رمع  هداد  رارق  تنـس  ار  حیوارت "  زامن "  هک  یـسک  نیتسخن  هک " : دـنا  هدرک  هیرـصت  نارگید  يراوکتـس و  یطویـس ، یجاب ، هکنانچ 
درگ حـیوارت  زاـمن  ماـجنا  رب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  تسا و  هدرک  ار  يراـک  نینچ  يرجه  مهدراـهچ  لاـس  رد  هک  هدوب  باـطخ 

. تسوا ياه  تعدب  زا  زین  ناضمر  هام  رد  تعامج  اب  لفاون  ندروآ  اجب  هدروآ و 
هدرمـش وکین  ادـعب  هک  اه  تعدـب  هنوگ  نیا  ریظن  هک  هدوب  باطخ  نب  رمع  هدز ، هنایزات  داتـشه  ار  رمخلا  براـش  هک  یـسک  نیتسخن  زین  و 

رارق يوریپ  دروم  هدش و 

هحفص 72 ] ] 

تسا " . هتفرگ 
: دنیوگ یم  نانآ  تسا ، ادـخ  لوسر  لعف  هب  تنـس  راصحنا  مدـع  رب  رگید  دـهاش  زین  نارگید  نزاخ و  یناهفـصا و  میعن  وبا  ظفاح  هتفگ  و 

. تسا هدوب  يراصنا  يدع "  نب  بیبخ  هداد "  رارق  تنس  هدش  هتشک  اربص "  هک "  یناملسم  يارب  ار  زامن  هک  نیتسخن 
نانآ هدیقع  قبط  ادخ  لوسر  لعف  هب  تبـسن  راصحنا  مدع  رب  يرگید  لیلد  هید  ثرا و  عوضوم  رد  هیواعم  تنـس  هرابرد  ناخروم  يراتفگ 

ربمایپ هار  نوج  نانآ  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  دعب  هناگراهچ  ءافلخ  مرکا و  ربمایپ  تنـس  فالخ  هیواعم  راک  نیا  دنیوگ : یم  نانآ  تسا ،
. تسا هتفرگ  رارق  يوریپ  دروم  فورعم و  ءافلخ "  تنس  مان "  هن  نانآ  شور  دندرک ، یم  يوریپ  ار  مرکا 

ادخ لوسر  لعف  هب  تنـس  راصحنا  مدع  رب  يرگید  لیلد  اهدیع  رد  کیربت  مسر  نداد  رارق  تنـس  دروم  رد  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لمع  زین  و 
تسا .

؟ هتفای تیاده  نیدشار  ءافلخ  تنس  متنس و  هب  ندرک  لمع  داب  امش  رب  تسا : هدماین  حیحص  قیرط  هب  مالسا  ربمایپ  زا  رگم 
مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ياهتنس  هب  تبسن  نآ  لومـش  زا  دیهد و  یم  یلع  ياهنم  ءافلخ  ياهتنـس  هب  صاصتخا  ار  نآ  ارچ  هدیـسر  رگا  و 

دیئامن ؟ یم  عنم 
 " ار نآ  مان  هتـشون و  يا  هلاسر  یفنح  یحلا  دبع  دمحم  خیـش  دنروخ ، یم  ار  وا  هدرک  یق  هک  یناسک  هیمیت و  نبا  ياهرادـنپ  عفر  يارب  و 

ناوارف شـشوک  هک  ار  ناـعباتو  هباحـص  زا  يا  هدـع  ماـن  نآ  رد  تسا و  هدراذـگ  هعدـبب "  سیل  دـبعتلا  یف  راـثکالا  نا  یلع  هجحلا  هماـقا 
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. دنک یم  رکذ  دنا  هداهن  هار  نا  رد  ار  ناشرمع  هتشاد و  ادخ  یگدنبرد 

هحفص 73 ] ] 

. تسا هدش  پاچ  دنه  رد  لاس 1311 ه  رد  درمش و  زیچان  ار  نآ  يوتحم  دوش  یمن  هک  تسا  يدایز  دئاوف  ياراد  هلاسر ، نیا 
مامت هک : تسا  نیا  دشاب  یم  زین  نم  لوبق  دروم  راوگرزب  ءاملع  زا  يوریپ  هک  بلطم  هصالخ  دسیون " : یم  هلاسر  نامه  هحفص 18  رد  وا 

نیا لاثما  رتشیب و  ای  زامن ، تعکر  رازه  ماجنا  راب و  دـنچ  ای  رابکی  زور  هنابـش  رد  نآرق  مامت  ندـناوخ  ندوب و  لوغـشم  تداـبع  هب  ار  بش 
. تسا بولطم  وکین و  یلمع  هکلب  هدش ، یهن  نآ  زا  عرش  رد  هن  تسا و  تعدب  هن  تادابع  هنوگ 

ماـمت رد  هک  یناـسک  تسا و  داـیز  تداـبع  ماـجنا  زا  وا  یحور  تلاـسک  نآ  اـشنم  تسین ، رودـقم  يراـک  نینچ  هدـش : هتفگ  هکنیا  اـما  و 
دنا هرهب  یب  رودب و  ادخ  صلاخ  ناگدنب  نایاسراپ و  یئادخ  تاداع  هدیدنسپ و  راتفر  زا  هتشادن و  ار  یتادابع  نینچ  ماجنا  طاشن  ناشرمع 
ءزج ار ، لامعا  هنوگ  نیا  دنا  هدیـشچ  ار  ادخ  یگدنب  تعاطا و  ینریـش  هک  یناسک  یل  و  تسا ، رودقم  ریغ  يراک  نینچ  هک  دـنرادنپ  یم 

. دنرامش یم  يداع  روما 

هحفص 74 ] ] 

اه متخ  داروا و  لکشم 

هراشا

یم دـنک  یم  لاغـشا  ار  تقو  زامن  تعکر  رازه  زا  شیب  هک  ار  یئاسرف  تقاط  دایز  لامعا  اه ، سوماق  بتک و  یط  رد  رگ ، یـسررب  ناـسنا 
دروم ار  یتایاور  نانچ  نایوار  هدشن و  رکنم  ار  لامعا  نانچ  نارگید ، هیمیت و  نبا  زا  يدحاو  هدـش  هداد  تبـسن  یلومعم  دارفا  هب  هک  دـبای 
راکنا ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  لئاضف  هدرک  یم  باجیا  هک  ياه  هزیگنا  اریز  تسا ، نشور  رایـسب  نآ  هفـسلف  دنا و  هدادـن  رارق  راکنا  نعط و 

. تسا هتشادن  دوجو  دراوم  نآ  رد  دننک 
: مینک یم  ناشن  رطاخ  الیذ  ار  لامعا  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا  و 

. تسا هتفگ  یم  حیبست  رازه  دص  زور  ره  رد  یفوتم 32 ه  یباحص  ءادردلا  وبا  دیز  نب  رمیوع  - 1
رازه زور 12  ره  رد  هتفگ و  یم  حیبست  هبترم  رازه  باوخ 12  زا  شیپ  یبش  ره  رد  57 ه   - 58 یفوتم 59 -  یباحص  یسود  هریره  وبا  - 2

. تسا هدرک  یم  رافغتسا  راب 
تسا  هتفگ  یم  حیبست  رازه  لهچ  هدناوخ  یم  هک  ینآرق  زا  ریغ  زور  ره  103 ه   - 104 یفوتم 108 -  نادعم  نب  دلاخ  - 3

. تسا هتفگ  یم  حیبست  رازه  دص  زور  ره  رد  یفوتم 127 ه  یناه  نبا  ریمع  - 4

هحفص 75 ] ] 

یم متخ  نآ  رد  ار  نآرق  هدـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  تسیب  نآ  زا  شیپ  هعمج و  زاـمن  يارب  تفر  یم  اـه  یفنح  ياوـشیپ  هفینح ، وـبا  - 5
. تسا هدرک 
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رازه کی  یس و  ار  دیحوت  هروس  بش ) ره  رد  هدمآ : رگید  هخـسن  رد   ) زور ره  رد  یفوتم 287 ه  یعوطم  رکب  وبا  فسوی  نبا  بوقعی  - 6
(. تسا هدوب  يوار  رفعج  زا  دیدرت   ) تسا هدناوخ  یم  راب  رازه  کی  لهچ و  ای  راب 

حیبست رازه  دصیـس  هدناوخ و  یم  زامن  تعکر  دـص  راهچ  يزوج  نبا  لوق  هب  تعکر و  دصیـس  زور  ره  یفوتم 298 ه  يریراوق  دینج  - 7
. تسا هتفگ  یم 

. تسا هدوب  وا  داروا  زا  یتمسق  نیا  هدناوخ و  یم  دحا  هللا  وه  لق  هبترم  رازه  شش  زور  ره  رد  دمحم  ماما  مرح  هیقف  - 8
هداتسرف یم  ربمغیپ  رب  تاولص  هبترم  رازه  لهچ  هتفگ و  یم  حیبست  هبترم  رازه  تسیب  بش  زور و  ره  یفوتم 922 ه  يواوز  دمحا  خیش  - 9

. تسا
. هتفگ یم  هللا  مسب  هبترم  رازه  هدراهچ  زور  ره  یلوزج  نامیلس  نب  دمحم  - 10

ره يارب  تسیب و  ات  شـش  یـس و  زا  شیب  میاهـشزغل  مدید  مدیـسر  ار  مباسح  نونکات  مغولب  زور  زا  دیوگ : یم  یـسدقم  زیزعلا  دبع  - 11
. مدومن نآرق  متخ  کی  یتعکر  ره  رد  هک  مدناوخ  زامن  تعکر  رازه  متفگ و  هللا  رفغتسا  هبترم  رازه  دص  یشزغل 

اریز تسا ، هملک  رازه  هس  داتشه و  لماش  زامن  تعکر  رازه  هک  یناد  یم  وت  و 

هحفص 76 ] ] 

یم دوش  هدناوخ  هبترم  رازه  تعکر  نیمه  هاگ  ره  دوش و  یم  هملک  شتاملک 69  عومجم  نیتدجس  ات  مارحالا  هریبکت  زا  زامن  لوا  تعکر 
رازه دوش 68  یم  شتاملک  عومجم  سپ  دوش  یم  جراـخ  هملک  رازه  درادـن ، مارحـالا  هریبکت  نوچ  مود  تعکر  زا  هملک و  رازه  دوش 69 

نآ هب  هتاکرب "  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  زا "  تسا  ترابع  هک  ار  مالـس  هعیـش و  کلـسم  قبط  ار  دهـشت  تاملک  هک  یماگنه  هملک و 
نآرق تاـملک  عومجم  زا  هملک  هک 5057  هـملک  رازه  دوش 83  یم  شتاـملک  عومجم  تروـص  نیا  رد  هملک  رازه  دوش 15  یم  میئازفاـیب 

. تسا رتشیب 
دای داروا  بحاص  اب  تبـسن  یتسود  اما  دراد ؟ ینوزف  نآ  رب  ردـقچ  هک  ینیبب  ات  نک  هسیاقم  زامن  تعکر  رازه  اب  ار  هدـش  داـی  لاـمعا  سپ 

، درامشب نکمم  ریغ  ار  نآ  هک  دوش  یم  بجوم  ربمغیپ  نادناخ  ای  ینمشد  یلو  دنادب ، نکمم  ار  نآ  هک  دهد  یم  هزاجا  وا  هب  هدش 
تسا یبلطم  هدناوخ ، یم  شزامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  نامثع  هکنیا : زا  هدروآ  شراتفگ  نایاپ  رد  هیمیت  نبا  هک  ار  هچنآ  اما  و 

، نامثع زا  یتلیـضف  اب  ار  ماما  تلیـضف  دنک  هلباقم  هک  هدروآ  نیا  رطاخ  هب  ار  نآ  هیمیت  نبا  هکنآ  تیاهن  هدوب ، جراخ  ثحب  عوضوم  زا  هک 
قبط یلمع  نینچ  الوا  اریز  دوب ، دهاوخ  دراو  زین  نامثع  لمع  رب  هدوب  هدرک  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  زامن  رب  هک  ار  یلاکـشا  هکنیا  زا  لفاغ 

دشاب . هدناوخ  زامن  زا  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  ادخ  لوسر  هک  هدشن  تباث  نوچ  تسا ، تنس  اب  فلاخم  وا  رادنپ 
ره رد  تسا و  هملک  راسی 77439  نبا  ءاطع  لوق  هب  انب  تسا و  نآرق 77934  تاملک  اریز  تسا ، جراخ  ناکما  دح  زا  یلمع  نینچ  ایناث : و 

ندناوخ تروص  ود  ره  رد  حبـص و  ات  ءاشع  زا  دعب  ای  دشاب و  هدش  عقاو  ءاشع  برغم و  نیب  دـیاب  ای  نامثع  زامن  تعکر  کی  نیا  تروص 
. دوب دهاوخ  نکمم  ریغ  تعکر  کی  رد  نآرق  مامت 

ترضح نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مرکا  ربمایپ  زا  ملسم ، يراخب و  رگید : يوس  زا  و 

هحفص 77 ] ] 

یسک هدش " : تیاور  ترضح  نآ  زا  حیحص  قیرط  هب  زین  رتشیب " و  هن  دناوخب  زور  تفه  رد  ار  نآرق  تسا " : هدومرف  رمع  نب  هللا  دبع  هب 
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متخ کی  هتفه  ره  رد  هک  هدمآ  رامشب  یناسک  هدرمز  زا  نامثع  هوالع  هب  دمهف "  یمن  يزیچ  نآ  زا  دناوخب  زور  هس  زا  رتمک  ار  نآرق  هک 
. تسا هدرک  یم  نآرق 

نآرق متخ  لکشم 

ماهبا و زا  يا  هبعـش  هدش و  یلکـشم  دوخ  هک  هدش  لقن  نوگانوگ  هدیچیپ و  يردـق  هب  تنـس  لها  ءاملع  ياه  باتک  رد  نآرق  متخ  هلاسم 
. تسا هدروآ  دوجوب  ار  یکیرات 

اهنیا ریغ  ای  ءاشع و  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  نیب  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  نیملـسم  زا  یـضعب  دـنا : هدروآ  دوخ  بتک  رد  ناـنآ 
دنا : هدروآ  رامشب  هفئاط  نیا  زا  دنا و  هدناوخ  یم 

. تسا هدناوخ  یم  بش  رد  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  هک  يوما  نافع  نب  نامثع  - 1
تسا 3. هدناوخ  یم  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  یباحص ، يراد  سوا  نب  میمت  - 2

. تسا هتفای  تافو  لاس 95 ه  رد  هدوب و  نیعبات  زا  هک  ریبج  نب  دیعس  - 3
ماشه تسا . هدـناوخ  یم  ءاشع  برغم و  نیب  یهاگ  رـصع و  رهظ و  نیب  یهاگ  ار  نآرق  مامت  لاـس 131 ه  رد  یفوتم  ناذاز  نب  روصنم  - 4
سط ياه "  هروس  هب  ات  موس  راب  درک و  متخ  ار  نآرق  راب  ود  ءاشع  برغم و  نایم  هک  مدینش  مدناوخ  یم  زامن  روصنم  رانک  رد  دیوگ : یم 

و نتخدنا ، یم  ریخات  بش  زا  عبر  نتـشذگ  ات  ار  ءاشع  زامن  ناضمر  هام  رد  مدرم  تقو  نآ  رد  و  دش ، عورـش  ءاشع  زامن  هک  دوب  هدیـسر  " 
کی زور  رد  هدمآ : بیذهتلا  بیذهت  رد  و  تسا ، هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  زین  رصع  رهظ و  نیب  وا 

هحفص 78 ] ] 

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ 
. تسا هدش  لقن  دواد  یبا  زا  هحفص 44  هثیدحلا "  يواتفلا  رد "  هکنانچ  لاس 132 ه  رد  یفوتم  دهاجم  جاجحلا  وبا  - 5

نایاپب زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  هدرک و  یم  يراد  هدنز  بش  لاس  یـس  تدـم  اه  یفنح  ياوشیپ  تباث ، نب  نامعن  هفینح  وبا  - 6
. تسا هدروآ  یم 

لاس 198 ه. رد  یفوتم  ناطق  نب  ییحی  - 7
لاس 349 ه. رد  یفوتم  لاسع  دمحا  نب  دمحم  دمحا  وبا  ظفاح  - 8

. تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  کی  رد  ار  نآرق  مامت  اب  هچ  لاس 371 ه  رد  یفوتم  يزاریش  فیفح  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 9
زامن تعکر  کی  رد  ار  نآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  نآرق  زا  يدایز  ياهمتخ  ياراد  لاس 506 ه  رد  یفوتم  یناجیز  رد  نسح  نب  رفعج  - 10

. تسا هدناوخ  یم 
دنوش : یم  هدربمان  الیذ  هک  یناسک  دنهورگ  نآ  زا  دنا و  هدرک  یم  متخ  زور  کی  رد  ار  نآرق  مامت  اهنآ  زا  یضعب  و 

لاس 27 ه. رد  یفوتم  يرهز  میهاربا  نب  دعس  - 1
لاس 193 ه. رد  یفوتم  یفوک  يدسا  شایع  نب  رکب  وبا  - 2

لاس 311 ه. رد  یفوتم  يروباشین  لذاش  نب  دمحم  سابعلا  وبا  - 3

هحفص 79 ] ] 
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. تسا هدرک  یم  متخ  رهظ  ات  ار  نآرق  مامت  یناتک ، رفعج  وبا  - 4
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  يزور  ناضمر  هام  زا  ریغ  رد  یفوتم 390 ه  یمدآ ، سابعلا  وبا  - 5

لاس 241 ه. رد  یفوتم  اه ، یلبنح  ماما  لبنح  نب  دمحا  - 6
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  يزور  ناضمر  هام  ریغ  رد  لاس 204 ه  رد  یفوتم  اه ، یعفاش  ماما  یعفاش  - 7

یفوتم 256 ه. يراخب  حیحص  بحاص  يراخب  - 8
یفوتم 286 ه. انب ، هللا  دبع  وبا  فسوی  نب  دمحم  - 9

. ناضمر هام  ریغ  رد  یفوتم 343 ه  یخرک ، یلع  نب  دمحم  - 10
345 ه. یفوتم 344 -  یعفاش ، يرصم  دادح  نب  رکب  وبا  - 11

. تسا هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  رد  یفوتم 371 ه  رکاسع ، نب  ظفاحلا  - 12
یفوتم 363 ه. دادغب  فورعم  خیرات  بحاص  يدادغب ، بیطخ  - 13

یفوتم 439 ه. يرصق ، هللا  دبع  وبا  یبیس  نب  دمحا  نب  دمحا  - 14

هحفص 80 ] ] 

. تسا هدناوخ  یم  فصن  نآرق و  متخ  کی  زور  ره  رد  يراخب  دمحا  خیش  - 15
: دنهورگ نیا  زا  دندرک و  یم  نآرق  متخ  کی  یبش  ره  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  یبش  ره  ناضمر  هام  رد  یعبات ، يدزا  هللا  دبع  نب  یلع  - 1
. تسا هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  ههد  رد  یفوتم 117 ه  يرصب ، باطخلا  وبا  هداتق  - 2

یفوتم 197 ه. حارج  نب  عیکو  - 3
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  بش  ره  ناضمر  هام  رد  یفوتم 256 ه  يراخب ، حیحص  باتک  بحاص  يراخب  - 4

یفوتم 134 ه. یفقث ، بئاس  نب  ءاطع  - 5
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  کی  اه  بش  مامت  رد  يریمح ، یسیع  نب  یلع  - 6

یفوتم 472 ه. دمحا ، نب  کلملا  دبع  رصن  وبا  - 7
تسا هدرک  یم  متخ  زامن  تعکر  نمض 13  ار  نآرق  مامت  بش  ره  رد  یفوتم 206 ه  یبطرق ، نمحرلا  دبع  وبا  ظفاح  - 8

هحفص 81 ] ] 

. تسا درک  یم  نآرق  متخ  کی  یبش  ره  رد  ناضمر  هام  ریغ  رد  اه  یعفاش  ياوشی  یعفاش ، - 9
یفوتم 167 ه. یح ، نب  حلاص  نب  نیسح  - 10

. ثراح نب  دیبز  - 11
هدرک یم  نآرق  متخ  کی  زور  هنابـش  ره  رد  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  هدرک  متخ  ار  نآرق  رابکی  بش  ره  لاس  لهچ  شایع ، نب  رکب  وبا  - 12

: دنهورگ نیا  زا  دنا و 
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یفوتم 127 ه. یندم ، قاحسا  وبا  میهاربا  نب  دعس  - 1
یفوتم 127 ه. یئانب ، ملسا  نب  تباث  - 2

. یعبات هریغم  نب  رفعج  - 3
. یحمجلا نیسحلا  نب  رمع  - 4

یفوتم 587 ه. یعفاش ، یمخل  نمحرلا  دبع  دمحم  وبا  - 5
یفوتم 059 ه. يزوج ، نب  جرفلا  وبا  - 6

یفوتم 596 ه. لضاف ، یضاق  يرصم  میحرلا  دبع  یلع  وبا  - 7
یفوتم 634 ه. یضترم  نسحلا  وبا  - 8

هحفص 82 ] ] 

یفوتم 609. یلبنج ، نامثع  نب  دومحم  - 9
. هیملسلا نابح  ما  - 10

: لیبق زا  دنا  هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  زور  هنابش  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 
. تسا هدرک  هدناوخ  ادخ  هناخ  رد  هک  زامن  رد  فصن  نآرق و  متخ  ود  هدوب ، ناعبات  زا  هک  ریبج  نب  دیعس  - 1

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  زور  هنابش  رد  دش  هتفگ  البق  هکنانچ  یفوتم 131 ه  ناذاز ، نب  روصنم  - 2
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  رد  زور  هنابش  ره  ناضمر  هام  رد  اه ، یفنح  ياوشیپ  هفینح  یبا  - 3

. زامن رد  مه  نآ  تسا  هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  رد  اه ، یعفاش  ياوشیپ  یعفاش  - 4
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  ناضمر ، هام  تعامج  زامن  رد  یقارع ، ظفاح  - 5

. یبطرق رمع  نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  - 6
دودح 930 ه. رد  یفوتم  رینم ، دمحم  دیس  - 7

هحفص 83 ] ] 

دودح 930 ه. رد  یفوتم  يوالزنم ، میلحلا  دبع  خیش  - 8
: لیبق زا  دنا  هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  بش  کی  رد  اهنآ  زا  یضعب  و 

. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  یفوتم 936 ه  ظفاح ، یعفاش  یسنطالب  دمحم  نب  رکب  وبا  نیدلا  یقت  - 1
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  ود  رجف  عولط  زا  شیپ  ات  ار  بش  یفوتم 423 ه  سونیلاج . نب  ناوضر  نب  دمحا  - 2

دنهورگ : نیا  زا  دنا و  هدرک  یم  نآرق  متخ  هس  زور  هنابش  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  هس  زور  هنابش  ره  رد  یفوک ، هربو  نب  زرک  - 1

. تسا هدرک  یم  نینچ  ناضمر  هام  رد  یفوتم 268 ه  يدادغب ، ظفاح  ریمق  نب  دمحم  نب  ریهز  - 2
. تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  هس  ناضمر  هام  رد  یفوتم 309 ه  یمدآ ، ءاطع  نب  سابعلا  وبا  - 3

هدرک و یم  نآرق  متخ  هس  بش  رد  وا  دسیون : یم  هحفص 349  دلج 9  يراقلا "  هدمع  رد "  یبیع  يرصم ، یضاق  یبیجت  زنع  نب  میلس  - 4
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ریغ رد  هچ  زامن و  رد  هچ  بش  ره  وا  هک  دـنک  یم  لقن  هحفص 118  دلج 9  شخیرات  رد  ریثک  نبا  و  تسا . هدرک  لقن  ار  نیا  زین  دـیبع  وبا 
. تسا هدرک  یم  متخ  ار  نآرق  هبترم  هس  نآ 

. تسا هدناوخ  نآرق  ثلث  متخ و  هس  یناتسمز  زور  رد  یفوتم 821 ه  ینامی ، هللا  هبه  نب  نمحرلا  دبع  - 5

هحفص 84 ] ] 

: دنهورگ نیا  زا  هدرک و  متخ  ار  نآرق  راب  راهچ  زور  کی  رد  اهنآ  زا  یخرب  و 
مجنپ راب  يارب  کنیا  مدناوخ و  رخآ  هب  ات  ار  نآرق  راب  راهچ  زورما  دیوگ : یم  یفوتم 282 ه  یبض ، نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هصیبق  وبا  - 1

. تفگ رصع  زامن  ناذا  نذوم  هک  مدیسر  تئارب "  هروس "  هب 
، هتفرگ یهاوگ  هراب  میا  رد  اهنآ  هک  ءارق  زا  یهورگ  رضحم  رد  يزور  یفوتم 707 ه  يرقم ع  يادغب  یمحال  نسحلا  وبا  رهزا  نب  یلع  - 2

. نآ متفه  کی  رگم  هدرک  متخ  ار  نآرق  راب  راهچ 
: دنا هدرک  یم  نآرق  متخ  جنپ  ءاشع  برغم و  نیب  اهنآ  زا  یخرب  و 

ءاشع زامن  ماگنه  ات  برغم  زامن  زا  دـعب  دـش ، دراو  لاس 945 ه  رد  یفوتم  یثیرح ، يرـصم  سابعلا  وبا  میاـقآ  يزور  دـیوگ : یم  يوارعش 
لقن لاس 930 ه  رد  یفوتم  یعـضرم  یلع  مرگید  ياقآ  يارب  ار  هیـضق  نیا  نم  دومن و  نآرق  متخ  جنپ  هک  مدوب  دهاش  نم  تسـشن و  مشیپ 
کی يا  هجرد  ره  هک  مدـناوخ  زور  هنابـش  کی  رد  نآرق  متخ  زامن و 60  تعکر  دصیـس  مکولـس  لاح  رد  نم  مرـسپ ، تفگ : وا  مدرک و 

. تسا هدوب  نآرق  متخ 
دنلیبق : نیا  زا  دنا و  هدرک  یم  رتشیب  ای  نآرق و  متخ  تشه  زور  هنابش  کی  رد  اهنآ ، زا  یضعب  و 

یفوص بتاک  نب  دیـس  دننام : دـنا  هدرک  یم  نآرق  متخ  تشه  زور ، هنابـش  رد  نیملـسم  زا  یـضعب  دـیوگ : یم  يوون  بتاک ، نب  دیـس  - 1
. هنع هللا  یضر 

رامشب هورگ  نیا  زا  ار  وا  زین  بتاک  نامه  هحفص 78  رد  رارسالا  هنیزخ  بحاص  و 

هحفص 85 ] ] 

نامز طسب  ناسل و  یط  يور  راک  نیا  ایوگ  هدرک و  یم  بش  رد  مه  نارق  متخ  راـهچ  زور و  رد  نارق  متخ  راـهچ  وا  تسا : هتفگ  هدروآ و 
. تسا هتفرگ  یم  تروص 

. تسا نآرق  متخ  تشه  میراد  یهاگآ  نآ  زا  هک  زور  هنابش  رد  نآرق  متخ  مقر  نیرتشیب  دیوگ : یم  حیضوتلا "  باتک "  بحاص 
هدرک یم  نآرق  متخ  راهچ  زین  بش  رد  راهچ و  زور  رد  بتاک  نبا  تفگ : یم  هک  مدینـش  یبرغم  نامثع  وبا  خیـش  زا  دـیوگ : یم  یملـس  و 

. تسا
زور ره  رد  هک  تـسا  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ناـنآ  زا  یکی  دـیوگ : یم  هحفـص 7  هجحلا "  هماـقا  باـتک "  رد  یفنح ، یحلا  دـبع  خیـش  - 2

تسا هدرک  یم  نآرق  متخ  تشه  دنا : هدرک  لقن  يراخب  حیحص  ناحراش  زا  یخرب  هکنانچ 
نآرق متخ  تشه  زور  نامه  رصع  ات  متساخرب و  باوخ  زا  يا  هعمج  حبـص  دیوگ : یم  لاس 289 ه  رد  یفوتم  یطایمد ، لیهس  نب  رکب  - 3

مدومن 
یم نآرق  متخ  هد  زا  شیب  زور  هنابـش  رد  هـک  مدینـش  وا  زا  مدـید و  سدـق  رد  لاس 867 ه  رد  ار  یـسدقم  رهاط  وبا  دیوگ : یم  ینالطـسق 
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رد هک : درک  لقن  میارب  وا  زا  دزاس ، دنمرهب  ار  ناگمه  شملع  زا  ادخ  هک  فیرش  یبا  نب  ناهرب  مالسالا  خیـش  رتالاب  نیا  زا  و  تسا . هدرک 
. دیدرگ لئان  نآ  هب  دوش  یمن  یهلا  ضیف  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یتقیقح  رما  نیا  هدرک و  یم  نآرق  متخ  هدزناپ  زور  هنابش 

رد ار  نآرق  مامت  هک  دید  فاوط  ماگنه  ار  نمی  زا  يدرم  ياهفـصا  نیدلا  مجن  خیـش  هک : مدناوخ  داشرا "  باتک "  رد  دـیوگ : یم  وا  مه 
لئان نادـب  ناوت  یمن  ینابر  ددـم  یهلا و  ضیف  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یقیفوت  نیا  تسا و  هدـناوخ  یم  فاوط  زا  رود  تفه  اـی  رودـکی و 

. دیدرگ
هربو نب  زرک  دیوگ : یم  هحفص 319  دلج 1  مولعلا "  ءایحا  باتک "  رد  یلازغ 

هحفص 86 ] ] 

.ك دومن یم  نآرق  متخ  ود  رد  درک و  یم  فاوط  ادخ  هناخ  رود  راب  تفه  زور  هنابش  ره  رد  تشاد  تماقا  هکم  رد  هک 
تعکر ود  فاوط  راب  تفه  ره  اب  خـسرف و  هد  دوش  یم  فاوط  راب  تفهو  داتفه  لوط  دـهد : یم  هجیتن  نینچ  باسح  ماقم  رد  لمع  نیا  و 

نتفر ار  خسرف  هد  نآرق و  متخ  ود  زامن و  تعکر   280 دوش : یم  زور  هنابش  رد  اعومجم  هک  هدناوخ  یم  زامن 
هدش لقن  تسا  یبرغم  نیدم  یبا  خیش  باحصا  زا  هک  یناردس  یـسوم  خیـش  زا  دیوگ : یم  هحفص 78  رارـسالا "  هنیزخ  رد "  یلزان "  " 

تاذاحم رد  هدرک و  یم  عورـش  ار  نآرق  دوسالا "  رجح  ندیـسوب "  زا  دـعب  يو  تسا ، هدرک  یم  نآرق  متخ  داـتفه  زور  هنابـش  رد  وا  هک :
یم فرحب  فرح  ار  نآ  باحـصا  زا  یخرب  هک  هدرک  یم  تئارق  ار  نآرق  يروـط  مـه  ندـناوخ  ظاـحل  زا  هدوـمن و  یم  ماـمت  ار  نآ  باـب 

. دنا هدینش 
هبترم رازه  داتفه  زور  ره  هک  تسا  يداتوا  سیئر  ات و  هس  زا  یکی  یبرغم  نیدم  وبا  خیـش  تسا : هدمآ  باتک  نامه  هحفص 180  رد  زین  و 

. دنا هدرک  یم  متخ  ار  نآرق 
نامرف هک  یئاج  ات  دمآ  کبس  دواد  ترضح  رب  نآرق  تسا : هدومرف  هک  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  وا  هریره و  یبا  زا  شحیحص  رد  يراخب 

، دناوخ یم  ار  نآرق  مامت  ندش  نیز  زا  شیپ  دننک و  نیز  ار  شبوکرم  داد  یم 
نیا دوش و  یم  عقاو  دایز  لمع  نآ  رد  هجیتن  رد  تسا  دایز  تکرب  ياراد  مک  نامز  یهاگ  تسا : هتفگ  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ینالطـسق  و 

. ار ناکم  هکنانچ  دیجیب  یم  ار  نامز  دهاوخب  هک  شا  هتسیاش  ناگدنب  زا  یسک  ره  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح 

هحفص 87 ] ] 

: دیوگ یم  ینیما 
همه هکنآ  اب  تسا . هتشون  ار  اهنآ  ماهوا  ياهتسد  هک  تسین  ناینیشیپ  ياه  یئوگ  هدوهیب  ناگنـشذگ و  ياه  هناسفا  زج  دش ، هتفگ  هک  اهنیا 
هجو چیه  هب  دماین و  رد  یئادص  نیرتکچوک  نانآ  زا  مادک  چـیه  زا  لاح  نیا  اب  هتـشاد  رارق  شناوریپ  هیمیت و  نبا  ياهمـشچ  ربارب  رد  اهنیا 

یملع و ياه  باتک  رد  هن   ) دوش هتشون  هناسفا  بتک  رد  ياسا  یب  بلاطم  اه و  هناسفا  نینچ  دوب  هتسیاش  هک  یتروص  رد  دندرکن  یضارتعا 
. دوش هدنکفا  اهایرد  نایم  رد  ای  ددرگ و  نفد  اه  نابایب  ياه  لادوگ  رد  ای  و  یمالسا )

دورف میظعت  رـس  تاموهوم  ربارب  رد  هک  یناگرزب  نآ  رب  ياو  تسا ، تاموهوم  تافاوخ و  نینچ  لماش  یگزب  ياـه  باـتک  نیا  رب  افـسا  او 
، دنا هتسناد  ناشیاه  باتک  رد  لقن  هتسیاش  ار  اهنآ  هدروآ و 

یم راکـشآ  دـنیآ ، یم  ادـعب  هک  یناسک  يارب  ار  یگدنمرـش  نیا  یعقاو  هرهچ  هراـب ، نیا  رد  لـماک  تقد  هک  تسناد  یم  هیمیت  نبا  رگا  و 
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یم رظن  فرص  مالسلا  مهیلع  ندباعلا  نیز  ترضح  نیسح و  ماما  نینموملا و  ریما  زامن  زا  درک و  یم  توکـس  هراب  نیا  رد  هنیآ  ره  دزاس ،
، دیدرگ یمن  کنن  راع و  رود  نآ  زا  نتفرگ  داریا  اب  درک و 

: موقا مهل و  اریخ  ناکل  انرظنا  عمسا و  انعطا و  انعمس و  اولاق  مهنا  ول  و 
دوب "  رت  راوتسا  رتهب و  نانآ  يارب  هنیآ  ره  رگنب ، ام  لاحب  ونشب و  مه  وت  و  میدرک ، تعاطا  مدینش و  دنتفگ : یم  رگا   "و 

هحفص 88 ] ] 

مالسا رد  ثدحم 

هراشا

راوگرزب ربمایپ  دـنیوگ . یم  ثدـحم "  اهنآ "  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  هقباس  مما  دـننامه  مالـسا  تما  رد  هک : دـنراد  قاـفتا  نیملـسم  ماـمت 
. تسا هداد  ربخ  تیعقاو  نیا  زا  هدمآ  هصاخ  هماع و  قرط  زا  دیناسم  حاحص و  رد  هکنانچ  مالسا ،

قیرطب یشناد  وا  رد  هکنآ  ای  و  دنیبب ، ار  هتـشرف  هکنآ  ای  دشاب و  ربمایپ  هکنآ  نودب  دیوگ  یم  نخـس  وا  اب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  ثدحم ،
هک يرگید  یناعم  ای  و  دیآ ، دیدپ  تسا  یفخم  نارگید  رب  هک  یقئاقح  زا  شبلق  رد  هکنآ  ای  و  دوش ، داجیا  یلعا  ادـبم  زا  هفـشاکم  ماهلا و 

. دومن هدارا  نآ  زا  تسا  نکمم 
تخانـش صیخـست و  رد  فالتخا  هکنآ  تیاهن  تسا  نیملـسم  قرف  مامت  قافتا  دروم  مالـسا ، تما  ناـیم  رد  یـسک  نینچ  ندوب  اذـه  یلع 

. ار باطخ  نبا  رمع  تنس  لها  دنناد و  یم  ثدحم "  دنتسه "  وا  زا  دعب  ناماما  هک  ار  شمارگ  نادنزرف  یلع و  هعیش ، تسوا :
. دیئامرف هجوت  الیذ  هفئاط  ود  صوصن  زا  یئاه  هنومن  هب  کنیا  و 

تنس لها  صوصن 

ترـضح نآ  هک  تسا  هدروآ  ادخ  لوسر  زا  وا  هریره و  یبا  زا  هحفص 194  دلج 2  باطخ  نب  رمع  بقانم  باب  رد  شحیحـص  رد  يراخب 
هکنآ نودب  دـش  یم  هتفگ  نخـس  اهنآ  اب  هک  دـندوب  ینادرم  دـندرک ، یم  یگدـنز  امـش  زا  شیپ  هک  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  اعطق  دومرف " :

هتشاد دوجو  نانآ  زا  یسک  متما  نایم  رد  رگا  سپ  دنشاب ، ربمایپ 

هحفص 89 ] ] 

 " ثدحم . یبن و ال  نم  تسا " : هتفگ  سابع  نبا  تسا "  باطخ  نب  رمع  وا  دشاب ،
دیدرت يور  زا  ار  طرـش  مالک و  نیا  دـشاب "  نانآ  زا  یـسک  متما  ناـیم  رد  رگا  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هکنیا  دـیوگ " : یم  ینالطـسق 

. تسا ینالف  وا  دشاب  میارب  یتسود  رگا  یئوگ : یم  هکنانچ  تسا  هدومرف  دیکات  ناونع  هب  هکلب  تسا ، هتفگن 
. تسوا هب  تقادص  لامک  نداد  صاصتخا  هکلب  درادن ، یتسود  چیه  وا  هک  تسین  نیا  روظنم 

دوب . دهاوخ  رت  راوازس  رترب ، تما  نیا  رد  شندوب  سپ  هتشاد  دوجو  مالسا  تما  ریغ  نایم  رد  یتقیقح  نینچ  هک  دش  تباث  هک  یماگنه  و 
هلمج " و ال نارگید  شیپ  هدش و  تباث  رذ  وبا  يارب  اهنت  هتفگ  نیا  دیوگ : یم  ثدحم ) یبن و ال  نم   ) سابع نبا  هتفگ  حرش  رد  ینالطسق 
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نینچ ساـبع  نبا  تسا : هتفگ  دـیمح  نب  دـبع  هدروآ و  شعماـج  رخاوا  رد  هنییع  نب  نایفـس  ار  هملک  نیا  تسا و  هدـشن  تباـث  ثدـحم " 
 ". ثدحم یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  هدرک " و  یم  تئارق 

:" تسا هدروآ  نینچ  دنـس  لاصتا  نودب  ار  ثیدح  نیمه  هریره  یبا  زا  هحفص 171  دلج 2  راغ "  ثیدح "  زا  دعب  شحیحـص  رد  يراخب 
 ". تسا باطخ  نب  رمع  وا  دشاب  یسک  اهنآ  زا  متما  نایم  رد  رگا  هک  دنا  هدوب  یثدحم  دارفا  هقباس ، مما  رد  امش  زا  شیپ 

رب قئاقح  توبن ، بصنم  نتشاد  نودب  هک  تسا  یـسک  ثدحم  تسا : هتفگ  يراخب  دیوگ : یم  هحفص 431  دلج 5  شحرش  رد  ینالطسق 
یم نامگ  لاح  نیا  رد  هدـش  هداد  يربخ  وا  هب  هک  ایوگ  دوش  یم  عقاو  شـسفن  رد  يزیچ  تسا : هتفگ  یباطخ  و  دوش . یم  يراج  شناـبز 

ماقم نیا  دیآ و  یم  رد  تسرد  رادنپ و  یم  دسر ، یم  قحب  درب و 

هحفص 90 ] ] 

. تسا ءایلوا  لزانم  زا  دنمجرا ،
يزیچ نینچ  هک  هتـشادن  یهاگآ  وا  ایوگ  تسا  عقوت  لیبس  رب  ادخ  لوسر  هتفگ  نیا  دیوگ : یم  متما " ... نایم  رد  رگا  هلمج "  حرـش  رد  و 

. تسا روهشم  شریظن  لبجلا " و  هیراس  ای  ناتساد "  دیدرگ و  عقاو  یلو  دش ، دهاوخ  عقاو 
دنا هدوب  ثدحم "  دارفا "  امش  زا  شیپ  ياهتما  رد  تسا "  هدروآ  مرکا  ربمایپ  زا  وا  هشیاع و  زا  رمع  لئاضف  باب  رد  شحیحص  رد  ملـسم 

 ". تسا باطخ  نب  رمع  وا  اعطق  دشاب  نانآ  زا  یسک  متما  نایم  رد  رگا  و 
. دشاب هدش  ماهلا  وا  هب  هک  تسا  یسک  ثدحم "  زا "  روظنم  دیوگ : یم  بهو  نبا 

وبا تسا " و  همه  قاـفتا  دروم  تیاور  نیا  دـیوگ " : یم  تیاور  نیا  لـفن  زا  دـعب  هحفص 104  دلج 1  هوفـصلا "  هفـص  رد "  يزوج  نبا 
ار سابع  نبا  تئارق  و  تسا . هدروآ  ار  نآ  هریره  وبا  هشیاـع و  زا  فلتخم  قرطب  هحفص 257  دلج 2  راثالا "  لکشم  رد "  يواحط  رفعج 
 " تسا هتفگ  ثدـحم " و  یبن و ال  ـال  لوسر و  نم  کـلبق  نم  انلـسرا  اـم  و  تسا " : هدرک  لـقن  نینچ  جـح  هروس  زا  هکراـبم 51  هیآ  رد 

. هدش ماهلا  ینعی  ثدحم " 
زا هک  ار  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  دـیازفا : یم  تسا و  هدوب  ماـهلا  يور  هتفگ  یم  هک  ار  هچنآ  هنع  هللا  یـضر  رمع  دـنک : یم  هفاـضا  هاـگنآ 

ما : هدرک  تقفاوم  ادخ  اب  نم  ای  نم و  اب  ادخ  دروم  هس  رد  تسا : هتفگ  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  لقن  کلام  نب  سنا 
ماـقم نم  اوذـختا  و  دـش " : لزاـن  هیآ  نیا  اروف  میداد ؟ یم  رارق  یلـصم  دوخ  يارب  ار  میهاربا  ماـقم  شاـک  يا  ادـخ  لوسر  يا  متفگ ، - 1

 " یلصم میهاربا 
زا سپ  دنناشوپب  ار  دوخ  هک  یهد  روتسد  اهنآ  هب  هک  تسا  بوخ  دنوش  یم  دراو  امـش  نانز  رب  دب  بوخ و  دارفا  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ  - 2

باجح هیآ  يدنچ 

هحفص 91 ] ] 

. دیدرگ لزان 
شبیـصن امـش  زا  رتهب  یئاه  نز  دهدب ، ناتقالط  هچنانچ  میادخ  تسا  دیما  متفگ : دندرک  تریغ  راهظا  زا  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  نانز  - 3

دیدرگ لزان  هیآ  نیمه  هاگنآ  دیئامرف ،
: دیوگ یم  ینیما 
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، دناوخ دیاب  ار  مالسا  هحتاف  سپ  دشاب ، ماهلا  لیبق  زا  بلاطم  هنوگ  نیا  رگا 
رگا هک  یتروص  رد  دنرامش  یم  لئاضف  زج  ار  قوف  هثداح  نوچ  يا  هدننازرل  ثداوح  هک  دنلهاج  بقانم  تقیقح  تخانـش  زا  ردقچ  نانآ 

یم نیئاپ  ار  توبن  ماقم  هتفگ  نیا  اریز  دـننادب ، تسردان  ار  نآ  دـنریذپن و  رمع  زا  ار  راـتفگ  هنوگ  نیا  دـیاب  یم  دـندرک  یم  لـقعت  بوخ 
. دور یم  رامشب  ربمایپ  يارب  یتصقنم  دروآ و 

: دنا هدرک  فالتخا  نوثدحم "  ینعم "  هرابرد  املع ، دیوگ : یم  ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون 
. دشاب هدش  ماهلا  اهنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نوثدحم  تسا : هتفگ  بهو  نبا 

دنوش یم  رادربخ  ادتبا ، اهنآ  هک  ایوگ  تسا  بئاص  ناشرظن  دـننک  یم  رکف  يزیچ  هرابرد  هک  یماگنه  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـش : هتفگ  و 
، دننک يرکف  هاگنآ 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  اهنآ  اب  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  زین  و  دنیوگ . یم  نخس  اهنا  اب  ناگتشرف  هدش : هتفگ  زین  و 
. دریگ یم  همشچرس  اج  نیمه  زا  ءایلوا  تامرک  زا  یتمسق  دوش و  یم  يراج  ناشنابز  رب  تقیقح  هک  یناسک  نانآ  تسا : هتفگ  يراخب 

یناسک تسا ، رتاناد  ادـخ  هکنآ  اـب  نوثدـحم "  ینعم "  تسا : هتفگ  هحفص 199  دـلج 1  ضایرلا "  رد "  يربط ، نیدـلا  بحم  ظـفاح  و 
هک یناسک  زا  تستراـبع  هک  دوش  هتفرگ  شیرهاـظ  ینعم  هب  هملک  نیا  هک  تسا  نکمم  و  دـشاب ، هدـش  ماـهلا  اـهنآ  هب  تقیقح  هک  دنتـسه 

یقیرطب هکلب  یحو ، هار  زا  هن  اما  دنیوگ  یم  ثیدح  اهنآ  هب  ناگتشرف 

هحفص 92 ] ] 

. تسا یگرزب  تلیضف  دوخ  نیا  دوش و  یم  قالطا  ثیدح  مسا  نآ  اب  هک 
یم تئارق  نینچ  ار  جـح  هروس  زا  هیآ 51  ساـبع  نبا  تسا : هتفگ  هیطع  نبا  هک  تـسا  هدروآ  هحفص 79  دلج 12  شریـسفت  رد  یبطرق  و 

نایفس هدرک و  رکذ  هللا  دبع  نب  مساق  نب  هملـسم  ار  بلطم  نیا  ثدحم " و  یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و  تسا " : هدرک 
. تسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  رانید و  نب  رمع و  زا 

ینطاب تمکح  هب  دـهد و  یم  ربخ  یلاع  یبیغ  روما  زا  ناـنآ  اریز  ساـبع ،) نبا  تئارق  قبط   ) دـنتوبن ياـپمه  نیثدـحم  تسا : هتفگ  هملـسم 
رد باطخ  نب  رمع  دـننامه  دنـشاب ، یم  غورد  اطخ و  زا  موصعم  ناـشراتفگ  رد  دراد و  تقباـطم  عقاو  اـب  ناـشراتفگ  دـنیوگ و  یم  نخس 

. تسا هدرک  ملکت  نادب  هک  يا  هیلاع  نیهارب  هیراس " و  ناتساد " 
: تسا هدروآ  نینچ  هحفص 88  دلج 1  بیرقتلا "  حرش  یف  بیرثتلا  حرط  رد "  ار  هریره  یبا  ثیدح  هعرز ، وبا  ظفاح 

دنشاب و هتـشاد  توبن  ماقم  هکنآ  نودب  دش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  قئاقح  هک  دندوب  ینادرم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  امـش  زا  شیپ  ملـسم  روطب  " 
ریغصلا عماجلا  رد "  یطویس  هحفص 270 و  دلج 2  حیباصملا "  رد "  يوغب   " تسا . باطخ  نب  رمع  وا  دـشاب  اهنآ  زا  یـسک  متما  رد  رگا 

. دنا هدرک  لقن  روطنیمه  ار  نآ  زین  " 
عمج لوعفم و  مسا  لاد  حـتفب  نوثدـحم "  تسا " : هدروآ  نینچ  یبطرق  لوق  زا  هحفص 507  دلج 4  ریغصلا  عماجلا  حرـش  رد  يوانم "  " 

ادبم زا  هفشاکم  ماهلا و  قیرطب  وا  رد  هک  تسا  یسک  ثدحم  تسرد . نامگ  ياراد  ای  هدش و  ماهلا  ینعم  هب  ثدحم 

هحفص 93 ] ] 

ربمایپ هکنآ  نودـب  دـنیوگب  نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  ای  دوش و  يراج  شنابز  رب  هجوت ، نودـب  تقیقح  هکنآ  اـی  ددرگ و  ءاـقلا  یتعقاو  یلعا 
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هداد ربخ  وا  هب  بیغ  ملاع  زا  دروم  نآ  رد  ایوگ  هک  دـنک  قیبطت  عقاو  اب  نانچ  درب  یم  ینامگ  دـهد و  یم  يرظن  هک  یماـگنه  اـی  و  دـشاب ،
هک تسا  يدنمجرا  ماقم  نیا  دراد و  یم  یمارگ  نادب  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زا  مادک  ره  دـنوادخ  هک  تسا  یتمارک  نیا  تسا و  هدـش 

. دور یم  رامشب  ادخ  ءایلوا  تاماقم  زا 
زا تسا ، ربمایپ  وا  هک  ایوگ  هتسناد و  ریظن  یب  رما  نیا  رد  ار  وا  هک  ایوگ  تسا ، رمع  وا  دشاب  اهنآ  زا  یسک  متما  رد  رگا  و  هدومرف : هکنیا  و 

. تسا هدروآ  دیدرت  تروص  اب  رگا و  ظفل  اب  هک  تسور  نیا 
 " تسا دـیز  وا  دـشاب  یتسود  میارب  رگا  تسا : هتفگ  نیا  صاصتخا  دـیکات و  رب  ندرک  تلالد  رد  قیلعت  نیا  ریظن  و  تسا " : هتفگ  یـضاق 
وا زا  تسوا و  هب  صتخم  تقادص  هک  دیوگب  زیمآ  هغلابم  روطب  دـهاوخ  یم  هکلب  دـنک ، دـیدرت  زاربا  وا  تقادـص  رد  دـهاوخ  یمن  دـنیوگ 

 ". دنک یمن  زواجت 
ره هکنیا  تسا و  مک  رایـسب  يدرف  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دشاب " ... یـسک  متما  رد  رگا  هدمآ "  تیاور  رد  هکنیا  دیوگ : یم  یبطرق 

دنشاب یم  یبئاص  سدح  ياراد  هک  دنتسه  ماوع  مدرم  ءاملع و  زا  يرایسب  هچ  اریز  تسین ، نیثدحم "  ءزج "  دشاب  بئاص  شنامگ  یسک 
. دوب دهاوخن  رمع  ربخ  رد  یتصوصخ  تروص  نآ  رد  و 

: لیبق زا  دـنک  یم  تیبثت  ار  نآ  ققحت  يداـیز  یعطق  نئارق  اـما  تسا ، هدادـن  ربخ  رمع  ندوب "  ثدـحم  زا  عطاـق  روطب  مرکا  ربماـیپ  هچرگ 
.و تسا هداد  رارق  رمع  بلق  نابز و  رب  ار  قح  ادخ  نومضم "  نیدب  رمع  هرابرد  ادخ  لوسر  راتفگ  هوک " و  هوک ، هیراس  ای  ناتساد " 

هفسلف دندوب و  دایز  ثدحم "  دارفا "  مالسا ، ردص  زا  دعب  تسا : هتفگ  رجح  نیا 

هحفص 94 ] ] 

دوش یمن  تسا و  ءاـیبنا  متاـخ  اـم  ربماـیپ  دـندش و  هتخیگنارب  ناربماـیپ  لیئارـسا  ینب  رد  نوـچ  تسا و  مما  رگید  رب  مالـسا  يرترب  مه  نآ 
. دندش ادیپ  دایز  تما  نیا  رد  نوثدحم  نآ  ضوع  رد  ور  نیا  زا  دوش  هتخیگنارب  وا  زا  دعب  يربمایپ 

: هجوت لباق  هتکن 
تسار و فرط  هب  وا  مدیـسرپ ، سفن "  تاماقم  زا "  یـضعب  هرابرد  لادبا "  زا "  یخرب  زا  دـنا : هتفگ  ءافرع  زا  یـضعب  دـیوگ : یم  یلازغ 

هاگنآ دیئوگ ؟ یم  هچ  امش  تفگ : درک و  هجوت  شا  هنیـس  هب  هاگنآ  دیئوگ ؟ یم  یچ  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  تفگ : تسیرگن و  شپچ 
ود زا  متـسناد  یمن  ار  تلاوس  باوج  داد : خساپ  دـیدومن ؟ هجوت  پچ  تسار و  فرط  هب  تهج  هچ  هب  مدیـسرپ  وا  زا  داد ، ار  لاوس  باوچ 

نیا رب  انب  داد ، ربخ  نم  هب  مداد  خساپ  هک  روطنآ  مدیسرپ  ملد  زا  هاگنآ  دندوبن  دلب  زین  نانآ  مدیسرپ  دنا  هتشاد  رارق  مفرط  ود  رد  هک  هتشرف 
 ". تسا ثیدح  نیا  ینعم  نیمه  ایوگ  دنک : یم  هفاضا  یلازغ  تسا . هدوب  رتاناد  هتشرف  زا  وا 

رد یفوتم  یعازخ ، نیصح  نب  نارمع  لیبق : زا  دنا  هتفگ  نخس  نانآ  اب  ناگتشرف  هک  دبای  یم  ار  يدارفا  مجارت  بتک  رد  رگوجتسج  ناسنا 
دش و. غاد  تخوس و  هکنیا  ات  هتفگ  یم  نخس  اهنآ  اب  هدید و  یم  ار  هدننک  تظافح  ناگتشرف  دنا : هتشون  شا  هرابرد  هک  يرجه  لاس 52 

عطق ناشمالس  تقو  نبا  رد  دش  غاد  هگنآ  ات  دندرک  یم  مالس  وا  رب  ناگتـشرف  هک : تسا  هدروآ  هحفص 60  دلج 8  شخیرات  رد  ریثک  نبا 
. دنتفگ یم  مالس  وا  هب  دندمآ و  ششیپ  هرابود  گرم  زا  لبق  هظحل  دنچ  زا  شیپ  هاگنآ  دیدرگ ،

هب رگید  تخوس  شتآ  اب  هکنآ  ات  دینش  یم  دنتفگ  یم  وا  هب  ناگتشرف  هک  یمالس  تسا " : هدمآ  هحفص 58  دلج 1  بهذلا  تارذش  رد  و 
 ". تشاد ینازرا  وا  رب  ار  تمعن  نیا  هرابود  دومرف : فطل  وا  هب  دنوادخ  سپ  دینشن  ار  ناشمالس  لاسکی  تدم 

هحفص 95 ] ] 
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: هدمآ بیذهتلا  صیخلت  رد  هکنانچ  لامکلا "  بیذـهت  رد "  يزملا  جاجحلا  وبا  هحفص 90 و  دـلج 1  بیرثتلا "  حرط  رد "  یقارع  ظفاح 
. دنا هدرک  لقن  وا  هب  ار  ناگتشرف  نتفگ  مالس  نایرج 

: " هک دنا  هتفگ  هحفص 128  دلج 8  بیذهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هحفص 283 و  دلج 1  هوفصلا "  هفـص  رد "  يزوج  نبا  دعـس و  نبا 
 " دندرک . یم  هحفاصم  وا  اب  ناگتشرف 

. تسا لاس 427 ه  رد  یفوتم  حلاص  یناعملا  وبا  دنا ، هتفگ  نخس  نانآ  اب  ناگتشرف  هک  یناسک  هلمج  زا 
زا یکی  شیپ  دورب  تفرگ  میمـصت  دش ، يدیدش  یگراچیب  راتفرگ  یناضمر  هام  رد  یلاعملا  وبا  هک : دنا  هدرک  لقن  ریثک  نبا  يزوج و  نبا 
نم یلاعملا ، وبا  يا  تفگ : تسـشن و  ما  هناش  يور  يا  هدنرپ  متفر  یم  متـشاد  هکنیمه  دیوگ : یم  وا  دریگب ، ضرق  يرادقم  ات  شناگتـسب 

. دمآ مشیپ  درم  نامه  ادرف  دیوگ : یم  وا  دروآ ، میهاوخ  وت  شیپ  ار  وا  ورم ، اجنآ  هب  ما ، هتشرف  نالف 
وا دشاب  یـسک  متما  رد  رگا  ثدحم " و  دندوب "  یمدرم  نیـشیپ  ياهتما  رد  تسا " : هدومرف  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  یباطخ  نامیلـس  وبا 

. تسا یبرغم  نامثع  وبا  وا  دشاب  یسک  رصع  نیا  رد  رگا  میوگ : یم  نم  تسا " و  رمع 
 " دقان ییحی  نبا  ایرکز  ییحی  یبا  زا "  يزوج  نبا  يدادـغب و  بیطخ  دـقان "  ییحی  یبا  اب "  اروح "  نتفگ "  نخـس  تسا  لیبق  نیا  زا  و 

رخآ متخ  رد  هک  یماگنه  مدـیرخ  يا  هیروح  نآرق  متخ  رازه  راهچ  اـب  ادـخ  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  لاس 285 ه  رد  یفوتم 
 ". يدیرخ ارم  هک  منامه  نم  کنیا  يدرک و  افو  تدهع  هب  وت  تفگ " : یم  هک  مدینش  يا  هیروح  زا  یباطخ  مدوب 

هحفص 96 ] ] 

ثدحم هرابرد  هعیش  صوصن 

هراشا

نآ هرابرد  ثیدـح  راهچ  ثدـحم "  یبن و  لوسر و  نایم  قرف  ناونع "  تحت  هحفص 84  یفاک "  لوصا  باتک "  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث 
: تسا هدروآ 

 " ثدحم یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  هیآ " و  لیذ  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  وا  دیرب " و  زا "  ار  اهنآ  زا  یکی 
یبن لوسر و  ضرف ، رب  تسین و  ام  تئارق  رد  ثدحم   ) هملک نیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگ : یم  دیرب  تسا " : هدروآ  نینچ 

رد هک  تسا  یسک  یبن  و  دیوگ ، یم  نخس  وا  اب  دوش و  یم  رهاض  وا  رب  هتـشرف  هک  تسا  یـسک  لوسر  دومرف : دنتـسه ؟ اه  یک  ثدحم  و 
یمن ار  هتشرف  یلو  دونـش ، یم  ار  ادص  هک  تسا  یـسک  ثدحم  و  دوش ، یم  عمج  درف  کی  رد  تلاسر  توبن و  اسب  هچ  و  دنیب . یم  باوخ 
هیحان زا  تسا و  تسرد  هدید  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  دمهفب  دناوت  یم  هنوگچ  دنادرگب  تا  هتـسیاش  ادـخ  متفگ ، دـیوگ ، یم  دـیرب  دـنیب ،

ار يربمایپ  اب  ینامـسآ و  ياه  باتک  ناتنآرق  اب  دنوادخ  دـمهف ، یم  ار  نآ  هک  دـهد  یم  قیفوت  نانچ  وا  هب  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟ هتـشرف 
 ". تسا هدرک  متخ 

. تسا هتشاذگ  قرف  ثدحم  یبن و  لوسر و  نایم  روطنیمه  زین  رگید  ثیدح  و 
: دیوگ یم  هک  تسا  هرارز "  زا "  اهنآ  زا  یکی  تسا ، هدش  دای  لیصفت  هب  زین  رگید  ثیدح  ود  و 

رد هک  تسا  یـسک  یبن  دومرف : تسیک ؟ یبن  لوسر و  زا  روظنم  هک  مدیـسرپ  ایبن "  الوسر  ناک  ادـخ " و  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ار هتـشرف  دنیب و  یمن  باوخ  رد  دونـش و  یم  ار  ادص  دومرف : تسیچ ؟ ماما  تلزنم  متفگ : دـنک . یم  هدـهاشم  ار  هتـشرف  دـنیب و  یم  باوخ 
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. دومرف تئارق  ثدحم "  یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  ار " و  هیآ  نیا  هاگنآ  دنک  یمن  هدهاشم 

هحفص 97 ] ] 

تنابرق هک : تشون  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  يا  هماـن  فورعم  ساـبع  نب  نسح  دـیوگ : یم  هک  تسا  رارم "  نب  لیعامـسا  زا "  رگید  و 
رب لیئربج  هک  تسا  یـسک  لوسر ، تفگ : ای  تشون  شباوج  رد  ماما  تسا ؟ ماما  یبن و  لوسر و  نایم  یقرف  هچ  هک  هدـب  ربخ  نم  هب  مدرگ 

ياـیور دـننامه  دـنیب  یم  باوخ  رد  اـسب  هچ  دوش و  یم  لزاـن  یحو  وا  رب  دونـش و  یم  ار  شمـالک  دـنیب و  یم  ار  وا  و  دوش ، یم  لزاـن  وا 
ماما و  دونش ، یمن  ار  مالک  دنیب و  یم  ار  صخش  مه  یهاگ  دونش و  یم  ار  مالک  یهاگ  هک  تسا  یسک  یبن  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

. دنیب یمن  ار  صخش  دونش و  یم  ار  مالک  هک  تسا  یسک 
میهفت نوثدـحم و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناونع "  تحت  باتک  نامه  هحفـص 135  تسا و  نیمه  هدوب  یفاک  باـب  نیا  رد  هک  هچنآ  ماـمت 

: تسا هدروآ  ثیدح  جنپ  دنناگدش " 
متـشگرب هک  یتقو  تسا . هدوب  ثدـحم  ع )  ) یلع دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : یم  هک  تسا  نیعا "  نب  نارمح  زا "  اهنآ  زا  یکی 

یلع دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  متفگ : تسیچ ؟ دنتفگ : مدروآ ، ناتیارب  یبیجع  زیچ  هک  متفگ  اه  نآ  هب  مباحصا  شیپ 
؟ دنک یم  ثیدح  وا  هب  یک  يدیسرپن  ارچ  يدرک  يراک  هچ  دنتفگ : اهنآ  تسا . ثدحم  مالسلا  هیلع 

؟ دنک یم  ثیدح  وا  هب  یک  دندیـسرپ : نانآ  متفگ  مباحـصا  هب  يدوب  هدومرف  نم  هب  هک  هچنآ  مدرک : ضرع  وا  هب  ماما و  تمدخ  متـشگرب 
داد و ناکت  یفن  تمالع  هب  ار  شتـسد  ترـضح  تسا ؟ ربمایپ  وا  هک  دیئامرف  یم  ینعی  متفگ : دـنک ، یم  ثیدـح  وا  هب  هتـشرف  دومرف : ماما 

نایم رد  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  هدیسرن  امـش  هب  رگم  تسا  نینرقلا  يذ  دننام  ای  تسا و  یـسوم  نامیلـس و  هارمه  دننامه  وا  دومرف :
تسا ؟ اهنآ  دننام  امش 

یم وگزاب  مدرم  يارب  هک  ار  یمهم  روما  تخانش و  یم  ار  شلتاق  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  تسا : نیا  شصخلم  رگید  ثیدح  و 
: هک تسا  نیا  یکی  رگید ، ثیدـح  ود  و  دوب . ثدـحم "  یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  هکراـبم " و  هیآ  نیا  هلیـسو  درک ،

يوگتسار ءاملع  ناماما ، يرگید : دنا و  نوثدحم "  ص " )  ) دمحم ءایصوا 

هحفص 98 ] ] 

. دنتسه ثدحم  هدش  میهفت 
. دنیب یمن  ار  صخش  دونش و  یم  ار  ادص  هک : تسا  نیا  ینعم  رد  مجنپ  ثیدح 

. تسا هدوب  ثدحم  زین  ناملس  هدوب و  ثدحم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدروآ  هللا  دبع  یبا  زا  هحفص 260 دوخ  یلاما  رد  هفئاطلا  خیش 
. دنک یم  داجیا  نانچ  نینچ و  شلد  رد  دیآ و  یم  وا  شیپ  هتشرف  دومرف : تسیچ ؟ ثدحم  هناشن  متفگ : دیوگ ، یم  يوار 

دوش و یم  هتخادـنا  شلد  رگید  یـضعب  دوش و  یم  دراو  شلد  رد  هک  تسا  یـسک  اـم  زا  تسا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  زا  زین  و 
. دریگ یم  رارق  باطخ  دروم  رگید  یخرب 

ششیپ يزیچ  هراب  نآ  رد  دوش و  یم  لاوس  ماما  زا  هک  يزیچ  متفگ : مشـش  ماما  هب  دیوگ : یم  وا  هک  تسا  هدروآ  يرـصن "  ثرح  زا "  و 
دوش لاوس  هک  یماگنه  دش : هتفگ  ترضح  هب  و  دنز . یم  شـشوگ  رد  ای  دوش ، یم  دراو  شلد  رد  دومرف : دناد ؟ یم  ار  نآ  اجک  زا  تسین 
نیعا نبا  نارمح  زا  تاجردـلا "  رئاصب  رد "  رافـص "  ود و "  ره  اب  اسب  هچ  ندینـش و  ماـهلا و  يور  زا  دومرف : دـهد ؟ یم  باوج  هنوگچ 
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وا هب  یک  متفگ : ارچ ، دومرف : تسا ؟ ثدـحم "  مالـسلا "  هیلع  یلع  هک : يدومرفن  نم  هب  ایآ  مدرک : ضرع  مجنپ  ماما  هب  هک  تسا  هدروآ 
نینرقلا يذ  یـسوم و  هارمه  نامیلـس و  هارمه  دـننامه  وا  لثم  دومرف : لوسر ؟ ای  تسا  ربماـیپ  وا  متفگ : هتـشرف ، دومرف : درک ؟ یم  ثیدـح 

ار ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  ربخ  دومرف : تسا ؟ ربمایپ  وا  هک  دـندرک  شـسرپ  نینرقلا  يذ  دروم  رد  یلع  زا  هک  هدیـسرن  امـش  هب  ایآ  تسا ،
 ". تسا هدوب  شهاوخ  ریخ  زین  ادخ  هدوب و  ادخ  هار  رد  مدرم  هاوخ  ریخ  هتشاد ، یم  تسود  ار  وا  زین  ادخ  هتشاد  تسود 

: دـننامه دومرف : تسا ؟ هزادـنا  هچ  ات  ناـماما )  ) ءاـملع تیعقوم  مدرک : ضرع  مجنپ  ماـما  هب  تسا : هتفگ  وا  هک  هدرک  لـقن  نارمح  زا  زین  و 
هارمه نینرقلا و  يذ  ماقم 

هحفص 99 ] ] 

 ". دواد نامیلس و 
یناسک هچ  هب  تسا و  هزادنا  هچ  ات  امش  هبترم  ماقم و  مدرک : ضرع  مشـش  مجنپ و  ماما  هب  تسا : هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  زین  دیرب "  زا "  و 

نینرقلا "  يذ  یسوم و  هارمه  دننامه  دندومرف : دیراد ؟ تهابش  ناگتشذگ  زا 
؟ دـنربمایپ ایآ  دنتـسه ؟ یماقم  هبترم و  هچ  ياراد  ناماما ) ناـنآ =(  مدرک : ضرع  مجنپ  ماـما  هب  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  زین  راـمع  زا  و 

 ". نامیلس هارمه  یسوم و  هارمه  شناد و  رد  تسا  نینرقلا  يذ  دننامه  نانآ  تلزنم  دننایاناد و  نانآ  ریخ ، دومرف :

فاصنا يرواد و 

دایز تیاور  عون  نیا  هک  دوب  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ندوب  ثدـحم "  باب "  رد  هعیـش  تایاور  هدـمع  تمـسق  میدرمـش  رب  هک  اهنیا 
. تسا هدنکارپ  هعیش  بتک  رد  تسا و 

مما دننامه  مالسا ، تما  نایم  رد  تسا : نینچ  نآ  هدرشف  هدوب و  لاح  هتـشذگ و  رد  هعیـش  مومع  داقتعا  ءزج  هراومه  تایاور ، نیا  دافم  و 
نیا و  ربمایپ ، هن  دـننوثدحم  نایاناد و  نامه  دـنیوا ، زا  دـعب  ناـماما  هک  شنادـنزرف  نینموملا و  ریما   " ثدـحم ، دنتـسه "  يدارفا  هتـشذگ 

زین یـسراف  ناملـس  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  ربمغیپ  رتـخد  هکلب  تسین ، ناـشتماما  بصنم  هب  صوصخم  اـهنآ و  هب  رـصحنم  تفص 
تـسا یـسک  ثدحم "  میتفگ " : قباس  رد  هک  روطنامه  تسین و  ماما  یثدحم  ره  اما  دـنثدحم "  ناماما "  همه  يرآ  دـنماقم ، نیا  ياراد 

. رگید زیچ  هن  هعیش  رظن  رد  ثدحم  ینعم  تسا  نیا  دنادب ، هدش  هداد  لیصفت  هتشذگ  تایاور  رد  هک  یئاه  هار  زا  یکی  هب  ار  قئاقح  هک 
ربانب دمآ ، هتفگ  هک  دوب  اه  نیمه  باب  نیا  رد  هفئاط  ود  ره  صوصخب  تسا و  نیمه  ثدحم  هرابرد  ینـس  هعیـش و  شیپ  راتفگ  نیرخآ  و 

زج درادن ، دوج  هراب و  نیا  رد  یمالسا  بهاذم  رگید  هعیش و  نایم  یفالتخا  چیه  دینک : یم  هظحالم  هکنانچ  نیا 

هحفص 100 ] ] 

تسا هدرک  نشور  ام  يارب  خیرات  هک  تسا  ملع  دروم  رد  وا  صاخ  هریس  رطاخ  هب  مه  نیا  دناد و  یمن  نیثدحم "  زا "  ار  رمع  هعیش  هکنآ 
. میتسین نآ  نایب  ماقم  رد  العف  و 

كرزب تلیـضف  يا  هفئاـط  هب  تبـسن  تسا  ندوب "  ثدـحم  دروم "  رد  ینـس  هعیـش و  قاـفتا  دروم  هک  ار  یتـقیقح  نیا  تسا  لوقعم  اـیآ 
؟ تصقنم یهارمگ و  نارگید  هب  تبسن  دوش و  هدرمش 

 " شباتک رد  هنوگچ  هک  میسرپب  یمالسا  هعماج  رد  داسف  ناشفا  رذب  قافن و  هموثرج  یمیـصق ،) هللا  دبع   ) زاجح يوگغورد  زا  ات  ایب  نم  اب 
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يارب ناگتشرف  دوش و  یم  یحو  اه  نآ  هب  دنتـسه و  ءایبنا  هعیـش  رظنب  تیب  لها  ناماما  هک : دهد  یم  رظن  هنیثولا "  مالـسالا و  نیب  عارـصلا 
 "، دندقتعم نانآ  هرابرد  دنلئاق ، ءایبنا  هرابرد  هک  ار  يزیچ  نامه  شنادنزرف  زا  ناماما  همطاف و  هرابرد  نایعیش  دندروآ و  یم  یحو  نانآ 

. تسا هدرک  دانتسا  میا ، هدروآ  ار  نآ  لبق  تاحفص  رد  ام  هدش و  رکذ  یفاک  رد  هک  سابع "  نب  نسح  هبتاکم "  هب  رظن  راهظا  نیا  رد  وا 
 " هلاـسم راـکنا  زج  هدـش  ریگناـهج  شا  هتـسیاش  ءارآ  هک  یگرزب  تما  هب  تبـسن  اـه  تمهت  اـهارتفا و  نیا  هک  دـمهف  یمن  يدرم  نیا  ارچ 
رد تسین  مالـسلا  مهیلع  همطاـف  ناـشدرام  تیب و  لـها  ناـماما  اـب  ناگتـشرف  ندرک  ملکت  هدـمآ و  دـیجم  نآرق  رد  هـک  ندوـب "  ثدـحم 

؟ دنراد قافتا  هراب  نیا  رد  نیملسم  همه  هکیتروص 
نانآ رب  ناگتـشرف  دنربمایپ و  هماع  هدیقع  قبط  نارگید  باطخ و  نب  رمع  هک : دیوگب  دناوت  یم  ندوب "  ثدحم  لصا "  لوبق  اب  هعیـش  ایآ 

؟ دنا هدناسر  یم  یحو  هدش و  یم  لزان 
ار یگرزب  تسا : هدشن  هدینـش  یعقاو  هعیـش  زا  يدرف  چیه  زا  دـهد و  یمن  هار  یبهذـم  فطاوع  رد  ار  تمهت  غورد و  هاگ  چـیه  هعیـش  اما 

. تسا رودب  نآ  زا  هک  دنک  مهتم  یئاهزیچ  هب  ار  یتما  هک  اشاح  دنک و  اوران  بلاطم  غورد و  هب  مهتم 

هحفص 101 ] ] 

؟ تسا هدوبن  ءایبنا  هن  دنناملاع  مالسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  رب  ینبم  هعیش  حیرص  صوصن  درم  نیا  يور  شیپ  ایآ 
؟ تسا نینرقلا  يذ  نامیلس و  یسوم و  هارماه  لثم  دننامه  تیب  لها  ناماما  لثم  هک  هدوبن  ثیداحا  نیا  حیرص  ایآ 

باتک ناتنآرق  اب  دـنوادخ  تسا " : هدوبن  هدرک  لقن  یـضوع  ار  مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  اماراتفگ  وا  هک  یباـب  نمه  یفاـک "  " رد اـیآ 
؟"  تسا هدرک  متخ  ار  توبن  ناتربمایپ  اب  هداد و  نایاپ  ار  ینامسآ  ياه 

يوما و حور  كاـپان  دـنزرف  هک  یـسک  تسوارد و  هک  هچنآ  دوارت  نورب  هزوک  زا  اـما  هتـشاد ، رارق  شناگدـید  ربارب  رد  اـهنیا  ماـمت  ارچ ،
ءهداز تایـصوصخز  و ا  دوب ، دـهاوخن  رودـب  ازـسان  شحفز و  تسا و ا  تلاذر  یتسپ و  اب  مزالم  اعبط  دـشاب ، تسردان  ياه  هزیگنا  لماح 

تیب و لها  هب  دنک و  یم  هلمح  نانآ  هب  تشز  نابز  اب  دنک و  یم  نیملـسم  سومان  کته  دنز و  یم  شین  یعفا  دننامه  هک  تسا  نیا  يوما 
. دنز یم  تمهت  ارتفا و  شدیلپ  كاپان و  فالسا  زا  يوریپ  شا  هعیش 

نیا ریگ  یپ  ياه  شـشوک  موش و  دصاقم  دـناوتب  لماک  تریـصب  اب  رگ  وجتـسج  ناسنا  ات  میروآ ، یم  اجنیا  رد  ار  شراتفگ  صن  کنیا  و 
. دبای رد  تمهت  غورد و  هار  زا  یملسم » ياصع  قش  و  مالسا ، تما  نایم  فالتخا  داجیا  دروم  رد  ار  درم 

نب نسح  تسا : هتفگ  یفاک  رد  دوش . یم  یحو  تیب ، لها  ناماما  هب  هعیـش  رظنب  دسیون " : یم  ءهحفص 1  دلج 1  عارصلا "   " باتک رد  وا 
هک تسا  یـسک  لوسر  تفگ : باوج  رد  وا  تسا ؟ یقرف  هچ  ماـما  یبـن و  لوسر و  ناـیم  دیـسرپ : تشون و  اـضر  ماـما  هب  يا  هماـن  ساـبع 

ار صخـش  یهاگ  دونـش و  یم  ار  نخـس  یهاگ  یبن  و  ددرگ ، یم  لزان  وا  رب  یحو  دونـش و  یم  ار  شمالک  دنیب و  یم  لزان  وا  رب  لیئربج 
، دنهد یمن  ماجنا  يراک  جیه  ناماما  دنیب ، یمن  ار  صخـش  دونـش و  یم  ار  مالک  هک  تسا  یـسک  ماما  و  دونـش ، یمن  ار  نخـس  دنیب و  یم 
، دراد دوجو  هراب  نیا  رد  يرگید  هددعتم  صوصن  یفاک  رد  زین  و  دننک . یمن  زواجت  نآ  زا  هاگ  چیه  وا  زا  ینامرف  ادخ و  زا  نامیپ  اب  رگم 

هحفص 102 ] ] 

هب هک  یئاهزیچ  غیلبت  هب  رومام  نالوسر  دننامه  نانآ  اریز  دنتـسه  زین  لوسر  دوش و  یم  یحو  اهنآ  هب  دـنربمایپ و  هعیـش  رظن  هب  ناماما  سپ 
دنشاب ، یم  زین  هدش  یحو  اهنآ 
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یم یحو  تیب  لها  ناماما  هب  هک  درادـنپ  یم  هعیـش  میا : هتفگ  باتک  نیا  لوا  ءزج  رد  دـسیون : یم  باتک  ناـمه  هحفص 35  دلج 2  رد  و 
. دنروآ یم  یحو  ناشیا  رب  نامسآ  ادخ و  هیحان  زا  ناگتشرف  دوش و 

نایم قرف  هعیـش  رظن  هب  هک : تشذگ  زین  یهلا و  یحو  اب  رگم  دـنیوگ  یمن  نخـس  دـننک و  یمن  يراک  ناماما ، هک : ناشراتفگ  تشذـگ  و 
یم ار  هتشرف  يادص  یحو و  ناماما  اما  دنیب ، یم  دروآ  یم  یحو  شیارب  هک  يا  هتـشرف  دمحم  هک : تسا  نیا  شا  هیرذ  زا  ناماما  دمحم و 

تقیقح رد  نیا  هک  تسا  مولعم  و  هعیـش ، شیپ  ماما  لوسر و  و  ماما ، یبن و  نایم  قرف  تسا  نیمه  و  دنیب ، یمن  ار  وا  صخـش  یلو  دنونش ،
تسین . قرف 

هک تسا  یناسنا  تسا ، لوسر  یبن و  هک  یـسک  اریز  دـشاب ، اهنآ  يارب  هک  یئانعم  ره  هب  دـننالوسر  ءایبنا و  شیپ  تیب  لها  زا  ناـماما  سپ 
دشاب هتشرف  هطـساو  اب  وا  هب  ادخ  یحو  هاوخ  دیامن ، شخپ  غیلبت و  ار  نآ  هک  هدومن  فیلکت  وا  هب  هدرک و  یحو  وا  هب  ار  شتلاسر  دنوادخ 
درادن لوسر  ینعم و  تقیقح  رد  یتلاخد  هتشرف  ندید  قافتا  هب  و  دنک ، كرد  دونشب و  وا  زا  اهنت  هکلب  هن ، ای  دنیبب  ار  هطـساو  هاوخ  هن و  ای 

دیامن . غیلبت  ار  نآ  هک  هتشگ  رومام  هدش و  یحو  وا  هب  تسا  یناسنا  لوسر ، دنیوگ : یم  اذل  و 
. تسین غیلبت  هب  رومام  اما  هدش  یحو  وا  هک  تسا  یناسنا  یبن  و 

ار هچنآ  هعیش  سپ  دنقفتم . هراب  نآ  رد  همه  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  درادن و  لوسر  یبن و  ینعم  تقیقح  رد  یتلاخد  هتشرف  ندید  نیا  رب  انب 
هب دنموصعم و  نانآ  هک : دنرادنپ  یم  اهنآ  دراد . هدیقع  زین  شنادـنزرف  زا  ناماما  همطاف و  هرابرد  تسا  دـقتعم  نالوسر  ءایبنا و  هرابرد  هک 

هدنز هدرم  اهنآ  نیرتکجوک  هک  تسا  یتازجعم  نانآ  يارب  دندرگ و  یم  لزان  یهلا  ياه  نامرف  اب  اهنآ  رب  ناگتشرف  دوش و  یم  یحو  اهنآ 

هحفص 103 ] ] 

دنا "  هدرک  حیرصن  یفاک )  ) ناشیاه باتک  نیرتهب  رد  هکنانچ  تسا ، ندرک 
نوبذاکلا "  مه  کئلوا  هللا و  تایاب  نونموی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا 

 ". دننایوگوغرد نامه  نانیا  دنهد ، یم  تبسن  دنرادن  ادخب  نامیا  هک  یناسک  ار  غورد  اعطق 

هحفص 104 ] ] 

بیغ هب  هعیش  ناماما  ملع 

هراشا

لد رد  ینمـشد  هنیک و  ناشناماما  هعیـش و  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  مهیلع  هیلع و  هللا  تاولـص  دمحم  لآ  زا  ناماما  ملع  فارطا  رد  وگتفگ 
. تسا هدرک  ادیپ  عویش  دنراد ،

دهد و یم  رظن  روما  رد  یفاک  تریصب  نودب  دهد و  یم  هولج  قح  ار  لطاب  هک  دراد  دوجو  یبیرغ  بیجع و  راتفگ  اهنآ  زا  مادک  ره  شیپ 
زا یماما  هرابرد  یـسک  هعیـش  زا  ریغ  تسا و  درفتم  هدـیقع  نیا  هب  یمالـسا  بهاذـم  نایم  رد  هعیـش  هک  ایوگ  دروآ  یم  لیلد  شتلاـهج  رب 

دنتسه  اهازسان  اهشحف و  همه  قحتسم  نانآ  اهنت  اذل  تسا و  هدرکن  رازبا  ار  يا  هدیقع  نانچ  بهاذم  ناماما 
دنهاوخب هک  هاگ  ره  نانآ  دـنناد و  یم  ار  زیچ  همه  هعیـش  هدـیقع  قبط  ناـماما  ناونع " : تحت  عارـصلا "  رد "  یمیـصق "  هک "  ار  يزیچ 
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ناک و ام  ملع  تسا ، اهنآ  تساوخ  قبط  ناشندرم  درم ، دنهاوخ  تقو  هچ  دنناد : یم  نانآ  دـهد ، یم  ناشمیلعت  دـنوادخ  دـننادب ، ار  يزیچ 
. تسا یفاک  وت  يارب  دروم  نیا  رد  تسا  هتفاب  مه  هب  تسین "  هدیشوپ  اهنآ  رب  يزیچ  دنراد و  نوکی  ام 

. تسا دوجوم  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  صوصن  یفاک  رد  دسیون " : یم  باتک  نامه  زا  هحفص " ب "  رد  وا 
هک دنناد  یم  نیملسم  همه  هک  یتروص  رد  دنکیرش  بیغ  ملع  رد  ادخ  اب  ناماما 

هحفص 105 ] ] 

ادخ زج  هکنیا  هراب  رد  بهذم ، نایاوشیپ  راتفگ  تنس و  باتک و  صوصن  دنشاب و  یمن  کیرش  ادخ  اب  تفـص  نیا  رد  نالوسر  ناربمایپ و 
دروآ " ... درگ  باتک  کی  رد  ار  اهنآ  همه  دوش  یمن  هک  تسا  يردقب  دناد  یمن  بیغ  ملع  یسک 

بیغ ملع  تقیقح 

هراشا

، دشاب هدـنیآ  ای  ینونک و  ثداوح  هب  طوبرم  هاوخ  دـنراد  رارق  ام  يرهاظ  ساوح  دـید و  زا  نوریب  هک  یئاهزیچ  رب  یهاگآ  ینعی  بیغ  ملع 
. تسا رادقم  نکمم و  رشب  دارفا  مامت  يارب  يرهاظ  روما  رب  یهاگآ  دننامه  هک  تسا  یتقیقح 

یم ربخ  تداهش  بیغ و  همشچرس  زا  هک  یئاناد  رذگهر  زا  اهنت  دنتـسین  تیور  لباق  العف  هک  هدنیآ  ای  ینونک و  ثداوح  زا  یـسک  هاگ  ره 
ققحت زا  یعنام  چیه  دور و  یم  رامـش  هب  بیغ  ملع  زا  زین  یملع  نینچ  ددرگ  علطم  درخ  شناد و  قیرط  زا  ای  دنک و  لصاح  یهاگآ  دـهد 

. درادن دوجو  نآ 
هللا ءاقل  منهج و  تشهب و  تمایق و  زور  ناربمایپ و  ینامـسآ و  ياهباتک  ناگتـشرف و  ادخب و  نامیا  لیبق : زا  ناشیاهرواب  رتشیب  نانموم  الثم 
زور نآ  رد  هک  یئاهزیچ  یتشهب و  ياه  رـصق  ناـیروح و  باـسح و  روص و  خـفن  روشن و  ندـش و  هتخیگنارب  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  و 
ریبعت اهنآ  زا  زین  میرک  نآرق  رد  دنیآ و  یم  رامـش  هب  بیغ  مولع  ءزج  دنک ، یم  قیدصت  دراد و  رواب  نموم  هک  ار  هچره  دنوش و  یم  عقاو 

: تسا هدش  بیغ  هب 
 " دنراد نامیا  بیغ "  هب "  هکیناسک  بیغلاب " : نونموی  نیذلا 

دنسرت . یم  ناهن  رد  ناشیادخ  زا  هکیناسک  بیغلاب " : مهبر  نوشخی  نیذلا 
 " یناسرت یم  دنسرت  یم  ناهن  رد  ناشیادخ  زا  هکیناسک  اهنت  بیغلاب " : مهبر  نوشخی  نیذلا  رذنت  امنا 

يوریپ نآرق  زا  هک  ار  یسک  اهنت  بیغلاب " : نمحرلا  یشخ  رکذلا و  عبتا  نیذلا  رذنت  امنا 

هحفص 106 ] ] 

 " یناسرن یم  دسرت  یم  ناهن  رد  نامحر  زا  دنک و  یم 
دسرت "  یم  ناهن  رد  ادخ  زا  هک  یسک  بیغلاب " : نمحرلا  یشخ  نم 

 " تسا ششخب  دنسرت  یم  ناهن  رد  ناشیادخ  زا  هکیناسک  يارب  هرفغم " : مهل  بیغلاب  مهبر  نوشخی  نیذلا  نا 
 " تسا هدومرف  هدعو  ناهج  نیا  ناهن  رد  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  یندع  ياهتشهب  بیغلاب " : هدابع  هللا  دعو  ندع  تانج 

رت و هدرتسگ  بیغ  ملع  ياراد  دـنراد ، رواب  نآ  رب  نونموم  هک  هچنآ  رب  هوـالع  نآ  هدـنراد  هک  دـنک  یم  باـجیا  تلاـسر  توبن و  بصنم 
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دننک : یم  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  ریز  تایآ  دشاب . يرت  هبناج  همه 
راـبخا نیا  همه  و  نینموملل " : يرکذ  هظعوم و  قـحلا و  هذـه  یف  كءاـج  كداوـف و  هب  تبثن  اـم  لـسرلا  ءاـبنا  نم  کـلیلع  صقن  ـالک  و 

 ". دشاب نینموم  يارب  يرکذ  هظعوم و  راکنیا  رد  میزاس و  دنمورین  هلیسو  نادب  ار  تبلق  ات  مینک  یم  نایب  وت  يارب  ار  ناربمایپ 
ءابنا نم  کلذ  تسا : هدومرف  میرم  ناتـساد  نایب  زا  دـعب  هدرک و  لقن  ار  ناگتـشذگ  ياه  ناتـساد  شربمایپ  يارب  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  و 

مینک "  یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  نیا  کیلا " : هیحون  بیغلا 
یحو وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  نیا  کیلا " : اهیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کـلت  تسا : هدوزفا  زین  حون  ترـضح  ناتـساد  ناـیب  زا  دـعب  و 

مینک " . یم 
یم یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  راـبخا  زا  نیا  کـیلا " : هیحون  بیغلا  ءاـبنا  نم  کـلذ  تسا : هدومرف  زین  فسوی  ناردارب  ناتـساد  زا  دـعب  و 

. " مینک

هحفص 107 ] ] 

رهظی الف  بیغلا  ملاع  دنک : یم  حیرـصت  نینچ  دیجم  نآرق  نارگید ، هن  تسا  ناربمایپ  هب  صوصخم  بیغ  هب  ملع  زا  هلحرم  نیا  هکنیا  رد  و 
هدیدنـسپ هک  ار  يربمایپ  رگم  دنک  یمن  هاگآ  شبیغ  رب  ار  یـسک  تسا و  بیغ  هب  ملاع  ادخ  لوسر " : نم  یـضترا  نم  الا  دـحا  هبیغ  یلع 

. تسا
درادن : وا  ملع  هب  هطاحا  یسک  چیه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  اما 

الیلق "  الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  و  تسا : رادروخ  رب  يزیجان  ملع  زا  رشب  ءاش " و  امب  الا  هملع  نم  ءیشب  نوطیحی   "و ال 
شناد اما  تسا  یـصوصخم  هرهب  ناشمادک  ره  يارب  و  دنتـسه ، بیغ  ملع  ياراد  دـیجم  نآرق  صن  قبط  نانموم  ءایلوا و  ءایبنا و  همه  سپ 

هن تسا  مدع  هب  قوبـسم  و  یتاذ ، هن  تسا  یـضرع  دودحم و  فیک  مک و  ظاحل  زا  زاب  دشاب ، هتـشاد  رارق  هک  يا  هلحرم  ره  رد  اهنآ ، همه 
ياهدیلک وا  شیپ  وه " : الا  اهملعی  بیغلا ال  حیتافم  هدنع  و  هک : هدش  هتفرگ  ادخ  زا  يدمرـس و  هن  تسا  یئاهتنا  ءادتبا و  نآ  يارب  یلزا و 

 " درادن یهاگآ  وا  زج  اه  نآ  زا  یسک  تسا  بیغ 
مالعا رد  نینچمه  و  ثداوح ، اه و  گرم  اهالب و  دراوم  رد  ناـشبیغ  ملع  قبط  رب  ندرک  لـمع  رد  شتما  ناـیم  رد  شملع  ثراو  ربماـیپ و 

. دنتسه ادخ  نامرف  هزاجا و  هب  دنمزاین  مدرم ، هب  اهنآ 
مزلتـسم يزیچ  هب  ملع  هاگ  چیه  درادن ، رگید  هلحرم  اب  طابترا  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  دنتـسه  هلحرم  هس  مدرم ، هب  نآ  مالعا  لمع و  ملع و 
تاعارم دیاب  هک  تسا  يا  هدننک  عنم  لماوع  یضتقم و  تاهج  اهنآ  زا  مادک  ره  يارب  و  تسین ، مدرم  هب  نآ  مالعا  ای  نآ و  هب  ندرک  لمع 

ددرگ .
. تسین ینتفگ  لمعلا و  بجاو  دوش  هتسناد  هک  هچره  اذه  یلع 

هحفص 108 ] ] 

یف تاقفاوملا  شا "  هدنزرا  باتک  رد  یفوتم 790 ه  یبطاش  هب  روهشم  یمخل  یسوم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  ماما  كرزب  یلوصا  ظفاح و 
ای یبصغ و  نیعم  ءیش  نیا  هک  دوش  مولعم  هفشاکم  هار  زا  مکاح  صخـش  يارب  رگا  دسیون " : یم  هحفص 184  دلج 2   " ماکحالا  لوصا 

لام الثم  هک  دوش  تباث  هنیب  لیلد و  هار  زا  یلو  تسا ، دیز  کلم  لام  نیا  هکنآ  ای  دـیوگ و  یم  غورد  دـهاش  نیا  هکنآ  ای  تسا و  یـسجن 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 62 

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


دهد تداهش  دریذپن و  ار  دهاش  دنک و  ممیت  دناوت  یمن  سپ  دنک ، لمع  هفشاکم  قبط  رب  هک  تسین  زئاچ  مکاح  صخش  يارب  تسا  ورمع 
فشک و هب  داـمتعا  فشک  رطاـخب  نآ  زا  ناوت  یمن  دوش و  یم  نییعت  يرگید  ماـکحا  رهاوظ ، اـب  اریز  تسین ، دـیلا  يذـب  طوبرم  لاـم  هک 

. دوب یکتم  ایور "  هب "  دوش  یمن  هکنانچ  دومن  رظنفرص  تسارف  دوهش و 
يراک نینچ  هک  یتروص  رد  درک  ضقن  دـشاب  مهارف  شتابجوم  رهاظ  رد  رگا  ار  ماکحا  نآ  اب  ناوتب  دـیاب  یم  دوب  اور  يراک  نینچ  رگا  و 

. تسین اور 
رت یقطنم  رتایوگ و  شدوصقم  نایب  رد  امش  زا  یخرب  دیاش  دیروآ و  یم  مشیپ  تیاکش  امش  هدمآ " : ادخ  لوسر  زا  حیحص  تیاور  رد  و 
یم هک  يزیچ  قبط  رب  ار  مکح  دینک : یم  هظحالم  هک  يروط  هب  منک " ... یم  تواضق  مونـش  یم  هک  هچنآ  قبط  نم  اما  دـشاب ، يرگید  زا 

لماک یهاگآ  شندوب  لطاب  قح و  تقیقح و  زا  هدش  یم  ارجا ، وا  هلیسو  هک  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  یتروص  رد  عقاو  هن  هدرک  دیقم  دونش 
تـسا یلـصا  نیا  تسا و  هدومن  یم  تواضق  شا  هدینـش  قبط  اهنت  هدرک  یمن  لمع  شملع  قبط  رب  ادخ  لوسر  هاگ  جیه  اما  تسا ، هتـشاد 

. دراد یم  زاب  شملع  هب  ندرک  لمع  زا  ار  مکاح  هک 
هک دنادب  وا  اما  دنهد  تداهش  يزیچ  هرابرد  مکاح  شیپ  لداع  رفن  دنچ  هاگ  ره  هک : تسا  نیا  هدش  لقن  کلام "  زا "  هک  يروهشم  لوق 

وا رب  تسا  نآ  فالخ  قح 
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لمع اهنآ  تداهش  قبط  رگا  اریز  دشاب ، هتشادن  نانآ  بذک  دمعت  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دنک  لمع  اهنآ  تداهش  قبط  رب  هک  تسا  بجاو 
هار زا  هن  دشاب  هدش  لصاح  يداع  قیرط  زا  دص  رد  دص  مکاح  ملع  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دوب . دهاوخ  شیوخ  ملع  هب  مکاح  دـنکن 

. دراد تلاخد  نآ  رد  يرگید  روما  هک  یتاداع  قراوخ 
هن دشاب  هدش  لصاح  يداع  قیرط  زا  هک  تسا  یملع  هرابرد  وا  رظن  دنک ، تواضق  شملع  قبط  دناوت  یم  مکاح  دنک : یم  راهظا  هک  یسک 

تسا . یگرزب  لیلد  دوخ  نیا  هتسنادن و  ربتعم  ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  تسا  تهج  نیمه  يور  تاداع و  قراوخ  زا 
یـسک اریز  دنامن ، ظوفحم  رهاوظ  هک  دوش  یم  نیا  هب  رجنم  باب  نیا  ندوشگ  دـهد : یم  همادا  نینچ  باتک  نامه  هحفص 187  رد  ظفاح 

ار اهرطاخ  اسب  هچ  دـهاوخب  یبیغ  روما  اب  ار  وا  نتـشک  رگا  دـشاب و  يرهاظ  دـیاب  مه  وا  رذـع  هدـش  ررقم  وا  رب  لتق  يرهاـظ  ببـس  اـب  هک 
برد نیا  هتفرگ و  راک  نیا  ولج  دیاب  هک  هدش  هدیمهف  مالـسا  حور  زا  هک  یتروص  رد  دیآ  یم  دیدپ  رهاوظ  رد  یلزلزت  دنک و  یم  شوشم 

. دوش هتسب 
یـسک یلک  هدـعاق  نیا  رد  رکنا " و  نم  یلع  نیمیلا  یعدـملا و  یلع  هنیبـلا  هک : تسا  نیا  هـب  دنتـسم  هـک  ینیب  یمن  ار  يواـعد  باـب  اـیآ 

: " دومرف درک و  ادـیپ  هنیب  هب  جایتحا  دوب ، هتفرگ  رارق  راکنا  دروم  دوب و  هدـیرخ  هک  يزیچ  هرابرد  ادـخ  لوسر  یتح  تسا  هدـشن  ینثتـسم 
 ". تفرگ رارق  تداهش  ود  ياج  شتداهش  داد و  تداهش  شیارب  تباث  نب  همیزخ  هکنیا  ات  دهد ؟ یم  تداهش  میارب  یک 

.؟ دننکب دیاب  هچ  تما  داحآ  رگید  هک  ینک  یم  رکف  دنک ، لمع  يرهاظ  نیزاوم  قبط  لوسر ، هک  یتقو 
لام هنیب  ینعی : دـش  هتفگ  هک  تسا  نامه  هدـعاق  دـنکب  یئاعدا  نانآ  نیرت  هتـسیاش  هب  تبـسن  هعماج  درف  نیرتگرزب  رگا  باسح  نیا  يور 

. دوب دهاوخ  رابتعا  یب  یعرش  یهاون  رماوا و  دروم  رد  یبیغ  تارابتعا  سپ  رکنم . لام  مسق  تسا و  یعدم 
طرش نیا  رابتعا  هک  یتقو  دیوگ " : یم  باتک  نامه  زا  هحفص 189  رد  وا  زین  و 
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هک هچنآ  قبط  تسه  يا  هعـس  اهنآ  رد  هک  يا  هبولطم  ای  هزئاج  روما  تسا : نیا  تقیقح  نآ ؟ قبط  رب  لمع  تسا  زئاج  اجک  سپ  دـش  تباث 
: تسا مسق  هس  رب  نآ  تسا و  زئاج  اهنآ  رد  لمع  دش  هتفگ 

ای دیایب  وا  شیپ  دهاوخ  یم  تقو  نالف  رد  ینالف  هک  دناد  یم  دوهش ، فشک و  ياراد  صخـش  هکنیا  لثم  دشاب ، یحابم  رما  رد  هکنآ  لوا 
يارب ار  دوـخ  هجیتـن  رد  دراد  لد  رد  هک  یتسرداـن  تسرد و  داـقتعا  راـبخا و  نآ  زا  تسا  هاـگآ  اـی  هن  اـی  دـش  دـهاوخ  یلمع  وا  میمـصت 

. دیوج یم  يرود  نآ  زا  ای  دنک و  یم  هدامآ  شندمآ 
یتروص رد  دنیبب  یباوخ  روما  نیا  هرابرد  رگا  هکنانچ  تسا  عورـشم  زئاج و  وا  يارب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یملع  نینچ  قبط  رب  ندرک  لمع 

. دومن دهاوخ  لمع  نآ  قبط  رب  دشابن  یعورشمان  مزلتسم  هک 
دـسرت یم  شتبقاع  هک  یلمع  هب  مادقا  دنمدرخ  اریز  دور ، یم  دیما  نآ  زا  هک  دـشاب  يا  هدـئاف  رطاخ  هب  نآ  قبط  رب  ندرک  لمع  هکنیا  مود 

. دیآ یم  شیپ  دنیآ  شوخان  هجیتن  راک ، تبقاع  هب  هجوت  مدع  يور  یهاگ  هک  نآ  تیاهن  دنک  یمن 
باجیا ار  نآ  یتهج  ای  دشاب  یتجاح  رگا  سپ  درک ، دیهاوخ  هچ  هک  دـنیبب  هار  نآ  زا  ات  تسه  مه  یناحتما  تسا  يزایتما  هکنانچ  تمارک 

یم هک  هچنآ  مامت  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  مولعم  داد و  یم  ربخ  یناهنپ  روما  هب  جایتحا ، دروم  ادخ  لوسر  تشاد و  دهاوخن  یعنام  دـنک ،
. تسا هدومرف  یم  هدافتسا  نآ  زا  اهیدنمزاین  ياضتقم  قبط  تاقوا و  یضعب  رد  اهنت  هکلب  تسا ، هداد  یمن  ربخ  هتسناد 

یتحلصم رطاخ  هب  بلطم  نیا  نتفگ  دنیب ، یم  رس  تشپ  زا  ار  اهنآ  هک : داد  ربخ  دندناوخ  یم  زامن  شرـس  تشپ  هک  یناسک  هب  ادخ  لوسر 
دنک . ناشیهن  رما و  نآ  نودب  هدوب  نکمم  هکنآ  اب  تسا  هتشاد  دوجو  نآ  رابخا  رد  هک  هدوب 

نیا اـب  نکیل  تسا ، رت  راوازـس  تسخن  دروم  زا  دروم  نیا  رد  مرکا  ربماـیپ  تما  لـمع  سپ  شتازجعم ، تاـمارک و  رئاـس  تسا  نینجمه  و 
. دوب دهاوخن  زاوج  زا  شیب  هریغ  یهاوخ و  دوخ  بجع و  لیبق  زا  ءوس  بقاوع  زا  سرت  رطاخ  هب  لاح 
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. دننک هدامآ  الماک  ار  دوخ  ات  دوش  یم  هدافتسا  مدرم  نداد  تراشب  ای  ندناسرت و  يارب  نآ  زا  هک  تسا  يدروم  رد  موس 
رخآ رما  ندوب  تروص  رد  نآ  ندـشن  عقاو  ای  رگید و  يزیچ  ندوبن  تروص  رد  يزیچ  عوقو  زا  نداد  ربخ  لثم  تسا  زئاج  زین  تروص  نیا 

دوش .... لمع  نآ  قبط  رب  ات 
الوسر ایبن و  ربخ  نینرقلا و  يذ  طول و  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  دوه و  موق  رابخا  حون و  دـنزرف  ناتـساد  لقن  دـشابن  بیغ  زا  ارچ  سپ 

هتشذگ ؟
هک یماگنهو  هدرک  اشفا  شردـپ  يارب  ار  نا  وا  دوب و  هتفگ  شنارـسمه  زا  یخرب  هب  يرـس  روطب  ربماـیپ  هک  ار  هچنآ  دـشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

نمب ار  ربخ  نیا  ریبخ  میلع و  يادـخ  دومرف : تسا ؟ هداد  امـش  هب  ار  ربخ  نیا  یک  تفگ : ادـخ  لوسرب  وا  داد  ربـخ  شرـسمه  هب  ار  ناـیرج 
تسا ؟ هداد 

داد "  ربخ  تشادن  ار  نآ  لمحت  هک  ار  يزیچ  لیوات  رد  وا  هب  یسوم  هارمه  هک  ار  هچنآ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
دینک ؟ یم  هریخذ  نات  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هک  يزیچ  هب  مهد  یم  ناتربخ  و  تفگ : شتما  هب  یسیع  هک  ار  يزیچ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
دراد رارق  میورشیپ  هک  یتاروت  میامـش  يوس  هب  ادخ  لوسر  نم  لیئارـسا  ینب  يا  لیئارـسا " : ینب  يارب  یـسیع  هتفگ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

مهد ؟ یم  تراشب  تسا  دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  ندمآ  هبو  منک  یم  قیدصت 
؟ یئامن ناشهاگآ  دنلفاغ ، نآ  زا  هک  ناشرما  نیا  هب  ار  نانآ  ات  هدومرف : یحو  فسوی  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
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؟ داد ربخ  ادخ  نامرف  هب  شنیزفآ  قئاقح  دروم  رد  ناگتشرف  هب  مدآ  هک  ار  هچنآ  دشابن  بیغ  زا  ارچ  و 
خرات لئامـش و  مالـسا و  ربمایپ  هراـبرد  ناگتـشذگ  ياـهباتک  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  زا  هک  ناوارف  تراـشب  نیا  دـشابن  بیغ  زا  ارچ  و 

؟ تسا هدمآ  شتما  ناگدنز و 
هدـش تیاور  شتدالو  زا  شیپ  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  ناسیـسق  ناـنابهر و  ناـنهاک و  زا  هک  حیحـص  ياـهربخ  همه  نیا  دـشابن  بیغ  زا  ارچ 

تسا ؟
اه و نامـسآ  ملع  نوکی ، ام  ناک و  ام  ملع  بیغ : ملع  زا  يرادقم  شناگدنب  زا  یخرب  هب  دنوادخ  هک  درادن  دوجو  یعنام  چـیه  اج  نیا  رد 

ملع زا  يرادـقم  ار  یـسک  دـنوادخ  هکنیا  رد  یعنام  چـیه  هکناـنچ  دـهد ، میلعت  نـالوسر ، ناگتـشرف و  ملع  نیرخآ و  نیلوا و  ملع  نیمز ،
. درادن دوجو  دنیبب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  راو  میهاربا  ات  دنک  اطع  شیرهاظ 

نآ زا  يا  هلحرم  ره  رد  هکنآ  ول  تسا و  يرهاظ  ملع  ای  بیغ و  ملع  رد  کیرـش  ادخ  اب  هدـنب  هکنیا  روصت  هاگ  چـیه  دراوم ، هنوگ  نیا  رد 
قلعتم هاوخ  تسا ، ظوحلم  هراومه  وا  ملع  رد  يرـشب  یناکما  دویق  اریز  تسا ، يدایز  رایـسب  قرف  اهنآ  ناـیم  دور  یمن  دـشاب ، هتـشاد  رارق 

. دومن ادج  اهدیق  نیا  زا  ار  وا  دوش  یمن  دشاب و  راکشآ  ای  بیغ  شملع 
تسا . هارمه  سدقا  دحا  بجاو  تاذ  هب  صوصخم  یئاتکی  دویق  اب  راکشآ  ای  بیغ  هب  یهلا  ملع  اما 

نآ رد  هک  ظوفحم  حول  رد  هعلاطم  قیرط  زا  هک  دهدب  نذا  لیفارـسا  هب  الثم  ادخ  هاگ  ره  ینعی : ادخ ، هب  تبـسن  ناگتـشرف  ملع  نینچمه  و 
مزال كرـش  هار  نیا  زا  دوب و  دهاوخن  ملع  رد  کیرـش  ادخ  اب  هجو  چیه  هب  دنک  لصاح  یهاگآ  شنیزفآ  رارـسا  هب  تسه  زیچ  همه  ناینب 

. دمآ دهاوخن 
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ملع اب  درادـن  ناکم  نامز و  دریذـپ و  یمن  یگنوگچ  هک  یملع  و  دودـحم ، یـضرع  ملع  قلطم و  یتاذ  ملع  نایم  هسیاقم  الـصا  نیا  رباـنب 
ملع دیاش  هکنانچ  تسا  طلغ  هدش ، بسک  نارگید  زا  ملع  اب  لیـصا  ملع  و  تقوم ، ثداح و  ملع  اب  يدبا  یلزا و  ملع  و  دـیقم ، دودـحم و 

نآ و هار  رد  فالتخا  رطاخ  هب  اما  تسا ، کیرش  ناکما  رد  اه  نآ  همه  ملع  هکنآ  اب  اریز  دوش ، هسیاقم  رشب ، دارفا  رگید  شناد  اب  ناربمایپ 
دروم رد  دـلقم  ملع  دـهتجم و  ملع  منایم  دوش  یمن  هکلب  دزاس ، یم  ادـج  زیامتم و  مه  زا  ار  ود  نآ  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  یتایـصوصخ 

. دراد دایز  قرف  مه  اب  ود  نآ  لیصحت  هار  اریز  هدومن ، هسیاقم  دشاب ، هتشاد  هطاحا  اهنآ  همه  هب  دلقم  هچ  رگا  یعرش  ماکحا 

؟ ادخ هب  صوصخم  بیغ  ملع 

قیرط نیمه  هب  راکـشآ  هب  ملع  دـننام  دـشاب  فـیک  مک و  هب  دـیقم  هکنآ  نودـب  قـلطم  یتاذ و  بیغ  مـلع  هدـش  داـی  بلاـطم  هـب  هجوـت  اـب 
. يراکشآ بیغ و  ملع  ره  هن  تسوا  یتاذ  تافص  زا  صوصخم و 

ادخ زج  وکب  هللا " : الا  بیغلا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملعی  لق ال  تسا : هدـش  روظنم  هکرابم  تایآ  نیا  رد  اتابثا  ایفن و  ینعم  نیمه  و 
 ". دنناد یمن  بیغ  ملع  دنراد ، رارق  نیمز  نامسک و  رد  هک  یناسک 

تسا اه  لد  رارسا  رب  ياناد  وا  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  ياناد  ادخ  رودصلا " : تاذب  میلع  هنا  ضرالا  تاومسلا و  بیغ  ملاع  هللا  نا 
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".
دیهد یم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  دناد و  یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  ادخ  نولمعت " : امب  ریـصب  هللا  ضرالا و  تاومـسلا و  بیغ  ملعی  هللا  نا 

تسا " . انیب 
یم هدنادرگ  رب  تسا  راکشآ  بیغ و  ياناد  هک  يادخ  يوس  هب  سپـس  نولمعت " : متنک  امب  مکئبنیف  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث 

 ". دنک ناتراد  ربخ  دیداد  یم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  ات  دیوش 

هحفص 114 ] ] 

. تسا میحر  نامحر و  وا  تسا  تداهش  بیغ و  ياناد  يادخ  وا  میحرلا " : نمحرلا  وه  هداهشلا  بیغلا و  ملاع 
. " تسا میحر  زیزع و  ناهن ، راکشآ و  ياناد  هک  ییادخ  نآ  تسا  نیا  میحرلا " : زیزعلا  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  کلذ  " 

. تسا میکح  زیزع و  ناهن ، راکشآ و  ياناد  يادخ  میکحلا : زیزعلا  هداهشلا  بیغلا و  ملاع 
ادخ ياه  هنیزخ  میوگ  یمن  امـش  هب  کلم " : ینا  لوقا  بیغلا و ال  ملعا  هللا و ال  نئازخ  يدنع  مکل  لوقا  ال  دنک : یم  لقن  ربمایپ  حون  زا  و 

متسه " . هتشرف  نم  هک  میوگ  یمن  مهاگآ و  بیغ  زا  هن  تسا و  نم  شیپ 
مدوزفا " . یم  مریخ  عفن و  رب  متشاد  بیغ  ملع  رگا  و  ریخلا " : نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعا  تنک  ول  دنک : یم  لقن  شربمایپ  لوق  زا  و 

تابثا یفن و  ظاحل  زا  هلاسم  نیا  رد  تنس  باتک و  هلدا  نایم  یضراعت  هک  دوش  یم  هتـسناد  میدرک  نایب  ملع  هرابرد  هک  یلیـصفت  نیا  اب  و 
. دراد هجوت  یصاخ  هیحان  هب  تابثا  زو  یفن  هلدا  زا  مادک  ره  هکلب  درادن ، دوجو 

یضعب رد  سکع . رب  و  تسا ، هدش  تابثا  رگید  یضعب  رد  هک  تسا  نآ  ریغ  هدش  یفن  هلدل  زا  یـضعب  رد  بیغ  ملع  دروم  رد  هک  ار  هچنآ 
ییحی باوج  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نایب  دننام  تسا  هدش  تهج  ود  نیا  هب  هراشا  تیب  لها  قیرط  زا  هدرا  صوصن و  زا 

هللا ناحبس  دومرف " : شباوج  رد  اما  دیراد ؟ بیغ  ملع  امـش  هک  دننک  یم  لایخ  مدرم  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع  هک  نسح  نب  هللا  دبع  نب 
: دومرف هاگنآ  تسا  هدش  تسار  مندب  رس و  ياهوم  مامت  مسق  ادخب  دراذگب  مرس  يور  ار  تتسد 

هحفص 115 ] ] 

. " تسین ادخ  لوسر  زا  یثاریم  زج  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  هن 
یسیع رگا  الثم  دنک ، یم  قرف  دییقت  قالطا و  ظاحل  زا  اه  هدیرفآ  رد  تافص  نامه  ریظن  اب  هک  راگدرورپ  تافـص  رگید  تسا  نینچمه  و 
نآرق رد  هکنانچ  دزاسب ، ادخ  نذا  اب  لگ  زا  يا  هدنرپ  ياج  هب  لگ  زا  یئاناد  ناسنا  ای  دنک ، هدنز  ادخ  نذا  اب  ار  اه  هدرم  مامت  مالـسلا  هیلع 

هک تفگ  ناوت  یمن  دوش "  یم  هدـنرپ  ادـخ  نذا  اب  ممد و  یم  نآ  رد  مزاـس  یم  هدـنرپ  دـننامه  امـش  يارب  لـگ  زا  تسا " : هدـمآ  دـیجم 
اب يرگید  تسا ، ادخ  هدنناریم  هدننک و  هدنز -  رایتخا و  بحاص  زاب  تسا ، هدش  کیرـش  ندیرفآ  هدرم و  ندرک  هدـنز  تفـص  رد  یـسیع 

دودحم . نارگید  تفص  تسا  قلطم  وا  تفص  دهد ، یم  ماجنا  يراک  نینچ  وا  نامرف 
تشوگ و تسوپ و  مشچ و  شوگ و  شیاربو  دـنک  یم  ریوصت  دـهاوخ  یم  ادـخ  هکنانچ  ار  لـفط  اـه  محر  رد  هک  يا  هتـشرف  نینچمه  و 
اه محر  رد  تسوا  تسا و  هدننک  ریوصت  هدننیرفآ و  هک  تسا  ادخ  تسین ، کیرش  تافص  نیا  رد  شیادخ  اب  وا  دهد ، یم  رارق  ناوختـسا 

. دنک یم  ریوصت  دهاوخب  هک  روط  ره 
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هحفص 116 ] ] 

تواقش تداعس و  رـش و  ریخ و  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  بئاصم و  راتفر و  لجا و  يزور و  ات  دتـسرف  یم  محر  هب  ادخ  هک  يا  هتـشرف  زین  و 
همه درادن و  یکیرـش  تنطلـس  رد  هک  تسا  ادخ  اهنت  دوب ، دهاوخن  ادخ  کیرـش  زین  وا  دمدب  وا  رد  ار  حور  هاگنآ  دـسیونب و  تسا  نینج 

. تسا هدومرف  ریدقت  هدیرفآ و  ار  زیچ 
یم ار  اه  ناج  دریگ "  یم  ار  ناـتیاه  ناـج  تسا  امـش  روماـم  هک  توملا  کـلم  وگب  نآرق "  صن  قبط  هکنآ  اـب  توملا "  کـلم  زین "  و 

( دریگ یم -  ندرم  ماگنه  ار  اه  ناج  ادخ  : ) دیوگ یم  میوگ  یم  میرک  نآرق  هکنانچ  اه  ناج  نتفرگ  هک  تسا  تسرد  لاح  نیا  اب  دریگ ،
تبسن تسا : تسرد  هکنانچ  دشابن  رما  نیا  رد  وا  کیرش  هجو  چیه  هب  توملا  کلم  دشاب و  وا  هدنناریم  دشاب و  هتـشاد  ادخ  هب  صاصتخا 

دنریگ یم  ار  ناشناج  ناگتـشرف  دـنا  هدرک  متـس  هک  نانآ  دـیوگ : یم  میرک  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دوش  هداد  ناگتـشرف  اـه  ناـج  نتفرگ 
 " دنریگ . یم  ار  ناشناج  ناگتشرف  یشوخ  اب  هکنانآ 

. دوب دهاوخن  تیصعم  هانگ و  ادخ ، ریغ  هب  ندناریم  نداد  تبسن  رد  تسین و  تایآ  نیا  نایم  رد  یضراعت  هنوگ  چیه  و 
دباوخ  یمن  هداد ، رارق  شیارب  ادخ  هک  یصوصخم  شنیرفآ  قبط  هتشرف ، زین  و 

هحفص 117 ] ] 

. دوب دهاوخن  کیرش  مون "  هنس و ال  هذخات  هدوتس " ال  ار  دوخ  هکنانچ  ادخ  اب  تفص  نیا  رد  لاح  نیا  اب  دنز  یمن  ترچ  و 
هک تسوا  زاب  دوب  دهاوخن  ادخ  کیرـش  یـسک  نینچ  دنک ، هدنز  ار  هدرم  نیمز  دناوتب  هک  دنک  تیانع  یتردق  نانچ  یـسک  هب  ادخ  رگا  و 

. دنک یم  هدنز  ار  هدرم  نیمز 

یمیصق اب  يراتفگ 

هب ار  نامه  دـنوادخ  دـننادب ، ار  يزیچ  دـنهاوخب  هاگ  ره  ناماما  هکنیا " : دروم  رد  هعیـش  راتفگ  هک : مینک  لاوس  یمیـصق  زا  دـیئایب  کنیا 
ملع رد  ادـخ  اب  ناماما  هکنیا  اب  تسا  مزالم  هعیـش  هتفگ  نیا  دریگ : یم  هجیتن  وا  هک  دراد  كرـش  اـب  یطاـبترا  هچ  دـهد "  یم  میلعت  ناـنآ 

دوب ؟ دنهاوخ  کیرش  بیغ 
؟ تسناد ناسکی  ادخ  اب  نانآ  ملع  ناوت  یم  هنوگچ  دوب ، دهاوخ  وا  مالعا  ادخ و  هیحان  زا  رابخا  اب  نانآ  شناد  هکنیا : ضرف  زا  دعب  رخآ 

، تسین هدیـشوپ  یفخم و  نانآ  رب  يزیچ  دـنملاع و  نوکی "  ام  ناک و  امب  تبـسن "  ناماما  هکنیا : هب  داقتعا  تسا  هدرک  ناـمگ  ناداـن  نیا 
ار وا  دنک  دودحم  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، وا  تافـص  ندرک  دودحم  وا و  شناد  دیدحت  و  بیغ ، ملع  تفـص  رد  ادخ  هب  كرـش  مزلتـسم 

یمن بیغ  ملع  یـسک  ادـخ  زج  هکنیا  دروم  رد  تنـس  باـتک و  صوصن  تقیقح  هک  یتروـص  رد  تسا ، نآ  زا  هزنم  ادـخ  تسا و  هدرمش 
ملع نودب  ادخ  هرابرد  مدرم  زا  یخرب  دیرم " : ناطیـش  لک  عبتی  ملع و  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  و  تسا : هدنام  یفخم  وا  رب  دـناد 

 ". دنیامن یم  يوریپ  نامرفان  ناطیش  زا  دننک و  یم  هلداجم 
تیاور دروم  رد  تنس  لها  نایاوشیپ  رب  هتشادنپ  هعیش  ناماما  بیغ  ملع  دروم  رد  وا  رد  هک  یکرـش  نیا  هنوگچ  مینک : نم  لاوس  وا  زا  ام  و 

؟ تسا هدنام  ناهنپ  ریز 

هحفص 118 ] ] 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 67 

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


یمیـصق بهذم  ماما  دمحا  تسا . هتخومآ  وا  هب  ار  تمایق  زور  ات  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  ادـخ  لوسر  هک : هدرک  لقن  هفیذـح "  هرابرد " 
ره نم  مسق  ادخب  تفگ : یم  هک  مدینـش  نامیلا  نب  هفیذح  زا  تسا  هتفگ  وا  دنک  یم  لقن  سیردا  یبا  زا  هحفص 388  دلج 5  شدنسم  رد 

 ". مناد یم  دوش  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  يا  هثداح 
هن تسا و  لاحم  هن  یگدنز  نآ و  نایم  رییخت  تروص  رد  نآ  ندرک  رایتخا  شگرم و  ماگنه  زا  ناسنا  یهاگآ  هک  هتسنادن  یمیصق  هراچیب 

مالسلا . مهیلع  هعیش  ناماما  هب  دسر  هچ  ات  نموم  تمظع  اب  ماقم  زا  دیعب 
؟ تسا هاگآ  ان  عالطا و  یب  دنا  هداد  رارق  ناشلئاضف  ءزج  هدرک و  لقن  ناشناماما  هرابرد  شنابهذممه  هک  ار  هچنآ  درم  نیا  ارچ 

هیدـه ناونعب  رکب  وبا  يارب  هک  يا  هریرح  هدـلک  نب  ثراح  هفاحق و  یبا  نب  رکب  وبا  تسا "  هتفگ  هک  دـنا  هدرک  لقن  باهـش  نبا  زا  ناـنآ 
نم و تسا  هلاسکی  مس  نآ  رد  اریز  ردارب  تسد  اذغ  نیا  زا  ادخ  لوسر  هفیلخ  يا  تفگ : رکب  وبا  هب  ثراح  دـندروخ ، یم  دـندوب ، هدروآ 

. " دندرم زور  کی  رد  نانآ  دیسر و  رخآ  هب  لاس  نآ  ات  دندوب  لیلع  هراومه  نانآ  تشادرب  تسد  مه  وا  و  درم ، میهاوخ  زور  کی  رد  وت 
هدید شگرم  دروم  رد  رمع  هک  یباوخ  ناتـساد  هحفص 74  دلج 2  شـضایر  رد  يربط  و  هحفص 48 و 51 ، دلج 1  شدنـسم  رد  دمحا  و 

. دوب هدشن  هلصاف  هعمج  کی  زا  شیب  دندز  رجنخ  وا  هب  هک  يزور  ات  وا  باوخ  نایم  دنا و  هدرک  لقن  دوب ،
ات اریز  نکب ، ار  تتیـصو  نینموملا  ریما  يا  تسا : هتفگ  رمع  هب  وا  هک  هدرک  لـقن  راـبحالا  بعک  زا  هحفص 75  دـلج 2  ضایر  باتک  رد  و 

بعک هلمج  نآ  زا  مدرم و  دز و  رجنخ  وا  هب  ولول  وبا  تشذگ  زور  هس  هک  یتقو  درم ، یهاوخ  رگید  زور  هس 

هحفص 119 ] ] 

. تسا هتفگ  بعک  هک  تسا  نامه  فرح  تفگ : رمع  دندش ، دراو  وا  رب 
اریز نک ، نوریب  هنیدم  زا  ار  اهمجع  ای  شاب ) هتـشاد  هظفاحم  ینعی :  ) شاب بظاوم  تفگ : رمع  هب  يرازف  نصح  نب  هنییع  هک : هدـش  تیاور 
درک . رورت  عضوم  نآ  رد  ار  وا  ولول  وبا  ادعب  هک  یعضوم  نآ  يور  تشاذگ  ار  شتسد  .و  دننک رورت  ارت  عضوم  نیا  رد  نانآ  مسرت  یم 

یبارعا هفیلخ ، يا  تفگ : یم  يدرم  مدینش  هک  میدوب  هوک  يور  هفرع  رد  رمع  اب  تسا ؟: هتفگ  هدرک  لقن  معطم  نب  ریبج  زا  كاحـض  نبا 
، دوب دهاوخن  هدنز  هدنیآ  لاس  نینموملا  ریما  مسق  ادخب  دنک  عطق  ار  تنابز  ادخ  تسیچ ؟ ادص  نیا  تفگ : مرـس  تشپ  زا  بهل  هلیبق  زا  يا 
، تسکـش ار  شرـس  دروخ و  وا  رـس  هب  یگچوـک  گنـس  میدرک  یم  هرمج  یمر  رمع  اـب  هک  یماـگنه  مدرک . شبدا  متفگ و  دـب  وا  هب  نم 

درم نامه  وا  مدـید  مدرک  هجوت  نم  درک . فقوت  یهاوخن  اـج  نیا  رد  هدـنیآ  لاـس  هک  نینموملا  ریما  يا  شاـب  هتـشاد  هجوت  تفگ : يدرم 
. درکن جح  رمع  رگید  هک  مسق  ادخب  تسا . یبهل 

یقهیب تسا . هداد  ربخ  رمع  تداهـش  زا  نفد  ماگنه  يا  هدرم  رکب ، وبا  تفالخ  مایا  رد  هک  تسا  نیا  رتروآ  تفگـش  ینک  یم  بجعت  رگا 
یم نفد  دوب  هدش  هتـشک  همامی "  رد "  هک  ار  سیق  نب  تباث  هک  یناسک  هرمز  رد  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  يراصنا  هللا  دیبع  نب  هللا  دـبع  زا 

هب تسا ، میحر  راکوکین و  نامثع  تسا و  دیهش  رمع  تسا ، قیدص  رکب  وبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  تفگ : یم  مدینـش  هک  مدوب  دندرک 
هدوب  هدرم  هک  میتسیرگن  وا 

. تسا هدروآ  ناشنانخس ، اه و  هدرم  ندرک  هدنز  لصف  رد  ءافشلا "  باتک "  رد  ار  ناتساد  نیا  یضاق "  " 
شیپ دوب ، هرصاحم  رد  نامثع  هک  ینامز  نآ  رد  دیوگ : یم  مالس  نب  هللا  دبع 

هحفص 120 ] ] 
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؟ مدـید باوـخ  رد  بشید  هک  ار  يزیچ  مهدـن  ربـخ  وـت  هب  اـیا  مردارب ، هب  اـبحرم  مردارب  هب  اـبحرم  تفگ : وا  متفگ ، مالـس  وا  هب  متفر و  وا 
هتشادهگن تا  هنشت  دومرف : يرآ  متفگ : دندرک ؟ ترصاحم  دومرف : ما  هدرک  هدهاشم  الاب  هچرد  نیا  رد  ار  ادخ  لوسر  تفگ : ارچ . متفگ :

مفک هنیـس و  نیب  ار  نآ  تدورب  مه  زونه  مدش و  باریـس  مدیـشون و  نآ  زا  داتـسرف و  میارب  الاب  زا  بآ  زا  يولد  هاگنآ  يرا ، متفگ : دـنا ؟
رایتخا ار  وا  شیپ  راطفا  نم  مزاس ، تزوریپ  نانآ  رب  یهاوخ  یم  رکا  نک و  راـطفا  اـم  شیپ  یتساوخ  رگا  دومرف : هاـگنا  منک . یم  ساـسحا 

. مدرک
بش ادرف  هک  شاب  ابیکـش  دنتفگ : نم  هب  مدید  باوخ  رد  بشید  ار  رمع  رکب و  وبا  ادخ و  لوسر  نم  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  وا  زا  زاب  و 

. درک یهاوخ  راطفا  ام  شیپ 
ام شیپ  هعمج  نیمه  رد  وت  دوـمرف : نم  هب  مدـید  باوـخ  رد  ار  ادـخ  لوـسر  نم  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  ناـمثع  زا  تلـص  نب  ریثـک  و 

. دوب یهاوخ 
يا دومرف : نم  هب  مدـید  باوـخ  رد  ادـخ  لوـسر  تفگ : یثیدـح  نینچ  مدرم  يارب  هک  یلاـح  رد  درک  حبـص  ناـمثع  دـیوگ : یم  رمع  نبا 

. دش هتشک  دوب  مئاص  هک  یلاح  رد  ادرف  وا  درک ، یهاوخ  راطفا  ام  شیپ  ادرف  نامثع 
نیا هب  تیاور  نیا  فالتخا  دـیوگ : یم  نینچ  هدـش  دای  تیاور  لقن  زا  دـعب  هحفـص 127  ضایرلا "  مود "  دلج  رد  يربط ، نیدـلا  بحم 

. تسا هدوب  هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  زور  رد  یهاگ  بش و  رد  یهاگ  هدوب  هدید  باوخ  ررکم  نامثع  هک  تسا  تهج 
نارای زا  هک  يراصنا  رمع و  نب  هللا  دبع  هک : تسا  هدروآ  دـناد  یم  شحیحـص  هک  يدنـس  اب  هحفص 203  دلج 3  كردتـسم  رد "  مکاح 
هکنانج و  تسا ، ادخ  لوسر  نارای  زا  دیهـش  نیتسخن  وا  دش و  دهاوخ  هتـشک  دحا  رد  هک  دهد  یم  ربخ  رباج  شرـسپ  هب  هدوب ، ادخ  لوسر 

. دش عقاو  دوب ، هتفگ 

هحفص 121 ] ] 

نب دـمحم   ) اـه هدـنفاب  نیرتـهب  اـب  تسا : هـتفگ  وا  هـک  هدروآ  یکلاـم  نیـسحلا  یبا  زا  هحفـص 49  دـلج 2  شخیراـت  رد  يدادـغب  بیطخ 
نم هب  شتافو  لبق  زور  تشه  زا  شیپ  دوب : نیا  هلمج  نآ  زا  مدـید و  يدایز  تاـمارک  وا  زا  مدوب و  بحاـصم  يداـیز  ناـیلاس  لیعامـسا )

ششومارف اما  ینک  شومارف  ار  نآ  هک  تسا  دوز  موش ، یم  نفد  زامن  زا  شیپ  هعمج  زور  رد  مریم و  یم  هبنـشجنپ  زور  بورغ  نم  تفگ :
. نکن

رد ات  متفر  تسا ، هدرم  وا  تفگو : دیـسر  نم  هب  یـسک  زور  نآ  رد  مدرک ، شومارف  هعمج  زور  ات  ار  ناـیرج  نیا  دـیوگ : یم  نیـسحلا  وبا 
فرح هب  نم  دش ، دهاوخ  نفد  زامن  زا  دعب  دنتفگ : دندرگ ؟ یمرب  ارچ  دیـسرپ  دیآ  یم  دنراد  مدرم  مدـید  منک  تکرـش  شا  هزانج  عییـشت 

 " رد زین  يزوج  نبا  دـندومن . شنفد  زاـمن  زا  شیپ  دوب ، هتفگ  وا  هک  روطناـمه  مدـید  متفر و  دوـش ؟ یم  هچ  منیب  متفر  مدرکن  اـنتعا  اـهنآ 
تسا . هدرک  لقن  ار  ناتساد  نیا  هحفص 274  دلج 6  مظتنملا " 

ایرد  زا  يا  هرطق 
تلیضف و ناشیا  رب  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  تفای  مدرم  زا  يرایـسب  هرابرد  يدایز  ایاضق  تنـس ، لها  ناگرزب  کنهرف  خیرات و  باتک  یط  رد 

نانآ زا  مادـک  چـیه  تسا و  نارگید  رطاخ  تانونکم  زا  نانآ  یهاـگآ  بیغ و  ملع  هب  طوبرم  اـیاضق  نآ  دـنا و  هدروآ  باـسح  هب  تمارک 
یسررب و هب  ار  نانآ  هعیش ، ناماما  دروم  رد  ایاضق  نامه  لاثما  هک  یتروص  رد  دنا  هتسنادن  كرـش  ار  ایاضق  نآ  شناوریپ  یمیـصق و  یتح 

. تسا هدومن  راداو  یئوگ  فرخزم  فلکت و 
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میروآ : یم  الیذ  ار  ایاضق  نآ  زا  يا  هشوگ  کنیا  و 
زامن نآ  رب  ات  مداتفا  هار  شلابند  مدـید  ار  يا  هزانج  متفر  هبحر "  رازاب "  هب  یتجاـح  رطاـخ  هب  يزور  دـیوگ : یم  ناولع  نب  ورمع  وبا  - 1

منک هاگن  نانچمه  ار  وا  هک  مدرک  لیم  داتفا ، يزابور  نز  هب  ممـشچ  دمعت  نودب  ماگنه  نیا  رد  دـندرک ، نفد  ار  هدرم  ات  مدـنام  مناوخب و 
تکرح دادغب  يوس  هب  نک ، ترایز  ار  دینج  تخیش  هک  داتفا  ملد  رد  میوگ ): یم  هکنیا  ات   ) مدرک رافغتسا  مدش و  فرصنم  اما 

هحفص 122 ] ] 

رد ام  ینک و  یم  هانگ  هبحر  رد  دوش  لخاد  ورمع  وبا  يا  تفگ : نم  هب  وا  مدز ، ار  شبرد  مدیـسر  شا  هرجح  کیدزن  هک  یماـگنه  مدرک 
. میئامن یم  ترفغم  بلط  تیارب  دادغب 

رد نم  تفگ و  یم  نخس  بجع  و  ایر ، صالخا و  هرابرد  يزور  یفوتم 605  یئابج  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیش  دیوگ : یم  راجن "  نبا  - " 2
؟ تفای یصالخ  بجع  زا  دیاب  هنوگچ  هک : داتفا  ملد  رد  ناهگان  مدوب ، رضاح  سلجم  نآ 

دراد و یم  قفوم  کین  لمع  يارب  ارت  وا  هک  يدوب  دقتعم  یتسناد و  ادخ  هیحان  زا  ار  زیج  همه  هک  یماگنه  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  خیش 
. دوب یهاوخ  رودب  بجع  زا  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دنک ، یم  جراخ  ینمشد  داسف و  زا 

هعنقم وت  يارب  مناوت  یم  اجک  زا  مراکهدب  مهرد  جنپ  هک  نم  متفگ  وا  هب  دوب ، یـشوپور  هب  دنمزاین  منز  دـیوگ : یم  یلبـش  یلع  خیـش  - 3
زیزعلا دبع  نب  هللا  دبع  خیـش  هب  ینک  رظن  لیلخ  میهاربا  هب  یتساوخ  هاگره  تفگ : نم  هب  هک  مدید  ار  یـسک  باوخ  رد  مدـیباوخ و  مرخب ؟

. رگنب
يا هعنقم  تشگرب  تفر و  شتلزنم  هب  وا  نیشنب . اجنیا  یلع ؟ يا  ارت  تسه  هچ  تفگ : نم  هب  متفر  نویساق "  رد "  وا  شیپ  حبـص  هک  یتقو 

. مدومن تعجارم  نم  داد و  نم  هب  هدوب  مهرد  جنپ  نآ  هشوگ  رد  هک 
، هللا لوسر  اـی  متفگ : مدـید و  باوخ  رد  ار  مرکا  ربماـیپ  تفگ : یم  هک  مدینـش  هللا  دـبع  وبا  مردارب  زا  دـیوگ : یم  يرهوج  دـمحم  وبا  - 4
 " يوس هب  دادغب  زا  هطب "  نبا  هطب ، نبا  دومرف " : میامن ؟ راتفر  اهنآ  زا  کی  مادک  قبط  رب  و  تسا ؟ رتهب  همه  زا  بهاذم  نیا  زا  کی  مادک 

بایفرـش عماج  دجـسم  هطب "  نب  هللا  دـبع  خیـش "  تمدـخ  متفرگ  میمـصت  دوب ، هعمج  زور  اب  فداـصم  دورد  و  مدرک . تکرح  اربکع " 
تسار ادخ  لوسر  تسا ، هتفگ  تسار  ادخ  لوسر  تفگ " : نم  هب  همدقم  یب  دید  دارم  هک  یماگنه  موش ،

هحفص 123 ] ] 

 ". تسا هتفگ 
زیچ دوب  هدافتـسا  دروم  هک  مشفک  نامک و  زج  ما  هناخ  ود  هک  مدوب  هدـش  هراچیب  ریقف و  نانچ  نآ  ینامز  دـیوگ : یم  ساوق  حـتفلا  وبا  - 5
نب نیـسحلا  یبا  هک "  هدوب  يزور  مشورفب ، ار  اهنآ  متـساوخ  یم  هک  يزور  نآ  رد  مشورفب  ار  اـهنآ  متفرگ  میمـصت  تسا ، هدوبن  يرگید 

دیاـب  ) مشورف یم  ار  مشفک  ناـمک و  مدرگ و  یم  رب  هاـگنآ  مور  یم  روبزم  سلجم  هب  لوا  متفگ  دوخ  اـب  تسا ، هتـشاد  سولج  نوعمس " 
دراو روبزم  سلجم  هب  مدرک و  ناـنچ  و  دـنک ) فـلخت  نوعمـس  نبا  سلجم  هب  نتفر  زا  هک  دـمآ  یم  شیپ  رتـمک  ساوـق  هک  تشاد  هجوـت 
اریز شورفن ، ار  تنامک  اه و  شفک  حتفلا  وبا  تفگ " : دز و  ادص  ارم  نیسحلا  وبا  میآ ، نوریب  سلجم  زا  متساوخ  یم  هک  یماگنه  مدش ،

 ". داد دهاوخ  تیزور  ششیپ  زا  يدوز  هب  دنوادخ 
هتشذگ دایز  يدابع  نیسحلا  وبا  روصنم  نب  ریـشدرا  بیطخ  رمع  زا  دیوگ : یم  هحفص 144  دلج 12  شخب  خـیرات  رد  ریثک  نبا  ظفاح  - 6

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 70 

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


مدش دراو  وا  رب  يزور  دیوگ " : یم  اهنآ  زا  یکی  ندرک ، یم  تکرش  نانز  نادرم و  زا  رفن  رازه  یـس  زا  شیب  شـسلجم  رد  یهاگ  دوب و 
ار نآ  يدایز  مه  وا  مدش ، نآرق  طفاح  ات  مدیشون  یم  داد و  یم  نم  هب  ار  نآ  يدایز  شاک  يا  متفگ ؟ دوخ  اب  دروخ  یم  تشوک  با  هک ،

 " دومرف . يزور  ار  نآرق  ظفح  نم  هب  دنوادخ  مدیشون  ار  نآ  مه  نم  روخب . تین  نامه  اب  ار  نبا  تفگ : داد و  نم  هب 
 " صوصخم ياذغ  تفگ : نم  هب  ناردارب  زا  یکی  متفر ، یم  نوریب  ایرد  دصق  هب  سالوا "  هعلق "  زا  دـیوگ : یم  یـسالوا  ثراحلا  وبا  - 7

ایرد رانک  هاگنآ  مدروخ  اذـغ  نآ  زا  وا  اب  متـسشن و  مدرک و  لوبق  مه  نم  یئامرفب ، لیم  اذـغ  نیا  زا  ات  ورن  ما  مدرک  هداـمآ  تیارب  هجع " 
دهاوخ یم  وا  هک  مرادـن  کش  متفگ : دوخ  اب  مدروخرب و  هدوب  زامن  لوغـشم  هک  يولع  ینـسح ) قاحـسا  وبا   ) دعـس نب  میهاربا  هب  متفر و 

يور نم  اب  دیوگب :

هحفص 124 ] ] 

رب هک  روطنامه  تفگ  وا  هک  دوب  هدشن  مکحتسم  مرطاخ  رد  رکف  نیا  زونه  درک ، مهاوخ  یلمع  دنزب  یفرح  نینچ  رگا  نک و  تکرح  بآ 
میاپ هک  منک  تکرح  شلابند  هب  متساوخ  زین  نم  درک  تکرح  بآ  يور  زا  وا  هللا  مسب  متفگ : شاب ، تکرح  هدامآ  تسا  هتشذگ  ترطاخ 

. تفر درگ و  كرت  ارم  هاگنآ  هتفرگ  ار  تیاپ  هجع  ياذغ  تفگ : تسیرگن و  نم  هب  وا  تفر  ورف  بآ  يوت 
، زین ساوق  نب  حـتفلا  وبا  درک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  ربنم  يور  لاس 387 ه  رد  یفوتم  ظعاو "  دمحا  نب  دـمحم  نوعمـس  نبا  يزور "  - 8

ادخ لوسر  نونکا  مه  تفگ : دش و  رادیب  باوخ  زا  وا  ات  داتسیا  زاب  نتفگ  نخس  زا  ظعاو  تفرگ ، شترج  ناهگان  دوب  هتسشن  شربنم  ياپ 
. مرادن زاب  يراد  هک  یلاح  زا  ارت  هک  مدنامزاب  راتفگ  زا  تهج  نیا  هب  تفگ : ظعاو  يرآ ، تفگ  يا ؟ هدید  باوخ  رد  ار 

یلاح رد  وا  درادن ؟ مرـش  مدرم  زا  ایآ  متفگ ، وا  هب  دوب ، هنهرب  ایوگ  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ناطیـش  تفگ : هک  دنا  هدروآ  دینج  نبا  زا  - 9
دروم دننک ، یم  يزاب  پوت  اب  هک  ياه  هچب  دننامه  ار  نانآ  نم  دندوب  ناسنا  نانآ  رگا  تفگ : تشادـنپ ، یم  رودـب  یمدرم  زا  ار  نانآ  هک 

ار ملد  يزینوش "  دجـسم "  رد  تفگ : دـنیاجک ؟ نانآ  متفگ : دنتـسه ، نانیا  ریغ  یهورگ  اه  ناـسنا  مداد ، یمن  رارق  دوخ  هچیزاـب  هبعلم و 
مهاوخ یم  هک  ایوگ  دننک ، یم  هراشا  ادـخ  يوس  هب  منک ، هارمگ  ار  نانآ  مریگ  یم  میمـصت  هک  هاگ  ره  روجنر ، ار  مندـب  دـندرک و  نوخ 

ار ناشیاهرس  هک  مدید  هتسشن  ار  رفن  هس  اجنآ  رد  مدش ، ناور  دجسم  نامه  يوس  هب  مدیـشوپ و  ار  مسابل  مدش  رادیب  هک  یماگنه  مزوسب ،
شابم نانچ  روخم و  ار  ثیبخ  نآ  هتفگ  لوگ  مساقلا  وبا  يا  تفگ : درک و  هجوت  نم  هب  تشادرب و  رـس  اهنآ  زا  یکی  دـندوب ، هداـهن  يور 

. يریذپب دیوگ  یم  وت  هب  هچره  هک 

هحفص 125 ] ] 

. یعفاش هیقف  یناجرج  یلع  نب  دمحم  هزمح  وبا  يرون و  نیسحلا  وبا  قاقد ، رکب  وبا  زا : دنترابع  نانآ  مدید 
هتفگ ینعم  مساقلا ، وبا  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  زازخ  دینج  مساقلا  وبا  شیپ  نیملـسم  شیارآ  عضو و  رـس و  اب  ینارـصن  ناوج  يزور  - 10

تسیچ ؟ دنیب "  یم  ادخ  رون  اب  وا  هک  دیزیهرپب  نموم  تسارف  زا  تسا " : هدومرف  هک  ربمغیپ 
. دش ناملسم  زین  وا  تسا ، نآ  تقو  کنیا  هک  روایب  مالسا  تفگ : تشادرب و  رس  هاگنآ  تخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  دینج 

زا هنیآ  ره  دوب ، هدـشن  هداهن  مناهد  رب  تعیرـش  ینهد  رگا  تسا " : هتفگ  هک  هدـش  تیاکح  لاس 656 ه  رد  یفوتم  یلذاـش  نسحلا  یبا  زا 
 ". مداد یم  ربخ  امش  هب  دش  دهاوخ  عقاو  تمایق  زور  ات  هک  یثداوح 

!! اتفگش
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همه نآ  دناوخ و  یم  ار  نآ  ياوتحم  دـنیب و  یم  ار  ظوفحم  حول  دـیوگ : یم  هک  تسا  ینـس  درم  نآ  ياعدا  اهنیا ، همه  زا  رتروآ  تفگش 
. دوش یم  لقن  ناشبتک  رد  راکنا  لباق  ریغ  قئاقح  تروص  هب  دروآ و  یم  لئاضف  هرمز  رد  دنک و  یم  ذخا  نآ  زا  ار  گرزب  ياهاعدا 

بحاص ه  لاس 95 . رد  یفوتم  یفنح ، يوجوق  یفطصم  نیدلا  یحم  یناگدنز  حرش  رد  هحفص 286  دلج 8  بهذلا  تارذش  رد  دامع  نبا 
یم هجوت  ادـخ  هب  متـشاد  کش  نآرق  زا  يا  هیآ  مهف  رد  هاگ  ره  تفگ : یم  وا  دـسیون " : یم  رگید ، بتک  يواـضیب و  ریـسفت  رب  یـشاوح 

درک یم  عولط  هام  ود  نآ  رد  دش و  یم  زاب  ایند  ردق  هب  ما  هنیس  مدرک 

هحفص 126 ] ] 

جارختسا نآ  زا  ار  هیآ  نآ  ینعم  مدید و  یم  ار  ظوفحم  حول  هلیسو  نادب  هک  دمآ  یم  دیدپ  يرون  هاگنآ  دنتسه . هچ  اهنا  متسناد  یمن  هک 
 ". مدرک یم 

درک چوک  برع  راید  يوسب  وا  دـسیون " : یم  لاس 931 ه  رد  یفوتم  یفنح  یحور  شخب  الوم  یناگدنز  حرـش  هحفص 178  دلج 8  رد  و 
ار ظوفحم  حول  تفگ : یم  اسب  هچ  دیوگ ) یم  هکنیا  ات   ) درک ادیپ  ریـسفت  هقف و  رد  ینالوط  دی  درک و  ذخا  اه  شناد  ناشنادنمـشناد  زا  و 

دماین " . رد  نآ  فالخ  زگره  دوب و  هتشون  نآ  رد  نانچ  نینچ و  هک  مدید 
رگم متـسبن  يدهع  یـسک  اب  تفگ " : یم  لاس 590ه  رد  یفوتم  ریگاج ، خیـش  دـیوگ : یم  هحفص 471  دـلج 3  نانجلا  تآرم  رد  یعفای 

 ". مدوب هتفای  منادیرم  ءزج  ظوفحم  حول  رد  ار  شمسا  هگنآ 
ار شمسا  هکنآ  رگم  دش  یمن  نیشنمه  یسک  اب  یفوتم 612 ه  دیمح ، نب  یلع  نسحلا  وبا  غابص  نبا  دیوگ " : یم  هحفص 25  دلج 4  رد  و 

 " دید . یم  شباحصا  ءزج  ظوفحم  حول  رد 
، یعفای نیحایرلا  ضور  يوون ، هیردلا  بکاوک  ینارعـش ، تاقبط  ياه  باتک  رد  لقع  قطنم و  زا  رود  یفارخ و  بلاطم  عون  نیا  زا  رایـسب 

. دوش یم  تفای  اهنیا  رئاظن  يرت و  دمحا و  خیش  نیرضانلا  هضور 
: نورعشی ثیح ال  نم  مهجردتسنس  انتایاب  اوبذک  نیذلا  و 

 " درک میهاوخ  بذعم  كاله و  دنناد  یمن  هک  اجنآ  زا  ار  اهنآ  يدوز  هب  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هکنانآ  " 

هحفص 127 ] ] 

هفرشم دهاشم  هب  اه  هزانج  لقن 

زا عوضوم  نیا  هک  هتـشادنپ  هدرک و  يدایز  يادـص  رـس و  هلاسم  نیا  هرابرد  يوتف  رداصم  زا  لفاغ  مالـسا ، ماکحا  زا  عالطا ، یب  یهورگ 
. دندرب موجه  نانآ  بناج  هب -  وس  ره  زا  هدرک و  باترپ  نانآ  يوس  هب  یئوجبیع  هنعط و  ياهریت  ور  نیا  زا  سب ، تسا و  هعیش  تاصتخم 

لقن  ) لمع نیا  هکنیا : هب  دنکیرش ) نانآ  اب  تلفغ  ای  تلاهج و  رد  هک  یتروص  رد   ) دندمآ رب  عافد  ددص  رد  هتخپان  یهورگ  نایم ، نیا  رد 
تسناد . بهذم  ءاملع و  بیع  ار  نآ  دوش  یمن  تسنادان و  ماوع و  مدرم  راک  هزانج )

. دنا هداد  هولج  هنوراو  ار  نآ  هدرک  فیرحت  ار  تقیقح  شیاهوزرآ ، ققحت  رطاخ  هب  رگید  هفئاط  و 
. دندومن راکشآ  ار  تقیقح  هرهچ  هتشادرب و  زار  نیا  يور  زا  هدرپ  نف ، ناصصختم  اه  ینادان  نیا  همه  زا  رود  اما 
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لحم هب  یلحم  زا  حیحص ، ضارغا  رطاخ  هب  اه  هدرم  زاوج  رد  هعیـش  اب  زین  رگید  بهاذم  نوریپ  هک  تسا  هدنام  یفخم  اه  هراچ  یب  نیا  رب 
دنقفاوم : هن  ای  دشاب  هدرک  تیصو  تیم  هاوخ  نآ ، زا  دعب  ای  نفد و  زا  شیپ  رگید ،

: تسا زئاج  هس  طرش  اب  نآ ، دعب  ای  نفد و  زا  شیپ  رگید ، یئاج  هب  یئاج  زا  تیم  لقن  دیوگ : یم  یکلام  بهذم 
. دوشن رجفنم  لاقتنا  لاح  رد  - 1

. دشاب وا  ریقحت  هیام  هک  دوشن  لمح  يروط  ینعی  دشابن ، شتمرح  کته  - 2

هحفص 128 ] ] 

ای و  دور ، یم  دیما  رگید  ناکم  رد  هک  یتکرب  رطاخ  هب  ای  دسرتب و  شربق  رب  بآ  نایغط  زا  هکنیا  لثم  دـشاب ، یتحلـصم  يور  وا  لاقتنا  - 3
. دنک ترایز  ار  نآ  دناوتب  شا  هداوناخ  هکنیا  تهج  هب  ای  تسا و  کیدزن  شا  هداوناخ  تنوکس  لحم  اب 

دوب دهاوخ  مارح  وا  لاقتنا  دشاب ، دوقفم  اهطرش  نیا  زا  مادک  ره  رگا  و 
لثم دـشاب ، یحیحـص  ضرغ  يارب  هکنیا  طرـش  هب  نآ ، زا  رترود  یئاج  هب  هدرم ، اـجنآ  رد  هک  یلحم  زا  تیم  لـقن  دـنیوگ : یم  اـه  یلبنح 

نمیا شندش  نفعتم  وب  رییغت  زا  هکنآ  طرـش  هب  دنرادن  یعنام  دننک ، نفد  حلاص  يا  هدنب  رانک  ای  سدقم و  یناکم  رد  ار  وا  دنهاوخب  هکنیا 
تسین . نآ  زا  دعب  ای  نفد و  زا  لبق  نایم  یقرف  مکح  نیا  رد  دنشاب و 

یکیدزن رد  رگم  تسا ، هورکم  هک : هدـش  هتفگ  و  تسا . مارح  ندرک  نفد  يارب  رگید  یئاج  هب  یئاج  زا  تیم  لقن  دـنیوگ : یم  اه  یعفاـش 
زا یکی  هب  ار  وا  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  رگا  دنرادن و  مه  تهارک  تروص  نآ  رد  هک  حـلاص  هدـنب  ربق  ای  سدـقملا  تیب  ای  هنیدـم  ای  هکم 

. هکم رهش  هن  تسا ، مرح  مامت  هکم  زا  روظنم  دوب و  دهاوخ  بجاو  وب  رییغت  زا  ینمیا  تروص  رد  دنربب  هدش  دای  نکاما 
زا شیپ  شرگید  یئاج  هب  وا  لاقتنا  دـننک ، شنفد  اجنامه  رد  تسا  هدرم  هک  اج  ره  رد  یـسک  ره  تسا  بحتـسم  دـنیوگ : یم  ياه  یفنح 

هدش ذخا  هعفـش  هب  ای  یبصغ و  نیمز  هک  یتروص  رد  زج  وا  ندرک  جراخ  نفد  زا  دعب  اما  درادن ، یعنام  وب  رییغت  زا  ینمیا  تروص  رد  نفد 
دوب دهاوخ  مارح  دشاب 

لبق هچ  زئانج  لمح  زاوج  رب  قافتا  المع  بهاذم ، همه  ءاملع  هک  دبای  یم  حوضو  هب  ار  تقیقح  نیا  دشاب  هدرک  روغ  خیرات  رد  هک  یسک 
، ماما ربق  راوج  هنیدم ، هکم ، لیبق : زا  هسدقم  نکاما  يوس  هب  تاوما  لقن  هکنیا  دنراد و  نآ  زا  دعب  هچ  نفد و  زا 

هحفص 129 ] ] 

ناهذا رد  زکترم  روما  ءزج  یگداوناخ  هربقم  ای  و  دنتـسه ، اجنآ  رد  تیم  هداوناخ  هک  یطیحم  ای  كاـپ ، نیمز  رـس  حـلاص ، هدـنب  ربق  راـنک 
. تسا هدوب  ناگمه 

نارگید ءارق و  ءابطخ و  ءاملع و  زا  يریثک  عمج  دندوب ، هعبرا  بهاذم  ناوریپ  زا  هک  اهنآ  زا  يرایـسب  هدش ، كاخ  ناوختـسا  لاقتنا  زور  و 
. دنا هدومن  تکرش 

. تسا نآ  هرابرد  یمالسا  تما  قافتا  رما و  نیا  زاوج  هناشن  اهنیا ، همه  و 
هک ایوگ  هتشاد و  جاور  شئایلوا  میمصت  ای  تیم  تیصو  تروص  رد  ناعبات  هباحـص و  نامز  زا  راک  نیا  هک : دهد  یم  یهاوگ  خیرات  هکلب 

. تسا هدوب  قافتا  دروم  یمالسا  نورق  عیمج  رد  نیملسم  قرف  مامت  نایم  المع 
ترضح نآ  هک  دندرک  یمن  فالتخا  ادخ  لوسر  هرابرد  هباحص  هاگ  چیه  هدوبن ، لوبق  دروم  مالسا ، يادتبا  نامه  زا  عوضوم ، نیا  رگا  و 
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دنیامن نفد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  شدج  رانک  ای  هکم  ای  هنیدم  رد  ار 
رد هتفای و  تافو  هکم  رد  هک  مدآ  ترضح  مینیب : یم  اذل  تسا و  هدوب  عورشم  زین  نیشیپ  عیارش  رد  هکلب  مالـسا ، رد  اهنت  هن  عوضوم  نیا  و 

سدقملا تیب  رد  ار  نآ  نافوط ، هلئاغ  نایاپ  زا  سپ  دیدرگ و  لمح  یتشک  هب  شتوبات  حون  ترـضح  هلیـسو  دوب ، هدش  نفد  سیبق  وبا  راغ 
. دومن نفد  فرشا  فجن  رد  هعیش  ثیداحا  قبط  ای  و 

نفد اجنآ  رد  هتفای و  تافو  رصم  رد  هک  ار  فسوی  ندب  مالسلا ، هیلع  یسوم  هدش . هدرب  ماش  هب  درک و  توف  رصم  رد  مالسلا ، هیلع  بوقعی 
. دومن لمح  نیطسلف  رد  شیگ  هداوناخ  هربقم  هب  دوب ، هدش 

هحفص 130 ] ] 

. درک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناشیگ  داوناخ  هربقم  نوربح "  هب "  رصم  زا  ار  بوقعی  شردپ  دسج  مالسلا ، هیلع  فسوی 
رد هدرک و  لمح  فرـشا  فجن  شینونک  نفدـم  هب  هفوک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ناشردـپ  كاپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 

. دندومن نفد  اجنآ 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیدرگ ، لقن  رگید  ربق  هب  يربق  زا  هک  یـسک  نیتسخن  تسا : هدمآ  هوبنلا  لئالد  رد  هکنآ  تیاهن 

هیلع نسح  ماما  شدنمورب  دنزرف  تفای و  تافو  زور  ود  زا  دعب  دمآ و  دراو  شنویامه  قرف  رب  نمشد  ریشمش  ناضمر ، مهدفه  هعمج  زور 
ات دیدرگ و  لمح  فجن "  هب "  ادعب  ات  دش ، هتـشاد  هاگن  ناهنپ  شربق  دیدرگ و  نوفدـم  هفوک  هرامالا  راد  رد  دـناوخ و  زامن  وا  رب  مالـسلا 
انب نوراه  هلیسو  ینامتخاس  نآ  يور  دش و  راکشآ  راوگرزب  نآ  نفدم  نامز ، نآ  رد  و  دوب ، ناهنپ  ترضح  نآ  ربق  دیـشرلا ، نوراه  نامز 

تسا : نینچ  نآ  ناتساد  دیدرگ و 
رد هک  يا  هیرق  مدرم  زا  رما  نیا  تلع  زا  دنرب ، یم  هانپ  اجنآ  هب  نادایـص  زا  دـنراد و  سنا  لحم  نآ  هب  ینایـشحو  هک  درک  هظحالم  نوراه 

. تسا مالسلا  امهیلع  حون  یلع و  نینموملا  ریما  ربق  اج  نیا  تفگ : خساپ  رد  يدرمریپ  هدومن ، شسرپ  هدوب  نآ  یکیدزن 
میروآ : یم  الیذ  هدیدرگ  لقتنم  رگید  ياج  هب  نآ . زا  دعب  ای  نفد و  زا  شیپ  ناشیاه  هزانج  هک  ار  يدارفا  زا  یتمسق  اجنیا  رد  ام  و 

دیدرگ لقتنم  رگید  ياج  هب  اهنآ  هزانج  نفد ، زا  شیپ  هک  یناسک  - 1
یلیم هس  فرج "  رد "  لاس 33 ه  رد  یفوتم  یباحص ، هبلعث  رمع  نب  دادقم  - 1

هحفص 131 ] ] 

دندرک نفد  عیقب "  رد "  دندروآ و  هنیدم  هب  هتفرگ و  شود  يور  ار  شا  هزانج  اجنآ  زا  تفای و  تافو  هنیدم 
هب اجنآ  زا  تفای و  تافو  هنیدم  یلیم  هد  قیقعلا  رد  ای 52 ه  لاس 51  رد  تسا ،) هرشبم  هرشع  زا  یکی  هک   ) يودع یشرق  دیز  نب  دیعس  - 2

دیدرگ  نفد  نآ  رد  دش و  هدروآ  هنیدم 
رد هدروآ و  هکم  هب  تفای و  تافو  دراد  هلصاف  لیم  شـش  هکم  ات  هک  یـشبح "  رد "  لاس 52 ه  رد  قیدص ، رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  - 3
زا یتمـسق  رد  همیذج ، نامیدن  دننامه  ام  تفگ " : نینچ  دـناوخ و  زامن  دـمآ و  شربق  رانک  هکم  هب  هنیدـم  زا  هشیاع  دـیدرگ و  نفد  اجنآ 

ادـج مه  زا  هک  یماگنه  یلو  دـش ، میهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  هک  دـش  یم  هتفک  ام  هرابرد  هک  میدرک  یم  تسیز  مه  اب  ناـنچ  راـگزور 
 ". میدوب هدرواین  حبص  هب  ار  یبش  زگره  کلام  اب  هک  ایوگ  میدش 

. دش نفد  اج  نآ  رد  هدروآ و  هنیدم  هب  تفای و  تافو  دسالا  ءارمح  رد  ای 56 ه  ای 55 و  لاس 54  رد  یباحص  صاقو ، یبا  نب  دعس  - 4
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. دندروآ هنیدم  هب  ار  وا  تفای و  تافو  فرج "  رد "  لاس 54 ه  رد  یباحص  دیز  نب  هماسا  - 5
. دندروآ هرونم  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  تسا ، هتفای  تافو  قیقعلا "  رد "  ای 59 ه  ای 58 و  لاس 57  رد  هک  ریهش  یباحص  هریره  وبا  - 6

هحفص 132 ] ] 

نفد اجنآ  رد  دـندرب و  قشمد  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  قشمد  ءارق  زا  نیراوح "  رد "  یفوتم 64  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  نب  دیزی  - 7
. دیدرگ

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  روص "  هب "  شا  هزانج  درک . توف  هریزجلا "  رد "  لاس 162 ه  رد  مهدا  نب  میهاربا  قاحسا  وبا  - 8
دیدرگ . لمح  دادغب  هب  شا  هزانج  دش و  هتشک  لاس 189 ه  رمغلا "  رد "  ییحی ، نب  رفعج  - 9

 " طاطسف هب "  هتـشاذگ و  یبکرم "  يور "  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  هریح "  رد "  لاس 246 ه  رد  يرصملا  نونلا  وذ  ضیفلا  وبا  - 10
. دندومن نفد  رفاعملا "  مدرم "  ناتسربق  رد  هدرک  لمح 

دندروآ و شا  هنیدم  هب  اجنآ  زا  تفای و  تافو   " جرعلا ) رد "  هدـش  هتفگ  " و   ) هیثورلا رد "  لاس 267 ه  یمشاه ، سابع  نب  نوراه  - 11
. دندرک نفد  اجنآ  رد 

نفد اجنآ  رد  دـندرب و  شا  هرـصب  هب  هداهن  یتوبات  رد  ار  وا  تفای و  تاـفو  لاس 275 ه  دادغب  رد  یلهاب ، بلاغ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 12
. هدومن ءانب  یهاگراب  شربق  يور  رب  هدرک و 

اجنآ رد  هدرک و  شلمح  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 275 ه  رد  یفوتم  يرمیص ، سبنعلا  وبا  میهاربا  نب  قاحسا  نب  دمحم  - 13
. دندومن شنفد 

اجنآ رد  لمح و  يار "  نم  رـس  هب "  ار  شا  هزانج  درم . یناهگان  گرم  اب  دادـغب  رد  لاس 279 ه  رد  یـسابع ، هفیلخ  هللا  یلع  دمتعم  - 14
. دندومن شنفد 

هحفص 133 ] ] 

دندرک . لمح  دادغب  هب  ار  شا  هزانجو  تفای  تافو  رونید "  رهش "  رد  لاس 280 ه  رد  یفوتم  دضتعم ، نب  رفعج  - 15
هدناوخ زامن  شا  هزانج  رب  و  تفای ، تافو  دادغب  رد  ای 283  لاس 282  رد  يرصب ، يوما  نسحلا  وبا  براوشلا  یبا  نب  دمحم  نب  یلع  - 16

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرک و  شلمح  يار "  نم  رس  هب "  هاگنآ  دش .
هب ار  وا  هتفای  تافو  تسا  دادغب  هار  زا  جح  قیرط  لزانم  زا  یکی  هک  قمعلا "  رد "  لاس 287 ه  هجحیذ  رد  هفرع ، نب  دمحم  نب  رفعج  - 17

. دندرک شنفد  دادغب  رد  لاس 288 ه  مرحم  رد  هدرک و  لمح  دادغب 
اجنآ رد  هدرک و  شلمح  هفوـک  هب  تفاـی و  تاـفو  دادـغب  رد  لاـس 300 ه  رد  یفوک ، هللا  دـبع  وبا  صوحـالا  یبا  نب  رمع  نب  نیـسح  - 18

. دندومن شنفد 
. دندرب شا  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 300 ه  رد  یفوک ، تاتقلا  رمع  وبا  رفعج  نب  دمحم  - 19

رد لمح و  هکم  هب  شتوبات  تفای و  تافو  رصقلا "  رد "  لاس 307 ه  رد  ینافکالا "  نبا  هب "  فورعم  میهاربا  نب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  - 20
. دیدرگ نفد  اجنآ 

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدروآ و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  تفای  تافو  دادغب  رد  لاس 313 ه  رد  یفوک ، مساقلا  وبا  حیجن  نب  میهاربا  - 21
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. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 318 ه  رد  یضاق  یفوک  مثیه  نب  ردب  - 22

هحفص 134 ] ] 

اجنآ هب  ار  شا  هزانج  دندوب  هفوک  رد  شا  هداوناخ  نوچ  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 318 ه  رد  یمخل ، بیطلا  وبا  نیسح  نب  دمحم  - 23
. دندرک شنفد  اجنامه  هدرب و 

هب تفای و  تافو  دادـغب  رد  لاس 320 ه  رد  تسا ، باـطخ  نب  رمع  داـفحا  زا  هک  یفوک  رمع  یباـطخ  دـمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  - 24
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  هفوک 

اجنآ رد  لمح و  دادـغب  هب  تفاـی و  تاـفو  هار  نیب  لاـس 323 ه  رد  هکم  زا  تعجارم  ماـگنه  رد  قارو ، یلع  وبا  ساـبع  نب  لیعامـسا  - 25
. دیدرگ نوفدم 

. دندومن نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 347 ه  رد  یفوک ، نمحرلا  دبع  نب  یلع  - 26
. دندرک لمح  شا  هفوک  هب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 348 ه  رد  یفوک ، ریبز  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 27

رد هدروآ و  شرهش  هب  اجنآ  زا  تفای و  تافو  هبطرق  رد  ای 357 ه  لاس 356 ه  رد  یفوتم  يریبلا ، یناسغ  مساقلا  وبا  یسیع  نب  فرطم  - 28
. دندرک شنفد  اجنآ 

نفد اجنآ  رد  لـمح و  روباـشین  هب  تفاـی و  تاـفو  هواـس  اـی  نیتنـسوس "  رد "  لاـس 362 ه  رد  راـطع ، بیطلا  وبا  دـمحم  نب  میهاربا  - 29
. دیدرگ

تافو تفر  یم  طساو  هب  لوقاع "  رید  هاگرگـشل "  زا  عئاـطلا هللا  شرـسپ  اـب  هک  یماـگنه  لاـس 364 ه  رد  یـسابع ، هفیلخ  عیطملا هللا  - 30
لمح دادغب  هب  ار  شا  هزانج  تفای ،

هحفص 135 ] ] 

. دندومن شنفد  هفاصرلا "  رد "  و 
رد هدـش و  لمح  روص  دفـص "  هب "  تسا  هتفای  تاف  اـکع و  ثاونم "  رد "  لاس 369 ه  رد  هک  دهاز ، هللا  دـبع  وبا  ءاطع  نب  دـمحا   - 31

. دیدرگ نوفدم  اجنآ 
شا هزانج  شتیصو ، قبط  تفای و  تافو  روباشین "  فاوخ  رد "  لاس 278 ه  رد  یتاره ، یبض  هللا  دبع  وبا  دمحا  نب  سابع  نب  دمحم  - 32

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  تاره "  هب "  ار 
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناجرج "  هب "  شتوبات  درک و  تافو  روباشین  رد  لاس 392 ه  رد  یناجرج ، زیزعلا  دبع  نب  یلع  - 33

هدرب و هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  تفر  یم  هکم  هب  رصم  زا  هک  یماگنه  لاس 40 ه  رد  یفوتم  يرصم ، یمصق  هللا  دبع  وبا  - 34
. دندرک نفد  اجنآ  رد 

زامن وا  رب  ینیارفسا  دماحلا  وبا  هکنآ  زا  دعب  تفای و  تافو  دادغب  رد  لاس 403 ه  رد  یفوتم  يرصرص ، مساقلا  وبا  نسح  نب  لیعامسا  - 35
. دندرب رصرص "  هب "  ار  شا  هزانج  دناوخ 

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  ناجرا "  رد "  لاس 403 ه  رد  یفوتم  نیدلا ، ءاهب  زوریف  رصن  وبا  - 36
تفای تافو  روباشین  رهش  رد  لاس 418 ه  رد  یعفاش ، ینیارفسا  قاحسا  وبا  - 37
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هحفص 136 ] ] 

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  نیارفسا )  ) شرهش هب  اجنآ ، زا  و 
شنفد اـجنآ  رد  هدرب و  فجن  هب  ار  وا  تفاـی ، تاـفو  نیقراـفایم "  رد "  لاس 418 ه  رد  یفوتم  یبرغم ، یلع  نب  نیـسحلا  مساـقلا  وبا  - 38

. دندرک
. دیدرگ لمح  یقهیب "  هب "  شتوبات  تفای و  تافو  روباشین  رد  لاس 458  رد  كرزب ، ظفاح  یقهیب  رکب  وبا  - 39

. دندرب لیجد "  هب "  ار  وا  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 464 ه  رد  یعفاش ، یناهفصا  هللا  دبع  وبا  هراشم  نب  دمحا  نب  دمحم  - 40
. دندرب لصوم  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 479 ه  رد  یفوتم  یلصوم ، رصن  یبا  نب  یلع  - 41

تفای و تاـفو  ير "  هار "  رد  لاس 484  رد  هدوب ، اه  یفنح  ياوشیپ  شنامز  رد  هک  يروباشین  یحـصان  هللا  دـبع  نب  دـمحم  رکب  وبا  - 42
. دندرگ نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناهفصا  هب  ار  شا  هزانج  هک  هدش  هتفگ  دیدرگ و  لمح  روباشین  هب  شتوبات 

هدرب هیردنکسا  هب  ار  شا  هزانج  تفای ، تافو  يرسک  نئادم  رد  لاس 489 ه  رد  یفوتم  يروزرهش ، رفظم  نب  مسقلا  دمحا  وبا  یـضاق  - 43
. دندرک نفد  اجنآ  رد  و 

ربق رانک  دنداد و  شفاوط  دندرب و  هکم  هب  ار  شا  هزانج  تفای  تافو  تافرع  رد  لاس 503 ه  رد  یلبنح ، یبلع  یلع  نب  دمحا  رکب  وبا  - 44
نیا يارب  عماج  دجـسم  دـندناوخ و  بیاغ  زامن  وا  يارب  دیـسر ، دادـغب  هب  شگرم  ربخ  هک  یماگنه  دـندومن و  نفد  ضایع "  نب  لیـضف  " 

. دوب هدش  تیعمج  زا  رپ  راک 

هحفص 137 ] ] 

اجنآ رد  هدرب و  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  تفاـی . تاـفو  هلح  رد  لاس 510 ه  رد  يرقم ، یفوک  یـسرن  یلع  نب  دـمحم  مئانغلا  وبا  ظفاح  - 45
. دندرک شنفد 

. دندرب اراخب  هب  ار  شتوبات  تفای و  تافو  دنقرمس  رد  لاس 514  رد  یتفم  یفنح  یبیعشلا  هاضقلا  یضاق  دوعسم  نب  دومحم  رکب  وبا  - 46
شا هزانج  تفای و  تافو  هدوب  زور  نآ  ناسارخ  ياهرهش  زا  هک  خلب  ورم و  نایم  لاس 524 ه  رد  نامثع  نب  میهاربا  يزغلا  قاحسا  وبا  - 47

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  خلب  هب  ار 
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  نیفص  هب  ار  وا  تفای  تافو  بلح  رد  لاس 532 ه  رد  يزورهش ، نیدلا  ءاهب  یضاق  - 48

. دش هداد  لقن  ناهفصا  هب  و  درک ، تافو  دنواهن  رد  لاس 540 ه  رد  یناهفصا ، ظفاح  دمحم  نب  دمحا  دعس  وبا  - 49
زا ورم " و  هب "  ار  شا  هزانج  تفاـی و  تاـفو  سخرـس )  ) رد لاس 542 ه  رد  یفوتم  يراخب ، رـسبلا  نب  یلاعملا  وبا  دمحم  نب  دـمحا  - 50

. دندرک نفد  اجنآ  رد  دندرب و  اراخب "  هب "  اجنآ 
دینج هکد  رد "  و  هدرب ، دادغب  هب  ار  شا  هزانج  درک . توف  مرکم  هاگرگشل  رد  لاس 547 ه  رد  يدابع ، روصنم  وبا  ریشدرا  نب  رفظملا  - 51

. دندومن نفد  " 
رد هداد و  لاقتنا  هفوک  هب  ار  شا  هزانج  و  تفای . تافو  دادغب  رد  لاس 552 ه  رد  یعفاش ، هیقف  يدادغب  كرابم  نب  دمحم  نسحلا  وبا  - 52

. دندرک شنفد  اجنا 
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هحفص 138 ] ] 

ناهفـصا هب  ار  وا  و  تفای ، تافو  خرک  نادـمه و  ماـیم  يا  هیرق  رد  لاس 552 ه  رد  یعفاش ، یناهفـصا  يدنجخ  رکب  وبا  نیدلا  ردـص  - 53
. دندرک شنفد  نالیس "  رد "  و  هدرب ،

اجنآ رد  و  دش ، هدرب  هطانرغ  هب  تفای و  تافو  هیلیبشا  رد  لاس 569 ه  رد  یطانرغ ، یکلام  هللا  دبع  وبا  يراصنا  میحرلا  دبع  نب  دمحم  - 54
. دیدرگ نفد 

شنفد اـجنآ  رد  و  هدرب ، ناهفـصا  هـب  ار  شا  هزاـنج  درک و  تاـفو  نادـمه  رد  لاس 580 ه  رد  یناهفـصا ، یعفاـش  هیقف  فیطللا  دـبع  - 55
. دندرک

نفد اجنآ  رد  هدـش و  لمح  سدـق  هب  درک و  تافو  اکع  کـیدزن  هبورخ "  رد "  لاس 585 ه  رد  هیقف ، يراکهلا  یسیع  نیدلا  ءایـض  - 56
دیدرگ .

رصم رد  عقاو  صوق "  رهـش "  رد  لاس 591 ه  رد  تسا ، یفنح  بهذم  نایاوشیپ  زا  هک  يدزی  ینادمه  دـمحا  نب  نیـسح  لضفلا  وبا  - 57
. دندرک شنفد  هفینح "  كاخ "  رد  هدروآ و  رصم  هب  ار  شا  هزانج  تفای و  تافو  ایلع 

اجنآ رد  هدرب و  بلح "  هب "  شا  هزانج  تفاـی  تاـفو  نیعلا "  سار  هسردـم "  رد  لاس 606 ه  رد  یفوتم  نیدلا ، حالص  نب  دوعـسم  - 58
. دیدرگ نفد 

رد هدرب و  شیرق  رباقم  هب  ار  شا  هزانج  تفای ، تافو  نئادـم  رد  لاس 608 ه  رد  یفوتم  دمحم ، نب  نسح  دعـس  وبا  جات  نودمح  نبا  - 59
. دندرک شنفد  اجنآ 

تفای و تافو  مویف "  رد "  لاس 619 ه  رد  یفوتم  لداع ، نیدلا  بطق  - 60

هحفص 139 ] ] 

. دش هدرب  هرهاق  هب  شا  هزانج 
. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  هکم  هب  ار  شا  هزانج  درک و  تافو  دادغب  رد  لاس 650 ه  رد  يودع ، دمحم  نب  نسح  لئاضفلا  وبا  - 61

 " رد عقاو  هناتـسرام "  یکیدزن "  رد  شهاگراب  رد  ار  وا  درک . تافو  سلباـن "  رد "  لاس 653  رد  يرمیق ، نسحلا  وبا  نیدلا  فیـس  - 62
دندرک . نفد  هیحلاص " 

اجنآ رد  هدرک و  لمح  قشمد  هب  ار  وا  تفای . تاـفو  هاـمح "  رد "  لاس 599 ه  رد  یفوتم  يروزرهـش ، ییحی  نب  مسقلا  لئاضفلا  وبا  - 63
. دندومن نفد 

 " هوک هنماد  رد  هدرب و  ماش  هب  اجنآ  زا  و  تفای . تافو  قشمد  اـضیوبلا "  هیرق "  رد  لاس 655 ه  رد  مظعملا ، نب  دواد  رصانلا  کلملا  - 64
نفد رـصرص )  ) شلحم رد  ار  وا  تفای  تافو  دادـغب  رد  لاس 656 ه  رد  یلینح  هیقف  يرـصرص  نیدلا  لامج  دیدرگ 65 - . نفد   " نویساق 

. دندرک
یحم خیـش  رانک  هدرب  قشمد  هب  ار  شا  هزانج  دوب  هدرک  تیـصو  تفای  تافو  رـصم  رد  لاس 672 ه  رد  يرصم ، يونوق  دمحم  خیـش  - 66

. دنیامن نفد  شداتسا  یبرع  نیدلا 
رهش هب  زور ، هن  زا  سپ  ار  شا  هزانج  و  درک . تافو  ایرد  رد  لاس 675 ه  رد  یفنح ، سردم  يرامرسلا  نیسحلا  نبا  ناضمر  ریخلا  وبا  - 67

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدناسر و  رابنا 
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هزانج ش درک  توف  كرک "  رد "  لاس 678 ه  رد  یفوتم  هکرب ، دیعس  کلم  - 68

هحفص 140 ] ] 

دندرک . نفد  اجنآ  رد  هدرب ، قشمد  هب  ار 
لمح و هنیدم  هب  شا  هزانج  درک . توف  كوبت  رد  لاس 683 ه  رد  ریصب ، هیقف  یعفاشلا  يزرابلا  نبا  یـضاقلا  میحرلا  دبع  نیدلا  مجن  - 69

. دیدرگ نفد  اج  نآ  رد 
ات دنداهن  یتوبات  رد  ار  وا  و  درک . توف  راتن  نامز  رد  قشمد  رد  لاس 699 ه  رد  ثدحم ، يرافسلا ، نبا  یقشمد  رصن  یبا  نب  فسوی  - 70

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  شا  هنیدم  هب  دیباوخ  ادص  رس و 
ملاـس ینب  يداو  رد  لاس 723 ه  رد  یفوتم  دباع ، هیقف  حیجنلا  نیا  هب  فورعم  ینارحلا  دـمحم  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  نیدـلا  فرـش  - 71

. دندرک شنفد  عیقب  رد  هکرابم "  هضور  رد  وا  رب  زامن  لسغ و  زا  سپ  دندرب ، هنیدم  هب  ار  وا  درک . توف 
ءارق زا  یکی  هــک  طورید "  ود "  لاس 724 ه  رد  یفوتم  اه . یعفاش  ياوشیپ  یعفاـش  نیدـلا  رون  يرـصم  بوقعی  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 72

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لمح و  هفارق "  هب "  و  درک -  توف  هدوب  رصم 
نفد هـفارق "  رد "  لـمح و  هرهاـق  هـب  درک و  توـف  سیب "  رهـش "  رد  لاس 727 ه  اه ، یعفاش  گرزب  یناـکلمزلا  نبا  نیدـلا  لاـمک  - 73

، دیدرگ
تیب هـب  ار  وا  درک  توــف  هـلیمر "  رد "  لاـس 737 ه  رد  تسا ، هفئاـط  نیا  ناـگرزب  زا  یکی  هک  یفنح  زیزعلا  دـبع  نـب  رداـقلا  دـبع  - 74

. دندرب سدقملا 
 " ناسملت شلحم "  هب  ار  وا  درک . توف  ساف "  رد "  متـشه ) نرق  رد  یکلام  نب  دهتجم  زا  یکی  . ) يرقم یناسملت  دمحم  نب  دـمحم  - 75

. دندرب

هحفص 141 ] ] 

هدرب دادغب  هب  ار  وا  درک  توف  لاس 786 ه  جح  هار  رد  يراخب  حیحص  حراش  نیدلا  سمـش  يدادغب  سپ  ینامرک  فسوی  نب  دمحم  - 76
. دندرک نفد  دوب ، هتخاس  هدامآ  دوخ  يارب  البق  هک  يربق  رد 

هب ار  وا  درک  توف  بلح  نیلحرم "  رد "  لاس 803 ه  رد  راوگرزب  سیئر  یعفاش  یبلح  یقاحـسا  دمحا  نب  دمحا  رفعج  وبا  نیدلا  زع  - 77
. دندرک نفد  شا  هداوناخ  هربقم  رد  اجنآ  رد  هدومن  لمح  بلح 

هبانع رد "  لـمح و  قشمد  هب  ار  وا  درک . توف  رمد "  هیرق "  رد  لاس 930 ه  رد  یقشمد ، یبانع  لیعامسا  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع  ریما  - 78
. دندرک نفد  " 

. درک تافو  هدوب  اجنامه  یـضاق  هک  هدج  ردـنب  رد  ای 948 ه  ه  لاس 938  رد  اه ، یفنح  ياوشیپ  یکم  يراخب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  - 79
. دندرک نفد  یلعملا "  رد "  و  هدرب ، هکم  هب  ار  شا  هزانج 

شنفد اـجنآ  رد  هدرب و  هکم  هب  ار  شا  هزاـنج  درک  توـف  فئاـطو  هـکم  نـیب  لاـس 955 ه ، رد  یناوزیک ، دـمحا  نب  یلع  نسحلا  وـبا  - 80
. دندرک

دندرب : رگید  ياجب  ار  اهنآ  هزانج  نفد ، زا  دعب  هک  یناسک  - 2
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يراصنا حومج  نب  ورمع  شقیدص  وا و  هک  هللا "  دبع  نب  رباج  راوگرزب "  یباحـص  ردپ  يراصنا ، مارح )  ) مازح نب  ورمع  نب  هللا  دبع  - 1
دروآ . نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  رباج  هام  شش  زا  دعب  دندیدرگ و  نفد  ربق  کی  نایم  اجنآ  رد  هدش و  دیهش  دحا  رد 

ربق رد  مدروا و  رد  ار  وا  ور  نیا  زا  دـشاب ، ربق  کـی  رد  وا  اـب  دـش  یمن  یـضار  ملد  هک  دوب  هدـش  نفد  یـسک  مردـپ  اـب  دـیوگ : یم  رباـج 
. مدرک شنفد  يا  هناگادج 

هحفص 142 ] ] 

هک ششیر  زا  تمسق  نآ  زج  دوب ، هدماین  دیدپ  وا  رد  رییغت  جیه  مدروآ و  رد  هام  شش  زا  دعب  ار  وا  هک : دننک  یم  هفاضا  یقهیب  دواد و  وبا 
. تشاد رارق  نیمز  يور 

یکی اب  ار  وا  دوب  دحا "  زور "  دیهش  نیلوا  مردپ  تسا : هدروآ  رباج  زا  یحیحـص  دانـسا  اب  هحفص 203  دلج 3  كردتسم "  رد "  مکاح 
رد شربق  زا  ار  وا  هام ، شش  زا  دعب  دشاب  ربق  کی  رد  يرگید  اب  وا  هک  تسین  راک  نیا  هب  یـضار  ملد  مدید  ادعب  مدراذگ ، يربق  رد  رگید 

. ششوگ ریغ  مدوب  هداهن  شربق  نایم  هک  دوب  يزور  دننام  ایوگ  مدروآ .
هدیمهف ثیدح  نیا  زا  دیوگ : یم  هدش  دای  دیعس  دعـس و  هزانج  لقن  رباج و  ثیدح  رکذ  زا  دعب  هحفص 409  دلج 1  جاتلا "  رد "  فصان 
نتفگارف زا  ای  دـشاب و  نآ  بلاط  ربق  بحاص  هک  یتروص  رد  . تسا زئاج  رگید  ياج  هب  نآ  زا  دـعب  نفد و  زا  لـبق  تیم  لـقن  هک  دوش  یم 

رد یلک  روطب  تسا و  زئاـج  زین  دـشاب  يرارـشا  مدرم  ناـیم  رد  رگا  و  تسا ، بجاو  نآ  لاـقتنا  دـسرتب ، نآ  ندـش  بارخ  اـی  نآ و  رب  بآ 
. تسا زئاج  لاقتنا  جایتحا  تروص 

تفر ادخ  لوسر  تمدخ  يدع  رتخد  هیسنا  شردام  دش . هتشگ  دحا  گنج  رد  يراصنا ، يدلب  ثراح  نب  کلام  نب  هملس  نب  هللا  دبع  - 2
ار شا  هزانج  مراد  لیم  هدش  هتشک  دحا  رد  یلو  دوب ، ردب  گنج  ناگدننک  تکرش  زا  هملس  نب  هللا  دبع  مرسپ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  و 

رگید فرط  رد  داد و  رارق  شرتش  يور  هدیچیپ و  ابع  يوت  ار  شدنزرف  زا  داد  هزاجا  وا  هب  ادخ  لوسر  مدرگ ، سونام  نآ  اب  هدرب  هنیدم  هب 
زا ادخ  لوسر  باحصا  دوب  هدروخ  مهب  نزاوت  دوب و  کبس  رذجم  نیگنـس و  هللا  دبع  نوچ  داد و  ناشتکرح  ار و  راید "  نب  رذجم  رتش " 

، دندوب هدمآ  تفگش  هب  هرظنم  نیا 

هحفص 143 ] ] 

. درک دهاوخ  رارق  رب  نزاوت  نانآ  نایم  ناشلمع  دومرف : مرکا  ربمایپ 
هزاجا اب  اجنآ  زا  شرـسپ  اب  ار  وا  هملـس  نب  هللا  دبع  ردام  هسینا  دش و  هتـشک  دـحا  گنج  رد  يولب ، مزحا  نب  ورمع  نب  دایز  نب  رذـجم  - 3

. درب هنیدم  هب  مرکا  لوسر  حیرص 
. دیدرگ نفد  فیقث  هیحان  رد  هرصب  رد  هدش و  هتشک  لاس 36 ه  لمج  کنج  رد  هک  هرشبم ) هرشع  زا  یکی   ) یمیمت هللا  دیبع  نب  هحلط  - 4

رگید ياج  هب  ناـکم  نیا  زا  ارم  مرتخد  تفگ : وا  هب  دـید  باوخ  رد  ار  شردـپ  هحلط ، رتخد  هشیاـع ، هک : تسا  هدروآ  رکاـسع  نب  ظـفاح 
هدماین دیدپ  وا  رد  يرییغت  هدوب و  هزات  رت و  شندـب  هک  یلاح  رد  نآ  دـننام  ای  لاس  یـس  زا  سپ  دـنک ، یم  متیذا  تبوطر  اریز  نک ، لقتنم 

. درک نفد  هرصب  رد  عقاو  نیترجه "  رد "  دروآ و  رد  ربق  زا  دوب 
 " دندرک . شنفد  اجنآ  رد  دندیرخ و  ار  رکب  یبا  لآ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  تسا " : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

هنع هللا  یـضر  ناـمثع  تسا : هتفگ  هحفص 63  دـلج 4  يراقلا "  هدـمع  رد "  ینیع  دـندوب : ادـخ  لوسر  دجـسم  راوج  رد  هک  یناـسک  - 5
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تعسو ار  ناتدجسم  تفگ " : دنیامن و  لقتنم  عیقب  ناتسربق  هب  ار  اه  هزانج  دننک و  بارخ  تسا  دجـسم  کیدزن  هک  یئاهربق  داد : روتـسد 
 ". دیهد

ار شا  همشچ  تفرگ  میمصت  هیواعم  هک  یماگنه  هدرک : تیاور  رباج  زا  هحفص 147  دلج 1  هوفصلا  هفص  رد  يزوج  نبا  دحا : ءادهش  - 6
باوج رد  وا  میزاس . يراج  دـحا  ءادهـش  روبق  يور  رب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ، رودـقم  راـک  نیا  دنتـشون : وا  هب  دزاـس ، يراـج  دـحا  رد 

 ". دینک شبن  اهربق  تشون :
دراد يا  هتـشک  سک  ره  هک " : دهد  ادـن  مدرم  نایم  رد  داد  روتـسد  يا  يدانم  هب  وا  تسا  هداما  هحفـص 277  يذمرت  میکحلا  رداون  رد  و 

 ". دربب رگید  ياج  هب  دروآ و  رد  ار  شا  هزانج 

هحفص 144 ] ] 

هزمح ياپ  هشوگ  هب  کنلک  و  دـندوب . هدـیباوخ  هک  ایوگ  دـندش و  یم  لمح  لاجر  ياه  ندرگ  يور  هک  مدـید  ار  نانآ  دـیوگ : یم  رباج 
. دیدرگ يراج  نآ  زا  نوخ  درک و  تباصا  مالسلا  هیلع 

بآ نایرج  ماگنه  دـحا  ياه  هتـشک  دروم  رد  ار  ام  هیواعم  فرط  زا  هک " : تسا  هدروآ  رباـج  زا  شباـتک  رد  هحفـص 194  رد  يزوج  نبا 
 " میدروآ . نوریب  اهربق  زا  هزات  رت و  لاس  لهچ  زا  دعب  ار  اهنآ  دنداد ، ادن  همشچ 

. دش لقتنم  رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  دیدرگ ، نفد  دادغب  مشاه  ینب  ناتسربق  رد  ءادتبا  لاس 150 ه  رد  یفوتم  روصنم ، نب  رفعج  - 7
 " اهنآ زا  یکی  دـندرک ، لـقتنم  نتفرگ  بآ  زا  میب  رطاـخ  هب  هفاـصر "  كاـخ "  هب  ار  ءاـفلخ  زا  یعمج  ياـه  توباـت  لاـس 647 ه  رد  - 8

نینچمه دندرک و  لقتنم  اج  نآ  هب  ار  وا  نفد  زا  لاس  دـنچ  هاجنپ و  دصیـس و  زا  دـعب  هک  تسا  لکوتملا "  دـمحا  یبا  ریمالا  نب  دـصتقملا 
. ار هللااب  ردتقملا  رسپ  یفتقملا "  یفتکملا " و "  شرسپ " 

. دندومن لمح  دادغب  هب  ار  شا  هزانج  هدرک و  شبن  ار  شربق  یتدم  زا  سپ  درک ، توف  زاریش  رد  لاس 311 ه  رد  ریبکلا  ردب  مجنلا  وبا  - 9
تـساوخرد شا  هداوناخ  هاگنآ  دیدرگ ، نفد  ناطلـسلا  راد  رد  و  تفای ، تافو  لاس 328 ه  رد  يدادـغب ، هلقم  نبا  یلع  وبا  نب  دـمحم  - 10

نفد شا  هناخ  رد  ار  وا  نیسحلا  وبا  شرسپ  دندومن ، میلست  اهنآ  هب  ار  شدسج  هتفاکش  ار  شربق  دننک ، میلـست  اهنآ  هب  ار  شا  هزانج  دندرک 
. دومن نفد  دوخ  هناخ  رد  هتفاکش و  ار  وا  ربق  هیرانید "  شفورعم "  نز  سپ  درک 
رد ثدحم ، ریزو و  هبازنخ "  نبا "  هب  فورعم  لضفلا  وبا  لضفلا  نب  رفعج  - 11

هحفص 145 ] ] 

. دیدرگ نفد  شا ، هناخ  رد  هدش  هتفگ  هفارق " و  رد "  درک و  توف  ای 391 ه  لاس 371 ه 

دوب . هدرک  هیبعت  دوخ  يارب  نآ  رد  يربق  هدیرخ و  يا  هناخ  هنیدم  رد  وا  هک  هدش  هتفگ  و 
هب فوقو  جـح و  مسارم  هدرب  هکم  هب  ار  شا  هزاـنج  دـندوب  شیاـه  تمعن  هب  معنتم  اـجنآ  ناـگرزب  نوـچ  دـندرب ، اـجنآ  هب  ار  وا  هک  یتـقو 

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدنادرگرب و  هنیدم  هب  ار  وا  هاگنا  ، دنداد ماجنا  شا  هرابرد  ار  تافرع 
رد عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 387 ه  هدعقلا  يذ  هبنشجنپ 14  زور  رد  ریهـش ، ظعاو  اوشیپ و  دمحا  نب  دمحم  نوعمـس  نبا  - 12

هربقم رد  دـیدرگ و  لقتنم  اـجنآ  زا  لاس 426 ه  بجر  هدزای  هبنـشجنپ  هکنآ  ات  دوب  اجنآ  رد  ناـنجمه  دـیدرگ  نفد  نییباـتغلا "  ناـبایخ " 
دوب هتشادنرب  تبوطر  شنفک  هک  یتروص  رد  دش  نفد  اه  یلبنح  ياوشیپ  لینح  نب  دمحا 
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هربـقم هب  ار  شا  هزاـنج  رتـمک  اـی  لاـس  کـی  زا  دـعب  درک و  تاـفو  دادـغب  رد  لاـس 390 ه  رد  یفوـک ، رمع  نب  دـمحم  نـسحلا  وـبا  - 13
. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  هفوک  رد  عقاو  شیگداوناخ 

 " رهن زا  سوجم  هچوک  رد  عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توـف  لاس 403 ه  رد  یعفاش  يرعـشا  ملکتم  ینالقاب  بیط  نب  دـمحم  رکب  وبا  - 14
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  لقتنم و  برحلا "  باب  هب "  اجنآ  زا  هاگنآ  دیدرگ  نفد  قباط " 

هناخ رد  درک و  توف  لاس 403 ه  رد  دوب  هدیدرگ  یهتنم  وا  هب  بهذم  تسایر  هک  یفنح  هیقف  یمزراوخ  یـسوم  نب  دـمحم  رکب  وبا  - 15
اجنآ رد  لقتنم و  بلاغ "  هچرازاب  رد "  عقاو  شکاخ  هب  لاس 408 ه  رد  دیدرگ و  نوفدم  هدیع "  هجوک "  رد  عقاو  شا 

هحفص 146 ] ] 

. دیدرگ نفد 
دیدرگ نفد  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 406 ه  رد  هدوب  شنامز  رد  اه  یعفاش  ياوشیپ  هک  ینیئارفـسا  دمحم  نب  دمحا  دماح  وبا  - 16

. دیدرگ نوفدم  اجنآ  رد  لقتنم و  برحلا  باب  رد  عقاو  شا  هربقم  هب  ای 416 ه  لاس 410  رد  هاگنآ 
سپ دـیدرگ . نفد  لزلز "  هکرب  رد "  عقاو  شا  هناـخ  رد  لاس 421 ه  رد  یفوتم  نامعن ، بجاـح  نبا  زیزعلا  دـبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 17

. دیدرگ نوفدم  اجنآ  رد  لاس 425 ه  هدعق  يذ  هعمج 25  بش  رد  لقتنم و  شیرق  رباقم  هب  شتوبات 
لاس هدـعقید  مجنپ  ینعی  لاس  کی  زا  دـعب  هاگنآ  دـش . نفد  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 422 ه  هجح  يذ  رد  هللااـب  رداـقلا  هفیلخ  - 18

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  هفاصر "  هب "  ار  شتوبات  423 ه 
( دوب هدیدرگ  یهتنم  وا  هب  بهذم  تسایر  هک  قارع  رد  یفنح  بهذم  سیئر   ) یفنح يدادغب  يرودق  نیـسحلا  وبا  دـمحم  نب  دـمحا  - 19

ناـبایخ رد  عقاو  رگید  ياـج  هب  هاـگنآ  دـیدرگ ، نفد  فلخ "  یبا  هچوک  رد "  عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  دادـغب  رد  لاس 428 ه  رد 
. هدومن شنفد  یفنح  هیقف  یمزراوخ  رکب  یبا  ربق  رانک  روصنم 

لاس ناضمر  هام  مشـش  رد  هاگ  نآ  دـش ، نفد  شا  هناخ  رد  و  تفای ، تافو  دادـغب  رد  لاس 435 ه  رد  یفوتم  نیدـلا ، لالج  رهاط  وبا  - 20
. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  شیرق  رباقم  رد  عقاو  شیگداوناخ  هربقم  هب  شتوبات  436 ه 

( شنامز رد  اه  یعفاش  ياپشیپ   ) غابصلا نبا  هب  روهشم  دمحم  نب  دیسلا  دبع  - 21

هحفص 147 ] ] 

. دیدرگ نوفدم  اجنآ  رد  لقتنم و  برح  باب  هب  سپ  دیدرگ ، نفد  خرک  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  و  درک . توف  لاس 447 ه  رد 
نفد یلدسلا  رـصق  رد  هدش : هتفگ  هثدـحملا " و  عماج  دجـسم "  رد  درک و  توف  لاس 453 ه  رد  يدرک ، ناورم  نب  دـمحا  رـصن  وبا  - 22

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  هدوب  لصتم  هثدحملا "  عماج  دجسم "  هب  هک  اهنآ  هفورعم  هاگراب  هب  ار  وا  سپ  دش ،
رهن رد "  عـقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توـف  دادــغب  رد  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یـضاق  ینانمـسلا  نسحلا  وبا  دـمحم  نب  دـمحا  - 23

هینارزیخ رد "  ار  وا  سپ  دندرک ، نفد  هدرب  روصنم  نابایخ  رد  عقاو  یناج  هب  ار  شا  هزانج  هام  کی  زا  سپ  هاگنا  دـیدرگ ، نفد  نیئالقلا " 
دندومن نفد  " 

مه هک  دـیدرگ  لقتنم  هفاصر "  هب "  هاگنآ  دـیدرگ ، نفد  شناکاین  روبق  راـنک  رد  درک و  توف  لاس 467 ه  رد  هللا  رماب  مئاـقلا  هفیلخ  - 24
. تسا ترایز  دروم  نونکا 
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نوریب ار  وا  هاگنآ  دیدرگ ، نفد  یقرخلا "  هکس  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  لاس 467 ه  رد  یفوتم  یماش ، یلع  وبا  دودولا  دبع  نب  نسح  - 25
. دندومن نفد  هنیدم "  عماج  دجسم  رد "  شا  هربقم  رد  هدروآ و 

هدرب ریغـصلا "  بابلا  هربقم "  هب  ار  وا  سپ  دـش ، نفد  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 468 ه  رد  قشمد  یـضاق  دمحم ، نب  یلع  نب  دمحا  - 26
 " رد عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 478 ه  رد  كرزب ، هیقف  هاضقلا  یضاق  یفنح ، یناغماد  هللا  دبع  وبا  دندومن 27 -  شنفد  اجنآ  رد 

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  هفینح  یبا  نفد  لحم  هب  ار  وا  سپ  دش ، نفد  نیبالعلا "  برد 

هحفص 148 ] ] 

نفد شا  هناخ  رد  درک و  توف  روباـشین  رد  لاس 478 ه  رد  یعفاش  هیقف  نیمرحلا  ماما  ینیوجلا ، هللا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  یلاعملا  وبا  - 28
هدـش دـنم  هرهب  شملع  زا  هک  یناسک  دـندرک و  نفد  شردام  رانک  هدرب  نیـسح  هربقم  رانک  ار  شا  هزانج  اه  لاس  زا  دـعب  هاـگنآ  دـیدرگ ،

. دندومن یناوخ  هیثرم  شیارب  هتخادنا  هار  هتسد  رهش  رد  دندوب و  رفن  دص  راهچ  دودح  دندوب 
 " نابایخ رد  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  دادغب  رد  لاس 480 ه  رد  همعنلا "  سرغ  هب "  بقلم  یباصلا  نسحلا  وبا  لاله  نب  دمحم  - 29

دیدرگ نفد  اجنیا  رد  لقتنم و  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ربق  رانک  فجن  هب  سپس  دش ، نفد  فوع  نبا 
رد دـیدرگ و  نفد  بتارملا "  باـب  رد "  عقاو  شا  هناـخ  رد  درک و  توف  لاس 588 ه  رد  یمیمتلا ، باهولا  دـبع  هللا  قزر  دـمحم  وبا  - 30

. دندرک شنفد  دمحا  ربق  رانک  رد  شدنزرف  گرم  زا  دعب  لاس 491 ه 
یبا خیـش  هاـگراب  زا  زربا "  باـب  هربقم "  رد  درک و  توف  لاس 488 ه  رد  روهـشم ، ظفاح  یـسلدنا ، هللا  دبع  وبا  رـصن  یبا  نب  دمحم  - 31
نفد یفاح  هب "  فورعم  ثراحلا  نب  رشب  ربق "  رانک  رد  دش و  برح "  باب  هربقم "  هب  لقتنم  رفص 491 ه  رد  دش و  نفد  يزاریش  قاحسا 

. دیدرگ
لاس 422 ه هجحلا  يذ  رد  دش و  نفد  هرصبلا "  باب  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  لاس 491 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، یسابع  دمحم  نب  دارط  - 32

ءادهش رباقم  هب  ار  وا  هزانج 

هحفص 149 ] ] 

. دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرک و  لقن 
رد درک و  توف  شردـپ ، توف  زا  شیپ  لاس  هدزیـس  لاس 510 ه  رد  اه ، یلبنح  هفئاـط  كرزب  یلع ، ءاـفولا  یبا  نب  لـیقع  نسحلا  وبا  - 33

. دش نفد  دمحا "  ماما  هکد  رد "  وا  اب  درک  توف  شردپ  هک  یماگنه  دیدرگ . نفد  شا  هناخ 
لاس رد  و  دـیدرگ . نفد  جزالا "  باب  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 527 ه  رد  یلبنح ، هیقف  مزاح ، وبا  دمحم  نب  دـمحم  - 34

دیدرگ . نفد  شردپ  ربق  رانک  دمحا  هربقم  کیدزن  لقتنم و  اجنآ  زا  534 ه 
دیدرگ و نفد  دـیربلا "  باب  رد "  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 531 ه  رد  ثیدح ) نادرم  زا  یکی   ) یمیمت دیمح  نب  نیـسح  - 35

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  نویساق "  هوک "  هب  اجنآ  زا  سپس 
لقتنم و برحلا "  باب  هربقم "  هب  نآ  زا  سپ  دـیدرگ  نفد  هیبرح "  رد "  لاس 534 ه  رد  یفوتم  یبرح ، سابعلا  وبا  رفعج  نب  دمحا  - 36

. دندرک شنفد  اجنآ  رد 
شا هزانج  یتدم  زا  سپ  و  دیدرگ ، نفد  ورم "  هار "  رس  نمای "  رد "  درک و  توف  لاس 535 ه  رد  ینادمه  فسوی  بوقعی  وبا  خیش  - 37
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. دندومن شنفد  اجنا  رد  هدرک و  لقتنم  ورم  هب  ار 
رد درم  هک  یتقو  هدوب  راد  هزور  مرحم  مایا  زج  هراومه  هک  لاس 536 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، لدع  رفعج  وبا  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 38

رد لقتنم و  برحلا "  باب  هربقم "  هب  ار  شا  هزانج  یتدم  زا  سپ  دیدرگ  نفد  سارهلا "  هبارخ "  رد  عقاو  شا  هناخ 

هحفص 150 ] ] 

. دندرک شنفد  اجنآ 
رد دیدرگ و  نفد  بتارلا "  باب  رد "  عقاو  شا  هلجد  رانک  هناخ  رد  لاس 538 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، یبنیز  مساقلا  وبا  دارط  نب  یلع  - 39

. دندرک لقتنم  هیبرحلا "  رد "  عقاو  شا  هربقم  هب  ار  وا  بجر 544 ه  هدزناش  هبنش  هس  بش 
اب هاگنآ  دندرک ، هظعوم  هدش  عمج  شا  هناخ  رد  ءاملع  ءارق و  ناظعاو و  رحـس  ات  بش  دننک  لقتنم  ار  وا  هزانج  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه 

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  شا  هربقم  هب  ار  وا  دایز  ناوارف و  ياه  عمش 
خلب رد  درک و  توف  لاس 544 ه  رد  دوب ، هدش  یهتنم  وا  هب  بهذم  تسایر  هک  یفنح  یتفم  یملخلا ، دمحم  نب  دمحم  مالسالا  خیـش  - 40

. دندرک شنوفدم  اجنآ  رد  لقتنم و  ملخ "  هیحان "  هب  ار  وا  هاگنآ  دیدرگ ، نوفدم 
لاس رد  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، نفد  دجسم  ولج  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 549 ه  رد  ینیردلا ، نسحلا  وبا  دمحم  نب  یلع  - 41

. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب ، هیجان  هسردم  کیدزن  دربا "  باب  هب "  ار  شا  هزانج  574 ه 
هدرک لمح  هکم  هب  ار  وا  سپـس  دیدرگ ، نفد  لصوم  رد  درک و  توف  لاس 559 ه  رد  روصنم ، یبا  نب  یلع  نب  دمحم  نیدـلا  لامج  - 42

یم فاوط  ار  وا  هعفد  دـنچ  زور  ره  دـندوب  هکم  رد  هک  یمادام  دـندرک و  فقوت  تافرع  هوک  يور  وا  اب  دـنداد و  شفاوط  ادـخ  هناخ  رود 
ربمغیپ دجـسم  یقرـش  رد  هک  یئارـسناوراک  رد  ادخ  لوسر  مرح  رود  ررکم  فاوط  زا  دعب  دندرک و  شلمح  هرونم  هنیدم  هب  هاگنآ  دنداد ،

. دندومن شنفد  دوب  هدش  انب 

هحفص 151 ] ] 

شربق یتدم  زا  سپ  دش ، نفد  راوید  زا  رود  دوب  هدرک  شریمعت  هک  يدجسم  رد  ولج  لاس 560 ه  رد  یفوتم  ناحطلا ، اقیلهب  نب  رمع  - 43
. دندرک شنفد  هدوب  راوید  هب  لصتم  هک  یئاج  رد  تسا ، دجسم  هدننک  انب  وا  دوش  هتسناد  هکنیا  رطاخ  هب  هدرک  شبن  ار 

ماما هبق  کـیدزن  درک و  توف  فرـصم  رد  لاس 562 ه  رد  اسراپ  راگزیهرپ  ، ) يرـصم یعفاش  ینانک ، هللا  دـبع  وبا  میهاربا  نب  دـمحم  - 44
لقتنم و دودوم "  ما  هب "  فورعم  ضوح  کیدزن  مطقملا "  هوک "  نیئاپ  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  دـندرک ، شنفد  کجوک "  هفارق  رد "  یعفاش 

. ما هدرک  ترایز  ار  نآ  اهراب  مدوخ  تسا و  ترایز  دروم  روهشم و  اجنآ  رد  شربق  نونکا  دندومن و  شنفد  اجنآ  رد 
برد هناخ "  رد  ار  وا  درم  هک  یتقو  هدوب  یـضاق  اه  هام  شردپ  هک  لاس 563 ه  رد  یفوتم  یفقث ، تاکربلا  وبا  دحاولا  دـبع  نب  رفعج  - 45

. دندومن نفد  روصنم  عماج  دجسم  لباقم  ینزوز ، يارسناوراک  کیدزن  هدنک و  ار  ود  ره  درم  شرسپ  هک  یماگنه  دندرک ، نفد  زورهب " 
جنپ زا  سپ  دـش ، نفد  طابرلا "  هربقم "  رد  درک و  توف  لاس 564 ه  رد  یلبنح ، هیقف  یجاجدلا  نب  رـصن  نب  هللا  دعـس  نیدلا  بذهم  - 46

. دندرک نفد  شردام  ردپ و  شیپ  دمحا  ماما  هربقم  رد  هداد  لاقتنا  ار  شا  هزانج  زور 
نفد هدوب  هیفوص  نمجنا  فقوت و  لحم  هک  ینزوز  يارـسناوراک  هیحان  رد  ار  وا  تسا : هتفگ  هحفص 228  دلج 10  مظتنملا  رد  يزوج  نبا 

دوب . هدرک  فقوت  اهنآ  شیپ  یتدم  هک  هدوب  نیا  نآ  تلع  دندرک و 
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نفد اه  یفوص  شیپ  دیاب  ارچ  یلبنح  كرزب  درم  نیا  لثم  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  تمالم  لمع  نیا  يارب  ار  شرـسپ  اه  یلبنح  هراومه 
زور جنپ  زا  دعب  شرسپ  دوش ؟

هحفص 152 ] ] 

ربق و شبن  یئاهروظنم  هچ  يارب  دـنیبب  دـیوگ : ینیما  دومن . نفذ  شردام  ردـپ و  ربق  رانک  ار  وا  شتیـصو  قبط  درک و  شبن  ار  وا  ربق  هناـبش 
تسا ؟ هدش  هدرمش  زئاج  تنس  لها  شیپ  رگید  یئاج  هب  یئاج  زا  هدرم  لاقتنا 

نابعش هبنشود 28  هاگنابش  رد  سپـس  دش ، نفد  هفالخلا  راد  رد  درک و  توف  لاس 566 ه  رخالا  عیبر  متشه  رد  هللااب  دجنتـسملا  هفیلخ  - 47
. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب و  هفاصرلا "  هب "  ار  شا  هزانج  لاس ، نامه 

ار اهنآ  ای 580ه  لاس 579 ه  رد  سپ  دـش ، نفد  هرهاق  رد  شردارب  رانک  درک و  توف  لاس 568 ه  رد  ینیودلا ، بویا  نیدلا  مجن  ریما  - 48
. دندرک ناشنفد  اجنآ  رد  لقتنم و  هرونم  هنیدم  هب 

هب ار  وا  سپ  دـیدرگ ، نفد  قشمد  هعلق  رد  عقاو  شا  هناخ  رد  درک و  توف  لاس 569 ه  رد  یگنز ، نب  دومحم  نیدـلا  رون  لداع  کلم  - 49
. دندومن شنفد  اجنآ  رد  هدرب  شا  هسردم 

دیرگ نفد  يرهاط ) میرح   ) شا هناخ  رد  یتدـم  درک  توف  لاس 569  رد  یفوتم  ینیـسح ، رهاط  هللا  دبع  وبا  رمعم  نب  یلع  نب  دـمحا  - 50
. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هداد و  لاقتنا  نئادم  رد  عقاو  نایبص "  دهشم  هب  ار "  وا  سپس 

، دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب  لصوم  هب  ار  وا  درک . توف  رـسیند "  رهـش "  رد  لاس 574  رد  یناهفـصا  نیدلا  لامج  نب  نیدلا  لالج  - 51
. دندومن نفد  شردام  هربقم  رد  هنیدم  رد  ار  وا  سپس 

هحفص 153 ] ] 

هفالخلا راد  رد  درک و  توف  لاس 622 ه  ناضمر  رخآ  هبنشکی  رد  هللا : رماب  ءیـضتسملا  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هللا  نیدل  رـصانلا  هفیلخ  - 52
. دندرپس كاخب  هفاصرلا "  رد "  هدروا  نوریب  ار  وا  لاس 622 ه ، هجحلا ، يذ  مود  رد  سپس  دیدرگ ، نفد 

رد هدرب  هفاصرلا "  هب "  ار  وا  سپـس  دیدرگ ، نفد  هفالخلا  راد  رد  درک و  توف  لاس 623 ه  رد  یفوتم  یسابع ، هللا  رماب  رهاظلا  هفیلخ  - 53
. دندرک شنفد  اجنآ 

رد لاس 624 ه  رد  يدادغب  بیخط  رب  در  رد  بیـصملا ) مهـسلا   ) باتک فلوم  شبهذم ) رد  بلـصتم   ) یفنحلا یـسیع  نیدلا  فرـش  - 54
رد راک  نیا  دش و  هدرپس  كاخ  هب  شا  هسردم  رد  لقتنم و  هیحلاص  هوک  هب  اجنآ  زا  سپـس  دـیدرگ ، نفد  شا  هعلق  رد  درک و  توف  قشمد 

. تسا هتفرگ  تروص  لاس 627 ه 
 " لـبرا هعلق "  هب  ار  شا  هزاـنج  درک . توـف  لاس 630 ه  رد   " لـبرا ، بحاـص "  نیدـلا  رفظم  نسحلا  یبا  نب  يروبک  وک  دیعـس  وبا  - 55

هدرک مهارف  هوک  ریز  يا  هربـقم  دوخ  يارب  اـجنآ  رد  هک  همظعم  هکم  هب  ار  وا  شتیـصو  قبط  سپ  دـندرک ، شنفد  اـجنآ  رد  هداد و  لاـقتنا 
. دندومن لقتنم  دوب ،

تعجارم هکم  زا  یگتسخ  اب  نایجاح  هک  داتفا  قافتا  يروط  داد ، یم  تکرح  زاجح  يوس  هب  ار  وا  لاس 631 ه  رد  یناوراک  هک  یماگنه  و 
. دندرک نفد  دهشم "  کیدزن "  ار  وا  هتشگ  زاب  هفوک  هب  فرصنم و  هکم  هب  نتفر  زین  نانآ  هجیتن  رد  دندرک  یم 

شرسپ سپ  دش ، نفد  نارح ، باب  هربقم  رد  اهرلا "  تشپ "  درک و  توف  لاس 631 ه  رد   " یلبرا ، دیسلا "  دبع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  - 56
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. درک نفد  يرغص "  هفارق  رد "  عقاو  شا  هربقم  رد  هدرب ، رصم  هب  ار  وا 

هحفص 154 ] ] 

وا يارب  هک  يا  هربقم  اـت  دـیدرگ  نفد  هروصنم  هعلق  رد  درک و  توف  لاس 645 ه  مرحم  مراهچ  هبنشجنپ  رد  لداع ، نب  یسوم  فرـشا  - 57
. دیدرگ نوفدم  لقتنم و  اجنآ  هب  لاس  نامه  یلوالا  يدامج  رد  دش ، لیمکت  دندوب  هتخاس  هسالک "  لامش "  رد 

عماج دجسم  یلامش  راوید  رد  هک  یکبشم  هربقم  هکنآ  ات  دش  نفد  هعلق  رد  لاس 635 ه  بجر  رد 22  یفوتم  لداع ، نب  دمحم  لماک  - 58
شنوفدم هدرب  اجنآ  هب  لاس  نامه  ناصمر  کی  تسیب و  هعمج  بش  رد  دیدرگ  لیمکت  دـندوب  هتخاس  شیارب  نانـس  نبا  هروصقم  کیدزن 

. دندرک
شنوفدـم اجنآ  رد  هدرب  هفاصرلا "  هب "  ار  وا  سپـس  دـش ، نفد  هفـالخلا  راد  رد  لاس 640 ه  رد  یفوتم  یـسابع ، هللااب  رـصنتسم  هفیلخ  - 59

. دندومن
 " هقارولا يالاب "  رد  عقاو  شا  هربقم  هب  ار  وا  سپس  دیدرگ ، نفد  رصنلا  باب  رد  درک و  توف  رـصم  رد  یفوتم 645 ه  نیدلا ، زع  ریما  - 60

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  هدرب 
هب ار  وا  ه  لاـس 649  رد  دـیدرگ و  نفد  هروـصنملا  رد  درک و  توـف  نابعـش 647 ه  بش  همین  رد  بویا ، نیدـلا  مجن  حـلاص  هاشداپ  - 61

. دندرک شنفد  اجنآ  رد  لقتنم و  شا  هسردم 
هناخ رد  ار  وا  درک . توف  دادـغب  رد  لاس 650 ه  رد  رمع  نادنزرف  زا  اه  یفنح  ماما  يرمع ، يودع  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  خیـش  - 62

ار وا  هک  یـسک  ره  هب  دـندومن و  نفد  اجنآ  رد  هدومن و  لمح  هکم  هب  ار  وا  شتیـصو  قبط  هاـگنآ  هدرک ، نفد  يرهاـط  میرح  رد  عقاو  شا 
. دنداد رانید  هاجنپ  دوب  هدومن  نفد  هکم  رد  درک و  یم  لمح 

هب ار  شتوبات  لاس 670 ه  لوا  رد  سپـس  دیدرگ ، نفد  اجنآ  رد  درک و  توف  بلح  رد  لاس 658 ه  رد  یسلاب ، ماوق  نب  رکب  وبا  خیـش  - 63
اجنآ رد  هدرب  نویساق "  هوک " 

هحفص 155 ] ] 

دندومن . شنفد 
لاس 680 رد  سپـس  دندرک ، شنفد  رفعج  ربق  کیدزن  ادتبا  درک  توف  لاس 678 ه  رد  یلاعملا  وبا  رهاطلا  کلملا  نب  دیعـسلا  کلملا  - 64

. دندرپس كاخ  هب  شردپ  هربقم  رد  هدرب  قشمد  هب  ار  شا  هزانج  ه 
لاس یلوالا  يدامج  مهن  هبنـشراهچ  رد  هاـگنآ  درک ، توف  دنقرمـس  رد  ای 792 ه  لاس 791  مرحم  هبنشود 22  ینزاتفت  نیدلا  دعـس  - 65

. دیدرگ نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  سخرس  هب  792 ه 
هب ار  وا  شنامرف  قبط  سپـس  دـیدرگ ، نفد  ناـسارخ  عباوت  زا  نیلاـم  هیرق "  رد  درک و  توف  لاس 738 ه  رد  یفاخ  نیدلا  نیز  خیـش  - 66

. تسادابآ شنفدم  نونکا  دندرک و  نفد  اجنآ  رد  لقتنم و  دابآ  شیورد 
هب دوب  هدرکن  رییغت  هک  یلاح  رد  ار  وا  هزانج  لاـس  زا 77  سپ  درک و  توف  لاس 870 ه  رد  یکلام ، یلوزج  نامیلس  نب  دمحم  خیـش  - 67

. دندرک لقتنم  رگید  ياج 
دیدرگ . نوفدم  اجنآ  رد  درک و  توف  تاره  رد  لاس 898 ه  رد  یماج  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  - 68
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نانآ هک  یتقو  دومن ، نفد  رگید  یتیالو  رد  هدروآ و  رد  ربق  زا  ار  وا  شرـسپو  دندرک ، یم  هلمح  ناسارخ  يوس  هب  اه  یلیبدرا  هک  یماگنه 
. دندنازوس اربق  ياه  بوچ  طقف  دنتفاین  اجنآ  رد  ار  وا  دسج  دنتفاکش  ار  ربق  دنتفر و  لحم  نآ  هب 

شنفد اجنامه  هدراذـگ  یتوباـت  يوت  رد  درک و  توف  بلح  رد  لاس 958 ه  نابعش  مهد  دباع ، یمزراروخ ، دمحا  نبا  نیـسح  خیـش  - 69
هک ار  وا  هام  راهچ  زا  سپ  و  دندرک ،

هحفص 156 ] ] 

دندومن . شنوفدم  اجنآ  رد  هدرب ، قشمد  هب  دوب  هدرکن  رییغت  جیه 
هیاپ يارب  یتخس  نیمز  يوجتسج  رد  نانآ  دیوگ : یم  يزوج  نبا  هک  دمآ  دهاوخ  اه  یفنح  ياوشیپ  هفینح  یبا  ربق  نامتخاس  هرابرد  - 70

زا ناوختـسا  لیبنز  دـصراهچ  دودـح  رد  راک  نیا  رد  دـنتفای و  عارذ  هدزناش  رد  عارذ  هدـفه  ندـنک  اب  ار  نآ  دـندمآ و  رب  شا  هربقم  ياـه 
اجنآ رد  هدرب و  هدوب ، اه  یفنح  زا  یکی  لام  هک  يا  هعقب  رد  ار  همه  دندروآ و  نوریب  دندوب  هدش  نفد  شربق  رانک  رد  شیپ  زا  هک  یناسک 

. دندرک شنفد 
کیلع . صصقن  مل  نم  مهنم  کیلع و  انصصق  نم  مهنم 

. " میدرکن ار  رگید  یخرب  میدرک و  تیارب  ار  اهنآ  زا  بخرب  ناتساد  " 

هحفص 157 ] ] 

ربمغیپ نادناخ  هفرشم  دهاشم  ترایز 

هراشا

اهنآ هب  كربت  لسوت و  نکاما و  نآ  رد  زامن  اعد و  و 
ار مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ربق  اهنآ ، همه  شیپاشیپ  نید و  ناگرزب  ءایلوا و  ناماما ، ءاـیبنا ، روبق  نیملـسم  هراومه  نونکاـت ، مالـسا  ردـص  زا 

یم برقت  ادـخ  هب  اهنآ ، هب  لسوت  كربت و  و  اهنآ ، ربارب  رد  اعد  زاـمن و  ندـناوخ  و  دـهاشم ، نیا  يوس  هب  نتفر  اـب  دـندرک و  یم  تراـیز 
دیئاز ار  ینارح  هیمیت  نبا  راگزور  هکنآ  ات  تسا ، هدوب  یفالتخا  نیرتکجوک  نودب  یمالسا  ياه  هقرف  همه  قافتا  دروم  راک  نبا  دنتسج و 

هک هدیدنـسپ  شور  نیا  رکنم  داد و  رارق  هچیزاـب  ار  تنـس  درک ، زاـغآ  ار  يرگ  یلاـبا  ـال  یئوـگ و  نایذـه  یئاورپ ، یب  یماـنمگ و  رد  وا 
نآ هب  بدا ، قطنم و  زا  رود  يراـتفگ  اـب  داد و  رارق  نیهوت  کـته و  دروم  ار  نآ  دـیدرگ و  دوب ، ماـگمه  مارتحا  دروم  سدـقم و  هراومه 

یـسک داد : يوتف  هتـسناد  تیـصعم  ار  سدقم  لمع  نیا  يارب  ترفاسم  و  درمـش ، مارح  ار  مرکا  ربمایپ  ترایز  يارب  تکرح  و  درک ، هلمح 
. دناوخب مامت  ار  شزامن  دیاب  ور  نیا  زا  تسا  تیصعم  رفس  شرفس  نوچ  دنک  ترفاسم  مالسا ، راوگرزب  ربمایپ  ترایز  يارب  هک 

دروم ار ، شراتفگ  ادـیدش  دـندرک و  مایق  وا  هیلع  تنـس  لها  ناگرزب  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  دـش ، زاس  وا  هیحاـن  زا  همغن  نیا  هک  یتقو 
 - باتک دنداد . رارق  داقتنا 

هحفص 158 ] ] 
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يارب ار  شیاـه  غورد  بویع و  هداد  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  شیاـه  تعدـب  تسرداـن و  دـئاقع  دنتـشون و  وا  هیلع  يا  هدـنزرا  ياـه 
. دندومن راکشآ  ناگمه 

نآ رب  هیمیت  نبا  هدـیقع  یتسدان  هرابرد  رطـس  لهچ  دودـح  رد  يرازفلا "  خاکرفلا  نب  ناهربلا  هدرک و "  رداص  وا  هیلع  یئاوتف  ماش ، ءاهقف 
هتـشون شطخ  ریز  هدرک و  تقفاوم  هدـیقع  نیا  رد  وا  اب  زین  لـبهج "  نب  باهـش  تسا و "  هدرک  وا  ریفکت  هب  مکح  راـک ، رخآ  رد  هتـشون 

دنراد "  هدیقع  نینچ  زین  کلام  ناوریپ  تسا " :
يوتف هقر  نامه و  تشپ  زین  وا  دیدرگ . هضرع  هعامج "  نب  ردـبلا  رـصم "  بهذـم  یعفاش  هاضقلا  یـضاق  هب  ماش ، ءاهقف  رظن  راهظا  هاگنآ 

رب ینبم  هدـش  هیمیت  نبا  هتفگ  دروم  رد  هک  تسا  یـشسرپ  خـساپ  دـمآ  هقرو  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا ، ادـخ  صوصخم  شیاتـس  تشوـن " :
تسا و دودرم  لطاب و  هتفگ  نیا  تسین "  زئاج  ءایبنا  روبق  ترایز  يارب  ترفاسم  و  تسا و .. تعدـب  ناحلاص  ناربمایپ و  تراـیز  هکنیا " :

دای یتفم  نیا  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  ناگمه  قافتا  دروم  تنـس  تلیـضف و  مرکا  ربمایپ  ترایز  هک : دنا  هدرک  لقن  ءاهقف  زا  یهورگ  اذل 
هب دـشکن  تسد  نآ  زا  هچناـنچ  ددرگ و  عنم  تسا ، لـطاب  ءاـملع  همئا و  شیپ  هک  بیرغ  بیجع و  يواـتف  هنوـگ  نیا  زا  هیمیت ) نبا   ) هدـش

 " ددرگ . یفرعم  وا  طلغ  رکفت  زرط  دننکن ، ءادتقا  وا  هب  مدرم  هکنآ  يارب  دوش و  هدنکفا  نادنز 
تشون . ار  نآ  یعفاش  هعامج  نب  دعس  نب  میهربا  نب  دمحم  و 

 ". درک ینادنز  ار  وا  اعطق  دیاب  دیوگ " : یم  زین  یفنح  يراصنا  يریرج  نب  دمحم  و 
. هدیقع نیا  راشتنا  زا  ار  وا  نانچ  دیاب  و  دیوگ : یم  یکلام  رکب  یبا  نب  دمحم  و 

هحفص 159 ] ] 

تسا . هتفگ  نینچ  زین  یلبنح  یسدقم  رمع  نبا  دمحا  و  دورب ، نیب  زا  نآ ، زا  یشان  دسافم  رگید  هدسفم و  نیا  یلک  روط  هب  هک  تشاد  زاب 
عفد باتک "  هب  هنیمز  نیا  رد  و  دـنا ، هدوب  لاس 726 ه  رد  هنتف  نیا  عوقو  ماگنه  ،ز  رـصم هناگراهچ  بهاذم  هاضقلا  یـضاق  رفن ، راهچ  نیا 

دوش . هعجارم   45 هحفص 47 -  هبشلا " 
هدرک شتحیصن  نآ  رد  هتـشون و  وا  هب  يا  همان  هک  هدوب  یبهذ "  هدرک "  یم  یهن  شیهارمگ  زا  ار  وا  هیمیت  نبا  رـصع  رد  هک  یناسک  زا  و 

وا : همان  تسا  نیا  و 
افـسا او  منزح ، یمک  رب  نازحا  و  امرف ، ظفح  ار  منامیا  و  رذگرد ، مشزغل  زا  نک و  محر  نم  رب  ایادخ  متلذ ، رب  ار  ادخ  منک  یم  شیاتـس  "

لها شناد و  ياـه  غارج -  ندوـبن  رب  سوـسفا  يا  دـننک ، کـمک  ندرک  هیرگ  رد  ارم  هک  ینموـم  ناردارب  هب  اـقوشا  و  شلها ، تنـس و  رب 
یم زاب  نارگید  ياه  بیع  زا  ار  وا  شبیع  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  مدـمه ، يردارب  لالح و  یمه  رد  دوجو  رب  هآ  تاریخ  ياه  جـنگ  يوقت و 
یلو ینیب ، یم  تردارب  مشچ  رد  ار  راخ  یک  اـت  دراد ، یم  لوغـشم  شبیع  هب  هجوت  زا  ار  وا  نارگید  بویع  هک  یـسک  لاـح  هب  ادـب  دراد ،

تروع ینک و  یم  تمذـم  ءاملع  زا  یئاتـس و  یم  ار  تیاه  هدرک  روغلب  تارابع و  تدوخ و  یک  ات  ینیب ؟ یمن  تیاه  مشچ  رد  ار  تخرد 
نانآ هک  دـینکن  دای  یکین  هب  زج  ناتیاه  هدرم  زا  تسا " : هدومرف  هدرک و  یهن  نآ  زا  مرکا  ربمایپ  هکنآ  اب  یئامن ؟ یم  وجتـسج  ار  ناـشیاه 

 ". دننابیرگ هب  تسد  ناشیاه  هدرک  اب  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر 
هدیـسرن و ناشماشم  هب  مالـسا  زا  یئوب  تسا  هک  یناـسک  لاـم  یماـن  دـب  نک ، يراـی  ار  تدوخ  هک : تفگ  یهاوخ  نم  هب  مناد  یم  هچرگ 

یم راب  هب  يراگتـسر  دوش  لمع  اهنآ  هب  رگا  هک  ار  بوخ  ياهزیچ  نانآ  مسق ، ادخب  اما  تسا ، هتخانـشن  هدروآ  ص )  ) دـمحم هک  ار  هچنآ 
مالسا یکین  زا : هک  تسا  مولعم  دنا و  هدرک  يراد  دوخ  نآ  نتسناد  زا  هدروخ  یمن  ناشدرد  هب  هک  یئاهزیچ  دنا و  هتخانـش  یبوخب  دروآ ،
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كرت یمدآ  رب 

هحفص 160 ] ] 

دروخ . یمن  درد  هب  هک  تسا  یئاهزیچ 
نید رد  يراـک  هطلغم  زا  يرادـن . مارآ  باوخ و  هک  یتسه  یجوجل  ناد  ناـبز  وت  هک  اریز  رادرب ، اـم  زا  تسد  هک  مسق  ادـخب  ارت  درم ، يا 

، مسرت یم  متما  رب  هک  يزیج  نیرتمهم  تسا : هدومرف  هدرک و  یهن  دایز  لاوس  زا  هتـسناد و  تشز  هورکم و  ار  نآ  مرکا ، ربماـیپ  هک  زیهرپب 
هفـسلف اب  دسر  هچ  ات  دنک ، یم  هایـس  ار  لد  مارح  لالح و  رد  شزغل  نودـب  نتفگ  نخـس  دایز  تسا " و  ناد  نابز  يور  ود  دارفا  زا  سرت 

دنک ؟ یم  روک  ار  لد  هک  يزیمآ  رفک  ياه  فرح  هنوگ  نیا  اه و  یفاب 
مینک ؟ در  ار  اهنآ  نامیاه  لقع  اب  هدروآ  رد  اهربق  وا  ار  هفسلف  تایرفک  قئاقد  یک  ات  میا ، هدش  هرخسم  ناهج  رد  هک  مسق  ادخب 

مومـسم ار  مسج  مسق  ادخب  نآ  ندرک  فرـصم  دایز  هک  یتروص  رد  ینک ، یم  راوخـشن  ار  هفـسالف  مومـس  اه و  هدرک  یق  يراد  درم ، يا 
دنک یم 

اب ناحلاص  زا  يدرک  يراک  وت  اما  دش ، دـهاوخ  لزان  نآ  رد  ادـخ  تمحر  هک  اریز  دوش ، دای  ناکین  زا  نآ  رد  هک  یـسلجم  نآ  شوخ  يا 
دننک یم  دای  یمان  دب  تنعل و 

عمج اجکی  ار  ود  ره  صاوخ  يدرک و  دـصق  اهنآ  يوس  هب  وت  هک  دـندوب  رگیدـکی  ياتمه  ردارب و  مزح  نبا  نابز  جاجح و  ریـشمش  يرآ 
اهنآ ام  هک  یئاه  تعدب  يروآ  دای  رد  دینک  شـشوک  دینک و  نامل  بوبح و  ندروخ  هبنـشجنپ و  تعدب  يروآ  دای  زا  مسق  ادخب  يدومن .

و غالا ، ای  تسا  رفاک  دنادن  ار  اهنآ  هک  یـسک  هدمآ و  رامـش  هب  دـیحوت  ساسا  ضحم و  تنـس  هنافـساتم  هک  میناد  یم  یهارمگ  ساسا  ار 
تسا  رت  یئادخ  هس  يراصن  زا  رت و  رفاک  نوعرف  زا  دشابن  رفاک  اهنآ  هب  رگا 

زا هک  یسک  لاح  هب  ادب  يا  دوب . یهاوخ  دنمتداعس  دنامب ، ملاس  نیتداهش "  هب "  تبسن  تنامیا  رگا  تسا ، اه  کش  اه  لد  رد  مسق  ادخب 
دایز شیتسرپ  اوه  يدنمورین و  مک و  شنید  ملع و  رگا  اصوصخم  دوب  دـهاوخ  يدوبان  هقدـنز و  ضرعم  رد  یـسک  نینچ  دـنک . يوریپ  وت 
رثکا ایآ  دیامن  یم  ینمـشد  وت  اب  شبلق  لاح و  اب  نطاب  رد  دنک و  یم  داهج  شنابز  تسد و  اب  تشیپ  دناسر و  یم  تعفنم  وت  هب  اما  دشاب ،

نایریجنز زج  تناوریپ 

هحفص 161 ] ] 

؟ دنتسین نادان  ناسدقم  کشخ  ای  راکم ، راد  دوخ  بیرغ  دارفا  ای  مهفن ، يوگغورد  ناماوع  ای  لقع ، مک 
. هد رارق  شجنس  شیامزآ و  دروم  هدرک  شیتفت  ار  نانآ  يرادن  لوبق  ار  مفرح  رگا 

ردقنیا ارچ  ینک و  یم  ینمشد  ناکین  رایخا و  اب  و  تقادص ، نآ  اب  دنچ  ات  رخآ  ریزب ، توهـش  رخ  زا  تیئاتـس  دوخ  دروم  رد  ناملـسم ، يا 
؟ يرمش یم  کچوک  ار  ادخ  ناگدنب  كرزب و  نآ 

ینک ؟ یم  ینمشد  نایاسراپ  اب  تقافر و  نآ  اب  یک  ات 
؟ یئاتس یمن  نانچ  ار  ملسم ) يراخب و  حیحص   ) نیحیحص ثیداحا  مسق ) ادخب   ) هک یئاتس  یم  نانچ  ار  تنانخس  یک  ات 

لاطبا راکنا و  ای  لیوات و  فیعضت و  اب  هدرک  هلمح  اهنآ  هب  یتقو  ره  رد  وت  یلو  دنام ، یم  ملاس  وت  تسد  زا  نیحیحـص  ثیداحا  شاک  يا 
چوک تقو  هک  یتسین  داتفه  ههد  رد  یئامن ؟ هبوت  هدیـشک و  راک  نیا  زا  تسد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  يزادـنا  یم  ناـشرابتعا  زا  اـهنآ 
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. مسق ادخب  ارچ  تسا ؟ هدش  کیدزن  ندرک 
ینک ؟ یم  شا  هرخسم  دنک  دای  ار  نآ  یسک  هکنا  ای  یتفا  یم  گرم  دای  هب  مناد  یمن 

يزاس و اه  باتک  ار  هقرو  نیا  یشاب  هتشاد  میمصت  هکنآ  رگم  يریدپن  ار  ما  هظعوم  یلو  یـشاب ، هتـشاد  مراتفگ  هب  هجوت  منک  یمن  نامگ 
تـسود هک  نم  هب  تبـسن  وت  لاح  هک  یتقو  مدـش  تکاس  هتبلا  میوگب : ات  یئامن  هبلغ  نم  رب  یهاوخب  هراومه  ینک و  عطق  ار  مراتفگ  هلابند 

ادخب تنانمـشد  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  تنانمـشد  هب -  تبـسن  سپ  دشاب ، نینچ  نیا  متـسه  وت  یمیمـص  نابرهم و 
ناروک و نایارد و  هزره  نانادان و  ناـیوگغورد و  نارجاـف و  تناتـسود  ناـیم  رد  هکناـنچ  دنتـسه ، ینالـضاف  نـالقاع و  ناـحلاص و  مسق 
هک ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ   ) يدرگ دـنم  هرهب  مراتفگ  زا  نطاب  رد  یهدـب و  شحف  ینلع  ارم  هک  میـضار  وت  زا  نم  دنتـسه . یناوراـگ 

میارب ار  میاه  بیع 

هحفص 162 ] ] 

. مراد دایز  ناهانگ  اه و  بیع  نم  دتسرفب )  ناغمرا 
. تسوا تیادـه  قیفوت و  يراوگرزب و  ادـخ و  شـشخب  میاود  هک  یتروص  رد  اه ، بیع  ياناد  زا  میئاوسر  يا  منکن ، هبوت  رگا  نم  رب  ياو 

 ". داب شنارای  لا و  ناربمایپ و  متاخ  دمحم  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدیرفآ  هک  تسا  یئادخ  صوصخم  ساپس 
هتخاس و شراکهانگ  ياه  تسد  هک  وا  ياه  تعدـب  ندرک  دوبان  ددـص  رد  هدرک  مایق  وا  هیلع  ءاـهقف  نادنمـشناد و  اـج  نیا  زا  هرخـالاب  و 
دندومن . راکشآ  ناگمه  يارب  ار ، وا  سایق  عامجا و  تنس و  باتک و  اب  فلاخم  ءارآ  یلاخ و  وت  هدنبیرف  راتفگ  دندمآ و  رب  هدوب  هتخادرپ 

ياه تعدـب  هجیتن ، رد  تسا . لالح  شلام  نوخ و  دـشاب  هیمیت "  نبا  هدـیقع "  هب  دـقتعم  سک  ره  هک : دـیدرگ  مـالعا  وا  هیلع  قشمد  رد 
هب فک  نآ  هک  دنز  یم  لثم  لطاب  قح و  هرابرد  دنوادخ  نینچ  نیا  دیدرگ "  دوبان  هدش و  يرپس  رذگ ، دوز -  ياهداب  دـننامه  وا  فیحن 

 " دنام . یم  یقاب  نیمز  رد  دناسر ، یم  تعفنم  مدرم  هب  هک  هچنآ  اما  دوش و  یم  دوبان  يدوز 
اب دنناریمب و  ار  لطاب  مخت  هدومن  هدنز  ار  قح  هملک  دننک و  يرای  ار  تقیقح  ات  داد  رارق  ار  يدارفا  يا  هقطنم  نرق و  ره  رد  دنوادخ  سپس 
هب ار  میقتـسم  هداج  عیـسو و  هار  تسناوت  مالـسا  تما  هجیتن  رد  دـننک  هلباقم  عطاق  دـنمورین و  لئالد  اـب  هدـننک  هارمگ -  لـماوع  هنوگ  نیا 

تسا اه  لد  يراگ  زیهرپ  زا  نآ  دراد  گرزب  ار  ادخ  رئاعش  سک  ره  دراد " و  كرزب  ار  ادخ  رئاعـش  هدومن  یط  تنـس  باتک و  زا  يوریپ 
".

هحفص 163 ] ] 

تیبرت ار  اهنآ  سوه  يوه و  ياه  تسد  دروآ و  دـیدپ  ار  شتلاهج  نادـنزرف  راگزور ، و  درک ، راکـشآ  ار  شینیگنـس  هنتف  رـش و  هکنآ  ات 
رد دـندرک  هولج  رـشب  دـننامه  مدرم  نایم  رد  نانآ  دـندومن و  تقافر  نانآ  اب  دـساف  نادرم  دـنداد و  ریـش  نانآ  هب  یهارمگ  ناردام  درک و 

یهارمگ قیرط  زا  هدومن و  هارمگ  هدـش و  هارمگ  هدرک  ذوفن  اـج  همه  رد  هجیتـن ، رد  دوـب . یهارمگ  تلالـض و  ناـنآ  تنیط  هک  یتروـص 
دنتشادزاب . ادخ  هار  زا  ار  نارگید  و  هدرک ، يوریپ 

وا ياوه  زا  يوریپ  درک و  ذاـختا  ار  وا  شور  هدومیپ و  ار  هیمیت  نبا  هار  هک  عارـصلا "  باـتک "  فـلوم  یمیـصق "  تسا "  هورگ  نیا  زا  و 
دادترا رفک و  هب  مهتم  ار  شتافلاخم  هتفگ  یئاهازسان  شحف و  هتفاب  مهب  ار  یتسار  غورد و  شداتسا  دننامه  متـسیب  نرق  رد  هجیتنلاب  دومن ،

روبق و دزن  زامن  اعد و  ترایز و  ینعی : لامعا  نیا  هک ، درک  مـالعا  مدرم  هب  تسا و  هدومن  ناـنآ  راـثن  ار  اـه  شحف  اـهاوسان و  همه  هدرک ،

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  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


دنمالسا نامسیر  زا  جراخ  نوعلم و  ناشلامعا  نیا  اب  نانآ  تسا و  هعیش  تافآ  زا  همه  نآ ، هب  عافشتسا  لسوت و  كربت و 
تسا . هدرک  هلمح  هعیش  هب  تسا  نوریب  ثحب  هرظانم و  بدا  زا  هک  ازسان  شحف و  دنت و  نابز  اب  نخس و  داد  هنیمز ، نیا  رد  وا 

يادخ نیا  اب  يدـید و  ناشنایاوشیپ  هرابرد  هعیـش  هفئاط  زا  هک  يولغ  نیا  اب  و  تسا " : هتفگ  هحفص 54  دلج 1  عارـصلا "  باتک "  رد  وا 
هار زا  دنا و  هتخاس  هاگراب  هبق و  نانآ  يارب  هدرک و  تدابع  ار  نآ  نابحاص  روبق و  نانآ  يدینـش  شنادـنزرف  یلع و  هرابرد  نایعیـش  زا  هک 
یم کشا  نوخ و  نآ  يور  دننک و  یم  میدـقت  ناشیارب  ینابرق  ایادـه و  اهرذـن و  هتفر . نانآ  ترایز  هب  راومهان  راومه و  کیدزن ، رود و 

 " دنیامن یمن  زاربا  عوشخ  عوضخ و  نانچ  ادخ  يارب  هک  دننک  یم  صالخا  راهظا  نآ  هب  تبسن  نانچ  نآ  دنزیر و 
نایم نآ ، رد  یقرف  مرکا ، ناربمایپ  رب  تیحت  دورد و  لیبق : زا  عورـشم  ياهراک  تسا " : هتفگ  باـتک  ناـمه  زا  هحفص 178  دلج 1  رد  وا 

نیا اریز  تسین  کیدزن  رود و 

هحفص 164 ] ] 

، درادن ءاملع  همه  قافتا  هب  یباوث ، تلیـضف و  نآ  نامتخاس  گنـس و  ای  ترـضح و  نآ  ربق  ندید  اما  رودقم ، تلاح  ود  ره  رد  اهراک  عون 
هار نومیپ  وا و  زا  يوریپ  وا و  زا  ملعت  وا و  هب  نامیا  رد  اهنت  تلیضف  هتـشادن  یتلیـضف  اتاذ  شتایح  نامز  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  ندید  هکلب 

. تسا وا  نید  يرای  و 
هریـس زا  تقیقح  نیا  دنک و  تابثا  یتلیـضف  نیرتکجوک  مرکا  ربمایپ  فیرـش  ربق  ترایز  يارب  دناوت  یمن  یـسک  جـیه  هصالخ ، روط  هب  و 

 ". تسا راکشآ  یبوخب  مالسا  ردص  نیملسم 
تاـفرخزم هنوگ  نیا  عـجرم  اـهنت  یهارمگ و  اـه و  هتعدـب  داتـسا  هک   ) شداـیرف داد و  درم و  نیا  دـیدش  راـکنا  زا  مرتـحم  هدـنناوخ  دـیاش 

رد تسا ، تقادـص  زا  يزمر  تقیقح و  زا  یلحم  شراتفگ  يارب  هک : دـنک  رکف  هدـش ) هتخانـش  تفـص  نیا  هب  هیمیت  نبا  ياقا  تایدـنرجو 
نیا هک  باهولا  دبع  نب  دمحم  نامز  نآ ، زا  دعب  هیمیت و  نبا  نامز  متشه  ترق  هتـشذگ ، نورق  رد  یمالـسا ، بهاذم  ناگرزب  هک  یتروص 

تسردان دئاقع  نیا  هب  هک  یناسک  رفک  هب  مکح  هدوب ، تایدنرج  اه و  يزاب  هطـسفس  نیا  رکنم  رـضاح ، نامز  ات  هدرک  دیدجت  ار  اه  هنهک 
. دنا هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناشدئاقع  هتخات و  اهنآ  هیلع  تدش  هب  دنا و  هدرک  هدیورگ  نیملسم  هریس  زا  رود  هدننک و  هارمگ  ءارآ  و 
ربمایپ هب  تسا و  میلـست  ادـخ  ربارب  رد  هک  یناملـسم  ناسنا  هتفگ  دـناوت  یمن  تسردان ، راتفگ  نیا  هک  دـناد  یم  یبوخب  مرتحم  هدـنناوخ  و 

یمن زیوجت  ار  نآ  تیناسنا  يدابم  قالخا و  مراکم  هک  يراتفگ  دـشاب  دراد ، رواب  هدـمآ  تنـس  باـتک و  رد  هک  هچنآ  تسا و  نموم  مرکا 
دناد . یمن  هتسیاش  ار  نآ  یمالسا  بدا  دنک و 

دراذگن ؟ یقرف  شتایح  نامز  رد  مرکا  ربمغیپ  صخش  ندید  اه و  گنس  ندید  نایم  هک  تسا  زئاج  یناملسم  يارب  ایآ 
هک دـنک  ماع  ءالم  رد  دوشن و  لئاق  یـشزرا  شگرم ، زا  دـعب  ای  تایح و  ناـمز  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  تسا  هتـسیاش  وا  يارب  اـیآ 

راک مرکا  ربمایپ  ترایز 

هحفص 165 ] ] 

تسا ؟ يا  هدوهیب 
نیا هب  دـنناد و  یم  راختفا  رئاز  يارب  ار  نآ  دـنراد و  یم  مرتحم  ار  ناشناگرزب  ترایز  هک  درادـن  جاور  مسر  نیا  للم ، مامت  ناـیم  رد  اـیآ 

؟ دننک یم  هقالع  زاربا  راک 
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هک یئاج  ات  هتـشاد  قافتا  لصا  نیا  رب  تیرـشب ، خـیرات  راودا  مامت  رد  هدوب و  يراج  نیا  رب  یبهذـم ، تلم و  ره  زا  ملاع  ءالقع  مامت  هریس 
. دندومن یم  يریگ  هزادنا  نانآ  هب  نارگید  نتسج  كربت  ندرک و  ترایز  اب  ار  نید  ناگرزب  شزرا  راومه 

مه رس  تشپ  مدرم  تفر  یم  دجسم  يوسب  هک  یتقو  لاس 218 ه  رد  یفوتم  یناسغ  یقشمد  یلعالا  دبع  رهـسم  ویا  دیوگ " : یم  متاح  وبا 
 "، دندیسوب یم  ار  شتسد  هدرک  مالس  وا  رب  هدیشک  فص 

مدرم تفر  یم  مرح  يوـس  هب  هک  یماـگنه  لاس 471 ه  رد  یفوتم  یناجنز ، مرحلا  خیـش  یلع  نب  دعـس  مساقلا  وبا  دـیوگ " : یم  دعـس  وبا 
 "  - دندیسوب یم  دوسالا  رجح  زا  رتشیب  ار  شتسد  دندرک و  یم  یلاخ  شیارب  ار  فاوط  لحم 

. دندیسوب یم  دوسالا  رجح  زا  شیب  ار  شتسد  دنتسج و  یم  كربت  وا  هب  مدرم  دیوگ " : یم  هحفص 120  دلج 12  شخیرات  رد  ریثک  نبا 
اب دنتفر و  یم  شلابقتسا  هب  ناش  هچب  نز و  اب  مدرم  تشذگ  یلحم  زا  هاگ  ره  لاس 476 ه  رد  یفوتم  يزاریش ، یلع  نب  میهاربا  قاحسا  وبا 

دیـسر هواس  هب  هک  یماگنه  دنتـسج و  یم  كربت  نآ  هب  شرتسا ، ياپ  ریز  كاـخ  نتـشادرب  اـسب  هچ  شباـکر و  هب  ندز  تسد  ندیـسوب و 
. دندومن شمدقم  راثن  ار  ناشئایشا  نیرتزیزع  دنتفاتش و  شلابقتسا  هب  مدرم 

دراو وا  رب  نارگید  ءاهقف و  لاس 476 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، رفعج  وبا  فیرش 

هحفص 166 ] ] 

. دندیسوب یم  ار  شرس  تسد و  دندش  یم 
رثا رد  تفر ، یم  دجـسم  يوس  هب  هعمج  زور  رـصم  رد  هک  یماـگنه  لاس 600 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، یـسدقم  ینغلا  دبع  دـمحم  وبا  ظفاح 

. دندش یم  عمج  شرود  دنتسج و  یم  كربت  وا  هب  مدرم  تشادن و  نتفر  هار  رب  تردق  ماحدزا  ترثک 
نتـسج كربت  ترایز و  يارب  مدرم  تسیز و  یم  شا  هیرق  رد  مدرم  زا  رود  لاس 635 ه  رد  یفوت  یبلح ، هللا  دبع  نب  میرکلا  دـبع  رکب  وبا 

. دنتفر یم  ششیپ  وا  هب 
هک هدوب  يروط  ندوب  هقـالع  دروم  مارتحا و  ظاـحل  زا  لاس 658 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، ینینوی ، نیـسحلا  یبا  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح 

دندرک . یم  تفج  ار  شتفک  ندیسوب و  یم  ار  شتسد  ناهاشداپ  یئاج  ات  هتشادن ، ار  یمارتحا  نانچ  سک  جیه 
فارشا كربت  ناونع  هب  نآ  ندرک  سمل  ندیسوب و  هزانج و  عییشت  رد  درک  توف  زاریش  رد  لاس 832 ه  رد  هک  دمحم ، نب  دمحم  يزرجلا 

دوب هتـسج  كربت  نآ  هب  هک  یـسک  دـبای  تسد  نآ  هب  تسناوت  یمن  یـسک  هچناـنچ  دـنتفرگ و  یم  تقبـس  رگیدـکی  رب  ماوع  صاوخ و  و 
دش . یم  كربتم 

دنتـسج و یم  كربت  وا  هب  اذـل  دنتـشاد و  یبیجع  داقتعا  لاس 985 ه  رد  یفوتم  یبرغم ، هللا ، دـبع  نب  دوعـسم  خیـش  هب  تبـسن  قشمد  مدرم 
. دندیسوب یم  ار  شیاه  تسد 

 ". مبای یم  دوخ  رد  ار  شیاعد  تکرب  نونکا  مه  دیشک و  مرس  رب  تسد  درک و  اعد  میارب  وا  دیوگ : یم  يزغلا  مجنلا 

هحفص 167 ] ] 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  تسوا  هب  هتسباو  اه  ناسنا  تفرشیب  تداعس  هک  یسک  مدآ و  نادنزرف  دیس  ترایز  هرابرد  تنامگ  باسح  نیا  يور 
نیمز هب  هتشرف  رازه  داتفه  هکنآ  رگم  تسین  يزور  چیه  دننک ، یم  ترایز  زور  ره  ار  فیرش  ربق  نیا  هک  دنتسه  اه  نامسآ  ناگتشرف  نیا 

دـنیآ و ناـنآ  دـننامه  دـندرگ ، یم  رب  دوش  یم  هک  یتقو  دنتـسرف . یم  دورد  وا  رب  دـنریگ و  یم  ار  مرکا  ربماـیپ  ربق  رد  دـنوش و  یم  لزاـن 
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. دوش هتفاکش  نیمز  هکنآ  ات  دنهد  یم  ماجنا  نانآ  ریظن  یئاهراک 
زا هک  یتقیقح  هحفص 96 " : ءافشلا  باتک "  رد  یکبس  نیدلا  یقن  خیش  لوق  و  یمیـصق )  ) درم نیا  دساف  هدیقع  نایم  تسا  قرف  ردقچ  و 

ءایبنا و اب  دسر  هچ  ات  هتـسیاش  ناگدرم  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  ینـشور  لامک  اب  ام  حلاص  ناگتـشذگ  شور  نید و 
هب نیقی  هدز  یبیرغ  بیجع و  فرح  دنناسکی ، مه  اب  ناگدرم  زا  رگید  ءایبنا و  روبق  هک  دنک  اعدا  هک  یـسک  دنتـسج و  یم  كربت  ناربمایپ 

، تسا ملسم  رفک  ینخـس  نینچ  تسا و  نیملـسم  رگید  هجرد  هب  ات  ربمایپ  ماقم  ندروآ  نیئاپ  ءاعدا  نیا  میراد و  شراتفگ  یتسردان  اطخ و 
. تسا رفاک  اعطق  درآ  نیئاپ  شا  هتسیاش  ماقم  زا  ار  ربمایپ  هبتر  هک  یسک  اریز 

ار وا  ياه  یهارمگ  اه و  تعدب  دراذگ و  یم  هیمیت  نبا  مدق  هب  مدق  هک  يدرم  تسا : نیا  راکـشآ  تشز  راک  وکب  اوسر و  رایـسب  عوضوم 
مالسا نورق  هک  ایوگ  و  تسا ، هدوب  تالض  تعدب و  زین  مالسا  ردص  ياه  ناملـسم  شیپ  روما  عون  نیا  هک  درادنپ  یم  دنک ، یم  راوخـشن 

نبا شهارمگ  داتسا  یمیصق و  بانج  زج  تسین  نآ  هب  لماع  هتشادن و  یهاگآ  رصع  نآ  نیملسم  هریـس  زا  یـسک  هدش و  نوگرگد  یکلب 
، هیمیت

هحفص 168 ] ] 

همه اـب  اـه  ناملـسم  همه  شیپ  دادـترا  رفک و  هیاـم  ار ، اـهنآ  شیپ  ءاـعد  اـهنآ و  يوس  هب  نتفر  روبق و  تراـیز  درم ، نیا  هنوگچ  هک  نیبب 
قباـس رد  وا  زا  دراـگنا و  یم  شنادـنزرف  یلع و  یئادـخ  هب  ندوب  لـئاق  عیـشت و  رد  ولغ  زا  یـشان  ار  نآ  دـناد و  یم  ناشبهاذـم  فـالتخا 

دوش  یم  یحو  اهنآ  هب  هک  دنناد  یم  ربمایپ  ار  شنادنزرف  یلع و  هعیش  هک : تشذگ 
راوگرزب ناماما  هعیـش و  هب  تبـسن  نانآ  ینمـشد  حور  ربمغیپ و  نادـناخ  هب  تبـسن  اـهنآ  يرگ  يوما  يوخ  زا  یـشان  اـه ، تمهت  عون  نیا 

یمن ادخ  هتـسیاش  حلاص و  ناگدنب  زج  ار  شنادـنزرف  یلع و  هعیـش  هاگ  جـیه  مدـید ، قباس  رد  هک  روطنامه  هنرگ  دریگ و  یم  همـشچرس 
. دناد

لقن مرتحم  هدنناوخ  امش  يارب  نونکات ، نانآ  ناعبات  هباحص و  نامز  زا  نارگید  مرکا و  ربمایپ  ترایز  دروم  رد  ار  نیملـسم  هریـس  کنیا  و 
هدـنز هک  سک  ره  نشور و  لیلد  اب  دوش  یم  كاله  هک  یـسک  ره  ات  هنیب " : نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  اـت  منک  یم 

 ". دشاب راکشآ  لیلد  اب  دوش  یم 

هحفص 169 ] ] 

مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  هب  بیغرت 

دنا هدرک  لقن  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  هرابرد  يدایز  تایاور  دیناسم ، حاحـص و  رد  ثیداحا  ناظفاح  هناگراهچ و  بهاذم  همئا 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  اهنا  زا  يا  هراپ  هک 

 1
هک یـسک  یتعافـش " : هل  تبجو  يربق  راز  نم  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لـقن  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع 

 ". تسا بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک ، ترایز  ار  مربق 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  تایاور  همئا  ثیدح و  ناظفاح  زا  يا  هدع  ار  تیاور  نیا 
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لاس 255 ه 2. رد  یفوتم  يروباشین ، قارولا  دمحم  وبا  دمحم  نب  دیبع  - 1
لاس 281 ه. رد  یفوتم  یشرق  دمحم  نب  هللا  دبع  رکب  وبا  ایندلا  یبا  نیا  - 2

هحفص 24. دلج 2  ءامسالا  ینکلا و  رد  لاس 310 ه  رد  یفوتم  يزار ، دمحم  رشب  وبا  یبالودلا  - 3

هحفص 170 ] ] 

. شحیحص رد  همیزخ  نبا  هب  روهشم  لاس 311 ه  رد  یفوتم  يروباشین ، رکب  وبا  حسا  نب  دمحم  - 4
. شباتک رد  لاس 322 ه  رد  یفوتم  یلیقع ، رفعج  وبا  رمع و  نب  دمحم  ظفاح  - 5

لاس 330 ه. رد  یفوتم  يدادغب ، نیسحلا  هللا  دبع  وبا  یلماحم  یضاق  - 6
. لماکلا رد  لاس 365 ه  رد  یفوتم  يدع ، نب  دمحا  وبا  ظفاح  - 7

لاس 369 ه. رد  یفوتم  يراصنا ، دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیش  وبا  ظفاح  - 8
. شننس رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطق ، راد  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 9

هحفص 105. هیناطلسلا "  ماکحالا  رد "  لاس 450 ه  رد  یفوتم  يدروام ، نسحلا  وبا  نایضاق  نیرت  یضاق  - 10
. نآ ریغ  ننسلا " و  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 11

شدئاوف 13. رد  ره  لاس 492  رد  یفوتم  یعلخ ، نسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  یضاق  - 12
لاس 535 ه. رد  یفوتم  یناهفصا ، یشرق  لضف  نب  دمحم  نب  لیعامسا  ظفاح  - 13

ءافشلا . رد "  لاس 544 ه  رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 14
ار باب  نیا  و  دنک ) ترایز  ار  ربمایپ  ربق  هک  یـسک  باب  رد   ) شخیرات رد  لاس 571 ه  رد  یفوتم  رکاسع ، نب  یلع  مساقلا  وبا  ظـفاح  - 15

. دناد یم  هتشاد  لد  رد  هک  هچنآ  فیرحت و  نیا  رس  ادخ  هتخادنا و  پاچ  رد  هدننک  حیحصت 
لاس 576 ه. رد  یفوتم  یفلسلا ، نب  دمحا  رهاط  وبا  ظفاح  - 16

رد لاس 581 ه  رد  یفوتم  یسلدنا ، نمحرلا  دبع  نب  قحلا  دبع  دمحم  وبا  - 17

هحفص 171 ] ] 

 ". يرغصلا یطصولا و  ماکحالا  " 
 ". نکاسلا مارغلا  ریثم  رد "  لاس 597 ه  رد  یفوتم  يزوج ، نبا  ظفاح  - 18

لاس 611 ه. رد  یفوتم  یکلام ، یناردنکسا  یسدقم  لضفم  نب  یلع  ظفاح  - 19
لاس 611 ه. رد  یفوتم  یقشمد  لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 20

لاس 656 ه. رد  یفوتم  يرذنم ، میظعلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 21
 ". هنیدملا لئاضف  یف  هینبملا  لئالدلا  شباتک "  رد  لاس 662 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يوما  یشرق  یلع  نب  ییحی  نیسحلا  وبا  ظفاح  - 22

لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 23
. نسحلا نب  هللا  هبه  نیسحلا  وبا  ظفاح  - 24

 ". هنیدملا رابخا  باتک "  رد  ینیسحلا  نسحلا  نب  ییحی  نیسحلا  وبا  - 25
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دلج 1 لخدـملا "  رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  جاحلا ، نبا  هب  روهـشم  یکلاملا ، یـسافلا  يردبعلا  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  - 26
هحفص 261.

نیا قرط  هرابرد   3 هحفص 11 -  ماقسلا "  ءافش  باتک "  رد  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یکبسلا  یفاکلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  یقت  - 27
. تسا هدرک  ثحب  طوسبم  روطب  ثیدح 

هتفگ يدع "  نبا  لاله " ، نب  یـسوم  هرابرد  و  دنتـسه ، هقث  کش  یب  همه  لاله ، نب  یـسوم  ات  نایوار  مامت  دـیوگ : یم  هحفص 8  رد  وا 
. دنک یمن  تیاور  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  زج  دمحا  هک  تسا  مولعم  تسا و  دمحا  خیاشم  زا  وا  دشابن ، نآ  رب  یک  اب  هک  مراودیما  تسا " :

تسا . هدرک  حیرصن  يرکب  رب  در  رد  تقیقح  نیا  هب  نمشد  و 
 " هک تسا  ثیدح  نیا  تاجرد  لقا  هک : دیدرگ  راکشآ  هلیسو  نیدب  و  تسا : هتفگ  سپس  هدرک  لقن  شدنـس  توق  يارب  يدهاوش  هاگنآ 

رد رگا  تسا ، نسح " 

هحفص 172 ] ] 

ماـمت هدرک " : اـعدا  هک  یـسک  ءارتفا  ددرگ ، یم  راکـشآ  نآ  زا  رتمک  اـب  هکلب  رادـقم ، نیا  دـیوگ : یم  هکنیا  اـت  ددرگ . هعزاـنم  شتحص 
 " تسا . یگتخاس  هدش  دراو  ترایز  هرابرد  هک  یثیداحا 

هتفگن يرگید  هن  ثیدح و  لها  هن  لهاج و  هن  ملاع و  هن  وا  زا  شیپ  یـسک  چـیه  راتفگ  نیا  هرابرد  شلوسر  ادـخ و  زا  وا  ایآ  هللا ، ناحبس 
تمهت عضو و  هب  مهتم  ار  ثیدـح  نیا  نایوار  رگید  هن  لاله و  نب  یـسوم  سک  چـیه  میناد  یم  ام  هک  اجنآ  اـت  و  دـنک ؟ یمن  مرـش  تسا 

اهنآ زا  یکی  مه  ثحب  دروم  ثیدـح  هک  ار  ثیداحا  نیا  مامت  هک  دـهد  یم  هزاـجا  شدوخ  هب  یناملـسم  هنوگچ  سپ  تسا ، هدرکن  رگید 
.؟ دنادب یگتخاس  تسا 

ار ثیدح  نیا  ندوب  یگتخاس  باجیا  هک  یلماع  چـیه  هدرکن و  لقن  وا  يارب  یملاع  چـیه  ار  ثیدـح  نیا  ندوب  یگتخاس  هک  یتروص  رد 
ندوب یگتخاس  هب  مکح  وا  اجک  زا  سپ  تسین . تعیرش  فلاخم  ثیدح  نیا  نتم  مکح  هاگ  یلماع  چیه  تسین و  راکـشآ  نآ  رد  دیامنب ،

. تسا حیحص  نسح و  نآ  هک  یتروص  رد  دشاب  فیعض  هچ  رگا  هدرک ، ثیدح  نیا 
دــلج 2 قئاــفلا "  ضورلا  رد "  لاـس 801 ه  رد  یفوـتم  شیفیرح "  هـب "  روهـشم  یکم  يرـصم ، دعـس  نـب  هللا  دـبع  بیعـش  خیـش  - 28

.137 هحفص
هحفص 394. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، يرهاق  یعفاش  هللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  دیس  - 29

هحفص 99 دـلج 8  شبیترت "  رد "  هکنانچ  ریبکلا "  عماجلا  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  یطویسلا ، نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ظفاح  - 31
ار نآ  ینطق  راد  قیرط  زا  هیندـللا "  بهاوـملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطـسق ، نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  ظفاح  تسا 31 - . هدمآ 

ماکحا رد  قحلا  دبع  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن 

هحفص 173 ] ] 

تسا . نآ  تحص  رب  لیلد  باتک ، نآ  رد  ثیدح  زا  شتوکس  هدومن و  توکس  نآ  هرابرد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يرغصلا  یطسولا و 
هحفص 162. ثیبخلا "  نم  بیطلا  زییمت  باتک "  رد  لاس 944  رد  یفوتم  ینابیش  دمحم  وبا  عیدبلا  نبا  ظفاح  - 32

همیزخ نبا  حیحص  زا  لقن  هحفص 494  دلج 1  ینغملا "  رد "  لاس 977  رد  یفوتم  ینیبرش  بیطخ  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  - 33
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دلج یطویس  فیلات  ریغصلا  هماجلا  حرش  هحفص 141 و  قئاقحلا "  زونک  رد "  لاس 1031  رد  یفوتم  يوانم  فورلا  دبع  نیدلا  نیز  - 34
هحفص 140.  6

هحفص 157. دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیش  - 35
یبا زا  لقن  هحفص 298  دلج 8  بهاوملا  حرش  رد  لاس 1122 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرـصم  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 36

. ایندلا یبا  نبا  خیشلا و 
خیشلا و یبا  زا  لقن  هحفص 250  دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  دمحم  نب  لیعامسا  خیـش  - 37

. همیزخ نبا  ایندلا و  یبا  نبا 
. ثیدح همئا  زا  يرایسب  زا  لقن  هحفص 325  دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250ه  رد  یفوتم  یناکوش ، یلع  نب  دمحم  خیش  - 38

هحفص 246. رثالا "  نسح  رد "  لاس 1276 ه  رد  یتوریبلا ، توحلا  شیورد  دیس  نب  دمحم  خیش  - 39
هحفص 144. دلج 2  مالظلا "  حابصم  رد "  لاس 1307 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یطایمد  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 40

هحفص 590. دلج 1  هعبرالا "  بهاذملا  یلع  هقفلا  رد "  زورما  رصم  هناگراهچ  بهاذم  ءاهقف  زا  يا  هدع  - 41
 2

مترایز هب  هک  یسک  هدش " : لقن  ادخ ، لوسر  زا  عوفرم  روط  هب  رمع ، نب  هللا  دبع  زا 

هحفص 174 ] ] 

ار وا  دنکن  دراو  یتیاور "  رد  منک " و  تعافـش  تمایق  زور  رد  وا  زا  هک  تسا  نم  هدـهع  هب  دـشاب  هتـشادن  مترایز  زج  يا  هزیگنا  دـیایب و 
ادخ هدهع  هب  دشاب ، هتشادن  مترایز  زج  یلیامت  رگید "  تیاور  رد  مترایز " و  رگم  یتجاح  ار  وا  دناشکن  رگید  ياج  رد  مترایز " و  رگم 

 ". تسا هدمآ  یلازغ  تیاور  رد  تسا " و 
ار ناشددـع  اهنآ و  دوش  یمن  هک  ثیدـح  ناظفاح  زا  یعمج  شتارییبعت ، فالتخا  اـب  ار  تیاور  نیا   " دـشاب . هتـشادن  متراـیز  زج  یفدـه 

: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  تفرگ ، هدیدان 
باتک رخآ  رد  وا   " حاحصلا . ننـسلا  شباتک "  رد  لاس 353 ه  رصم  رد  یفوتم  يدادغب ، نکـسلا  نب  نامثع  نب  دیعـس  یلع  وبا  ظفاح  - 1

هدرواین ار  ثیدـح  نیا  زج  یتیاور  باب ، نیا  رد  هداد و  رارق  دـنک "  ترایز  ار  ربمایپ  ربق  هک  یـسک  باوث  باب  ناونع "  تحت  یباب  جـح ،
. تسا

وا هک  یطرـش  قبط  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  وا ، هیحان  زا  ثیدح  نیا  رکذ  تسا " : هتفگ  هحفص 16  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس 
... تسا هدرک  رفس  دایز  ثیدحلا و  ریثک  دامتعا و  دروم  ظفاح  ماما  نکسلا ، نبا  نیا  تسا و  حیحـص  قافنا  روطب  هدرک  شباتک  همدقم  رد 

"

هدادن و رارق  نعط  دروم  ار  اهنآ  یـسک  هدرک و  لقن  ثیدح  همئا  هک  یتایاور  یتساوخ  نم  زا  دعب ، اما  تسا " : هتفگ  شباتک  همدقم  رد  وا 
هک متفای  ار  ثیدح  همئا  زا  یهورگ  و  مدرک ، هشیدنا  تتساوخرد  هرابرد  ور  نیا  زا  منک ، عمج  تیارب  دنتسه ، حیحص  رظن  هب  ثیداحا  نآ 

هدومن و ظفح  اهنآ  زا  دنا ، هدرک  لقن  هک  هچنآ  زا  شیب  هدرک و  ذـخا  ار  ناشیاه  هدرورف  مامت  نم  دـنا و  هدیـشک  دروم  نیا  رد  اه  تمحز 
. ما هدرک  بیوبت  دنراد ، جایتحا  اهنآ  هب  نیملسم  هک  هفلتخم  باوبا  هب  ار  نآ  مدومن و  تباجا  ار  تتساوخرد  هدرک و  ءادتقا  اهنآ  هب 

يراخب " و هدمآ "  رب  حیحص  ثیداحا  يروآ  عمج  ددص  رد  هک  یسک  نیتسخن 
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هحفص 175 ] ] 

اعقاو راک  نیا  رد  نانآ  هک  مدـید  هداد  رارق  یـسررب  دروم  دـندوب  هدرک  لقن  اهنآ  هک  ار  هچنآ  تسا . یئاسن  دواد و  وبا  ملـسم و  وا  زا  دـعب 
. دنا هدرک  ششوک 

زا ما  هدرک  رکذ  نیا  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  تسا و  قاـفتا  دروم  حیحـص  ثیداـحا  ما ، هدروآ  لاـمجا  روط  هب  باـتک  نیا  رد  هچنآ  نیا  رباـنب 
لقن دـنا  هدروآ  هک  هچنآ  لوبق  رد  ار  ناش  لیلد  سپ  ما . هدروآ  دـنا  مدرب  ار  ناشمان  هک  ثیدـح  همئا  زا  رگید  یـضعب  هک  تسا  یثیداـحا 

زین ار  نآ  لیلد  مدرک ، رکذ  دنا  هدرک  لقن  یئاهنت  هب  ثیدح  لها  زا  یضعب  هک  ار  هچنآ  و  نارگید ، هن  مداد ، تبـسن  اهنآ  هب  ار  نآ  هدرک و 
 ". تسا ادخ  هیحان  زا  قیفوت  تروص  ره  رد  مدومن و  نایب 

. هدروآ شریبک  مجعم  رد  ار  نآ  لاس 360 ه  رد  یفوتم  یناربط ، مساقلا  وبا  ظفاح  - 2
. هدروآ شمجعم  رد  لاس 381 ه  رد  یقوتم  یناهفصا ، يرقم  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  ظفاح  - 3

. هدروآ شیلاما  رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 4
لاس 402. رد  یفوتم  یناهفصا ، میعن  وبا  ظفاح  - 5

 ". دئاوفلا بحاص "  لاس 492 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یعلخلا  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  یضاق  - 6
هحفص 246. دلج 1  مولعلا "  ءایحا -  رد "  لاس 505 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یلازغ  دماح  وبا  مالسالا  هجح  - 7

 ". ماشلا خیرات  بحاص "  لاس 571 ه  رد  یفوتم  رکاسع ، نبا  ظفاح  - 8
یفوتم 648 ه. یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 9

لاس 662 ه. رد  یفوتم  یکلام ، يوما  یشرق  یلع  نب  ییحی  ظفاح  - 10
. شباتک رد  دادحلا ، نسحلا  نب  دمحا  نبا  نسحلا  یلع  وبا  ظفاح  - 11

حیحـص ددعتم  ياه  هار  زا  ار  نآ  و  هدرک ، قحب  ثیدـح  نیا  قرط  هرابرد  لصفم  روط  هب  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، نیدـلا  یقت  - 12
 " ماقسلا ءافش  باتک "  رد 

هحفص 176 ] ] 

تسا . هدروآ   13 هحفص 16 - 
قرط زا  هحفص 396  دـلج 2  ءافولا  ءاـفو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم ، يدوهمـس ، يرهاق  یعفاش  هللا  دـبع  نب  یلع  نیدـلا  رون  دیـس  - 13
هدرک طرـش  باتک  همدقم  رد  هک  هچنآ  ياضتقم  هب  تسا : هتفگ  هدرک و  جارختـسا  ار  نآ  نکـسلا  نبا  ظفاح  قرط  هلمج  نآ  زا  فلتخم و 

تسا . هحیحص  ثیداحا  زا  همه ، قافتا  هب  ثیدح  نیا  تسا ،
هتسناد شحیحص  هدرک و  لقن  وا  زا  ار  نآ  یقارع ، نیدلا  نیز  ظفاح  هلمج ، نآ  زا  یهورگ و  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  تسا : هتفگ  هاگنآ 

. دنا
ار نآ  نکـسلا  نبا  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هیندـللا "  بهاوـملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق  نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  - 14

. تسا هتسناد  حیحص 
هتفگ هدروآ و  ار  نآ  هحفص 494  دـلج 1  جاهنملا  حرـش  جاتحملا "  ینغم  رد  لاس 977 ه  رد  یفوتم  ینیبرـش ، بیطخ  دمحم  خیـش  - 15

. تسا هدروآ  ار  نآ  دنتسه  هحیحص  شتایاور  هک  شننس  رد  نکسلا  نبا  تسا 
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هحفص 157 3. دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیش  - 16
 3

لاح رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک  ترایز  متافو  دعب  ار  مربق  دنک و  جـح  سک  ره  هدـش " : تیاور  عوفرم  روط  هب  رمع ، نب  هللا  دـبع  زا 
. دراد هفاضا  دشاب "  مبحاصم  هلمج " و  شقرط  زا  يرایسب  رد  و  دنک . مترایز  متایح 

: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدروآ  ثیدح  ناظفاح  زا  يرایسب  ار  ثیدح  نیا 
لاس 211 ه. رد  یفوتم  یناعنص ، رکب  وبا  قازرلا  دبع  ظفاح  - 1

لاس 303 ه. رد  یفوتم  ینابیشلا ، نایفس  نب  نسح  سابعلا  وبا  ظفاح  - 2
. شدنسم رد  لاس 307 ه  رد  یفوتم  یلصوم ، یلع  نب  دمحا  یلعی  وبا  ظفاح  - 3

لاس 317. رد  یفوتم  يوغب ، دمحم  نب  هللا  دبع  مساقلا  وبا  ظفاح  - 4

هحفص 177 ] ] 

لاس 360 ه. رد  یفوتم  یناربط ، مساقلا  وبا  ظفاح  - 5
 ". لماکلا رد "  لاس 365 ه  رد  یفوتم  يدع ، نبا  دمحا  وبا  ظفاح  - 6

لاس 381 ه  رد  یفوتم  يرقم ، میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  ظفاح  - 7
. نآ ریغ  شننس و  رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 8

هحفص 246  دلج 5  شننس  رد  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 9
. شخیرات رد  لاس 571 ه  رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 10

 ". نکامالا فرشا  یلا  نکاسلا  مارغلا  ریثم  رد "  لاس 597  رد  یفوتم  يزوج  نبا  ظفاح  - 11
 ". هنیدملا رابخا  یف  هنیمثلا  هردلا  شباتک "  رد  لاس 643 ه  رد  یفوتم  يدادغب ، راجن  نبا  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 12

یفوتم 648 ه. یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 13
لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 14

. شباتک رد  دادحلا ، دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  حتفلا  وبا  - 15
. يرصم نیسحلا  وبا  ظفاح  - 16

. موس لصف  رد  هنیدم  مرح  باب  رد  هدش  فیلات  لاس 737 ه  رد  هک  حیباصملا "  هاکشم  رد "  يزیربت ، بیطخ  نیدلا  یلو  - 17
لیصفت روط  هب  ماقـسلا "  ءافـش  باتک "   16 هحفـص 21 -  رد  ثیدـح  نیا  قرط  هرابرد  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبـس ، نیدـلا  یقت  - 18

. تسا هدرک  تیاور  نارگید  هدش و  دای  ناظفاح  نیا  زا  يرایسب  زا  ار  نآ  هدرک و  ثحب 
هحفص 137. دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرح ، يرصم  هللا  دبع  بیعش  خیش  - 19

ثحب نآ  قرط  هراـبرد  لیـصفت  روط  هب  هحفص 397  دـلج 2  ءافولا "  ءاـفو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمـس ، نیدلا  رون  دیـس  - 20
. تسا هدرک 

 " ریبکلا عماجلا  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  یطویس ، نیدلا  لالج  ظفاح  - 21

هحفص 178 ] ] 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 98 

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


. تسا هدمآ  هحفص 99  دلج 8  شبیترت  رد  هکنانچ 
هحفص 567. دلج 3  ضایع  یضاق  فیلات  ءافشلا  حرش -  رد "  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یجافخ  نیدلا  باهش  هاضقلا  یضاق  - 22

هحفص 157. دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیش  - 23
 -. هحفص 25 و 325 دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، دمحم  خیش  - 24

.144 هحفص دلج 2  مالظلا "  حابصم  رد "  لاس 1307 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یطایمد  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 25
 4

نیا يدایز  هورگ   " تسا . هدرک  افج  نم  هب  دـنکن  ترایز  ارم  دـنک و  جـح  سک  ره  هک " : هدـش  لـقن  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 
تسا : هلمج  نآ  زا  هدرک و  لقن  ار  ثیدح 

 ". ءافعصلا رد "  لاس 354 ه  رد  یفوتم  یتسب ، یمیمت  نابح  نب  دمحم  متاح  وبا  ظفاح  - 1
 ". لماکلا رد "  لاس 365 ه  رد  یفوتم  يدع ، نیا  ظفاح  - 2

. تسا هدومن  لقن  تسا ، هدرواین  اطوم  رد  کلام  هک  ار  یثیداحا  شباتک  رد  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، ظفاح  - 3
نیا مکح  هدروآ و  ار  ثیدـح  نـیا  هحفـص 22 ، ماقـسلا "  ءافـش  رد "  نوگانوگ  قرط  زا  لاس 765 ه  رد  یفوتم  یکبـس ، نیدـلا  یقت  - 4

. تسا هدرک  در  ثیدح  ندوب  یگتخاس  دروم  رد  ار  يزوج 
.398 هحفص دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 5

هحفص 179 ] ] 

ثیدح نیا  ینطقراد  نابح و  نبا  يدع و  نبا  زا  هیندـللا "  بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  - 6
. تسا هدرک  لقن  ار 

ناـبح و نبا  يدـع و  نبا  زا  هحفص 278  دـلج 2  ءاـفخلا "  فـشک  رد "  لاـس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  لیعامـسا  خیـش  - 7
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ینطقراد 

هحفص 74. دلج 10  سورعلا "  جات  رد "  لاس 12.5 ه  رد  یفوتم  یفنح ، يدیبز  یضترم  دیس  - 8
هحفص 325. دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، دمحم  خیش  - 9

 5
( دوب مهاوخ  وا  هاوگ  ای  دوب "  مهاوخ  وا  عیفـش  نم  دنک ) ترایز  ارم  ای   ) دنک ترایز  ار  مربق  هک  یـسک  تسا "  هدمآ  عوفرم  روطب  رمع  زا 

. دومرف دنهاوخ  روشحم  دنتسه  تینما  رد  هک  یناسک  هرمز  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  سک  ره  و 
: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  ظافح  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا 

.12 هحفص دلج 1  شدنسم  رد  لاس 204 ه  رد  یفوتم  یسلایط ، دواد  وبا  ظفاح  - 1
لاس 430 ه. رد  یفوتم  یناهفصا ، میعن  وبا  ظفاح  - 2

هحفص 245. دلج 5  يربکلا "  ننسلا  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، ظفاح  - 3
 ". ماشلا خیرات  رد "  لاس 571 ه  رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 4

لاس 648 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 5
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هحفص 22. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 6

هحفص 180 ] ] 

هحفص 399. دلج 2  ءافولا  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  - 7
 ". هیندللا بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، شابعلا  وبا  - 8

هحفص 10 و 162. بیطلا  زییمت  رد  لاس 944  رد  یفوتم  عیبدلا  نبا  ظفاح  - 9
هحفص 141. قئاقحلا "  زونک  رد "  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فوورلا  دبع  نیدلا  نیز  - 10

هحفص 278. دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  یفوتم 1162 ه  ینولجع ، لیعامسا  خیش  - 11
 6

مترایز متایح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  دـننامه  دـنک  متراـیز  مگرم  زا  دـعب  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  هعتلب  یبا  نب  بطاـح  زا 
 " دنک . یم  روشحم  دنتسه  تینما  رد  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک  و  تسا ، هدرک 

: دنا هدرک  لقن  ریز  هورگ  زین  ار  تیاور  نیا 
 ". ننسلا رد "  لاس 385 ه  رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 1

لاس 458 ه. رد  یفوتم  یقهیبلا ، رکب  وبا  ظفاح  - 2
لاس 571 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 3

لاس 648 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، لیلخ  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 4
لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 5

 ". لخدملا رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  جاحلا ، نبا  یکلام  ير  دبع  هللا  دبع  وبا  - 6
هحفص 25. ماقسلا "  ءافش  رد "  ره  لاس 756  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 7

هحفص 137 دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرح ، بیعش  خیش  - 8

هحفص 181 ] ] 

هحفص 399. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  - 9
. یقهیب زا  هیندللا "  بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، سابعلا  وبا  - 10

زا و  تسا . هدرک  لقن  یبهذ  رکاـسع و  نبا  زا  هحفص 551  دـلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  - 11
. تسا دنس  ظاحل  زا  باب  ثیداحا  نیرتهب  زا  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  یبهذ 

هحفص 13 و 325. دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، دمحم  خیش  - 12
هحفص 325. رثالا "  نسح  رد "  لاس 1276 ه  رد  یفوتم  یتوریبلا ، توحلا  شیورد  نب  دمحم  خیش  - 13

 7
رد نم  رب  دورد  هدرک و  یگنج  و  دیامن ، ترایز  ار  مربق  دـنک و  مالـسالا  هجح  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عفر  روط  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  زا 

 ". درک دهاوخن  شسرپ  تسا  هدرک  ضرف  وا  رب  هک  یئاهزیچ  هرابرد  وا  زا  ادخ  دتسرفب ، سدقملا  تیب 
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وبا یفلـس  ظفاح  و  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  شدـئاوف  رد  لاس 374 ه  رد  یفوتم  يدزا ، حتفلا  وبا  دمحا  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  ظفاح 
رد یفوتم  یکبـس  نیدلا  یقت  قیرط ، نیمه  هب  و  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ار  تیاور  نیا  شدانـسا  اب  لاس 576 ه  رد  یفوتم  یناهفصا ، رهاط 

و هحفص 400 ، دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، دیس  و  تسا . هدروآ  هحفص 25  ماقسلا  ءافش  رد  لاس 756 ه 
. دنا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  زین  هحفص 326  دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش  یلع  نب  دمحم  خیش 

هحفص 182 ] ] 

 8
و دشاب ، هدرک  مترایز  متایح  نامز  رد  تسا  نیا  دننامه  دـنک ، مترایز  مگرم  زا  دـعب  سک  ره  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  هریره ، وبا  زا 

 ". دوب مهاوخ  تمایق  زور  رد  شعیفش  هاوگ و  نم  دنک  ترایز  ارم  سک  ره 
: دنا هدرک  لقن  ریز  دارفا  ار ، تیاور  نیا 

لاس 416 ه. رد  یفوتم  هیدورم ، نب  یسوم  نب  رکب  وبا  ظفاح  - 1
لاس 540 ه. رد  یفوتم  یناهفصا ، نسح  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دعس  وبا  ظفاح  - 2

لاس 552 ه. رد  شدئاوف  رد  یبوقعی ، دمحم  نب  دیعس  حوتفلا  وبا  - 3
لاس 562 ه. رد  یفوتم  یعفاش ، یناعمس ، میرکلا  دبع  دعس  وبا  ظفاح  - 4

یفوتم 619 ه. یکلام  يراصنا  هللا  دبع  نب  لیعامسا  یطامنالا ، نبا  - 5
هحفص 26. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 6

هحفص 400. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 7
 9

وا عیفـش  نم  دنک  ترایز  هللا  یلا  هبرق  کین و  لمع  کی  ناونعب  هنیدم  رد  ارم  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  کلام  نب  سنا  زا 
رد هکیدارفا  هرمز  رد  تمایق  زور  رد  دریمب  مرح  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک  تسا " : هدمآ  نینچ  زین  وا  زا  يرگید  تیاور  رد  و  دوب . مهاوخ 

ترابع رد  .و  دوب دـهاوخ  مراوج  رد  تمایق  رد  دـنک  ترایز  هنیدـم  رد  ارم  تبرق  دـصقب  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  روشحم  دنتـسه  تینما 
 ". دوب مهاوخ  تمایق  رد  شعیفش  هاوگ و  نم  تسا ": هدمآ  نینچ  وا  زا  رگید 

: تسا هلمج  نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  ظافح  زا  يدایز  عمج  ار  تیاور  نیا 

هحفص 183  ] 
لاس 200 ه. رد  یفوتم  لیعامسا ، نب  دمحم  کیدف ، یبا  نبا  - 1

لاس 281 ه. رد  یفوتم  یشرق ، رکب  وبا  ایندلا  یبا  نبا  - 2
لاس 405 ه. رد  یفوتم  يروباشین ، مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 3

 ". نامیالا بعش  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 4
 ". ءافشلا رد "  لاس 544 ه  رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 5

لاس 571 ه. رد  یفوتم  رکاسع ، نبا  هب  ریهش  نسح ، نب  یلع  ظفاح  - 6
 ". نکاسلا مارغلا  ریثم  رد "  لاس 597 ه  رد  یفوتم  يزوج ، نبا  ظفاح  - 7
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لاس 705. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  ظفاح  - 8
هحفص 261. دلج 1  لخدملا "  رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  جاجحلا ، نبا  یکلام  يردبعلا  هللا  دبع  وبا  - 9

هیزوج میقلا  نبا  هب  فورعم  یلبنح ، یقشمد ، هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  - 10
.47 هحفص دلج 2  داعملا "  داز  رد "  لاس 751 ه  رد  یفوتم 

هحفص 27. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 11
هحفص 400. دلج 2  ءافولا ( ءافو   ( رد لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 12

 ". هیندللا بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، نیدلا  باهش  سابعلا  وبا  - 13
. تسا هدمآ  هحفص 99  دلج 8  شبیترت  رد  هکنانچ  ریبکلا "  عماجلا  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  یطویس ، نیدلا  لالج  - 14

ره تسا " : هدروآ  ترابع  نیا  اـب  هحفص 157  دـلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  لاس 1078 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیـش  - 15
 ". دوب دهاوخ  مراوج  رد  تمایق  رد  دنک  مترایز  هنیدم  رد  دصق  اب  سک 

.326 هحفص دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یباکوش  دمحم  خیش  - 16
[ 184= هحفص **

هحفص 299. دلج 8  بهاوملا "  حرش  رد  لاس 1122 "  رد  یفوتم  یکلام ، یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 17
هحفص 251. دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162  رد  یفوتم  ینولجع ، یحارج  - 18

هحفص 169. هیوبنلا  ثیداحالا  راتخم  رد  یمشاه ، دمحا  دیس  - 19
هحفص 144. دلج 2  مالظلا "  حابصم  رد "  لاس 1307 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یطایمط  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 20

 . هحفص 216 دلج 2  جاتلا "  رد "  فصان  یلع  روصنم  خیش  - 21
 10

دشاب و هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک ، ترایز  هدرم  ارم  سک  ره  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  کلام  نب  سنا  زا 
مترایز دشاب و  یشیاشگ  ياراد  هک  متما  دارفا  زا  يدرف  چیه  دوب ، دهاوخ  بجاو  شیارب  تمایق  رد  متعافـش  دنک  ترایز  ار  مربق  سک  ره 

. دوب دهاوخن  شیارب  يرذع  دنکن ،
: دنا هدرک  لقن  ریز  هورگ  ار  تیاور  نیا 

 ". هنیدملا لئاضفلا  یف  هنیمثلا  هردلا  شباتک "  رد  لاس 643 ه  رد  یفوتم  راجن ، نبا  دومحم  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 1
هحفص 28. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبسلا ، نیدلا  یقت  - 2

. تسا هدرک  هراشا  هدمآ  بهاوملا "  رد "  هکنانچ  ثیدح  نیا  هب  لاس 806 ه  رد  یفوتم  یقارع ، نیدلا  نیز  ظفاح  - 3
هحفص 400. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 4

بهاوملا رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، نیدلا  باهش  سابعلا  وبا  - 5

هحفص 185 ] ] 

 ". هیندللا
.278 هحفص دلج 3  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  ینولجع ، - 6
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 11
یـسک دنک و  مترایز  متایح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  مترایز  مگرم  زا  دعب  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  عفر  روط  هب  سابع  نبا  زا 

 ". دوب مهاوخ  شقیفش  ای  هاوگ و  تمایق  رد  مه  نم  دیایب ، مربق  شیب  مترایز  رطاخ  هب  هک 
نبا ظفاح  و  تسا ، هدروآ  ینزام  دیعـس  نب  هلاضف  لاح  حرـش  رد  ءافعـضلا "  باتک "  رد  لاس 322 ه  رد  یفوتم  یلیقع ، رفعج  وبا  ظـفاح 

 " راطوالا لـین  هحفص 401 و "  دـلج 2  ءاـفولا "  ءاـفو  رد "  هدروآ و  هحفص 21  ماقـسلا "  ءافـش  رد "  لاس 571 ه  رد  یفوتم  رکاـسع ،
. تسا هدمآ  زین   325 هحفص 326 -  دلج 4  یناکوش 

 12
رد هک  ایوگ  دـنک ، تراـیز  مکرم  زا  دـعب  ار  مربق  سک  ره  تسا " : هدـمآ  عوفرم  ریغ  عوفرم و  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلع  زا 

 ". تسا هدرک  افج  نم  هب  دنکن  ترایز  ار  مربق  یسک  ره  و  هدرک ، مترایز  متایح 
: دنا هدرک  لقن  ریز  هورگ  ار  تیاور  نیا  و 

 ". هنیدملا رابخا  شباتک "  رد  ینسح ، رفعج  نب  نسحلا  نبا  ییحی  نیسحلا  وبا  - 1
 ". یفطصملا فرش  رد "  لاس 406 ه  رد  یفوتم  یشوکرخ ، يروباشین  دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعس  وبا  - 2

لاس 571 ه. رد  یفوتم  رکاسع ، نبا  ظفاح  - 3
 ". هنیمثلا هردلا  باتک "  رد  لاس 643 ه  رد  یفوتم  راجن ، نبا  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 4

لاس 705 ه. رد  یفوتم  یطایمد ، نموملا  دبع  ظفاح  - 5

هحفص 186 ] ] 

هحفص 29. ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت   - 6
.137 هحفص دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شفیرح ، بیعش  خیش  - 7

هحفص 401. دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 8
هحفص 141. قئاقحلا "  زونک  رد "  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فوورلا  دبع  نیدلا  نیز  - 9

 13
و دوب ، دهاوخ  بجاو  شیارب  متعافـش  تمایق  زور  دیایب  مترایز  يارب  هنیدم  هب  هک  یـسک  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هللا  دبع  نب  رکب  زا 

 ". دش دهاوخ  هتخیگنارب  نما  رد  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  هک  یسک 
هحفص 30 یکبس  ماقسلا "  ءافش  رد "  هکنانچ  هدروآ ، ار  تیاور  نیا  هنیدملا "  رابخا  شباتک "  رد  ینیسح ، نسح  نب  ییحی  نیسحلا  وبا 

تسا . هدمآ  زین  هحفص 402  دلج 2  يدوهمس  ءافولا "  ءافو  و " 
 14

 ". تسا هدرک  مترایز  متایح  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  مترایز  مگرم  زا  دعب  سک  ره  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبع  زا 
: دنا هدروآ  ریز  دارفا  زین  ار  تیاور  نیا 

لاس 227 ه. رد  یفوتم  یناسارخ ، نامثع  وبا  یئاسن  روصنم  نب  دیعس  ظفاح  - 1
لاس 260 ه. رد  یفوتم  یناربط ، مساقلا  وبا  ظفاح  - 2

لاس 365 ه. رد  یفوتم  يدع ، نبا  دمحا  وبا  ظفاح  - 3
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لاس 369 ه. رد  یفوتم  يراصنا ، خیشلا  وبا  ظفاح  - 4

هحفص 187 ] ] 

لاس 385 ه. رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 5
لاس 458 ه. رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 6
لاس 544 ه. رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 7

یناربط ینطقراد و  یقهیب و  زا  ار  نآ  هحفص 565  دلج 3  ءافشلا "  حرش  رد "  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یجافخ  هاضقلا  یضاق  - 8
. تسا هدرک  لقن  روصنم  نبا  و 

ترایز مگرم  زا  دعب  ار  مربق  هک  یـسک  ظفلاب " : قیاقحلا " 141  زونک  رد "  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فورلا  دبع  نیدـلا  نیز  - 9
. تسا هدروآ  دنک " 

هدرک لقن  یقهیب  يدع و  نبا  یناربط و  خیشلا و  یبا  زا  هحفص 251  دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد "  لاس 1162 ه  رد  یفوتم  ینولجع ، - 10
. تسا

 15
 " دوش یم  هتشون  لوبقم  جح  ود  شیارب  دنک  دصق  مدجسم  رد  ارم  هاگنآ  هکم  دصق  هک  یسک  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  سابع  نبا  زا 

زین هحفص 326  دـلج 4  راطوالا "  لین  هحفص 401 و  دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  هکناـنچ  هدروآ ، ار  ثیدـح  نیا  شدنـسم ، رد  سودرف ،
. تسا هدمآ 

 16
رد هک  یـسک  دوب و  مراوج  رد  تمایق  زور  دنک  ترایز  ارم  دصق  يور  زا  هک  یـسک  تسا ": هدـمآ  عوفرم  روط  هب  باطخ  لآ  زا  يدرم  زا 

درک "  دهاوخ  روشحم  دنتسه  تینما  رد  هک  يدارفا  هرمز  رد  ار  وا  دنوادخ  دریمب  مرح  ود  زا  یکی 
 " دوب . مهاوخ  شعیفش  هاوگ و  تمایق  زور  دزاسب  شیالب  اب  دوش و  هنیدم  نکاس  هک  یسک  هدرک " : هفاضا  یماحش "  و " 

: دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ریز  نایوار 

هحفص 188 ] ] 

لاس 322 ه. رد  یفوتم  یلیقع ، رفعج  وبا  ظفاح  - 1
لاس 385 ه. رد  یفوتم  ینطقراد ، نسحلا  وبا  ظفاح  - 2
لاس 405 ه. رد  یفوتم  مکاحلا ، هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 3

 ". نامیالا بعش  رد "  لاس 458 ه  رد  یفوتم  یقهیب ، رکب  وبا  ظفاح  - 4
لاس 571 ه. رد  یفوتم  یقشمد ، رکاسع  نبا  ظفاح  - 5

. تسا هدرک  لقن  قوف  ناظفاح  زا  ار  ثیدح  نیا  لاس 705 ه  رد  یطایمد  نموملا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 6
موس لصف  رد  هنیدم  مرح  باب  رد  تسا  هدـش  فیلات  لاس 737 ه  رد  هک  حیباصملا "  هاکـشم  رد "  يزیربت  يرمع  بیطخ  نیدلا  یلو  - 7

. تسا هدروآ 
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وا زا  تسا و  بوـخ  لـسرم و  تیاور ، نیا  تسا : هتفگ  هحفص 24 . ماقـسلا "  ءافـش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبـس ، نیدـلا  یقت  - 8
هدرک : تیاور 

هحفص 39. دلج 2  ءافولا "  ءافو  يدوهمس " ، نیدلا  رون  دیس  - 9
 17

 ". دوب مهاوخ  شعیفش  هاوگ و  دنک  ترایز  هنیدم  رد  ارم  سک  ره  تسا و "  هدمآ  عوفرم  روط  هب  رمع  نب  هللا  دبع  زا 
تسا . هدمآ  زین  هحفص 398  دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  هکنانچ  هدروآ  ننسلا "  رد "  ار  نآ  شدانسا  اب  ینطقراد ، ظفاح 

 18
هدرک افج  نم  هب  دـنکن  نم  يوس  هب  یترفاسم  دـشاب و  شراـک  رد  یـشیاشگ  هک  یـسک  تسا " : هدومرف  هک  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا 

 " تسا .
ینولجع هیندللا " و  بهاوملا  رد "  ینالطـسق  هحفص 246 و  دلج 1  ءایحالا "  رد "  یلازغ ، شکـسانم و  رد  نوحرف ، نبا  ار  ثیدـح  نیا 

. دنا هدروآ  هحفص 278  دلج 2  ءافخلا "  فشک  رد " 

هحفص 189 ] ] 

 19
ار وا  هتـشرف  هد  مهد و  یم  خساپ  وا  هب  راب  هد  دتـسرفب ، نم  رب  دورد  و  دـنک ، مترایز  متافو  زا  دـعب  هک  یـسک  تسا " : هدومرف  مرکا  ربمایپ 
وا رب  ات  دنک  یم  در  نم  رب  ار  محور  دنوادخ  دتسرفب  مالـس  نم  رب  شا  هناخ  رد  یـسک  دنتـسرف و  یم  دورد  وا  رب  همه  دننک و  یم  ترایز 

 ". متسرفب مالس 
تسا . هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هحفص 137  دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرح ، بیعش  خیش 

 20
ربمغیپ ربق  مدوب ، هنـسرگ  تخـس  هک  یلاح  رد  مدش  هنیدم  دراو  تسا " : هتفگ  دنک -  شتمحر  يادخ  ءالع -  نب  دـمحم  هللا  دـبع  یبا  زا 

رقف و تدـش  هک  یلاح  رد  مدـمآ  تتمدـخ  ادـخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  هاـگنآ  متفگ ، مالـس  نیخیـش  رب  وا و  رب  هدرک  تراـیز  ار  مرکا 
نم هب  هک  مدید  ار  ادخ  لوسر  ایور  ملاع  رد  درک  هبلغ  نم  رب  باوخ  هاگنآ  متسه ، وت  نامهم  ار  بشما  دناد و  یمن  ادخ  زج  ار  میگنـسرگ 

: " مرکا ربمایپ  راتفگ  قدص  بلطم  نیا  اب  دوب ، متسد  رد  نآ  رگید  فصن  مدش  رادیب  هک  یتقو  مدروخ  ار  شفصن  درک ، فطل  ینان  هدرگ 
یم هک  مدینش  یئادص  هاگنآ  دیدرگ . نشور  میارب  دیآ "  یمن  رد  نم  لکش  هب  ناطیـش  اریز  هدید ، ارم  اعقاو  دنیبب  باوخ  رد  ارم  سک  ره 

 ". دیدرگ دهاوخ  شبیصن  تمایق  يادرف  متعافش  هدوشخب و  شهانگ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ترایز  ار  مربق  یسک  هللا  دبع  يا  تفگ " :
: " تسا هتفگ  نینچ  نآ  ینعم  ناـیب  رد  هاـگنآ  هدروآ ، ار  بلطم  نیمه  هحفص 138  دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  شیفیرح  بیعـش  خیش 

یمئاد دورد  نک ، ررکم  ار  شثیدح  دای و  مسق ، ادخب  دش ، دهاوخ  رادروخرب  شتعافش  زا  ادرف  دنک  ترایز  ار  ص )  ) دمحم ربق  هک  یسک 
هدیزگ رب  ربمایپ  وا  یبای ، تیاده  ات  تسرفب  وا  رب  ار  تراکشآ  و 

هحفص 190 ] ] 

تـسا راوگ  بآ  ياراد  هک  رثوک  ضوح  دنک ، یم  تعافـش  تمایق  يدارف  لوه  باذع و  وا  تما  نایم  وا  تسا ، شـشخب  دوج و  بحاص 
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 ". داب وا  رب  هراومه  ام  يادخ  دورد  و  تسوا ، هب  صوصخم  تمایق  رد 
 21

 " دوب . دهاوخن  شیارب  يرذع  دنکن  مترایز  دشاب و  یشیاشگ  ياراد  هک  یسک  متما  زا  تسا " : هدومرف  هک  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا 
باب هلدا  زا  ار  نآ  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  هحفص 157  دلج 1  رحبالا "  یقتلم  حرـش "  رد  رهنالا "  عمجم  رد "  هداز  نمحرلا  دبع  خـیش 

. دریگب نآ  رب  يداریا  نیرتکچوک  هکنآ  نودب  هدرمش 
 22

رد دـنک ، تراـیز  ار  ادـخ  لوسر  ربـق  هک  یـسک  هراوج " : یف  ناـک  هللا  لوسر  ربـق  راز  نم  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
 ". دوب دهاوخ  شراوج 

. تسا هدمآ  هحفص 326  دلج 4  یناکوش  راطوالا "  لین  رد "  هکنانچ  هدرک  لقن  ار  نآ  رکاسع  نبا 
نونموی " : هدعب  ثیدح  يابف  افسا  ثیدحلا  اذهب  اونموی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف 

هچ هب  نآ  زا  دـعب  نانآ  ینک -  یهت  بلاق  ناشلامعا ، یتحاراـن  تدـش  زا  یهاوخ  یم  هک  اـیوگ  دـنرواین  ناـمیا  ثیدـح  نیا  هب  ناـنآ  رگا 
" ؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  یثیدح 

فارعا 158 هیآ 5 -  فهک  هروس 

هحفص 191 ] ] 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  نوماریپ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  راتفگ 

یم الیذ  ار  هتفگ  لهچ  اهنآ  هعومجم  زا  ام  هک  دـنراد  یناوارف  راتفگ  مالـسا ، راوگرزب  ربمایپ  ربق  تراـیز  هراـبرد  هعبرا  بهاذـم  ناـگرزب 
میدروآ :

رکذ زا  دـعب  نامیالا "  بعـش  یف  جاهنملا  باتک "  رد  لاس 403 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یناـجرج  یمیلح  نسح  نب  نیـسح  هللا  دـبع  وبا  - 1
 ". تسا راوگرزب  نآ  ترایز  ترضح  نآ  تشادگرزب  زا  زورما  اما  تسا " : هتفگ  مرکا ، ربمایپ  میظعت  هب  هطوبرم  روما  زا  يرادقم 

هکم زا  تغارف  زا  دعب  یجاح  يارب  تسا " : هتفگ  دیرجتلا "  رد "  لاس 425 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یلماحم  دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا  - 2
 ". دنک ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  تسا  بحتسم 

ربمایپ تسا  بحتـسم  هرمع  جح و  زا  تغارف  زا  دـعب  تسا " : هتفگ  لاس 450 ه  رد  یفوتم  يربط ، هللا  دـبع  نب  رهاط  بیطلا  وبا  یـضاق  - 3
 ". دنک ترایز  مرکا 

ناوراک هک  یماگنه  تسا " : هتفگ  هحفص 105  هیناطلسلا "  ماکحالا  رد "  لاس 450 ه  رد  یفوتم  يدروام ، نسحلا  وبا  هاضقلا  یضاق  - 4
ادخ و هناخ  ترایز  نایم  دننک و  ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ات  دهد  روبع  هنیدم  هار  زا  ار  نانآ  تسا  بوخ  دنک  یم  تعجارم  هکم  زا  جـح 

دنیامن عمج  شتامحز ، زا  يراذگ  رکش  مارتحا و  رطاخب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز 

هحفص 192 ] ] 

 ". تسا نایجاح  يوکین  تدابع  تابحتسم و  زا  دشابن  جح  تابجاو  زا  رگا  نیا  و 
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 ". تسا هب  رومام  بحتسم و  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  اما  تسا " : هتفگ  يواحلا "  رد "  وا  و 
هتفگ هک  هدرک  لقن  یکلام  نارمع  یبا  خیـش  زا  بلاطلا ) بیذـهت   ) شباـتک رد  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یلیقـص ، دمحم  نب  قحلا  دـبع  - 5

یم داد و  ماـجنا  دوش  یم  هک  تسا  يزیچ  تراـیز  اریز  میدرک ، تراـیز  ار  ربماـیپ  ربق  اـم  دوش : هتفگ  هک  تشاد  تهارک  کـلام  تسا " :
 ". تسا بجاو  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  اما  دومن ، كرت  دوش 

لخدملا رد "  تسا "  هبجاو  ننـس  زا  هک  تسا  نیا  تسا ، بجاو  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هکنیا  زا  کلام  روظنم  دـیوگ " : یم  قحلا  دـبع 
. تسا هدکوم  ننس  بوجو  روظنم  هدش : هتفگ  هحفص 256 "  دلج 1 

ربمایپ ربق  ندرک  تراـیز  تسا " : هتفگ  بذـهملا "  رد "  لاس 476 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، هیقف  يزاریـش  دمحم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  - 6
 ". تسا بحتسم  مرکا 

هک یماگنه  تسا " : هتفگ  هیادهلا "  باتک "  رد  لاس 510 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يدادغب  هیقف  ینادولک  دمحا  نب  ظوفحم  باطخلا  وبا  - 7
 ". دیامن ترایز  ار  شنابحاصم  مرکا و  ربمایپ  ربق  هک  تسا  بحتسم  شیارب  درک ، ادیپ  تغارف  جح  زا  یجاح 

نیملسم و همه  قافتا  دروم  تنس  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  و  تسا " : هتفگ  ءافشلا "  رد "  لاس 544 ه  رد  یفوتم  یکلام ، ضایع  یضاق  - 8
 ". تسا بیغرت  دروم  تلیضف  ياراد 

هراومه هک  یئاهزیچ  زا  تسا " : هتفگ  هیقف ، میهاربا  نب  قاحـسا  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  هدرک ، لقن  ار  باب  ثیداحا  زا  يرادقم  هاگنآ 
هب كربت  مرکا و  ربمایپ  دجـسم  رد  ندـناوخ  زامن  تسا : هدوب  ریز  روما  ماجنا  رب  میمـصت  هنیدـم و  رد  ندرک  ترایز  هدوب  یجاـح  ناـش  زا 

هداد و یم  هیکت  نآ  هب  هک  ینوتـس  مرکا و  ربمایپ  كرابم  ياهاپ  اـه و  تسد  عضوم  سولج و  لـحم  ربق و  ربنم و  هکراـبم و  هضور  ندـید 
هک یئاج 

هحفص 193 ] ] 

هداد ماجنا  نآ  رد  یلامعا  هدرک و  ریمعت  ار  نآ  هک  مالسا  نایاوشیپ  هباحـص و  زا  يدارفا  تامحز  هدهاشم  هدش و  یم  لزان  يو  رب  لیئربج 
... اهنآ و " همه  زا  نتفرگ  تربع  دنا و 

يادـخ لبنح  نبا  دـمحا  هفینح و  وبا  یعفاش و  کـلام و  تسا : هتفگ  همئـالا "  قاـفتا  باـتک "  رد  لاـس 560 ه  رد  یفوتم  هریبـه ، نبا  - 9
(. 256 هحفص دلج 1  جاحلا  نبا  فیلات  لخدملا   ) تسا بحتسم  مرکا  ربمایپ  ترایز  هک : دنراد  قافتا  یگمه  دنک ، ناشتمحر 

ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  نکامالا "  فرـشا  یلا  نکاسلا  مارغلا  ریثم  شباـتک "  رد  لاس 597 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، يزوج  نبا  ظـفاح  - 10
. تسا هدرک  لقن  ار  باب  ثیداحا  رد  هدش  دای  سنا  رمع و  نبا  ثیدح  رد  هدرک و  دقعنم  یباب  مرکا 

قیرط هب  تا  هرمع  جح و  هک  یماگنه  تسا " : هتفگ  شکسانم  رد  لاس 612 ه  رد  یفوتم  یکلام ، هللا  اطع  نب  میرکلا  دبع  دمحم  وبا  - 11
شنابحاصم رب  مالس  شربارب و  رد  ندرک  اعد  وا و  رب  نداتسرف  دورد  يارب  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  نتفر  زج  يزیچ  رگید  دش ، نایتا  یعرش 

ار نآ  دراد  راک  نیا  رب  تردق  هک  یـسک  دنام و  یمن  یقاب  مرکا  ربمایپ  دجـسم  رد  زامن  ناعبات و  هباحـص و  روبق  ترایز  عیقب و  هب  نتفر  و 
. دنکن كرت 

 " بعوتسملا باتک "  رد  لاس 616 ه  رد  یفوتم  هنینس ، یبا  نبا  هب  فورعم  یلبنح ، يرماس  نیـسح  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 12
هاگنآ دـنک ، لسغ  نآ  رد  لوخد  يارب  هک  تسا  بحتـسم  دور  یم  هنیدـم  يوس  هب  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  باـب 

. تسا هدرک  رکذ  ار  عادو  اعد و  دورد و  یگنوگچ  ترایز و  بادآ 
ربق ترایز  تسا : هتفگ  ینغملا "  شباتک "  رد  لاس 620 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، یسدقم  همادق  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  نیدلا  قفوم  خیش  - 13

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 107 

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


بحتسم ص )  ) مرکا ربمایپ 

هحفص 194 ] ] 

تسا . هدرک  رکذ  دمحا  ینطقراد و  قیرط  زا  ار  هریره  یبا  رمع و  نبا  ثیدح  ود  هاگنآ  تسا .
هحفص 494 دـلج 1  ینغملا "  نآ "  حرـش  هیـشاح  رد  هک  جاـهنملا "  رد "  لاس 677 ه  دودـح  یفوتم  یعفاش ، يوون  نیدـلا  ییحم  - 14

 ". دیامن ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  دشونب و  مزمز  بآ  تسا  بحتسم  جح  زا  تغارف  زا  دعب  تسا " : هتفگ  هدش  پاچ 
زا هک  یـسک  يارب  و  تسا : هتفگ  هیلبنحلا "  عورفلا  یف  يربکلا  هیاعرلا  رد "  لاس 695 ه  رد  یفوتم  یلبنح ، نادمح  نبا  نیدـلا  مجن  - 15
هچ جح و  زا  تغارف  زا  لبق  هچ  ار  راک  نیا  دنک و  ترایز  ار  شنابحاصم  مرکا و  ربمایپ  ربق  تسا : بحتـسم  درک  ادیپ  تغارف  جـح  لامعا 

. دهد ماجنا  دناوت  یم  نآ  زا  دعب 
دنک و فقوت  مزتلم "  رد "  تسا  بحتسم  درک ، لصاح  تغارف  جح  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ءافشلا "  باتک "  رد  نیسح  یـضاق  - 16

. دیامن ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  دیایب و  هنیدم  هب  سپس  دشونب ، مزمز  بآ  زا  هاگنآ  دنک ، اعد 
زا هکیتق  ناگدـننک و  هرمع  نایجاح و  دـیوگ " : یم  هیاـغلا "  رد "  ه  لاس 71 . رد  یفوتم  یفنح ، یجورـس  دمحا  سابعلا  وبا  یـضاق  - 17

 ". تسا لامعا  نیرتهب  زا  نآ  اریز  دننک ، تکرح  مرکا  ربمایپ  ربق  رطاخ  هب  هنیدم  يوس  هب  دیاب  یم  دننک  یم  تعجارم  هکم 
دـلج 1 روبق  ترایز  لصف  رد  لخدـملا "  رد "  لاس 737 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یناوریق  ير  دـبع  دـمحم  نب  دـمحم  جاحلا  نبا  ماما  - 18

میمـصت کیدزن  رود و  هار  زا  رئاز  هک : تسا  نیا  هب  ناشروبق  رانک  مالـسلا ، مهیلع  ءایبنا  ماقم  تشادـگرزب  اما  دـیوگ " : یم  هحفص 257 
عوضخ مارتحا و  بدا و  اب  هک  دنک  یعـس  تفرگ ، رارق  نانآ  روبق  رانک  هک  یتقو  دباتـش ، یم  نانآ  روبق  يوس  هب  دریگ و  یم  نانآ  ترایز 

ار يادـخ  هاگنآ  دـننک ، یم  رییغت  هن  دوش و  یم  هنهک  هن  نانآ  نوچ  دـنیبب . ار  نانآ  لد  مشچ  بلق و  روضح  اب  دـشوکب  و  دـشاب ، عوشخ  و 
دورد نانآ  رب  سپس  دراذگب ، ساپس  تسه  هکنانچ 

هحفص 195 ] ] 

شزرمآ جـئاوح و  ءاضق  دروم  رد  ادـخ  هب  اـهنآ  هلیـسو  نآ  زا  سپ  دـنک ، محرت  يدونـشخ و  بلط  شناـعبات  باحـصا و  يارب  دتـسرفب و 
هدش يراج  نیا  رب  ادخ  تنـس  دنیادخ و  هدوشگ  رد  نانآ  نوچ  دش  دهاوخ  هدروآرب  شیاه  هتـساوخ  هک  دنادب  و  دیوج ، لسوت  شناهانگ 

دروآ . رب  نانآ  هلیسو  هب  نانآ و  تسد  هب  ار  جئاوح  هک 
، ناهانگ ششخب  لیبق : زا  ار  شیاه  يدنمزاین  هداتسرف و  مالـس  اهنآ  رب  رود  زا  دناوت  یم  دشاب  زجاع  نانآ ، روبق  هب  لوصو  زا  یـسک  ره  و 

دننک لاوس  اهنآ  زا  هک  ار  یناسک  نامیرک  هاگ  چیه  دنمیرک و  راوگرزب و  نانآ  اریز  دـنک ، رکذ  ار  شتاجاح  ندروآ  رب  بویع و  شـشوپ 
. تسا ناربمایپ  همه  هب  لسوت  ترایز و  دروم  رد  نیا  و  درک . دهاوخن  مورحم  دنرب  هانپ  دنور و  ناشیوس  دنیوج و  لسوت  و 

رگید هراـبرد  هک  هچنآ  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  اـم  زیزع  ربماـیپ  نیرخآ  نیلوا و  ياـقآ  تراـیز  دروـم  رد  اـما  و  تسا : هدوـمرف  هاـگنآ 
شتعافش هک  تسا  یعیفش  وا  اریز  دشاب ، رتشیب  عوشخ  عوضخ و  مارتحا و  بدا و  اب  ینعی  ددرگ ، تیاعر  رتشیب  یلیخ  دیاب  میتفگ  ناربمایپ 

وا اریز  ددرگ ، یمن  مورحم  درب ، هانپ  زا  هب  دریگب و  کمک  وا  زا  دوش و  لزاـن  وا  هاـگراب  هب  دـنک و  وا  يوس  ور  هک  یـسک  دوش و  یمن  در 
تسا . شنیرفآ  سورع  لامک و  هرئاد  بطق 

ناشن هبرجت  هک  روط  نامه  دنک ، بلط  وا  زا  ار  شجئاوح  ای  دهاوخب و  کمک  وا  زا  ای  دیوج و  لسوت  وا  هب  هک  یـسک  دیوگ : یم  هکنیا  ات 
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ادخ تمحر  هک  ام -  ءاملع  اذل  ددرگ و  تیاعر  نسحا  وحن  هب  وا  دروم  رد  ترایز  یلک  بادآ  هک  تروص  رد  دش ، دـهاوخن  مورحم  هداد 
نایم یقرف  اریز  دراد ، رارق  شتایح  نارود  دننامه  ادخ  لوسر  ربارب  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  رئاز  صخـش  دـنا : هتفگ  داب -  اهنآ  رب 
نامز رد  هدوب  هاگآ  ناشدـصاقم  تاین و  لاح و  زا  هدـید و  یم  ار  شتما  شتایح  نامز  رد  هک  روطنامه  ینعی : تسین  وا  تامم  تایح و و 

. تسا نانچ  زین  شتامم 
تکرب هک  اریز  تسا ، اهاطخ  ناـهانگ و  شزیر  نیگنـس و  ياـهراب  نتـشاذگ  نیئاـپ  لـحم  ادـخ  لوسر  هب  لـسوت  دـیوگ " : یم  هکنیا  اـت 

ترضح و نآ  تعافش 

هحفص 196 ] ] 

ار وا  هک  یـسک  هب  سپ  تسا ، مظعا  زیچ  همه  زا  وا  نوـچ  دـنام ، یمن  یتـمظع  هاـنگ  يارب  رگید  هک  تـسا  ناـنچ  ادـخ  شیپ  نآ  تـمظع 
دربب . هانپ  ادخ  هب  شتعافش  اب  دیاب  هدرکن  ترایز  ار  وا  هک  یسک  هد و  تراشب  تسا  هدرک  ترایز 

دشاب هتشاد  ار  هدیقع  نیا  فالخ  هک  یسک  نیملاعلا و  بر  ای  نیما  امرفم ، مورحم  شتعافش  زا  دراد  تشیپ  وا  هک  یمارتحا  هب  ار  ام  ایاذخ 
تسا : هدومرف  هک  تسا  هدینشن  ار  ادخ  هتفگ  وا  ایآ  تسا . مورحم  وا 

. " امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوواج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و 
ره دیامن ، شـشخب  تساوخرد  ناشیا  رب  زین  ربمایپ  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  تسا  هدمآ  تشیپ  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ  رگا 

تفای "  دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  هنیآ 
تسا هدعو  فلخ  زا  هزنم  ادخ  اریز  تفای ، دهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  تسج  لسوت  ادخ  هب  داتـسیا و  وا  ربارب  رد  هک  یـسک  سپ 

زج تسا  یتقیقح  نیا  دریذپب و  تسا  هدرک  ترفغم  بلط  هداتـسیا و  شربارب  رد  هک  ار  یـسک  هبوت  تسا  هداد  هدعو  ادـخ  هک  یتروص  رد 
تیمورحم . زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  دنک  یمن  کش  نآ  رد  لوسر ، ادخ و  دناعم  نید و  رکنم 

فیلات هحفص  رد 187  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ترایز  هرابرد  یعماج  باتک  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یکبس  نیدلا  یقت  خیـش  - 19
تسا . هدیمان  مانالا "  ریخ  هرایز  یف  ماقسلا  ءافش  ار "  نآ  هدرک ،

هب صاصتخا  ار  یلـصف  هاگنآ  تسا . هدروآ  نآ  رد  ار  هطوبرم  ثیداـحا  زا  يرایـسب  فلوم ، هدـش ، هتـشون  هیمیت  نبا  خـساپ  رد  باـتک  نیا 
. تسا هداد  تسا  نیملسم  همه  قافتا  دروم  نآ  هکنیا  ربمغیپ و  ربق  ترایز  بابحتسا  دروم  رد  هناگراهچ  بهاذم  ءاملع  راتفگ  صوصن 

دروم نیا  رد  باحصا  تاملک  عبتت  هب  يزاین  دیوگ " : یم  هحفص 48  رد  وا 

هحفص 197 ] ] 

تابجاو هب  کیدزن  هکلب  تابحتـسم  لضف  زا  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  دـنا : هتفگ  اه  یفنح  میرادـن "  ءاـملع  همه  ناـنآ و  قاـفتا  هب  ملع  اـب 
نب دومحم  نب  هللا  دبع  شکسانم و  رد  تسا  ینامرک  مرکم  نب  دمحم  روصنم  وبا  دنا : هدرک  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  هک  یناسک  زا  تسا و 

. جح ءادا  باب  رد  شاواتف  رد  يدنقرمس  ثیللا  یبا  و  راتخم ، حرش  رد  یحدلب 
یتروص رد  دشاب  هدرک  عنم  ار  مرکا  ربمایپ  ترایز  هک  دوش  یم  روصت  ناگتـشذگ  زا  یکی  هرابرد  هنوگچ  تسا " : هتفگ  هحفص 59  رد  و 
میهاوخ لقن  هدیـسر  نانآ  ترایز  هرابرد  هک  يراثآ  ثیداحا و  يدوز  هب  دـنناد و  یم  زئاج  ار  ناگدرم  ریاس  تراـیز  قاـفتا ، هب  ناـنآ  هک 

 ". درک
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رد تسا و  هدرک  لقن  تراـیز  بابحتـسا  دروم  رد  ار  نیملـسم  ءاـملع و  عاـمجا  يوون ، اـیرکز  یبا  ضاـیع و  یـضاق  زا  هحفـص 61  رد  وا 
یلوا شمیظعت  بوجو  تیناقح و  رطاخ  هب  وا  ربق  ترایز  دـشاب  بحتـسم  ادـخ  لوسر  ریغ  ربق  ترایز  هک  یتقو  تسا " : هتفگ  هحفص 63 

. دوب دهاوخ 
ادـخ لوسر  هکناـنچ  دـنوش  یم  تراـیز  ترفغم  بلط  اـب  ناـشجایتحا  رطاـخ  هب  نارگید  هک : تسا  نیا  ود  نآ  ناـیم  قرف  دوـش  هتفگ  رگا 

ترایز تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  تسا  زاین  یب  دوش  ترفغم  بلط  شیارب  هکنیا  زا  مرکا  ربمایپ  اما  تسا  هدرک  نینچ  عیقب  روبق  لـها  هراـبرد 
ام هکنانچ  ددرگ  ام  لاح  لماش  ادـخ  تمحر  وا  رب  ام  مالـس  درود و  اب  هک  تسنیا  يارب  تسوا و  هب  كربت  میظعت و  رطاـخ  هب  مرکا  ربماـیپ 

، میتسه تسا  لصاح  شیارب  ام  تساوخرد  نودـب  هک  یئاهزیچ  زا  نآ  ریغ  هلیـسو و  تساوخرد  وا و  رب  نداتـسرف  مالـس  دورد و  هب  رومام 
هدومرف ررقم  راک  نیا  يارب  هک  ادخ  تمحر  تایانع و  لومشم  وا  يارب  نامندرک  اعد  اب  ات  هدرک  داشرا  راک  نیا  هب  ار  ام  مرکا  ربمایپ  نکیل 

. میدرگ تسا 
نآ میب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  دروم  رد  اما  درادن  دوجو  نتفرگ  رارق  شتـسرپ  دروم  تهج  زا  یعنام  نارگید ، ترایز  رد  دوش : هتفگ  رگا 

شتسرپ دروم  مک  مک  هک  دور  یم 

هحفص 198 ] ] 

یهارمگ میب  رگا  دـنازرل و  یم  ار  یمدآ  هک  تسا  تسردان  يردـق  هب  نایب  نیا  دوش : یم  هتفگ  زین  زایتما  تهج  نیا  خـساپ  رد  دریگ ، رارق 
اب هدرک  یم  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  رب  تلالد  هک  ار  یعرـش  هلدا  دیاب  میریذپب  ار  نآ  رگا  میدرک و  یمن  رکذ  ار  نآ  دوبن  لاهج 

تسا . لیلد  نودب  یعرش  هلدا  كرت  يراک  نینچ  هک  یتروص  رد  مینک  كرت  هدساف  تالایخ  هنوگ  نیا 
هتفگ ای  دز و  صیـصخت  یهاو  لایخ  نینچ  اب  دـینک "  تراـیز  ار  روبق  هدومرف " : هک  ار  مرکا  ربماـیپ  لوق  مومع  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ 

؟ دومن راتفر  نیملسم  عامجا  فالخ  رب  درک و  كرت  لیلد  نودب  تسا "  بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک  ترایز  ارم  یسک  ار " : ترضح  نآ 
مرکا ربمایپ  هباحـص  اذل  تسا و  مارح  اعطق  هک  دنریگ  رارق  شتـسرپ  دروم  هدجـس و  لحم  اهنآ  هک  تسا  نیا  ریغ  روبق  ندرک  ترایز  هتبلا 

مینک و عضو  یماکحا  دوخ  هیحان  زا  میرادن  قح  هاگ  چـیه  ام  تسا و  هدـش  یهن  نآ  زا  مالـسا  رد  نوچ  دـندرک  یم  يزارحا  نآ  زا  ادـج 
. میشاب تسا  هدادن  هزاجا  ادخ  هک  يروما  رد  نید  رد  ادخ  کیرش 

ریغ یگدنب  دوخ  نیا  تسا و  هدومرفن  دنوادخ  هک  هدروآ  يدیدج  ماکحا  نید ، رد  هدرک ، عنم  ار  مرکا  ربمغیپ  ربق  ترایز  هک  یـسک  سپ 
ار مرکا  ربمایپ  عورـشم  میرکت  میظعت و  هک  یـسک  و  دیامن ، شتیاده  دناوت  یمن  یـسک  رگید  دنک  شهارمگ  ادخ  هک  یـسک  تسا و  ادخ 
دنک و ناربمایپ  میرکت  رد  طارفا  یسک  هکنانچ  تسا ، هدرک  عیاض  ار  تلاسر  قح  هتـسب و  غورد  ادخ  هب  دنک ، كرت  ادخ  هب  مارتحا  لایخب 

ظفح تلادـع  سپ  تسا ، هدرک  عییـضت  ار  یهلا  قح  هتـسب و  غورد  ناـنآ  رب  دـناسرب  تیهولا  ماـقم  هب  هدـنارذگ  تیناـسنا  زرم  زا  ار  ناـنآ 
 ". درادن دوجو  یعنام  روذحم و  ربمایپ  عورشم  ترایز  رد  تسا و  هلحرم  ود  ره  رد  ادخ  روتسد 

روطب هدرک و  دـقعنم  تسا ، ادـخ  هب  یکیدزن  ببـس  مرکا  ربمایپ  ربق  تراـیز  يارب  رفـس  هکنیا  دروم  رد  یلـصف   75 تاحفـص 87 -  رد  وا 
هدرک ثحب  نآ  هرابرد  لصفم 

هحفص 199 ] ] 

تسا  هدومن  تابثا  سایق  عامجا و  تنس و  باتک و  رظن  زا  ار  نآ 
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ناشیا رب  زین  ربمایپ  و  دـننک ، ترفغم  بلط  ادـخ  زا  هدـمآ  تشیپ  دـنا  هدرک  متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  هیآ " : نیا  اـب  باـتک  زا  و 
لامک رد  رئاز  هک : نایب  نیا  اب  تسا  هدرک  لالدتـسا  تفای "  دـنهاوخ  هدنـشخب  ریذـپ و  هبوت  ار  ادـخ  هنیآ  ره  دـیامن ، شـشخب  تساوخرد 

درک و دهاوخ  ترفغم  بلط  شیارب  اعبط  دنک ، یمن  قرف  شا  هدرم  هدنز و  هک  مه  وا  دریگ ، یم  رارق  شربق  رانک  شزرمآ  بلط  عوضخ و 
. میتفگ هک  تسا  ادخ  هب  کیدزن  ببس  نامه  نیا 

دیایب مترایز  ناونع  هب  هک  یـسک  نکـس " : نبا  هحیحـص  حیرـص  دـنک " و  ترایز  ارم  یـسک  ره  مرکا "  ربمایپ  هتفگ  مومع  اب  تنـس  زا  و 
زین رود  هار  زا  دشاب  کیدزن  ياج  هب  نتفر  هک  یتقو  روبق "  ترایز  يارب  مرکا  ربمایپ  نتفر  درادن و  لوغشم  ار  وا  مترایز  زج  يراک  چیهو 

هب دتسرفب  دورد  ناگدرم  رب  هنوگچ  هشیاع  میلعت  يارب  ادخ و  روتـسد  هب  ترـضح  نآ  هک  هدمآ  هحیحـص  تایاور  رد  و  دوب ، دهاوخ  زئاج 
. تسا هتفر  دحا )  ) ءادهش ترایز  هب  نینچمه  هتفر و  ترایز  ناونع  هب  عیقب  ناتسربق 

ماجنا زا  دـعب  لاس  ره  رد  هراومه  مدرم  اریز  دـنا ، هتـشاد  راـک  نیا  رب  قاـفتا  نیملـسم  همه  هک  تسا  عاـمجا  مراـهچ  تسا " : هتفگ  سپس 
هک تسا  یتقیقح  نیا  دنتفر و  یم  هنیدم  هب  مسارم  ماجنا  زا  شیپ  یضعب  دندش و  یم  هنیدم  هجوتم  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  جح  مسارم 

 ". میتفگ موس  باب  رد  هکنانچ  دنا  هدرک  لقن  نامیا  رب  شیپ  راصعا  زا  املع ، هدید و  ار  نآ  نامناگتشذگ  ام و 
رفس جنر  لمحت  دنتفاتش و  یم  هدوبن ، ناشریـسم  رد  هچ  رگا  مرکا  ربمایپ  ربق  يوس  هب  همه  تسین و  یکـش  نآ  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و 

یکیدزن ببس  يدابع و  لمع  کی  راک  نیا  هک  دندوب  دقتعم  دنا و  هدومن  یم  ار  نیگنس  جراخم  هار و  يدورد  و 

هحفص 200 ] ] 

. تسا ادخ  هب 
رد دـشاب  هابتـشا  ءاـطخ و  هک  تسا  لاـحم  رثا  نیا  رب  نارگید  ناکتـسیاش و  ءاـملع و  زا  نونکاـت  مالـسا  ردـص  زا  نیملـسم  هـمه  قاـفتا  و 
نآ ماجنا  رب  قیفوت  یسک  رگا  دنداد و  یم  ماجنا  ادخ  هب  برقت  ناونعب  ار  راک  نیا  دندوب و  رتکیدزن  مالـسا  همـشچ  رـس  هب  نانآ  هکیتروص 

نیملـسم همه  هک  دنک  اعدا  هک  یـسک  و  ددرگ . شبیـصن  یقیفوت  نینچ  ادعب  هک  درک  یم  يوزرآ  درک و  یم  فسات  راهظا  درک  یمن  ادیپ 
. تسا راک  هابتشا  دوخ  دنا  هدرک  یم  هابتشا  نونکات  مالسا  ردص  زا 

هرجهلا راد  خیرات  یف  هرصنلا  قیقحت  رد "  لاس 816 ه  رد  یفوتم  یغارم ، يرصم  نامثع  یشیرق  رمع  نیـسح  نب  رکب  وبا  نیدلا  نیز  - 20
. تسا ادخ  هب  یکرزب  یکیدزن  ببس  مرکا  ربمایپ  ندرک  ترایز  هک  دشاب  دقتعم  یناملسم  ره  تسا  هتسیاش  تسا " : هتفگ  " 

مهـسفنا اوـملظ  ذا  مهنا  وـل  و  هفیرـش " : هیآ  نینچمه  تسا و  هدـش  هدراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تـسا  يداـیز  ثیداـحا  بـلطم ، نـیا  لـیلد  و 
مرکا ربماـیپ  ترفغم  بلط  هک : دوـشن  هتفگ  دور و  یمن  نیب  زا  كرم  اـب  وا  میظعت  اریز  لوـسرلا " .. مهل  رفغتـسا  هللا و  ورفغتـساف  كوئاـج 

دنک یم  تلالد  هیآ  دنا : هتفگ  نیققحم  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  روطنامه  نوچ  تسین ، نینچ  ترایز  هدوب و  تایح  لاح  رد  اهنت  نانآ  يارب 
بلط ناشن ، درک  ترفغم  بلط  ربمایپ ، تمدخ  نانآ  ندمآ  تسا : هتـسباو  زیچ  هس  هب  دروم  نیا  رد  ادـخ  شـشخب  يریذـپ و  هبوت  هکنیا  رب 

. ناشیا رب  ادخ  لوسر  ندرک  ترفغم 
 " : " تانموملا نینموملل و  کبنذل و  رفغتسا  و  هفیرش : هیآ  قبط  نانموم  عیمج  يارب  مرکا ، ربمایپ  ندرک  ترفغم  بلط  هک  تسا  نیا  ضرف 

زین نانآ  شزرمآ  بلط  نانموم و  ندـمآ  هک  یتقو  تسا  لصاح  نک "  ترفغم  بلط  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هانگ  تهانگ و  شزرمآ  يارب 
. دوب دهاوخ  لصاح  راگدرورپ  ششخب  هبوت و  شریذپ  لماع  هس  ره  تروص  نیا  رد  ددرگ  لصاح 

هحفص 201 ] ] 
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و تسا : هتفگ  باب  تیداحا  رکذ  زا  دـعب  هحفص 412  دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 خ  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیـس  - 21
هب مکح  هیرهاظ ، هکلب  تسا ، هتفگ  يوون  هکناـنچ  تسا ، بحتـسم  نادرم  يارب  روبق  تراـیز  هک  دـنراد  قاـفتا  ءاـملع  ماـمت  عاـمجا ، اـما 

دنا . هدرک  بوجو 
دراد . یصاخ  زایتما  تشذگ  هکنانچ  هصاخ  هلدا  قبط  ص )  ) ربمغیپ ربق  ترایز  اما  هدومن ، فالتخا  نانز  هرابرد  و 

 " تسین نادرم  نانز و  نایم  یقرف  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  دروم  رد  میوگ ، یم  هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  تسا " : هتفگ  یکبس 
نودـب نانآ  ترایز  اریز  تسا ، هدـش  ءانثتـسا  شناهارمه  مرکا و  ربماـیپ  ربق  فـالخ ، لـحم  زا  تسا : هتفگ  هیفقتلا "  رد "  یمیرلا  لاـمج 
ترایز ار  مرکا  ربمایپ  ربق  تسا  بحتـسم  هدرک  جح  هک  یـسک  يارب  جح : هرابرد  ءاهقف  راتفگ  هکنانچ  تسا  بحتـسم  نانز  يارب  وگتفگ 

. " دوش یم  زیننانآ  لماش  دنک " 
رب هدرک و  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  گرزب  يروهنمد "  تسا و "  یقافتا  يرما  ادخ  لوسر  نابحاصم  ترایز  بابحتـسا  باسح ، نیا  يور 

ببـس ترایز  دوخ  دـننامه  ترایز . رطاخ  هب  ترفاسم  هکنیا  هرابرد  هاکنآ  ار ، ءادهـش  نیحلاص و  ءایلوا و  روبق  تسا : هدومن  هفاـضا  اـهنآ 
تسا . هدرک  ثحب  لصفم  تسا ، ادخ  هب  برقت 

شدجسم ربمغیپ و  فیرش  ربق  ترایز  هرابرد  مود  لصف  هیندللا "  بهاوملا  رد "  یفوتم 923 ه  يرصم ، ینالطسق  سابعلا  وبا  ظفاح  - 22
تاجرد نیرتالاب  يوس  هب  هار  تاعاط و  نیرت  راودیما  ادخ و  هب  برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا  ربمغیپ  فیرش  ربق  ترایز  نادب  تسا " : هتفگ 

. تسا هدرک  تفلاخم  ءاملع  ناگرزب  مومع  ربمایپ و  ادخ و  اب  تسا و  نوریب  مالسا  هگرج  زا  دشاب  هتشاد  هدیقع  نیا  ریغ  سک  ره  و  تسا .
قلطم روط  هب  تسا ، هدـمآ  قحلا  دـبع  بلاطلا "  بیذـهت  زا "  لخدـملا "  رد "  هکنانچ  یـسافلا ، نارمع  وبا  دـننام  اه ، یکلام  زا  یـضعب 

دنا . هدرک  بوجو  هب  مکح 
. تسا هدکوم  ننس  بوجو  نآ ، زا  شروظنم  دیاش  تسا : هتفگ  وا 

هحفص 202 ] ] 

هرابرد هدراو  ثیداحا  زا  يرادقم  هاگنا  تسا ، بیغرت  دروم  تلیضف  نیملـسم و  قافتا  دروم  ياه  تنـس  زا  نآ  دیوگ : یم  ضایع  یـضاق 
ار نآ  هیرهاط  هتفگ و  يوون  هکنانچ  دـنراد  قافتا  نآ  بابحتـسا  رب  اه  ناملـسم  مامت  تسا " : هتفگ  سپـس  هدروآ ، ار  مرکا  ربمایپ  ترایز 

دنا . هتسناد  بجاو 
دور و یم  رامش  هب  میظعت  عون  کی  روبق  ترایز  تسا و  بولطم  صوصخ  مومع و  روط  هب  تشذگ  هکنانچ  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز  سپ 
رب عامجا  دروم  هچرگ  تسین ، یقرف  اهدرم  اه و  نز  نایم  ربمایپ  ترایز  رد  دنا : هتفگ  ءاملع  زا  یخرب  اذل  تسا ، بجاو  ادخ  لوسر  میظعت 

تسا . تهارک  یعفاش  بهذم  رد  رت  روهشم  تسا . یفالخ  هلاسم  اه  نز  رد  تسا و  اهدرم  اهنت  روبق ، ترایز  بابحتسا 
نآ زا  سک  چیه  هک  تسا  بولطم  نانچ  اریز  نکم ، كرت  ار  شدجـسم  رد  زامن  مرکا و  ربمایپ  ربق  ترایز  دـیوگ : یم  یکلام  بیبح  نبا 

. تسین زاین  یب 
نآ اریز  دشاب ، هتشاد  زین  ار  نآ  رد  زامن  فیرش و  دجسم  ترایز  تین  دراد ، ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  میمصت  هک  یـسک  تسا  راوازـس  و 

تسا رترب  اهنآ  همه  زا  کلام  شیپ  یبنلا  دجسم  تفاتش و  اهنآ  يوس  هب  ضئارف  ماجنا  يارب  تسا  هتسیاش  هک  تسا  يدجـسم  هس  زا  یکی 
اب ناکم  تفارـش  اریز  تسین ، زئاج  دروم  نیا  رد  مه  سایق  هدشن و  دراو  عرـش  رد  نوچ  دنرادن  ار  یتلیـضف  نینچ  دجـسم  هس  نیا  زا  ریغ  و 

. اهنآ ریغ  هم  تسا  هناگ  هس  دجاسم  دروم  رد  اهنت  صن  و  دوش ، یم  هتسناد  حیرص  صن 
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. دنناسرب مرکا  ربمایپ  هب  ار  شمالس  ات  داتسرف  یم  هنیدم  هب  ار  يدارفا  هک : تسا  هدمآ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  و 
دوب دهاوخ  بجاو  وا  رب  دشاب  هدرک  رذن  هک  یسک  تسا و  ادخ  هب  برقت  بجوم  هلدا ، مومع  قبط  مرکا ، ربمایپ  ربق  يوس  هب  ترفاسم  سپ 

نودـب ربمغیپ  ار  ربق  ترایز  دـنک  رذـن  هک  یماگنه  تسا " : نیا  شترابع  تسا و  هدرک  مزج  نآ  هب  ام ، باحـصا  زا  جـک "  نبا  هکنانچ " 
. دنک افو  نآ  هب  دیاب  فالتخا 

مالک دروم  نیا  رد  هیمیت ، نبا  نیدلا  یقت  خیش  يارب  دیوگ : یم  هکنیا  ات 

هحفص 203 ] ] 

دنورب . مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  مدرم  دیابن  دیوگ : یم  هک  تسا  یبیجع  تشز 
تسا  ادخ  تمحر  زا  يرود  هیام  هکلب  تسین ، برقت  هیام  اهنت  هن  لمع  نیا 

. تسا هدیشخب  افش  ار  نانموم  ياه  لد  هدرک و  در  ار  طلغ  هدیقع  نیا  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس  نیدلا  یقت  خیش 
فرش فیلات  بلاطلا "  ضور  حرش "  بلاطملا "  ینسا  رد "  لاس 925 ه  رد  یفوتم  یعفاش  يراصنا  ایرکز  ییحی  وبا  مالسالا  خیش  - 23
ربمایپ ربق  سپـس  دیوگ " : یم  تسا  بحتـسم  هدـننک  جـح  يارب  هک  يزیچ  هرابرد  هحفص 501  دلج 1  ینمی  يرقم  نبا  لیعامـسا  نیدـلا 

نآ بادآ  ترایز و  بابحتـسا  هلدا  زا  يرادقم  هاگنآ  دتـسرف "  یم  دورد  هرونم  هنیدم  رد  شناهارمه  وا و  رب  دـنک و  یم  ترایز  ار  مرکا 
24 تسا . هدرک  نایب  ار 

لاس پاچ  هحفـص 12  مرکملا "  ربقلا  هرایز  یف  مظنملا  رهوجلا  شباتک "  رد  لاس 973 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یکم  یمثیه  رجح  نبا  - 24
. تسا عامجا  لئالد  نآ  زا  یکی  تسا : هتفگ  دایز ، لئالد  اب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  تیعورشم  رب  لالدتسا  زا  دعب  رصم  رد  1279 ه 

اه یلبنح  نیرخاـتم  زا  هیمیت  نبا  هکیتروص  رد  ینک ، یم  نآ  رطاـخ  هب  رفـس  تراـیز و  تیعورـشم  رب  عاـمجا  ياـعدا  هنوگچ  یئوگب  رگا 
تابثا يارب  هیمیت  نبا  و  تسا ؟ هدرک  هدهاشم  دروم  نیا  رد  ار  شطخ  یکبـس  هکنانچ  تسه  هدش ، هتفگ  هک  هچنآ  مامت  تیعورـشم  رکنم 

ءاملع عامجا  هب  نآ  يارب  رفس  تسا : هتشادنپ  وا  هکلب  دراد ، رفنت  عبط  تحاران و  اهنآ  ندینش  زا  شوگ  هک  هدرک  هماقا  یلئالد  دوخ ، هیرظن 
يو زا  زین  وا  زا  دعب  شنابهذم  مه  زا  یـضعب  تسا و  یگتخاس  باب  نیا  هدراو  ثیداحا  مامت  دوش و  رـصق  دیابن  نآ  رد  زامن  تسا و  مارح 

. دنا هدرک  يوریپ 
زا یعمج  هک  تسا  نآ  ریغ  وا  ابآ  و  دوش ؟ دامتعا  هجوت و  شا  هتفگ  وا و  هب  یبهذـم  روما  رد  هک  تسیک  هیمیت  نبا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 

راکشآ ار  شدیلپ  راکفا  ماهوا و  یتشز  هدومن  بیقعت  ار  شساسا  یب  لئالد  دساف و  راتفگ  بهذه ، ناگرزب 

هحفص 204 ] ] 

دنا ؟ هدومن 
هدناشوپ و تلذ  يراوخ و  سابل  وا  هب  هدرک و  هارمگ  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  وا  تسا " : هتفگ  شا  هرابرد  هعامج "  نب  زع  هکنانچ " 

تسا . هداد  ياج  نامرحم  یتسپ و  رد  ار  وا  ءارتفا  غورد و  ترثک  رثا  رد 
ار شحور  ادخ  هک  یکبس  ياقآ  ینعی  دنراد  قافتا  شیئاوشیپ  حالص و  داهتجا و  ماقم و  تلالج  رب  همه  هک  مانا  ملاع  مالـسالا و  خیـش  و 
نیرتهب و اب  هتشاگن و  هراب  نیا  رد  یلقتسم  باتک  هدمآ و  رب  شدساف  تادقتعم  یئوگخساپ  ددص  رد  و  دیامرف ، رونم  ار  شحیرض  مدقم و 

. تسا هداد  ناشن  ار  باوص  هار  لئالد  نیرتنشور  نیرت و  یقطنم 
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یقاب شموش  راـثآ  هراومه  هک  تسا  یتبیـصم  تسا و  ریذـپان  ناربج  شزغل  هچ  رگا  هدـش  لـقن  هیمیت  نبا  زا  هک  هچنآ  تسا : هتفگ  هاـگنآ 
مالـسا و يوـس  هب  هدوـمن  شراداو  هـک  هدـش  هریچ  وا  رب  ناـنچ  شیناطیـش  سفن و  ياوـه  اریو  تـسا ، زیگنا  تفگـش -  یلیخ  اـما  تـسا ،

ءاملع عامجا  اب  لئاسم ، زا  يرایـسب  رد  اریز  تسا ، هدروآ  ار  بیاعم  نیرت  تشز  هک  تسا  هدیمهفن  هراچیب  دیامن  يزادـنا  ریت  شنارادـساپ 
هب تبـسن  هک  یئاج  ات  تسا  هدومن  نیدشار  ءافلخ  اصوصخم  بهذم  نایاوشیپ  هب  تبـسن  يروهـشم  فیخـس  تاضارتعا  هدرک و  تفلاخم 

. تسا هداد  یهارمگ  تبسن  هتشادن  شبهذم  هب  داقتعا  هک  یناسک  هب  تسا و  هدش  لئاق  مسج  تهج و  وا  يارب  هداد  اوران  ياهتبسن  ادخ 
دیامن . شسبح  ای  دشکب  ار  وا  ای  هک : دندومن  مزلم  ار  تموکح  هدرک  مایق  وا  هیلع  شرصع ، ءاملع  هرخالاب  و 

تفر . نیب  زا  اه  یهارمگ  دیدرگ و  شوماخ  اه  تعدب  نیا  و  درم ، اجنآ  رد  دنکفا و  نادنز  هب  ار  وا  زین  تموکح 
تلذ و هکلب " : دنروآ ، تسد  هب  یتردق  تیـصخش و  دـننک و  دـنلب  رـس  نانآ  تشاذـگن  دـنوادخ  اما  دنتفاتـش ، شیرای  هب  شناوریپ  هاگنآ 

. " دنا هدش  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  ناشتوادع  هانگ و  رطاخ  هب  هدش و  تبث  نانآ  مان  هب  تنکسم 

هحفص 205 ] ] 

لاوق نیا  ثحب  دروم  تسا " : هتفگ  هحفص 357  دلج 1  جاتحملا "  ینغم  رد "  لاس 977 ه  رد  یفوتم  ینیبرش ، بیطخ  دمحم  خیش  - 25
ترضح نآ  ربق  ترایز  اما  تسا ، مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  زا  ریغ  رد  مارح ) ای  هورکم و  ای  حابم  ای  تسا  بحتـسم  نانز  يارب  روبق  ترایز  )

. تسا نانز  نادرم و  يارب  ادخ  هب  برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا 
زا تسا  هتفگ  یعرذا "  اما "  تسوا ، اب  قح  مه  ارهاـظ  هدرک و  قحلم  وا  هب  زین  ار  نادیهـش  ناـحلاص و  ءاـیبنا و  رگید  روبق  يروهنمد "  " 

ردپ ربق  ترایز  سپ  دشاب ، حیحص  فرح  نیا  رگا  تسا : هتفگ  ههبش "  نبا  دنشاب " . هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  هک  مدیدن  ار  یسک  ناینیـشیپ 
مدـع رتهب  یلو  دنتـسه ، یلوا  ناحلاص  زا  محر  هلـص  هب  نانیا  اریز  دـشاب ، زئاج  دـیاب  زین  اـه  لـیماف  زا  نارگید  رهاوخ و  ردارب و  رداـم و  و 

میدرک . رکذ  البق  تهارک  يارب  هک  یلیلد  نآ  رطاخ  هب  تسا  نانآ  هب  نانیا  قاحلا 
هک تسین  نیا  روظنم  دیوگ : یم  نآ  هلدا  زا  يرادقم  لقن  مرکا و  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  نایب  زا  دعب  باتک  نامه  هحفص 494  رد  و 

هرمع و جح و  زا  لبق  تسا  بحتسم  اقلطم  لمع  نیا  تشذگ  هکنانچ  ریخ ، دراد ، یجاح  هب  صاصتخا  مرکا  ربمغیپ  ربق  ترایز  بابحتـسا 
يارب لمع  نیا  بابحتسا  تدش  رطاخ  هب  هدروآ  جح  زا  غارف  زا  دعب  ار  نآ  فنـصم  هکنیا  هرمع و  جح و  مسارم  نودب  ای  نآ و  زا  دعب  هچ 
تـشز دنیآ  یم  هنیدم  کیدزن  هک  یتقو  دنیآ ، یم  جح  مسارم  ماجنا  يارب  رود  هار  زا  نایجاح  ابلاغ  هکنیا  لوا  لیلد : ود  هب  تسا  نایجاح 

افج نم  هب  دـنکن  تراـیز  ارم  دـنک و  جـح  سک  ره  تسا " . ترـضح  نآ  دوخ  هدومرف  رطاـخ  هب  مود  ندرگرب . هدرکن  تراـیز  هک  تسا 
يدع نبا  هک  تسا "  هدرک 

یجاح يارب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح  نیا  تسا و  هدروآ  هریغ  لماک و  رد  ار  نآ 
@206= هحفص -

 ". تسا هدننک  جح  دننامه  بابحتسا  تدش  رد  هدننک  هرمع  مکح  تسا و  رت  بحتسم  نارگید  زا 
ربق ترایز  و  تسا : هتفگ  هحفص 140  دلج 6  ریغصلا  عماجلا  حرش  رد  لاس 1031 ه  رد  یفوتم  يوانم ، فوورلا  دبع  نیدلا  نیز  خیش  - 26

دننامه ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب  ترجاهم  اـهنآ  رظن  هب  تسا و  ضرف  هیفوص  دزن  نآ  تراـیز  هکلب  تسا ، جـح  تـالامک  زا  مرکا  ربماـیپ 
. تسوا تایح  لاح  رد  فرشت 

ار وا  دـننک و  یم  ترجاهم  شیوس  هب  هک  تسا  ناگراچیب  ترجاـهم  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  یفطـصم  ربق  تراـیز  تسا  هتفگ  میکح 
رارق شاداپ  ناشترایز  مارتحا  رطاخ  هب  ار  تعافـش  ناشیا  رب  هکلب  دـنکن ، مورحم  ار  نانآ  تسا  راوازـس  سپ  دـندرگ ، یم  رب  دـنبای و  هدرم 
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. دهد
تعافـش ای  و  رئاز ؟ ره  يارب  تسا  مالـسا  اـب  گرم  اـی  تراـیز . رثا  تسا : هتفگ  یتعافـش ، هل  تبجو  يربق  راز  نم  ثیدـح "  حرـش  رد  وا 

ناگمه ؟ يارب  شیمومع  تعافش  زا  شیب  رئاز  يارب  تسا  یصوصخم 
نانچ ءایلوا  صاوخ  ناگتشرف و  تعافش  لیبق  زا  اه  تعافـش  رگید  رد  هک  تسا  یتفارـش  هفاضا  نیا  رد  متعافـش "  تسا " : هدومرف  هکنیا 

. رئاز صالخا  ضوع  ناربج  يارب  تسا  لباقتم  میظعت  عون  کی  نیا  دنک و  یم  تعافش  رئاز  زا  ربمایپ  صخش  تسین و  تفارش 
هدومرف نآ  رد  هتـشاگن و  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هرابرد  یلـصف  حاتفلا "  دادـماب  حالفلا  یقارم  رد  ینالبنرـش ، دامع  نب  نسح  خیـش  - 27
تابجاو هب  کیدزن  هجرد  ظاحل  زا  هک  تسا  تابحتـسم  نیرتوکین  ادـخ و  هب  برقت  لماوع  نیرترب  زا  مالـسا  ربماـیپ  ربق  تراـیز  تسا " :

تسا . هدرک  نآ  بابحتسا  رد  هغلابم  هدومرف و  صیرحت  نآ  هب  ار  مدرم  مرکا  ربمایپ  اریز  تسا ،
يارب متعافش  دنک  ترایز  ارم  سک  ره  تسا -  هدرک  افج  نم  هب  دنکن  ترایز  ارم  دشاب و  شراک  رد  یشیاشگ  سک  ره  تسا " : هتفگ  وا 

سک ره  تسا -  بجاو  وا 

هحفص 207 ] ] 

دشاب و" .. هدرک  مترایز  متایح  رد  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  مترایز  گرم  زا  دعب 
همه هب  دـنناسر  هرهب  ریگب و  يزور  هدـنز و  نوـنکا  مه  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  نادنمـشناد  همه  شیپ  هک  یئاـهزیچ  زا  و 

نآ ترایز  قح  ءادا  زا  مدرم  رتشیب  هک  منیب  یم  نوچ  تسوا و  هیلاع  تاماقم  ندید  عنام  اه  هدرپ  هکنآ  تیاهن  تسا  ناگدنب  ناگدنهانپ و 
يرادقم جح  کسانم  ماکحا  زا  دعب  متفرگ  میمصت  ور  نیا  زا  دنناد  یمن  ار  ترایز  هب  طوبرم  تایلک  تایئزج و  دنتـسه و  لفاغ  ترـضح 

. دشاب مامت  باتک  هدئاف  ات  منک  رکذ  زین  ار  ترایز  بادآ  زا 
. تسا هدرک  نایب  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  ار  ترایز  رئاز و  بادآ  زا  يدایز  رادقم  هاگنآ 

: " تسا هتفگ  هحفص 566  دلج 3  ءافـشلا  حرـش  رد  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  يرـصم ، یفنح  یجافخ  نیدلا  باهـش  هاضقلا  یـضاق  - 28
رفک تشز و  راتفگ  نآ  هب  دراو  ار  میق  نبا  لثم  شنابهذـم  مه  هیمیت و  نبا  دـجاسم ) يوس  هب  لاحر  دـش  ثیدـح   ) ثیدـح نیا  هک  نادـب 

تسا . هتشون  شفیخس  دئاقع  در  رد  یلقتسم  باتک  یکبس  دنا و  هدومن  ریفکت  ار  وا  هک  یئاج  ات  هدرک  زیمآ 
يوس هب  بیجن  دارفا  هدـش " : هتفگ  هک  یتروص  رد  دومن  نآ  يوس  هب  لاحر  دـش  درک و  ترایز  ار  مرکا  ربق  دـیابن  هک  هدوب  نیا  هدـیقع و 

 ". دوش یم  هدروآ  رب  اهدیما  تاجاح و  اج  نآ  رد  دنباتش و  یم  تسا  یحو  طبهم  اقح  هک  مرکا  ربمایپ  ربق 
رداص یلقاع  زا  اهنآ  تسین و  رکذ  هتـسیاش  شیاه  هتفگ  هک  یتروص  رد  دنک  یم  تیامح  دیحوت  زا  شراتفگ  نیا  اب  هک  تسا  هتـشادنپ  وا 

درذگ . رد  شریصقت  رس  زا  ادخ  یلضاف  صخش  هب -  دسر  هچ  ات  دوش  یمن 
زور رد  یـصاخ  تئیه  اب  تسا " : نیا  ای  روظنم  دیهدن "  رارق  دیع  ار  مربق  ادیع " : يربق  اوذختت  ال  تسا : هدومرف  ادـخ  لوسر  هکنیا  اما  و 

مترایز رتشب  هچره  هکلب  دینکن  مترایز  زور  کی  اهنت  لاس  رد  هک " : نیا  ای  دیوشن و  عمج  مربق  رانک  نیعم 

هحفص 208 ] ] 

 ". دیئامن
نآ و درگ  ندش  عمج  رد  دیع  دـننامه  ار  مترایز  ینعی : تسا  یـصوصخم  لاح  هب  طوبرم  مه  نآ  دـشاب ، ترایز  زا  یهن  روظنم  رگا  اما  و 
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هب مالـس  اعد و  ترایز و  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  دـیهدن ، رارق  دریگ ، یم  ماجنا  عمج  رد  اهدـیع  رد  هک  اهنیا  رئاـظن  نآ و  شیپ  ندرک  شیارآ 
. دیدرگ رب  هاگنآ  دیورب و  اجنآ 

لیوات دیهدن " و  رارق  نآ  درگ  مدرم  ندـش  عمج  رد  دـیع  دـننامه  ار  مربق  ینعی  تسا " : هتفگ  قوف  ثیدـح  حرـش  رد  هحفص 577  رد  و 
وا فالخ  رب  تما  عامجا  اریز  دشاب ، نارگید  هیمیت و  نبا  هتفگ  رب  لیلد  دناوت  یمن  ثیدح  نیا  هک  میداد  رکذـت  دـش و  هتفگ  البق  ثیدـح 

. تسا هدوب  یناطیش  هزیگنا  يور  تسا  هدیمهف  وا  هک  نوچ  میئامن  ریسفت  تسا  دیمهف  وا  هک  هچنآ  فالخ  رب  ار  هک  دنک  یم  باجیا 
: تسا هتفگ  هحفص 157  دلج 1  رحبالا "  یقتلم  حرـش  یف  رهنالا  عمجم  رد "  لاس 1087 ه  رد  یفوتم  هداز ، خیش  نمحرلا  دبع  خیـش  - 29

ترـضح نآ  هک  تسا  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  راوگرزب ، ربمایپ  ربق  ترایز  تسا  تابجاو  هب  کیدزن  هک  تابحتـسم  نیرت  وکین  زا 
تسا . هدومرف  نآ  بابحتسا  رد  هغلابم  يربق "  راز  نم  لیبق " : زا  یترابع  اب  هدومرف و  راک  نیا  هب  بیغرت  ار  مدرم 

رد هنیدم  هک  یتروص  رد  تسا  نیرتهب  دـشاب  بجاو  وا  جـح  رگا  دـهد : یم  همادا  نینچ  ترایز ، دروم  رد  ثیدـح ، شـش  لقن  زا  دـعب  وا 
دنک یم  نآ  ترایز  دصق  هک  یماگنه  دنک و  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  مادقا  هاگنآ  دـهد  ماجنا  ار  جـح  مسارم  لوا  درادـن  رارق  شریـسم 

. دیامنب زین  ار  یبنلا  دجسم  ترایز  تین  نآ  اب  هک  تسا  هتسیاش 
تسا . هدرک  نایب  ار  ترایز  بادآ  زا  يرایسب  نیا  زا  دعب  وا 

راتخملا ردلا  رد  لاس 1088 ه  رد  یفوتم  قشمد ، یتفم  یفنح  یفکصح  نیدلا  ءالع  هب  فورعم  ینصح ، دمحم  یلع  نب  دمحم  خیـش  - 30
رخآ رد  راصبالا "  ریونت  حرش  یف 

هحفص 209 ] ] 

. تسا بجاو  تسه  شراک  رد  یشیاشگ  هک  یسک  يارب  هدش : هتفگ  هکلب  تسا ، بحتسم  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  تسا : هتفگ  جح  باتک 
رد رگا  تسا و  ریخم  بابحتـسا  تروص  رد  دهد و  ماجنا  ار  جح  مسارم  ءادـتبا  دـشابن  شریـسم  رد  هنیدـم  دـشاب و  بجاو  وا  جـح  رگا  و 

. دشاب هتشاد  زین  ار  دجسم  ترایز  تین  نآ  اب  دنک و  ترایز  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  لوا  اعطق  دشاب  شریسم 
هتفگ هحفص 299  دلج 8  بهاوملا "  حرش  رد "  لاس 1122 ه  رد  یفوتم  يرـصم ، یکلام  یناقرز  یقابلا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  - 31

تسا . هدوب  فورعم  روهشم و  ترضح  نآ  ترایز  هباحص ، زا  ناگرزب  نامز  رد  تسا :
درک يدنسروخ  راهظا  دروآ و  مالسا  دمآ و  وا  شیپ  رابحالا "  بعک  درک "  هحلاصم  سدقملا  تیب  مدرم  اب  باطخ  نب  رمع  هک  یماگنه 

. يرآ تفگ  يدرگ ؟ دنم  هرهب  اهنآ  زا  هدرک  ترایز  ار  مالسا  ربمایپ  ربق  یئایب و  هنیدم  هب  نم  اب  هک  يراد  لیم  ایا  تفک : وا  هب  رمع  و 
هتفگ هحفص 268  دلج 2  هجام "  نبا  ننـس  حرـش  رد "  لاس 1138 ه  رد  یفوتم  یفنح ، يداهلا  دـبع  نب  دـمحم  يدنـس  نسحلا  وبا  - 32

نآ دوخ  هکناـنچ  تسا ، ادـخ  هب  برقت  لـماع  نیرتگرزب  تاـعاط و  نیرترب  زا  مرکا  ربماـیپ  ربق  تراـیز  تسا : هتفگ  يریمد "  هک "  تسا 
هدرک و لقن  نارگید  ینطقراد و  ار  ثیدح  نیا  تسا "  ضرف  وا  يارب  متعافـش  دـنک  ترایز  ار  مربق  هک  یـسک  تسا " : هدومرف  ترـضح 

تسا . هتسناد  حیحص  ار  نآ  قحلا  دبع 
وا زا  تمایق  زور  هک  تسا  نم  هدهع  هب  دشاب  هتشادن  يرگید  تجاح  مترایز  زج  دیایب و  مشیپ  ترایز  ناونع  هب  یسک  تسا " : هتفگ  زین  و 

دنا و هدرک  لقن  ار  نآ  حاحصلا "  ننـس  هب "  موسوم  شباتک  رد  نکـسلا ، نبا  یلع  وبا  دننام  ثیدح  ناظفاح  زا  یهورگ  میامن "  تعافش 
دروم ار  نآ  هک  یناسک  زا  نانآ  راتفگ  دنا و  هدروآ  ار  نآ  دوخ  حیحص "  ود "  رد  هتسناد و  حیحـص  ار  ثیدح  ود  نیا  هک  دنماما  ود  نیا 

. تسا یلوا  دنا  هداد  رارق  نعط 
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هحفص 210 ] ] 

هرابرد ملع  لها  راتفگ  تسا : هتفگ  هحفص 324  دلج 4  راطوالا "  لین  رد "  لاس 1250 ه  رد  یفوتم  یناکوش ، یلع  نب  دمحم  خیش  - 33
تسا و بجاو  هک : دندقتعم  هیرهاظ  اه و  یکلام  زا  یضعب  تسا و  بحتسم  نآ  هک : دندقتعم  تیرثکا  تسا ، فلتخم  مرکا  ربمایپ  ترایز 

مدع هب  دقتعم  تسا  مالسالا  خیش  هب  فورعم  فنـصم و  داقحا  زا  هک  یلبنح  هیمیت  نبا  تسا و  بجاو  هب  کیدزن  هک  دنیوگ  یم  اه  یفنح 
. تسا نآ  تیعورشم 

: تسا هدرک  لالدتسا  زین  تسا  نآ  تیعورشم  هب  دقتعم  هک  یـسک  دیوگ : یم  هکنیا  ات  هدرک  ثحب  لصفم  روط  هب  لاوقا  نیا  هرابرد  هاگنآ 
رطاخ هب  هک  هدوب  نیا  يا  هقطنم  یبهذم و  تافالتخا  همه  اب  دنا  هتشاد  جح  میمـصت  هک  یناناملـسم  شور  نورق  راصعا و  مامت  رد  هراومه 
یسک جیه  زا  دنتـسناد و  یم  لامعا  لضفا  زا  ار  لمع  نیا  دندرک و  یم  ترایز  ار  نآ  دنتفر و  یم  هزوم  هنیدم  هب  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز 

. تسا هدوب  هدیدنسپ  وکین و  نورق  راصعا و  همه  رد  نیملسم  همه  شیپ  راک  نیا  سپ  دنریگب ، بیع  نانآ  رب  ار  نآ  هک  هدشن  لقن 
: تسا هتفگ  هحفص 263  دـلج 2  راـتخملا "  ردـلا  یلع  راـتحملا  در  رد "  لاس 1253 ه  رد  یفوتم  نیدـباع ، نبا  نیما  دـمحم  خیـش  - 34
؟ تسا بحتـسم  زین  نانز  يارب  ربمغیپ  ربق  ترایز  ایآ  دـیوگ : یم  هکنیا  ات  تسا  بحتـسم  نیملـسم  همه  قافتا  هب  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز 

. تسا بحتسم  شطورش  اب  هک  تسا  نیا  حیحص  دنا : هدرک  حیرصت  ءاملع  زا  یضعب  هکنانچ 
نودب نانز  نادرم و  يارب  روبق  ترایز  تصخر  هک : تسا  نیا  دنا : هدرک  حیرـصت  نارگید  یخرک و  هکنانچ  ام  بهذم  رد  رت  حیحـص  اما 

تسا . تباث  لاکشا 
ربق ترایز  هک  هدش  هتفگ  هکلب  دوب ، دهاوخ  بحتسم  زین  نانز  يارب  روبق  ترایز  باحصا ، راتفگ  قالطا  لیلد  هب  حصا  ریغ  لوق  قبط  اما  و 
نایب هیوفطـصملا "  هرایزلا  یف  هیـضملا  هردلا  رد "  هکنانچ  تسا : هتفگ  هدروآ و  بابللا  حرـش  رد  ار  هیرظن  نیا  تسا . بجاو  مرکا  ربمایپ 

. ما هدرک 

هحفص 211 ] ] 

. منک یم  دییات  ار  رظن  نیا  نم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  رجح  نبا  زا  حنملا "  هیشاح "  رد  یلمرلا  ریخ  زین  و 
تسا . بوجو  هب  کیدزن  یگدنز  رد  یشیاشگ  تروص  رد  ترایز  هک : تسا  نینچ  راتخم  حرش  حتف " و  بابل " و "  ترابع "  يرآ 
مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  اهنت  شتین  رئاز  هک  تسا  نیا  فیعـض  هدـنب  نیا  شیپ  یلوا  تسا : هتفگ  مامهلا "  نبا  دـیوگ " : یم  هکنیا  اـت 
ترایز هب  لقتسم  تین  اب  هرابود  دهد  قیفوت  وا  هب  دهاوخب  ادخ  زا  هکنآ  ای  دنک  دصق  ار  دجـسم  ترایز  تفر  اجنآ  هب  هک  یتقو  دعب  دشاب .

هجاح هملعت  ارئاز ال  ینئاج  نم  مرکا : ربمایپ  هدومرف  رهاظ  اب  ینعم  نیا  تسا و  ادـخ  لوسر  هب  يرتشیب  میظعت  راک  نیا  دـیآ و  لئان  دجـسم 
هک نم  رب  دشاب  هتشادن  مترایز  زج  يرظن  دیایب و  مشیپ  ترایز  ناونع  هب  یسک  همایقلا " : موی  هل  اعیفش  نوکا  نا  یلع  اقح  ناک  یترایز  الا 

. تسا قفاوم  زین  میامن "  تعافش  وا  زا  تمایق  رد 
ریغ يدصقم  هکنآ  ات  تسا  هدرک  ادج  جـح  لمع  زا  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  وا  هک  تسا : هدرک  لقن  یماج "  الم  فراع "  یتمحر "  " 

. دشاب هتشادن  رفس  رد  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  زا 
تـسا نینچ  هدمآ  مولعلا  ءایحا  رد  هک  نانچ  نآ  ینعم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  ار  دجاسم "  هثالثل  الا  لاحرلا  دشت  ال  ثیدـح " : هاگنآ  و 

تلیضف دجاسم  نیا  رد  اهنت  اریز  درک ، رفـس  دیابن  یبنلا ) دجـسم  یـصقالا -  دجـسم  مارحلا -  دجـسم   ) دجـسم هس  نیا  ترایز  يارب  ءزج 
دنتسه . يواسم  مه  اب  دجاسم  رگید  هنرگ  تسا و  رتشیب 
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 - مالسا ربمغیپ  ربق  لثم  هفرشم  دهاشم  ترایز  شناد ، نتفرگ  ارف  محر ، هلـص  لیبق : زا  ار  دجاسم  ریغ  يارب  ندرک  رفـس  ثیدح ، نیا ، ربانب 
تسا . لماش  اتابثا  ایفن و  ار  دجاسم  ترایز  اهنت  هدوبن  اهنآ  یفن  ردص  رد  نوچ  دنک ، یمن  یفن  ار  همئا  رئاس  لیلخ و  میهاربا  ربق 

ترایز تسا : هتفگ  هحفص 246  رثالا "  نسح  هیشاح "  رد  لاس 1276 ه  رد  یفوتم  یتوریبلا ، توحلا  شیورد  دیس  نب  دمحم  خیش  - 35
نوچ تسا  یبولطم  زیچ  مرکا  ربمایپ 

هحفص 212 ] ] 

. دشاب یم  شتایح  لاح  رد  وا  يوسب  ترجاهم  دننامه  شتافو  زا  دعب  وا  ترایز  تسا و  قلخ  قلاخ و  نایم  هطساو  وا 
لامعا زا  راکنا  رگا  تسا و  راکشآ  گرزب و  رایسب  یسک  نینچ  هابتـشا  دنک  یم  راکنا  یلک  روطب  ار  نآ  ای  دنک  راکنا  ار  نآ  هک  یـسک  و 

. دوش میهفت  اهنآ  هب  تقیقح  دیاب  هتبلا  تسا  نانادان  زا  یخرب  هناهلبا 
یعفاش هقف  رد  عاجش  یبا  خیش  نتم  رب  يزغلا "  نبا  حرش "  رب  شا  هیشاح  رد  لاس 1277 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، يروجاب  میهاربا  خیش  - 36

و تسا ، بحتـسم  دـنهد  یم  ماجنا  هرمع  جـح و  هکیناسک  زا  ریغ  یتح  همه  يارب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 347  دلج 1 
دتسرفب و شترضح  رب  دایز  دورد  مالس و  هار  نیب  تسا  بحتـسم  دورب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  رطاخ  هب  هنیدم  هب  دراد  میمـصت  هک  یـسک 

شدنم هرهب  نآ  زا  هتفریذـپ و  يو  زا  ار  نآ  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـهد و  شیازفا  دـنیب  یم  ار  شناتخرد  هنیدـم و  هک  یماگنه  ار  راک  نیا 
تسا . هدرک  رکذ  ار  نآ  ظافلا  ترایز و  بادآ  زا  يدایز  يرادقم  هاگنآ  دیامرف ،

يارب  179 هحفـص 239 -  بلاطملا "  زنک  شباـتک "  رد  يا  همتاـخ  لاس 1303 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، يوازمح  يودـع  نسح  خیـش  - 37
عامجا و تنـس و  باـتک و  رظن  زا  ار  نآ  تیبولطم  هدرک و  ثحب  نآ  هراـبرد  لیـصفت  روط  هب  نآ  رد  هداد و  رارق  مرکا  ربماـیپ  ربق  تراـیز 

هدرک نایب  ار  ترایز  رئاز و  بادآ  زا  يرادـقم  هداد و  مالک  طسب  ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب  ندرک  رفـس  هرابرد  هدـناسر و  توبث  هب  سایق 
. تسا

ار شباوج  دونش و  یم  ار  شرئاز  مالـس  مرکا  ربمایپ  هکنیا  هرابرد  هدراو  ثیداحا  زا  يرادقم  لقن  زا  دعب  باتک ، نامه  هحفص 195  رد  وا 
هک تسا  یتقیقح  رئاز  مالـس  هب  ترـضح  نآ  نداد  خساپ  هک  يدیمهف  ار  تقیقح  نیا  یتسناد ، ار  نیا  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  دهد ، یم 

هن ؟ ای  دهد  یم  خساپ  رئاز  ریغ  مالس  هب  وا  ایآ  هک  نیا  رد  تفالخ  تسین ، یکش  نآ  رد 
دنوادخ سپ  تسا ، ترضح  نآ  نیرئاز  يارب  يرگید  تلیضف  تقیقح ، نیا  و 

هحفص 213 ] ] 

ار تلیـصف  ود  نیا  هک  یـسک  اذـه  یلع  تسا  هدومرف  عمج  اهنآ  هب  نداد  خـساپ  ار  نیرئاز  يادـص  ترـضح  نآ  ندینـش  نایم  ناـنآ  يارب 
رد ریخات  شیایـشگ ، تروص  رد  تسا  تاریخ  زا  مورحم  هک  یـسک  زج  مسق  ادـخب  درک  دـهاوخ  یهاتوک  شترایز  زا  اجک  هدرک ، كرد 

دهدن . رارق  شا  هعساو  تمحر  زا  ناگدشدرط  نامورحم و  هرمز  رد  ار  ام  دنوادخ  درک  دهاوخن  راوگرزب  نآ  ترایز 
یلاخ وا  رب  هدنتـسرف  مالـس  زا  ناهج  هک  تسا  يداع  لاحم  اریز  تسا  هدنز  هراومه  راوگرزب ، نآ  هک ، هدـش  هتـسناد  زین  ثیداحا  نیا  زا  و 
نینچ زین  ءایبنا  رئاس  ندـب  نیملـسم  عامجا  هب  دروخ و  یمن  نیمز  ار  شندـب  تسا و  راوخ  يزور  هدـنز  وا  هک  میراد  نامیا  ام  سپ  ددرگ ،

تسا .
ربق رئاز  يارب  تسا " : هتفگ  هحفص 145  دلج 2  مالظلا  حابصم  رد  یفوتم 1307 ه  یعفاش ، یطایمد  ینادرج  هللا  دبع  نب  دمحم  دیس  - 38
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هدروآ رب  شجئاوح  ددرگ 3 -  یم  لئان  بلاطم  نیرتـالاب  هب  دوش 2 -  یم  هداد  وا  هب  بتارم  نیرتـالاب   - 1 تسا : تمارک  هد  مرکا  ربماـیپ 
وا رب  اه  تبیصم  دش 7 -  دـهاوخ  كاپ  اهبیع  زا  دوب 6 -  دـهاوخ  ناما  رد  ياهراوگان  زا  ددرگ 5 -  یم  لذـب  وا  هب  یبهاوم  دوش 4 -  یم 

راگدرورپ تمحر  لومـشم  دیدرگ 10 -  دـهاوخ  وکین  شتبقاع  تفریذـپ 9 -  دـهاوخ  نایاپ  شیاه  يراوگان  دیدرگ 8 -  دـهاوخ  ناسآ 
دوب . دهاوخ  براغم  قراشم و 

یم هتخیر  شناهانگ  لمع ، نیا  اـب  هک  تسا  هدرک  تراـیز  ار  اـه  ناـسنا  نیرتهب  هک  یـسک  يارب  داـب  اراوگ  تسا : هدـش  هتفگ  وکین  هچ  و 
. " دزیر یم  ورف  یناسآ  هب  شنیگنس  ناهانگ  هدش و  نیمضت  شیارب  تداعس  دورب  شترایز  هب  هک  یسک  اریز  دوش ،

ترضح نآ  ترایز  دنا : هتفگ  یضعب  هکیئاج  ات  تسا  تادابع  نیرترب  تاعاط و  نیرتگرزب  زا  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هکنیا : نخـس  هاتوک 
هجح زا  دـعب  اصوصخم  تردـق  تروص  رد  نآ  ماجنا  رد  یچیپرـس  زا  دنـشاب و  اشوک  نآ  ماـجنا  رد  هک  تسا  راوازـس  سپ  تسا ، بجاو 

شتما رب  یگرزب  قح  وا  اریز  دیامنن ، يراددوخ  مالسالا ،

هحفص 214 ] ] 

نیملسم هیحان  زا  دنوادخ  تسا ، هدرکن  ءادا  ار  شقح  الماک  دورب  شترایز  هب  شمشچ  ای  رس و  اب  رود  رایـسب  هار  زا  یـسک  هاگره  دراد و 
دنا : هتفگ  هک  تسنیا  دیامرف  تیانع  ار  اهازج  نیرتلماک  وا  هب 

لئاح وا  وت و  نایم  یناوارف  ياه  گنس  كاخ و  هتشاد ، يدایز  هلصاف  وت  اب  شا  هناخ  هچ  رگا  نک ، شترایز  يراد  تسود  هک  ار  یـسک  " 
 " تسا . هدننک  ترایز  شدهاوخ ، یم  هک  یسک  يارب  هدنراد  تسود  اریز  درادن ، زاب  شترایز  زا  ارت  هار  يرود  هاگ  چیه  دشاب 

هفیلخ رب  ندرک  مالـس  هدرک و  ثحب  ترایز  بادآ  هراب  رد  لیـصفت  روط  هب  هاگنآ  تسا  یفیاظو  دراد  ار  هنیدـم  دـصق  هک  یـسک  يارب  و 
هدومن لقن  تسه  عوضوم  یـس  دودـح  رد  هک  ار  روهـشم  ياهرازم  عیقب و  لها  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ندرک  ترایز  مود و  لوا و 

تسا .
رد مهدزاود  لـصف  تسا : هتفگ  هحفـص 125  هیانعلا "  يوذل  هیافکلا  رد "  توریب  یتفم  يروخاف ، یلع  خیـش  نب  طسابلا  دبع  خیـش  - 39

تسا . ادکوم  بحتسم  بوبحم و  بولطم و  هک  تسا  مرکا  ربمایپ  ترایز 
نیا دهد و  یم  ار  نارئاز  مالس  باوج  تسا و  هدنز  شا  هرجح  رد  وا  اریز  تسا ، بحتـسم  شتایح  نامز  دننامه  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  و 

: " تسا هدومرف  ترـضح  نآ  دوخ  هک  تسا  تدابع  نیرتکاپ  لامعا و  نیرترب  ادـخ و  هب  برقت  لماوع  نیرتمهم  اـهراک و  نیرتهب  زا  راـک 
هک تسار  هدعو  اب  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  رد  بوجو  ینعم  و  دوب " . دـهاوخ  بجاو  وا  يارب  متعافـش  دـنک  ترایز  ار  كربق  سک  ره 
رب تسا  مزال  و  تسا ، رتهب  جح  مامتا  زا  دـعب  اما  درک  ترایز  ار  وا  دوش  یم  تقو  ره  رد  و  تسا ، تباث  متعافـش  دـش ، دـهاوخ  عقاو  اعطق 

. دیامن هبوت  تسا ، ترضح  نآ  تنس  فالخ  رب  هک  یلامعا  ناهانگ و  همه  زا  دنک  شترایز  دهاوخ  یم  هک  یسک 
تـسا نیا  ظفح  زا  زجاع  هکیـسک  تسا : هتفگ  هدروآ و  دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  هک  یلوا  ترایز  ترایز و  بادآ  زا  يداـیز  يرادـقم  هاـگنآ 

دیامن نآ  زا  یضعب  هب  ءافتکا 

هحفص 215 ] ] 

. تسا هللا "  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  نآ "  نیرتمک  هک 
تسا و تفارش  تلیضف و  اهنآ  يارب  هک  یئاه  هناوطـسا  هب  كربت  تسا  بحتـسم  دیوگ : یم  هکنیا  ات  هدرک  رکذ  ار  نیخیـش  ترایز  هاگنآ 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 119 

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


لحم هک  هبوت  هناوطسا  دنیوگ ، یم  هعرق "  نوتـس "  نآ  هب  هک  هشیاع  هناوطـسا  ادخ ، لوسر  زامن  لحم  هناوطـسا  دنتـسه : ددع  تشه  اهنآ 
دجهت . هناوطسا  لیئربج و  هناوطسا  دوفو ، هناوطسا  هنع ، هللا  یضر  یلع  هناوطسا  ریرس ، هناوطسا  تسا ، هدوب  ادخ  لوسر  فاکتعا 

هکم زا  تساوخ  هدـننک  هرمع  ای  یجاـح  هک  یماـگنه  تسا "  هتفگ  هحفص 260  هینـسلا "  تاداشرالا  رد "  اقـس  یطعملا  دبع  خیـش  - 40
هب برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا  لمع  نیا  اریز  ددرگ  رادروخرب  مالـسا  ربمایپ  ترایز  تمعن  زا  ات  دورب  هنیدـم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  ددرگرب 

هرمع جح و  مسارم  ماجنا  يارب  هکم  هب  هک  یـسک  هب  صاصتخا  یگتـسیاش  نیا  اما  تسا ، اه  شـشوک  نیرت  عفان  تاعاط و  نیرتهب  ادخ و 
جح لمع  رب  دشاب  هتـشاد  تعـسو  تقو ، هک  یتروص  رد  ترایز  هک  تسا  نیرتهب  تسا  رت  بولطم  وا  يارب  هکنآ  تیاهن  درادن  تسا  هتفر 
هلمج نآ  زا  هدـش و  دراو  مرکا  ربمایپ  ترایز  تلیـضف  هرابرد  يدایز  تایاور  و  دـیآ . شیپ  یعناـم  تسا  نکمم  اـسب  هچ  اریز  دوش  مدـقم 

." دوب دهاوخ  بجاو  وا  يارب  متعافش  دنک  ترایز  ار  مربق  هک  یسک  تسا " :
لوسر قح  اریز  دنیامنن ، یهاتوک  مالسالا  هجح  زا  دعب  اصوصخم  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  هعاطتـسالا  هردقلا و  دنع  مدرم  هک  تسا  راوازـس  و 

رب ناوارف  تیحت  دورد و  هار  نیب  رد  دورب  شتراـیز  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا  راوازـس  زین  تسا و  داـیز  هداـعلا  قوـف  شتما  رب  ادـخ 
دیامن . ممیت  رذع  تروص  رد  ای  دریگب  ءوضو  سپس  دنک  لسغ  دیسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دتسرفب و  شترضح 

. تسا هدرک  نایب  نیخیش  ادخ و  لوسر  هب  تبسن  ار  نآ  صوصخم  ظافلا  ترایز و  بادآ  زا  يدایز  رادقم  هاگنآ 
هحفص 156 لیقصلا "  فیسلا  هلمکت  رد "  يرثوک  دهاز  دمحم  خیش  - 41

هحفص 216 ] ] 

ثیداحا نآ  قرط  تشذگ  هکنانچ  یئالع  نیدلا  حالص  ظفاح  هک  تسا  دایز  هداعلا  قوف  مرکا  ربمایپ  ترایز  هرابرد  ثیداحا  تسا : هتفگ 
نآ هارب  رد  نیملـسم  همه  فالخ  رب  هیمیت  نبا  هکنآ  ات  هدرک  یم  لمع  نآ  قبط  رب  مالـسا  تما  هراومه  تسا و  هدروآ  درگ  يدلجم  رد  ار 

. تسا هدرک  رظن  راهظا 
ار مرکا  ربمایپ  تراـیز  يارب  رفـس  هک  یتقو  رد  هدرک  طـیرفت  تسا  اـه  یلبنح  زا  هک  هیمیت  نبا  تسا : هتفگ  ءافـشلا  حرـش  رد  يرداـق  یلع 

مالـسا نیبم  نید  تایرورـض  ءزج  ادخ و  هب  برقت  لماع  ادـخ  لوسر  ترایز  دـنا : هتفگ  هدومن  طارفا  نارگید  هکنانچ  تسا ، هدرک  مارح 
. تسا رفک  هب  موکحم  نآ  رکنم  تسا و 

رفک دـنا  هدرک  بابحتـسا  هب  مکح  نآ  هراـبرد  قاـفتا  روطب  ءاـملع  هک  يزیچ  میرحت  اریز  تسا ، رتکیدزن  باوص  هب  مود  رظن  هک  دـیاش  و 
تسا ) قافتا  دروم  بحتسم  میرحت  ینعی   ) تسا هیلع  قفتم  حابم  میرحت  قوف  راک ، نیا  نوچ  تسا 

هتـشاد دوجو  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  يا  ینمـشد  شلد  قامعا  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  ادخ  لوسر  ترایز  زا  مدرم  عنم  رد  وا  شـشوک  سپ 
ادخ لوسر  دبع و  مالسا ، ربمایپ  دندقتعم : هک  یناملسم  هرابرد  كرش  روصت  لسوت ، ترایز و  ببس  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگ  تسا و 

دومن ؟ دننک  یم  رارکت  ار  نآ  ناشزامن  رد  راب  تسیب  القا  زور  هنابش  رد  تسا و 
رد نآ  ریغ  تراـیز و  رد  تنـس  يوس  هب  داـشرا  ار  ناـنآ  دـنراد و  یم  زاـب  ناشنوئـش  همه  رد  تعدـب  زا  ار  ماوع  هک  ملع  لـها  هراوـمه  و 

تسا نکمم  هنوگچ  دنا  هدناوخن  كرشم  لسوت  تدایز و  رطاخ  هب  ار  نانآ  هاگ  چیه  دننک ، یم  ددرگ ، رداص  یتعدب  نانآ  زا  هک  یتروص 
؟ تسا هدرک  لخاد  نامیا  ناشیاهلد  رد  هداد و  تاجن  كرش  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دنشاب  كرشم  نانآ 

لام ناج و  یناور  هریگنا  رطاخ  هب  وا  زا  دعب  هک  یـسک  تسا و  هیمیت  نبا  هدرک  كرـش  هب  یمر  تهج  نیدب  ار  نانآ  هک  یـسک  نیتسخن  و 
یلیقع نبا  ءافولا  نبا  ماما  زا  هکنیا  رد  هدیسرتن  ادخ  زا  هیمیت ) نبا   ) وا تسا و  هتخاس  حابم  ار  نیملسم 
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هحفص 217 ] ] 

وا زگره  هک  یتروص  رد  دـناوخ  ماـمت  نآ  رد  ار  زاـمن  دـیاب  تسا و  تیـصعم  مرکا  ربماـیپ  تراـیز  يارب  يرفـس  هک : هدرک  تیاور  یلبنح 
تسا . هدزن  یفرح  نینچ 

یلبنح بهذم  هکنانج  ترـضح ، نآ  هب  لسوت  مرکا و  ربمایپ  ترایز  هب  هزادنا  هچ  ات  وا  هک  ینیبب  ات  نک  هعجارم  وا  هرکذـتلا "  باتک "  هب 
. دراد تیانع  دنک ، یم  بیغرت  نآ  هب  اه 

وا و تراـیز  یگنوـگچ  مرکا و  ربماـیپ  تراـیز  هنیدـم و  هب  نتفر  بابحتـسا  هب  لوـق  تسا : نآ  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ار  شمـالک  هاـگنآ 
نآ رد  ندرک  اعد  دایز  ءادهـش و  روبق  ترایز  هب  نتفر  نآ و  رد  زامن  ابق و  دجـسم  هب  نتفر  اـهنآ و  تراـیز  یگنوگچ  نیخیـش و  تراـیز 

... هفرشم و هدهاشم 
يدید . هیمیت  نبا  تبسن  فالخ  رب  هلاسم  نیا  رد  ار  شراتفگ  صن  وت  و  تسا : هتفگ  سپس 

راوگرزب ربمایپ  ربق  تراـیز  دـنا " : هتفگ  هحفص 590 دـلج 2  هعبرالا "  بهاذـملا  یلع  هقفلا  رد "  رـصم ، هناگراهچ  بهاذـم  ءاـهقف  - 42
. تسا هدیسر  یناوارف  ثیداحا  نآ  هرابرد  تسا و  تابحتسم  نیرترب  زا  مالسا 

دنا . هدرک  رکذ  ار  نیخیش  ادخ و  لوسر  ترایز  رئاز و  بادآ  زا  يرادقم  باب و  ثیداحا  زا  ددع  شش  هاگنآ 
: دیمحلا طارص  یلا  اوده  لوقلا و  نم  بیطلا  یلا  اوده  و 

هیآ 24) جح  هروس   "  ) دنا هدش  تیاده  هدوتس  هار  هزیکاپ و  راتفگ  يوس  هب  نانا  " 

هحفص 218 ] ] 

هناگ هس  عورف 

ندرک رفـس  مرکا و  ربمایپ  ترایز  هک  دـنراد : قافتا  تقیقح  نیا  رب  یگمه  بهاذـم  نایاوشیپ  هک  دـهد  یم  ار  سرد  نیا  ام  هب  عورف ، نیا 
تسا : بحتسم  بوبحم و  جحار ، يرما  ناهج ، فلتخم  طاقن  زا  نآ  ماجنا  يارب 

نیدلا یقت  تسا . فلتخم  مه  اب  ددرگ ، مدقم  يرگید  رب  دیاب  ترایز  جـح و  زا  کی  مادـک  هکنیا : رد  هناگراهچ  بهاذـم  ءاهقف  ءارآ  - 1
هب ندرک  ءادتبا  هکنیا  رد  دنا  هدرک  فالتخا  دنک ، ناشتمحر  يادخ  هک  هتشذگ  ءاملع  تسا : هتفگ  هحفص 42  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس 
رد هللا  همحر  دمحا  ماما  دنا  هدومن  نآ  فلتخم  ءارآ  هلاسم و  نیا  هب  حیرـصت  هک  یناسک  زا  و  سکع ؟ رب  ای  تسا  رترب  هکم  زا  لبق  هنیدـم 

و تسا . هدرک  تیاور  شردپ  زا  دمحا . نبا  هللا  دبع  زا  شدانسا ) اب   ) لضفلا وبا  ظفاح  ار  کسانم  نیا  تسا ، ریبکلا "  کسانملا  شباتک " 
ءاطع و دـیز و  نب  نمحرلا  دـبع  زا  شدانـسا  اب  هاگنآ  هکم ؟ زا  شیپ  هنیدـم  هب  دـنک  ءادـتبا  دـیاب  یـسک  هچ  هدـش : لاوس  کسانم  نیا  رد 

یماگنه نک و  هکم  هب  ءادتبا  هکلب  ورن ، هنیدـم  هب  لوا  ياراد  ار  هکم  هب  نتفر  میمـصت  هک  یماگنه  دـنا : هتفگ  اهنآ  هک  هدرک  لقن  دـهاجم 
. ورب هنیدم  هب  یتساوخ  رگا  يدش  غراف  جح  لمع  زا  هک 

. مروب هکم  هب  ءادتبا  مرفس  لئاسو  اب  هک  مراد  تسود  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  دوسا "  زا "  شدانسا  اب  و 

هحفص 219 ] ] 
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. هد رارق  نآ  عبات  ار  زیچ  همه  یتشاد  هکم  هدارا  هاگ  ره  هک : تسا  هدروآ  یعخن  میهاربا  زا  و 
زا و  هد ، رارق  نآ  عبات  ار  زیچ  همه  نک و  مدقم  ار  هکم  یهد  ماجنا  هرمع  ای  جح و  یتساوخ  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هک  لقن  دـهاجم  زا  و 

. هنیدم هب  سپس  ورب و  هکم  هب  لوا  ینک ، یم  جح  یتقو  تسا : هدروآ  میهاربا 
ءادتبا دنورب  جح  هب  دنتساوخ  یم  هک  یتقو  ادخ  لوسر  نارای  زا  یخرب  هک : تسا  هدرک  لقن  تباث  نب  يدع  زا  شدانسا  اب  دمحا  ماما  زین  و 
هنیدم میدقت  تلیضف  رد  هبیش  یبا  نبا  و  دراد ؟ دوجو  تسا  هتـسب  مارحا  ادخ  لوسر  هک  یئاج  زا  رتهب  ابآ  دنتفگ  یم  دنتفر و  یم  هنیدم  هب 

. تسا هدروآ  نینچ  زین 
زا و  دیوگ : یم  هکنیا  ات  دنا . هتفر  هکم  هب  سپس  هنیدم و  هب  لوا  نانآ  هک : تسا  هدروآ  شدانـسا  اب  نومیم  نب  ورمع  دوسا و  همقلع و  زا  و 

تسا . هنیدم  هب  ندرک  ءادتبا  رتهب  تسا : هتفگ  هک  تسا  هر )  ) هفینح وبا  ماما  دنا : هدرک  هلاسم  نیا  هب  حیرصت  هک  یناسک 
، دریگ تروص  جح  زا  دـعب  ربمغیپ  ترایز  هک  تسنیا  رت  بسانم  تسا : هتفگ  هحفص 284  دلج 3  هاکشملا "  حرـش "  رد  يراق  یلع  خیش 

تسا . بحتسم  رب  بجاو  نتشاد  مدقم  یعرش  دعاوق  ياضتقم  هکنانچ 
رگا تسا و  هکم  نتـشاد  مدـقم  یجاح  يارب  رت  وکین  دـشاب  بجاو  جـح  رگا  هکنیا : نآ  هدرک و  لقن  یئوکین  لیـصفت  هفینح  یبا  زا  نسح 

. تسا ریخم  دراد  مدقم  دهاوخب  هک  ار  مادک  ره  بحتسم  جح  رگا  تسا و  زئاج  دراد  مدقم  ار  ترایز 
، تسا رت  هتسیاش  مرکا  ربمایپ  قح  رب  ادخ  قح  نتـشاد  مدقم  ثیدح و  قالطا  رطاخ  جح  هب  ءادتبا  هک  تسا  نیا  رترهاظ  تسا : هتفگ  سپس 

تسا تهج  نیمه  يور  و 

هحفص 220 ] ] 

. تسا مدقم  ترضح  نآ  ترایز  رب  ادخ  لوسر  دجسم  تیحت  هک 
مرکا ربمایپ  ترایز  يارب  ریجا  راجیتسا  تباین و  زاوج  هلاسم  هدوب  قافتا  دروم  لاح  هتشذگ و  زا  یمالـسا  قرف  همه  نایم  هک  يروما  زا  - 2

. تسا هتشاد  زاب  لمع  نیا  ماجنا  زا  ار  وا  یعنام  هک  یسک  دروم  رد  تسا ،
دیامن . غالبا  ادخ  لوسر  هب  ار  شمالس  ات  داتسرف  یم  هنیدم  هب  ماش  زا  ار  یسک  هدش : لقن  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  هضافتسا  روط  هب  و 

 " رد ضایع  یضاق  شکـسانم و  رد  لاـس 287  رد  یفوتم  یلینلا ، ورمع  نب  دـمحا  رکب  وبا  ناـمیالا " و  بعـش  رد "  یقهیب  ار  بلطم  نیا 
. دنا هدرک  لقن  نارگید  هحفص 41 و  ماقسلا "  ءافش  رد "  یکبس  نیدلا  یقت  نکاسلا " و  مارغلا  ریثم  رد "  يزوج  نبا  ظفاح  ءافشلا " و 
نم هب  مدرک  یم  یظفاـح  ادـخ  وا  اـب  هک  یماـگنه  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  شیپ  متفر  دـیوگ : یم  يرهملا "  یلوـم  دیعـس "  یبا  نب  دـیزی  و 

. نک غالبا  شترضح  هب  ار  ممالس  يدید  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  یتفر و  هنیدم  هب  هک  یماگنه  هکنیا  نآ  مراد و  یتجاح  وت  هب  تفگ :
مـساق موش  جراخ  هکم  زا  متـساوخ  هک  یماکنه  هتفگ  مساقلا  وبا  تسا : هتفگ  جـحلا "  باب  یف  يواتفلا  رد "  یفنح  يدنقرمـس  ثیللا  وبا 

نم و  ناسرب ، مالـس  شترـضح  هب  ما  هیحان  زا  یتفر  ادـخ  لوسر  ربق  شیپ  هک  یماـگنه  هکنیا : نآ  مراد و  یتجاـح  وت  هب  تفگ  ناـسغ  نب 
. دمآ مدای  متشاذگ  هنیدم  دجسم  يوت  ار  میاپ  هک  یتقو 

دمحم وبا  خیش  زا  هک  یلئاسم  زا  یضعب  رد  تسا : هتفگ  بلاطلا "  بیذهت  رد  لاس 466 ه  رد  یفوتم  یکلام ، یلقص  دمحم  نب  قحلا  دبع 
هک دندوب  هدرک  طرـش  دهد و  ماجنا  يراجیتسا  جح  یترجا  اب  دوب ، هدش  ریجا  هک  یمدرم  هرابرد  وا  زا  مدید : دوب ، هدش  لاوس  دیز  یبا  نب 

رثا رد  اقافتا  دهد و  ماجنا  زین  ار  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز 

هحفص 221 ] ] 
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تفاسم رادـقم  هب  ترجا  زا  دوب : هتفگ  باوج  رد  وا  دندیـسرپ  دـهد ، ماجنا  زین  ار  ترایز  هدرک  افو  طرـش  نآ  هب  تسناوتن  لاس  نآ  یعنام 
. دنادرگرب ترایز 

يارب وا  راجیتسا  رگا  تسا : هتفگ  سپـس  دنک  ترایز  تباین  ناونع  هب  ددرگرب و  دیاب  دنا : هتفگ  ام  خویـش  زا  رگید  تسا : هتفگ  قحلا  دـبع 
، هدوب همذ  رد  نامض  ناونع  هب  جح  يارب  شراجیتسا  رگا  و  دوش ، یم  مک  شترجا  زا  ترایز  رادقم  هب  هدوب  ینیعم  لاس  هب  صوصخم  جح 

دوب . دهاوخ  ناسکی  مه  اب  لقن  ود  ره  لیصفت  نیا  اب  دیامن و  ترایز  ددرگرب و 
تـسا زئاج  هک  تسین  یکـش  دنـشاب ، هدـش  عقاو  مالـس  غالبا  ای  مرکا  ربمایپ  ربق  شیپ  ءاعد  رب  رگا  هلاعج  راجیتسا و  دـنا : هتفگ  اه  یعفاـش 

. تسین یطوبضم  لمع  ترایز  نوچ  تسین  حیحص  دشاب  ترایز  دروم  رد  رگا  و  تسا . هداد  ماجنا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنانچ 
تیافک تسا : هتفگ  هنابالا "  باـتک "  رد  لاس 387 ه  رد  یفوتم   " هطب ، نبا  هب "  روهـشم  یلبنح  يربکع  دمحم  نب  هللا  دـیبع  هللا  دـبع  وبا 

نیملـسم و ءاملع  زا  یملاع  ره  هکنیا : مرکا  ربمایپ  اب  رمع  رکب و  یبا  نفد  رب  ناشقافتا  نیملـسم و  عامجا  رب  تلـالد  ظاـحل  زا  ارت  دـنک  یم 
هتـشاگن اـهنآ  رد  ار  هطوبرم  لـئاسم  هدومن و  میـسقت  فلتخم  باوبا  لوصف و  هب  ار  نآ  هتـشون و  کـسانم  رد  یباـتک  ناـشئاهقف  وا  یهیقف 

... تسا
شرس تشپ  ار  هلبق  شیوخ و  يورب  ار  نآ  دنک : یم  فیـصوت  نینچ  ار  نآ  یگنوگچ  دنک و  یم  رکذ  ار  مرکا  اربمایپ  ربق  ترایز  هکنیا  ات 

... دهد یم  رارق 
دندرک و یم  یظفاح  ادخ  وا  اب  شا  هداوناخ  دورب ، هکم  هب  تساوخ  یم  یسک  هاگ  ره  میا : هدینش  زین  ناگتشذگ  هرابرد  مینیب و  یم  نونکا 

تفلاخم نآ  اب  تفرگ و  یمن  داریا  لمع  نیا  زا  یـسک  چیه  و  نک ، غالبا  ار  ناممالـس  رمع  رکب و  وبا  ادـخ و  لوسر  هب  دـنتفگ : یم  وا  هب 
هحفص 45) ماقسلا  ءافش   ) دومن یمن 

يروخاف و  مولعلا ، ءایحا  رد  یلازغ  و  یفنح ، ینامرک  روصنم  وبا  دیوگ : یم  ینیما 

هحفص 222 ] ] 

یم هرایزلا  بئان  دـنا  هتفگ  نارگید  يودـع و  يوازمح  ینالطـسق و  يدوهمـس و  یکبـس و  و  حـالفلا ، یقارم  رد  یلالبنرـش  و  هیاـفک ، رد 
ار وا  سپ  دیوج  یم  تعافـش  ترفغم  تمحر و  هب  تیادـخ  هب  امـش  هلیـسو  وا  نالف  رـسپ  نالف  زا  ادـخ ، لوسر  يا  امـش  رب  دورد  دـیوگ :

. نک تعافش 
رد يا  هشیر  ياراد  هکم ، ای  مارحلا  دجـسم  هب  نتفر  يارب  ندرک  رذـن  اما  تسا : هتفگ  دـیز  یبا  نبا  هلاسر  حرـش  رد  یکلاـم ، ير  دـبع  - 3

تـسا سدقملا  تیب  هبعک و  زا  رت  رب  مرکا ، ربمایپ  ربق  ترایز  يارب  هنیدم  هب  نتفر  يارب  ندرک  رذن  و  دشاب ، هرمع  جح و  نامه  تسا  عرش 
. دنشاب هتشادن  يا  هرمع  جح و  هک  یتروص  رد 

نارگید ام و  باحـصا  یلو  تسا ، قافتا  دروم  هبعک  اما  تسا ، ءافولا  مزال  دورب ، هناگ  هس  نکاـما  نیا  زا  یکی  هب  درک  رذـن  هک  یتقو  سپ 
. دنا هدرک  فالتخا  یبنلا  دجسم  یصقالا و  دجسم  هرابرد 

ای كرـشم  زج  تسا و  حیحـص  یعطق و  هتفگ  نیا  تسا : هتفگ  ترابع  نیا  لـقن  زا  دـعب  هحفص 256  دـلج 1  لخدـملا "  رذ "  جاحلا  نبا 
. دنک یمن  کش  نآ  رد  ربمغیپ  ادخ و  دناعم 

تسا هدرک  هراشا  نادب  هک  یفالتخا  تسا : هتفگ  هدش  دای  ير  دبع  هتفگ  رکذ  زا  دعب  هحفص 53  ماقسلا "  افش : رد "  یکبس  نیدلا  یقت  و 
مرکا . ربمایپ  ربق  ترایز  هن  تسا ، هدش  دای  دجسم  ود  هب  نتفر  يارب  رذن  هب  طوبرم 
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یتسناد ار  نیا  هک  یماگنه  تسا : هتـشذگ  فلتخم ، ماسقا  اب  نآ  نداد  رارق  تادابع و  رذن  نوماریپ  ینالوط  راتفگ  زا  دعب  هحفص 71  رد  و 
. تسا ادخ  هب  برقت  لماع  نآ ، هب  عرش  بیغرت  رطاخ  هب  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  سپ 

هدـش هدراو  نآ  هرابرد  يا  هصاخ  هلدا  هکنیا  صاخ و  تهج  زا  اما  صوصخ  تهجو  مومع  تهج  تسا ، تهج  ود  نآ  رد  هک  میتفگ  ام  و 
زامن دـننام : دوش  یمن  هدروآ  تدابع  لکـش  هب  زج  هک  يا  هدوصقم  تدابع  هب  شقاـحلا  رطاـخ  هب  نآ  هک  مینک  یم  ادـیپ  نیقی  سپ  تسا ،

ددرگ یم  مزال  رذن  اب  فاکتعا  هقدص و  هزور 

هحفص 223 ] ] 

ار مرکا  ربمایپ  ربق  درک  رذـن  هک  یماـگنه  تسا : هتفگ  هللا -  همحر  جـک -  نبا  یـضاق  تسا ) رتاـناد  ادـخ   ) تسا تهج  نیمه  رطاـخ  هب  و 
. تسا مزال  فالتخا  نودب  رذن  هب  افو  هک  تسا  نینچ  نم  شیپ  دنک  ترایز 

تـسا عمج  نآ  رد  تراـیز  زا  هدوصقم  یناـعم  همه  هکنیا  مرکا و  یبـن  ربـق  تراـیز  هب  مومع  تهج  زا  هک  یماـگنه  تسا : هتفگ  هکنیا  اـت 
دنکب رذن  رگا  هک  روطنامه  دوش : یم  هتفگ  دیعب  لامتحا  هب  و  تسا ، ءافولا  مزال  فالتخا  نودـب  دوش : هتفگ  هک  تسنیا  رهاظ  زاب  میرگنب ،

زا دعب  رذن و  زا  لبق  هسفن  دح  یف  لمع  نیا  هکنآ  اب  تسا ، فالخ  رذن  هب  نآ  موزل  رد  دیوگب ، مالـس  دورب و  رفـس  زا  ناگدنیآ  ترایز  هب 
ددرگ . یم  مزال  رذن  اب  ترایز  هک  دیدرگ  راکشآ  امش  يارب  هکنآ  لاح  و  تسا ، نینچ  زین  ترایز  رد  دنتسه ، ادخ  هب  برقت  لماع  نآ 

قرفتم اهنآ  اریز  تسا ، رئاز  يارب  هک  هیتآ  هبحتـسم  بادآ  میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  هک  هچنآ  زا  ارت  دهد  یم  ربخ  اهنیا  همه  زا  شیپ  و 
نیا دوش ، یم  لقن  رئاز  ترایز و  يارب  هک  يا  هبحتسم  بادآ  زا  ینعی   ) تسا مرکا  یبن  هضور  يوس  هب  ندرک  رفس  ترایز و  بابحتـسا  رب 

راکنا لباق  ریغ  ملـسن و  يرما  نآ ، يارب  ندرک  رفـس  مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  هک  دیآ  یم  تسدب  یبوخ  هب  تقیقح 
(. تسا

هحفص 224 ] ] 

تنس لها  ءاملع  رظن  قبط  مرکا  ربمایپ  ترایز  بادآ 

هراشا

میدروآ  میا  هتفای  مرکا  ربمایپ  ترایز  رئاز و  بادآ  دروم  رد  تنس ، لها  رداصم  صوصن  زا  هک  هچنآ  اجنیا  رد  ام 
ادـخ هب  برقت  هللا  لوسر  ترایز  زا  روظنم  دـیاب  سپ  تسا ، اه  تین  اب  لاـمعا  شزرا  اریز  دـنادرگ ، هبئاـش  یب  صلاـخ و  دـیاب  ار  تین  - 1
نیا زا  ات  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  یبنلا و  دجـسم  هب  نتفر  دـصق  ترـضح ، نآ  تراـیز  رب  هوـالع  تسا  بحتـسم  و  دـشاب .

نب لامک  اه "  یفنح  گرزب  و  دنا ، هتفگ  دنا ، نایعفاش  زا  هک  يوون "  حالص " و "  نبا  ار "  بلطم  نیا  دیوج  برقت  ادخ  هب  زین  رذگهر 
. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ناشخیاشم  زا  زین  مامهلا " 

. دشاب هتشاد  عیفش  بیبح  ترایز  يارب  يرفاو  مئاد و  قوش  - 2
وت يوس  هب  ایادـخ  تسین ، وا  هیحان  زا  زج  تکرح  ورین و  وا ، رب  لکوت  ادـخ و  مانب  دـیوگب : دوش ، یم  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یماـگنه  - 3

هکنانچ نادرگ  مرب  نید  رد  تمالس  اب  رادب و  متمالس  ایادخ  يدروآ ، نوریب  ارم  وت  میآ و  یم 
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هحفص 225 ] ] 

هانپ وت  هب  ندنام  نادان  نتشادهاگن و  نادان  ندید ، متـس  ندرک و  متـس  ندش ، لیلذ  ندش  هارمگ  ندرک و  هارمگ  زا  ایادخ  يدروآ ، منوریب 
. تسین وت  زج  یئادخ  تسا و  یمارگ  تمسا  گرزب و  تساپس  زیزع و  تا  هیاسمه  هک  مرب  یم 

. دشاب نیا  شراک  تغارف  تاقوا  رد  هکلب  دتسرفب ، ادخ  لوسر  رب  ناوارف  تیحت  دورد و  هار  نیب  رد  - 4
. دیامن ناشئایحا  اهنآ  رد  زامن  هب  كربت  ترایز و  اب  دنک و  وجتسج  ار  ترضح  نآ  هب  هبوسنم  راثآ  دجاسم و  هار  نیب  رد  - 5

لمع و نیا  ندوب  اراوگ  هب  دـنک و  زاغا  ار  عوشخ  عوضخ و  درک ، هدـهاشم  ار  شتمالع  راثآ و  دـش و  کیدزن  هنیدـم  هب  هک  یماـگنه  - 6
، هدروآ تکرح  هب  هنیدم  هب  لوصو  تراشب  تمالع  هب  ار  نآ  تسا  راوس  یناویح  يور  رگا  دـهد و  شتراشب  شیاهزورآ  ندـش  هدروآرب 

لوسر هک  یماگنه  سیقلا  دبع  ناوراک  اریز  دنا ، هدرک  یم  نینچ  یخرب  هکنانچ  دوش  هدایپ  فیرـش  لحم  نیا  تیور  ماگنه  درادـن  یعنام 
زا دعب  ترـضح  نآ  میظعت  هک  تسا  یهیدب  دومرفن و  يریگولج  نآ  زا  زین ، ادخ  لوسر  دندمآ و  نیئاپ  ناشیاه  بوکرم  زا  دندید  ار  ادخ 

. تسه شتایح  لاح  رد  نآ  دننامه  تافو 
ادـخ و يارب  عضاوت  رطاخ  هب  تسا و  رت  دـکوم  دـنناوت ، یم  هک  ینادرم  يارب  لمع  نیا  تسا : هتفگ  راصتنا  رد  یکلاـم ، دواد  نامیلـس  وبا 

. تسا بحتسم  مالسا ، ربمایپ  هب  مارتحا 
نآ ياه  هناخ  هب  دش و  یم  هنیدم  دراو  ترایز  ناونع  هب  هک  یماگنه  يرهوج  لضفلا  وبا  هک : تسا  هدروآ  ءافـشلا "  رد "  ضایع  یـضاق 

يارب یلقع  لد و  ام  يارب  تشاذگناو  هک  ار  یـسک  هناشن  میدید  هک  یماگنه  دـناوخ " : یم  هیرگ  لاح  رد  دـش و  هدایپ  دـیدرگ ، کیدزن 
هک یسک  هب  مارتحا  رطاخ  هب  اه  بوکرم  زا  رهاوظ ، یئاسانش 

هحفص 226 ] ] 

 ". میتفر هار  هدایپ  هدمآ  نیئاپ  دیئارگ  داحتا  هب  وا  هلیسو  ام  یگدنکارپ 
زا اه  همیخ  بناوخ  هب  ارت  داب  اراروگ  و  دـیوگ " : ین  اهنآ  زا  دـعب  هدرک و  نیمـضت  ار  نآ  دراد  هک  يا  هیوبن  هدیـصق  رد  ضایع ، یـضاق  و 
رد مینک ، یم  رورـس  راهظا  و  میکم ، یم  ار  نآ  تبحم  يور  زا  رگید  یهاگ  و  میـسوب ، یم  ار  نآ  یهاـگ  هک  قوش  قشع و  راـهظا  ظاـحل 
زا تبیه  رطاخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ددرگ  یم  باریس  هلیسو  نادب -  هتفرگ  شتآ  ياهرگج  دنز و  یم  رپرپ  شتبحم  هب  اه  لد  هکیلاح 
نآ كاپ  نکاما  رد  ار  ما  هقالع  مزیر و  یم  شتبحم  عضاوم  رد  ار  مکـشا  میاس و  یم  نآ  نطاوم  رد  ار  میور  مراد و  یم  رب  مدـق  شماـقم 

 " درک . هولج  هدش  كاله  مدآ  هکنآ  ات  سفن  ياوه  ار  وا  درک  رود  هک  نادرگ  رس  هراجیب  ندناوخ  مناوخ  یم  و  مراد ، یم  میدقت 
رارق مرح  ار  نآ  شناـبزاب  هک  تسادـخ  لوسر  مرح  نیا  ایادـخ  دـیوگب : تاولـص  مالـس و  زا  دـعب  دیـسر ، هرونم  هنیدـم  هک  یماـگنه  - 7

نادرگ مارح  شتآ  رب  ارم  سپ  یهد ، رارق  تسه  مارحلا  تیب  راد  هک  هچنآ  ربارب  ود  تکرب  ریخ و  زا  نآ  رد  هک  تساوخ  وـت  زا  و  يدراد ،
يارب هد و  میزور  يداد  يزور  ار  تعاط  لها  و  ءایلوا ، هکنانچ  نآ ، تاکرب  زا  هد و  ناما  نم  هب  ینازیگنا  یمرب  ار  تناگدـنب  هک  يزور  و 

. شاب لوغشم  شترضح  رب  دورد  زامن و  هب  هاگنآ  رادب  مقفوم  تشز  لامعا  كرت  کین و  ياهراک  ماجنا  وکین و  بدا  لیصحت 
نیا ایادخ  دیوگب : داتفا ، هنیدـم  ياه  تخرد  اهراوید و  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هحفص 246  دـلج 1  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ 
هتفگ حالفلا "  یقارم  رد "  یلالبنرـش  هیقف  هدب . رارق  باسح  يدـب  باذـع و  زا  ناما  شتآ و  زا  يرپس  میارب  ار  نآ  تسا ، وت  لوسر  مرح 
لحم وت و  ربمایپ  مرح  نیا  ایادخ  دیوگب : سپس  دتسرفب  شترضح  رب  تاولص  درک ، هدهاشم  ار  هرونم  هنیدم  ياهراوید  هک  یماگنه  تسا :

هدرارق یناسک  زا  ارم  هد و  رارق  باذـع  زا  یناما  شتآ و  زا  يرپس  میارب  ار  نآ  راذـگب و  تنم  نآ  رد  لوخد  اب  نم  رب  تسا  وت  یحو  لوزن 
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. دنوش یم  لئان  شتعافش  هب  تمایق  رد  هک 

هحفص 227 ] ] 

رکب وبا  هکنانچ  تسا ، بحتـسم  نیا  دـنک و  فقوت  اجنآ  رد  هکنآ  اـت  دراذـگن  سرعم "  زا "  دوب ، هفیلحلا  وذ  قیرط  زا  شهار  هاـگره  - 8
. دنا هتفگ  نارگید  يوون و  لاصخلا " و  ماسقالا و  باتک "  رد  فافخ 

یفنح زا  هک  ینامرک  دشوپب ، ار  شـسابل  نیرتهب  دنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  هدرک  لسغ  نآ  ریغ  هرحلا " و  رئب  زا "  هنیدم  رد  لوخد  يارب  - 9
. دیامن لسغ  نآ  لخاد  رد  هدرکن  لسغ  هنیدم  نوریب  رگا  دیوگ : یم  تسا  اه 

هتسیاش تسا  دیفس  سابل  ندیشوپ  رت  لماک  دشوپب و  ار  شسابل  نیرتفیظن  هک  تسا  بحتسم  بدا  رد  لامک  باب  زا  تسا : هتفگ  رجح  نبا 
تسا . عضاوت  هب  رت 

نانآ دیاب  هتبلا  دوش ، یم  هدیشک  نیمز  يور  هک  فیثک  سابل  اب  دنیآ ، یم  نیئاپ  ناشیاه  بوکرم  زا  هنیدم  ندید  ماگنه  نانادان  زا  یـضعب 
ندیـشوپ رطع و  لامعتـسا  زا  دعب  اما  تسا  بدا  لامک  زا  ندمآ  نیئاپ  اه  بوکرم  زا  هنیدـم  ندـید  ماگنه  يرآ  تشادزاب ، لمع  نیا  زا  ار 

. فیظن سابل 
ای هنیدم  هب  لوخد  زا  شیپ  هاوخ  دنک  لسغ  ترایز  هب  نتفر  زا  شیپ  دـشاب  رودـقم  رگا  تسا : هتفگ  حالفلا "  یقارم  رد "  یلالبنرـش  هیقف 

یترورـض دشاب و  نکمم  رگا  سپـس  دـشوپب ، مرکا  لوسر  میظعت  رطاخ  هب  ار  شـسابل  نیرتهب  دـنک و  وبـشوخ  ار  دوخ  دـشاب ، نآ  زا  دـعب 
دوش . هنیدم  دراو  هدایپ  دنکن  باجیا 

زا ارم  ایادـخ  تسین . وا  هیحان  زا  زج  یئورین  هتـساوخ  هک  ار  هچنآ  ادـخ  مانب  دـیوگب : دوش ، یم  دراو  دـلبلا "  باـب  زا "  هک  یماـگنه  - 10
نامیا وا  هب  هک  دـنک  یم  متیافک  ادـخ  هداد ، رارق  يزوریپ  تردـق  تا  هیحاـن  زا  میارب  اـمرف ، جراـخ  عضوم  ناـمه  زا  دراو و  یتسار  لـحم 

هب مندـمآ  قـح  هب  دـنناوخ و  یم  ارت  هک  یناـسک  قـح  هب  ارت  ایادـخ  تسین  ادـخ  يارب  زج  یئورین  تکرح و  مراد  وا  هـب  لـکوت  ما ، هدروآ 
زا ما  هدمآ  تتیاضر  بلج  باذع و  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  هکلب  ما ، هدـماین  اجنیا  هب  ترهـش  ایر و  ربکت و  ینراذگـشوخ و  يور  زا  نم  تیوس 

مهانگ یهد و  تاجن  شتآ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت 

هحفص 228 ] ] 

تسین . يا  هدنشخب  وت  زا  ریغ  اریز  یشخبب ، ار 
ار یتسار  لها  هک  اجنآ  ارم  ایادخ  دیوگب : دـش  هنیدـم  دراو  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هحفص 157  دلج 1  رهنالا "  عمجم  رد "  هداز  خـیش 

لها ءایلوا و  بیصن  هکنانچ  ار  تا  هدیزگرب  ربمایپ  ربق  ترایز  اشگی و  میارب  ار  تتمحر  لضف و  ياهرد  ایادخ  زاس .. دراو  ینک  یم  لخاد 
نک محر  نم  رب  زرمایب و  ارم  يا  هتفرگ  رارق  لاوس  دروم  هک  یسک  نیرتهب  يا  امرف  میزور  يدرک  تتعاط 

مـسجم ار  شیاه  مدق  عضاوم  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  شتمظع  هدوب  عوشخ  عوضخ و  اب  دـنیب ، یم  ار  شهاگراب  هبق و  هک  یماگنه  - 11
. دراذگن مارتحا  هنیکس و  راقو و  اب  زج  نآ  يور  ار  شیاه  مدق  دنک و 

نآ قوـقح  زا  یقح  عییــضت  اـی  تـمرح  کـته  ندـید  ماـگنه  مـشخ ، راـهظا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  ندرکن  یهاـتوک  - 12
. راوگرزب

. دیازفایب تسا  ماقم  نیا  قیالو  بسانم  هک  عوشخ  عوضخ و  رد  دنیب ، یم  ار  فیرش  مرح  دجسم و  هک  یماگنه  - 13
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. دندش یم  دراو  مالسلا  باب  هیحان  زا  هک  هدوب  نیا  نارئاز  تداع  یلو  دوش ، لخاد  لیئربج  باب  زا  رئاز ، هک  تسا  نیا  رتهب  - 14
دننک . یم  فقوت  نذا  لاح  اب  ناگزرب  رب  ندش  دراو  رد  هکنانچ  نآ  دشاب  هتشاد  يا  هنابدوم  فیطل و  فقوت  برد ، مد  - 15
. دنا هتفگ  نینچ  هحفص 261  هینسلا "  تاداشرالا  رد "  اقسلا  یطعملا  دبع  خیش  هحفص 56 و  بدالا "  نسح  رد "  یهکاف 

دـنادرگ و فاص  اه  شیالآ  تارودـک و  همه  زا  ار  شریمـض  كاپ و  ار  شلد  دوشب ، ادـخ  لوسر  مرح  دراو  تساوخ  هک  یماـگنه  - 16
. مرب یم  هانپ  شمیدق  رون  هب  شمیرک و  هجو  هب  گرزب و  يادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  دیوگب : دراد و  مدقم  ار  شتسار  ياپ 

ادخ هیحان  زا  زج  یئروین  تکرح و  تسوا . صوصخم  ساپس  و  ادخ ، مانب 

هحفص 229 ] ] 

و تسرفب ، شنارای  لآ و  رب  تلوسر و  هدنب و  دمحم  ام  دیـس  رب  دورد  ایادخ ، تسین  وا  هیحان  زا  زج  یئورین  دـنک ، یمار  هچ  ره  هک  تسین 
ماجنا رب  زاسب و  ما  هتـسیاش  مکحم و  رادـب ، مقفوم  ایادـخ  اشگب . میورب  ار  تتمحر  ياهرد  زرماـیب و  ار  مناـهانگ  ایادـخ ، ناوارف ، يدورد 

ادـخ و تمحر  دورد و  و  راذـگب ، تنم  نم  رب  سدـقم  ماـقم  نیا  رد  وـکین  بدا  هب  و  نک ، مکمک  دـنادرگ  یـضار  نم  زا  ارت  هک  یلاـمعا 
. داب ادخ  هتسیاش  ناگدنب  رب  ام و  رب  دورد  و  راوگرزب ، ربمایپ  يا  وت  رب  شتاکرب 

ياهدرد ياـج  هب  جورخ  ماـگنه  هکنآ  رگم  دـنکن  كرت  ددرگ ، یم  جراـخ  نآ  زا  اـی  دوش و  یم  دجـسم  دراو  هک  تقو  ره  ار  اـعد  نیا  و 
. اشگب میارب  ار  تمارک  لضف و  ياهرد  دیوگب : . اشگب میارب  ار  تتمحر 

دورد و  ادخ ، لوسر  رب  دورد  ادخ و  مانب  دیوگی : دوش ، یم  دجسم  دراو  هک  یماگنه  رئاز  هتفگ : بیبح  نبا  هک  تسا : هتفگ  ضایع  یضاق 
ناطیـش زا  اشگب و  میورب  ار  تشهب  تمحر و  ياهرد  زرمایب و  ار  مهانگ  ایادخ  دمحم ، رب  شناگتـشرف  ادـخ و  دورد  نامیادـخ و  زا  ام  رب 

. راد مظوفحم  هدش  هدنار 
ربق راـنک  فقوت  زا  شیپ  تسا و  ربـنم  ربـق و  نیب  اـم  هک  هکراـبم "  هضور  يوس "  هب  ورب  سپـس  تسا : هتفگ  ءافـشلا "  رد "  یـضاق  - 17

زا ریغ  رد  رگا  بلط و  هب  يرای  هاوخب و  ار  تجئاوح  مامت  وا  زا  نک و  شیاتـس  ار  ایادخ  نآ  رد  ناوخب و  اجنآ  رد  زامن  تعکر  ود  فیرش 
. تسا رترب  نآ  رد  اما  تسا  یفاک  دوش ، هدناوخ  زین  هضور "  " 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  هدـش : هتفگ  دـناوخب ، زامن  تعکر  ود  تراـیز  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  بهاوملا "  رد "  ینالطـسق 
. تسا بحتسم  ترایز  لوا  هنرگ  دشابن و  شکرابم  يور  هیحان  زا  شرورم 

نبا دنا و  هتـسناد  زئاج  ار  ترایز  نتـشاد  مدـقم  قلطم  روطب  یخرب  و  تسا ، یئوکین  كاردتـسا  نآ  تسا : هتفگ  هرـصنلا "  قیقحت  رد "  و 
. تسا زئاج  دراد و  تعسو  اهنیا  همه  تسا  هتفگ  جاحلا 

يرازگ رکش  ناونع  هب  زامن  تعکر  ود  تسا : هتفگ  حالفلا "  یقارم  رد "  یلالبنرش 

هحفص 230 ] ] 

. تسا دجسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  زا  ریغ  نیا  رآ و  ياجب  هدروآ  ناکم  نآ  هب  هدرک و  تیانع  وت  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  نیا  زا 
لق نورفاکلا و  اهیا  ای  لق  اب  کبس و  تسا  تعکر  ود  هک  ار  دجـسم  تیحت  زامن  تسا : هتفگ  هحفص 211  بلاطملا "  زنک  رد "  يوازمح 

. دناوخب هیحان  زا  ربنم  رانک  نآ  کیدزن  دشن  رودقم  رگا  ،و  دناوخب ادخ  لوسر  يالصم  رد  دحا  هللا  وه 
بدا ظاحل  زا  دنیشنب و  وناز  ود  درادن  یعنام  دیشک  لوط  رگا  تسا و  رت  هنابدوم  هک  دشاب  هداتسیا  ترایز  ماگنه  رئاز ، تسا  هتسیاش  - 18
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هک دشاب  هتـشاد  هجوت  دـشاب و  صالخا  بدا و  ضرع  هب  لوغـشم  اهنت  غراف و  زیچ  همه  زا  شلد  دزادـنایب ، نیئاپ  ار  شیاه  مشچ  مارتحا  و 
. تسا راد  ربخ  شرئاز  زا  دنیب و  یم  ار  وا  تسا و  هدنز  هللا  لوسر 

تسا بحتسم  تسا  هتفگ  ضایع ) یضاق   ) فنصم هکنانچ  ترایز  لاح  رد  تسا : هتفگ  هحفص 571  دلج 3  ءافشلا "  حرش  رد "  یجافخ 
رگا تاواسم و  هن  تسا ، زاوج  شروظنم  هتفگ  رییخت  ود  نآ  ناـیم  هک  یـسک  و  تسا ، رتهب  روهمج  شیپ  سولج  زا  نآ  و  دـشاب ، هداتـسیا 

. تسا رتکیدزن  بدا  هب  نآ  اریز  نآ ، لاثما  وناز و  راهچ  هن  دشاب ، وناز  ود  يور  هک  تسنیا  رتهب  دیشنب  تساوخ 
رد هداز ، خیش  یفنح و  ینامرک  دراذگرب . شپچ  تسد  يور  ار  شتسار  تسد  ینعی  دتسیاب ، تارایز  رد  دتـسیا  یم  زامن  رد  هکنانچ  - 19

دناد . یم  رت  هتسیاش  ار  نآ  رجح  نیا  دنا و  هتفگ  نینچ  نارگید ، رهنالا و  عمجم 
هک یلاـح  رد  دتـسیا  یم  تسا . هاوخ  يراـی  گرزب  ماـقم  نیا  رد  بدا  تیاـعر  رد  ادـخ  زا  هک  یلاـح  رد  دوش ، فیرـش  ربـق  هجوـتم  - 20

هرجح راوید  نیئاپ  هب  ار  شمـشچ  هتفرگ و  هلبق  هب  تشپ  شربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  اب  و  هدرک ، مسجم  شلایخ  رد  ار  شکراـبم  تروص 
دورد و تسه و  شترایز  مایق و  روضح و  هب  ياناد  وا  هک  دـناد  یم  دـیامن و  یم  تیاعر  ار  بدا  لامک  نطاـب  رهاـظ و  رد  هتخود ، هفیرش 

. دونش یم  ار  شتیحت 

هحفص 231 ] ] 

تسا . ءاملع  روهمج  بهذم  ام  بهذم و  ندنام  هلبق  هب  تشپ  ادخ و  لوسر  فیرش  تروص  يورب  ور  تسا : هتفگ  رجح  نبا 
یعفاـش و بهذـم  ندرک  تراـیز  هلبق  هب  تشپ  ادـخ و  لوـسر  يورب  ور  تسا : هـتفگ  هحفص 171  دلج 3  ءافـشلا "  حرـش "  رد  یجافخ 

قبط دـنک ، ترایز  هلبق  هب  ور  هک : هدـش  لقن  هفینح  یبا  زا  هک  هچنآ  تسا : هتفگ  مامهلا  نبا  تسا و  هفینح  یبا  زا  لوقنم  ءاـملع و  روهمج 
روهمج لوق  نامه  وا  حیحص  لوق  دوب و  دهاوخن  حیحص  دشاب ، هلبق  هب  تشپ  فیرـش و  ربق  هب  ور  دیوگ : یم  هک  تسا  نارمع  نبا  تیاور 

. تسا
و هدیمرآ ، شکرابم  حیرـض  رد  وا  هچرگ  اریز  دوب ، دهاوخن  دامتعا  لباق  تسا ، روهمج  بهذم  فالخ  رب  وا  بهذم  هک : ینامرک  هتفگ  و 

تفرگ . یمن  رارق  شلباقم  رد  ورب و  ور  زج  یسک  شتابح  نامز  رد  هک  تسا  یهیدب  و  دنیب . یم  ار  شرئاز  تسا و  هدنز  یل 
، دراد رارق  ربق  کیدزن  هلبق  تهج  رد  هک  یلیدنق  دشاب ، ادخ  لوسر  يورب  ور  دراد  تسود  هک  یـسک  هیکلم " : یبا  نبا  هتفگ  حرـش  رد  و 

. دشاب هلصاف  ربق  وا و  نیب  دیاب  هکنیا  تسا و  ترایز  یگنوگچ  هب  داشرا  حیضوت ، نیا  تسا : هتفگ  دهد "  رارق  شرس  رب 
هب ندنام  رت  رود  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مکح  نیا  و  عراذ ، هس  هدش : هتفگ  دشاب و  هتشاد  هلـصاف  نآ  اب  عارذ ، راهچ  دودح  رد  هدش : هتفگ 

: هک دـنراد  هدـیقع  اه  یکلاـم  زا  یـضعب  و  دـنا ، هدـیقع  نیمه  هب  رتشیب  تسا و  هدوب  نینچ  شتاـیح  لاـح  رد  هکناـنچ  تسا  رتکیدزن  بدا 
دهاوخ قرف  دارفا  بسح  هب  هک  دهد  ماجنا  هتـشاد ، دروم  نیا  رد  شتایح  نامز  رد  هک  ار  يراتفر  هدش : هتفگ  و  تسا ، یلوا  ندوب  رتکیدزن 

. درک
ربق دوخ  هب  ندش  کیدزن  زا  عنام  هک  دنا  هداد  رارق  شیارب  یحیرـض  نونکا  یل  تسا و  لوا  ردـص  ياه  نامز  هب  طوبرم  اه  ثحب  نیا  هتبلا 

کیدزن اعبط  تسا و 

هحفص 232 ] ] 

تفرگ . دهاوخ  رارق  حیرض 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 128 

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


لوسر شیپ  ادـص  ندروآ  نیئاپ  دـیامن و  تیاعر  ار  يور  هنایم  هکلب  دـناوخن ، هتـسهآ  یلیخ  دـنلب و  یلیخ  همانترایز  ندـناوخ  ماگنه  - 21
. تسا هدیدنسپ  وکین و  بادآ  ءزج  مدرم  همه  يارب  ادخ ،

هب کلام  درک و  هرظانم  ادخ  لوسر  دجسم  رد  کلام  اب  نینموملا  ریما  رفعج  وبا  هک : تسا  هدروآ  دیمح  نبا  زا  شدانسا  اب  ضایع ، یـضاق 
يادـص يـالاب  ار  ناتیادـص  دومرف " : بدا  نینچ  ار  یمدرم  ادـخ  اریز  نکن ، دـنلب  دجـسم  نیا  رد  ار  تیادـص  نینموملا  ریما  يا  تفگ : وا 

رگید یموق  دندروآ " و  یم  نیئاپ  ادخ  لوسر  شیپ  ار  ناشیادص  هک  یناسک  دوتس " : نینچ  ار  رگید  یمدرم  دیهدن " و  رارق  ادخ  لوسر 
شمارتحا دـننامه  گرم  زا  دـعب  وا  مارتحا  هک  تسا  نشور  دـنناوخ " و  یم  ارت  اه  هرجح  تشپ  زا  هک  یناسک  دومن " : شهوکن  نینچ  ار 

تسوا . تایح  نامز  رد 
وا باوج  رد  کلام  ادخ ؟ لوسر  هب  ور  اب  مناوخب  اعد  منامب و  هلبق  هب  ور  ادخ  هدنب  يا  تفگ : دش و  مارآ  رفعج  وبا  بلاطم . نیا  ندینش  اب 

شیور هب  ور  هکلب  دوب ؟ دـهاوخ  ادـخ  شیپ  تمایق  رد  تردـپ  وت و  هلیـسو  وا  هک  یتروص  رد  ینادرگ ، یم  رب  وا  زا  ار  تیور  ارچ  تفگ :
تشیپ دنا  هدرک  متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ ، رگا  و  تسا " : هدومرف  دنوادخ  هک  دیامن  تعافش  ارت  ات  نک  تعافـش  بلط  وا  زا  نامب و 

 " ... تفای دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  یئامن  شزرمآ  بلط  ناشیارب  زین  وت  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  زا  دنیایب و 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  ترایز 

ترایز 01

رب دورد  ادخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادخ  هدیزگرب  يا  وت  رب  دورد  ادخ ، یبن  يا  وت  رب  دورد  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  دـیوگ " : یم  رئاز 
دورد قئالخ  همه  نایم  زا  هدیزگرب  يا  وت  رب  دورد  ناربمایپ  متاخ  نالوسر و  ياقآ  يا  وت 

هحفص 233 ] ] 

ناگدـنب مامت  هدـش و  هداتـسرف  ءایبنا  رئاس  رب  وت و  رب  دورد  تنرای  نارـسمه و  هداوناـخ و  لآ و  رب  وت و  رب  دورد  ناروهـشم  ربهر  يا  وت  رب 
دورد و  دیئامرف ، تیانع  هداد ، شتما  هیحان  زا  يربمایپ  هب  هک  یئاه  شاداپ  نیرتهب  ادخ  لوسر  يا  وت  هب  ام  هیحان  زا  دنوادخ  ادخ ، هتـسیاش 

، تسا هداتـسرف  قئالخ  زا  یکی  رب  هک  يدورد  نیرتلماک  نیرترب  دـننام ، لفاغ  وت  زا  نـالفاغ  دـنرآ و  داـی  ارت  ناروآ  داـی  هک  هاـگ  ره  وت  رب 
وا ياه  هدـیرفآ  هدـیزگ  ربماـیپ  هدـنب و  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تسین و  کیرـش  یب  ياـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداـهش 

اعقاو ادـخ  هار  رد  رود  ار  هودـنا  مغ و  يدرک و  تحیـصن  ار  تما  ءادا و  ار  تناما  غـالبا و  ار  تلاـسر  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  و  یتسه ،
يزیچ نیرخا  و  يا ، هداد  هدـعو  وا  هب  هک  يدومحم  ماقم  رد  ار  وا  نازیگنارب  و  نک ، تیانع  تلیـضف  هلیـسو و  وا  هب  ایادـخ  يدومن ، داهج 

لآ و رب  هدوب و  یما  هک  تلوسر  ربمایپ و  دـمحم  ام  ياقآ  رب  ایادـخ  امرف ، تساـنع  وا  هب  دـننک  تساوخرد  ارنآ  نـالئاس  تسا  راوازـس  هک 
رب هکنانچ  شلآ  رب  یما و  ربمایپ  دمحم  ام  دیس  رب  تسرفب و  دورد  و  يداتسرف ، دورد  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هکنانچ  نادنزرف  نارسمه و 

یگرزب . هدوتس و  وت  هک  امرف  تیانع  تکرب  يداد ، تکرب  ناهج  رد  شلآ  میهاربا و 

ترایز 02

: تسا هدرک  لقن  بیبح  نبا  زا  نوحرف  نبا  ار  ترایز  نیا 
ءایبنا زا  يدرف  ره  رب  هک  ياهدورد  نیرتشزرا  اب  نیرتالاب و  نیرت  كاپ  نیرترب  ادخ  ربمایپ  يا  داب  وت  رب  هک  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و 

دتسرفب . ادخ  لوسر  يا  وت  رب  تسا ، هداتسرف  شیاه  هدیزگرب  و 
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شنآرق رد  ادخ  هکنانچ  وت  يدرک و  یگدنب  ار  تیادخ  گرم  ماگنه  ات  و  تحیصن ، ار  تتما  غالبا و  ار  تتلاسر  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
نارگ وا  رب  ناتجنر  هک  ربمایپ  ناتدوخ  زا  امش  يوسب  دمآ  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  یتسه  هدوتس ، ارت 

هحفص 234 ] ] 

 ". تسا نابرهم  فوور و  نانموم  هب  تبسن  تسا و  صیرح  ناتیتخبشوخ  تاجن و  رب  تسا و 
ادخ  لوسر  داب  وت  رب  نیمز  اهنامسآ و  رد  شیاه  هدیرفآ  مامت  شناگتشرف و  ادخ و  سپ 

ترایز 03

دنراد . لوبق  هناگراهچ  بهاذم  همه  ناگرزب  ار  ترایز  نیا 
تحیصن ار  تما  و  ادا ، ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  یئادخ ، لوسر  هک  مهد  یم  تداهش  ادخ ، ربمایپ  يا  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  " 

تیانع ار  شاداپ  نیرتهب  وت  هب  ام  گرزب  کچوک و  زا  ادخ  سپ  دومرف ، ضبق  ار  تا  هدوتس  حور  ادخ  ات  يدیـشوک  ادخ  هار  رد  يدرک و 
. دتسرفب ار  اهدورد  نیرتلماک  نیرتشزرا و  اب  و  نیرتکاپ ، نیرترب و  وت  رب  دیامرف و 

ام امرف و  نامیزور  شتعافش  زا  نامناشونب و  شا  هساک  زا  و  هد ، رارق  تدوخ  هب  تبـسن  ناربمایپ  نیرتکیدزن  تمایق  رد  ار  نامربمایپ  ایادخ 
. هد رارق  شیاقفر  زا  ار 

مرک " . تلالج و  بحاص  يا  میئآ  لئان  شترایز  هب  هک  امرف  نامیزور  هرابرد  و  هدم ، رارق  نامترایز  نیرخآ  ار  نیا  ایادخ 

ترایز 04

تسا : هدرک  لقن  یلازغ  ار  ترایز  نیا 
هدـیزگرب يا  وت  رب  دورد  ادـخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  نیما  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  " 

وحم يا  وت  رب  دورد  مساـقلا  وبا  يا  وت  رب  دورد  دـمحم  يا  وت  رب  دورد  دـمحا  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  هدـیرفآ  نیرتـهب  يا  وـت  رب  دورد  ادـخ 
يا وت  رب  دورد  هدنهد  تراشب  يا  وت  رب  دورد  هدننک  عمج  يا  وت  رب  دورد  هدننک  باقع  يا  وت  رب  دورد  تلاهج  كرش و  راثآ  هدننک 

هحفص 235 ] ] 

متاخ يا  وت  رب  دورد  ربمایپ  ياقآ  يا  وت  رب  دورد  مدآ  دنزرف  نیرترب  يا  وت  رب  دورد  كاپ  يا  وت  رب  دورد  هزیکاپ  يا  وت  رب  دورد  هدـنناسرت 
ادخ ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  یکین  هدـننک  حـتف  يا  وت  رب  دورد  یبوخ  ياوشیپ  يا  وت  رب  دورد  ناهچ  راگدـیرفآ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  ءایبنا 
رود اهنآ  زا  ادـخ  ار  یکاپان  يدـیلپ و  هک  نانآ  تتیب  لها  رب  وت و  رب  دورد  ناهج  ناربهر  ربهر  يا  وت  رب  دورد  تما  يداـه  يا  وت  رب  دورد 

شناوریپ هیحان  زا  يربمایپ  هب  هک  یـشاداپ  نیرترب  ادـخ  داب ، دـننانموم  ناردام  هک  تکاپ  نارـسمه  هزیکاپ و  نارای  رب  وت و  رب  دورد  دومرف ،
لفاغ وت  زا  نالفاغ  دننک و  یم  دای  ارت  ندروآ  دای  هک  هاگره  دتسرف  امـش  رب  دورد  دیامرف و  تیانع  امـش  هیام  هیحان  زا  تسا  هدرک  تیانع 

هک یئاهدورد  نیرت  هزیکاپ  نیرتکاپ و  و  نیرتمهم ، و  نیرترب ، و  نیرتلماک ، نیرتهب و  نیرخآ ، نیلوا و  نایم  رد  امـش  رب  ادخ  و  دـننام ، یم 
ینادان زا  هدیشخب و  نام  یئانیب  يروک  زا  هداد  نامتاجن  یهارمگ  زا  وت  هلیسو  هب  هکنانچ  دتـسرفب  هداتـسرف ، شیاه  هدیرفآ  زا  مادک  ره  رب 

تسا . هدرک  نامتیده 
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نیما و لوسر و  هدـنب و  وت  مهد  یم  تداهـش  و  درادـن ، دوجو  تسین  شیارب  یکیرـش  هک  اتکی  يادـخ  زج  هک  یئادـخ  مهد  یم  تداـهش 
اب و  يدرک ، تحیـصن  ار  تما  و  ادا ، ار  تناـما  غـالبا و  ار  تلاـسر  هک  مهد  یم  یهاوـگ  یئادـخ ، شنیرفآ  زا  هدـش  باـختنا  هدـیزگرب و 

تیب لها  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  سپ  يدرک  یگدـنب  گرم  ماگنه  اـت  ار  تیادـخ  يدومرف و  تیادـه  ار  تتما  يدومن و  هزراـبم  تنمـشد 
داب . تکاپ 

ترایز 05

رب دورد  ادخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  تسا " : هدرک  تیاور  ینالطـسق  ار  ترایز  نیا 
ناهج ناربهر  ربهر  يا  وت  رب  دورد  ءایبنا  متاخ  ناربماـیپ و  ياـقآ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  هدـش  راـیتخا  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  هدـیزگرب  يا  وت 
دورد تنارای ، همه  رب  وت و  رب  دورد  دننانموم ، ناردام  هک  تکاپ  نارـسمه  رب  وت و  رب  دورد  تا ، هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  رب  وت و  رب  دورد 

نیرتهب ادخ ، هتسیاش  ناکدنب  همه  ءایبنا و  ریاس  ربو  وت  رب 

هحفص 236 ] ] 

دننک و یم  دای  ارت  ناروآ  دای  هک  هاگ  ره  و  دیئامرف ، تیانع  امـش  هب  ام  بناج  زا  هدومرف  تیانع  شتما  هیحان  زا  ربمایپ  هب  ادخ  هک  یـشاداپ 
وا هدنب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  تسین ، اتکی  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهش  دتسرف و . دورد  وت  رب  ادخ  دننک ، یم  تلفغ  وت  زا  نالفاغ 

، يدرک تحیـصن  ار  تما  و  ادا ، ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  یتسه ، شقلخ  زا  هدـیزگرب  شتما و  شلوسر و  و 
 ". يدومن داهج  هدوب  هتسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  و 

. دناودخب دناوت  یم  هک  يرادقم  ره  دناوخب  ار  اعد  نیا  همه  دناوت  یمن  تسا و  گنت  شتقو  هک  یسک  و  تسا : هتفگ  و 

ترایز 06

: دتسرفب دورد  ادخ  لوسر  هب  نینچ  نیا  دنک  دنلب  ار  شیادص  هکنآ  نودب  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  يروخاب "  ار "  ترایز  نیا 
تلاسر یئادخ و  لوسر  اقح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ادخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  " 

ادـخ هار  رد  یتفگ و  نخـس  تمکح  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  یکیرات  يدرک و  رود  ار  هودـنا  تحیـصن و  ار  تما  ءادا و  ار  تناـما  غـالبا و  ار 
. " دیئامرف تیاغع  ار  اهشاداپ  نیرتهب  ام  هیحان  زا  وت  هب  ادخ  يدرک  داهج  دوب ، هتسیاش  هکنانج 

ترایز 07

تسا : هدروآ  یقارملا "  رد "  یفنح  یلالبنرش  ار  ترایز  نیا 
وت رب  دورد  تمحر  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  بیبح  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  میاـقآ  يا  وت  رب  دورد  " 
هتفر هماج  هب  يا  وت  رب  دورد  هدیچیپ  دوخب  میلگ  يا  وت  رب  دورد  ناربمایپ  متاخ  يا  وت  رب  دورد  نیلسرم  دیس  يا  وت  رب  دورد  تما  عیفش  يا 

زا وت  هب  دـنوادخ  تسا . هتخاس  ناشکاپ  و  هدرک ، رود  اهنآ  زا  ار  يدـلیپ  دـنوادخ  هک  تکاپ  تیب  لها  هزیکاپ و  ياـه  هشیرب  وت و  رب  دورد 
تیانع تسا ، هدومرف  تیانع  شتما  هیحان  زا  يربمایپ  هب  هک  یشاداپ  نیرترب  ام  هیحان 

هحفص 237 ] ] 
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ادـخ هار  رد  راکـشآ و  ار  لیلد  تحیـصن و  ار  تما  ءادا و  ار  تناما  غـالبا و  ار  تلاـسر  یئادـخ ، لوسر  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دـیامرف ،
لولح اب  هک  یناکم  نیرتفیرش  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  و  دیسر ، رخآ  هب  ترمع  ات  یشاداپ  هب  ار  نید  يدرک و  هزرابم  هدوب ، هتـسیاش  هکنانچ 

رد نتفرگ  رارق  اب  میتسه ، وت  مرح  راوز  وت و  نامهم  ام  ادـخ  لوسر  يا  ناهج ، راگدـیرفآ  هیحاـن  زا  مئاد  يدورد  هتفاـی ، تفارـش  تمـسج 
نامیپ تاراختفا و  ندید  تتعافش و  هب  لین  يارب  يدنلب  یتسپ و  تشد ، هوک و  ندومیپ  اب  رود  ياه  ناکم  زا  میدرک ، ادیپ  تفارش  تربارب 

، میا هدمآ  وت  شیپ  ترایز  دـصق  هب  نامراگدرورپ ، يوس  هب  وت  هلیـسو  عافـشتسا  تقوقح و  زا  یـضعب  اجنا  هب  مایق  تزیگنا و  هرطاخ  ياه 
ماقم گرزب و  تعافـش  هک  یتسه  یعیفـش  وت  و  دـنا . هدرک  نیگنـس  یتخـس  هب  ار  نامیاه  شود  اهراب  هتـسکش و  ار  ام  رمک  ناـهانگ  اریز 

دنیایب وت  شیپ  دنا ، هدرک  متس  دوخ  رب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدش  هداد  هدعو  وت  هب  هلیسو  دومحم و 
 ". تفای دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و  وت  ار  ادخ  هنیآ  ره  دیامن ، شزرمآ  بلط  ناشیا  رب  مه  ربمایپ  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  زا 

تعافـش تیادـخ  شیپ  ام  يارب  میتسه ، نامناهانگ  شـشخب  راتـساوخ  هدرک ، متـس  دروخرب  هک  یلاح  رد  میا ، هدـمآ  وت  شیپ  کنیا  ام  و 
دناشونب تا  هساک  زا  و  دیامن ، دراو  تضوح  رب  دـنک و  روشحم  تا  هرمز  رد  دـناریمب و  وت  تنـس  رب  ار  ام  هک  امن  تساوخرد  وا  زا  و  نک ،

رد هک  ار  ام  ناردارب  ار و  ام  شخبب  ام  يادـخ  دـیوگب ) ار  هملک  نیا  راب  هس   ) ادـخ لوسر  يا  تعافـش  تعافـش ، تمادـن ، يراوخ  نودـب 
. یمیحر نابرهم و  وت  ام  يادخ  هدم  رارق  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبسن  یترودک  نامیاه  لد  رد  و  دنا ، هتفرگ  تقبس  ام  رب  نامیا 

ترایز 08

: تسا هدروآ  رهنالا  عمجم  رد "  هداز  خیش  ار  ترایز  نیا 
مدآ نادنزرف  ياقآ  يا  وت  رب  دورد  ادخ  قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  دورد  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  دورد  وترب ، ادـخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  " 

هک مهد  یم  یهاوگ  نم 

هحفص 238 ] ] 

تلاسر هک  مهد  یم  یهاوگ  یئادخ . نیما  لوسر و  هدنب و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و  درادن ، کیرـش  هک  اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ 
، دـیامرف تیانع  ار  شاداپ  نیرتهب  اـم  هیحاـن  زا  وت  هب  ادـخ  سپ  يدرک ، عفر  ار  اـه  هودـنا  تحیـصن و  ار  تما  ءادا و  ار  تناـما  غـالبا و  ار 
یلاع و هجرد  تلیضف و  هلیـسو و  دمحم ، تربمایپ  ام و  ياقآ  هب  ایادخ  تسا ، هدومرف  تیانع  شتما  هیحان  زا  ربمایپ  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب 

وت یهزنم  امرف ، فطل  یکرابم  لزنم  تهاگـشیپ  رد  وا  هب  و  يا ، هداد  هدـعو  وا  هب  هک  يدومحم  ماقم  رد  ار  وا  زیگنارب  امرف ، تیاـنع  دـنلب ،
 " یگرزب . لضف  بحاص  يادخ  يا 

. تسا شزرمآ  بلط  راک و  نایاپ  یکین  اه  تجاح  نیرتهب  دهاوخب و  ادخ  زا  ار  شتجاح  هاگنآ 
نید و رب  ناملـسم و  هک : مهاوخ  یم  ادـخ  زا  وت  هلیـسو  مناهاوخ ، ار  گرزب  تعافـش  وت  زا  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  دـیوگب " : سپس 

. دتسرفب دورد  نیخیش  رب  هاگنآ   " مدرگ . روشحم  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  هرمز  رد  مریمب و  وت  تنس 

ترایز 09

یهکاف تیاور  قبط 
مت رب  دورد  ادخ  هدیزگ  رب  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  دورد  هبترم ) هس   ) میرک ربمایپ  يا  وت  رب  دورد 
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يا وت  رب  دورد  قئالخ  همه  نیرتهب  يا  وت  رب  دورد  ناربمایپ  متاخ  يا  وت  رب  دورد  ناگدـش  هداتـسرف  ياـقآ  يا  وت  رب  دورد  ادـخ  بیبح  يا 
وت رب  دورد  نانموم  رب  ادـخ  تنم  يا  وت  رب  دورد  نایملاع  يارب  تمحر  يا  وت  رب  دورد  ناربهر  ربهر  يا  وت  رب  دورد  ناراـگزیهرپ ، ياوشیپ 
وت تسا " : هدومرف  شقح  رد  ادـخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  دورد  تسار  هار  يوس  هب  هدـننک  تیادـه  يا  وـت  رب  دورد  ناراـکهانگ  عیفـش  يا 

ینابرهم "  فوور و  نانموم  رب  یتسه و  یگرزب  قالخا  ياراد 
دمحم هب  ادخ  ادخ ، هتسیاش  ناگدنب  تنارای و  همه  نارسمه و  تیب و  لها  لآ و  ناربمایپ و  همه  رب  وا و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و 

هک ار  یشاداپ  نیرتهب  ادخ  لوسر  ياون  هب  ام  هیحان  دنوادخ  دهد ، شاداپ  دراد  یکتسیاش  وا  هکنانچ 

هحفص 239 ] ] 

دنیامن تلفغ  وت  زا  نالفاغ  دـننک و  دای  ارت  ناروآ  داـی  هاـگ  ره  ادـخ  دـیامرف و  تیاـنع  تسا ، هدومرف  تیاـنع  شتما  هیحاـن  زا  يربمغیپ  هب 
. دتسرفب وت  رب  تسا ، هداتسرف  شیاهدیرفآ  زا  یسک  رب  هک  ار  يدورد  نیرتلماک  نیرتهب و 

، یئادخ قلخ  زا  هدیزگرب  ربمایپ و  هدنب و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و  کیرـش  یب  ياتکی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
داهج هدومن  حیرـصت  نادب  نآرق  دوب و  هتـسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  يدرک و  تحیـصن  ار  تما  و  ادا ، ار  تناما  غالبا و  ار  تلاسر  وت  اریز 

هدنب و دمحم  رب  ایادخ  نادرگ  ثوعبم  يا  هدومرف  هدعو  هک  يدومحم  ماقم  رد  ار  وا  نک و  تیانع  تلیـضف  هلیـسو و  وا  هب  ایادخ  يدومرف 
وت اریز  يداتـسرف  دورد  میهاربا  نامدود  رب  میهاربا و  رب  هکناـنچ  دتـسرفب  دورد  شنادـنزرف  نارـسمه و  لآ و  رب  و  تیما ، لوسر  ربماـیپ و 
هک يادخ ر . ساپـس  سیونب ، نیدهاش  اب  ار  ام  میدرک  يوریپ  ربمایپ  زا  میراد و  نامیا  يدومرف  لزان  هک  هچنآ  هب  ای  ادـخ  یگرزب  هدوتس و 

داد . راب  ادخ  بیبح  يا  تکرابم  هاگشیپ  هضور و  رد  هدومرف و  نشور  ادخ  لوسر  يا  تندید  اب  ار  ممشچ 
دناوخب . تسا  رودقم  هک  رادقم  نآ  دناوخب  ار  اعد  نیا  همه  دناوت  یمن  رگا  و 

مرکا ربمایپ  رس  الاب  ياعد 

: دـندرک متـس  دوخرب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  و  تسا " : تسرد  تا  هتفگ  یتفگ و  وت  ایادـخ  دـیوگب : دتـسیاب و  شکرابم  رـس  يـالاب  - 23
هکنیا تفای " و  دنهاوخ  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  يادخ  دومن  ترفغم  بلط  ناشیا  رب  زین  ربمایپ  دندومن و  شزرمآ  بلط  دـندمآ و  وت  شیپ 

نامناردارب ار و  ام  زرمایب  ایادخ  میراد  تعافش  تساوخ  رد  تربمایپ  زا  هدرک ، تعاطا  ار  تنامرف  میا ، هدمآ  وت  شیپ  هدینش و  ار  تراتفگ 
فوور و وت  ایادـخ  هدـم ، رارق  يا  هنیک  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  تبـسن  نامیاه  لد  رد  دـنا و  هتفرگ  تقبـس  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار 

یئاهزیچ زا  تسا  تزع  يادخ  هک  ام  يادـخ  راد ، نامزاب  شتآ  باذـع  زا  امرف و  تیانع  یئوکین  ترخآ  ایند و  رد  ام  هب  ایادـخ  ینابرهم ،
تسادخ صوصخم  ساپس  و  ناربمایپ ، رب  دورد  و  تسا ، هزنم  دننک  یم  فیصوت  هک 

هحفص 240 ] ] 

تسا . نایناهج  راگدرورپ  هک 
. دناوخب دنا  هدروآ  نآ  ریغ  رد  نارگید  حالفلا و  یقارم  رد  یفنح  یلالبنرش  هک  دراد  رضاح  هک  اعد  زا  هچنآ  هب  و 

: رگید ياعد 
ربمایپ رب  دورد  دروآ و  اجب  يادـخ  ساپـس  دتـسیاب و  هناوطـسا  ربق و  نیب  هلبق  هب  ور  كرابم  رـس  يالاب  هک  تسا  هدروآ  یلازغ  ار  اـعد  نیا 
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دندمآ و وت  شیپ  دـندرک ، متـس  دوخرب  هک  یماگنه  نانآ  رگاو  تسا " : قح  تنخـس  یتفگ و  وت  ایادـخ  دـیوگب " : هاگنا  دتـسرفب ، مرکا 
ار تراـتفگ  ایادـخ  تفاـی "  دـنهاوخ  ناـبرهم  ریذـپ و  هبوت  ار  يادـخ  دومن ، ترفغم  بلط  ناـشیا  رب  زین  ربماـیپ  دـندومن و  شزرمآ  بلط 
مخ ار  نامرمک  هک  یناهانگ  میناهاوخ ، ار  نامناهانگ  شزرمآ  وا  هلیسو  میدیسر  تربمایپ  تمدخ  میدومن و  تعاطا  ار  تنامرف  میدینش و 

لوبق نامقح  رد  ار  شتعافـش  ریذـپب و  ار  ام  هبوت  ایادـخ  سپ  میفرتعم ، نامیاه  ریـصقت  اهاطخ و  هب  بئات و  ناـمیاه  شزغل  زا  تسا ، هدرک 
ینید ناردارب  ام و  راصنا ، نارجاهم و  ایادـخ  نادرگ ، عیفر  دراد ، وت  رب  هک  یقح  دراد و  تشیپ  وا  هک  یماقم  رطاخ  هب  ار  ناـمماقم  اـمرف و 

. زرمایب دنا ، هتفرگ  تقبس  ام  رب  نامیا  رد  هک  نام 
ناگدننک  محر  نیرت  هدننک  محر  يا  هدم ، رارق  تمرح  تیبن و  ربق  زا  مترایز  نیرخآ  ار  نیا  ایادخ 

ربق و نیب  ام  تسا " : هدومرف  وا  دوخ  اریز  دـناوخب ، اعد  دـهاوخ  یم  شلد  هچره  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  دوش  هکراـبم  هضور  دراو  سپس 
 " دراد . رارق  ضوح  يور  مربنم  تسا و  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  مربنم 

ندناوخ هبوت و  دیدجت  زا  دـعب  فیرـش  فقوم  نیا  رد  زیچ  نیرتوکین  تسا " : هتفگ  هحفـص 216  بلاطملا "  زنک  رد "  يوازمح  يودع 
امیحر "  اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوواج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  هفیرش " : هیآ 

رطاخب میتسه ، وت  رئاز  وت و  رب  دراو  ام  ادخ ، لوسر  يا  تسا " : تارابع  نیا  نتفگ 

هحفص 241 ] ] 

. میا هدمآ  وت  شیپ  هدرک ، کیرات  ار  ناملد  هتسکش و  ار  نامتشیپ  هک  یناهانگ  زا  وت  هب  عافشتسا  تترایز و  هب  كربت  تقح و  ءاضق 
نادب هک  وت  زا  ریغ  و  میرادن ، وت  ریغ  میشاب ، راودیما  وا  هب  هک  یعیفش  ام  تسا " : هدرک  هفاضا  لیامـشلا ، حرـش  رد  یفنح  يراق  یلع  خیش 

وا زا  ناراکهانگ و  عیفش  يا  شاب  تیادخ  شیپ  ام  عیفش  نک و  شزرمآ  بلط  ام  يارب  سپ  میتسین ، راودیما  میدرگ ، لئان  فده  هب  هلیسو 
 ". دهد رارق  شا  هتسیاش  ناگدنب  زا  ار  ام  هک  هاوخب 

همظعا  عاقلاب  تنفد  نم  ریخ  ای 
مکالا عاقلا و  نهبیط  نم  باطف 

هنکاس  تنا  ربقل  ءادفلا  یسفن 
مرکلا دوجلا و  هیف  فافعلا و  هیف 

شفارطا راومهان  راومه و  ياه  نس  زا  وا  یکاپ  زا  مرامـش و  یم  كزرب  ار  وا  نم  هدـش و  نفد  يراومه  نیمز  رد  هک  یـسک  نیرتهب  يا  " 
 " دراد . رارق  مرک  دوجو و  فافع  نآ  رد  هک  يا  هدیمرآ  نآ  رد  وت  هک  يربق  يادف  مناج  دنتشگ ، كاپ 

ربق ترایز  هب  وا  هک  هدرک  تیاکح  يا  یبارعا  زا  ار  نآ  یلاله  برح  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاکح  زا  ذوخام  راعـشا  نیا  دیوگ : یم  ینیما 
يزوـجلا و و نبا  رکاـسع و  نبا  راـجن و  نـبا  ار  نآ  دورـس و  يرعـش  قرف  تراـبع  ریظن  هاـگنآ  درک ، تراـیز  ار  نآ  دـمآ و  ادـخ  لوـسر 

یقلت ءاملع  ار  ناتساد  نیا  دنا و  هدندرک  لقن  هحفص 54 ، ناوخالا  حلص  رد  يدلاخ  و  ماقسلا ، ءافش  رد  یکبس  و  بهاوملا ، رد  ینالطـسق 
زیزعلا دبع  نب  دمحا  بیطلا  یبا  راعشا  یعمج  و  دنا ، هدرمش  شیوگین  هدروآ و  ناشکـسانم  رد  ار  نآ  هعبرا  بهاذم  همئا  هدرک و  لوبق  هب 

: تسا نینچ  وا  راعشا  همجرت  دنا و  هدومن  لقن  هدرک  نیمضت  ار  تایبا  نیا  هک  ار  یسدقم 
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دوش . یم  سمل  هدیسوب و  شربق  رادج  مدید  هک  یماگنه  تسا ، ریزارس  ممشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  میوگ  یم  " 
. دنا هدرک  هطاحا  ار  نآ  ءاعد  ندناوخ  ای  مارتحا و  يور  زا  توکس  ای  هیرگ  لاح  رد  مدرم 

: مداد رد  ادن  نآ  نودب  دوبر و  مفک  زا  رایتخا  دنازوسب ، ار  میتسه  مامت  هک  تفر  یم  هداتفا و  ملد  رد  هک  یشتآ 

هحفص 242 ] ] 

( هدش دای  تیب  رد  رخآ  ات   ) همظعا عاقلاب  تنفد  نم  ریخ  ای 
دومن . نشور  هدرب و  نیب  زا  ار  اه  یکیرات  شرون  هکنآ  زا  دعب  درک ، بورغ  نید  يراکزیهرپ و  دیشروخ  نآ  رد  و 

. دنتفای تیاده  برغ  قرش و  مدرم  شرون  زا  هک  یتروص  رد  ددرگ ، کیرات  هنهک و  تیور  هک  اشاح 
یملع . هناشن و  عیفر  ياه  نامسآ  رد  وت  دننک ، سمل  ار  كاخ  یئاه  تسد  رگا  سپ 

. ینافوط رفک  يایرد  دوب و  راذگ  مالسا  ریشمش  هک  یلاح  رد  يدرک  تاقالم  ار  تیادخ 
دیدرگ . زوریپ  نایدا  همهرب  دش و  زیزع  مالسا ، يدش و  لئان  نیلسرم  ماقم  هب  نآ  رد  سپ 

. دنز یم  دنخبل  هک  تسا  تشهب  ياه  ناتسغاب  زا  یغاب  شنطاب  مینیب ، یم  ربق  ار  نآ  ام  رگا 

دننک . یم  فاوط  شرود  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  فرط  ره  زور  کی  هنزور  ره  رد  ناگتشرف 
 ". متروص يور  زج  راذگن  مدق  ورن و  هار  میتفگ : یم  وا  هب  و  مدید ، یم  ار  وا  شتایح  نامز  رد  رگا 

كاپ ربمایپ  رب  دورد 

نم هب  ار  نآ  دـنک  یم  روماـم  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دتـسرفب ، دورد  نم  رب  مربق  شیپ  هک  یـسک  تسا : هدروآ  شدانـسا  اـب  يراـخب  - 24
. دوب مهاوخ  تمایق  رد  شدیهش  ای  عیفش و  نم  درک و  دهاوخ  تیافک  ار  شترخآ  ایند و  راک  و  دناسرب ،

رایتخا نم  هک  هچنآ  تسا و  روهـشم  نآ  رد  فالتخا  دـیامن و  نایتا  ار  نآ  نایفیک  نیرتلماـک  دورد و  عاونا  نیرتهب  رئاز  تسا : هتفگ  دـجم 
ایادخ تسا " : نیا  ما  هدرک 

هحفص 243 ] ] 

و یتسه ، اهنآ  قلاخ  يدـیرفآ و  هک  هچنآ  ددـع  هب  هک  يدورد  تسرفب  دورد  شنارـسمه  شنارای و  شا و  هداوناخ  دـمحم و  اـم  ياـقآ  رب 
نامـسآ هنامیپ  مه  یتسه و  نآ  راگدیرفآ  هک  هچنآ  يدیرفآ و  هک  هچنآ  هنامیپ  مه  و  یتسه ، نآ  قلاخ  يدومن و  قلخ  هک  هچنآ  نز  ومه 

ات تیاضر و  غولب  لحم  تتاـملک و  دادـم  تتمحر و  ياـهتنم  تشرع و  نز  مه و  تقلخ و  ددـع  و  رتشیب ، نآ و  رئاـظن  تنیمز و  تیاـه و 
بش زور و  هتفه و  هام و  لاس و  ره  رد  هدنیآ  رد  دومن  دهاوخ  دای  و  هتشذگ ، رد  تقلخ  ارت  درک  دای  هک  هچنآ  ددع  يوش و  یـضار  هکنآ 

دوشن و عـطق  شلوا  ینعی  اـهنیا  زا  رتـشیب  ترخآ و  دـبا  اـیند و  دـبا  يوـسب  دـبا  زا  ندزمه ، رب  مشچ  هظحل و  سفن و  میـسن و  تعاـس و  و 
. دشاب دریذپن و ... نایاپ  شرخآ 

 " تسرفب . دورد  دمحم  ام  ياقآ  لآ  رب  دمحم و  ام  ياقآ  رب  ایادخ  دیوگب " : هاگنآ  دناوخب ، هبترم  هس  ای  هبترمکی  ار  نیا 
هک یسک  تسا : هدیسر  ام  هب  تفگ : یم  مدینـش : ما  هدرک  كرد  هک  یناسک  زا  یـضعب  زا  تسا : هتفگ  هک  هدش  تیاور  کیدف  یبا  نبا  زا 
رب تیحت  دورد و  دیا ، هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دنتسرف ، یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و  تفگ : تفرگ و  رارق  ادخ  لوسر  ربق  دزن 
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. دتسرف تمحر  دورد و  دمحم  رب  ادخ  دیتسرفب ، وا 
وت رب  ادخ  دهد : ادن  ار  وا  يا  هتشرف  هاگنآ  دیوگب ، هبترم  داتفه  ار  نیا  دمحم . يا  دتـسرف  دورد  وت  رب  ادخ  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

. تسا هدشن  طقاس  زورما  وت  زا  یتجاح  چیه  ینالف ، يا  دتسرف  یم  دورد 
تیاور رد  هچ  رگا  ادخ . لوسر  يا  دتسرف  تمحر  دورد و  وت  رب  ادخ  دیوگب : هک  تسا  نیا  رتهب  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا : هتفگ  يدوهمس 

هدناوخ مسا  اب  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  صئاصخ  زا  اریز  تسا  هتفگ  ادخ  لوسر  بدا  ظاحل  زا  اما  هدمآ  دمحم "  " 

هحفص 244 ] ] 

تـسا یتروص  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  رهاظ  هک  هچنآ  و  نآ ، لاثما  ادخ و  ربمایپ  يا  ای  ادـخ ، لوسر  يا  دوش : هتفگ  هکلب  دوشن 
. دشابن تمحر  دورد و  هب  نورقم  ادن  هک 

فیرش ربق  هب  عافشتسا  لسوت و 

شیادخ يوس  هب  تعافـش  بلط  دیوجب و  لسوت  شدوخ  هرابرد  وا  زا  و  ادخ ، لوسر  يور  ربارب  لوا ، ياج  رـس  ددرگ  رب  رئاز  هاگنآ  - 25
هتفگ نآ  رد  هداتـسرف و  قداص  یباتک  وت  رب  ادخ  ناربمایپ  نیرتهب  يا  ترابع " : نیا  نتفگ  زا  دعب  دنک ، دایز  عرـضت  رافغتـسا و  و  دـیامن ،
بلط ناشیا  رب  زین  ادخ  لوسر  دندومن و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دـندمآ و  وت  شیپ  دـنا ، هدرک  متـس  دوخرب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  و  تسا :

یم شزرمآ  بلط  مناهانگ  زا  هک  یلاح  رد  ما  هدمآ  وت  شیپ  نم  تفای " و  دـنهاوخ  نابرهم  ریذـپ و  هبوت  ار  ادـخ  هنیآ  ره  هدومن ، ترفغم 
مهد . یم  رارق  عیفش  میادخ  شیپ  ارت  منک ،

، میا هدـمآ  وت  دزن  تیادـخ  شیپ  وت  هب  عافـشتسا  و  تترایز ، هب  كربت  تقح و  ءادا  يارب  هک  میتسه  وت  راوز  وت و  رب  دراو  ام  دـیوگب " : و 
رب هک  یلاح  رد  ام  هدش و  هداد  هدعو  وت  هب  دومحم  ماقم  كرزب و  یتسه  يا  هدـننک  تعافـش  وت  دـنک و  یم  نیگمـس  شود  رب  اطخ  نوچ 

شزرمآ بلط  نامیا  رب  ادـخ  زا  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  مینک ، یم  ترفغم  بلط  ناـمناهانگ  زا  و  میا ، هدـمآ  وت  شیپ  میا ، هدرک  متـس  دوخ 
تا هرمز  رد  دـناریمب و  تبحم  تنـس و  رب  ار  هک  هاوخب  وا  زا  و  نک ، تعافـش  تیادـخ  شیپ  اـم  يارب  سپ  یئاـم  عیفـش  ربماـیپ و  وت  ینک ،

میشابن "  نامیشپ  راوخ و  هک  یلاح  رد  دنک ، تضوح  دراو  دیامرف و  روشحم 
ربمایپ هب  لسوت  تعافـش و  بلط  هثاغتـسا و  عرـضت و  ءاعد و  هک  تسا  هتـسیاش  رئاز  يارب  تسا : هتفگ  هیندللا "  بهاوملا  رد "  ینالطـسق 

. دیامن تعافش  وا  زا  ادخ  شیپ  تسا  راوازس  زین  هدش  تعافش  بلط  وا  زا  هک  یسک  يارب  سپ  دنک ، دایز  مرکا 
دیوج یم  يرای  هک  یسک  سپ  تسا ، ندرک  يرای  بلط  هثاغتسا  تسا : هتفگ  وا 

هحفص 245 ] ] 

اهنآ همه  اریز  دـشاب  هجوت  ای  لسوت  ای  هثاغتـسا  ظفلاب : دـنک  یمن  قرف  سپ  دـیامن ، کـمک  وا  هب  هک  دـهاوخ  یم  هدـش  هتـساوخ  يراـی  زا 
بر يادـخ  شیپ  تسا  هاـج  بحاـص  ربماـیپ  نداد  رارق  هطـساو  يدـصقم و  لوصح  يارب  تسا  يا  ههجو  هاـج و  بحاـص  زا  تساوخرد 

. نیملاعلا
هچ یلاح  ره  رد  تسا : هتفگ  مالظلا "  حابصم  هرصنلا و  قیقحت  رد "  هکنانچ  مرکا  ربمایپ  هب  هجوت  عفشت و  لسوت و  هثاغتسا و  زا  مادک  ره 

تمایق تاصرع  رد  ندـش  هتخیگنارب  زا  دـعب  خزرب و  رد  شگرم  زا  دـعب  اـیند و  رد  شتاـیح  نارود  رد  نآ ، زا  دـعب  هچ  شتقلخ و  زا  لـبق 
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تسا . هداد  لیصفت  هدش  دای  لحارم  رد  ار  اهنآ  هاگنآ  دراد "  عوقو  ناکما 
وا هب  هک  هدومن  هفاضا  هدـمآ و  نیمه  لثم  لیلخ  همـالع  کـسنم "  رد "  تسا : هتفگ  هحفص 317  دلج 8  بهاوملا "  حرـش "  رد  یناقرز 

نیگنـس هانگ و  ياه  هوک  نتخیر  ورف  لحم  وا  اریز  دروآ ، رب  ار  شا  هتـساوخ  ص )  ) دمحم يوربآ  هب  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دـیوجب و  لسوت 
هدـیقع نیا  فالخ  یـسک  و  دـنک ، یمن  يربارب  نآ  اب  یهانگ  چـیه  هک  تسا  نانچ  ادـخ  شیپ  نآ  یگرزب  شتعافـش و  تکرب  تسا و  اه 
مهسفنا اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  ار " : ادخ  هتفگ  وا  ایآ  تسا . هدرک  هارمگ  ار  شلد  هدرب و  ار  شتریـصب  ادخ  هک  تسا  یمورحم  دشاب ، هتـشاد 

دشاب . هیمیت  نبا  هب  هنعط  شدارم  دیاش  تسا : هتفگ  یناقرز  تسا ؟ هدینشن  هللا " .. اورفغتساف  كوواج 
: دیوگ یم  ینیما 

ره رد  ربمایپ  هب  لسوت  دنا : هتفگ  هدرک و  ثحب  هبناج  همه  عیسو و  روط  هب  تنس  لها  ناگرزب  ثیدح و  نالقان  زا  يدایز  هدع  هراب  نیا  رد 
رد ندـش  هتخیگنارب  زا  دـعب  خزرب و  ملاـع  رد  شگرم  زا  دـعب  اـیند و  رد  شتاـیح  تدـم  رد  نآ ، زا  دـعب  هچ  شتقلخ و  زا  لـبق  هچ  لاـح 

: دنا هدرک  میسقت  عون  هس  هب  ار  نآ  و  تسا ، زئاج  تشهب  تمایق و  تاصرع 
و شتکرب . رطاخ  هب  ای  شیوربآ  هب  ای  وا  هلیسو  ادخ  زا  تجاح  بلط  - 1

هحفص 246 ] ] 

. تسا زئاج  هدش  دای  تالاح  همه  رد  ینعم  نیا  هب  لسوت  هک  دنا  هتفگ 
تسا و زئاج  هدش  دای  تالاح  همه  رد  زین  نیا  دنا  هتفگ  وا و  زا  ءاعد  بلط  ینعم  هب  وا  هب  لسوت  - 2

دوش هدروآ  رب  شا  هتـساوخ  دنک و  تعافـش  دهاوخب و  ادخ  زا  تسا  رداق  وا  هک  ینعم  نیا  هب  نتـساوخ  مرکا  ربمایپ  دوخ  زا  ار  تجاح  - 3
مهاوخ یم  وت  زا  ار " : ترابع  نیا  دنا  هدرمش  مسق  نیا  زا  و  تسا . رگید  روط  ترابع  هکنآ  تیاهن  درک ، دهاوخ  مود  موق  هب  تشگرب  هک 

تیاکـش ادـخ  لوسر  شیپ  نآرق ، دروم  رد  ما  هظفاح  يدـب  زا  هک " : ار  صاعلا  یبا  نب  نامثع  هتفگ  مشاـب " و  تشهب  رد  تینیـشنمه  هک 
 " وش جراخ  شا  هنیـس  زا  ناطیـش  يا  تفگ " : داهن و  ما  هنیـس  يور  ار  كرابم  تسد  متفر  کیدزن  نامثع ، ایب  کیدزن  دومرف " : مدرک " 

دنام . ما  هظفاح  رد  مدینش  ار  هچ  ره  نیا  زا  دعب 
اریز تسین ، یعنام  هوجت  ای  هثاغتسا  ای  عفشت  ای  لسوت  هب  نآ  ندیمان  رد  تسا .... دایز  زین  دروم  نیا  رد  راثآ  هتفگ : ماقسلا  ءافـش  رد  یکبس 

. تسا ینعم  کی  هب  اهنآ  همه 
دیوگ : یم  ینیما 

اهنآ زا  ام  هدمآ و  نآ  ریغ  کسانم و  رد  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  راتفگ  زا  مرکا  ربمایپ  هب  لسوت  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  همه  میناوت  یمن 
روط هب  هراب  نآ  رد  يدایز  هدع  تسا و  يا  هناگادج  باتک  فیلات  دنم  زاین  دوخ  اریز  مینک ، لقن  مرتحم  هدـنناوخ  يارب  میا ، هتفای  یهاگآ 

دنا : هورگ  نآ  زا  تفرگ و  هدیدان  ار  اهنآ  دوش  یمن  هک  دنا  هدرک  ثحب  لیصفت 
باب هداد : رارق  هراب  نیا  رد  باب  ود  نآ  رد  هک  یفطـصملا "  لـئاضف  یف  ءاـفولا  باـتک "  رد  لاس 597  رد  یفوتم  يزوج  نبا  ظـفاح  - 1

. شربق زا  ءافش  بلط  باب  مرکا ، لوسر  هب  لسوت 
 ". مانالا ریخب  نیثیغتسملا  یف  مالظلا  حابصم  شباتک "  رد  لاس 673 ه  رد  یفوتم  یکلام ، نامعن  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  - 2

هحفص 247 ] ] 
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ءافو رد "  يدوهمس  نیدلا  رون  دیـس  تسا و  باب  تسیب  دودح  رد  تسا و  یـسیفن  باتک  نآ  تسا : هتفگ  ناوخالا "  حلـص  رد "  يدلاخ 
. دنک یم  لقن  دایز  نآ  زا  كاپ ، ربمایپ  هب  لسوت  باب : رد  مود  ءزج  رد  ءافولا " 

هب هدمآ و  شیپ  ءاحلـص  ءاملع و  يارب  هک  ار  يدـئادش  زا  يدایز  يرادـقم  راصتخالا "  نایبلا و  شباتک "  رد  یلذاش  یکلام  دواد  نبا  - 3
. تسا هدروآ  هدش ، عفر  ناشیراتفرگ  هدش و  لسوتم  ادخ  لوسر 

-. 120  - 133 هحفص ماقسلا "  ءافش  رد "  لاس 756 ه  رد  یفوتم  یکبس ، نیدلا  یقت  - 4
.419  - 431 هحفص دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 5

 ". هیندللا بهاوملا  رد "  لاس 923 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، سابعلا  وبا  ظفاح  - 6
هحفص 317. دلج 8  بهاوملا  حرش  رد  لاس 1122 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرصم  یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 7

رد ار  شلئاسم  هتـشون و  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  نآ  ناوخـالا " و  حلـص  رد "  لاس 1299 ه  رد  یفوتم  يدادغب  يدـلاخ  - 8
 " هناخپاچ رد  لاس 1306  رد  هک  هتشون  یباتک  مرکا  ربمایپ  هب  لسوت  دروم  رد  یسولآ  دومحم  دیس  خساپ  رد  تسا و  هدروآ  هحفص  داتفه 

. تسا هدش  عبط  هحفص  تسیب  رد  رابخالا "  هبخن 
هحفص 198. بلاطملا "  زنک  رد "  لاس 1303 ه  رد  یفوتم  يوازمح ، يودع  - 9

باتک و  هدش ، پاچ  هحفـص  رد 140  یقهیب  تافـصلا "  ءامـسالا و  باتک "  اـب  هک  نآرقلا "  ناـقرف  رد "  یعاـضق  یعفاـش  یمازعلا  - 10
تسا . هدرک  ادا  ار  ثحب  قح  تسا و  يا  هدنزرا  رایسب 

هلیسولا  مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  کئلوا 
دنیوج "  یم  هلیسو  ناشیادخ  يوسب  دنناوخ و  یم  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  " 

هیآ 57) ءارسا  هروس  )

هحفص 248 ] ] 

فیرش ربق  هب  كربت 

زا هک  اهنآ  متفاین و  میرحت  هب  لوق  دروم  نیا  رد  تسا ، یـشزرا  ناشئارآ  يارب  هک  اهنآ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب  زا  مادـک  چـیه  زا  - 26
فلاخم فیرـش  ربق  هب  ندش  کیدزن  هک  دنناد  یم  نیا  ار  تهارک  لیلد  یمیرحت و  هن  دـنناد ، یم  یهیزنت  یهن  ار  نآ  دـنا ، هدرک  یهن  نآ 

هک تسین  نیا  هاگآ ، هیقف  ناش  زا  هک  یتروص  رد  تسا ، رتکیدزن  هتـسیاش  بدا  هب  نآ ، زا  ندنام  رود  هک  دـنرادنپ  یم  تسا و  بدا  نسح 
دهدب . يوتف  ادخ  نید  رد  دنک : یم  قرف  راظنا  بسح  رب  هک  ساسا  یب  تارابتعا  عون  نیا  اب 

نودب دنا  هدومن  عادبا  يدـیدج  تسردان  يار  هتفرگ و  رانک  نیملـسم  روهمج  زا  هدـش و  فرحنم  قح  هداج  زا  هک  يدارفا  اجنیا  رد  يرآ 
. دنا هدرک  تمرح  هب  مکح  لیلد 

، دـنایامنب وا  هب  ار  میقتـسم  هداج  دـهد و  ناشن  وا  هب  ار  باوص  يار  دزاس و  هاگآ  تقیقح  هب  ار  مرتحم  هدـنناوخ  هک  ار  يزیچ  کنیا  اـم  و 
: مینک یم  لقن  شیارب 

یلع زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  مدج  زا  مردپ  هک : تسا  هدروآ  ینیـسح  ییحی  رهاط  قیرط  زا  هفحتلا "  رد "  رکاسع ، نبا  ظفاح  - 1
ربق كاخ  زا  يرادقم  داتسیا و  ربق  رانک  اهنع  هللا  یضر  همطاف  دندرک ، نفد  ار  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا : هدرک  لقن  میارب  هنع  هللا  یـضر 

دناوخ : یم  ار  راعشا  نیا  درک و  هیرگ  تشاذگ و  شمشچ  يور  تشادرب و  ار 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 138 

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


دمحا  هبرت  مش  نم  یلع  اذام 
ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال 

اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبص 
یلایل ندع  مایالا  یلع  تبص 

دیوبن ؟ ار  اه  هیلاغ  کشم و  زگره  هدیئوب ، ار  دمحم  كاخ  هک  ار  سکنآ  كاب  هچ  " 
بش هب  لدبم  دش  یم  دراو  اهزور  رب  رگا  هک  هدش  دراو  نم  رب  یئاه  تبیصم 

هحفص 249 ] ] 

 ". دیدرگ یم  رات 
 " يراقلا راصتخا و "  روط  بهاوملا  رد  ینالطسق  هحفص 340 و  دلج 2  هیوبن "  هریس  رد "  سانلا "  دیـس  نبا  ءافولا " و "  يزوج "  نبا 
هحفص 444 و دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمـس  هحفـص 9  فاـحتالا "  رد "  يواربش  هحفص 210 و  دلج 2  لیامشلا "  حرـش "  رد 
دلج 3 هیوبن "  هریس  رد "  نالحد  ینیز  دمحا  دیـس  و  هحفـص 63 ، راونالا "  قراشم  رد "  يوازمح  هحفص 57 و  ناوخالا  حلص  رد  دلاخ 

هیهقفلا يواتفلا  رد "  رجح  نبا  دنا و  هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  هحفص 1205  دلج 3  ءاسنلا "  مالعا  رد "  هلاحک  اضر  رمع  و  هحفص 391 ،
ود نآ  هحفص 390  دلج 2  يراسلا "  داشرا  رد "  ینالطـسق  هحفص 349 و  دلج 1  شریسفت  رد  ینیبرـش  بیطخ  و  هحفص 18 ، دلج 2  "  

. دنناد یم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  زا  ار  رعش  تیب 
؟ لالب يا  تسا  یئافج  هچ  نیا  دومرف : یم  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  مرکا ، ربمایپ  نذوم  لالب  تسا : هتفگ  ءادردـلا  یبا  - 2
، دومن تکرح  هنیدم  يوسب  دیدرگ و  شبوکرم  راوس  سرت  اب  دش و  رادیب  هودـنا  اب  وا  ینک ؟ ترایز  ار  ام  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ 
ار اهنآ  دندمآ  نیـسح  نسح و  ماگنه  نیا  رد  دیلام ، یم  نآ  رب  ار  شتروص  هیرگ و  هب  عورـش  تفرگ  رارق  ادـخ  لوسر  ربق  رانک  هک  یتقو 

... دیسوب درک و  لغب 
دمحم نب  میهاربا  لاح  حرـش  رد  هدـمآ ) ماقـسلا  ءافـش  رد  هکنانچ   ) عضوم ود  رد  ار  تیاور  نیا  ماشلا "  خـیرات  رد "  رکاـسع  نبا  ظـفاح 
فذح ار  دانسا  لوا  عضوم  رد  باتک ، هدننک  بیذهت  هکنآ  تیاهن  هدروآ ، هحفص 256  دلج 2  لالب  حرش  رد  هحفص 39 و 40 و  يراصنا 

. دومن تیانج  باتک  هب  مه  ثیدح و  هب  مه  شلمع  نیا  اب  درک و  فذح  ار  نآ  یلک  روط  هب  مود  عضوم  رد  تشاذگ و  یقاب  ار  نتم  و 
ءافـش رد "  یکبـس  بیذهتلا " و  رد "  يزملا  جاجحلا  وبا  و  لالب ، لاح  حرـش  رد  لامکلا "  رد "  یـسدقم  ینغلا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  و 

ارنآ هحفص 39  ماقسلا " 

هحفص 250 ] ] 

رکاسع نبا  هک  يدنـس  ود  هب  هجوت  هب  یتجاح  هدـش و  لقن  ام  يارب  بوخ  دانـسا  اـب  بلطم  نیا  تسا : هتفگ  یکبـس  وو  دـنا  هدرک  تیاور 
. دنروهشم فورعم و  زین ، ود  نآ  لاجر  هچ  رگا  میرادن ، تسا  هدرک  لقن  ام  يارب  هلیسو  نادب  ار  ثیدح 
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هتفگ هدرک و  رکذ  ار  نآ  هحفص 408  دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمـس  هدروآ و  ارنآ  هحفص 208  دلج 1  هباغلا "  دـسا  رد "  ریثا  نبا 
. تسا بوخ  شدانسا  تسا : هتفگ  هحفص 443  رد  تسا و  بوخ  شدنس  تسا :

هدروآ ار  نآ  زین  هحفـص 57  راونالا  قراشم  رد  يوازمح  هحفـص 57 و  ناوخالا "  حلـص  دلاخ "  هیندللا " و  بهاوملا  رد "  ینالطـسق  و 
دنا .

ادـخ لوسر  ربـق  رب  ار  دوخ  دـش و  دراو  اـم  رب  يا  یبارعا  ص )  ) ادـخ لوـسر  نفد  زا  زور  هس  زا  سپ  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع  - 3
ام یتفرگ و  ار  قئاقح  ادـخ  زا  میدینـش ، ار  تراتفگ  یتفگ و  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : یم  تخیر و  یم  دوخ  رـس  رب  ار  شکاخ  و  هدـنکفا ،

تشیپ مدرک و  متس  نم  كوواج " .. مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  تسا " : هیآ  نیا  هدش ، لزان  وت  رب  هک  یئاهزیچ  زا  میتفرگ و  امـش  زا  مه 
تسا . دش  هدیزرمآ  تهانگ  هک : دش  دنلب  یئادن  ربق  نایم  زا  ینک . شزرمآ  بلط  میارب  ات  مدمآ 

: هلمج نآ  زا  دنا و  هدرک  لقن  یهورگ  ار  ثیدح  نیا 
لاس 573. رد  یفوتم  یناعمس ، میرکلا  دبع  دیعس  وبا  ظفاح  - 1

. مالظلا حابصم  رد  لاس 683 ه  رد  یفوتم  یکلام ، نامعن  نب  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 2
. یخرک هللا  دبع  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 3

هحفص 5 و 137. دلج 2  قئافلا "  ضورلا  رد "  لاس 801 ه  رد  یفوتم  شیفیرحلا ، بیعش  خیش  - 4
هحفص 412 . دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  لاس 911 ه  رد  یفوتم  يدوهمس ، نیدلا  رون  دیس  - 5

. هیندللا بهاوملا  رد  لاس 922 ه  رد  یفوتم  ینالطسق ، سابعلا  وبا  - 6

هحفص 251 ] ] 

هحفص 8 و 540. ناوخالا  حلص  رد  لاس 1299 ه  رد  یفوتم  يدلاخلا ، دواد  خیش  - 7
هحفص 57. راونالا  قراشم  رد  لاس 1303 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يوازمح  نسح  خیش  - 8

هتشاذگ ربق  يور  ار  شا ) ههبج   ) شتروص يدرم  دید  دمآ  ادخ  لوسر  ربق  رانک  ناورم ، يزور  هک : تسا  هدمآ  حلاص  یبا  نب  دواد  زا  - 4
: تفگ تسا و  يراـصنا  بویا  وبا  هک  دـش  مولعم  تشادرب  رـس  ینک ؟ یم  هچ  هک  یناد  یم  اـیآ  تفگ : تفرگ و  ار  شندرگ  ناورم  تسا 

شلها هک  هاگنآ  دینکن  هیرگ  نید  رب  تفگ : یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  ما ، مدـمآ  ادـخ  لوسر  شیپ  ما ، هدـماین  گنـس  شیپ  نم  يرآ 
دشاب . یلو  نآ  رب  لها  ان  هک  دینک  هیرگ  هاگنآ  دراد ، ار  نآ  يربهر 

نب ییحی  نیسحلا  وبا  و  دنا ، هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  شـصیخلت  رد  یبهذ  وا و  هدرک  لقن  ار  نآ  هحفص 515  دلج 4  كردتسم  رد  مکاح 
هحفـص 113 یکبـس  ماقـسلا  ءافـش  رد  هکنانچ  بطنح "  نب  هللا  دبع  نب  بلطم  زا "  رگید  دانـسا  هب  هنیدـملا "  رابخا  رد "  ینیـسح  نسح 

تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  هدمآ 
تسناد و دـهاوخن  هورکم  ار  ربق  رادـج  ندرک  سم  دـنادب ، حیحـص  ار  دانـسا  نیا  هک  یـسک  تسا : هتفگ  ناتـساد  نیا  لقن  زا  دـعب  یکبس 

. تسا نآ  تهارک  هب  عطق  زا  تمذم  نتفرگ و  بیع  نآ ، رکذ  زا  ام  روظنم 
طخ اب  ارنآ  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  اه  یلبنح  ماـما  زا  ار  نآ   410 هحفص 443 -  دلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمس  نیدلا  رون  دیـس  و 

تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  دمحا  زا  زین  هحفص 2  دلج 4  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح  مدید و  یندم  یغارم  حتفلا  یبا  ظفاح 
دیوگ : یم  ینیما 

هباحـص نامز  زا  نانآ  ياه  یهارمگ  نایوما و  ياهتعدـب  زا  هرهاط  روبق  هب  لسوت  زا  عنم  هک : دـهد  یم  ام  هب  ار  یهاـگآ  نیا  ثیدـح ، نیا 
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شوگ هاگ  چیه  تسا و 

هحفص 252 ] ] 

. تسا هدرک  راکنا  ار  نآ  هک  راکمتس  ناورم  هیما  تیب  هدئاز  رگم  دشاب ، نآ  رکنم  يا  یباحص  هک  هدینشن  راگزور 
. ار ناشم "  صوصخم "  يامرخ  دروخ  یم  ناشرو "  هدنرپ "  رطاخب  دنک " و  یم  تیامح  دوخ  زا  شخاش  اب  واگ  يرآ " 

درب و نیب  زا  ار  ناشیثیح  وربآ و  ناورم ، هژی  هب و  هیما ، ینب  مومع  فیثک  تیهام  هبذاک و  تیـصخش  نایب  اب  ادخ  لوسر  هک  يزور  زا  يرآ 
هک یتروص  رد  دمآ ، رب  یفالت  ددص  رد  هتفرگ و  لد  رد  ار  ادخ  لوسر  ینمـشد  نانآ  درک ، نوگژاو  ار  ناشیعامتجا  مارتحا  یلاشوب  خاک 

قطنی ال  تسا " : هداد  میلعت  وا  هب  لیئربج  هک  تسا  یهلا  یحو  ماهلا و  يور  زا  دـیوگ  یم  هچره  دـنز ، یمن  یفرح  سوه  يوه و  يور  وا 
يوقلا "  دیدش  هملع  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع 

هیما : ینب  زا  ادخ  لوسر  تمذم 
روط هب  دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  تسا  ناوارف  ناورم  ینب  هزیو  هب  هیما و  ینب  هیرک  هرهچ  ندادـناشن  رد  ادـخ  لوسر  ناـیب 
ینب هک  یماگنه  الغد " : هللا  باتک  الحن و  هللا  لام  الوخ و  هللا  دابع  اوذختا  نیعبرا  هیما  ونب  تغلب  اذا  تسا : هدـمآ  ادـخ  لوسر  زا  حـیحص 

 " دنهد . یم  رارق  هدافتسا  ءوس  هلیسو  ار  ادخ  باتک  ششخب و  ار  ادخ  لام  هدرب و  ار  ادخ  ناگدنب  دنسرب ، رفن  لهچ  هب  هیما 
: الود هللا  لام  الوخ و  هللا  دابع  الغد و  هللا  نید  اوذختا  الجر  نیثالث  صاعلا  یبا  ونب  غلب  اذا  تسا : هدمآ  ترضح  نآ  زا  حیحص  روطب  زین  و 

صوصخم ار  ادخ  لام  هدرب و  ار  ادخ  ناگدنب  هدافتـسا و  ءوس  هلیـسو  ار  ادخ  نید  دنـسرب  رفن  یـس  هب  صاعلا  یبا  نادنزرف  هک  یماگنه  " 
 ". دنهد یم  رارق  دوخ 

. هدرقلا اوزنت  امک  يربنم  یلع  نوزنی  صاعلا  یبا  نب  مکحلا  ینب  ناک  یمانم  یف  تیرا  ینا  تسا : هدمآ  حیحص  روطب  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
ص)  ) یبنلا يور  امف  لاق :

هحفص 253 ] ] 

تسج اه  نومیم  هک  هنوگنامه  دندیهج ، یم  مربنم  رب  صاعلا  یبا  نب  مکح  نادنزرف  هک  مدید  باوج  رد  یفوت "  یتح  اکحاض  اعمجتـسم 
. دومرف تافو  هکنآ  ات  ددنخب  یعمجم  رد  ادخ  لوسر  هک  دشن  هدید  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  يوار  دننک "  یم  زیخ  و 

نم یلع  هللا و  هنعل  هیلع  دومرف : تساوـخ  نذا  وا  زا  صاـعلا  یبا  نب  مکح  هک  یماـگنه  تسا : هدـمآ  حیحـص  روـطب  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
یف مهل  ام  ایندلا و  یف  نوطعی  هعیدخ  رکم و  وذ  هرخالا  یف  نوعـضی  ایندلا و  یف  نوفرـشی  مه  ام  لیلق  مهنم و  نموملا  الا  هبلـص  نم  جرخی 
ایند رد  نانآ  دـنمک ، رایـسب  اهنآ  هک  دـننموم  هک  اـهنآ  رگم  دوش ، یم  جراـخ  شبلـص  زا  هک  ره  وا و  رب  ادـخ  تنعل  قـالخ " : نم  هرخـالا 

 ". دنا هرهب  یب  ترخآ  زا  یل  دنراد و  یفاک  هرهب  ایند  زا  دنا  هعدخ  رکم و  نابحاص  دنراوخ ، لیلذ و  ترخآ  رد  یل  و  فیرش ،
: نوعلملا نبا  نوعلملا  غزولا ، نبا  غزولا  دومرف : دش ، دراو  وا  رب  مکح  نب  ناورم  هک  یماگنه  هدش : لقن  حیحص  روطب  ترضح  نآ  زا  زین  و 

 " تسا نوعلم  رسپ  نوعلم  وسرت  رسپ  وسرت ، وا  " 
: ": لج زع و  هللا  هنعل  نم  ضـضف  ناورمف  هبلـص  یف  ناورم  ناورم و  ابا  هللا  نعل  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدـمآ  حیحـص  روط  هب  هشیاع  زا  و 

 " تسا . ادخ  تنعل  زا  يا  هعطق  ناورم  سپ  تسا ، وا  بلص  رد  ناورم  هک  ار  ناورم  ردپ  دنک  تنعل  ادخ 
 " تسا هدرک  تنعل  ار  شدنزرف  مکح و  ادخ  لوسر  تسا " : هدمآ  حیحص  قیرط  هب  ریبز ، نب  هللا  دبع  زا  زین  و 
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یمنـشد و ياضتقم  هب  اما  تسا ، دـیحوت  يدـج  رادـفرط  هک  دـهد  ناشن  مالـسا  تما  هب  هک  تسا  مزـال  ناورم  رب  قوف  تاـنایب  هب  هجوت  اـب 
. دیامن کچوک  لیلذ و  یمومع  راکفا  رظن  رد  ار  وا  ادخ ، لوسر  اب  شدانع 

هحفص 254 ] ] 

هتفگ هک  تسا  نآ  شرابت  شدـج و  شردـپ و  وا و  هرابرد  شراتفگ  هک  يربمایپ  ار  وا  دـنک  كاپ  هیفـصت و  كاـپ  دـناوت و  یم  هنوگچ  و 
تثتجا هثیبخ  هرجشک  هثیبخ  هملک  لثم  و  دنرادن " : رارق  نیمز  يور  هدش و  هدنک  هشیر  زا  هک  تسا  يا  هنوعلم  هرجـش  نامه  زا  وا  و  دمآ ؟

 " رارق . نم  اهل  ام  ضرالا  قوف  نم 
دهد و رارق  قشمرـس  ار  نانآ  يار  دیوگب و  ار  نانآ  راتفگ  دشاب و  هدـش  تنعل  هورگ  نیا  ور  لابند  هک  تسین  هتـسیاش  ناملـسم  يارب  سپ 

يوریپ دنا ، هداد  رارق  لیدـبت  رییغت و  لباق  ار  ادـخ  باتک  هدرب و  ار  ادـخ  ناگدـنب  هدافتـسا و  ءوس  هلیـسو  ادـخ  نید  هک  ار  يدارفا  نیا  هار 
. دیامن

هب یمیت  بوقعی  نب  لیعامسا  هللا و  دبع  نب  بعصم  تسا : هتفگ  لاس 234 ه ) رد  یفوتم  دامتعا ، دروم  هقث  برح  نب  ریهز   ) همیثخ یبا  - 5
ربق رانک  درک و  تکرح  دش ، ضراع  وا  هب  يدیدش  یگنشت  هک  دوب  هتسشن  یسلجم  رد  شباحصا  اب  ردکنملا  نبا  هک : دنا  هدرک  ثیدح  ام 
نم هب  یتلاح  هتفگ : باوج  رد  دنراد ، رارق  تمالم  دروم  ار  وا  نارـضاح  تشگرب ، سپـس  داهن ، ربق  يور  ار  شتروص  تفر و  ادخ  لوسر 

زا یـصاخ  عضوم  رد  یهاگ  وا  و  مدومن ، ءافـش  بلط  هدرب و  هانپ  ادخ  لوسر  ربق  ور  نیا  زا  مدرک  یم  يرطخ  ساسحا  هک  دوب  هداد  تسد 
رد ینعی   ) مدـید عضوم  نیا  رد  ار  ربماـیپ  تفگ : دنتـساوخ ، ار  راـک  نیا  رـس  وا  زا  دـیطلغ ، یم  كاـخ  رد  داـتفا و  یم  دـمآ و  یم  دجـسم 

باوخ )
لبنح نب  دمحا  نب  هللا  دـبع  يارب  تسا : هتفگ  تالاوسلا "  للعلا و  باتک "  رد  لاس 819 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، يومح  هعامج  نب  زعلا  - 6

ار ادخ  لوسر  ربنم  يدرم  مدرک : لاوس  مردپ  زا  تسا : هتفگ  هللا  دبع  هک  هدرک  لقن  وا  زا  فوص ، نب  یلع  یبا  هک  تسا  یتیاور  شردـپ  زا 
یم ار  نآ  دیوج و  یم  كربت  نادب  دنک و  یم  سم 

هحفص 255 ] ] 

درادن یعنام  تفگ : مردپ  تسا ؟ تسرد  راگ  نیا  ایآ  دراد  ادخ  زا  باوث  دیما  راک  نیا  زا  دنک و  یم  نینچ  زین  ادخ ، لوسر  ربق  اب  دسوب و 
(. هحفص 443 دلج 2  ءافولا  ءافو  )

هتفگ یقارع  نیدـلا  یلو  زا  لقن  هب  لاعنلا "  هفـصب  لاعتملا  حـتف  رد "  لاس 1041 ه  رد  یفوتم  یکلام ، يرقم  دـمحم  نب  دـمحا  همالع  - 7
زا هک  ما  هدید  ظافح  زا  رگید  رـصان و  نبا  طخ  اب  یمیدق  هوزج  رد  لبنح  نب  دمحا  راتفگ  رد  تسا : هتفگ  الع  نب  دیعـس  وبا  ظفاح  تسا :

ناشن هیمیت  نبا  هب  ار  دـمحا  راتفگ  دـیوگ  یم  وا  درادـن . یعنام  دومرف : دـش ، لاوس  ادـخ  لوسر  ربنم  ربق و  ندیـسوب  دروم  رد  دـمحا  ماـما 
تسوا ؟ راتفگ  ینعم  ای  تسوا  راتفگ  مناد  یمن  اما  تسا  یگرزب  درم  مشیپ  دمحا  منک ، یم  بجعن  تفگ : درک و  بجعت  رایسب  میداد 
هدروخ ار  شبآ  هتـسش و  ار  یعفاش  هماج  هک : هدـش  لقن  ام  يارب  دـمحا  زا  هک  یتروص  رد  تسا  راتفگ  نیا  رد  یبجعت  هچ  دـیوگ : یم  وا 

. تسا
؟ دومن دهاوخ  مارتحا  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  راثآ  هباحص و  هب  تبسن  سپ  دنک ، مارتحا  هزادنا  نیا  ات  ملع  زا  وا  هک  یتقو 

: یلیل هب  تبسن  نونجم  لوق  زا  تسا  هدورس  وکین  ردقچ  و 
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یلیل  راید  یلع  رما 
اراذجلا اذ  راذجلا و  اذ  لبقا 

یبلق  نفغش  رایدلا  بح  ام  و 
ارایدلا نکس  نم  بح  نکل  و 

تنوکس نآ  رد  هک  یـسک  نآ  هدرکن ، ریخـست  ار  ملد  یلیل  راید  هب  هفالع  مسوب ، یم  ار  راوید  نآ  راوید و  نیا  مرذگ ، یم  یلیل  راید  زا  " 
 ". تسا هتخاس  دوخ  نوتفم  ارم  دراد 

زین لالب  تشاذگ و  یم  فیرـش  ربق  يور  ار  شتـسار  تسد  امهنع  هللا  یـضر  رمع  نب  هللا  دـبع  هک : تسا  هدرک  لقن  هلمح  نبا  بیطخ  - 8
و  داهن . یم  نآ  يور  ار  شیور 

زا هاگره  هک : دنا  هدرک  حیرصت  هکنانچ  تسا . هداد  يوتف  نآ  هب  دلاو  موحرم  هکنانچ  دنرادن  تهارک  دشاب  هتـشاد  كربت  دصق  رگا  يرآ 
دسوبب . ار  اصع  هاگنآ  دنک  هراشا  نآ  هب  یئاصع  اب  تسا  بحتسم  دشاب ، زجاع  دوسالا  رجح  هب  ندز  تسد 

دـلج 1 بلاطملا "  ینـسا  هیـشاح "  رد  هک  بلاطلا "  ضور  هیـشاح "  رد  خویـشلا  خیـش  يراـصنا  كرزب  یلمر ، دـمحا  ساـبعلا  وبا  - 10
فنصم لوق  زا  دعب  هحفص 331 

هحفص 257 ] ] 

: تسا هتفگ  تسا  هدش  پاچ  ددرگ "  کیدزن  هدش  یم  کیدزن  وا  هب  شتایح  نامز  رد  هآ  روط  نامه  روبق "  ترایز  قلطم  بادآ  هرابرد 
لقن یناهفصا  یـسوم  وبا  ار  نیا  دتـسیاب ، اعد  يارب  هلبق  هب  ور  مالـس و  يارب  تشپ  هب  ور  دسوبب ، ای  دنزب و  تسد  ار  ربق  دیابن  یلک  روط  هب 

. درادن یعنام  دسوبب  ای  دنک  سمل  كربت  دصق  هب  دشاب ، یملاع  ای  ادخ  یلو  ای  ربمایپ  ربق  رگا  يرآ  تسا : هتفگ  هاگنآ  تسا  هدرک 
ءاملع شور  تسا ، هتفگ  هاگنا  تسا ، زئاج  شندرک  سمل  ربق و  ندیسوب  هک : هدرک  لقن  یعفاش  يربط  نیدلا  بحم  زا  يرـشان  بیط  - 11

: تسا هدناوخ  ار  رعش  نیا  هدوب و  نینچ  هتسیاش 

ارثا  یمیلسل  انیار  ول 
رثالل فلا  فلا  اندجسب 

 ". مینک یم  هدجس  نآ  يارب  راب  رازه  رازه  مینیبب  یمیلس  زا  يرثا  رگا  " 
لوزن یحو و  اب  هک  ینیمز  رس  تسا : هتفگ  مرکا  ربمایپ  ربق  میظعت  هرابرد  يدایز  نانخـس  زا  دعب  ءافـشلا  رد "  یکلام ، ضایع  یـضاق  - 12

رپ حـیبست  سیدـقت و  اب  نآ  هنهپ  و  هتفر ، الاب  نآ  زا  حور  هکئالم و  هتـشاد و  دـمآ  تفر و  نآ  رد  لیئاکیم  لـیئزبج و  و  هدـش ، داـبآ  نآرق 
و تاولص ، دجاسم و  تایآ و  سرادم  هدش ، رشتنم  ملاع  راطقا  هب  نآ  زا  ربمایپ  تنس  ادخ و  نید  و  هتفرگرب ، رد  ار  رشب  دیس  شکاخ  هدش ،

متاـخ هاـگیاج  نیلـسرملا و  دیـس  فـقاوم  نیملـسم و  رعاـشم  نید و  کـسانم  تازجعم و  نیهارب و  دـهاعم  و  تاریخ ، لـئاضف و  دـهاشم 
تسا هتفرگرب  رد  ار  ادخ  لوسر  نادب  هک  تسا  ینیمز  نیتسخن  درک و  ادیپ  ندش  ناهج  شرتسگ و  هب  عورش  مالسا  هک  یماگنه  ناربمایپ ،
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. دوش هدیسوب  شیاه  راوید  اه و  هناخ  دوش و  مامشتسا  شیوب  زا  دریگ و  رارق  مارتحا  دروم  هک  تسا  نآ  هتسیاش  ینیمز  رس  نینچ 
زادگ و زوس و  وت  رطاخ  هب  نم  رد  تسا  هدرک  ادیپ  صاصتخا  تایآ  هب  تسوا و  اب  مدرم  تیاده  هک  یـسک  ناربمایپ و  نیرتهب  هناخ  يا  " 

. دراد دوجو  لعتشم  قشع 

هحفص 258 ] ] 

زا میوم  هک  یلاح  رد  ندیکم  ندیـسوب و  ترثک  زا  ینک ، رپ  اه  طایح  اهراوید و  نیا  زا  ار  میاه  ناتـسغاب  رگا  هک  تسا  ینامیپ  نم  رب  و  - 
. دش مهاوخ  هدیشخب  دنام  یم  ظوفحم  ندش  دیفس 

. دشاب ندمآ  وت  شیپ  ندیشک و  كاخ  هب  تروص  اب  هکنآ  ول  مدرک و  یم  ترایز  ارت  هراومه  دندوبن ، منامنشد  تعجارم و  هلاسم  رگا 
... " منک یم  ترضحم  میدقت  ار  تارجح  هناخ و  نیا  زا  هعطق  ود  متیحت ، عومجم  زا  يدوز  هب  نکیل 

 " یضاق لوق  زا  دعب  هحفص 577  دلج 3  ءافشلا "  حرـش "  رد  لاس 1069  رد  یفوتم  یفنح ، یجافخ  نیدلا  باهش  تاضقلا  یـضاق  - 13
جیه اب  تسا : هتفگ  دنک  سمل  ار  نآ  دبـسچب و  نآ  هب  دیابن  تفرگ  رارق  ربق  رانک  هک  یـسک  هدش  لقن : يدـنه  دیعـس  نب  دـمحا  باتک  زا 

فالخ نوچ  تسا ، هورکم  نآ  هب  شا  هنیس  ندنابسچ  ندرک و  سمل  ندیسوب و  سپ  دسوبن ، ار  نآ  دریگن ، سامت  نآ  اب  شندب  زا  تمسق 
يربط دمحا و  اذل  تسین و  یقافتا  هتبلا  تسا . هورکم  ندرک  سمل  ندیسوب و  دراد  رارق  نآ  رد  هک  ار  یحیرض  ره  نینچمه  و  تسا . بدا 

. درادن یعنام  نآ  ندیسوب  ندیبسچ و  دنا : هتفگ 
قوش هک  تسا  یسک  زا  ریغ  هب  طوبرم  تهارک  هک  هدش  هتفگ  و  تسا . هدنابسچ  فیرش  ربق  هب  دوخ  يراصنا  بویا  وبا  هک : هدش  تیاور  و 

یبا لوـق  دزن  هحفص 571  دـلج 3  رد  تسا و  ییوـکین  مـالک  نیا  و  تشاد ، دـهاوخن  تهارک  هنرگ  و  تسا ، هدرکن  هـبلغ  وا  رب  تـبحم  و 
هتفگ دـهد ؟ رارق  شرـس  يور  دراد  رارق  ربـق  يور  هلبق  رد  هک  ار  یلیدـنق  دـشاب  ادـخ  لوسر  يور  هب  ور  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هیکلم " :

هس ای  عرذ و  راهچ  هلصاف  هدش  هتفگ  سپ  دشاب ، يا  هلـصاف  ربق  وا و  نایم  دیاب  هکنیا  تسا و  ترایز  یگنوگچ  هب  داشرا  فرح  نیا  تسا :
رتشیب و  تسا . رتکیدزن  بدا  هب  هدوب  مسر  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هکنانچ  ندوب  رترود  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  بلطم  نیا  و  دـشاب . عرذ 

ندوب کیدزن  هک  دندقتعم  اه  یکلام  زا  یضعب  دنراد و  هدیقع  نیا ، هب  ءاملع 

هحفص 259 ] ] 

، تسا مالـسا  ردص  هب  طوبرم  نیا  تسا و  فلتخم  دارفا  بسح  هب  نآ  دوش و  شتایح  نامز  هلماعم  وا  اب  هک  هدش  هتفگ  تسا و  رت  هتـسیاش 
. دریگ یم  رارق  حیرض  رانک  اعبط  دنرادن ، یموهفم  رگید  تسا ، ندش  کیدزن  زا  عنام  هدش و  ینامتخاس  نآ  يور  هک  زورما  اما 

ثیدح و ءازجا  فیرـش و  فحـصم  ندیـسوب  هک : تسا  هدرک  لقن  ینامی  فیـصلا  یبا  زا  هدوب  اه  یعفاش  زا  هک  هکم  ءاملع  زا  یکی  - 14
. تسا زئاج  ناحلاص  روبق 

هک ار  يزیج  ره  ندیسوب  زاوج  دنا : هدرک  طابتسا  دوسالا  رجح  ندیسوب  تیعورـشم  زا  ءاملع  زا  یـضعب  تسا : هتفگ  رجح  نبا  ظفاح  - 15
لقن دمحا  نآ  ریغ  اما  بدا و  رد  تسا  يا  هقباسم  یمدآ  تسد  ندیـسوب  اما  نآ ، ریغ  هاوخ  دـشاب و  مدآ  هاوخ  دراد ، ار  میظعت  یگتـسیاش 
هتفگ نیا  تحص  شناوریپ  زا  یخرب  اما  درادن  یعنام  تفگ : دش ، لاوس  شفیرـش  ربق  ادخ و  لوسر  ربنم  ندیـسوب  دروم  رد  وا  زا  هک  هدش 

. دنا هتسناد  دیعب  دمحا  زا  ار 
دـصق هب  رگم  تسا  هورکم  فیرـش  ربق  ندیـسوب  تسا : هتفگ  هحفص 315  دـلج 8  بهاوملا "  حرـش "  رد  یکلام ، يرـصم  یناقرز  - 16
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. تسا دقتعم  نآ  هب  یلمر  هکنانچ  تشاد . دهاوخن  تهارک  تروص ، نآ  رد  هک  كربت 
هحفص 286 دلج 1  یعفاش ، هقف  رد  عاجش  یبا  خیش  نتم  رب  يزع  مساق  نبا  حرـش  رب  شا  هیـشاح  رد  یعفاش ، يزوج  اب  میهاربا  خیـش  - 17

ندیـسوب تسا  نینچمه  و  دـنهد ، یم  رارق  نآ  يور  هک  یتوبات  تسا  نآ  لـثم  تسا و  هورکم  نآ  ندرک  سم  ربق و  ندیـسوب  تسا : هتفگ 
دهاوخن تهارک  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  هب  كربت  دـصق  هکنآ  رگم  ءایلوا  ترایز  يارب  ندـش  لخاد  ماگنه  اـه  هناتـسآ 

، دوش یم  عقاو  يودبلا  دمحا  میاقآ  ترایز  رد  هکنانچ  دشاب ، ناوتان  درم ، نز و  طالتخا  نآ  لاثماو  ماحدزا  رطاخ  هب  نآ  زا  رگا  و  تشاد ،
فقوت یناکم  رد  دراوم  هنوگ  نیا  رد 

هحفص 260 ] ] 

هدرک حیرـصت  ءاملع  . دسوبب ار  نآ  سپ  دنک ، ربق  هب  هراشا  رگید  زیچ  اب  شتـسد  اب  دناوخب و  دـناوت  یم  هک  هچنآ  نآرق ، ءاعد و  زا  دـنک و 
. دسوبب ار  نآ  هاگنآ  دنک  هراشا  نآ  يوس  هب  اصع  ای  شتسد و  اب  هک  تسا  بحتسم  دشاب ، ناوتان  دوسالا  رجح  سم  زا  رگا  هک  دنا 

دای یلمر  ترابع  لقن  زا  دعب  هحفص 66  راونالا "  قراشم  هحفص 20 و "  بلاطملا "  زنک  رد "  یکلام  يوازمح  يودع  نسح  خیـش  - 18
دـصق هب  ءاـیلوا  روبق  ندیـسوب  زاوج  زا  نآ  سپ  تسین ، كربت  يارب  زج  فیرـش  ربـق  ندیـسوب  هکنیا : رد  تسین  یکـش  تسا : هتفگ  هدـش 

ياه ناتـسغاب  یغاب  ترـضح  نآ  ربق  هک : اـصوصخم  دوش  ینعم  نیمه  هب  لـمح  هتفگ ، فراـع  هک  ار  هچنآ  دـیاب  سب  تسا ، یلوا  كربت 
تسا . تشهب 

ار ناـحلاص  روـبق  هک  یـسک  تسا " : هتفگ  هیمیت  نبا  تسا : هـتفگ  هحفـص 133  نآرقلا "  ناقرف  رد "  یعفاـش ، یمازع  همالـس  خیـش  - 19
ناهانگ زا  ار  نآ  یهاگ  دراد : دروم  نیا  رد  ینوگ  هنوگ  راتفگ  وا  تسا "  هدش  بکترم  یگرزب  رایسب  هانگ  دیامن ، حسم  ای  دنک و  فاوط 

. دراد نآ  ریظن  یتاریبعت  رگید  یهاگ  كرش و  ار  نآ  یهاگ  هریبک و 
میمصت وا  اما  دندوب ، هتفای  تغارف  نآ  نیودت  یسرری و  زا  دیایب  ایند  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  ققدم  ءاهقف  ققحم و  نادنمـشناد  هک  یتروص  رد 

هدوب دـقعنم  شفالخ  رب  عامجا  وا  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دـیامن ، یم  هتفگ  قبط  عامجا  ياعدا  یهاگ  دـنک و  تفلاـخم  ناـنآ  اـب  هک  دراد 
نیا دنـشاب ، حیحـص  یـسرب  تسرد و  مهف  يراد  دـنک و  تقد  دـنا  هدوب  شدـعب  وا و  زا  شیپ  هک  یناـسک  وا و  راـتفگ  رد  یـسک  هکناـنچ 

. دبای یم  ینشور  هب  ار  تقیقح 
رظن هس  نآ  هرابرد  ملع  لها  دنیامن ، فاوط  نآ  رود  ای  دننک و  یم  حسم  ار  ربق  هک  نیملسم  ماوع  هکنیا : نآ  مروآ و  یم  یلاثم  اجنیا  رد  و 

. تسا هورکم  هن  رگ  درادن و  یعنام  دشاب  هقالع  تدش  يورزا  هک  یتروص  رد  تسا ، هورکم  اقلطم  تسا ، زئاج  اقلطم  دنراد :

هحفص 261 ] ] 

تفای تفای  یهاوخ  ینک  لمات  هدرمش ، ادخ  ریغ  تدابع  ار  نآ  هدرک و  ریفکت  ار  نیملـسم  نآ  ببـس  هب  هیمیت  نبا  هک  يروما  رد  هاگ  ره  و 
نید تایرورـض  ءزج  تسرد و  تسا "  كرـش  ادـخ  ریغ  يارب  یتداـبع  ره  نآ " : ياربک  هک  دـنک  یم  همدـقم  ود  هب  تشگرب  شلیلد  هک 

ره نآ " : يارغـص  یلو  تسا  هدرک  لالدتـسا  نآ  يارب  هدـش ، دراو  نیکرـشم  هراـبرد  هک  يداـیز  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هیمیت  نبا  و  تسا ،
غورد  " تسا . ادخ  ریغ  تدابع  نآ  بحاص  يارب  رذن  ای  ناویح و  حبذ  ای  نآ  ندرک  حسم  ای  ربق ، رود  فاوط  ای  بئاغ  ای  هدرم  يارب  یئادن 

شتـسردان هدـیقع  نیا  يارب  هدرک  لـیوات  ار  اـهنآ  ادـمع  اـی  هدـیمهفن  ار  اـهنا  ینعم  هک  یحیحـص  ثیداـحا  تاـیآ و  زا  هیمیت  نبا  تسا و 
. تسا هدومن  لالدتسا 
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دنرفاک  كرشم و  شعابتا  وا و  زج  ناناملسم  همه  زا : تسا  ترابع  هک  هتفرگ  یغورد  هجیتن  تسا  طلغ  شیارغص  دساف  سایق  نیا  زا  و 
در هرابرد  هدرـشف  یباتک  لاس 1922 ه  رد  یفوتم  یـساف ، دیجملا  دبع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ماما  قیقدـت ، لها  جات  قیقحت و  لها  ياقآ  و 

. تسا هداد  رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  هدوب  هتسیاش  هکنانچ  ار  نآ  و  هتشاگن ، قطنم  لوصا و  رظن  زا  بهذم  نیا 
یـسک تسا و  تیـصعم  شترایز  يارب  ترفاسم  تسا : هتفگ  هدرک و  تراسج  يدعت و  ادـخ  لوسر  رب  یتح  درم  نیا  دـیوگ : یم  هکنیا  ات 

. تسا كرشم  دبلطب ، يرای  هب  هدرک و  ادن  كرم  زا  دعب  ار  وا  هک 
یقلاخ و هک : دشاب  تقیقح  نیا  زا  ولمم  شلد  هاوخ  يرای  هچ  رگا  تسا  هدناوخ  گرزب  كرش  یهاگ  کچوک و  كرـش  ار  نآ  یهاگ  و 

لوبقم ریخ و  ره  همـشچ  رـس  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دوش ، یم  هتـساوخ  يرای  تجاح و  هک  ربمایپ  زا  تسین و  ادـخ  زج  يرثوم 
. دنا هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  وا  هرابرد  راصعا  عیمج  رد  اه  ناملسم  همه  هکنانچ  تسا ، هداد  رارق  هوعدلا  باجتسم  هعافشلا و 

نیدلا جات  ام  خیش  اب  تسا : هتفگ  ثدحم  يراصنا  دمحم  هللا  دبع  نیدلا  لامج  و 

هحفص 262 ] ] 

، مدوب وا  اب  نم  دـنک و  ترایز  ندوب  هیفرـشالا "  ثیدـحلا  راد  رد "  هک  ار  ادـخ  لوسر  نیلعن  تفرگ  میمـصت  وا  میتفر  قشمد  هب  یناهکاف 
: دناوخ یم  دوب  يراج  شکشا  هکیلاح  رد  دیلام و  یم  نآ  رب  ار  شتروص  دیسوب و  یم  ار  نآ  داتفا و  دید ، ار  كرابم  نیلعن  هک  یماگنه 

اهلصو  یلیل و  نونجملل : لیق  ولف 
؟ اهایاوط یف  ام  ایندلا و  ما  دیرت 

اهلاعن  بارت  نم  رابغ  لاقل :
اهاولبل یفشا  یسفن و  یلا  بحا 

زا مشیپ  وا  شفک  كاخ  رابغ  دـیوگ : نم  باوج  رد  وا  ار ، اهیف  اـم  اـیند و  اـی  یهاوخ  یم  ار  شلـصو  یلیل و  دوش : هتفگ  نونجم  هب  رگا  " 
 ". مبلط یم  افش  اهدرد  همه  يارب  نآ  زا  و  تسا . رتبوبحم  زیچ  همه 

هک یماگنه  باطخ  نب  رمع  نیب  ءاوبا "  رد "  هک  ار  یلـصفم  ثیدح  هحفص 54  دلج 2  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط  نیدلا  بحم  - 20
رمع هک  یتـقو  هدـمآ : نآ  رد  و  هدروآ . هدـش ، عقاو  هدوب  هتـساوخ  يراـی  وا  زا  هک  یخیـش  نیب  هدوب و  هکم  مزاـع  شناراـی  زا  رفن  دـنچ  اـب 

وا رب  داتـسیا ، شربق  رانک  ات  دـیود  رمع  منیب  یم  هک  ایوگ  تسا . هدرم  هک  دـیمهف  دـش  ایوج  درم  نآ  زا  دیـسر  ناکم  ناـمه  هب  تشگرب و 
يداع يدرم  ربق  رانک  دـشاب  زئاج  رمع  لثم  يارب  هک  یتقو  سپ  درک ، هیرگ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  نآ  سپ  دـناوخ  زاـمن  داتـسرف و  دورد 

نآ و نتفرگ  شوغآ  رد  ادخ و  لوسر  ربق  رانک  نداتـسیا  زا  ار  مالـسا  تما  زیچ  هچ  سپ  دنک ، هیرگ  دریگب و  شوغآ  رد  ار  نآ  دتـسیاب و 
؟ دراد یم  زاب  شتمصع  تیب  لها  روبق  ای  نآ و  رب  ندرک  هیرگ  ندیسوب و 

 " هدتقا مهادهبف  هللا  يده  نیذلا  کئلوا 
.( هیآ 9 ماعنا   "  ) دینک يوریپ  ناشیئامنهار  زا  سپ  تسا ، هدرک  تیاده  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 

هحفص 263 ] ] 
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هفاحق یبا  نب  رکب  یبا  ترایز 

: دیوگب دتسیاب و  هنع  هللا  یضر  قیدص  رکب  یبا  رس  يذاحم  ادخ ، لوسر  ترایز  زا  دعب  - 27
، رارسا رد  شنیما  يا  وت  رب  دورد  اهرفـس ، رد  وا  قیفر  يا  وت  رب  دورد  راغ ، رد  ادخ  ربمایپ  هارمه  وت  رب  دورد  ادخ  لوسر  هفیلخ  وا  رب  دورد 
وا يارب  ینیـشناج  وکین  هجوت  دـیامرف و  تیانع  دـهد ، یم  شربمایپ  تما  هیحان  زا  یماما  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرتهب  ام  هیحاـن  زا  وت  هب  ادـخ 

و يدومرف ، محر  هلـص  يدومن و  هداـمآ  ار  مالـسا  و  يدرک ، گـنج  تعدـب  هدر و  لـها  اـب  يدومیپ و  هجو  نیرتـهب  هب  ار  شهار  يدوب و 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  و  تفرگ ، ار  تنابیرگ  گرم  ات  يدوب  شلها  رای  قح و  هدنراد  اپب  هراومه 

. هدم رارق  هجیتن  یب  میرک  يادخ  يا  تتمحر  هب  شترایز  رد  ار  نامششوک  ناریمب و  شتبحم  اب  ار  ام  ایادخ 

باطخ نب  رمع  ترایز 

: دیوگب دریگ و  رارق  هنع  هللا  یضر  رمع  ربق  ربارب  رد  دنک و  تکرح  سپس  - 28
تیانع ار  شاداپ  نیرتهب  امـش  هب  ام  زا  ادـخ  اه ، تب  هدننکـش  يا  وت  رب  دورد  مالـسا ، هدـننک  راکـشآ  وت  رب  دورد  نانموم  ریما  وت  رب  دورد 
نامیتی سپ  يدرک ، يرای  گرم  تایح و  نامز  رد  ار  نیملسم  مالسا و  وت  ددرگ ، یـضار  هداد  رارق  هفیلخ  ارت  هک  یـسک  زا  ادخ  دیامرف و 
يدـهم يداه و  هدیدنـسپ و  ماما  ناناملـسم  يارب  وت  تفرگ و  ورین  وت  هلیـسو  هب  مالـسا  يداد و  رارق  تمحرم  دروم  ار  ماحرا  تلافک و  ار 

تمحر و دورد و  و  يدرک ، ناربج  ار  ناـنآ  یگتـسکش  و  يدومن ، لیدـبت  اـنغ  هب  ار  ناـنآ  رقف  يدرک و  عمج  ار  ناـنآ  یگدـنکارپ  يدوب 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب 

: دیوگ یم  ینیما 
 " زا رگید  حالفلا " و  یقارم  رد "  یفنح  هیقف  یلالبنرش  ار  ترایز  نیا 

هحفص 264 ] ] 

زا یعنام  چیه  دندوزفا ، نآ  رب  دنراد  یم  تسود  نیخیـش  لئاضف  زا  هک  ار  هچنآ  زورما ، ناگرزب  هکنآ : تیاهن  دنا ، هدرک  لقن  ناگتـشذگ 
یتقیقح نیا  دراذـگب و  ساپـس  نآ  زا  هدرک  فیدر  دـناد  یم  ترایز  دروم  صخـش  زا  هک  یبقانم  هنوگره  دـناوت  یم  رئاز  ریز  تسین ، نآ 

. تسا هتشاد  رظن  قافتا  نآ  هرابرد  هراومه  یمالسا  تما  هک  تسا 
: رگید ترایز 

شرـس اریز  دتـسرفب ، دورد  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  رب  هاگنآ  دـنک  تکرح  عرذ  کـی  رادـقم  هب  شتـسار  فرط  زا  دـیوگ : یم  ینالطـسق 
: دیوگب تسا و  ادخ  لوسر  هناش  يذاحم 

مالسا و زا  دنوادخ  درک  دییات  ار  نید  هدر "  زور "  رد  وت  هلیسو  دنوادخ  هک  یسک  يا  وت  رب  دورد  نیلسرملا ، دیـس  هفیلخ  يا  وت  رب  درود 
. شاب یضار  وا  رطاخب  ام  وا و  زا  ایادخ  دهد ، ریخ  يازج  وت  هب  نیملسم 

ریما يا  وت  رب  دورد  دیوگب : دتسرفب و  دورد  هنع  هللا  یضر  باطخ  نب  رمع  رب  هاگنآ  دنک  تکرح  عرذ  کی  ردقب  شتسار  تسد  زا  سپس 
، دیامرف تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  نیملـسم  مالـسا و  زا  ادخ  تسا ، هدرک  دییات  ار  نید  وا  هلیـسو  ادـخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  دورد  نانموملا ،

. شاب یضار  شرطاخب  ام  وا  زا  ایادخ 
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: رگید ترایز 
رب دورد  دیوگب : دتسرفب و  دورد  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  رب  هاگنآ  دشکب  بقع  عراذ  کی  رادقم  هب  ار  شتـسار  فرط  دیوگ : یم  يروجاب 

بقع عارذ  کی  رادقمب  زاب  سپـس  دیامرف . تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  ص )  ) دمحم تما  هیحان  زا  ادخ  ادخ ، لوسر  هفیلخ  يا  رکب  ابا  يا  وت 
ددرگرب شکرابم  يور  ربارب  شلوا  ياجب  سپـس  دیوگب ، هدش  هتفگ  البق  هک  هچنآ  دننامه  دتـسرفب  دورد  باطخ  نب  رمع  رب  هاگنآ  دـیایب 

. دوش لسوتم  ادخ  هب  وا  هلیسو 
ترابع : کی  اب  نیخیش  ترایز 

، ناگباوخمه يا  امش  رب  دورد  دیوگب " : ددرگرب و  عارذ  فصن  رادقم  هب 

هحفص 265 ] ] 

نیرتهب امـش  هب  ادـخ  نیملـسم ، حـلاصم  يارب  وا  زا  دـعب  ناگدـننک  مایق  نید  نتـشاداپب  رد  ادـخ  لوسر  نانواعم  ناریـشم ، ناریزو ، ناقیفر 
. دیامرف تیانع  ار  اه  شاداپ 

ام يارب  وا  میوش و  لسوتم  ادـخ  لوسر  هب  امـش  هلیـسو  ات  میدـمآ  امـش  شیپ  تسا : هدرک  هفاـضا  حـالفلا "  یقارم  رد "  یفنح  یلـالبنرش 
. دنک روشحم  دناریمب و  نآ  اب  درادی و  هدنز  ار  ام  شنیئآ  رب  دریذپب و  ار  نامششوک  هک  دهاوخب  نامیادخ  زا  دنک و  تعافش 

رگید : ترابع  اب  نیخیش  ترایز 
: تسا هدروآ  مرکا  ربمایپ  ترایز  لیذ  رد  بیبح  نبا 

رد شترازو  رب  ار  يربمایپ  ریزو  يازج  نیرتهب  شلها  مالسا و  هیحان  زا  دنوادخ  رمع ، رکب و  ابا  يا  ادخ  لوسر  ناهارمه  يا  امش  رب  دورد 
وا زا  دعب  دـیدوب و  شیارب  یبوخ  ناریزو  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  امـش  دـیامرف . امـش  هب  شتافو  زا  دـعب  شتفالخ  رب  شتایح و  نامز 
. دهد رارق  امش  اب  شتمحر  هب  ار  ام  تشهب و  رد  ادخ  لوسر  هارمه  ار  امش  نآ  ضوع  رد  ادخ  سپ  شتما ، رد  راکوکین  لداع و  نانیشناج 

موس : ترابع  اب  نیخیش  ترایز 
شتایح ماگنه  نید  نتشاداپب  رد  وا  نانواعم  و  ادخ ، لوسر  ناریزو  يا  امـش  رب  دورد  دیوگب : نانآ  ترایز  ماقم  رد  رئاز  دیوگ : یم  یلازغ 

ادخ سپـس  دـیدومن ، یم  لمع  شتنـس  هب  دـیدرک و  یم  يوریپ  وا  زا  اهراک  همه  رد  هک  وا  زا  دـعب  تما  نایم  رد  نید  روما  ناگدـناداپب  و 
دیامرف . تیانع  امش  هب  نید  رد  ار  ربمایپ  ناریزو  يازج  نیرتهب 

. دنک یم  تیافک  ياه  هتفگان  زا  دمآ  هتفگ  هک  هچنآ  دراد  دوجو  هریغ  رهنالا " و  عمجم  باتک "  رد  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  ترابع  و 
مرکا ربمایپ  هب  اهنآ  هلیـسو  دـنک ، ناشـشیاتس  دـناد  یم  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا : هتفگ  هحفص 265  دـلج 1  لخدـملا "  رد "  جاحلا  نبا 

. دهد رارق  شجئاوح  ءاضق  رد  عیفش  ار  اهنآ  دوش ، لسوتم 

هحفص 266 ] ] 

بحتـسم رادـقم  نیمه  دـنکن و  فقوت  نآ  اعد  زامن و  رادـقم  زا  شیب  هک  دـنک  یم  باجیا  بدا  هکلب  دـنامن ، دایز  فیرـش  مرح  رد  - 29
تسا .

فیرش مرح  زا  عادو 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 148 

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


رانک راب  نیرخآ  يارب  هک  تسا  بحتـسم  دوش ، جراخ  هنیدـم  زا  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  ادـیپ  تغارف  ترایز  زا  رئاز  هک  یماگنه  - 30
هب مه  زاب  هک  دهاوخب  ادـخ  زا  و  دـنک ، عادو  مرکا  ربمایپ  اب  دـناوخب و  هرابود  تشذـگ ، هکنانچ  ار  ترایز  ياعد  دـیایب و  ادـخ  لوسر  ربق 

شیپ ادخ  لوسر  ماقم  عضوم  هک  کچوک  هضور  رد  زامن  تعکر  ود  سپس  دشاب ، تمالس  هب  رفـس  رد  ددرگرب و  هنیدم  هب  ترایز  ناونع 
. دناوخب هدوب  دوش ، هفاضا  دجسم  رد  نامتخاس  هکنآ  زا 

نیرخآ ار  نیا  دتـسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  دـیوگب : دـهن و  نوریب  ار  شپج  ياـپ  لوا  دـیایب ، نوریب  تساوخ  هک  یتقو 
يا نادرگب  ناسآ  منطو  هداوناخ و  يوسب  ار  متـشگرب  و  راد ، متمالـس  هب  رفـس  نیا  رد  و  زیرب ، شترایز  اب  ار  مناهانگ  هدـم و  رارق  متراـیز 

ناگدنشخب . نیرت  هدنشخب 
. یئامرف نامتیانع  يوش  یم  یضار  يراد و  تسود  هک  هچنآ  لمع  زا  يوقت و  یکین و  رفس  نیا  رد  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  دیوگب : و 

تیانع اب  ام  ایادخ  ناسآ ، ار  شیرود  زاس و  راومه  ار  نامرفس  تالکشم  ایادخ  شاب ، نام  هداوناخ  رد  ام  هفیلخ  رفـس ، رد  ام  هارمه  ایادخ 
هب ار  ام  تشگرب  شاب و  ریخ  اب  ام  بحاصم  ایادـخ  میدرگ ، یم  رب  نام  هداوناخ  يوس  هب  تبقاـع  يدـب  رظنم و  نزح  رفـس و  لکـشم  زا  وت 

تیاـضر ترفغمو و  لاـمعا  یلوـبق  تمالـس و  اـب  اـمرف و  ناـمتیافک  تسا  هدرکن  اـی  هدرک و  نامدـصق  هک  هچنآ  هـب  تبـسن  ریگ و  هدـهع 
. هدم رارق  فیرش  لحم  نیا  هب  تبسن  مدهع  نیرخآ  ار  نیا  نامنادرگرب و 

هب تشگرب  هدم و  رارق  تلوسر  مرح  هب  تبـسن  مدهع  نیرخآ  ار  نیا  ایادخ  دیوگب : دعب  دـنک و  هداعا  ار  شیپ  ترایز  اعد  مالـس و  هاگنآ 
. امرف مبیصن  ترخآ  ایند و  رد  تیفاع  ششخب و  و  نادرگ ، ناسآ  نم  رب  ار  فیرش  مرح  ود 

هحفص 267 ] ] 

نادرگرب "  تمینغ  تمالس و  اب  نام  هداوناخ  هب  ار  ام  تسا " : هدرک  هفاضا  ینغملا "  رد "  ینیبرش 
عادو وت  اب  دیوگب : اعد  مالـس و  زا  دعب  دیایب و  فیرـش  ربق  رانک  تسا  بحتـسم  تشاد  تعجارم  میمـصت  هک  یتقو  تسا : هتفگ  ینامرک  و 

رب رکش  دنکن و  عطق  ام  زا  ار  تمرح  ترایز  راثآ  هک  یهاوخب  ادخ  زا  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  تسین . ناسآ  ام  رب  تتقرافم  عادو  اما  میدرک 
. دیامرف نامیزور  ار  تمعن  نیا 

زامن تعکر  ود  ندـمآ  نوریب  ماگنه  دـنک و  هکرابم  هضور  هب  هجوت  سپـس  هدـم ، رارق  ربمایپ  ربق  تراـیز  زا  هدـهع  نیرخآ  ار  نیا  ایادـخ 
دیامن . ار  اجنآ  هب  تشگزاب  تساوخرد  ادخ  زا  دناوخب و 

نآ ياه  هاگترایز  رگید  عیقب و  همئا  ترایز 

دورب و عیقب  ترایز  هب  تسا  هتفگ  یهکاف  هکنانچ  هعمج  زور  اصوصخم  زور و  ره  ادـخ  لوسر  ربق  ترایز  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  و  - 31
زور اصوصخم  تسا : هدوزفا  يروخاـف  تسا و  هتفگ  نینچ  يوون  دورب و  عیقب  هب  زور  ره  هک  تسا  بحتـسم  تسا  هدـمآ  مولعلا  ءاـیحا  رد 

. هعمج
ام ياقآ  نینموملا  ریما  قداص ، ماما  رقاب و  ماما  نیدـباعلا و  نیز  یلع و  نب  نسح  سابع و  دورب و  تارازم  دـهاشم و  تراـیز  يارب  عیقب  هب 
ام ياقآ  اصوصخ  ناعبات  هباحص و  زا  يرایسب  هیفـص و  شا  همع  ترـضح و  نآ  نارـسمه  زا  يا  هدع  ادخ و  لوسر  رـسپ  میهاربا  نامثع و 

دیوگب : دیامن و  ترایز  ار  عفان  کلام و 
هب زین  ام  دیتسه و  نینموم  هناخ  رد  هک  امش  رب  دورد  دیدرک  امش  بیـصن  هک  یکین  نایاپ  هچ  نید و  رد  ناتیئابیکـش  ربارب  رد  امـش  رب  مالس 

. دناوخب صالخا  هروس  یسرکلا و  هیآ  دش و  میهاوخ  قحلم  امش 
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قحلم امش  هب  دهاوخب  ادخ  رکا  ام  دیناگتفرگ و  تقبس  امش  دیتسه . نینموم  هناخ  رد  هک  یمدرم  امش  رب  دورد  دیوگب : تسا  هتفگ  يوون  و 
دروم نانآ  زا  دعب  و  امرفم ، مورحم  ناشرجا  زا  ار  ام  ایادخ  دزرمایب ، ار  عیقب  مدرم  ادخ  دش . یهاوخ 

هحفص 268 ] ] 

. زرمایب ار  اهنآ  ام  هدم و  رارق  نامناحتما 
رد دندش  جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هدش و  هنهک  ياهدسج  نیا  اراگدرورپ  يا  ایادـخ  تسا : هدوزفا  نیـسح  یـضاق  و 

کنخ ناشیا  رب  ار  ناشهاگیاوخ  ایادخ  ناسرب  اهنآ  هب  ار  ممالـس  نک و  لخاد  اهنآ  هب  تا  هیحان  زا  یحور  و  دندوب ، نموم  وت  هب  هک  یلاح 
شخبب . ار  نانآ  نادرگب و 

ادـخ لوسر  زا  يوریپ  هب  ات  دور  یم  عیقب  هب  تساوخ  رگا  تسا  راتخم  رئاز  تسا : هتفگ  هحفص 265  دلج 1  لخدملا "  رد "  جاحلا  نبا  و 
، دنک عورـش  هنع  هللا  یـضر  نافع  نب  نامثع  هفیلخ  تیموس  زا  ءادتبا  دش ، عیقب  دراو  هک  یتقو  دنک ، ترایز  دـننوفدم  اجنآ  رد  هک  یناسک 
ار عیقب  لها  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  تنـس  لاثتما  دـصق  راـک  نیا  رد  و  دـنک ، تراـیز  ار  ناـگرزب  زا  رگید  سپ  ساـبع ، ربمغیپ  يومع  سپ 
رد لمع  دروم  بحتـسم و  ادـخ و  هب  برقت  هلیـسو  اتاذ  نآ  هک  دراد  تلالد  تسا و  ترایز  رد  صن  لمع  نیا  و  تسا ، هدرک  یم  تراـیز 

تسا . هدوب  راکشآ  فلخ  فلس و  شیپ  شندوب  بولطم  تسا و  نید 
دیوگ : یم  ینیما 

ناکمه دـید  دروم  دـبای  ءالیتسا  نآ  رب  داسف  هناراـکتیانج  ياـه  تسد  هکنآ  زا  شیپ  هتفرگ  یم  رارق  تراـیز  دروم  عیقب  رد  هک  يدـهاشم 
لیـصفت روطب  هدرک و  لقن  ار  اهنآ  همه   101 هحفص 105 -  دـلج 2  ءاوفلا "  ءافو  رد "  يدوهمـس  هک  هدوب  دایز  اهنآ  تسا و  هتـشاد  رارق 

: درک هعجارم  اجنآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمهس  دئاوف  نآ  رد  تسا و  هدومن  ثحب  اهنآ  هرابرد 

دحا ءادهش  ترایز 

دنک . ترایز  ار  دحا  ءادهش  هک  تسا  بحتسم  یجاح  يارب  - 32
ربمایپ يومع  هزمح  ترضح  ربق  ترایز  اصوصخم  دورب  ترایز  هب  هبنشجنپ  زور  هک  تسا  نیرتهب  دنا : هتفگ  نارگید  یلالبنرش و  يوون و 

. مالسا یمارگ 

هحفص 269 ] ] 

اب تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  رجح  نبا  و  تسا . دـحا  ءادـش  تراـیز  هب  صوـصخم  هبنـشرد  زور  تسا : هـتفگ  هیاـفکلا "  رد "  يروخاـف 
دیامن  عورش  هنع  هللا  یضر  هزمح  ربق  زا  دورب و  دحا  ءادهش  ترایز  هب  تراهط 

، دنگوس مناجب  و  دیتسرفب ، مالس  نانآ  رب  دینک و  ناشترایز  هک : تسا  هدش  دراو  تسا : هتفگ  هحفص 83  بدالا "  نسح  رد "  یناهکاف  و 
زا ترابع  ار  مالس  نانآ  ندرک  هک  تسا  مولعم  و  داد ، دنهاوخ  ار  شباوج  تمایق  زور  ات  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  مالـس  نانآ  رب  یـسک  چیه 

دوب  دهاوخ  باجتسم  ناشیاعد  هک  تسین  یکش  تسا و  نارئاز  قح  رد  ندرک  اعد 

مالسا راوگرزب  ربمایپ  يومع  هزمح  ترایز 
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، ادخ ریـش  يا  وت  رب  دورد  ءادهـشلا ، يا  وت  رب  دورد  هدیزگرب ، ربمایپ  يومع  يا  وت  رب  دورد  دیوگ : یم  مارتحا  بدا و  لامک  رد  رئاز  - 33
تمحر و دورد و  دهد ، رارق  تهاگیاج  ار  تشهب  دـنادرگ و  یـضار  ار  وت  ددرگ و  یـضار  وت  زا  ادـخ  ادـخ ، لوسر  ریـش  يا  وت  رب  دورد 

. ادخ هار  نادیهش  يا  امش  رب  ادخ  تاکرب 
هزمح ترضح  هب  بوسنم  هک  تسا  يزمرق  كاخ  دحا ) هوک  رد   ) ءادهش فارطا  رد  تسا : هتفگ  هحفص 153  شا  هلحر "  رد "  ریبج  نبا 

. دنیوج یم  كربت  نآ  هب  مدرم  تسا و 

ءادهش هیقب  ترایز 

ضوع رد  امـش  رب  دورد  دـیوگب : و  دـنرفن ) داـتفه  دـحا  ءادهـش  هک  تسا  نیا  روهـشم  و   ) دـنک هجوـت  ءادهـش  رگید  روـبق  هب  هاـگنآ  - 34
امـش زا  ادخ  ناکین ، يا  امـش  رب  دورد  نادیهـش ، يا  امـش  رب  دورد  تسا ، امـش  راظتنا  رد  ینایاپ  وکین  هچ  دیدومن و  نید  رد  هک  یئابیکش 

. دنادرگب یضار  ار  امش  ددرگ و  یضار 
دورف لحم  اجنآ  اریز  ددرگ ، لـسوتم  شیاـهزورآ  هب  ندیـسر  رد  اـهنآ  هلیـسو  تسا : هتفگ  هحفـص 230  بلاـطملا "  زنک  رد "  يوازمح 

یشخب حور  ياه  میسن  ناتیگدنز  نارود  رد  ناتیادخ  يارب  هدومرف " : ادخ  لوسر  هک  هدوب  یهلا  ياه  تمحر  ندمآ 

هحفص 270 ] ] 

زا رئاز  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ، یهلا  ياه  تمحر  ندمآ  نیئاپ  لحم  ناکم  نیا  هک  تسین  یکـش  دیهد "  رارق  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  تسا 
. ددرگ دنم  هرهب  ینابر  ياه  میسن  نیا 

يارب تسا  راوازـس  سپ  دنتـسه ، شلوسر  راگدرورپ و  يوس  هب  كرزب  ياه  هلیـسو  ادخ و  ناتـسود  نانآ  هک  یتروص  رد  دـشابن  هنوگچ 
اهنآ هب  هک  یسک  دنتـسه  يا  هدنز  نامیرک  نانآ  نوچ  ددرگ ، زئاف  یلاع  تاجرد  هب  لئان و  شیاهوزرآ  هب  هدش  لسوتم  اهنآ  هب  هک  یـسک 

. دنک یمن  تعجارم  مارکا  نودب  ناشرئاز  ددرگ و  یمن  رب  مورحم  دنک ، هجوت 
یم يوریپ  وا  زا  زین  نم  هدروآ  بترم  ار  دـحا  ءادهـش  ياه  مسا  راجنلا  نبا  تسا : هتفگ  هحفص 113  دـلج 2  ءافولا "  ءافو  رد "  يدوهمس 
نب هللا  دبع  بلطملا ، دبع  نبا  هزمح  تسا : نینچ  نآ  دنک و  مالس  غالبا  ناشمسا  اب  دتسرفب  دورد  اهنآ  رب  دهاوخ  یم  هک  یسک  دشاب  منک .
نب تباث  تباث  نب  رمع  تباث ، نب  هملس  سنا ، نب  ثراحلا  ذاعم ، نب  ورمع  نامثع ، نب  سامـش  دایز ، نب  هرامع  ریمع ، نب  بعـصم  شجح ،
نب دیبع  سوا ، نب  سایا  سوا ، نب  ثراحلا  لهـس ، نب  دابع  یطبق ، نب  بابحلا  یطق ، نب  یفیـص  رباج ، نب  لیـسح  شقو ، نب  هعافر  شقو ،
نب هللا  دـیبع  هملـسم ، نب  هیح  وبا  رماع ، یبا  نب  هلظنح  هداتق ، نب  سینا  ثراحلا ، نبا  نایفـس  وبا  بطاح ، نب  دـیزی  دـیز ، نب  بیبح  ناهتلا ،

هریبه وبا  دلخم ، نب  رماع  ورمع ، نب  تباث  ورمع ، نب  سیق  سیق ، نب  ورمع  بطاح ، نب  عیبس  هملسم ، نب  هللا  دبع  همثیخ ، نب  دعس  وبا  ریبج ،
، دـبع نب  ناـمعن  ثراـحلا ، نب  میلـس  ساـیا ، نب  ورمع  دـلخم ، نب  سیق  رـضنلا ، نب  سنا  تبث ، نبا  سوا  فرطم ، نب  ورمع  ثراـحلا ، نـب 

دبع هورف ، نب  بیقن  دعس ، نب  هبعلث  عیبر ، نب  هبلع  هبلع ، دیوس ، نب  دعس  نانس  نب  کلام  مقرالا ، نب  سوا  عیبر ، نب  دعـس  دیز ، نب  هجراخ 
نب هعافر  ساحـسحلا ، نب  هدابع  هدایز  نب  رذـحملا  کلام ، نب  نامعن  هدابع ، نب  ساـبع  هللا  دـبع  نبا  لـفون  یمهجلا ، هرمـض  ورمع  نب  هللا 

یلوم نمیا  وبا  ورمع ، نب  دالخ  حومجلا ، نب  ورمع  ورمع  نب  هللا  دبع  ورمع ،

هحفص 271 ] ] 
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، يدع نب  ثراحلا  هلیمن ، نب  کلام  یلعملا ، نب  دیبع  سیق ، دبع  نب  ناوکذ  سیق ، نب  لهـس  هدـیبع ، یلوم  هرتنع  ورمع ، نب  هدـیبع  ورمع ،
. راجنلا ینب  یلوم  ناسیک  يدع ، نب  سایا  نب  کلام 

 - هحفص 81 دلج 3  ماشه "  نبا  هریس  هب "  دنادب ، ار  ادخ  هار  نادیهش  نیا  یگداوناخ  تیصخش  یماسا و  لیـصفت  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
هک تسا  یشزرا  اب  دیفم و  راتفگ  دحا  ءادهـش  روبق  هرابرد   114 هحفص 119 -  دلج 2  ءافولا  ءافو  رد  يدوهمـس  يارب  دنک و  هعجارم   75

تفرگ . هدیدان  ار  نآ  دیابن 
ار ام  هک  تسا  یهوک  دحا  تسا : هدـمآ  حیحـص  رد  دـنک و  ترایز  ار  دـحا  هوک  دوخ  تسا : هتفگ  اه  یفنح  ققحم  مامه  نبا  لامک  - 35

. میراد تسود  ار  نآ  زین  ام  دراد  تسود 
 " میراد تسود  ار  نآ  ام  دراد و  تسود  ار  ام  دـحا  ناونع " : تحت  یباب  دـحا  گنج  نایاپ  رد  شحیحـص  رد  يراـخب  تسا : هتفگ  ینیما 

. تسا هداد  رارق 
، بیترت هب  تسا  هتفگ  یهکاف  تسا و  یلوا  هبنـش  زور  رد  دورب و  ءاـبق  دجـسم  هب  تسا : دـکوم  بحتـسم  تسا : هتفگ  يوون  هکناـنچ  - 36
، تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  یتیاور  هک  دراد  يرتشیب  بابحتسا  ناضمر  مهدفه  حبص  اصوصخم  تسا  یلوا  هبنـشجنپ  هبنـشود و  هبنـش ، زور 
، ناراتفرگ ياشگ  هرگ  يا  نابلط ، يرای  رای  يا  ناگراچیب ، سرداد  يا  دـیوگب : ءاعد  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  نآ  رد  تفر  اجنآ  هب  هکیتقو 
رد ار  تربمایپ  يراتفرگ  هکنانچ  امرف ، عفر  ار  میراتفرگ  تسرفب و  دورد  شلآ  دمحم و  نامیاقآ  رب  ناگدنامرد ، ياعد  هدـننک  تباجا  يا 

هیحان زا  زج  ورین  تکرح و  نیمحارلا  محرا  يا  معنلا ، مئاد  يا  ناسحا ، فورعملا و  ریثک  يا  نانم  يا  نانح و  يا  يدومرف  عفر  اـج  نیمه 
. تسین كرزب  هبترم و  دنلب  يادخ 

کی باوث  دننامه  شباوث  دناوخب  زامن  نآ  رد  دیایب و  ءابق ) دجسم   ) دجسم نیا  هب  یسک  ره  تسا : هدمآ  حیحص  روط  هب  ادخ  لوسر  زا  و 
زین یبهذ  مکاح و  تسا  هرمع 

هحفص 272 ] ] 

دنا . هتسناد  حیحص  ار  نآ 
زامن رطاخ  هب  نآ  رد  ندرک  حبـص  ءابق و  دجـسم  هب  نتفر  شدـصق  اهنت  دریگب و  لماک  ءوضو  یـسک  تسا : هدروآ  عوفرم  روط  هب  یناربط 

تشاد . دهاوخ  هدننک  هرمع  باوث  دناوخب  نآرقلا "  ما  یتعکر "  ره  رد  هک  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  و  دشاب ،
 " ینغملا رد "  ینیبرـش  بیطخ  تسا . هدمآ  بتک  رگید  حالفلا " و  یقارم  رد "  هکنانچ  هسدقم  نکاما  يوبن و  راثآ  رگید  هب  كربت  - 37
، دنناد یم  ار  اهنآ  هنیدم  مدرم  تسا و  عضوم  یـس  دودح  رد  هک  هنیدم  دـهاشم  رگید  هی  تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  هحفص 495  دلج 1 

ياههاچ نینچمه  نآ و  اب  نتفرگ  ءوضو  نآ و  زآ  ندیشون  سیرا " و  رئب  هب "  نتفر  ابق و  دجسم  عیقب و  ترایز  تسا  بحتسم  زین  دورب و 
نهع ءاحریب و  هصب ، هعاضب ، همور ، سرغ ، سیرا ، هاچ  زا : دنترابع  هک  هناگتفه  بآ 

هاچ بآ  هنیدـم و  يامرخ  زا  يرادـقم  دوخ  اـب  هک  تسا  بحتـسم  تسا : هتفگ  هحفـص 130  هیانعلا "  يوذـل  هیافکلا  رد "  يروخاف  - 38
. دشابن ماوت  راختفا  فلکت و  اب  هکنآ  طرش  هب  درواییب  هیده  ناونع  هب  ار  هدش  دای  ياه 

وا يارب  تسین  کیرـش  یب  ياتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  دـناوخب : هاگنآ  دـیوگب ، ریبکت  راب  هس  يدـنلب  ره  يور  نطو  هب  تعجارم  ماگنه  و 
يارب هدنراذگ  ساپس  هدننک و  هدجس  هدننک و  تدابع  هدننک و  هبوت  و  هدننک ، عوجر  تسا ، اناوت  زیچ  همه  رب  وا  تسا و  ساپس  تنطلس و 

تـسکش یئاهنت  ار  اهرکـشل  همه  هدومن و  زیزع  ار  شرکـشل  هدرک و  يرای  ار  شا  هدنب  تسا و  تسار  شا  هدعو  ادـخ  میتسه ، نامیادـخ 
تقرافم زا  نیگهودـنا  نایرگ و  تکرح  لاـح  رد  تسا  هتفگ  هحفص 158  دـلج 1  رهنـالا "  عمجم  رد "  هداز  خیـش  تسا " و  هداد  تسا 
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. دشاب مرکا  لوسر 

هحفص 273 ] ] 

تداـبع ناگدـننک ، هبوت  ناگدـننک ، عوجر  دـیوگب : دـیوگب و  ریبکت  دـسر  یم  هک  یگدـمآرب  ره  يور  هک  تسا  نیا  بحتـسم  روما  زا  و 
... ناگدننک و

الیوحت "  هللا  هنسل  دجت  نل  الیدبت و  هللا  هنسل  دجت  نلف  نیلوالا  هنس  الا  نورظنی  لهف 
رطاف . ) تفای یهاوخن  یلیوحت  لیدبت و  ادخ  تنـس  يارب  زگره  دـنراد ؟ راظتنا  دـنوش ، كاله  هتـشذگ  مما  تقیرط  هب  هکنآ  زج  نانیا  ایآ 

هیآ 43)

هحفص 274 ] ] 

ثحب نیا  عبانم  رداصم و 

یـسک ره  سپ  تسا  هدوب  نانآ  یهقف  بتک  هناگراهچ و  بهاذـم  ناگرزب  کـسانم  زا  هدـش  هتفگ  اـه  تراـیز  بادآ و  هراـبرد  هک  هچنآ 
: دیامن هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  دنک  ادیپ  هدیدرگن  رکذ  هک  اه  نآ  عبانم  هدش و  لقن  هک  یئاهزیچ  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  دهاوخب 

هدنسیون  باتک ،
یلازغ دماح  وبا  مالسالا  هجح  مولعلا ج 1 ص 246 ، ءایحا 

یلبنح لیقع  نبا  ءافولا  وب  هرکذتلا ،
یلبنح يرماس  هنینس  یبا  نبا  بعوتسملا ،

یکلام ير  دبع  هللا  دبع  وبا  دلج 1، لخدملا 
یعفاش یکبس  نیدلا  یقت  ، 52 هحفص 119 -  ماقسلا  ءافش 

یعفاش يدوهمس  نیدلا  رون  ، 431 هحفص 455 -  دلج 2  ءافولا  ءافو 
یعفاش ینالطسق  سابعلا  وبا  هیندللا ، بهاوملا 

یعفاش يراصنا  ییحی  وبا  هحفص 501 ، دلج 1  بلاطملا  ینسا 
یعفاش یمثیه  رجح  نبا  مظنملا ، رهوجلا 

یعفاش ینیبرش  بیطخ  دلج 1 ص 494 ، جاتحملا  ینغم 
یعفاش یهکاف  نیدلا  لامج  لسوتلا ، نسح 

یکلام ضایع  یضاق  ءافشلا ،
یفنح یلالبنرش  تاکربلا  وبا  حالفلا ، یقارم 

هحفص 275 ] ] 
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یفنح یجافخ  یضاق  ءافشلا ، حرش 
خیش رحبالا  یقتلم  حرش  رد  رهنالا  عمجم 

. هداز خیش  نمحرلا  دبع  یبلح ، میهاربا 
هداز يربک  شلاط  دمحا  یلوم  هحفص 73 ، دلج 3  هداعسلا  حاتفم 

یکلام یناقرز  هللا  دبع  وبا  ، 297 هحفص 335 -  دلج 8  بهاوملا  حرش 
یعفاش يروجاب  میهاربا  خیش  هحفص 348 ، دلج 1  یلازغ  نبا  حرش  رب  هیشاح 

یعفاش يودع  نسح  خیش  ، 183 هحفص 224 -  بلاطملا  زنک 
یتفم يروخاف  طسابلا  دبع  ، 125 هحفص 131 -  هیافکلا 

یعفاش ءاقسلا  یطعملا  دبع  هحفص 260 ، هینسلا  تاداشرالا 
بهاذم ءاهقف  زا  يا  هدع  دلج 1 ، هعبرالا  بهاذملا  یلع  هقفلا 

هحفص 276 ] ] 

روبق ترایز  هب  بیغرت 

قبط رب  قافتا  روط  هب  یمالـسا  بهاذم  ناگرزب  مامت  هدـش و  دراو  نآ  هب  بیغرت  روبق و  ترایز  روتـسد  قافتا ، دروم  حیحـص و  تنـس  رد 
، رهاوظ هب  ذخا  باب  زا  دنا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  يرایسب  هکنانچ  هیرهاظ  زا  یضعب  هکلب  تسا ، بحتسم  نآ  هک  دنا  هتفگ  هداد و  يوتف  نآ 

دنا . هدرک  بوجو  هب  مکح 
میروآ : یم  الیذ  ار  صوصن  نآ  زا  يرادقم  کنیا  و 

دنوادخ تسا : هدرک  هفاضا  يذمرت  و  دینک . ناشترایز  کنیا  مدرک  یم  ناتیهن  روبق  ترایز  زا  هک : تسا  هدمآ  عوفرم  روط  هب  هدیرب  زا  - 1
. دیامن ترایز  ار  شردام  ربق  هک  داد  نذا  شربمایپ  هب 

تسا . حیحص  نسح و  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  ننس  رد  يذمرت  هدروآ و  ار  نآ  شحیحص  رد  ملسم 
لقن ار  نآ  ملسم  يراخب و  حیحص  زا  هحفص 374  دلج 1  كردتسم  رد  مکاح  و  تسا ، هدروآ  ار  نآ  هحفص 89  دلج 4  ننس  رد  یئاسن  و 

تسا . هدرمش  حیحص  تایاور  زا  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 116  دلج 1  هنسلا  حیباصم  رد  يوغب  و  تسا . هدرک 
: تسا هتفگ  هحفص 210  دلج 4  لوصولا  ریـسیت  رد  عیبدـلا  نبا  هدرک و  لقن  ار  نآ  هحفص 118  دلج 4  بیهرتلا  بیغرتلا و  رد  يرذـنم  و 

دنا . هدرک  لقن  يراخب  زج  هناگشش  حاحص  نابحاص  ار  نآ 
اهربق تسا " : هدمآ  نینچ  یثیدح  رد  عوفرم  روط  هب  دوعسم  نب  هللا  دیبع  زا  - 2

هحفص 277 ] ] 

 ". دزاس یم  رکذتم  ترخآ  هب  تبسن  دهاز و  ایند  هب  تبسن  ار  یمدآ  اریز  دینک ، ترایز  ار 
هدرک و لـقن  ار  نآ  هحفص 170  دلج 2  هکم  رابخا  رد  یقرزا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  دـیلولا  وبا  هحفص 476 و  دلج 1  شننـس  رد  هجام  نبا 

هحفص دلج 4  يربکلا "  ننسلا  رد "  یقهیب  و  هتسناد ، حیحـص  ار  نآ  بیهرتلا  بیغرتلا و  رد  يرذنم  هحفص 375 و  كردتسم  رد  مکاح 
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 .. تسا هدروآ  ار  نآ  زین   77
هب ار  امـش  اریز  دینک ، ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدوب ، هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  کلام  نب  سنا  زا  - 3

 ". دزادنا یم  گرم  دای 
. تسا هتسناد  شحیحص  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 375  دلج 1  كردتسم  رد  مکاح 

هدوهیب ياه  فرح  دینک و  ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدوب ، هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  سابع  نبا  زا  - 4
 " دیئوگن .

. تسا هدروآ  ار  نآ  طسوالا "  ریبکلا " و "  رد "  یناربط  هدمآ : هحفص 58  دلج 3  یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ 
دهاوخب امـش  زا  سک  ره  کـنیا  مدرک  یم  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  نم  تسا "  هدـمآ  یعوـفرم  ثیدـح  رد  باـطخ  نب  دـیز  زا  - 5

 ". دنک ترایز  دنک ، ترایز 
تسا . هدرک  لقن  وا  زا  ار  نآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  هدروآ و  ریبکلا "  رد "  ار  نآ  یناربط 

( دزادنا یم  گرم  دای  هب  ار  امش   ) تسا گرم  روآدای  نآ  اریز  دینک ، ترایز  ار  اهربق  سپ  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هریره  یبا  زا  - 6
".

دلج شننس  رد  دواد  وبا  هحفص 476 و  دلج 1  ننسلا "  رد "  هجام  نبا  و  هحفص 441 ، دلج 1  شدنسم  رد  دمحا  شحیحص و  رد  ملـسم 
دلج 4 شیاربک  ننس  رد  یقهیب  هحفص 376 و  دلج 1  كردتسم "  رد "  مکاح  هحفص 90 و  دلج 4  ننسلا "  رد "  یئاسن  هحفص 72 و   2

. دنا هدروآ  ار  نآ  هحفص 118  دلج 4  بیهرتلا "  بیغرلا و  رد  يرذنم  هحفص 76 و 

هحفص 278 ] ] 

یم ناتتاریخ  رب  هک  دـینک  ناشترایز  کنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  ـالبق  نم  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  هدـیرب  زا  - 7
 ". دیازفا

دـلج 4 شننـس  رد  ار  نآ  زین  یقهیب  تسا و  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  یبهذ  اـب  وا  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 376  دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح 
. تسا هدروآ  هحفص 76 

دهاوخ یم  هک  سک  ره  کـنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  ـالبق  نم  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روـط  هب  کـلام  نبا  سنا  زا  - 8
دیئوگن "  هدوهیب  ياهفرح  و  دروآ ، یم  ترخآ  دای  دنایرگ و  یم  ار  مشچ  دنک و  یم  مرن  ار  لد  اریز  دنک  ترایز  دنک ، ترایز  ار  يربق 

حیحـص ار  نآ  یبهذ  اـهنآ و  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 376  دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح  237 و  هحفص 250 -  دلج 3  شدنـسم  رد  دمحا 
. تسا هدروآ  ار  نآ  زین  هحفص 77  دلج 4  شیاربک  ننس  رد  یقهیب  دنا و  هتسناد 

 ". دیئوگن هدوهیب  ياه  هفرح  دینک و  ترایز  ار  روبق  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  تباث  نب  دیز  زا  - 9
. تسا هدروآ  ار  نآ  هدمآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ  ریغصلا "  رد "  یناربط 

هحفص دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح  دزادـنا " . یم  ترخآ  دای  هب  ارت  هک  نک  ترایز  ار  اهربق  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روطب  رذ  یبا  زا  - 10
ار نآ  هحفص 118  دلج 4  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  يرذنم  و  دندامتعا ، دروم  هقث و  همه  نآ ، نایوار  تسا ، هتفگ  هدروآ و  ار  نآ   377

. تسا هدروآ 
ینخس دینک و  ترایز  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدمآ  یثیدح  رد  عوفرم  روط  هب  يردخ  دیعـس  یبا  زا  - 11

 ". دیئوگن دروآ  رد  بضغ  هب  ار  ادخ  هک 
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. دنتسه حیحص  تایاور  لاجد  نآ ، لاجر  تسا : هتفگ  یمثیه  دنا و  هدروآ  ار  نآ  ءهحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  رازب و 

هحفص 279 ] ] 

ياهفرح دـینک و  ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 12
دیئوگن "  هدوهیب 

. تسا هدروآ  ار  نآ  هحفص 77  دلج 4  شیاربک  ننس  رد  یقهیب 
تربع هیام  هک  دـینک  ناشترایز  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 13

". تسا
هتـسناد حیحـص  ار  نآ  یبهذ  قافتا  هب  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 375  دلج 1  كردتـسم  رد  مکاح  هحفص 38 و  دلج 3  شدنـسم  رد  دمحا 

: تسا هـتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هحفص 118  دـلج 4  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  يرذـنم  هحفص 77 و  دلج 4  شیاربک  ننـس  رد  یقهیب  دنا .
دنتسه . حیحص  تیاور  رد  جاجتحا  دروم  شنایوار 

. دنتسه حیحص  تیاور  لاجر  نآ  لاجر  تسا : هتفگ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  و 
یم هکنیا  اـت  میتـفر  نوریب  دـنک  تراـیز  ار  ءادهـش ، روبق  تساوخ : یم  هک  ادـخ  لوسر  اـی  هتفگ : تسا : هدـمآ  هللا  دـبع  نب  هحلط  زا  - 14

رد یقهیب  هحفص 319 و  دلج 1  شننس  رد  دواد  وبا   " تسا . ام  ناردارب  روبق  نیا  دومرف " : میدمآ ، ءادهـش ، روبق  رانک  هک  یتقو  دیوگ " :
تسا . هدروآ  ار  نآ  هحفص 249  دلج 5  يربک  ننس 

دینک ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  ترایز  ار  امش  نم  تسا " : هدمآ  یثیدح  رد  عوفرم  روط  هب  نینموملا  ریما  یلع  زا  - 15
 ". دروآ یم  ناتدای  هب  ار  ترخآ  هک 

هللا دبع  قیرط  زا  دـمحا  هکنآ  تیاهن  هدروآ  ار  نآ  هحفص 58  دلج 3  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  هحفص 145 و  دلج 1  شدنسم  رد  دمحا 
. تسا هدروآ  رت  رصتخم  ار  نآ  هحفص 452  دلج 1  شدنسم  رد  دوعسم  نب 

لوسر هب  ار  نآ  هک  یثیدح  رد  هکیلم  یبا  نبا  تسا " : هتفگ  هحفص 170  دلج 2  هکم . رابخا  رد  یقرزا  هللا  دبع  نب  دمحم  دیلولا  وبا  - 16
ای دنتسرفب  دورد  اهنآ  رب  دیورب و  ناتناگدرم  شیپ  تسا " : دومرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  تسا  هدناسر  ادخ 

هحفص 280 ] ] 

. تسا امش  تربع  هلیسو  اریز  هتشاد ،) کش  یعازخ   ) دینک اعد  ناشیارب 
تـسا رکذت  هیام  ناشترایز  هک  دینک  ناشترایز  کنیا  مدرک  یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هدـیرب  زا  - 17

تسا . هدروآ  ار  نآ  هحفص 72  دلج 2  شننس  رد  دواد  وبا  " . 
اهنآ و رب  دورد  ار  ناتترایز  دینک و  ناشترایز  کنیا  مدوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  نابوث  زا  - 18

 " دیهد رارق  ناشیارب  رافغتسا 
. تسا هدروآ  ار  نآ  ریبکلا "  رد "  یناربط  هدمآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ 

هک هچنا  زا  هدرم  اریز  یبوخ ، رگم  دیوگن  دنک و  ترایز  دنک ، ترایز  ار  يربق  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا " : هدـمآ  مرکا  ربمایپ  زا  - 19
 " ددرگ یم  تحاران  دوش  یم  تحاران  هدنز 
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تسا 20. هدرک  لقن  نآ  هحفص 19  دلج 1  قئاقرلا "  ظعاوملا و  یف  قئافلا  ضورلا  رد "  شیفیرح  بیعش  خیش 
رد ار  نآ  بیطخ  دـینک "  ترایز  ار  اهنآ  کـنیا  مدرک  یم  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  نم  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  رباـج  زا  - 20

. تسا هدروآ  هحفص 264  دلج 13  شخیرات 
. تسا امش  تربع  هیام  هک  دینک  ناشترایز  کنیا  مدرک و  یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  هملس  ما  زا  - 21

. تسا هدمآ  ءهحفص 58  دلج 3  یمثیه  دئاوزلا  عمجم  رد  هکناننچ  هدروآ   " ریبکلا رد "  ار ، نآ  یناربط 
امـش هب  و  دـیا ، هدـیمرآ  نینموم  ءهناخ  رد  هک  امـش  رب  دورد  تفگ : یم  تفر و  یم  عیقب  هب  ادـخ  لوسر  هک "  تسا  هدـمآ  هشیاع  زا  - 22

لها ایادخ  دش ، میهاوخ  قحلم  هللاءاش  نا  امش  هب  زین  ام  و  دیدرگ ، تیانع  دوب ، هدش  هداد  هدعو  ادرف  ءهرابرد  هک  هچنآ 

هحفص 281 ] ] 

 ". زرمایب ار  عیقب 
ار نآ  نارگید  هحفص 357 و  دلج 1  ینغم  رد  ینیبرش  هحفص 249 و  دلج 5  هحفص 79 و  دلج 4  ننس  رد  یقهیب  شحیحص و  رد  ملـسم 

. دنا هدرک  لقن 
ار یمدآ  نوچ  تسا : هتفگ  هک  منک  یم  رکف  هدومرف  زیوجت  هاکنآ  هدرک  یهن  روبق  تراـیز  زا  مرکا  ربماـیپ  تسا " : هدـمآ  هشیاـع  زا  - 23

 " دزادنا یم  ترخآ  دایب 
دنا و هدروآ  هحفص 58  دلج 3  دـئاوزلا  عمجم  رد  ار  نآ  یمثیه  دـنا و  هدروآ  هحفص 58  دـلج 3  دـئاوزلا  عمجم  رد  ار  نآ  یمثیه  رازب و 

.. دندامتعا دروم  نآ  لاجر  مامت  تسا : هتفگ  یمثیه 
 ". تسا تربع  اهنآ  رد  هک  دیتسرفب  دورد  اهنآ  رب  دینک و  ترایز  ار  ناتناردارب  تسا " : هدمآ  عوفرم  روط  هب  یثیدح  رد  هشیاع  زا  - 25

. تسا هدمآ  هحفص 58  دلج 3  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ  هدرک  تیاور  طسوا  رد  ار  نآ  یناربط 
. درک یم  هیرگ  دناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  درک و  یم  ترایز  هعمج  ره  ار  هزمح  شیومع  ربق  اهنع  هللا  یضر  همطاف  - 26

ثیدح نیا  نایوار  تسا : هتفگ  مکاح  دنا و  هدروآ  ار  نآ  هحفص 377  دلج 1  كردتسم  رد  مکاح  هحفص 78 و  دلج 4  شننس  رد  یقهیب 
. دندامتعا دروم  هقث و  ناش  همه 

هب لخب  هک  یسک  مشاب و  کیرش  راک  نیا  هب  بیغرت  رد  ات  مدرک  ششوک  هبناج و  همه  روطب  روبق  ترایز  زا  ثحب  رد  تسا : هتفگ  هاگنآ 
. شلآ دمحم و  رب  ادخ  دورد  تسا و  یبحتسم  لمع  نآ  هک  دنادب  دراد ، شهانگ 

هحفص 282 ] ] 

: دیوگ یم  ینیما 
دناوت یم  دـهاوخب  سک  ره  میناـشک ، یمن  ازارد  هب  ار  نخـس  هراـب  نآ  رد  نیا  زا  شیب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ثیداـحا  هراـب  نیا  رد 

. دبایب اهیندیشون  اهینابرق و  باب  رد  ثیدح ، هقف و  بتک  رد  ارنآ  لیصفت 
نیقداص  اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتایلف 

هیآ 34) روط ، هروس   "  ) دنروایب نآ  دننام  هب  یثیدح  دنیوگ ، یم  تسار  رگا  " 
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هحفص 283 ] ] 

روبق ترایز  بادآ 

هراشا

: تسا هلمج  نآ  زا  دنک و  تیاعر  ار  نآ  دیاب  رئاز ، صخش  هک  دراد  یبادآ  روبق  ترایز 
. دشاب كاپ  دیاب  رئاز  - 1

. شرس هن  دوش ، دراو  تیم  ياپ  هیحان  زا  رئاز  - 2
. دشاب تیم  يور  هب  ور  ترایز  ماگنه  - 3

. دیحوت نیسای و  تسا  بحتسم  دناوخب و  نآرق  دناوت  یم  هچره  - 4
. هلبق هب  ور  تیم  هب  ندرک  اعد  - 5

. دنیشنب هلبق  هب  ور  نآرق ، تئارق  ماگنه  - 6
. دشاپب ربق  يور  كاپ  بآ  - 7
. دهدب هقدص  تاوما  يارب  - 9

. دنکن دگل  ار  اهربق  دشاب و  هنهرباپ  رئاز  - 10

روبق لها  ترایز  یگنوگچ 

یم نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  تفگ : دمآ و  مشیپ  لیئربج  دومرف : ادـخ  لوسر  تسا " : هدـمآ  عوفرم  روط  هب  اهنع  هللا  یـضر  هشیاع  زا  - 1
رب دورد  وگب  دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  منک  ناشیاعد  هنوگچ  نم  دـیوگ : یم  هشیاع  ینک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  يورب و  عیقب  هب  دـهد 

میهاوخ قحلم  امش  هب  هللا  ءاش  نا  زین  ام  و  دزرمایب ، ار  نامناماگ  سپ  ناماگـشیپ و  ادخ  دنا ، هدیمرآ  راید  نیا  رد  هک  یناناملـسم  نانموم و 
. دنا هدرک  لقن  ار  نآ  نیثدحم  ءاهقف و  زا  يرایسب  شحیحص و  رد  ملسم  دش " 

هحفص 284 ] ] 

قحلم امـش  هب  هللا  ءاـشنا  زین  اـم  دـنا و  هدـیمرآ  راـید  نیا  رد  هک  یناناملـسم  ناـنموم و  رب  دورد  تسا " : هدـمآ  نـینچ  رگید  تـیاور  رد  و 
. تسا هدروآ  ار  نآ  هحفص 79  دلج 4  شیاربک  ننس  رد  یقهیب  مدبلط  یم  تیفاع  امش  ام و  يارب  ادخ  زا  دش ، میهاوخ 

هدیمرآ هناخ  نیا  رد  هک  ینانموم  امش  رب  دورد  تفگ " : دمآ و  ناتسربق  هب  ادخ  لوسر "  هک : تسا  هدمآ  هنع  هللا  یـضر  هریره  یبا  زا  - 2
 ". دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  هللا  ءاش  نا  ام  و  دیا ،

ادخ روبق ، لها  يا  امـش  رب  دورد  دومرف " : درک و  اهنآ  هب  ور  تشذگ و  یم  هنیدم  روبق  زا  ادـخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  سابع  نبا  زا  - 3
 ". دمآ میهاوخ  ناتلابند  هب  ام  دیئام و  ناماگشبپ  امش  دزرمایب ، ار  امش  ام و 

. دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هحفص 116  دلج 1  حیباصم  رد "  يوغب  يذمرت و 
امـش رب  دورد  دنیوگب " : هک  دومرف  یم  ناشمیلعت  دنتفر  یم  ناتـسربق  يوسب  مدرم  هک  یماگنه  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدـمآ  هدـیرب  زا  - 4

زین ام  دـیئام و  هلفاق  ورـشیپ  امـش  دـش و  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  هللا  ءاش  نا  زین  ام  و  دـیراد ، تنوکـس  راید  نیا  رد  هک  ناناملـسم  نانموم و 
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تسا . هدروآ  ار  نآ  هحفص 79  دلج 4  ننس  رد  یقهیب   " میتیفاع . راتساوخ  ادخ  زا  دوب ، میهاوخ  ناتوریپ 
: " دومرف راب  هس  اجنآ  رد  درک و  عییـشت  ار  نآ  ناتـسربق  ات  داتفا و  هار  يا  هزانج  لابند  مرکا  رمایپ  هک : تسا  هدـمآ  هثراح  نب  عمجم  زا  - 5

عمجم رد  دیامرف "  تیفاع  امش  هب  ادخ  دمآ ، میهاوخ  ناتلابند  هب  ام  ام و  ناورشیپ  امش  دنناملـسم ، نموم و  هک  یئاهنآ  روبق ، لها  رب  دورد 
. تسا هدمآ  تیاور  نیا  هحفص 60  دلج 3  دئاوزلا 

هدیمرآ راید  نیا  رد  هک  یناناملسم  نانموم و  يا  امـش  رب  دورد  تسا " : هتفگ  هفوک  روبق  ترایز  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  - 6
اشوخ رذگ ، رد  نامتاریصقت  رس  زا  زرمایب و  ار  اهنآ  ام  ایادخ  دش  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  يدوز  هب  زین  ام  دیئام و  هلفاق  ناورـشیپ  امـش  دیا ،

دراد و داعم  يوس  هب  نتفر  میمصت  هک  یسک  لاح  هب 

هحفص 285 ] ] 

 " تسا . دونشخ  یضار و  ادخ  زا  هدرک و  تعانق  جایتحا  رادقم  هب  دهد و  یم  ماجنا  وکین  لامعا 
اب هحفص 99  دلج 3  نییبتلا  نایبلا و  رد  ظحاج  و  تسا . هدرک  تیاور  هدمآ ، هحفص 299  دلج 9  دئاوزلا  عمجم  رد  هکنانچ  ار  نآ  یناربط 

. تسا هدروآ  نآ  ریظن  یتارابع 
نانموم و يا  امـش  رب  دورد  دومرف " : یم  دـش ، یم  ناتـسربق  دراو  هک  یماـگنه  ههجو ، هللا  مرک  نینموملا "  ریما  بلاـط "  یبا  نب  یلع  - 7

 ". رذگ رد  اهنآ  ام و  زا  توفع  اب  و  زرمایب ، ار  اهنآ  ام و  ایادخ  دیتسه ، بارخ  ياه  هلحم  كانتشحو و  ياه  هناخ  نانکاس  هک  ناناملسم 
ار ام  نیمز  زا  هک  تسار  يادخ  ساپـس  داد ، رارق  اه  هدرم  اه و  هدنز  زکرم  ار  هکرحلا  عیرـس  نیمز  هک  يادـخ  سپـس  دومرف " : یم  سپس 

ماجنا وکین  لامعا  دـنک و  داعم  دای  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـش ، میهاوخ  روشحم  نآ  يور  تشگ و  میهاوخ  رب  نآ  هب  هرابود  هدـیرفآ و 
 ". دشاب دونشخ  ادخ  زا  دنک و  تعانق  جایتحا  رادقم  هب  دهد و 

ءاـعد و روبق و  تراـیز  ادـخ  لوسر  تاداـع  زا  تسا : هتفگ  هحفـص 57  هداعـسلا "  رفـس  باتک "  رد  سوماق  بحاـص  يداـبآ ، زوریف  - 8
تسا "  بحتسم  ترایز  نیا  دننام  تسا و  هدوب  ناگدرم  يارب  رافغتسا 

زا دناوخب  ترایز  ماگنه  تسا : هتفگ  سپس  راید .. لها  يا  امش  رب  دورد  دیئوگب : دیدید  ار  ناتسربق  هک  یماگنه  دنک " : یم  هفاضا  هاگنآ 
 " تسا . هدناوخ  یم  تیم  زامن  ماگنه  هک  یئاعد  عون 

رب تردـق  و  دوب ، هدـش  ولگ  ضغب  یتحاران  تدـش  رثا  رد  داتـسیا و  امهنع  هللا  یـضر  ماـما  یلع  نب  نسح  ربق  يـالاب  هیفنح  نب  دـمحم  - 9
هدوب شخب  تزع  تتایح  رگا  و  دنک ، تمحر  ارت  ادخ  دمحم  ابا  يا  تفگ " : دمآ و  نخس  هب  سپس  تشادن  نتفگ  نخس 

هحفص 286 ] ] 

هنوگچ دراد و  رارق  تنفک  رد  هک  تسا  یندـب  نیرتـهب  هدوب و  مضنم  تندـب  اـب  هک  تسا  یحور  حور ، نیرتـهب  تسا و  روآ  تلذ  تگرم 
نماد رد  يدرک و  هیذغت  تقیقح  قح و  ياه  تسد  زا  یئاسک ، باحـصا  مجنپ  تیاده و  هار  ناربمغیپ و  نادنزرف  هیقب  وت  هک  دشابن  نینچ 
کـش تیارب  ار  ریخ  تسا و  نینوخ  ام  لد  تقارف ، اب  هچ  رگا  يدوب ، هزیکاپ  كاپ و  گرم  تاـیح و  ناـمز  رد  سپ  يدـش ، تیبرت  مالـسا 

 ". میرادن
هدروآ و مالـسا  تبغر  اب  دنک  تمحر  ار  بابخ  ادـخ  دومرف " : داتـسیا و  بابخ "  ربق "  يور  نینموملا "  ریما  بلاط "  یبا  نب  یلع  - 10

کین لمع  هک  ار  یـسک  شاداپ  ادخ  و  تشاذگ ، رـس  تشپ  ار  ثداوح  و  دنارذگ ، داهج  اب  ار  یگدـنز  و  دومن ، شـشوک  یگدـنب  هار  رد 
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 " دنک یمن  عیاض  دهد  ماجنا 
اب دـهد ، شاداپ  ار  تا  هتـسیاش  لامعا  دـنادرگب و  وکین  ار  تبور  ادـخ  تفگ " : داتـسیا و  قیدـص  رکب  یبا  شردـپ  ربق  يور  هشیاع  - 11

بئاصم نیرتگرزب  ادخ  لوسر  تبیـصم  زا  دعب  تتبیـصم  رگا  و  يدرک ، زیزع  ار  نآ  ترخآ  هب  لابقا  اب  راوخ و  ار  نآ  ایند  هب  ندرک  تشپ 
هب میئادخ و  کلم  ام  میوگ " : یم  سپ  مینآ ، وریپ  یئابیکش  رد  زین  ام  هداد و  تبیـصم  رب  ربص  هب  هدعو  ار  ام  ادخ  باتک  هدوب ، ثداوح  و 

هتشادن نمـشد  ار  تتایح  تسا  هتفرگ  ام  زا  ارت  رگا  وت  رب  ادخ  دورد  سپ  منک ، یم  دایز  شزرمآ  بلط  تیارب  میدرگ " و  یم  زاب  شیوس 
 ". تسا هدوبن  شوخ  لد  تگرم  زا  و 

ياه ناوختـسا  هدش و  هنهک  ياهدسج  نیا  راگدـیرفآ  يا  ایادـخ  تفگ " : یم  دـش  سم  ناتـسربق  دراو  هک  یماگنه  يرـصب ، نسح  - 12
ناسرب اهنآ  هب  ام  هیحان  زا  نک و  لخاد  تا  هیحان  زا  یحور  اهنآ  رب  دندوب ، نموم  وت  هب  هک  یلاح  رد  دندش ، جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدیـسوپ 

".
لاس رد  یفوتم  یئاط ، ریصن  نب  دواد  نامیلس  یبا  ربق  يور  كامس  نبا  - 13

هحفص 287 ] ] 

هانگ رد  قرغ  مدرم  هک  یتقو  رد  و  يدروآ ، یم  حبـص  هب  دـندوب  باوخ  هب  مدرم  هک  یلاـح  رد  ار  تبـش  دواد  يا  تفگ : داتـسیا و  165 ه 
 ". درمش ار  شلئاضف  مامت  هکنآ  ات  يدرب ، یم  يوس  وت  دندرک  یم  نایز  مدرم  هک  یماگنه  و  يدوب ، ملاس  وت  دندوب ،

ار هدرم  دناوت  یم  رئاز  دهد : یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  هعبرا  بهاذم  ناگرزب  همئا و  زا  لوقنم  روبق ، ترایز  هرابرد  يدایز  ظافلا  اجنیا  رد 
تافـص ندروآ  دای  اـب  و  درمـشب ، دـهاوخب  هک  ار  شلئاـضف  زا  یتلیـضف  ره  دـنک و  اـعد  شیارب  دـهاوخب  هک  یظفل  ره  اـب  دـنک و  تراـیز 

یبوخ هب  ار  تقیقح  نیا  نیخیـش  مرکا و  ربمایپ  تراـیز  رد  هدـش  داـی  ظاـفلا  دـیامن و  بلج  وا  هب  تبـسن  ار  ادـخ  تیاـنع  هجوت  شیوکین 
. دنک یم  نشور 

روبق : ترایز  نوماریپ  راتفگ 
میروآ : یم  الیذ  ار  اهنآ  زا  بهاذم  یخرب  هک  دنراد  يدیفم  ناوارف و  راتفگ  روبق  ترایز  نوماریپ  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب 

رب دورد  هوـحن  و  تسا : هـتفگ  هحفص 254  دـلج 1  لخدـملا "  رد  لاـس 737 ه  رد  یفوتم  یکلاـم ، ير  دـبع  هللا  دـبع  وبا  جاـحلا  نبا  - 1
ار ام  ناماگسپ  ناماگـشیپ و  دنوادخ  تاملـسم ، نیملـسم و  نانموم و  نینموم و  زا  اه  هناخ  نانکاس  امـش  رب  دورد  تسا " : نینچ  ناگدرم 

مهاوخ . یم  تیفاع  ام  امش و  يارب  دنوادخ  زا  دش  میهاوخ  قحلم  هللا  ءاش  نا  امش  هب  ام  زرمایب و 
" زرمایب ار  اهنآ  ام و  دیوگب " : سپس 

نوچ دنتـسه ، اعد  هب  دارفا  نیرتدنمزاین  هک  تسااهنآ  يارب  اعد  رد  شـشوک  دوصقم  اریز  درادن ، یعنام  یناوخب ، مک  ای  دایز و  اد  زا  هچنآ 
ای اـهاپ و  ءهیحاـن  رد  تسا  ریخم  هتبلا  دریگ . رارق  شیور  هبور  دنیـشنب و  تیم  ءهلبق  بناـج  رد  هاـگنآ  تسا . اـتوک ه  اـج  همه  زا  ناشتـسد 

نینچمه دنک و  اعد  تیم  يارب  دناوت  یم  هک  هچنآ  دتـسرفب و  ص )  ) دمحم رب  دورد  درآ و  ياج  هب  يادخ  ساپـس  و  دـنک ، سولج  شرس 
هدش  لزان  نیملسم  رب  ای  وا و  رب  هک  یثداوح  عفر  يارب  روبق  نیا  ربارب  رد 

هحفص 288 ] ] 

. دهاوخب ادخ  زا  ار  اهنآ  ندش  فرط  رب  دنک و  اعد 
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سپ دور . یم  تکرب  دـیما  هک  تسا  یناـسک  زا  هتفرگ  رارق  تراـیز  دروم  هک  یتـیم  رگا  تسا و  مومع  روط  هب  روبق  تراـیز  هوـحن  نیا  و 
دیاب سپ  تسا ، روما  نیا  همه  رد  لصاو  لسوت  رد  هدمع  وا  هک  دوش  لسوتم  مرکا  ربمایپ  هب  ءادـتبا  هکلب  ددرگ ، لسوتم  ادـخ  هب  وا  هلیـسو 

دیدرگ  لسوتم  تمایق  ات  شراکوکین  ناوریپ  وا و  هب 
راتفرگ یبآ  مک  هب  مدرم  دش و  یم  یلاسکشخ  هک  یماگنه  هنع ، هللا  یضر  باطخ  نب  رمع  تسا " : هدروآ  هنع  هللا  یضر  سنا  زا  يراخب 

هب کنیا  میدومن ، یم  ناراب  بلط  میدـش و  یم  لـسوتم  تربماـیپ  هب  ایادـخ  تفگ : یم  درک و  یم  ناراـب  بلط  ساـبع  هلیـسو  دـندش  یم 
دندش "  یم  باریس  سپ  امرف ، نامبا  ریس  سپ  میوش ، یم  لسوتم  تربمایپ  يومع 

شرداـم و ردـپ و  شدوخ و  يارب  هاـگنآ  ددرگ . لـسوتم  شناـهانگ  شزرمآ  شجئاوح و  ءاـضق  رد  ناتـسربق  لـها  وا  ناگتـسیاش  هب  سپ 
اب دـنبئاغ  وا  زا  هک  شینید  ناردارب  و  تمایق ، ات  ناشدـنزرف  ناشیاهدـنز و  نیملـسم و  ناـگدرم  ناتـسربق و  نیا  لـها  شبراـقا و  خـیاشم و 

، هدیـشخب تمارک  تفارـش و  هدیزگ و  رب  ار  نانآ  دنوادخ  اریز  دوش ، لسوتم  ادخ  هب  دایز  اهنآ  هلیـسو  دنک و  اعد  اهنآ  شیپ  دـنلب  يادـص 
. داد دهاوخ  رتشیب  ترخآ  رد  هداد  عفن  اهنآ  هلیسو  ایند  رد  هکنانچ  سپ 

تقیقح نیا  عرـش  رد  و  ناگدنب . ادخ و  نایم  هطـساو  نانآ  اریز  دوش ، لسوتم  اهنآ  هب  اهنآ و  شیپ  دورب  دهاوخ  یم  یتجاح  سک  ره  سپ 
قرـش و زا  ناگرزب  ءاملع و  هراومه  تسا و  روهـشم  بلطم  نیا  دنیادخ و  تیانع  هجوت و  دروم  نانآ  هک  هدش  هتـسناد  هدیـسر و  توبث  هب 

. دنتفای یم  يونعم  يرهاظ و  ظاحل  زا  ار  نآ  تکرب  دنتسج و  یم  كربت  نانآ  روبق  ترایز  اب  برغ 
رد ءاجنلا "  یبا  خیـشلا  تامارک  یف  هاجتلالا  لهال  هاـجنلا  هنیفـس  هب  موسوم  شباـتک  رد  هللا ، همحر  ناـمعن  نب  هللا  دـبع  وبا  ماـمالا  خیـش  و 

رطاخ هب  ناگتـسیاش  روبق  ترایز  هک  هدیـسر  توبث  هب  رابتعا  تریـصب و  نابحاص  يارب  تسا " : هتفگ  نینچ  هراب ، نیا  رد  شراتفگ  نمض 
هک روط  نامه  ناگتسیاش  تکرب  اریز  تسا ، بوبحم  نتفرگ  تربع  كربت و 
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همئا شیپ  اهنآ  هلیـسو  نتـساوخ  تعافـش  ناگتـسیاش و  روبق  شیپ  اعد ، و  تسا ، يراج  زین  ناشتافو  زا  دـعب  هدوب  يراج  شتایح  نامز  رد 
. تسا هدوب  لمع  دروم  هراومه  نیبم  عرش  ءاملع  نید و 

هک تسا  ادـخ  لوسر  هتفگ  اـب  هآ  دوشن  ضارتـعا  دوش "  لـسوتم  اـهنآ  هب  دورب و  ناـنآ  روبق  شیپ  دراد  یتجاـح  سک  ره  هتفگ " : نیا  رب 
دماح وبا  لیلج  ماما  اریز   " یصقالا . دجسم  و  یبنلا ) دجـسم   ) دجـسم مارحلا ، دجـسم  دجـسم : هس  يارب  رگم  دوشن  ترفاسم  تسا : دومرف 

مود مسق  وا " : راتفگ  صن  کنیا  هتفگ و  خساپ  ار  نآ  یثحابم  نمض  رد  شمولعلا  ءایحا  باتک  زا  رفـس  بادآ  باتک  رد  هللا  همحر  یلازغ 
روبق ءایبنا و  روبق  ترایز  تسا  اهنآ  هرمز  رد  و  دـیوگ : یم  هکنیا  ات  جـح  ای  داهج و  يارب  ای  تدابع  رطاخ  هب  دـنک  ترفاسم  هک  تسا  نیا 

شترایز اب  زین  شگرم  زا  دـعب  دـش ، یم  هتـسج  كربت  شندـید  زا  شتایح  نامز  رد  سک  ره  و  ءایلوا . ءاملع و  رئاـس  ناـعبات و  هباـحص و 
هـس يارب  زج  ترفاـسم  ادـخ "  لوسر  هدومرف  دوصقم و  نیمه  يارب  اـهنآ  يوس  هب  ندرک  ترفاـسم  تسا  زئاـج  دوش و  یم  هتـسج  كربت 

یمن زئاج  ریغ  ار  اهنآ  تسین و  فلاخم  هدش  هتفگ  هک  اهنیا  اب   " دریگب ، تروص  دیابن  یصقالا ، دجسم  مدجسم و  مارحلا ، دجسم  دجـسم :
ءایبنا و روبق  تراـیز  هن  دـنناسکی ، مه  اـب  هک  تسا  رگید  دـجاسم  يوس  هب  ترفاـسم  تیبولطم  مدـع  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  اریز  دراـمش ،

یمیظع توافت  ادخ  شیپ  نانآ  تاجرد  فالتخا  بسح  هب  نآ  تاجرد  اما  دنناسکی ، مه  اب  تلیضف  لصا  رد  هچ  رگا  اهنیا  ءاملع  ءایلوا و 
 ". تسا رت  اناد  دنراد 

هتفگ هحفص 224  دلج 1  یعفاش  هقف  رد  راربالا "  لامعال  راونالا  رد "  لاس 776 ه  رد  یفوتم  یعفاش ، یلیبدرا  فسوی  خیش  نیدلا  زع  - 2
هک نامیا  اب  مدرم  يا  امش  رب  دورد  دیوگب " : هک  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  نانز  يارب  بحتـسم و  روبق  ترایز  نادرم  يارب  تسا " :

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 161 

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 ام  و  امرفم ، مرحم  ناشـشاداپ  زا  ار  ام  ایادخ  دش  میهاوخ  قحلم  امـش  هب  يدوز  هب  دهاوخب  ادـخ  رگا  ام  و  دـیا ، هدـیمرآ  اه  هناخ  نیا  رد 
تیم اریز  دنک  اعد  دناوخب و  نآرق  زرمایب " و  ار  اهنآ  ام و  هدم و  رارق  ناحتما  دروم  نانآ  زا  دعب 

هحفص 290 ] ] 

. تسا رتکیدزن  تباجا  هب  تئارق  زا  دعب  ءاعد  تشاد و  تکرب  تمحر و  دیما  شیارب  دیاب  هک  تسا  رضاح  لثم 
ماما فیلات  قئاقدـلا  زنک  حرـش  قئارلا "  رحبلا  رد "  970 ه  ای لاس 969  رد  یفوتم  یفنح ، يرصم  میجن  نبا  هب  ریهـش  نیدلا  نیز  خیـش  - 3
اریز دنکن  دـگل  ار  اهربق  اما  درادـن ، یعنام  دنـشاب ، نموم  رگا  تاوما  يارب  اعد ، و  روبق ، ترایز  تسا " : هتفگ  هحفص 195  دلج 2  یفسن 
نامز زا  نیملـسم  لمع  رطاخ  هب  دـینک " و  ترایز  ار  اهنآ  کنیا  مدرک ، یم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  نم  تسا " : هدومرف  مرکا  ربمایپ 

. نونکات ادخ  لوسر 
. تسا مارح  نابز  رب  هدش : هتفگ  تسا و  بحتسم  نآ  هک  تسا  هدرک  حیرصت  یبتجملا "  رد "  و 

امـش رب  مالـس  دومرف " : یم  ناگدرم  رب  مالـس  میلعت  نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تباث  ود  ره  يارب  زاوج  هک : تسا  نیا  رت  حیحـص  و 
. تسا ندرک  لقن  ار  ترایز  بادآ  زا  یتمسق  روبق و  شیپ  ار  نآرق  تئارق  هاگنآ  نینموم و " .... زا  اه  هناخ  نانکاس 

هحفص 24 دلج 2  هیهقفلا "  يربکلا  يواتفلا  رد "  لاس 973 ه  رد  یفوتم  یمثیه ، یکم  رجح  نبا  - 4
: لیبق زا  يدایز  دـسافم  روبق  نیا  رانک  هکنآ  اب  اهنآ  يوس  هب  ندرک  رفـس  نیعم و  نامز  رد  ءاـیلوا  روبق  تراـیز  هراـبرد  وا  زا  هک  یماـگنه 

روبق ترایز  تسا " : هتفگ  خـساپ  نینچ  هدوب  هدـش  لاوس  دریگ ، یم  تروص  هریغ  داـیز و  ياـه  غارچ  ندرک  نشور  درم ، نز و  طـالتخا 
 ". اهنآ يوس  هب  ندرک  ترفاسم  تسا  نینچمه  تسا و  ادخ  هب  برقت  هیام  بحتسم و  ءایلوا 

ترایز يارب  رفس  وا  هک : تسا  هتفگ  خساپ  نینچ  یلازغ  تسین "  بحتسم  ادخ  لوسر  ترایز  يارب  زج  رفس  ار "  دمحم  یبا  خیش  هتفگ  و 
ود نآ  نایم  قرف  هک  یتروص  رد  هدرک  هناگ  هس  دجاسم  ریغ  يارب  ترفاسم  عنم  هب  سایق  ار  ادخ  لوسر  ریغ 

هحفص 291 ] ] 

ءایلوا یلو  تسین ، اهنآ  يوس  هب  ندرک  رفس  رد  يا  هدئاف  دنتـسه و  يواسم  مه  اب  تلیـضف  رد  هناگ  هس  دجاسم  زا  ریغ  اریز  نشور ، رایـسب 
يوس هب  ترفاسم  سپ  تسا ، فلتخم  زین  ناشرارـسا  فراعم و  بسح  هب  نارئاز  يدنم  هرهب  دنتوافتم و  ادخ  هب  برقت  ظاحل  زا  مه  اب  ادخ 

. دوب دهاوخ  ناوارف  ياهدئاف  ياراد  اهنآ 
نیا رد  بابعلا "  حرش  رد "  هکنانچ  هدرمش  بحتسم  راک  نیا  يارب  ندرکرذن  نادرم و  يارب  اهنآ  يوس  هب  ترفاسم  تهج ، نیمه  يور  و 

. ما هداد  مالک  طسب  تسین  روصتم  نآ  زا  رتهب  هک  يزرطب  هراب 
تـشاد هجوت  دیاب  هداد  رکذت  دنوش ، یم  بکترم  یلابا  ماوع و ال  مدرم  هک  یمارح  ياهراک  اه و  تعدـب  هرابرد  لئاسم  هک  ار  هچنآ  اما  و 

رارق راکنا  دروم  زین  اه  تعدـب  دریگ و  ماجنا  يدابع  لمع  دـیاب  هکلب  درک ، كرت  لامعا  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  دـیابن  ار  يدابع  ياـهراک  هک 
. دوش هدرب  نیب  زا  تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  هتفرگ 

دریگ و تروص  فاوط  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  اـهنز  هچ  رگا  هک  دـنا  هدرک  رکذ  بجاو ) هب  دـسر  هچ  اـت   ) بحتـسم فاوط  رد  ءاـهقف  اذـل  و 
تروص دـیاب  ینعی  تسا  نینچ  زین  ترایز  دـنریگب ، هلـصاف  اـهنآ  زا  اـهدرم  دـنا : هداد  روتـسد  هکنآ  تیاـهن  تارمج ، یمر  تسا  نینچمه 

لئاز هدرک و  یهن  دشاب  رودقم  رگا  تسا ، تعدب  مارح و  هک  ار  هچنآ  دشابن و  طولخم  اهنآ  اب  هتـشاد و  هلـصاف  اه  نز  زا  اهدرم  اما  دریگ ،
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. دیامن
یهیدب دربب  نیب  زا  ار  دسافم  زا  یـضعب  ای  مامت  دـناوتب  رگا  هنرگ ، دـشابن و  رودـقم  دـسافم  نیا  اب  زج  ترایز  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و 

. دوب دهاوخ  دکوم  بحتسم  تروص  نیا  رد  ترایز  هک  تسا 
الـصا تروص  نیا  رد  دوش : هتفگ  رگا  هکلب  دهد ، ماجنا  نامز  نآ  ریغ  رد  ار  ترایز  دـیاب  دـشابن ، رودـقم  دـسافم  زا  هجو  چـیه  هب  رگا  و 

. تسین دیعب  دنکن  ترایز 
فاوط دیاب  هدرک  عنم  ار  ترایز  طالتخا ، زا  سرت  رطاخ  هب  اقلطم  هک  یسک  و 
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زا مادـک  چـیه  هک  یتروص  رد  دـیامن  عنم  نآ  دـننام  طـالتخا و  زا  سرت  تروص  رد  زین ، ار  هفلدزم  اـی  فرع  هب  فوقو  تارمج و  یمر  و 
هدرک عنم  ار  طالتخا  اهنت  روما  نیا  رد  اهقف  همه  تسا و  درم  نز و  طالتخا  مزلتسم  لامعا  هکنآ  اب  دنا  هدرکن  عنم  ار  نآ  بهاذم  نایاوشیپ 

. تسا نینچ  بلطم  زین  ترایز  دروم  رد  ار و  يدابع  لامعا  نآ  هن  دنا ،
دوش و هداد  لیصفت  شراتفگ و  دیاب  میداد  حیضوت  هکنانچ  اریز  دبیرفن ، ارت  هدش  ترایز  رکنم  طالتخا  زا  سرت  رطاخ  هب  هک  یـسک  هتفگ 

دیاب اذـل  و  تسا . هتـشادن  دوجو  قباس  نامز  رد  هک  تسا  یتعدـب  ءاـیلوا  تراـیز  هک  تسا  هتـشادنپ  تشاد و  دـهاوخن  یتسرد  هجو  هنرگ 
بحتـسم هب  دسر  هچ  ات  تسا  بجاو  تعدب  اسب  هچ  تسین ، مارح  یتعدب  ره  دشاب  نینچ  هک  یتروص  رد  تسین و  تعدب  الوا  دـشاب  مارح 

. دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب  هکنانچ 
حرش رد  نیسح  یـضاق  هکنانچ  تسا : هتفگ  هحفص 357  دـلج 1  ینغملا "  رد "  لاس 977 ه  رد  یفوتم  ینیبرش ، بیطخ  دمحم  خیـش  - 5

هک هچنآ  دتسرفب و  دورد  اهنآ  رب  دتسیاب و  نیملسم  روبق  يور  هب  ور  دیاب  و  تسا ، بحتـسم  روبق  ترایز  يارب  ءوضو  تسا : هتفگ  عورفلا 
تباجا هب  تئارق  زا  دعب  دوب و  دهاوخ  دـیفم  هدرم  يارب  ءاعد  اریز  دـنک ، اعد  تباجا ، دـیما  هب  نآ  لابند  هب  دـنک و  نآرق  تئارق  دـناوت  یم 

. دتسیاب تیم  يور  هب  ور  تسا  بحتسم  دنا : هتفگ  نایناسارخ  هچ  رگا  دتسیاب ، هلبق  هب  ور  اعد  ماگنه  رد  تسا و  رتکیدزن 
تسا "  بحتسم  ندنام  لضف  ریخ و  لها  ياهربق  شیپ  ندرک و  ترایز  دایز  تسا " : هتفگ  فنصم 

هتفگ روبق  ترایز  هرابرد  هحفص 404  دلج 2  هاکـشملا "  حرـش  هاقرملا  رد "  لاس 1014 ه  رد  یفوتم  یفنح ، يراـق  يوره  یلع  ـالم  - 6
دنا هدرک  عامجا  ياعدا  نآ  هرابرد  یضعب  هکلب  دنتسه ، هدیقع  نیا  رب  زین  روهمج  تسا و  بابحتسا  ای  زاوج  يارب  ترایز ، رد  رما  تسا " :

هدومن بوجو  ياعدا  یضعب  زا  ربلا "  دبع  نبا  اما " 
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 " تسا
هیشاح رد  لاس 1069 ه  رد  یفوتم  یفنح ، یلالینرـش  یئافو  صالخالا "  نیا  هب "  ینکم  یلع  نب  راـمع  نب  نسح  تاـکربلا  وبا  خیـش  - 7

تسا و بحتـسم  نادرم  يارب  روبق  ترایز  تسا : هتفگ  هدـس  پاـچ  هحفص 168  دـلج 1  ماکحالا "  ررد  هیـشاح "  رد  هک  ماـکحالا  ررغ 
بحتـسم یتآ  تیاور  قبط  سپ  تئارق ، تسا و  تباـث  ود  ره  يارب  زاوـج  هک  تسا  نیا  رت  حیحـص  یلو  تسا ، مارح  ناـنز  رب  هدـش : هتفگ 

نآ رد  هک  هچنآ  ددع  هب  دریگ و  یم  کبس  اهنآ  رب  زور  نآ  رد  دنوادخ  دناوخب ، نیسای ، هروس  دوش و  ناتسربق  لخاد  هک  یـسک  تسا " :
. دهد یم  هنسح  وا  هب  تسا 
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ار اـهربق  دـیابن  یلو  تـسا ، بحتـسم  ندارم  ناـنز و  يارب  روـبق  تراـیز  تـسا " : هدـمآ  روـبق  تراـیز  لـصف  حـالفلا "  یقارم  رد "   "و 
هک تسا  نیا  تنـس  و  تسا ، تباـث  ود  ره  يارب  زاوج  هک  تسا  نیا  رت  حیحـص  اـما  تسا ، مارح  ناـنز  رب  هدـش : هتفگ  دـننک و  بوکدـگل 
: " هدومرف یم  هدرک و  یم  نینچ  عیقب  ترایز  رد  ادخ  لوسر  هکنانچ  دریگ ، ماجنا  نینچ  زین  اهنآ  دزن  اعد  هداتـسیا و  لاح  رد  روبق  ترایز 

بلط امـش  نم و  يارب  ادخ  زا  دش ، میهاوخ  قحلم  امـش  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  زین  ام  و  دـیتسه ، نانموم  هناخ  رد  هک  یمدرم  امـش  رب  دورد 
 ". منک یم  تیفاع 

لخاد هک  یسک  تسا " : هدومرف  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  هنع  هللا  یـضر  سنا  زا  اریز  دنک ، نیـسای  هروس  تئارق  رئاز  تسا  بحتـسم  و 
دهاوخ فیفخت  ار  ناشباذع  تقو  نآ  رد  دنوادخ  دـنک ) تاوما  حاورا  هیدـه  ار  شباوث  ینعی   ) دـنک تئارق  نیـسای  هروس  دوش و  ناتـسربق 

، دومن دهاوخ  عفر  اهنا  زا  داد و 
ددـع هب  يراق  صخـش  يارب  ددرگ و  یمن  رب  نیملـسم  رب  رگید  دراد و  یم  رب  خزرب  لها  زا  ار  باذـع  دـنوادخ  هعمج  زور  رد  نینچمه  و 

. دوش یم  هتشون  تانسح  دنتسه ) ناگدرم  زا  ناتسربق  رد  هک  یناسک  ددعب  هدمآ : یلعیز  تیاور  رد   ) تسا نآ  رد  هک  هچنآ 

هحفص 294 ] ] 

یم اعد  اهنآ  يارب  مینک و  یم  جح  اهنآ  هیحان  زا  میهد و  یم  هقدص  نامناگدرم  زا  ام  دیـسرپ : ادخ  لوسر  زا  و  هک : تسا  هدـمآ  سنا  زا  و 
یم ناتلاحـشوخ  دوش ، هداتـسرف  هیدـه  ناتیارب  یقبط  هکنانچ  دـسر ، یم  نانآ  هب  اهنیا  يرآ  دومرف : دـسر ؟ یم  نانآ  هب  اـهنیا  اـیآ  میئاـمن ،

 " دندرگ یم  دونشخ  لامعا  نآ  زا  نانآ  دیامن ،
یـسک تسا " : هتفگ  مرکا  ربمایپ  هک " : تسا  هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  تسا : هتفگ  هکنیا  ات  هدرک  تیاور  ار  نآ  يریکـس  صفح  وبا 
تفای دهاوخ  شاداپ  تاوما  ددع  هب  دنک ، تاوما  هیده  ار  شرجا  دنک و  تئارق  راب  هدزای  ار  دحا "  هللا  وه  لق  درذگب و "  ناتـسربق  زا  هک 

تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  ینطقراد  " 
هنهک ياهدـسج  نیا  راگدرورپ ، يا  ایادـخ ، دـیوگب : دوش و  ناتـسربق  لخاد  هک  یـسک  هتفگ : وا  هک  تسا  هدروآ  نسح  زا  هبیـش  یبا  نبا 

نک و لخاد  اهنآ  رد  تا  هیحان  زا  یحور  دنا ، هدوب  نموم  هب  هک  یلاح  رد  دنا ، هدش  جراخ  ایند  زا  هک  يا  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  هدـش و 
. دیامن یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  تسا  هدرم  مدآ  تقلخ  نامز  زا  هک  ینموم  ره  ناسرب ، اهنآ  هب  ار  ممالس 

 ". دوش یم  هتشون  شیارب  تانسح  تمایق ، ات  مدآ  نادنزرف  ددع  هب  تسا " : هدروآ  نینچ  ایندلا  یبا  نبا 
هحفص دـلج 1  یفنح  هقف  رد  راتخملا "  ردـلا  یلع  راتحملا  در  رد "  لاس 1253 ه  رد  یفوتم  نیدباع ، نبا  هب  ریهـش  نیما  دمحم  خیـش  - 8

رد هک  هدمآ  لزاونلا "  تاراتخم  رد "  هکنانچ  دنک "  ترایز  ار  روبق  هتفه  ره  رد  تسا " : هتفگ  روبق  ترایز  بابحتـسا  نایب  زا  دعب   630
تسا . رتهب  هبنشجنپ  هبنشود و  هبنش و  هعمج و  هکنآ  رگم  تسا : هتفگ  کسانملا "  بابل  حرش " 

مولعم سپ  دـنناد ، یم  دـنور ، یم  ناشترایز  هب  شدـعب  لبق و  زور  هعمج و  زور  هک  ار  ناشراوز  ناـگدرم  تسا " : هتفگ  عساو  نب  دـمحم 
. " تسا رتهب  هعمج  زور  هک  تسا 

دنک ترایز  ار  دحا  ءادهش  تسا  بحتسم  هک  تسا  هدمآ  باتک  نامه  رد  و 

هحفص 295 ] ] 

دورد تسا " : هتفگ  یم  هدرک و  یم  ترایز  ار  دحا  ءادهش  روبق  لاس  ره  رس  ادخ  لوسر  تسا " : هتفگ  هک  هبیـش  یبا  نبا  تیاور  لیلد  هب 
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 ". یگدنز نیا  نایاپ  تسا  وکین  سپ  ادخ ، هار  رد  ناتیئابیکش  ضوع  رد  امش  رب 
. دوشن توف  وا  زا  ادخ  لوسر  دجسم  رهظ  زامن  ات  دریگ  ماجنا  تراهط  اب  هبنشجنپ و  زور  حبص  رد  نآ  هک  تسا  نیا  رتهب  و 

تسا بحتـسم  نآ  يارب  ترفاسم  ایآ  و  تسا ، بحتـسم  دشاب  رود  شلحم  هچ  رگا  ترایز  هک  دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  هک : میوگ  یم  نم 
نینچ زین  ناگرزب  زا  رگید  يودـب و  دیـس  ترایز  شنادـنزرف و  شلها و  نامحرلا و  لـیلخ  تراـیز  يوس  هب  ترفاـسم  زا  تداـع  هکناـنچ 
هدرک عنم  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  زج  ار  نآ  اه  یعفاش  زا  یضعب  دنشاب و  هدرک  نآ  هب  حیرصت  هک  مدیدن  ار  یـسک  نامنایاوشیپ  زا  تسا ؟
تسا  هدرک  در  راکشآ  روط  هب  ار  نآ  یلازغ  هک  یتروص  رد  دنا ، هتسناد  هناگ  هس  دجاسم  ریغ  يارب  ترفاسم  لیبق  زا  ار  نآ  اریز  دنا ،

رد هک  دـسافم  تارکنم و  رطاخ  هب  ترایز  تسا : هتفگ  شیاواتف  رد  رجح  نبا  هک  هدرک  هفاـضا  یلازغ  راـتغگ  هدرـشف  رکذ  زا  سپ  هاـگنآ 
كرت روما  هنوگنیا  لاثما  هب  يدابع  لامعا  اریز  دوش ، كرت  دـیابن  نآ  رئاظن  نادرم و  اب  نانز  طالتخا  لیبق  زا  دریگ  یم  تروص  روبق  رانک 
دیامن مادقا  اهنآ  ندرب  نیب  زا  رد  ناکما  تروص  رد  و  دنک ، راکنا  ار  اه  تعدب  دهد و  ماجنا  ار  تدابع  هک  تسا  یمدآ  رب  هکلب  دوش  یمن 

" . 
ار بلطم  نیا  هدش  هتفگ  دنشاب ، نآ  اب  يا  هدننک  هیرگ  نانز  هکیتروص  رد  نتفر  هزانج  لابند  كرت  مدع  هرابرد  هک  هچنآ  میوگ "  یم  نم 

 " دنک یم  دییات 
ادخ لوسر  هکنانچ  تسا ، هداتسیا  لاح  رد  ربق  شیپ  ندناوخ  اعد  ندرک و  ترایز  بحتسم  تسا : هتفگ  حتفلا "  رد "  دیوگ : یم  هکنیا  ات 

قحلم دهاوخب ، ادخ  رگا  امـش  هب  زین  ام  نانموم و  ياه  هناخ  نانکاس  امـش  رب  دورد  تسا " : هدومرف  یم  هدرک و  یم  نینچ  عیقب  ترایز  رد 
 " دش میهاوخ 

هک تسا  نیا  ترایز  بادآ  زا  تسا : هدمآ  يراق  یلع  الم  بابللا  حرش  رد "  و 

هحفص 296 ] ] 

هک اپ  هیحان  زا  فالخ  هب  دنک ، یم  رت  راوشد  تیم  رب  ار  ندید  رس  هیحان  زا  اریز  دوش ، دراو  شرس  هیحان  زا  هن  یفوتم ، ياهاپ  هیحان  زا  رئاز 
ار هرقب  هروس  لوا  ترضح  نآ  هک  هدیـسر  ادخ  لوسر  زا  هن  رگ  تسا و  ناکما  تروص  رد  بلطم  نیا  تیاعر  اما  دریگ . یم  رارق  شلباقم 

. تسا هدناوخ  شیاپ  شیپ  ار  شرخآ  تیم و  رس  شیپ 
يارب روبق  ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 277  دلج 1  يزغلا  نبا  حرش  رب  شا  هیـشاح  رد  لاس 1277 ه  رد  یفوتم  يروجاب ، میهاربا  خیـش  - 9

رد اهنت  تهارک  لحم  تسا ، هورکم  ناشربص  یمک  عزج و  تهج  هب  نانز  يارب  یلو  تسا ، بحتسم  نداتفا  ترخآ  دای  هب  رطاخ  هب  نادرم 
هک هدش  ینثتـسم  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  تهارک ، نیا  زا  دوب و  دهاوخ  مارح  هنرگ  دشابن و  مارح  رب  لمتـشم  نانآ  تکرـش  تسا  یتروص 

بحتـسم زین  نانز  يارب   ) دـشاب نینچ  زین  ءایلوا  ءایبنا و  روبق  تسا  راوازـس  تسا : هتفگ  هقفرا  نبا  هکنانچ  تسا و  بحتـسم  زین  ناـنآ  يارب 
(. دشاب

زا دش ، میهاوخ  قحلم  امـش  هب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  زین  ام  و  نامیا ، اب  موق  هناخ  نانکاس  امـش  رب  دورد  دـیوگب " : رئاز  هک  تسا  بحتـسم  و 
 ". زرمایب ار  اهنآ  ام و  نکم ، نامناحتما  اهنآ  زا  دعب  امرفم و  ناممورحم  ناششاداپ  زا  ایادخ  میبلط ، یم  تیفاع  ام  امش و  يارب  ادخ 

دهد هقدص  ناشیارب  دنک و  نانآ  راثن  نآ  باوث  دیامن و  اعد  نانآ  يارب  دناوخب و  نیـسای  هروس  دننام  نآرق  زا  دـناوت  یم  هک  رادـقم  نآ  و 
یم هلـصاف  اهنآ  اب  تایح  نامز  رد  هک  رادقم  نامه  تسا  بحتـسم  و  دـش ، دـنهاوخ  دـنم  هرهب  نآ  زا  دیـسر و  دـهاوخ  اهنآ  هب  شباوث  هک 

... ربق ندیسوب  تسا  هورکم  دتسرفب و  دورد  اهنآ  رب  رس  هیحان  زا  دریگب و  هلصاف  ترایز  رد  هتفرگ 
روبق ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 80  هیانعلا "  يوذل  هیافکلا  شباتک "  رد  توریب  یتفم  يروخافلا ، یلع  خیـش  نب  طسابلا  دبع  خیـش  - 10
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دورد دیوگب " : رئاز  هک  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  ءایلوا  ناربمایپ و  رگید  روبق  ادـخ و  لوسر  زج  نانز  يارب  بحتـسم و  نادرم  يارب 
یشیپ امش  نامیا ، اب  موق  هناخ  نانکاس  امش  رب 

هحفص 297 ] ] 

 ". دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  زین  ام  دیناگتفرگ و 
تئارق هک  هچنآ  باوث  ایادخ  دیوگب " : دنک و  اعد  تیم  يارب  نآ  زا  دعب  دناوخب و  نیـسای  هروس  دننام  نآرق  زا  دناوت  یم  هک  رادقم  نآ  و 

. دوش کیدزن  ربق  هب  هدش  یم  کیدزن  يو  ربق  هب  شتایح  نامز  رد  هک  رادقم  نامه  ناسرب و  ینالف  هب  مدرک 
هب تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  ناملـسم  روبق  تراـیز  تسا : هتفگ  هحفـص 111  هینـسلا "  تاداشرالا  رد "  اقـسلا  یطعملا  دبع  خیـش  - 11

 ". دزادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  امش  هک  دینک  ناشترایز  کنیا  مدرک  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  نم  ملسم " : تیاور  تهج 
دشابن و مارح  مزلتسم  هک  یتروص  رد  اهنآ  هب  تبسن  اما  تسا و  هورکم  لیماف  حلاص و  ملاع و  ربمایپ و  روبق  هب  تبـسن  زج  نانز  ترایز  اما 

نانآ هب  یلو  ای  رهوش  هک  تسا  یتروص  رد  تهارک  ای  بابحتسا و  دروم  دوب و  دهاوخ  مارح  هنرگ  تسا و  بحتسم  دشاب  رهش  لخاد  روبق 
یب هنرگ  تسا و  نینچ  ام  رصع  رد  ملسم  بلاغ و  روط  هب  هکنانچ ، دزیخنرب ، يداسف  ناشعامتجا  زا  دنـشاب و  ناما  رد  هنتف  زا  دهد و  هزاجا 

. دوب دهاوخ  مارح  کش 
حبص هعمج و  زور  مامت  هبنشجنپ و  زور  بورغ  تسا و  بحتسم  ندرک  ترایز  دایز  نداتفا  ترخآ  دایب  نتفرگ و  تربع  دنپ و  تهج  هب  و 

. تسا هدش  دیکات  روبق  ترایز  هبنش 
تیم دوخ و  يارب  شیاعد  یلوبق  دیما  دشاب و  تراهط  ياراد  دنک و  شبلق  داسف  حالصا  تبرق و  دصق  راک  نیا  زا  رئاز  هک  تسا  راوازس  و 

تسا هدرک  لقن  ار  نآ  رخآ  ات  نامیا "  اب  موق  هناخ  نانکاس  امش  رب  دورد  دتسرفب " : دورد  نینچ  ناگدرم  هب  دشاب و  هتشاد 
دننام نآرق  زا  رادقم  نآ  دـعب ، وت " و  رب  دورد  دـیوگب " : دتـسیاب و  شیور  هب  ور  عوشخ  لاح  رد  دیـسر  شا  هدرم  ربق  هب  هک  یتقو  سپس 

. دناوخب دناوت  یم  هک  نیتذوعم  صالخا و  كرابت و  هحتاف و  نیسای و  هروس 

هحفص 298 ] ] 

هقدص دایز  و  دشاب ، هتشاد  دناوخ  یم  هک  هجنآ  زا  هدرم  يدنم  هرهب  دصق  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  اپ و  رـس  تئارق  ماگنه  هک  تسا  نیا  رتهب  و 
ردپ و اصوصخم  لیماف  ترایز  دهنب و  شیور  هریغ  ناحیر و  لیبق  زا  شدـننام  رت و  بوچ  دزیرب و  شربق  يور  كاپ  بآ  دـهدب و  شیارب 

. تسا هدش  دراو  ناشیارب  اعد  و  نیدلاو ، ترایز  هب  بیغرت  رد  يدایز  حیحص  رابخا  هکنانچ  هدش  دیکات  ناشیارب  اعد  ردام و 
شیپ روبق  تراـیز  زورما  تسا : هتفگ  هحفص 418  دـلج 1  لوسرلا "  ثیداحا  یف  لوصالل  عماجلا  جاـتلا  رد "  فصاـن  یلع  روصنم  - 12

. دشاب رابکی  رمع  مامت  رد  هچ  رگا  تسا  بوجو  يارب  مزح  نبا  رظن  هب  تسا و  بابحتسا  يارب  ءاملع  همه 
هب شمرحم  ای  رهوش و  هکنیا  و  جربت ، مدع  عزج و  مدع  ربص و  طرش  هب  تسا  زئاج  نانز  يارب  روبق  ترایز  تسا : هتفگ  هحفص 419  رد  و 

و هللا ..؟ لوسر  اب  متسرفب  اهنآ  رب  هنوگج  هک : تسا  هشیاع  هتفگ  و  لوا )  ) ثیدح مومع  زاوج ، لیلد  دنشاب  اهنآ  اب  هنتف  زا  يریگولج  رطاخ 
روبق ترایز  زا  ادخ  لوسر  تفگ : باوج  رد  درک  ضارتعا  وا  هب  هللا  دـبع  هک  یماگنه  ار  نمحرلا  دـبع  شردارب  ربق  هشیاع  ندرک  ترایز 

 ". دنا ندرک  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  دمحا و  دومرف " : نآ  هب  رما  هاکنآ  درک  یهن 
رطاخ هب  روبق  ترایز  دنا "  هتفگ  هحفص 424  دلج 1  هعبرالا "  بهاذملا  یلع  هقفلا  باتک "  ناگدنـسیون  هناگراهچ ، بهاذم  ءاهقف  - 13
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هب لوغشم  رئاز  هک  تسا  تسا  راوازـس  هدش و  دیکات  شدعب  لبق و  زور  هعمج و  زور  تسا و  بحتـسم  نداتفا  ترخآ  دای  هب  نتفرگ و  دنپ 
. تسا عفان  هدرم  يارب  رت  حیحص  لوق  هب  اهنیا  اریز  دشاب ، هدرم  يارب  نآرق  تئارق  ناگدرم و  هب  رابتعا  عرضت و  اعد و 

: دیوگب روبق  ندید  ماگنه  رئاز  هک  تسا  نیا  هدش  دراو  هک  یئاه  زیچ  زا  و 

هحفص 299 ] ] 

هک يا  هدیسوپ  یئاه  ناوختسا  هتـشگ و  ادج  ياه  تسوپ  هدش و  درخ  ياهوم  هدش و  هنهک  ياه  ندب  یقاب ، حاورا  راگدیرفآ  يا  ایادخ  " 
 " ناسرب مالس  نانآ  رب  نم  زا  نک و  لزان  یحور  تا  هیحان  زا  نانآ  رب  دنتشاد  نامیا  وت  هب  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  ایند  زا 

قحلم امـش  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  زین  ام  و  نامیا ، اب  موق  هناخ  مدرم  امـش  رب  دورد  دـیوگب " : هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  زین  هک  یئاهزیچ  زا  و 
دش " . میهاوخ 

رباقم اصوصخم  ناگدرم : ترایز  يارب  رفـس  تسا  بحتـسم  هکلب  تسین ، رود ، ای  دنـشاب  کیدزن  اهربق  هکنیا : نایم  یقرف  روبق  ترایز  رد 
. ناحلاص

. تسا ادخ  هب  برقت  لماوع  نیرتگرزب  زا  مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  اما 
نانآ ترایز  رگا  تسا ، بحتسم  زین  دور  یمن  يا  هنتف  میب  اهنآ  زا  هک  يریپ  نانز  يارب  تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  روبق  ترایز  هکنانچ  و 

. دوب دهاوخ  مارح  تروص  نآ  رد  هک  دشابن  یئارس  هحون  هیرگ و  اب  هتخیمآ 

هحفص 300 ] ] 

روبق لها  يارب  اهرذن 

ياه هقرف  زا  هتفگ و  اهزـسان  اه و  شحف  نآ  رد  هک  تسا  یئادـص  رـس و  رب  یناوخ  زجر  هلاـسم  نیا  رد  شناکلـسم ، مه  هیمیت و  نبا  يارب 
: وا هک  دیدرگ  لقن  قباس  رد  یمیصق  زا  و  دنا ، هدرک  دای  تشز  زیمآ و  نیهوت  ترابع  اب  دنفلاخم  اهنآ  اب  رکفت  زرط  ظاحل  زا  هک  نیملـسم ،

شنادنزرف یلع و  یئادـخ  هب  تبـسن  ناشداقتعا  ناشناماما و  هرابرد  ناشولغ  زا  یـشان  هک  هعیـش  رئاعـش  زا  ار  نآ  هب  مارتحا  روبق و  ترایز 
تما هک  هچنآ  زا  هلاسم  نیا  رد  هعیش  هاگ  چیه  تسین و  يزیچ  اوران  تمهت  ضحم و  غورد  زج  تبسن ، نیا  هک  یتروص  رد  دناد  یم  تسا 

. تسا هدرکن  يورکت  دراد ، هتشاد و  قافتا  نادب  یمالسا 
هلاسم تسا " : نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدرک  ثحب  هراب  نیا  رد  لیـصفت  روطب   102 هحفص 109 -  ناوخالا "  حلـص  باتک "  رد  يدلاخ  و 

. تسا اه  تین  اب  لامعا  شزرا  هک  تسا  مولعم  تسا و  ناگدننکرذن  تاین  رادم  رئاد 
يدنم هرهب  ادخ و  هب  برقت  شروظنم  رگا  دوب و  دهاوخن  زئاج  اعطق  يرذن  نینچ  دشاب  وا  هب  برقت  هدرم و  دوخ  هدننک  رذن  دصق  رگا  سپ 

یلو دـشاب ، هتـشاذگ  قلطم  اـی  هدرک و  نییعت  ار  رذـن  دروم  فرـصم  هاوخ  دـشاب  هدرم  هب  نآ  باوث  لوصو  هوجو و  زا  یهجو  هب  ناگدـنز 
ای تیم و  ناگنـسب  ءارقف ، مومع  شنارواجم ، رهـش  نآ  مدرم  ربق ، حـلاصم  فرـص  دـننام  دـشاب  مولعم  مدرم  فرع  بسح  هب  نآ  فراـصم 

. دوب دهاوخ  بجاو  رذن  هب  افو  اه ، تروص  نیا  همه  رد  هک  اهنیا  رئاظن 

هحفص 301 ] ] 
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نیدلا ریخ  یفنح ، نیدلا  ءالع  يوون ، یعفار ، يرصب ، ینابق  یعفاش ، یلمر  یکم ، یمثیه  رجح  نبا  یشکرز ، یعرذا ، زا ، ار  بلطم  نیا  وا 
. تسا هدرک  تیاکح  یفنح ، مساق  خیش  يزغ و  دمحم  خیش  یفنح ، یلمر 

دیاب دهدب ، هقدـص  ینیعم  هقطنم  لها  هب  ار  یغلبم  دـنک  رذـن  رگا  هک "  تسا  هدرک  لقن  هریغ  بیذـهتلا " و  بحاص "  زا  لقن  هب  یعفار  و 
 ". دهد هقدص  نانآ  رب  ار  غلبم  نآ 

هک هچنآ  اریز  دتسرفب  ناگرگ  فورعم  ربق  يوسب  هک  دنک  رذن  ار  يزیچ  رگا  لیبق : نیا  زا  و  تسا " : هتفگ  هدش  دای  ترابع  لقن  زا  دعب  وا 
ار نآ  ياضتقا  فرع  تسا  نیا  رب  لومحم  نیا ، ددرگ و  یم  میـسقت  ینیعم  هدـع  نایم  هدـش  تیاـکح  هکناـنچ  دوش ، یم  عمج  اـج  نآ  رد 

. تسا هدش  عقاو  نآ  رب  رذن  هتشاد و 
. تسا هدش  زاربا  نآ  هرابرد  رظن  ورد  فالتخا و  دروم  هلاسم  هنرگ  دش و  دهاوخ  عقاو  نآ  رب  رذن  دشاب  یفرع  رگا  تسین  یکش  و 

. ادخ لوسر  فیرش  هرجح  هبعک و  فالخ  هب  درادن  عرش  زا  يدهاش  نوج  حیحص  رظن  هکنیا : لوا  رظن 
يزیچ تسا  راوازس  تروص  نآ  رد  هک  دشاب  ریخ  هب  روهـشم  هدش ، رذن  شیارب  هک  سکنآ  هک  یتروص  رد  تسا  حیحـص  هکنیا : مود  رظن 

. دنکن زواجت  نآ  زا  دوش و  فرص  نآ  هب  صوصخم  حلاصم  رد  هدرک  رذن  هک 
دـلج 1 یکبـس  يواتف  هب  هراب  نیا  رد  تسا  هسناد  عقاو  هب  رتکیدزن  دـشاب ، هتـشادن  یفرع  فرـصم  هکیتروص  رد  ار  رذـن  نـالطب  یکبـس  و 

. دوش هعجارم  هحفص 294 
ءایبنا رگید  ای  مرکا و  ربمایپ  يارب  يزیچ  هک  یسک  تسا " : هتقگ  هیمیت  نبا  هک " : تسا  هتفگ  هحفص 133  نآرقلا "  ناقرف  رد "  یمازع  و 

دنرب و یم  ینابرق  ناشیاه  تب  يارب  هک  تسا  ناکرشم  دننامه  یـسک  نینچ  دنک  حبذ  اهنآ  يارب  يزیچ  ای  دنک و  رذن  روبق  لها  زا  ءایلوا  و 
هک یناسک  زا  یخرب  هتفگ و  نخس  ینالوط  هراب  نیا  رد  وا  تسا " و  هدش  رفاک  هلیـسو  نیدب  تسا و  ادخ  ریغ  هدنب  وا  سپ  دننک ، یم  رذن 

هک یتروص  رد  دنا  هدروخ  ار  شبیرف  دنا ، هدوب  شنادرگاش  بحاصم  ای  وا و  بحاصم 

هحفص 302 ] ] 

. دنک یمن  هدارا  ار  نآ  یناملسم  چیه  هک  تسا  یئانعم  هب  نآ  ندرک  لمح  مالسا و  حور  ندیمهفن  باب  زا  وا  زا  یبلطم  نینچ 
زا ناگدرم  يارب  هک  یئاهرذـن  حـیابذ و  زا  نانآ  هک  تسناد  دـهاوخ  دـشاب ، هاگآ  نیملـسم  زا  اهراک  نیا  ماجنا  یگنوگچ  زا  هک  یـسک  و 

. دنیامن یم  نانآ  هیده  ار  لامعا  نیا  باوث  دنرادن و  نانآ  هیحان  زا  هقدص  زج  يدصق  دننک  یم  ءایلوا  ءایبنا و 
. دش دهاوخ  لصاو  اهنآ  هب  تسا و  دیفم  تاوما  يارب  اه  هدنز  هقدص  هک  هدش  دقعنم  تنس  لها  عامجا  هک  دنا  هتسناد  و 

: دیسرپ لوسر  زا  هک : تسا  هدمآ  دعس  زا  هک  یحیحص  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدیسر  هراب  نیا  رد  يروهشم  هحیحص و  ثیداحا  و 
دهاوخ يا  هدئاف  وا  يارب  مهدب  هقدص  وا  هیحان  زا  رگا  کنیا  داد  یم  هقدص  دوب  هدنز  رگا  مناد  یم  هک  تسا  هدرم  مردام  ادـخ  لوسر  يا 

تشاد ؟
ادخ لوسر  درک و  رفح  یهاچ  مه  وا  بآ . دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  تسا  رتعفان  يا  هقدـص  هچ  دیـسرپ : هاگنآ  يرآ ، دومرف : ادـخ  لوسر 

دعس " . ردام  يارب  نیا  دومرف " :
تسا و دوـبعم  وا  هکنیا  هن  تسا ، دعـس  رداـم  حور  هیدـه  نآ  باوـث  هک  تسا  نیا  روـظنم  دعـس "  رداـم  يارب  بآ  هدوـمرف " : هکنیا  سپ 

. دیوج برقت  ودب  دنک و  تدابع  ار  وا  هلیسو  نیدب  دهاوخ  یم  شدنزرف 
دنشاب . تسرپ  تب  هکنیا  هن  دنتاسه  دعس  لثم  ناشیاهرذن  رد  نیملسم  همه  و 
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مناوخ یم  زامن  ادخ  يارب  دـیوگب : هکنیا  لثم  هن  تسا  نیکاسم  ءارقف و  لام  تاقدـص  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  نالف "  يارب  نیا  و " 
 " منک یم  رذن  و 

هکنیا هن  ددرگ  شکرابم  حور  هیده  شباوث  دشاب و  هقدص  وا  هیحان  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دش  رذن  ای  حبذ و  ربمایپ  يارب  يزیچ  رگا  سپ 
مه تسا و  عورـشم  مه  لمع  نیا  دنتـسرف و  یم  تاوما  يارب  اه  هدـنز  هک  تسا  یئایادـه  عون  کی  اهرذـن  سپ  تسا ، دوبعم  وا  هللااب  ذوعن 

. دراد باوث 

هحفص 303 ] ] 

حـبذ و رذـن  سپ  تسا ، هدـمآ  هدـش  هتـشون  شناوریپ  و  هیمیت ) نبا   ) درم نیا  در  رد  هک  یبتک  هقف و  بتک  رد  طوسبم  روط  هب  هلاسم  نیا  و 
راک هب  ار  نآ  زین ، لمع  ماقم  رد  دـنناد و  یم  زئاج  ار  نآ  فالتخا  نودـب  اه ، ناملـسم  همه  عرـشم و  تسا  يرما  ءایلوا  ءاـیبنا و  يارب  هریغ 

تشاد . دهاوخ  باوث  دنک ، حبذ  ار  ناویح  ادخ  مان  اب  دهد و  ماجنا  ادخ  يارب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  هدننک  رذن  صخش  دیدنب و  یم 
. تسا هدش  هتشک  ادخ  رطاخ  هب  ناویح  تسا و  اهنآ  لام  باوث  هک  تسا  نیا  روصنم  تسا : هتفگ  يدلاخ 

وا ینعی  میدرک  حـبذ  نامهم  يارب  دـنیوگ : هتفگ  لثم  ای  ما و  هدرک  قدـصت  وا  هیحان  زا  ینعی : مدرک ، حـبذ  ما  هدرم  يارب  مدرم : هتفگ  لثم 
تسا . هدش  لمع  نیا  ماجنا  ببس 

چیه و  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  دـشاب  هدـش  دای  تهج  يور  هک  یتروص  رد  نآ ، هب  ءافو  موزل  حـبذ و  رذـن  زاوج  زا  یعنام  چـیه  نیا  رباـنب 
. دنک یمن  رکف  نآ  ریغ  یناملسم 

لالدتسا هدروآ  كاحـض  نب  تباث  زا  هحفص 80  دـلج 2  شننـس  رد  یناتـسجس  دواد  وبا  هک  يزیچ  هب  رذـن ) زاوج   ) هراب نیا  رد  یهاگ  و 
هب ار  نایرج  دمآ و  ادخ  لوسر  شیپ  دنک ، كرحت  هتتاوب "  رد "  ار  يرتش  هک  درک  رذن  يدرم  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هکنیا "  نآ  هدـش و 
ایآ دومرف : ریخ ، دنتفگ : دراد ؟ دوجو  هدـش  یم  تدابع  تیلهاج  نارود  رد  هک  یتباج  نآ  ایآ  دومرف : مرکا  ربمایپ  درک ، ضرع  شترـضح 

تسین و ءافولا  مزال  رذن  ادخ ، تیـصعم  رد  هک  نک  افو  ترذن  هب  دومرف : ادخ  لوسر  ریخ ، دنتفگ : تسه ؟ ناشاهدیع  زا  يدیع  اج  نآ  رد 
تسین " . کلام  مدآ  دنزرف  اهنآ  رد  هک  دروم  ود  نآ  رد  هن 

بیعش نب  رمع  زا  هحفص 81  دلج 2  ننس "  رد "  دواد  وبا  هک  یتیاور  هب  زین  و 

هحفص 304 ] ] 

هب دومرف : منزب  فد "  ترـس "  يالاب  هک  مدرک  رذن  نم  لوسر  يا  تفگ : ینز  هک " : هدـش  لالدتـسا  تسا ، هدروآ  شدـج  زا  شردـپ  زا 
لوسر منک . ینابرق  دـندرک ، یم  ینابرق  اج  نآ  رد  تیلهاج  نارود  مدرم  هم  لحم  نـالف  رد  هک  مدرک  رذـن  نم  تفگ : زا  نک ، اـفو  ترطن 

نک "  افو  ترذن  هب  دومرف : هن . تفگ : تب ؟ يارب  دومرف : هن  تفگ : ادخ ؟ ریغ  يارب  دومرف : ادخ 
هک درک  ضرع  ادخ  لوسر  هب  شردـپ  هک : تسا  هدـمآ  مدرک "  رتخد "  هنومیم  ثیدـح  رد  هحفص 300  دلج 2  نادـبلا "  مجعم  رد "  و 

ترذن هب  دومرف : هن  تفگ : دراد ؟ دوجو  اه  تب  نیا  زا  يزیچ  اج  نآ  رد  ایآ  دومرف : منک ، حبذ  هتتاوب "  رد "  دنفـسوگ  هاچنپ  مدرک : رذـن 
ات منک  یم  افو  مرذن  هب  ایادخ  تفگ : یم  دیود و  یم  شرس  تشپ  هک  یکی  دنام ، یقاب  درک و  ینابرق  ار  دنپسوگ  هن  لهچ و  سپ  نک ، افو 

ینعم ) هب  لقن   ) درک حبذ  تفرگ و  ار  نآ 
مدع رب  ثیدح  نیا  هب  جراوخ  لالدتـسا  اما  و  تسا " : هتفگ  دواد  یبا  ثیدح  ود  رکذ  زا  دعب  هحفص 109  ناوخالا "  حلص  رد "  يدلاخ 

دلج 9 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 169 

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


يرادـنپ نینچ  تیلهاج ، ياهدـیع  زا  یئاهدـیع  و  هللااب ) ذوعن   ) دـنیاهتب ناحلاص  ناربمایپ و  هک  رادـنپ  نیا  يور  ءایبنا  نکاما  رد  رذـن  زاوج 
تیاهن نیا  و  دـندناوخ ، یمن  اه  تب  ار  ناـنآ  هنرگ  و  تسوا ، ءاـیلوا  ادـخ و  ءاـیبنا  هب  تبـسن  ماـشتراسج  تاـفارخ و  یهارمگ و  زا  یـشان 

شا هبوت  تسا و  رفاک  دنک  صیقنت  هیانک  اب  ول  ار و  اهنآ  یسک  هک  یتروص  رد  ادخ ، راوگرزب  ءایبنا  هب  تبسن  اهنآ  هیحان  وا  تسا  يریقحت 
، دنمان ياه  تب  ار  نانآ  دوخ  تدابع و  ار  ءایلوا  ءایبنا و  هب  لسوت  ینادان  رثا  رد  اه  تخبدب  نیا  دش . دـهاوخن  هتفریذـپ  لاوقا  زا  ضعب  ربانب 

 ". تسا رتاناد  ادخ  دوب و  دهاوخن  ناش  هدننک  هارمگ  هنالهاج و  راتفگ  يارب  يرابتعا  نیا  رب  انب 

هحفص 305 ] ] 

. دوب دهاوخن  شنابهذم  مه  هیمیت و  نبا  یهارمگ  تلاهج و  يارب  يرابتعا  هکنانچ 
مهئاوها اوعبتا  مهبولق و  یلع  هللا  عبط  نیذلا  کئلوا 

دندیدرگ " . دوخ  سفن  ياوه  وریپ  هداهن و  رهم  ناشیاه  لد  رب  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  : " 
هیآ 16) دمحم  هروس  )

هحفص 306 ] ] 

دنوش یم  ترایز  هک  يروبق 

هراشا

دنتفر و یم  اهنآ  ترایز  هب  کیدزن  رود و  هار  زا  هدوب  نیملـسم  هجوت  دروم  زاب  رید  زا  هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  يروبق  مالـسا ، ناهج  رد 
دریگب يا  هیلاع  سورد  اهنآ  زا  دناوت  یم  فلتخم  تاهج  زا  هدـننک  ثحب  هک  تسا  یتاملک  اهنآ  هرابرد  هناگراهچ  بهاذـم  ناگرزب  يارب 
ترایز نوماریپ  نرق ، راصعا و  لوط  رد  ناشراعش  نیملسم و  هریس  تخانش  تسا : هلمج  نآ  زا  دیآ و  لئان  یمیظع  دئاوف  رب  هلیسو  نادب  و 

: میروآ یم  الیذ  ار  اهنآ  زا  یتمسق  کنیا  و  اهنآ . نینوفدم  يارب  نآرق  متخ  اهنآ و  دزن  زامن  اعد و  اهنآ ، هب  كربت  لسوت و  روبق و 
وا مسا  هب  یخیراـت  شکراـبم  ربق  رـس  رد  تسا و  قشمد  رد  شربق  هک  لاس 20  رد  یفوتم  ادـخ  لوسر  نذوم  یـشبح  همامح  نبا  لالب  - 1

كربت شترایز  هب  هک  يریخ  لها  ءایلوا و  زا  يرایـسب  ار  تقیقح  نیا  تسا ، باجتـسم  كرابم  عضوم  نیا  رد  اعد  تسا و  هنع  هللا  یـضر 
دنا هدرک  هبرجت  دنا ، هتسج 

لاس 36 ه . رد  یفوتم  راوگرزب ، یباحص  یسراف  ناملس  - 2
ياراد دراد و  رارق  يرـسک  ناویا  کـیدزن  تسا و  راکـشآ  نونکا  شربـق  تسا : هتفگ  هحفص 163  دلج 1  شخیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 
ترایز اهراب  هدـید و  ار  اجنآ  نم  دـنک و  یم  شـشوک  اجنآ  مزاول  هیثاثا و  تبقارم  ریمعت و  تظافح و  رد  هک  تسا  یمداـخ  ناـمتخاس و 

. ما هدومن 

هحفص 307 ] ] 

. میتشگرب میدرک و  ترایز  ار  ناملس  ربق  دنا : هتفگ  نونمس  یسنالق و  تسا : هتفگ  هحفص 75  دلج 5  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا  و 
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. هدش هتشک  لاس 36 ه  لمج  گنج  رد  هللا  دیبع  رسپ  هحلط  - 3
لخاد رد  هدوب  هرشبم "  هرـشع  زا "  یکی  هک  هللا  دیبع  رـسپ  هحلط  نفد  لحم  تسا : هتفگ  هحفص 116  دلج 1  شا  همانرفس  رد  هطوطب  نبا 
هرصب مدرم  تسا و  دوجوم  اذغ  نیجراخ  نیدراو و  يارب  نآ  رد  هک  دراد  يا  هیواز  تسا و  يدجسم  نامتخاس و  ياراد  دراد و  رارق  رهش 

دنرامش  یم  گرزب  يرایسب  ار  نآ 
هبق و اـهنآ  زا  يربـق  ره  رب  و  دـیوگ " : یم  راـک  رخآ  رد  و  درمـش ، یم  هرـصب  رد  ار  يدـهاشم  ناـعبات  هباحـص و  زا  يا  هدـع  يارب  سپس 

تسا " . هدش  هتشون  شتافو  ربق و  بحاص  مسا  نآ  رد  هک  تسا  ینامتخاس 
لاس 36 ه.و رد  یفوتم  ماوع  نب  ریب  - 4

رد هرصب  مدرم  هک : تسا  نیا  هدش  عقاو  لاس 386 ه  رد  هک  یثداوح  هلمج  زا  تسا : هتفگ  هحفص 187  دلج 7  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا 
ماوع نب  ریبز  هب  قلعتم  نآ  هتـشاد و  دوجو  ریـشمش  سابل و  يا  هزات  ندـب  نآ  رد  هک  دـنا  هتفای  ار  يا  هنهک  ربق  هک  دـندرک  اعدا  مرحم ، هام 

نآ يور  ربـنع "  کـسملا  وبا  ریثا  هدوـمن و "  نفد  هار  ود  ناـیم  دـبرم "  رد "  هدرک  نفک  هدروآ  نوریب  ربـق  زا  ار  نآ  هاـگنآ  تسا . هدوـب 
ناوـنع هب  يدارفا  نآ  رد  دـندرب و  اـج  نآ  هـب  رگید  مزاوـل  اهریـصح و  تـالآ و  اهیلدـنق و  داد و  رارق  دجـسم  ار  اـجنآ  درک و  یناـمتخاس 

. دندومن فقو  شیارب  یتافوقوم  هدرک ، تماقا  تظافح 
. درک توف  مر  رد  لاس 52 ه  رد  یباحص ، يراصنا  بویا  وبا  - 5

دنیامن و یم  ناراب  بلط  هلیـسو  نادب  یلاسکـشخ  رد  دنور و  یم  شربق  ترایز  هب  مدرم  تسا : هحفص 458  دلج 3  كردتسم  رد  مکاح 
تسا . هدروآ  هحفص 187  دلج 1  هوفصلا  هفص  رد  ار  نآ  زین  يزوج  نبا 

: هک درک  لقت  میارب  نیطسلف  زا  یخیش  هتفگ : دیلو  تسا : هتفگ  هحفص 154  دلج 1  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ  و 

هحفص 308 ] ] 

نآ کیدزن  سپ  هدوب ، ادخ  لوسر  بحاصم  يراصنا  بویا  یبا  ربق  دنتفگ : یم  هک  هدید  هینیطنطسق  راوید  کیدزن  يدیفس  کچوک  يانب 
. دوب هتخیوآ  ریجنز  هب  یلیدنق  نآ  يور  هک  یلاح  رد  مدید  کچوک  نامتخاس  نآ  رد  ار  شربق  متفر و 

دنرامش . یم  گرزب  ار  نآ  مور  مدرم  تسا و  دجسم  رازم و  شربق  يور  تسا و  هتفگ  هحفص 59  دلج 8  ریثک  نبا  خیرات  رد  و 
بلط نآ  زا  زورما  اـت  دنرامــش و  یم  گرزب  ار  شربـق  مور  مدرم  تـسا " : هـتفگ  هحفص 22  دـلج 1  هیمالـسالا "  لودـلا  رد "  یبهذ  و 

 " دننک یم  تعافش 
: رصم رد  مالسلا  هیلع  دیهشلا  طبسلا  مامالا  نیسحلا  سار  - 6

نیمز ریز  دراد و  رارق  يا  هرقن  یقودنـص  رد  كراـبم  رـس  تسا " : هتفگ  هحفـص 12  شا  هلحر "  رد "  لاـس 614 ه  رد  یفوتم  ریبج ، نبا 
عاونا اب  هک  هدـیدرگ  انب  تسا ، ناوتان  نآ  هطاحا  زا  كاردا  زجاع و  نآ  فیـصوت  زا  نابز  هک  یمیظع  نامتخاس  نآ  يور  تسا و  نوفدـم 
فرظ لخاد  رد  اهنآ  رثکا  هک  هدرک  هطاحا  ار  نآ  رتکچوک ، نوتـس و  یگرزب  هب  دیفـس ، ياه  عمـش  تسا و  هدش  نییزت  ریرح  ياه  هچراپ 

هیبش یلحم  رد  الط  زا  یئاه  بیـس  دننامه  ار  نآ  يالاب  تسا و  نازیوآ  يا  هرقن  ياه  لیدـنق  اهنآ  رب  و  دراد ، رارق  هرقن  بان و  يالط  ياه 
. دنک یم  هریخ  ار  مشچ  هک  دراد  یئابیز  هرظنم  نانچ  نآ  و  تسا ، هدرک  هطاحا  غاب  هب 

رد نآ ، ریوصت  هک  دراد  رارق  هدـش  هدـیچ  مه  رانک  يزیگنا  باجعا  روط  هب  هک  فیرظ  ياه  رمرم  تاعطق  عاونا  للجم ، ناـمتخاس  نیا  رد 
. دوب دهاوخن  رودقم  نآ  فیصوت  نیرتکچوک  دیاین و  مهو 

یئاهرمرم همه  شیاهراوید  تسا ، هضور  دوخ  دـننامه  یئاـبیز ، تفارظ و  ظاـحل  زا  هک  تسا  يدجـسم  هکراـبم  هضور  نیا  لخدـم  رد  و 
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نآ نایم  زا  هک  هدـش  هتفگ  هک  یتفارظ  نامه  هب  تسا  یئانب  هکرابم  هضور  پچ  تسار و  فرط  ود  رد  و  تسا ، هدـش  دای  یئاهرمرم  ناسب 
. تسا هدش  هتخیوآ  اهنآ  همه  يور  ریرح  ابید و  زا  یلاع  ياه  هدرپ  میبای و  یم  هار  هضور  هب 

هحفص 309 ] ] 

رارق هدنوش  لخاد  يور  هب  ور  راوید  رد  هک  تسا  یگنس  میدید  كرابم  دجسم  نیا  هب  ندش  لخاد  رد  هک  يزیچ  نیرتزیگنا  تفگش  زا  و 
. دهد یم  ناشن  ار  یمدآ  سکع  هدش  یلقیص  هزات  يدنه  هنیئآ  دننامه  هک  تسا  هدش  هدیئاس  هایس و  نانچ  گنس  نآ  هک  دراد 

يا هچراپ  دنتفرگ و  یم  رب  رد  ار  نآ  و  دـندرک ، یم  فاوط  نآ  درگ  دندیـسوب و  یم  ار  كرابم  ربق  نآ  مدرم ، هک  میدـید  کیدزن  زا  ام  و 
نآ تکرب  هب  دندومن و  یم  هیرگ  دـندناوخ و  یم  اعد  نآ ، رود  فاوط  ماحدزا و  لاح  رد  دـندومن و  یم  حـسم  تشاد ، رارق  نآ  يور  هک 

تفاکش . یم  ار  تادامج  درک و  یم  بآ  ار  اه  لد  هک  دندرک  یم  يراز  هیرگ و  نانچ  دندش و  یم  لسوتم  ادخ  هب  كاپ  تبرت 
دنادرگ . دنم  هرهب  ار  ام  فیرش  ربق  نیا  تکرب  هب  ادخ  درک ، فیصوت  دوش  یمن  هک  تسا  اهنیا  زا  رتالاب  بلطم ، و 

يامن رود  دناوتب  هار  نیا  زا  مرتحم  هدنناوخ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  میدرک ، نایب  ار  هکرابم  هضور  نیا  تفـص  زا  يرادقم  هکنیا  زا  و 
دیاب هصالخ  روط  هب  دـنک و  فیـصوت  تسه  هکنانچ  ار  نآ  دـناوت  یمن  یلقاع  چـیه  هنرگ  و  دـنک ، مسجم  ار  هوکـش  اب  یتراـیز  زکرم  نیا 

هب دنوادخ  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  زا  رتزیگنا  تفگش  رت و  روج  عمج و  رت و  للجم  نامتخاس  نیمز ، هرک  يور  هک  منک  یمن  رکف  میوگب :
دنادرگب . سدقم  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  ار  يوضع  یمارگ  شمرک  فطل و 

رب لمتـشم  هکنآ  رطاخ  هب  تسا  ایند  بئاجع  زا  یکی  مه  نآ  هک  میدرک  هتوتیب  هفارق "  هب "  فورعم  هناـبج "  رد "  زور  ناـمه  بش  رد  و 
. تسا یبیغ  ياه  ربخ  تمارک و  بحاص  ءایلوا  داهز و  ءاملع و  نیعبات و  هباحص و  تیب و  لها  ءایبنا و  روبق 

رسپ بوقعی  رسپ  لیبور  ربق  ربمغیپ ، حلاص  رسپ  ربق  زا : دنترابع  روبق  نآ  مینک ، یم  رکذ  مینیبب  میتسناوت  هک  ار  يروبق  اهنت  اج ، نیا  رد  ام  و 
زا رفن  جنپ  نادرم و  زا  رفن  هدراهچ  دهاشم  و  نوعرف ، نز  هیسآ ، ربق  داب ، اهنآ  همه  رب  ادخ  دورد  نمحرلا ، لیلخ  رسپ  میهاربا  رـسپ  قاحـسا 

. مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانز 

هحفص 310 ] ] 

تبقارم تظفاـحم و  ناوـنع  هب  اـهنآ  رد  دارفا  تسا و  اـبیز  مکحم و  بیجع و  رایـسب  هک  تـسا  یللجم  ناـمتخاس  اـهنآ ، مادـک  ره  يور  و 
. تسا هدروآ  ار  دهاشم  نآ  لیصفت  هاگنآ  دنتسه  هنایهام  ياه  هریج  ياراد  هک  دنراد  تنوکس 

نیا هب  صاصتخا  ار  یباـب   25 هحفـص 40 -  فارـشالا "  بحب  فاحتالا  شباتک "  رد  لاس 1172 ه  رد  یفوتم  یعفاـش ، هللا  دـبع  يواربش 
و تسا " : هتفگ  هدروآ و  دهد  نآ  هب  صاصتخا  ار  هبنش  هس  زور  هکنیا  شتامارک و  زا  يا  هشوگ  شترایز و  نآ  رد  هداد و  سدقم  دهشم 
، تسا تقیقح  زا  ولمم  نآ  تسین و  ناهنپ  هدننک ، ترایز  يارب  نآ  زا  یشان  یتشهب  ياه  میـسن  هدش و  هدید  فیرـش  دقرم  نیا  رد  تاکرب 

. " دشاب یم  تین  اب  مه  لامعا  و 
هلاسم نیمه  نوماریپ  میظعلا ، دبع  نیدلا  یکز  یـضاق  زا  هک  یئاتفتـسا  و  دراد ، يدـیفم  یلاع و  هلاسر  هراب  نیا  رد  هیحد  نبا  باطخلا  یبا 
رایـسب هراب  نیا  رد  داـقتعا  تسا و  مولعم  همه  يارب  نآ  تکرب  تسا و  یفیرـش  ناـکم  نیا  درک " : تفاـیرد  نینچ  ار  شخـساپ  دوب  هدرک 

 " مالسلا . تسا و  کین 
هدش و هتخیوآ  توبن  هدرپ  نارگید ، نآ و  رارـسا  نایم  هک  داب  يدهـشم  يادف  مناج  ریز  راتفگ  تسا  فیرـش  دهـشم  نیا  راوازـس  ردقچ  و 
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یم شتمظع  هوکش و  رطاخ  هب  ار  ناشیاه  مشچ  نارظان  دنناریح ، نآ  هرابرد  اه  لقع  هک  دراد  رارق  هعقب  نیرتفیرش  نآ  رد  هک  یتزع  قاور 
دراد . یم  رب  نآ  زا  هدید  هدننک ، لمات  ناسنا  تهج  نیمه  هب  دندنب و 

تسا عفر  نانچ  شماقم  و  دشاب ، شراوج  رد  هک  دنک  یم  وزرآ  لزعا "  هراتـس "  دننک و  یم  تداسح  شعیفر ، ماقم  هب  تبـسن  ناکراتس 
 ". دریگ یم  رارق  اه  یناشیپ  هسوب  دروم  هاگنآ  دنسوب  یم  اه  بل  ار  شکاخ  هک 

دهـشم نآ  یکیدزن  رد  دـنتفگ و  یم  ینیوعقلا  نیدـلا  سمـش  ار  وا  هک  يدرم  تسا " : هدروآ  هکرابم  هعقب  نآ  تامارک  هرمز  رد  يواربش 
انیبان دیسر و  یبیسآ  شیاه  مشچ  هب  هدوب ، هفیرش  ياه  هدرپ  يراذکتمالع  شراک  درک و  یم  یگدنز  سدقم 

هحفص 311 ] ] 

تا هیاسمه  نم  میاقآ ، يا  تفگ : یم  داتـسیا و  یم  حیرـض  رد  رانک  دناوخ ، یم  سدقم  ناکم  نآ  رد  ار  حبـص  زامن  هک  زور  ره  وا  دش و 
. دنادرگ رب  نم  هب  ار  یکی  ول  میاه و  مشچ  هک  مهاوخ  یم  وت  هلیسو  ادخ  زا  هتفر ، متسد  زا  میاه  مشچ  متسه 

ادـخ و لوسر  نانیا  دـش : هتفگ  وا  هب  دیـسرپ  اهنآ  تیـصخش  زا  دـندمآ ، فیرـش  ربق  رانک  هب  یتعامج  دـید  دوب ، هدـیباوخ  هک  یبش  رد  وا 
رارکت هتفگ  یم  يرادیب  رد  هک  ار  هچنآ  هدـش  لخاد  نانآ  عمج  رد  دـنا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  يارب  هک  دنتـسه  شناهارمه 

دومن .
هیلع یلع  هب  ادخ  لوسر  درک ، لقن  شیارب  تعافش  بلط  ناونع  هب  ار  نیدلا  سمش  يارجام  دومن و  شدچ  هب  ور  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ولج تفگ : وا  هب  دروآ و  رد  یناد  هکرس  هاگنآ  دوش ، یم  تعاطا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  شکب ، همرس  ار  شمشچ  دومرف : مالـسلا 
داد یتحاران  تدـش  زا  و  دومن ، یتخـس  شزوس  ساسحا  وا  هک  دیـشک  شتـسار  مشچ  رد  ناـنچ  ار  ناد  همرـس  لـیم  تفر ، ولج  مه  وا  اـیب 

تسا هدش  زاب  شتسار  مشج  هک  دومن  هظحالم  یلو  درک ، یم  ساسحا  شمشچ  رد  ار  ندیشک  همرـس  ترارح  زونه  دش و  رادیب  دیـشک و 
. دوب نآ  ندروآ  تسدب  ددص  رد  وا  هک  دوب  یتمعن  نامه  نیا  دید و  یم  نآ  اب  دوب  هدنز  ات  و 

هکرابم هعقب  نیا  فقو  تفاب و  تسا  هدرتسگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم  دهـشم  رد  هک  ار  شرف  نیا  تمعن ، نیا  هنارکـش  هب  هاگنآ 
اج نآ  رد  نانچمه  شرف  نیا  تشاد  هدـهع  هب  ار  رـصم  تیالو  ناخ  دـمحم  ناطلـس  هیحان  زا  هک  اشاپ  دـمحم  مظعم  ریزو  نامز  ات  دومن و 

 ". داد رارق  نآ  ياج  هب  تسا  دوجوم  اجنآ  رد  نونکا  مه  هک  يرگید  شرف  وا  دوب و  هدرتسگ 
صاصتخا نایب  زا  دـعب  تسا و  هدرک  رکذ  هدـش ، عقاو  هیتولخ  تاداس  بیقن  لضفلا  یبا  خیـش  يارب  هک  ار  يرگید  تمارک  يواربش  هاگنآ 

حدـم ار  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  نآ  رد  هک  ار  يدـئاصق  زا  یتمـسق  باب  نیا  رد  تسا : هتفگ  كرابم ، دهـشم  نیا  تراـیز  هب  هبنـش  هس  زور 
، تسا هدیمرآ  اجنیا  رد  هک  یمیظع  تیصخش  هب  هدرک و 

هحفص 312 ] ] 

مروآ : یم  ما  هتسج  لسوت 
دوش . یمن  هدنار  زگره  دربب ، ناتماقم  هب  هانپ  دیوگب و  هط  لآ  هک  یسک  هط ، لآ  " 

. مرادن يا  هدیقع  بهذم و  نآ  زا  ریغ  دشاب و  یم  مبیلق ، داقتعا  منیئآ و  امش  یتسود 
دریگ یم  هرهب  ناتتلیضف  ضیف  زا  تسا  یتسه  ناهج  رد  هک  ره  هکلب  مریگ ، یم  ددم  امش  زا 

. دوش یم  راکشآ  امش  زا  توبن  رون  تسا و  یحو  تلاسر و  طبهم  امش  هناخ 
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دیدنب  ندرگ  راختفا  يارب  امش  تسا و  امش  دننامه  راختفا  ظاحل  زا  یسک  هچ  ادخ ، لوسر  رتخد  رسپ  يا 
؟ دراد دوجو  يدج  يردام و  تفارش ، ظاحل  زا  تدجو  تردام  لثم  ایآ  نیسح ، يا 

. تسا يدایز  هلصاف  اهنآ  امش و  نایم  هک  یتروص  رد  دنسرب ، امش  هب  هبترم  يدنلب  ظاحل  زا  دنتساوخ  یموق 
. داد صاصتخا  تداهش  هب  سپس  تداعس و  هب  ایند  رد  ارت  دنوادخ 

. تسا تلذ  يراوخ و  نآ  رد  تنانمشد  يارب  هک  تسا  یماقم  ربق  رد  نیسح  يا  يا  وت  يارب 
تسوا هدنب  تسا  دناعم  هک  یسک  مغر  یلع  راگزور  هک  یسک  يا  و  یمیرک ، ناهج  ود  رد  هک  یسک  يا 

. تسین يدح  وت  لضف  يارب  تسا و  ملح  وت  رد  یل  و  يریشمش ، تنانمشد  رب  وت 
. تسین شرامش  ربمایپ  لآ  لئاضف  اریز  تسا ، هتفیرف  ار  دوخ  دنک ، دودحم  ار  تلئاضف  دهاوخب  هک  ره 

. تفرگ ارف  ار  اه  هعقب  همه  نآ  رطع  دیدرگ ، نوفدم  هنیدم  نیمز  رد  تدج  هک  ینامز  نآ  زا 

هحفص 313 ] ] 

. تسا دعس  شعلاط  تربق  رطاخ  هب  تسا و  راختفا  اهرهش  همه  هب  تبسن  رصم  يارب  و 
دنباتش ؟ یم  نآ  يوس  هب  اشوک  دارفا  رایسب  هچ  تسا ، كرابم  رایسب  تا  هکرابم  هعقب 

هک تسا  يرورس  درادن ، رخآ  هک  تسا  یـششک  ياراد  تسازفا و  حور  رطعم و  الک  دراد ، رارق  تیالاب  هتفرگ و  رب  رد  ارت  هک  یحیرـض  و 
درادن . دح  هک  تسا  یقنور  درادن ، دننامه 

تسا . یئوکین  ششخب  یپ و  رد  یپ  ياه  تمحر  نیرئاز ، يارب 
تسا ، یلصاح  یب  جنر  نم  نوچ  يزیچان  اعد  داب و  دونشخ  هط  لآ  امش  زا  ادخ 

. دنک یم  دای  امش  زا  هماهت  دجن و  هک  یمادام  داب  امش  رب  ادخ  دورد  هراومه  و 
موش هدنار  هک  تسا  دیعب  رگید  يراد و  رارق  نآ  رد  نیسح  يا  وت  هک  مراد  رارق  یکاخ  هاگشیپ  رد  نم 

. دنک یم  ینمشد  كاپ  ياه  تیصخش  اب  نامز ، هک  مراد  رارق  تکاپ  دج  هاگشیپ  رد  نم 
دنتسین . زاین  یب  وا  زا  و  دنرب ، یم  هانپ  وا  هب  ناربمایپ  همه  هک  مراد  رارق  یسک  هاگشیپ  رد  نم 

نمشد هک  یتروص  رد  تسا  هداد  ناشهانپ  مه  وا  و  هدرب ، هانپ  وا  هب  اهوهآ  هک  مراد  رارق  یسک  هاگشیپ  رد  نم 
: ما هتفگ  راوگرزب  هداوناخ  نیمه  هرابرد  زین  و 

. تسین مشاب ، راودیما  ادرف  رد  میاه  يراتفرگ  عفر  يارب  هک  یهاگهانپ  امش  زا  ریغ  میارب  ربمایپ  تیب  لها  يا  " 

هحفص 314 ] ] 

. دیشاب میاکتم  نوئش  همه  رد  دمحا  لآ  يا  امش  هک  یتروص  رد  مسرت ، یمن  نامز  يراتفرگ  زا  نم 
تسا . هدنکفا  هیاس  امش  رس  رب  تزع  قدارس  هکیتروص  رد  دارد ؟ یتاراختفا  هط  لآ  يا  ناتتاراختفا  دننامه  یسک  هچ 

. تسا امش  هب  هطوبرم  ددرگ و  یم  رب  امش  هب  هلاصالاب  كاپ  نادنزرف  يا  تسا ، امش  ریغ  يارب  هک  یلضف  ره 
. دیئامرفم ناممورحم  دیشخب ، یم  ناتنرئاز  هب  زور  ره  هک  يدوج  ياه  هدئام  زا 

امش . هب  قلعتم  تداعس  جات  تسا و  امش  صوصخم  تمظع  راختفا و  مچرپ  ناهاشداپ ، يا 
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تسا ؟ هداد  رارق  راوگرزب  كاپ و  ار  شنانکاس  ادخ  هک  تسا  امش  هناخ  دننامه  يا  هناخ  مادک  هط ، لآ  يا 
. دننک یم  یئارس  همغن  ناترس  يور  مراکم  ناگدنرپ  و  دیئامش ، رخافم  دجم و  ناتسغاب 

. ددرگ یم  دنمتداعس  هدش  تیاده  نآ  زا  يا  هدنناوخ  ره  هک  هدش  دای  یکین  هب  امش  زا  نآرق  رد 
؟ تسه يا  یگرزب  تمظع و  نآرق ، شیاتس  زا  دعب  ایآ  هدوتس  ار  امش  نآرق 

. تسا یمکحم  دنلب و  خماش و  لزنم  راختفا ، رد  ناتیارب  هط ، لآ  يا 
. دنوش یم  هتفرگ  امش  هیحان  زا  ریخ  هک  میراد  وت  يوس  هب  ور  ادخ ، لوسر  رتخد  رسپ  يا 

. تسا يدج  تدج  دننامه  هن  و  یتمظع ، تتمظع  دننامه  هن  نیسح ، يا 
. امنب دراد  وت  زا  تبحم  تشاد  مشچ  هک  یسک  هب  یفطل  رظن  تدج  قح  هب  نیسح  يا 

. يراد رارق  شناگدید  ربارب  رد  وت  دسوبب ، ار  يربق  دهاوخ  یم  هاگ  ره  هکنآ 

هحفص 315 ] ] 

تسا . هدرک  دیقم  امش  تبحم  رد  ار  شیاه  هیرگ  هک  یلاح  رد  هدمآ ، ناتشیپ  هک  یتسود  هب  دینک و  کمک  منایاقآ ، يا 
. درادن يرای  امش  زا  ریغ  هک  ار  يرصقم  دینک  يرای 

. دینزب ما  هنیس  هب  در  تسد  هک  تسا  دیعب  لاح  نیا  اب  و  مدومن ، امش  هب  رصحنم  ار  ما  هقالع  سپ 
. تسین يا  هیامرس  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  تبحم  زا  ریغ  میارب  میادخ  يا 

. مرادن ص )  ) دمحم تیب  لها  تبحم  زج  یلمع  هب  دیما  هک  متسه  يرصقم  هدنب  نم 
تسا : هتفگ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهشم  هرابرد  و 

رام دننامه  شبآ  جیلخ و  يارجم  هک  اجنآ  تیعمج  رپ  دابآ و  هکرابم  هضور  رد  اما  مناشونب ، روایب و  میارب  ابهـص ، زا  و  زیخرب ، میدـن ، يا 
. تسا هنوگود  دیپس  هایس و 

نادرگب اه  تینهت  اب  طولخم  ار  نآ  مشاب  بآ  هتـشک  هداتفا و  شیاوه  هب  نیمز  يور  راذگب  نک  میاهر  هدب و  نم  هب  ار  نآ  اهنت  میدـن ، يا 
. نامسآ بآ  اب  جوزمم  هن 

. تسا ضرم  نیع  اود ، طلخ  هک  دشابن  يزیچ  اب  طولخم  یلو  روایب ، ار  نآ  میدن  يا 
. دننک یم  یئابرلد  زبس  ياهسابل  رد  هریزج  زا  يا  هپت  يور  رد  هک  نک  متاقالم  تالیثا  ياه "  تخرد  ریز  ینک  متاقالم  یتساوخ  هاگره 

. دیشخب قنور  نآ  هب  تسا و  رایب  ار  نآ  رحس  شخب  حور  میسن  هک  یناتسغاب 
دینابنج . یمه  رگید  يوس  هب  یئوس  زا  درک و  یمه  يزاب  شناتخرد  ياه  هخاش  اب  فیطل  میسن  و 

؟ دش دهاوخ  هدروآ  رب  میاهوزرآ  تتیامح  رد  یک  سپ  تیادف ، مناج  جیلخ ، يادص  يا 

هحفص 316 ] ] 

. امن هدنز  هلیسو  نیدب  ار  دیدش  تبحم  نآ  نک و  دیدجت  ار  میشوخ  شدای  اب  ممیدن  يا 
. نک میاهر  عیسو ، هلجد  تارف و  زا  وگب و  نخس  لین ، زا  ایب و 

. تسا رود  نم  زا  تاذل  ثیدح  سپ  ار ، رصم  تاذل  میارب  نک  هداعا  و 
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. مراودیما شلین  رب  اهنت  و  دور ، یم  رامش  هب  مشیپ  نیمز  نیرتهب  رصم 
. منیب یم  اجنآ  رد  ار  ارهز  نادنزرف  منایاقآ ، اریز  تسا ، اجنآ  رد  مدوصقم  تیاغ  هقالع و  تدش 

دوش . عقاو  لوبقم  میاعد  مراودیما  منک و  یم  اعد  هک  یلاح  رد  منک ، یم  یعس  ینیسح  دهشم  يوس  هب  و 
هد . رارق  مشاداپ  ار  میلوبق  نک و  یهجوت  مراد  تتسود  ادخ  لوسر  رتخد  مرسپ  يا 

تسه . داقتعا  بهذم و  امش  هب  هقالع  هط  لآ  يا  مدرم  نامیرک  يا 
. تسین امش  زا  ریغ  مشاب  راودیما  نآ  هب  میراتفرگ  رد  هک  يا  هریخذ  هاگهانپ و  میارب 

تسا : هتفگ  هنیمز  نیمه  رد  زین  و 
. دش دهاوخن  مورحم  دیایب  ناتشیپ  ناتناسحا  هب  دیما  امش و  هب  هقالع  اب  هک  یسک  هط  لآ  يا 

دش ؟ دهاوخ  مورحم  دوش  هدنهانپ  راوگرزب  میرک و  یمدرم  هب  هک  یسک  ایآ  و  مدروآ ، هانپ  امش  هب 
. دنا هقیضم  رد  مدرم  تیعمج  ترثک  رثا  رد  هک  تسا  اراوگ  بآ  همشچ  اجنآ  يرآ  دننک ، یم  ماحدزا  ناتسدقم  باتعا  رد  ار  مدرم 

. دوب دهاوخ  دنم  هرهب  ناتششخب  نیرتیلاع  زا  دشاب ، امش  لضف  ناراب  راتساوخ  دیایب و  ناتشیپ  هک  یسک 
نیرتیلاع ياراد  هک  یناسک  يا  ادخ  لوسر  نت  ياه  هراپ  يا  منایاقآ ، يا 

هحفص 317 ] ] 

. تسا امش  ورگ  رد  مبلق  دیتسه و  میاههاگهانپ  امش  دیتسه  تاماقم 
. دوشن هتسسگ  زگره  هک  يا  هقالع  مشاب  امش  هب  دنمقالع  نم  هک  تسا  نیا  امش  قح  و 

نم زا  ترهطم  حیرض  رب  نیسح  يا  هط ، طبس  يا  درادن . تمالم  دشاب ، ریحتم  امش  رد  هک  یسک  ما و  هداتـسیا  ریحتم  ناتـسدقم  باتعا  رد 
. داب مالس 

میسوب . یم  ار  نآ  مینک و  یم  فاوط  نآ  رود  هک  تسا  يا  هبعک  ام ، يارب  تیلاع  دهشم 
تسا . هدش  قیتع  تیب  دننامه  هدرک و  لولح  تیاده  نآ  رد  هک  يدیدج  تیب 

. يا هتفرگرب  رد  ار  مامه  ماما  نیسح ، هک  یحیرض  يا  تیادف  مناج 
میوج . یم  لسوت  دراد ، رارق  تنوردنا  رد  هک  یتمشح  تمظع و  تزع و  نآ  هب  نم 

تسا ؟ تمینغ  نآ  يوس  هب  یعس  هک  یسک  يارب  رادقم  هچ  سپ  رامش ، تمینغ  اجنیا  رد  ار  تصرف  هدننک  ترایز  يا 
ددرگ . یم  رود  نآ  زا  گرزب  ياه  مغ  دوش و  یم  زاب  لد  ینک  یم  شترایز  هک  یماگنه 

. تسا مانالا  ریخ  هکرابم  هضور  هک  ایوگ  تسا ؟ نآ  رد  قنور  رون و  ردقچ 
هیلع نیـسح  ماما  دهـشم  نوماریپ  ینالوط  راتفگ  زا  دـعب  هحفـص 92  راونالا "  قراـشم  رد "  لاـس 13.3 ه  رد  یفوتم  يودـع ، يوازمح  و 

. تسا هتسیاش  رایسب  نتسج  لسوت  ادخ  هب  هلیسو  نادب  فیرش و  دهشم  نیا  ندرک  ترایز  دایز  هک  نادب  تسا " : هتفگ  مالسلا ،
اب سپ  تسا ، اه  يراتفرگ  عفر  هلیـسو  وا  اریز  دوش ، تساوخرد  زین  گرم  زا  دعب  دـش ، یم  تساوخرد  شتایح  نامز  رد  وا  زا  هک  هچنآ  و 

ددرگ . یم  لصاو  ادخ  هب  شراونا  وا و  هب  لسوت  اب  هدرم  لد  ناسنا  دوش و  یم  هدوشگ  اه  هرگ  شترایز 
روهشم یلبش  دمحم  ینابر  فراع  میاقآ  يارب  هک  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  و 

هحفص 318 ] ] 
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شمغ دـنام و  ریحتم  دـش ، هدوبر  وا  لزنم  زا  شیاـه  باـتک  ماـمت  هک : تسا  نیا  تسا و  هدـش  عقاو  همیزعلا "  حراـش "  تسلا "  نبا  هب " 
شترضح زا  نآ  رد  دناوخ و  یم  يراعشا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام ، تمعن  یلو  هکرابم  هضور  رانک  دمآ  دیدرگ ، ناوارف 

. دیبلط یم  يرای  شیاه  باتک  هرابرد 
: تسا نینچ  راعشا  نآ  همجرت  تسا و  دوجوم  شلحم  رد  یصقن  چیه  نودب  شیاه  باتک  دیدرک  تعجارم  شا  هناخ  هب  ترایز  زا  دعب  وا 

دیعب دیتسه ؟ شنارورس  امش  هک  یتروص  رد  درک ، دهاوخ  تیاکش  متس  زا  ای  و  دیسر ؟ دهاوخ  يرازآ  درب  هانپ  امش  هب  هک  یسک  هب  ایآ  " 
. دندرگ لاحشوخ  شنانمشد  ای  ددرگ و  دودرم  دشاب  بوسنم  امش  هب  هک  یسک  تسا 

، تسا هدرک  هطاحا  ار  ناتدوجو  اپارس  هک  تسا  تزع  دنبرمک  امش  يارب  دوب و  تدایس  تسلا "  زور "  زا  امش  يارب 
دراد ؟ دوجو  دیتسه  وا  هناحیر  هک  امش  زا  ریغ  يرد  مرکا  ربمایپ  يارب  اج  نیا  رد  ایآ 

هک ار  دمحم  طبـس  ریگرب  رد  شاب و  هکرابم  هضور  مزالم  سپ  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  نیـسح  هک  ار  يدهـشم  دـنیبن  هک  یمـشچ  داب  دوبان 
. دشاب هدشن  هدروآ  رب  شتجاح  هک  درکن  وا  دصق  يراو  دیما 

 ". دیامرف دنم  هرهب  شباتعا  ندیسوب  شبرق و  ضیف  زا  دنک و  ددم  شدادما  ضیف  زا  ار  ام  دنوادخ 
: تسا هدروآ  نینچ  هراب ، نیا  رد  نارگید  زا  و 

. ددرگ یم  یفخم  شندید  زا  هدراهچ  بش  هام  هک  هداد  رارق  عیفر  ار  نآ  نانچ  دنوادخ  هک  یلزنم  " 
دروم نیگنس و  نوصم و  تسا ، ادخ  نامـسآ  رد  هک  یـسک  تسا  هبترم  دنلب  نیمز ، رد  تساوخ  هک  هچنآ  هب  ام  يادخ  درک  وا  صوصخم 

. دیناشوپ ار  وا  شیاضر  فطل و  اب  تشادزاب و  ار و  وا  داد  رارق  تیامح 

هحفص 319 ] ] 

. تسا اج  نیمه  زا  شیرترب  ردق و  دیدرگ ، تیب  لها  تزع  يارب  نکسم  رگا 
. تشاد شهاگن  درک و  دییات  ار  شرس  نید  تسا ، یلوم  نیرتهب  نیسح  ماما 

 " تسا . هدومن  نایب  ار  شیوکین  تافص  یمشاه  تنس  و  ار ، وا  باتک  تایآ 
باتک دنک  عمج  ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  دراد  دوجو  هدش  هتفگ  نیـسحلا  سار  دهـشم  هرابرد  هک  هچنآ  دننامه  يدایز  تاملک  اج ، نیا  رد 
یعفاش ماسر "  هب "  روهـشم  رکب  یبا  نب  حاتفلا  دبع  خیـش  دـنا  هتـشون  هراب  نیا  رد  یلقتـسم  باتک  هک  یناسک  زا  و  دـش ، دـهاوخ  یعماج 

. دراد نیسحلا "  سار  نفدملا  یف  نیعلا  رون  مانب "  يا  هلاسر  هک  تسا 
. تسا مدرم  ترایز  دروم  تسا و  ناعمس "  رید "  رد  شربق  لاس 101 ه  رد  یفوتم  يوما ، هفیلخ  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  - 7

لاس 150 ه. رد  یفوتم  اه ، یفنح  ياوشیپ  تباث ، نب  نامعن  هفینح  وبا  - 8
زا تسا  هتفگ  هک  هدرک  لـقن  نوـمیم  نب  یلع  زا  هحفص 123  دـلج 1  شخیراـت  رد  بیطخ  تسا . یفورعم  رازم  دادـغب  هیمظعا  رد  شربق 

میارب یتجاح  هاگره  مور و  یم  شرانک  تراـیز  ناونع  هب  زور  ره  میوج و  یم  كربت  هفینح  یبا  ربق  هب  نم  تفگ  یم  هک  مدینـش  یعفاـش 
یم اور  هکنآ  رگم  دـشک ، یمن  یلوط  دـنک ، اور  ار  متجاح  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  شربق  راـنک  مناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  دـیآ  شیپ 

رد يربک  شاط  هحفص 112 و  دلج 2  شبقانم  رد  يردرک "  هحفص 82 و "  دـلج 2  هفینح  یبا  بقانم  رد  یمزراوخ  ار  بلطم  نیا  دوش ،
دنا . هدرک  لقن  هعامج "  نبا  يریغس و "  زا  لقن  هب  هحفص 83  ناوخا  حلص  رد  يدلاخ "  هحفص 82 و "  دلج 2  هداعسلا  حاتفم 

دهشم کلملا  فرش  هب  بقلم  یفوتم  دیعـس  وبا  هنس 459 ه )  ) مایا نیا  رد  تسا : هتفگ  هحفص 245  دـلج 8  مظتنملا "  رد "  يزوج  نبا  و 
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يارب زین  یـسردم  دننک و  یم  فقوت  اجنآ  رد  ءاهقف  هک  تخاس  شرانک  يا  هسردـم  داد و  رارق  شیارب  هاگراب  هبق و  درک  انب  ار  هفینح  یبا 
درک . هیهت  نانآ 

همدقم یب  دمآ  اج  نآ  هب  ترایز  ناونع  هب  یضایبلا  نبا  رفعج  وبا  هک  یتقو 

هحفص 320 ] ] 

درک ؟ عمج  ار  نآ  كاخ  رد  هدش  ناهنپ  نیا  دوب ، هدنکارپ  ملع ، هک  یناد  یمن  ایآ  تفگ " : نینچ 
هب تسا : هتفگ  فنصم  هک : دنک  یم  هفاضا  يزوج  نبا  هاگنآ  درک . هدنز  ار  نآ  دعسلا  یبا  دیمع  ششخب  هک  دوب  هدرم  نیمز  نیا  نینچمه 
لاس رد  و  دـش ، هداهن  هفینح  یبا  حیرـض  ولج  هریغ  هرون و  کهآ و  اب  يدجـسم  ناینب  دوب : هتـشون  هک  مدـناوخ  لیقع  نبا  ءافولا  یبا  طـخ 

. داد كرت  یجاح  کی  ار  نآ  نزاخم  دیدرگ و  مامت  دجسم  نآ  مدوب ، رتمک  هام  دنچ  ای  هلاس و  جنپ  نم  هک  436 ه .
ار نآ  نامکرت  ءارما  زا  یضعب  هک  یفقس  ریز  هفینح  یبا  ربق  تقو  نآ  رد  دمآ ، اجنآ  هب  دوب ، یبصعتم  یفنح  هک  یفوتـسم  دعـس  وبا  هاگنآ 

. تشاد رارق  دندوب ، هتخاس 
هب اه  يونزغ  رکـشل  ندـش  دراو  وا  زا  لبق  ياـه 37 و 38 ه . لاـس  رد  نآ  یبارخ و  حیرـض  نآ  يور  مدوـب ، لـفط  نم  هک  نآ ، زا  شیپ  و 

: تفرگ میمصت  هدمآ و  دادغب  هب  لاس 453 ه  رد  کلملا  فرـش  هک  یماگنه  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  لاس 447 ه . رد  هک  هدوب ، دادغب 
هاگنآ درک . بارخ  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  ربق  هک  ار  شتامـضنم  دجـسم و  ياـهانب  ماـمت  دزاـسب ، دراد ، رارق  شربق  يـالاب  هک  يا  هبق  نیمه 

هناخ دیاب  دراد و  مزال  رجآ  اه  رازه  هک  دـندز  نیمخت  اهنآ  تشاذـگ . نایم  رد  اهنآ  اب  ار  نایرج  تساوخ و  ار  ناسدـنهم  ناراک و  هعطاقم 
ددرگ . نآ  ءزج  هدیرخ و  شفارطا  ياه 

ار نیمز  نامه  عرذ  هدزناش  رد  عرذ  هدفه  هک  دنتشادن  نیا  زج  هراچ  یلو  دندرک ، وجتـسج  ار  یتخـس  نیمز  هبق ، نیا  نامتخاس  یپ  يارب  و 
( هدش یم  لیبنز  دودح 400  رد  هک   ) دندوب نامعن  ربق  ترواجم  راتساوخ  هک  یناگدرم  زا  يدایز  ياه  ناوختـسا  راک  نیا  رد  دننک و  رفح 

دندرک . نفد  هدوب ، نارگید  یصخش  کلم  هک  رواجم  هعقب  رد  ار  اهنآ  همه  دش و  هدروآ  نوریب 
كرابم نیسحلا  وبا  هک  داد  ربخ  ام  هب  ظفاح  رصان  نب  دمحم  دیوگ " : یم  هکنیا  ات 

هحفص 321 ] ] 

هک اـج  نیا  رد  هفینح  یبا  ربـق  هک  تسین  تسرد  تفگ : یم  يدـتهملا  نب  نیـسحلا  وبا  مدینـش : هک : تسا  هتفگ  یفریـص  راـبجلا  دـبع  نبا 
یم تراـیز  ار  هفینح  وبا  سپ  دـندرک ، یم  فاوط  هربـقم  فارطا  دـندش و  یم  دراو  ناـیجاح  نیا  زا  شیپ  دـشاب و  دـنا ، هدرک  اـنب  شیور 

 " دندرک . یمن  نییعت  ار  یعضوم  یلو  دندومن ،
هـبق و نآ  يور  لاـس 459 ه  رد  تسا و  مدرم  تراـیز  دروم  روهـشم و  وا  ربق  تسا : هتفگ  هحفص 297  دـلج 2  شخیرات  رد  ناکلخ  نباو 

دیدرگ . انب  یهاگراب 
ربق نآ  رد  تسا ، یلاع  دیفـس  هبق  ياراد  هک  تسا  یللجم  دهـشم  هفاصر "  رد "  و  دیوگ : یم  هحفـص 180  شا  هلحر "  رد "  ریبج  نبا  و 

دراد . رارق  هنع  هللا  یضر  هفینح  یبا  ماما 
، نآ هیواز  رد  تسا و  یگرزب  هبق  هنع  هللا  یـضر  هفینح  یبا  ماـما  ربق  يور  تسا : هتفگ  هحفص 142  دـلج 1  شا  هلحر "  رد "  هطوطب  نبا 

. درادن دوجو  دنوش  یئاریذپ  نینچ  دنناوتب  نیدراو  نآ  رد  هک  یناکم  دادغب  رد  زورما  دراد و  دوجو  نیدراو  ندروخ  اذغ  يارب  یناکم 
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دنور . یم  خیاشم  نیا  زا  یکی  ترایز  هب  يا  هعمج  ره  رد  دادغب  مدرم  تسا : هتفگ  سپ  هدرمش  ار  دادغب  خیاشم  زا  يا  هدع  روبق  هاگنآ 
تسا . یمیظع  هاگراب  هبق و  دادغب  رد  شربق  يور  و  تسا : هتفگ  هحفص 79  دلج 1  لودلا  رد  یبهذ  و 

هدوب دادغب  رد  یعفاش  ماما  هک  یماگنه  دـیوگ " : یم  نینچ  لصف 25  رد  هفینح  یبا  ماما  بقانم  رد  ناـسحلا "  تاریخلا  رد "  رجح  نبا  و 
رب رد  ادخ  هب  وا  هلیسو  سپس  داتـسرف ، یم  وا  رب  دورد  و  درک ، یم  شترایز  هدمآ ، یم  شربق  رانک  هدش و  یم  لسوتم  هفینح  یبا  ماما  هب  و 

. تسا هتسج  یم  لسوت  شتاجاح ، ندش  هدروآ 
هب هدرک و  بجعت  هللا  دبع  شرـسپ  هک  هدش  یم  لسوتم  یعفاش  ماما  هب  نانچ  دمحا ، ماما  هک  تسا  تباث  بلطم  نیا  هک : دـنک  یم  هفاضا  و 

وا هب  دمحا  دومن ، ضارتعا  شردپ 

هحفص 322 ] ] 

تسا . ندب  يارب  تیفاع  مدرم و  يارب  دیشروخ  دننامه  یعفاش  تفگ :
. دادن رارق  داقتنا  دروم  ار  لمع  نیا  دنوش ، یم  کلام  ماما  هب  لسوتم  برغم  لها  هک  دنداد  ربخ  یعفاش  ماما  اب  هک  ماگنه  و 

لاس 157 ه. رد  یفوتم  ریبز ، نب  بعصم  - 9
. دیامن یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هکنانچ  دننک  یم  ترایز  نکسم "  رد "  ار  شربق  هماع  تسا : هتفگ  يزوج  نبا 

هک تسا  مدرم  ترایز  دروم  شربق  دیدرگ ، نفد  کچوک  هفارق  رد  درک و  تافو  لاس 175 ه  رد  هک  رصم  ماما  یفنح ، دعس  نب  ثیل  - 10
ما هدید  ار  نآ  اهراب  نم 

. تسا هرونم  هنیدم  عیقب  رد  شربق  لاس 179 ه  رد  یفوتم  اه ، یکلام  ماما  سنا  نب  کلام  - 11
. تسا کچوک  هبق  نآ  يور  تسا : هتفگ  هحفص 153  شا  همانرفس  رد  ریبج  نبا 

دنا . هدرمش  دنک  ترایز  ار  مرکا  یبن  ربق  هک  یسک  بادآ  زا  ار  شترایز  اهقف ، هک  تشذگ  قباس  رد  و 
تسا . هدش  دیهش  لاس 183 ه  رد  هک  نیمظاک  رد  نوفدم  مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  رهاط  ماما  - 12

یبا میهاربا  نب  نسح  زا  هک  تسا  هدروآ  یفیطق  نادمح  رفعج  نب  دمحا  زا  شدانـسا  اب  هحفص 120  دلج 1  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ 
رفعج نب  یـسوم  ربق  رانک  هکنآ  رگم  دماین ، شیپ  میارب  یلکـشم  چیه  تفگ : یم  هک  مدینـش  شرـصع ) رد  اه  ینیـسح  خیـش   ) لالخ یلع 

. دش هدروآ  رب  متجاح  هدش  لح  ملکشم  مدش و  لسوتم  شترضح  هب  هتفر  مالسلا  هیلع 
هدزاود زا  یکی  ینسحلا  اضرلا  یسوم  یلع  نب  داوجلا  دمحم  رفعج  وبا  فیرـش  هک : تسا  هدمآ  هحفص 48  دلج 2  بهذلا  تارذش  رد  و 

نایعیش هک  یماما 

هحفص 323 ] ] 

. دننک یم  ترایز  هماع ، ار  ماما  ود  نآ  ربق  دیدرگ و  یسوم  شرانک  درک و  تافو  دادغب  رد  دنلئاق ، تمصع  اهنآ  هرابرد 
. مالسلا امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  رهاط  ماما  - 13

ام خیاشم  زا  يدایز  هدع  اب  یفقث  یلع  یبا  شا  هیاپمه  همیزخ و  نب  رکب  یبا  ثیدـح  لها  ماما  اب  تسا "  هتفگ  لموملا  نب  دـمحم  رکب  وبا 
هکراـبم هعقب  نیا  هب  تبـسن  همیزخ  نبا  هک  عضاوت  میظعت و  زا  میدرک . تکرح  سوط  رد  عقاو  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ربق  تراـیز  مزع  هب 

 " میدش ریحتم  ام  همه  هدومن ، شربارب  رد  هک  يراز  هیرگ و  داد و  ماجنا 
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ناشـسابل رب  کشم  دننامه  ار  شربق  كاخ  مدرم  تسا ، هدش  هتـشک  هیورت  زور  لاس 183  رد  هک  يرـصب ، ینادح  بلاغ  نب  هللا  دـبع  - 14
دندیشاپ یم 

. يرصبلا رازخلا  نوع  وبا  نوع  نب  هللا  دبع  - 15
. دراد تسود  ار  وا  ادخ  هک  دینک  ترایز  ار  نوع  نبا  دومرف : یم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ  تسا : هتفگ  هلاضف ، نب  دمحم 

تسا . ترایز  دروم  فورعم و  هرصب  رد  شدهشم  لاس 189 ه  رد  یفوتم  يرصب ، نسحلا  وبا  يدزا  یلع  نب  رصن  نب  یلع  - 16
. تسا برجم  قایرت   " فورعم ، ربق "  تسا : هتفگ  یبرح  میهاربا  200 ه .  - 201 لاس 204 -  رد  یفوتم  یخرک ، فورعم  - 17

لق راب "  دص  نآ  دزن  سک  ره  هدش  هتفگ  و  تسا . برجم  جئاوح  ياضق  يارب  یخرک  فورعم  ربق  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  يرهز  زا  و 
. دروآ یم  رب  ار  نآ  دنوادخ  دهاوخب  ار  شتجاح  ادخ  زا  دناوخب و  هللا "  وه 

شیپ لاس  داتفه  زا  تسا : هتفگ  هک  هدش  تیاور  یلماحم  هللا  دبع  یبا  زا  و 

هحفص 324 ] ] 

تسا . هدش  عفر  شیراتفرگ  رگم  هدشن ، نآ  هب  لسوتم  يراتفرگ ، چیه  هک : ما  هتخانش  نینچ  ار  یخرک  فورعم  ربق  نونکات 
هرابرد لـیلج  یعباـت  رـشب "  زا "  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  حـتفلا  نب  دـمحا  زا  هحفص 183  دـلج 2  هوفـصلا  هحفـص  رد  يزوج  نبا  و 

هب یتجاح  سک  ره  دیوگ : یم  هکنیا  ات  تسا  هدـش  لئاح  اه  باجح  وا  ام و  نایم  تاهیه  تفگ : باوج  رد  مدرک : لاوس  یخرک  فورعم 
دادـغب رد  شربق  درک  دـهاوخ  باجتـسم  دـهاوخب  رگا  ار  شیاعد  وا  رطاخ  هب  ادـخ  دـناوخب  ار  ادـخ  دورب و  فورعم  ربق  شیپ  دراد ، ادـخ 

. دنیوج یم  كربت  نادب  مدرم  تسا و  راکشآ 
تسا . برجم  قایرت  فورعم  ربق  دیوگ : یم  یبرح  میهاربا  و 

دش . هتخاس  رجآ  جگ و  اب  فورعم  ربق  نامتخاس  لاس 460 ه  لوالا  عیبر  رد  هتفگ : هحفص 248  دلج 8  مظتنملا "  رد "  و 
فورعم و ربق  دـنیوگ : یم  دـننک و  یم  ناراب  بلط  وا  ربق  هلیـسو  دادـغب  لـها  تسا : هتفگ  هحفص 224  دـلج 2  شخیرات  رد  ناـکلخ  نبا 

. تسا هاگترایز  روهشم  و  تسا ، برجم  قایرت 
هک تسا  هدینـش  دادـغب  رد  شخیاـشم  وا  هک  هدرک  لـقن  يزوـج  نـبا  طبـس  رفظملا  یبا  فیلاـت  ناـمزلا "  تآرم  زا "  هحفـص 396  رد  و 

يارب هک  یئاج  ات  تفر ، نیب  زا  دوب  متـسد  رد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  مقیمع  هقالع  ببـس  تسا : هتفگ  نیدلا  نوع  هک : دـندرک  یم  تیاکح 
اجنآ رد  مورب و  هنع  هللا  یـضر  یخرک  فورعم  ربق  رانک  هک  دندرک  هیـصوت  نم  هب  ما  هداوناخ  ياضعا  زا  یـضعب  مدنام ، لطعم  بش  توق 

اعد مدناوخ و  زامن  اجنآ  رد  متفر و  فورعم  ربق  رانک  مهنم  دـش ، دـهاوخ  باجتـسم  اجنآ  رد  اعد  اریز  مهاوخب ، ار  میراتفرگ  عفر  ادـخ  زا 
: تسا هدرک  لقن  شناتسد  زا  هک  هچنآ  رخآ  ات  مدرک ، تعجارم  دادغب  هب  سپ  مدرک پ 

بلط شربق  هلیسو  هک : تسا  هدمآ  هحفص 61  دلج 1  ینارعش  تاقبط  رد  و 

هحفص 325 ] ] 

. تسا ترایز  دروم  بش  زور و  راکشآ و  شربق  هدش و  یم  ناراب 
. بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللا  دیبع  - 18

دیع هاگ  زامن  رد  دننوفدم و  لضف  لها  زا  یتعامج  زین  نادرب "  باب "  رد  تسا "  هتفگ  هحفص 123  دلج 1  شخیرات  رد  يدادغب  بیطخ 
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هللا یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  زا  يدرم  تسا  نوفدم  اجنآ  رد  هک  یـسک  هدش  هتفگ  تسا و  اهرذن  ربق  هب  فورعم  هک  تسا  يربق 
. دنهاوخ یم  وا  هلیسو  ار  ناشجئاوح  ءاضق  دنیوج و  یم  كربت  شترایز  اب  مدرم  هک  تسا  هنع 

دیع هاگ  زامن  کیدزن  ام  همیخ  مدوب و  هتسشن  هلودلا  دضع  شیپ  هک : درک  لقن  میارب  شردپ  زا  یخونت  نسحم  نب  یلع  مساقلا  وبا  یـضاق 
هب وا  مشچ  هک  مینک  تکرح  نادمه  يوس  هب  رکشل ، ندیسر  زور  نیتسخن  رد  وا  اب  هک  متشاد  میمصت  دوب ، مالسلا  هنیدم  یقرـش  هیحان  رد 
هک مدرک  یم  رکف  نوچ  تسا  اهرذن  ربق  متفگن : تسا و  رذن  دهـشم  نیا  متفگ : تسیچ ؟ ءانب  نیا  تفگ : نم  هب  داتفا ، اهرذن  ربق  نامتخاس 

هدوب رتشیب  لیـصفت  مروظنم  تسا ، اهرذن  ربق  نآ  هک  مناد  یم  تفگ : دـمآ و  شـشوخ  مریبعت  زا  دـمآ و  درامـش  هب  ریطت  تیعقوم ، نیا  رد 
یم رگید  یـضعب  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـیبع  ربـق  نآ  هک  دـنیوگ  یم  متفگ : تسا ،

زا دشکب ، هنایفخم  ار  وا  تفرگ  میمـصت  ءافلخ  زا  یکی  هک  تسا ، بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللا  دـیبع  ربق  نآ  هک : دـنیوگ 
كاخ شیور  هدنز  و  درک ، طوقـس  نآ  لخاد  رد  داد و  روبع  نآ  يور  زا  تسناد  یمن  هکیلاح  رد  ار  وا  هدـنک  شهار  رـس  یهاچ  ور  نیا 
یکی نم  دوش و  یم  هدروآ  رب  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  تروص  نآ  يارب  يرذن  چیه  اریز  تسا ، اه  رذن  ربق  هب  روهـشم  نونکا  دـش و  هتخیر 

مدومن . رذن  هب  افو  هاگنآ  هدیسر  دصقم  هب  مدرک و  رذن  شیارب  مهم ، رایسب  روما  هرابرد  اهراب  هک  اهنآ  زا 
نآ رد  دننک و  یم  غالک  لهچ  غالک  کی  ماوع  مدرم  هاگنآ  دوش  یم  هدروآ  رب  يرذن  قافتا  يور  یهاگ  تفگ  درکن و  لوبق  ار  مفرح  وا 

اه نخس  هراب ،

هحفص 326 ] ] 

. دزاس یم 
وش راوس  نم  اب  تفگ : درک و  راضحا  ارم  هلودلا  دضع  يزور  حبص  میدوب ، نامهاگ  رکـشل  رد  هک  يدنچ  زا  سپ  مدرک و  توکـس  نم  و 

تعکر ود  درک و  ترایز  دـش و  مرح  دراو  وا  میتفر  اجنآ  هب  هدـش  راوس  شنایفارطا  زا  یعمج  وا و  نم و  میورب ، اهرذـن  دهـشم  ترایز  هب 
شا همیخ  هب  سپس  دومن ، دش  یمن  هاگآ  نآ  نونـضم  زا  یـسک  هک  ینالوط  تاجانم  تشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  نآ ، زا  دعب  دناوخ و  زامن 

. میدنام اجنآ  رد  اه  هام  هدومن و  تکرح  نادمه  يوس  هب  هاگنآ  میدنام  اجنآ  رد  یتدم  میدمآ و 
: متفگ يدوب ؟ هتفگ  میارب  دادـغب  رد  اهرذـن  دهـشم  هرابرد  هک  هچنآ  دـیآ  یم  تدای  ایآ  تفگ : نم  هب  دـناوخارف و  ارم  يزور  نآ  زا  دـعب 

یم شا  هرابرد  هک  هچنآ  مدرک : یم  رکف  هتـشادن  تا  هتفگ  هب  دامتعا  هک  مدرک  تبحـص  يروط  نآ  هرابرد  امـش  اـب  زور  نآ  تفگ : يرآ 
. تسا غورد  دنیوگ ،

يارب یهار  مربب و  نیب  زا  ار  نا  هک  مدیشوک  یم  متارودقم  مامت  اب  دنک و  ادیپ  ققحت  هک  مدیـسرت  دمآ  شیپ  میارب  ینایرج  نآ  زا  سپ  اما 
هبرجت ار  بلطم  نیا  ارچ  متفگ : دوخ  اب  دـمآ ، مدای  يدوب  هتفگ  نم  هب  اهرذـن  دهـشم  رذـن  هرابرد  هک  هچنآ  هبترمکی  متفاـی ، یمن  نآ  عفر 

رد میامن ، هیدـه  نآ  قودنـص  هب  حیحـص  مهرد  رازه  هد  دـنک ، لح  ار  ملکـشم  ربق  نیا  مارتحا  هب  ادـخ  رگا  مدرک  رذـن  نینچ  سپ  منکن ؟
رد منیـشناج  نایرلا  یبا  هب  متفگ : مبتاک  فسوی  نبا  زیزعلا  دـبع  مساقلا  یبا  هب  تسا ، هدـش  لح  ملکـشم  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  زور  نامه 

. دهد لیوحت  اهرذن  دهشم  قودنص  هب  ار  سیونب  دادغب 
 " تسا . هدیدرگ  تعاطا  تنامرف  هتشون و  ار  همان  تفگ  وا  درک ، هجوت  هدوب  رضاح  سلجم  رد  هک  بتاک  زیزعلا  دبع  هب  هاگنآ 

دزن هک  شربق  دـیدرگ و  نفد  کچوک  هفارق  رد  تفای و  تافو  لاس 204 ه  رد  اه ، یعفاش  ماما  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  - 19
. تسا مدرم  ترایز  دروم  تسا  مطقملا "  " 
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هحفص 327 ] ] 

نینچ مدرک ، شتراـیز  هک  یماـگنه  تسا و  باجتـسم  شربق  راـنک  ءاـعد  تسا : هتفگ  هحفص 97  دــلج 2  ءارقلا "  تاـقبط  رد "  يرزج 
تسا "  یبوخ  عفاش  هک  مبلط  یم  تعافش  وا  زا  و  دناسر ، یم  تعفنم  نم  هب  نآ  هک  اریز  مدرک ، ترایز  ار  یعفاش  ماما  متفگ " :

 " درک ریمعت  هتشاد  رارق  یعفاش  حیرض  يور  هک  يا  هبق  لماک  ناطلس  تسا "  هتفگ  هحفص 105  دلج 2  مالسالا "  لود  رد "  یبهذ  و 
روهشم شربق  دیدرگ و  نفد  نآ  هلبق  هیحان  ایراد "  هیرق "  رد  تسا ) نایاوشیپ  زا  یکی  هک   ) لاس 205 رد  یفوتم  یناراد ، نامیلس  وبا  - 20

. تسا هدش  انب  دیدجت  ام  نامز  رد  هک  تسا  نامتخاس  نآ  يور  و  تسا ،
دیدرگ و نفد  عابس "  هچوک "  رد  درک و  توف  لاس 208 ه  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نسح  دمحم  یبا  رتخد  هسیفن ، هدیـس  - 21

. تسا هدش  تباث  هبرجت  هب  تقیقح  نیا  دوش و  یم  باجتسم  شربق  رانک  اه  اعد  هک  تسا  فورعم  شربق 
كربت نآ  هب  دننک و  یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  تسا ، روهشم  راکشآ و  شربق  لاس 241 ه  رد  یفوتم  اه ، یلبنح  ماما  لینح ، نب  دمحا  - 22

. تسا هدمآ  هحفص 11  هلبانحلا  تاقبط  رصتخم  رد  بلطم  نیا  دنیوج . یم 
. تسا مدرم  ترایز  دروم  دادغب  رد  شحیرض  تسا : هتفگ  هحفص 114  دلج 1  مالسالا "  لود  رد "  یبهذ  و 

رطاـخ هب  یکیراـت  بش  رد  مردـپ  نم و  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  یـسوم  نـب  هللا  دـبع  زا  هحفـص 297  دـمحا "  بقاـنم  رد "  يزوج  نبا  و 
هدنب نیا  مارتحا  هب  ایب  تفگ : مردپ  مدید  یمن  ار  نامیاپ  شیپ  هک  دوب  يردق  هب  یکیرات  تدش  اما  میدـش ، جراخ  هیحان  زا  دـمحا  ترایز 

رب متجاح ، هکنآ  رگم  مدشن ، لسوتم  وا  هب  هاگ  چیه  لاس  یـس  لوط  رد  نم  هک  دیامرف  نشور  نامیارب  ار  هار  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  حـلاص 
یبش هک  ایوگ  دش ، نشور  نانچ  نامسآ  متفگ . نیمآ  نم  درک و  اعد  مردپ  هاگنآ  دش ، هدروآ 

هحفص 328 ] ] 

. میسرب دصقم  هب  میتسناوت  هکنآ  ات  دشخرد  یم  نامسآ  رد  هام  تسا 
کی تدم  تفگ : دـش و  رـضاح  لبنح  نب  دـمحا  هزانج  وا  هک  هدرک  لقن  شدـج  زا  شردـپ  زا  یمیمت ، نسحلا  یبا  زا  هحفص 418  رد  و 

. مدناسر شربق  هب  ار  دوخ  هتفه  کی  زا  سپ  مسرب ، نآ  هب  تیعمج  هوبنا  نآ  رد  مناوتب  هکنیا  دیما  هب  مدرک  فقوت  هتفه 
ماما ربق  يور  بصن  يارب  یحول  درک ، مادقا  هفیلخ  لاس 574 ه  رخالا  يدامج  لئاوا  رد  تسا : هتفگ  هحفص 273  دلج 10  مظتنملا "  رد " 

داد و رارق  فرط  ود  نآ  يارب  دروآ و  دوجوب  يا  هزات  يانب  رجآ  اب  و  درک ، بارخ  ار  ربق  يور  دش  هدامآ  حول  دیامن ، هیهت  لبنح  نب  دمحا 
ریما هللا  رماب  ءیضتسملا  نامیالوم  دیـس و  روتـسد  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوب " : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  يالاب  درک و  بصن  ار  دیدج  حول 
هیقف دباع  ملاع  یلاع  تمه  ياراد  تمادج ، و  تنـس ، جات  ربق  نیا  دوب " : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  طسو  رد  تسا " و  هدش  هتخاس  نینموملا 
لوح یـسرکلا  هیآ  هدوب " و  هدش  هتـشون  نینچ  شتافو  خیرات  تسا و  هللا  همحر  ینابیـش  لبنح  نب  دجم  نب  دمحا  هللا  دبع  یبا  ماما  دـهاز 

کلذ " 
عمج ار  بش  مدرک  ینارنخـس  رخالا  يداـمج  هبنـشود 16  زور  میامن ، ینارنخـس  هدرک  سولج  روصنم  دجـسم  رد  هک  مدـش  توعد  نم  و 
عمج سلجم  نآ  رد  تکرـش  يارب  رفن ، رازه  دـص  دودـح  رد  بش  نامه  حبـص  دـندناوخ و  اه  نآرق  دـندرک و  هتوتیب  دجـسم  رد  يدایز 
رازه هاجنپ  دودح  هک  یلاح  رد  متفر ، دمحا  ربق  ترایز  هب  مدمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپ  دنتفر ، لاح  زا  دـندرک و  هبوت  يدایز  مدرم  دـندش و 

 ". دندوب نم  اب  رفن 
، یلو هدش ، هتخاس  هبق  اهراب  شربق  يور  هک  هدش  هتفگ  درادن و  يا  هبق  شربق  دـسیون : یم  هحفص 142  دلج 1  هلحرلا "  رد "  هطوطب  نبا 
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. تسا مرتحم  دادغب  مدرم  شیپ  شربق  تسا و  هدیدرگ  بارخ  ادخ  تردق  اب 

هحفص 329 ] ] 

دمحا ماـما  ربـق  يور  بصن  يارب  یحول  هیهت  هب  مادـقا  نینموملا  ریما  لاس 527 ه  رد  هک : هدـمآ  هحفص 37  هلبانحلا  تاقبط  رـصتخم  رد  و 
رطاخ هب  اهنیا  همه  دنتفگ : یم  خیـش  هب  مدرم  دـش و  لصاح  يدایز  میظعت  نایلبنح  يزوج و  نب  جرفلا  یبا  خیـش  يارب  راک  نیا  زا  دومن و 

. تسا امش 
دنک  یم  ترایز  ار  لبنح  نب  دمحا  لاس  ره  ادخ 

تسا هدرک  لقن  میارب  هدوب  حلاص  يدرم  هک  یبرح  یلعی  یبا  نب  مراکم  نب  رکب  وبا  تسا : هتفگ  هحفص 454  دمحا  بقانم  رد  يزوج  نبا 
ترایز هب  متداع  قبط  رب  هک  مدید  باوخ  ناضمر  زا  یبش  رد  دمآ و  یتخـس  ناراب  هدنام  ناضمر  هام  هب  زور  دنچ  اه  لاس  زا  یکی  رد  هک :

نیا دبال  متفگ : دوخ  اب  تسا ، هدیپسج  نیمز  هب  رجآ  ود  ای  رجآ  کی  رادقم  هب  شربق  هک  مدـید  مترایز  لوغـشم  هتفر  لبنح  نب  دـمحا  ربق 
هب هک  تسا  لج  زع و  يادـخ  تبیه  رطاخ  هب  هکلب  ریخ ، تفگ : یم  هک  مدینـش  یئادـص  ربق  زا  ناهگان  تسا  ناراب  يدایز  رطاخ  هب  تلاح 
رد تفای و  راشتنا  هجیتن  رد  يدرک  يرای  ار  ممالک  وت  دـمحا  يا  دومرف : مدیـسرپ  لاس  ره  رد  نم  زا  ار  شترایز  زار  وا  زا  هدـمآ و  مترایز 

یمن هدیسوب  تربق  ءزج  يربق  چیه  هکنیا  زمر  میاقآ  يا  متفگ : سپس  مدیـسوب ، ار  نآ  هتفر  شربق  يوس  هب  هاگنآ  دش ، هدناوخ  اه  بارحم 
ياهوم زا  خن  دنچ  نم  اب  اریز  تسا  ادـخ  لوسر  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، نم  هب  طوبرم  تمارک  نیا  مرـسپ  تفگ : مباوج  رد  تسیچ ؟ دوش 

. درک رارکت  راب  ود  ار  نیا  و  دنک ، یم  مترایز  ناضمر  هام  رد  دشاب ، هتشاد  تسود  ارم  سک  ره  شاب  هاگآ  تسا  ادخ  لوسر 
دیزرمآ : دهاوخ  ار  وا  ادخ  دنک  ترایز  ار  دمحا  سک  ره 

یلاح رد  مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  هیوزنا  نب  رکب  یبا  زا  هحفص 46  دلج 2  شخیرات  رد  رکاسع  نب  ظفاح 
جیورت يارب  تسا و  ادـخ  لوسر  ادـخ و  نیتـسار  یلو  دـمحا  دومرف : تسیک ؟ نیا  ادـخ  لوسر  يا  متفگ  دوـب ، وا  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  هک 

: دومرف سپس  تسا ، هداد  رانید  رازه  ثیدح 

هحفص 330 ] ] 

نمـشد ارم  سک  ره  دراد و  نمـشد  ارم  دشاب  هتـشاد  نمـشد  ار  دمحا  سک  ره  دیزرمآ و  دهاوخ  ار  وا  ادخ  دـنک  ترایز  ار  وا  یـسک  ره 
. دراد نمشد  ار  ادخ  دشاب  هتشاد 

یم ترایز  ار  لبنح  نب  دمحا  ربق  نم  تفگ : یم  هک  مدینـش  یئاب  دنه  جرفلا  یبا  زا  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  زیزعلا  دبع  زا  يدادغب  بیطخ 
: تفگ یم  نم  هب  هک  مدید  شباوخ  رد  مدرک  كرت  ار  نآ  یتدم  مدرک ،

؟ يدرک كرت  ار  تنس  ماما  ربق  ترایز 
ار لـبنح  نب  دـمحا  سک  ره  تفگ : یم  وا  هب  يا  هدـنیوگ  هـک  دـید  باوـخ  رد  يدرم  لاـس 542 ه . رفـص  رد  و  تسا : هتفگ  يزوـج  نبا 

سلجم اجنآ  زور  نآ  رد  نم  دومن و  شترایز  هکنآ  رگم  دنامن  یصاخ  ماع و  چیه  نآ  زا  سپ  دش  دهاوخ  هدیزرمآ  شهانگ  دنک  ترایز 
. دوب هدرک  تکرش  نآ  رد  رفن  نارازه  مدرک و  اپب 

دمحا ربق  راوز  تلیضف 
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رد ار  يدرم  مرسپ ، تسا "  هتفگ  نومیم  رهاط  وبا  خیش  هک  هدروآ  شردپ  زا  نسح  نب  دمحا  زا  هحفص 481  دمحا  بقانم  رد  يزوج  نبا 
هار خسرف  دصـشش  زا  تفگ : باوج  رد  يا ؟ هدـمآ  اجک  زا  هک  مدیـسرپ  وا  زا  مدـید  لاس 460 ه  لوالا  عیبر  هام  رد  هفاـصرلا "  دجـسم " 

مراد و رارق  یگرزب  ياـضف  رد  اـی  ارحـص و  رد  هک  اـیوگ  مدـید  مدوب  ملحم  رد  هک  يا  هعمج  بش  رد  تفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : ما ، هدـمآ 
زاورپ نامسآ  هب  اهنآ  اب  هدیشوپ  زبس  سابل  یمدرم  دنیآ و  یم  ریز  هب  نامسآ  زا  ناگتشرف  هدوشگ و  نامسآ  ياهرد  هداتسیا و  اپرـس  مدرم 

مدش و رادیب  باوخ  زا  دنتـسه . لبنح  نب  دمحا  راوز  نانیا  دنا  هتفگ  نم  هب  دنا  ندرک  ادیپ  یماقم  نینچ  هک  دـننایک  نانیا  متفگ  دـننک  یم 
یم رب  منطو  هب  ادـخ  تساوخب  کنیا  مدومن و  ترایز  ار  نآ  ررکم  روط  هب  هدـمآ  اجنیا  هب  هدومن و  هار  هب  ور  ار  مراک  رگم  مدرکن  یفقوت 

 ". مدرگ

هحفص 331 ] ] 

نآ راوج  دمحا و  ربق  تکرب 

یماگنه تسا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  هدوب  بوخ  ياـه  ناملـسم  زا  هک  ناـتخب  نبا  فسوی  یبا  زا  هحفـص 482  دمحا  بقانم  رد  يزوج  نبا 
یمن ایآ  دش : هتفگ  وا  هب  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ : دراد ، رارق  یلیدنق  يربق  ره  يور  هک  ایوگ  دید : باوخ  رد  يدرم  درم ، لبنح  نب  دمحا  هک 

یبذـعم دارفا  نانآ ، ناـیم  رد  تسا و  هدرک  ینارون  ار  روبق  هدیـسر و  تسا  امـش  راـنک  رد  هک  درم  نیا  هیحاـن  زا  هک  تسا  يرون  نآ  یناد 
. دنتفرگ رارق  تمحرم  دروم  هک  دندوب 

اریز ما  هدـش  هدـیزرمآ  تفگ  یم  هک  دـش  هدـید  باوخ  رد  درم و  یثنخم  درم  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  کیرـش  نب  دـیبع  زا  شدانـسا  اـب  و 
. دندش هدیشخب  روبق  لها  همه  دیدرک و  نوفدم  ام  شیپ  لبنح  نب  دمحا 

دمحا رانک  ار  وا  درم و  یفیطقلا  ما  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  هیقف  دمحا  نب  نسح  یلع  یبا  زا  شدانسا  اب  زین  هحفص 483  رد  و 
رانک رد  ارم  اریز  دـشاب ، یـضار  وت  زا  ادـخ  مرـسپ  تفگ : یم  هک  دـید  باوخ  رد  ار  وا  شرـسپ  بش  دـنچ  زا  سپ  دـندرک ، نفد  لبنح  نب 

یم نم  هلمج  زا  ناگدرم  عیمج  لاـح  لـماش  هک  دوش  یم  لزاـن  یتمحر  شربق  رب  هعمج ) بش  ره  اـی   ) بش ره  رد  هک  يدرک  نفد  يدرم 
. دوش

مهنمف هکرابم "  هیآ  نیا  لـبنح  نب  دـمحا  هربقم  رد  یبش  هک  هدرک  تیاـکح  هدوب ) حـلاص  يدرم   ) لاـمج ره  رهاـط  وبا  هک  هتفگ  یلع  وبا 
رد دمحا  تکرب  هب  هللا  دمحب  تفگ : یم  يا  هدنیوگ  مدینش  دش و  یلوتسم  میاه  مشچ  رب  باوخ  سپـس  مدرک ، تئارق  ار  دیعـس "  یقش و 

درادن . دوجو  یتخبدب  یقش و  ام  نایم 
یم یگدنز  هدوب  هدرک  تدابع  لاس  هاجنپ  دودح  رد  هک  يا  هنموم  نزریپ  ام  شیپ  هک : دیسر  نم  هب  ناگتشذگ  زا  یضعب  زا  تسا : هتفگ  و 

هک دـنا  هدرک  عمـس  قارتـسا  ناـینج  ما و  وت  نیرق  نم  تسا  هتفگ  هدـمآ  مباوـخب  ناـینج  زا  یکی  تفگ : یتحاراـن  لاـمک  رد  يزور  درک ،
یحلاص درم  گرم  رطاخ  هب  ار  رگیدکی  ناگتشرف 

هحفص 332 ] ] 

یم دشاب  شراوج  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ  تسا و  عضوم  نالف  رد  شربق  دنتفگ و  یم  تیزعت  تیلـست و  تسا  لبنح  نب  دمحا  شمان  هک 
وا دش و  نینچ  اقافتا  يریم ، یم  رگید  بشکی  وت  متـسه و  وت  هاوخ  ریخ  نم  هک  شاب  یـشاب  شرانک  گرم  ماگنه  یناوت  یم  رگا  دزرمآ و 
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. تسا هدوب  هقداص  ياه  ایور  زا  باوخ  نآ  هک  میتسناد  درم و 
دیوگ : یم  ینیما 

دمحا و ربق  ترایز  هرابرد  اهنآ  هرمتسم  هریس  نآ و  راوج  تکرب  دمحا و  ناشماما  ربق  ترایز  هرابرد  ناینج  راتفگ  زا  یئاه  هنومن  دوب  نیا 
. دیآ یم  هکنانچ  نانآ  خیاشم  رگید  روبق 

دـندنام و بقع  هلفاـق  زا  یلکب  ناـنیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنرادنپ  یم  شناواریپ  هیمیت و  نبا  هک  يزیچ  نآ و  ناـیم  تـسا  قرف  ردـقچ  سپ 
. دنداد تبسن  نآ  هب  تسا ، فلاخم  مالسا  حور  اب  هک  ار  یتسردان  هزات  بلاطم 

روبق شربق  رانک  رد  دـش و  هتخاـس  یئاـنب  شربق  يور  دـیدرگ و  نفد  کـچوک  هفارق  رد  لاـس 246 ه ، رد  یفوتم  يرـصم ، نونلا  وذ  - 23
. ما هدرک  ترایز  ار  نآ  اهراب  نم  تسا و  ناگتسیاش  زا  یتعامج 

روهشم و شربق  دش و  نفد  هفارق  رد  درک و  توف  لاس 270ه  رصم  رد  هک  هیقف ، یفنح  يرـصب  يوارکب  یفقث  دسا  نب  هبیتق  نبا  راکب  - 24
. دوش یم  باجتسم  نآ  رانک  ءاعد  هک : هدش  هتفگ  تسا و  مدرم  نتسج  كربت  ترایز و  دروم 

. تسا مدرم  نتسج  كربت  دروم  رهاظ و  شربق  دیدرگ و  نفد  شا  هناخ  رد  لاس 285 ه  رد  یفوتم  یبرح ، میهاربا  - 25
اهنآ ناـیم  دـننک و  یم  تراـیز  یخرک  فورعم  ربق  زا  دـعب  ار  شربق  مدرم  تسا : هتفگ  یفاـعم  یملید  یلع  وبا  فسوی  نب  لیعامـسا  - 26

هک تسا  رصتخم  ياهربق 

هحفص 333 ] ] 

. مدرک ترایز  ار  نآ  اهراب 
دنیوج . یم  كربت  نآ  هب  مدرم  تسا و  راکشآ  دادغب  رد  نونکا  مه  شربق  لاس 313 ه  رد  یفوتم  نسحلا ، وبا  راشب  دمحم  نب  یلع  - 27

لاس 316 ه . رد  یفوتم  ریهش ، ظفاح  ینیارفسا  يروباشین  هناوع  وبا  قاحسا  نب  بوقعی  - 28
دننک یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  نامتخاس  نیارفسا  رد  عقاو  هناوع  یبا  ربق  يور  تسا : هتفگ  هحفص 3  دلج 3  شا  هرکذت  رد  یبهذ 

. دراد رارق  رهش  طسو  رد  وا  هعقب  و 
تیاور دایز  شربق  رانک  دـنیوج و  یم  كربت  نآ  هب  تسا و  مدرم  ترایز  دروم  نیارفـسا  رد  هناوع  یبا  ربق  تسا : هتفگ  رکاسع  نبا  ظفاح 

ربق هب  رتشیب  قاحسا  یبا  ربق  هب  ماوع  مدرم  تسا و  ینیارفسا  قاحـسا  یبا  ماما  دهـشم  شدهـشم  کیدزن  تسا و  میعن "  یبا  وا "  زا  هدننک 
ندوب کیدزن  شتافو و  ندوب  دـهعلا  دـیعب  رطاـخ  هب  كرزب  ثدـحم  ماـما و  نیا  ردـق  مدرم  هک  یتروص  رد  دـنیوج  یم  برقت  هناوع  یبا 
هناتسآ هکلب  هدش ، یمن  نآ  لخاد  مارتحا  يور  زا  دیسر  یم  قاحسا  یبا  داتسا  دهشم  هب  هک  هاگ  ره  مدج  دنناد و  یمن  قاحـسا  یبا  تافو 

یم شرانک  زا  عادو  لاح  اب  هاگنآ  داتـسیا ، یم  مارتحا  میظعت و  لاح  اب  یتعاـس  هدوب و  دـنلب  رایـسب  هک  یتروص  رد  هدیـسوب  یم  ار  دهـشم 
قاحـسا یبا  ربق  زا  اـجنیا  رد  شفقوت  هدرک و  یم  يرتشیب  میظعت  مارتحا و  هدیـسر  یم  هناوع  یبا  دهـشم  هب  هک  یتـقو  یلو  تسا ، هتـشذگ 

. دنک تمحر  ار  اهنآ  همه  ادخ  تسا  هدوب  رتشیب 
تـسا نیا  هب  فورعم  شربق  دش  نفد  رـصم  رد  تفای و  تافو  لاس 348 ه  رد  هک  يرـصم  یئابطابط  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  دـمحم  وبا  - 29

باجتسم شربق  ءاعد  هک 

هحفص 334 ] ] 
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. دوش یم 
باوخ رد  ار  ادخ  لوسر  دیدرگ  گنتلد  رایـسب  نایرج  زا  دشن و  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  قفوم  یلو  درک ، جـح  يدرم  هک  هدـش  تیاور 

هدید ار  باوخ  نیا  هک  يدرم  نک و  ترایز  ار  ابطابط  نب  دمحا  نب  هللا  دبع  ربق  يدـنام  مورحم  مربق  ترایز  زا  هک  لاح  دومرف : وا  هب  دـید 
. تسا هدوب  رصم  لها  زا  هدوب 

. تسا باجتسم  شربق  رانک  اعد  هدرک  توف  لاس 384 ه  رد  هک  راسمس ، یمیمت  دمحا  نب  حبص  لضفلا  وبا  ظفاح  - 30
یم نآرق  دـنوش و  یم  عـمج  شربـق  رود  اـه  بش  مدرم  هدرک  توـف  لاـس 403 ه  رد  هک  يرماـع  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  ظـفاح  - 31

دننک یم  تمحر  بلط  دنناوخ و  یم  هیثرم  دنیآ و  یم  فرط  ره  زا  ءارعش  دننک و  یم  اعد  شیارب  دنناوخ و 
دننک و یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  تسا  روهـشم  روباشین  رد  شربق  لاس 406 ه  رد  یفوتم  یشوگرخ ، دمحم  نب  کلملا  دبع  دیعـس  وبا  - 32

. دنیوج یم  كربت  نآ  هب 
راکـشآ و اجنآ  رد  شا  هربقم  دیدرگ و  نفد  روباشین  هریح  رد  لاس 406 ه  رد  یفوتم  یناهفـصا ، كروف  نب  رکب  وبا  نسح  نب  دمحم  - 33

. تسا باجتسم  نآ  رانک  اعد  دوش و  یم  ناراب  بلط  نآ  هلیسوب  تسا و  ترایز  دروم 
. تسا هدوب  اه  یلبنح  بیقر  الب  ياوشیپ  شنامز  رد  هک  لاس 470 ه  رد  یفوتم  یسوم ، نب  رفعج  وبا  - 34

یم هتوتیب  شرانک  هبنش  راهچ  ياه  بش  دنوش و  یم  عمج  نآ  رانک  مدرم  دش و  هداهن  نآ  رد  وا  هزانج  دیدرگ و  شبن  لبنح  نب  دمحا  ربق 
دنریگ یم  اه  متخ  دننک و 

هحفص 335 ] ] 

تسا  هدش  نآرق  متخ  رازه  هد  نآ  رانک  مایا  نیا  رد  هدش  هتفگ  هک  یئاج  ات  و 
دنریگ یم  اـه  متخ  دـننک و  یم  هتوـتیب  اـجنآ  رد  هبنـشراهچ  بش  ره  مدرم  تـسا : هـتفگ  هحفص 317  دـلج 8  مظتنملا  رد  يزوـج  نـبا  و 

نآ زا  سپ  دیسرارف ، ناتـسمز  لصف  ات  هدوب  نینچ  هاومه  تسا و  مدرم  يارب  شیاشگ  هک  هتـشاد  هضرع  ار  ین  دروخ  سانجا  ناگدنـشورف 
. دندرک نآرق  متخ  رازه  زا  شیپ  تدم  نیا  رد  شربق  يور  دندرک و  عانتما 

یم دـمآ  تفر و  اجنآ  هب  هداد  رارق  يرازاب  هبنـشراهچ  بش  ره  ار  شربق  مدرم  دـیدرگ و  نفد  دـمحا  ماما  راـنک  وا  تسا  هتفگ  ریثک  نبا  و 
دننک

: تسا هتفگ  شا  هراـبرد  هحفص 46  دـلج 8  مظتنملا  رد  يضوـج  نبا  هک  لاـس 420 ه  رد  یفوتم  شیبـهلا ، یبا  نب  نسح  یلع  وـبا  - 35
. مدومن ترایز  ار  نآ  هکم  قیرط  رد  نم  هک  تسا  يدهشم  نآ  يور  راکشآ و  هفوک  رد  شربق 

دنتـساوخ یم  هک  ءارعـش  زا  یتعامج  تافو ، لاس 488 ه  رد  هک  یـسلدنا  یمخللا  دـضتعملا  نب  دـمحم  مساقلا  وبا  هللا  یلع  دـمتعملا  - 36
شیارب دندرک و  یم  تئارق  شربق  رانک  هدوتـس و  ار  وا  ینالوط  ياه  هدیـصق  رد  دـندش و  یم  عمج  شربق  درگ  دـنیوگب  هیثرم  شا  هرابرد 

تمارتحا هب  ار  كاخ  نیا  تسا " : نآ  تاـیبا  زا  هتفگ و  شا  هیثرم  يا  هدیـصق  رد  هک  تسا  رحب "  وبا  اـهنآ "  هلمج  زا  دـندومن  یم  هیرگ 
 ". مداد رارق  مرعش  ندناوخ  عضوم  ار  تربق  مسوب ، یم 

نارـضاح همه  هکنآ  ات  دـیلام  نآ  هب  ار  شتروص  دـنکفا و  كاـخ  هب  ار  دوخ  دیـسوب و  ار  كاـخ  دـش  غراـف  نآ  تئارق  زا  هک  یماـگنه  و 
. دنتسیرگ

راکشآ و شربق  دیدرگ و  نفد  ریغـصلا  باب  رد  درک و  توف  قشمد  رد  لاس 490 ه  رد  هک  اه  یعفاش  خیش  یسدقم  میهاربا  نب  رـصن  - 37
. تسا ترایز  دروم 
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هحفص 336 ] ] 

. تسا باجتسم  هبنش  زور  شربق  رانک  ءاعد  دنتفگ : یم  هک  میدینش  ناگرزب  زا  تسا : هتفگ  يوون 
ءاعد هک  تسا  هفارق  رد  شربق  تسا : هتفگ  یطامنالا  نبا  لاس 492 ه  رد  یفوتم  اه ، یعفاش  هیقف  يرصملا  نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 38

. تسا باجتسم  شرانک 
شراـنک ءاـعد  هک  تسا  كربـتم  ياـه  رازم  زا  ساـف "  رد "  شربـق  درک و  توف  لاـس 559 ه  رد  هک  دـمحم  نب  لیعامـسا  نب  یلع  - 39

هدرک ترایز  ساف  رد  ار  نآ  اهراب  نم  هک : تسا  هتفگ  هحفص 198  جاهتبالا "  لین  رد "  تسا و  هتفگ  نینچ  یلحاس "  تسا " ، باجتسم 
. ما

ای 569 ه. لاس 567  رد  یفوتم  اه ، یعفاش  هیقف  یلبرا  رصن  نب  رضخ  - 40
ترایز ار  نآ  اهراب  نم  تسا و  ترایز  دروم  شربق  تسا : هتفگ  ناکلخ  نبا  خیرات  زا  لقن  هب  هحفص 287  دلج 14  شخیرات  رد  ریثک  نبا 

. دنیوج یم  كربت  نادب  دنباتش و  یم  نآ  يوسب  مدرم  مدرک و 
لاس 569 ه. رد  یفوتم  یگنز ، نب  دومحم  نیدلا  رون  - 41

درذـگ یم  اجنآ  زا  هک  یـسک  ره  دننابـسچ و  یم  وا  حیرـض  هب  ار  دوخ  مدرم  تسا و  ترایز  دروم  قشمد  رد  شربق  تسا : هتفگ  ریثک  نبا 
دیهش . نیدلا  رون  ربق  دیوگ : یم  دیوج و  یم  كربت  نادب 

يوم رات  هس  هک : دوش  یم  هتفگ  تسا و  باجتسم  شربق  رانک  اعد  هک  هدش  تیاور  تسا : هتفگ  هحفص 231  دلج 4  بهذلا  تارذش  رد  و 
هتـشاد زین  ار  ادخ  لوسر  زا  يزیچ  ترایز  دصق  دنک  یم  شترایز  هک  یـسک  يارب  تسا  راوازـس  سپ  تسا ، هدـش  نفد  وا  اب  ادـخ  لوسر 

. دشاب

هحفص 337 ] ] 

یم شتراـیز  هب  مدرم  تسا و  فورعم  روهـشم و  شربـق  دـیدرگ و  نفد  هفارق  رد  هک  لاس 590 ه  رد  یفوتم  یبطاـش ، هریف  نب  مساـق  - 42
هدید شربق  رانک  ار  اعد  تباجتسا  تکرب  هک : دنتفگ  نم  هب  شربق  رانک  میبطاش  نارای  زا  یضعب  ما ، هدرک  ترایز  ار  نآ  اهراب  نم  دنور و 

. ددرگ دونشخ  وا  زا  دنک و  شتمحر  ادخ  دنا 
. تسا هتفای  تافو  اجنآ  رد  لاس 601 ه  رد  هک  شکارم  نکاس  یتبس ، سابعلا  وبا  یجرزخ  رفعج  نب  دمحا  - 43

ار نآ  اهراب  نم  تسا و  باجتـسم  شرانک  اعد  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب  دـنور و  یم  شترایز  هب  يدایز  تیعمج  هک  یفورعم  رازم  شربق 
. مدومزآ ررکم  ار  شتکرب  ما و  هدرک  ترایز 

تسا و الط  لاقثم  دصتشه  هبنشکی  ياهزور  رازم  نیا  دمآ  رد  و  دیوگ : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  شراتفگ  نمض  رد  یناملـس ، بیطخلا  نبا 
دوش . یم  دننک  یم  یگدنز  شراوج  برق و  رد  هک  ییایاون  یب  جراخم  فرص  اهنآ  همه  دسر و  یم  رانید  رازه  هب  یهاگ 

یم ماحدزا  اجنآ  رد  مدرم  هراومه  نونکات  و  دیازفا : یم  دیوگ  یم  رازم  نیا  هرابرد  هک  یلـصفم  بلاطم  زا  دعب  جاهتبالا "  لین  بحاص " 
هدومن و هتوتیب  اجنآ  رد  بش  یـس  زا  شیب  ما و  هدرک  ترایز  ار  نآ  نم  راب  دصناپ  دودح  رد  دنریگ و  یم  ادـخ  زا  ار  ناشجئاوح  دـننک و 

دنک . یم  لقن  هدروآ  رب  شتجاح  دیدرگ و  لسوتم  نآ  هب  هک  يا  يدوهی  ناتساد  هاگنآ  مدرک ، هدهاشم  روما  رد  ار  شتکرب 
دندرک نفد  ار  وا  هک  یماـگنه  تسا و  تراـیز  دروـم  شربـق  لاـس 607 ه . رد  یفوتم  یـسدقم ، رمع و  وبا  یلبنح  دـمحا  نب  دـمحم  - 44
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هک ایوگ  دنک  ترایز  هعمج  بش  رد  ار  ورمع  وبا  سک  ره  دومرف : یم  مرکا  ربمایپ  هک  دندید  باوخ  رد  بش  نامه  رد  ناحلاص  زا  یضعب 
. دیروآ رد  ار  ناتیاه  شفک  دیسرب  اجنآ  هب  هکنآ  وا  شیپ  تسا ، هدرک  ترایز  ار  هبعک 

هحفص 338 ] ] 

. تسا باجتسم  شربق  شیپ  اعد  درک و  تافو  یسلبان  رد  لاس 653  رد  يریمق  نسح  وبا  نیدلا  فیس  - 45
تسا . باجتسم  شربق  رانک  ءاعد  تفای و  تافو  ساف  رد  لاس 683 ه  رد  جرعا ، میهاربا  وبا  ییحی  نب  قاحلا  - 46

دـنداد و رارق  شیارب  یماقم  شربق  يور  دـیدرگ و  نفد  هندـنط "  رد "  تقای و  تاـفو  لاس 676 ه . رد  يودب ، یلع  نب  دمحا  خیـش  - 47
هدومن شیارب  يدایز  ياهرذن  و  دیدرگ ، روهشم  شتامارک 

مدرم تراـیز  دروم  هبنـشراهچ  حبـص  بش و  ره  رد  تسا و  راکـشآ  شربق  درک و  تاـفو  لاس 730 ه  رد  هک  یکاج ، نیـسح  خیـش  - 48
. تسا

هب وا  هیلع  هک  ياهقف  نادـنزرف  هک : تسا  نیا  شتامارک  زا  تسا : هتفگ  هحفص 357  دلج 4  شتآرم "  رد "  یعفای ، ناولع  نب  خیـش  - 49
. مدومن هراشا  مراعشا  رد  شیوکین  بقانم  رگید  بلطم و  نیمه  هب  و  دندرب ، یم  هانپ  وا  هب  ناشیاه  يراتفرگ  رد  دندوب ، هتـساخرب  تفلاخم 

. تسا هدرک  لقن  ار  شراعشا  زا  تیب  جنپ  هاگنآ 
. دنیوج یم  كربت  نآ  هب  لوقاعرید "  هقطنم "  مدرم  هک  نانب ، نبا  یلع  وبا  - 50

تسا . ترایز  دروم  شربق  تفای و  تافو  سدقملا  تیب  رد  هک  یسلدنا ، یشرق  هللا  دبع  وبا  - 51
دیـشروخ زا  رتروهـشم  اجنآ  رد  شربق  تفای و  تاـفو  ندـع  رد  لاـس 914 ه  رد  هک  يولع ، اـب  سوردـیع  هللا  دـبع  نب  رکب  وبا  خیـش  - 52

. دنیآ یم  اجنآ  هب  نآ  هب  نتسج  كربت  يارب  رود  نکاما  زا  دننک و  یم  ترایز  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  نازورف 

هحفص 339 ] ] 

هدروآ رب  شتجاـح  دـنک ، تراـیز  یلاوتم  زور  تفه  ار  اـهنآ  سک  ره  هک  دـندقتعم  دـیبز "  مدرم "  هک  دـننوفدم  میرت "  رد "  رفن  تفه 
. دش دهاوخ 

دباتشب و ناشیوسب  هک  یسک  يارب  دنتسه  خیاشم  زا  رفن  تفه  ماهـس  باب  رد  تسا ": هتفگ  نینچ  نانآ  شیاتـس  رد  رکب  یبا  نب  یلع  خیش 
یلو . ياضرلا  نبا  و  دایم ، جلفا ، یتربج ، قوزرم ، میهاربا ، سنوی  زا : دنترابع  نانآ  تسا ، جنگ  هتخودنا و  دنک  ناشترایز 

. تسا تشهب  رد  ندیزگ  ینکس  تسا و  اه  تجاح  هب  ندیسر  هلیسو  ناشترایز 
هک یتروص  رد  ناشمادـک  ره  ترایز  دـننوفدم ، دـنتیاده  ياه  سمـش  مادـک  ره  هک  نادرم  نیا  زا  رفن  نارازه  میرت "  راـشب  نادـیم  رد  " 
رد تسا ، دادـغب  رد  برجم  قاـیرت  هک  هدـش  هتفگ  رگا  تسا و  تسرد  ددرگ  فرط  رب  يا  يراـتفرگ  دوش و  هدروآ  رب  یتجاـح  یتـساوخ 

. تسا یلکشم  ره  ءافش  راشب "  هلحم " 
، راصتخا تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  دراد  دوجو  هدش  هتفگ  ترایز  دروم  روبق  زا  هک  هچنآ  ربارب  دنچ  اه ، سوماق  لاجر و  خیراوت و  بتک  رد 

. میئامن یم  افتکا  اه  هدش  دای  هب  هدومن  رظنفرص  اهنآ  زا 

هحفص 340 ] ] 
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روبق ترایز  هرابرد  راتفگ  نیرخآ 

ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  نیملسم  فلتخم  فئاوط  نایم  یمالسا  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یئاهزیج  زا  يرایسب  زا  یمک  دش  هتفگ  هک  اهنیا 
هتـشاد جاور  نانآ و ... هکربتم  عاقب  هب  ترفاسم  نانآ و  روبق  هب  ءافـشتسا  لسوت و  ءاملع و  ناحلاص و  ءایلوا و  ناـماما و  ياهدـقرم  مرکا و 
هتـشاد دوجو  دـنا  هدوب  هناگراهچ  بهاذـم  نواریپ  يادـتقم  هک  یبهذ  میظع  نایاوشیپ  كرزب و  ءاملع  نارئاز ، ناـیم  هک  یتروص  رد  تسا 

روبق نابحاص  يارب  تلیضف  ناونع  هب  اهنآ  لقن  اب  هک  دندوب  ینایاوشیپ  نادنمشناد و  دوخ  لاوقا  بلاطم و  نیا  نالقان  رگید  يوس  زا  و  دنا .
. دنا هدیدنسپ  هتفریذپ و  ار  قئاقح  نآ  دهاشم ، بابرا  و 

تسا . هدش  هتخانش  هدیدنسپ  شور  کی  ناونع  هب  عامجا  روط  هب  هلاسم  نیا  نورق  راصعا و  لوط  رد  یمالسا  قرف  مامت  نایم  نیا  ربانب 
یبلاطم يارب  ایآ  یشاب  هتفرگ  هیراع  یئاونـش  شوگ  میدرک  لقن  تیارب  هک  بلاطم  يارب  هاگ  ره  مرتحم  هدنناوخ  يا  وت  باسح ، نیا  يور 

، مالسا ردص  ياه  ناملسم  ایآ  تفای ؟ یهاوخ  یتسرد  لمحم  دنا  هتفاب  یمیصق ) دننام   ) دنـصقر یم  شزاس  هب  هک  یناسک  هیمیت و  نبا  هک 
؟ دنداد یم  رارق  ادخ  هب  برقت  هلیسو  ار  نامه  هاگنآ  دنتسناد ، یم  رفک  داد  یم  ماجنا  ناگدرم  روبق  دهاشم و  هراب  رد  هک  ار  یلامعا 

. درک میهاوخن  مهتم  اوران ، ياه  تمهت  نینچ  هب  ار  نیملسم  ياه  هقرف  مامت  هاگ  چیه  ام  زگره ،
. ریخ دراد ؟ هعیش  هب  صاصتخا  دش  هتفگ  هک  اهنیا  ایآ  و 

هحفص 341 ] ] 

شنادنزرف یلع و  نتـسناد  ادخ  ولغ و  زا  یـشان  لامعا  نآ  هک  هتـشادنپ  درم  نآ  هک   ) دهد یم  ماجنا  روبق  رانک  رد  هعیـش  هک  یلامعا  ایآ  و 
؟ دنداد یم  ماجنا  روبق  نآ  ربارب  رد  ناشنایاوشیپ ، اهنآ ، شیپاشیپ  رد  تنس و  لها  هک  تسا  یئاهراک  نآ  زا  ریغ  دشاب ) یم 

هب یظافلا  ندرک  فیدر  لیبق : زا  فلتخم  ءاحنا  هب  روبق ، هب  تبسن  نونکات ، هباحص  نامز  زا  تنس  لها  همه  میدید : قباس  رد  هک  يروط  هب 
لسوت و و  شیوس ، هب  نآ  ءادـها  نآرق و  متخ  و  شربق ، رانک  ءاعد  زامن و  و  تسا ، ترایز  دروم  درف  لئاضف  همه  عماج  هک  ترایز  ناونع 

شندیسوب نداتفا و  كاخ  هب  نتفرگ و  رب  رد  نتسج و  كربت  و  وا ، هلیـسو  ادخ  هیحان  زا  جئاوح  ءاضق  تساوخ  رد  و  وا ، زا  تعافـش  بلط 
. دنا هدومن  یم  میظعت  مارتحا و  هدش  یم  هک  يا  هوحن  ره  هب  یلک  روط  هب  و 

زا اهراک  نآ  لعاف  هدوب  كرـش  ای  ولغ و  یهارمگ و  تعدب و  لامعا  هنوگ  نیا  دـشاب و  تسرد  شناوریپ  هیمیت و  نبا  ياهردـنپ  رگا  سپ 
دوجو شناوریپ  هیمیت و  نبا  ياقآ  بانج  زج  نونکات  مالـسا  ردص  نامز  زا  یناملـسم  تروص  نیا  رد  سپ  دـشاب ، نوریب  مالـسا  هدودـحم 

تشاد دهاوخن 
رگید هعیـش و  نایم  هک  نادـب  ات  دـیامن  لصاح  یهاـگآ  یمیـصق "  رگید "  راـتفگ  زا  نونکا  مرتحم  هدـنناوخ  هک  تسا  راوازـس  نیا  رباـنب 
مامت نایم  قافتا  دروم  لئاسم  ءزج  اهنیا  درادن و  دوجو  یمالسا ، مهم  لئاسم  هنوگ  نیا  هراب  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه -  هناکراهچ ، بهاذم 

نـشور ناـنآ  هیلع  ار  ینمـشد  هنیک و  شتآ  هدومن  کـیرحت  هعیـش  هیلع  ار  ناـنآ  ضرغم ، ناگدنـسیون  هکنآ  تیاـهن  تسا  یمالـسا  تما 
داجیا نانآ  نایم  هدرک ، نیملسم  ياصع  قش  ناشمومسم  ياه  ملق  اب  دنتسگ و  ار  نیملـسم  داحتا  هملک و  تدحو  رذگهر  نیا  زا  دندرک و 

 ". دندرک يوریپ  ناشیاه  سوه  زا  هدز و  رهم  ناشیاه  لد  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دندومن "  فالتخا 
: تسا هدروآ  هدوتس  ار  توبن  نادناخ  يا  هدیصق  هک  ار  نیما  همالع  هتفگ  هحفص 648  دلج 2  عرصلا "  رد "  وا 
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هحفص 342 ] ] 

هیلا  ءاعدلا  ناک  نا  عدب  ال 
دعصی مل  اهریغب  ادعاص و  اهیف 

تسین "  یتعدب  هزات و  زیچ  رگید  دراوم  رد  هن  دور  یم  الاب  ادخ  يوس  هب  روبق  نآ  رانک  ءاعد  رگا  " 
راکـشآ رفک  روآ و  دادـترا  ياه  فرح  زا  دـنراد  هک  یبهذـم  فالخا  ای  اه  ناملـسم  همه  شیپ  هتفگ ، نیا  هک : تسا  هدرک  هفاضا  هاـگنآ 

:پ تسا نینچ  نآ  زا  لبق  راعشا  همجرت  میرب و  هانپ  يراوخ  زا  ادخ  هب  تسا و 
. تسین يدنسپان  لمع  روبق  نابحاص  هب  كربت  ناونع  هب  روبق  شیپ  زامن  نینچمه   "و 

. دنناوریپ يارب  ناربهر  ربمغیپ و  لقث  مشاه ، لسن  زا  ناماما 
. تسا دجسم  رد  زامن  دننامه  تلیضف  رد  ام  روبق  رانک  زامن  دنتفگ :

اب ناکم  فرـش  نک  نآ  زا  يوریپ  ینانآ ، زا  تیادـه  راتـساوخ  رگا  سپ  دـنا ، هدرک  تیاور  اـم  يارب  ناـنیمطا  دروم  دارفا  ار  بلطم  نیا  و 
. دراد یمن  اور  دیدرت  هراب  نیا  رد  تسا  لقع  ياراد  هک  یسک  تسا و  ققحم  ناکم  بحاص 

. نک ور  اه  نآ  يوس  هب  سپ  تسا ، نکاما  هنوگ  نیا  رد  ام  اراگدرورپ  تدابع  نیرتهب 
. تسا دصاقم  هب  لین  يارب  رت  هدننک  راودیما  اهنآ  شیپ  ام  يادخ  زا  جئاوح  بلط  نینچمه  و 

. دنا هدیمرآ  يراوگرزب  دارفا  اهنآ  رد  نوچ  دوب ، راودیما  دیاب  روبق  نآ  تاکرب  زا 
". تسین یتعدب  هزات و  زیچ  رگید  دراوم  رد  هن  دور ، یم  الاب  ادخ  يوس  هب  روبق  نآ  شیپ  شیاعد  رگا 

: تسا یهلا  ینامسآ و  نایدا  زا  رگید  مالسا و  اب  فلاخم  تشز  بلاطم  عون  نیا  زا  هدیصق  نیا  رتشیب  دیوگ " : یم  راعـشا  نیا  لقن  زا  دعب 
"

اعد تیاجا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ربق  زا  نتساوخ  افش  هحفص 21  دلج 2  رد  وا 

هحفص 343 ] ] 

تسا  هدروآ  رامش  هب  هعیش  تافآ  زا  ار  شربق  رانک 
هیآ 5. فهک  هروس  ابذک . الا  نولوقی  نا  مههاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک 

تیسن " . يزیچ  غورد  زج  دوش  یم  جراخ  ناشناهد  زا  هک  گرزب  ءارتفا  بذک و  هملک  نیا  " 
ینابرق  دنیدباعلا  نیز 

. دیسر نایاپ  هب   52 / 12 خیرات 17 / رد  همجرت  نیا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
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دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 191 

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


: 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 192 

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


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

	فهرست
	ترجمه الغدير - جلد 9
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	آزادي عقيده با حفظ وحدت اسلامي
	نامه دفتر مخصوص سلطنتي
	تقريظ آيه الله حاج ميرزا عبدالهادي شيرازي
	نامه هايي از لندن
	نامه اي از بغداد
	مقدمه مولف
	شعراء غدير در قرن 06
	سيد محمد اقساطي
	اشاره
	شخصيت اقساسي
	شرح حال خاندان اقساسي
	اشاره
	يكي ديگر از خاندان اقساسي
	نياي اقساسي
	داستان طي الارض امير المومنين
	اشاره
	آيا طي الارض محال است؟
	قصه هاي عامه در مورد طي الارض

	شگفت از اين تعصب بي جا
	اشاره
	حديث برگرداندن خورشيد براي امير المومنين
	نماز هزار ركعت
	اشاره
	پاسخ پندارهاي ابن تيميه
	مشكل اوراد و ختم ها
	اشاره
	مشكل ختم قرآن


	محدث در اسلام
	اشاره
	نصوص اهل سنت
	نصوص شيعه درباره محدث
	اشاره
	داوري و انصاف


	علم امامان شيعه به غيب
	اشاره
	حقيقت علم غيب
	اشاره
	علم غيب مخصوص به خدا؟
	گفتاري با قصيمي


	نقل جنازه ها به مشاهد مشرفه
	زيارت مشاهد مشرفه خاندان پيغمبر
	اشاره
	ترغيب به زيارت قبر پيامبر اكرم
	گفتار بزرگان مذاهب چهارگانه پيرامون زيارت قبر پيامبر بزرگوار اسلام
	فروع سه گانه
	آداب زيارت پيامبر اكرم طبق نظر علماء اهل سنت
	اشاره
	زيارت پيامبر بزرگوار اسلام
	زيارت 01
	زيارت 02
	زيارت 03
	زيارت 04
	زيارت 05
	زيارت 06
	زيارت 07
	زيارت 08
	زيارت 09

	دعاي بالا سر پيامبر اكرم
	درود بر پيامبر پاك
	توسل و استشفاع به قبر شريف
	تبرك به قبر شريف
	زيارت ابي بكر بن ابي قحافه
	زيارت عمر بن خطاب
	وداع از حرم شريف
	زيارت ائمه بقيع و ديگر زيارتگاه هاي آن
	زيارت شهداء احد
	زيارت حمزه عموي پيامبر بزرگوار اسلام
	زيارت بقيه شهداء

	مصادر و منابع اين بحث
	ترغيب به زيارت قبور
	آداب زيارت قبور
	اشاره
	چگونگي زيارت اهل قبور

	نذرها براي اهل قبور
	قبوري كه زيارت مي شوند
	اشاره
	فضيلت زوار قبر احمد
	بركت قبر احمد و جوار آن

	آخرين گفتار درباره زيارت قبور






	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

