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نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  اب 

باتک تاصخشم 

1340 هللا ،  تمشح  ینادمه ،  يربنق   : هسانشرس

 . ینادمه يربنق  هللا  تمشح  فیلات  نیعبرا /  ات  اروشاع  زا  یحو :  نادناخ  اب   : روآدیدپ مان  ناونع و 

[. 2 تساریو  :] تساریو تیعضو 

.1379 ریبکریما  ، نارهت :   : رشن تاصخشم 

.ص 173 يرهاظ : تاصخشم 

( مجنپ پاچ   ) لایر 6000 لایر  0-0711-00-964 ؛ : 6000 کباش : 

هدش رشتنم  زین  لاس 1379  رد  رشان  نیمه  طسوت  نیعبرا "  ات  اروشاع  زا   ( ) ع  ) یلع لآ  اب  هارمه   " ناونعاب البق  باتک  نیا   : تشاددای
 . تسا

.1379 مجنپ : پاچ   : تشاددای

.173-172 ص .  همانباتک :   : تشاددای

 (. نیعبرا ات  اروشاع  زا   ( ) ع  ) یلع لآ  اب  هارمه  : رگید ناونع 

 . نیعبرا ات  اروشاع  زا  : رگید ناونع 

.ق 61 موس ،  4 -  ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح   : عوضوم

.ق 61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

ق 8�87 1379  /  BP41/5  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید :  297/9534 يدنب  هدر 

م 26140-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

همدقم
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نانز گرزب  ییارگ  نامرآ  رادتقا و  تزع و  شنیرفآ  ناشن  یهلا و  نادرم  گرزب  نافرع  روش و  قشع و  لصفرس  اروشاع  هسامح ي 
تضهن دنا ، هتخاس  دوخ  تماقتـسا  يدرمیاپ و  هنادواج  دادماو  ار  يدازآ  یگدازآ و  و  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  تایح  هک  تسا 

يادنلبرب ریـشمش و  کچاکچ  رد  دـیحوت  گنابلگ  نتفکـش  یحو و  نودـب  تثعب  کی  اروشاع  ناشوج  ضایف و  بالقنا  ینیـسح و 
و تسا ، رگید  فرط  زا  هعجاف  يالعا  دـح  تواسق و  رولبت  وس و  کی  زا  هسامح  روهظ  رون و  راجفنا  هصرع  ـالبرک  تساـه ، هزینرس 
هب ـالبرک  یب  ار  شنیرفآ  هریاد ي  نونکاـت  اـیا  مناد  یمن  تسا ، یتسه  هدرپ  رب  قشع  یماـمت  شیاـمن  يارب  دـننام  یب  ینیمزرـس  اونین 

ار هللا  لیبس  یف  ناملاع  هدهاجم  هللا و  یف  نیدـهاجم  داهج  هللا و  یلا  ناکلاس  ریـس  نافراع و  فراعم  هموظنم  ایآ  يا ؟ هتـسشن  اشامت 
نوچ يرهوگ  شنیرفآ ، فصو  زا  جراخ  هنازخ  رد  لزا  امعم  رگا  یتسار  هب  يا !؟ هدـنارذگ  رطاـخ  غاـب  رد  بنیز  و  ع )  ) نیـسح یب 

راک تشادن ، س )  ) بنیز نوچ  يدیراورم  و  ع )  ) نیسح

هحفص 8) ) 

نیمادک هار  دیسر و  یم  لامک  هب  ینب  نیمادک 
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يارب ناحلاص  ناکاپ و  هار  موادت  یتسه و  ياقب  ثعاب  رهد و  سومان  بنیز  اروشاع و  نیـسح و  دروخ ؟ یم  دـنویپ  تیاهن  هب  لوسر 
ینیمزرـس راگزور و  نانز  نادرم و  يوپهر  وجتـسج و  رد  همه  يداع  نامدرم  ات  مزعلاولوا  ناربماـیپ  زا  دنتـسه ، رـشب  خـیرات  هشیمه 

رارقتسا ع )  ) نیسح ناشوج  هشیمه  راس  همشچ  رد  ناشیوزرآ  لاهن  و  س )  ) بنیز راوتـسا  ياهتـسد  رد  ناشتیاده  مچرپ  هک  دنتـسه 
ع)  ) یلع نینمؤملاریما  لاس  یکرابم  هب  هک  دوب  شیپ  لاـس  دننیـشن ، یم  هراـظن  هب  اروشاـع  نوگلگ  هرهچ ي  رد  ار  دوخ  رون  هتفاـی و 

نادنزرف اب  ار  يا  هحفص  دنچ  تساوخ  هدنب  زا  یقارع  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ترـضح  مدنمـشیدنا  لضاف و  ردارب 
ترـضح هدرتـسگ  ناوـخ  هب  ارم  تدارا  تسد  دراذـگ و  تـنم  یلاـعت  دـنوادخ  مشاـب و  هارمه  نـیعبرا  اـت  اروشاـع  زا  نینمؤـملاریما 

دح رد  ینیسح  فراعم  ناگنشت  ات  تسا  یضتقم  یتافاضا  تاحالصا و  دمآ  مرظن  هب  يدنچ  زا  سپ  دومرف ، لصتم  ع )  ) ءادهشلادیس
، دنـشاب ریقح  ملق  لد و  هارمه  ینارون  رفـس  نیا  رد  یکاخ  هدنامرد و  ینارون  رفـس  نیا  رد  یکاخ  هدنامرد و  يا  هدـنب  لیلق  تعاضب 

(. ع  ) ینیسح ناتسآ  شریذپ  هب  دیما  اب  تسا  يا  هتسکش  ملق  هیرگ  تسامش  يور  شیپ  هچنآ  مدرک و  نینچ 

ینادمه يربنق  هللا  تمشح 

( .ش  1379  ) .ق ریدغ 1421  دیع 

هحفص 9) ) 

ینیمخ ماما  ترضح  مالک  رد  البرک  هسامح ي 

ینیمخ ماما  ترضح  مالک  رد  البرک  هسامح ي 

هک تساروشاع  زیزع  تاج  هتسد  نیا  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  یمالسا  ياهتلم  همه ي  ياهنوخ  هک  تسا  ع )  ) ادهشلادیس نوخ  نیا 
.درک دیابن  یتسس  رما  نیا  رد  دنک ، یم  ایهم  یمالسا  دصاقم  ظفح  يارب  مالسا و  يارب  دروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  مدرم 

اج همه  البرک ) ضرا  لک  ، ) تسه اج  همه  ع )  ) ادهشلادیس - 
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.تسا ع )  ) ادهشلا دیس  زا  اهبارحم  همه ي  تسادهشلادیس ، رضحم  اهربنم  همه ي  تسا ، ع )  ) ادهشلا دیس  رضحم 

تنایخ و رب  تناما  ملظ و  هب  لدع  لهج و  رب  لقع  هاپس  هبلغ ي  سلاجم  هک  ناگدازآ  رورس  نامولظم و  دیس  تشادگرزب  سلاجم  - 
زا ار  مولظم  ماقتنا  زور  لولح  تمالع  هب  اروشاع  نینوخ  ياهقریب  دوش و  اپرب  رت  هدرشف  رتهوکـشاب و  هچ  ره  تسا ، توغاط  تمکح 

.دوش هتشارفا  رتشیب  هچ  ره  ملاظ ،

.نادیم جراخ  رد  غیلبت  نادیم ، رد  يراکادف  ار ، فیلکت  دنتخومآ  وا  تیب  لها  وا و  باحصا  و  ع )  ) ادهشلا دیس 

.دنک یم  تسرد  ناسنا  تسا ، زاس  مدآ  هیرگ  نیا  هضور و  نیا  - 

هحفص 10) ) 

دیس فرح  .مینزب  زور  فرح  دیاب  الاح  ام  دننک  یم  لایخ  دنـشاب ، هتـشاد  تین  ءوس  هک  تسین  روط  نیا  هک  ییاهناوج  زا  هدع  نیا  - 
ادهشلادیس هداد و  اهام  تسد  تسا  هدروآ  ادهشلادیس  ار  زور  فرح  الصا  تسا ، زور  فرح  هشیمه  تسا ، زور  فرح  ع )  ) ادهـشلا

تاجتـسد و نیا  اهینز و  هنیـس  نیا  تسا ، هدرک  ظفح  اهچراق  داد و  اهتبیـصم و  نیا  ار ، شبتکم  تسا ، هدرک  ظفح  هنوگ  نیا  ار  (ع )
تاجتسد نیا  اهینز و  هنیس  نیا  تسا ، هدرک  ظفح  اهلاق  داد و  اهتبیـصم و  نیا  ار ، شبتکم  تسا ، هدرک  ظفح  اهنیا  منک ) یم  ضرع  )

.هدرک ظفح  اهنیا  منک ) یم  ضرع   ) و

اب بناجا  هک  تسا  هدوب  ییاهزیچ  اهنیا  دوشب ، هداد  تصرف  رگا  دوش ، یم  عقاو  دـش و  عقاو  ناریا  رد  اهحانج  نیب  هک  فالتخا  نیا  - 
.دنبوکب ار  اجنآ  دنک ، تیبرت  ناسنا  ناوت  یم  هک  ییاهاج  دیاب  هک  دندوب  هدیسر  اجنآ  هب  ناشدوخ  تاعلاطم 

زیچ دنچ  هک  دندیسر  اجنآ  هب  دندرک و  يدایز  تاعلاطم  ینید ، ياههاگشناد  عضو  رد  ام ، ياههاگشناد  عضو  رد 
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یعقاو تامیلعت  نآ  اب  دراد و  هک  یعضو  نآ  اب  مالسا  هچنانچ  رگا  هک  دندیمهف  اهنآ  .تسا  مالسا  یکی  .تساهنآ  هدافتسا ي  زا  عنام 
ار و ناشتـسد  دـننک  یم  عطق  ار  اهنآ  دوب و  دـهاوخن  يا  هرهب  یظح و  چـیه  اهنآ  يارب  دوش ، هدایپ  کـلامم  نیا  رد  مالـسا  دراد ، هک 

.دنهدب شیامن  هنوراو  ار  مالسا  هک  دندرک  دراو  ناشدوخ  زا  هچ  لخاد و  زا  هچ  ار  يدارفا  کی  اذهل 

هگن هدنز  ام  يارب  ار  مالسا  هک  تسا  هیلع  ...مالس  ادهشلادیس  يراکادف  تسا  هتـشاد  هگن  هدنز  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  - 
زا قباس و  عضو  نامه  اب  ابطخ ، فرط  زا  نویناحور ، فرط  زا  شدوخ  یتنـس  عضو  نامه  اب  اروشاع  نتـشاد  هگن  هدنز  تسا ، هتـشاد 
هک دـنتفا  یم  هار  يرادازع  ناونع  هب  يرادازع  تاجتـسد  مظنم ، مظعم و  تاجتـسد  هک  قباس  بیترت  نامه  اب  مدرم  ياـه  هدوت  فرط 

ییاوران ياهزیچ  کی  هچنانچ  رگا  هتبلا  .دینک  ظفح  ار  اهتنس  نیا  دیاب  دنامب ، ظوفحم  امش  تضهن  دیهاوخب  رگا  هک  دینادب  دیاب 

هحفص 11) ) 

نامه هب  يرادازع  نکل  دنوشب ، هیفـصت  يردق  کی  دیاب  اهنآ  هدوب ، مالـسا  لئاسم  زا  عالطا  یب  صاخـشا  تسد  و  قباس ، تسا  هدوب 
.دنامب یقاب  دیاب  شدوخ  توق 

ماما هک  یهام  تخومآ ، ار  زین ه  رـس  رب  يزوریپ  هار  خـیرات  لوط  رد  اهلـسن  هب  هک  یهام  تسا ، لطاب  زا  قح  هتفای  زییمت  هاـم  مرحم  - 
.تخومآ ام  هب  ار  ناراکمتس  اب  هزرابم  هار  ناناملسم 

یم هتشاد  هگن  هدنز  مالـسا  وا  ندوب  هدنز  اب  هک  دیراد  هگن  هدنز  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  كرابم  مان  دیراد و  هگن  هدنز  ار  البرک  - 
.دوش

.تسا يدابع  یسایس -  مهم  رایسب  هلئسم ي  کی  اروشاع ، نتشاد  هاگن  هدنز  - 

هک میتسه  یتلم  ام  - 
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.تسا هداتسیا  مالسا  لباقم  رد  هک  ار  ییاهدس  مینک  یم  درخ  میهد و  یم  نایرج  لیس  اهلکشا ، نیمه  اب 

رهـش نیا  رد  تسیچ ؟ رهـش  نیا  رد  مظعم  ياـبطخ  مـالعا و  ياـملع  فیلکت  تسیچ ؟ مارحلا  مرحم  رهـش  هناتـسآ ي  رد  اـم  فیلکت 
ار يراکادـف  ار ، فـیلکت  دـنتخومآ  وا  تـیب  لـها  وا و  باحـصا  ادهـشلادیس و  تـسه ؟ یچ  تـلم  ياهرــشق  ریاـس  فـیلکت  مرحم ،

.نادیم جراخ  رد  غیلبت  نادیم ، رد  يراکادف 

 - هیلع ...ا  مالس  ادهشلادیس -  ترـضح  مایق  رگا  هک  میـشاب  انعم  نیا  هجوتم  مه  دیاب  دننک و  هجوت  هاگدنیوگ  همه ي  دیاب  ار  نیا  - 
سلاجم نیا  رطاخ  يارب  دـش ، ام  يزوریپ  ءادـبم  هک  يا  هملک  تدـحو  نیا  مامت  .میوشب  زوریپ  میتسناوت  یمن  اـم  همه ي  زورما  دوبن 

.دش مالسا  جیورت  غیلبت و  سلاجم  نیا  يراوگوس و  سلاجم  نیا  ازع و 

57  / 11  / 27

هحفص 13) ) 

یمالسا بالقنا  ناشلا  میظع  ربهر  مالک  رد  البرک  هسامح ي 

یمالسا بالقنا  ناشلا  میظع  ربهر  مالک  رد  البرک  هسامح ي 

مولع دندرک م  دشر  دندش و  رادیب  یمالـسا  ياهتلم  .دش  راد  هشیر  مالـسا  درک  دشر  ایند  رد  نید  ردق  هچ  ع )  ) ...ادـبعابا مایق  رثا  رب 
.درک تفرشیپ  یمالسا  هقف  یمالسا و 

.دنامب یقاب  تردقرپ  شپت و  رپ  دنموربآ ، دیاب  تسا و  تضهن  کی  هناوتشپ ي  البرک ) هثداح ي   ) هثداح نیا  - 

.دنک رتانشآ  رتکیدزن و  راوگرزب  نآ  فادها  و  ع )  ) یلع نب  نیسح  اب  ار  ام  ياهلد  هک  تسا  نیا  يارب  يرادازع  سلاجم  - 

اهتریـصب یب  .تسا  مزال  ناسنا  يارب  رگید  ياهزیچ  زا  شیب  تریـصب  نید ، زا  عافد  يارجام  رد  هک  دـهد  یم  سرد  ام  هب  اروشاـع  - 
قاسف زا  هک  دندوب  یناسک  دایز  نبا  ههبج ي  رد  هکنانچ  دنریگ  یم  رارق  لطاب  ههبج ي  رد  دنروخ و  یم  بیرف  دننادب ، هکنیا  نودـب 

.دندوب اهتریصب  یب  زا  یلو  دندوبن  راجف  و 

، زورما يایند  - 
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دمآ راک  رس  رب  ماما  لثم  یـسک  یتقو  ...تسا  يونعم  ياهـشزرا  رب  يدام  ياهـشزرا  حیجرت  يایند  ینارتوهـش و  روز ، غورد ، يایند 
ینعی

هحفص 14) ) 

، اهناسنا يارب  يزوسلد  داهج ، تینارون ، افص و  دهز ، اوقت ، تفر و  اوزنا  رد  داسف  یگتسباو و  یبلطایند و  ینارتوهش ، .تشگرب  قرو 
.دنام یم  یقاب  تماما  ماظن  دیتشاد  هگن  ار  اهشزرا  نیا  رگا  ...دمآ  راک  يور  یگتشذگدوخزا  راثیا و  يردارب و  تورم و  محر و 

حور میراذـگن  .تسا  نیا  اروشاع  زا  يریگ  تربع  .میتسیاب  دـنکب ، لیمحت  ام  رب  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لباقم  رد  دـیاب  - 
.دنوشب يوزنم  هعماج  رد  بالقنا  نادنزرف  بالقنا و 

هار ازع  بکاوم  ندز ، هنیسو  رس  هب  ندرک ، هیرگ  ندناوخ ، هضور  نتسشن ، سلاجم  رد  دینکب ، یتنس  يرادازع  دندومرف : هر )  ) ماما - 
رایـسب هک  دـنک  یم  شوجرپ  ص )  ) ربمغیپ نادـناخ  هب  تبـسن  ار  فطاوع  هک  تسا  ییاهزیچ  ناـمه  يرادازع ، باجتـسد  نتخادـنا ،

.تسا بوخ 

تدـهاجم حور  ادـخ و  هب  لکوت  نمـشد و  زا  ندیـسرتن  حور  اروشاع  هسامح ي  حور  دـیاب  رفـص  مرحم و  مایا  رد  اـم  زیزع  تلم  - 
.دنک تیوقت  دوخ  رد  ار  ادخ  هار  رد  هناراکادف 

هقلع و دنک و  رتشیب  ص )  ) ربمایپ نادناخ  و  ع )  ) یلع هب  نسح  هب  تبسن  ار  هفطاع  هکنیا  لوا  دریگب : ربرد  ار  روحم  هس  دیاب  هباطخ  - 
دهدب و عمتـسم  هب  یحـضاو  نشور و  دید  کی  اروشاع  هثداح ي  هب  تبـسن  هکنیا  مود  .دنک  رت  مکحتـسم  ار  یفطاع  دنویپ  هطبار و 

.دنکب نامیا  داجیا  مه  تفرعم و  داجیا  مه  نید ، فراعم  هب  تبسن  هکنیا  موس 

رگا .دوشب  هتخیر  ع )  ) یلع نب  نیـسح  لثم  ییاوقتاب  ناسنا  کی  نوخ  دیاب  هک  تسا  مولعم  دش  ضوع  هعماج  رد  يوقت  رایعم  رگا  - 
تسد یگنرز و 
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هک تسا  مولعم  تفرگ ، رارق  كالم  یمالـسا  ياهـشزرا  هب  ییانتعا  یب  ییوگغورد و  يزادـنا و  مه  تشپ  ایند و  راک  رد  يراداـپ  و 
.دوشب روشک  لوا  صخش  دیاب  ...ادیبع  لثم  یسک  دریگب و  رارق  راک  سأر  رد  دیاب  دیزی  لثم  یسک 

.تسا نیا  اروشاع  زا  يریگ  تربع  .میتسیاب  دنکب ، لیمحت  ام  رب  نمشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لباقم  رد  دیاب  - 

هحفص 17) ) 

هعقاو زاغآ 

هعقاو زاغآ 

یم دراو  ( 2  ) البرک نیمزرس  هب  ینیـسح  ناوراک  هک  يزور  تسا ، ( 1  ) يرجه کی  تصش و  لاس  مارحلا  مرحم  مود  هبنـشجنپ  زور 
هب ینیـسح  ناوراک  هب  هجوت  نودب  هک  دـنیب  یم  هک  يدراو  هزات  تسا ، هدـنامن  لفاغ  ماما  زا  يا  هظحل  هک  یحایر  دـیزی  نبرح  .دوش 

هزات نامرف  هک  تسا  دایز  نب  هللادیبع  روآ  ماغیپ  وا  .دراد  يدـیدج  قافتا  زا  تیاکح  وا  ندومیپ  هار  هویـش ي  .تسا  ناور  يو  يوس 
: دوب نینچ  ماغیپ  نتم  .تسا  هدروآ  يوما  هاپس  عاجش  هدنامرف ي  يارب  هفوک  یلاو  زا  ار  يا 

ءارعلاب یلوسر  کیلع  مدقی  یباتک و  کغلبی  نیح  نیسحلاب  عجعجف  دعب  اما 

کقرافیال کمزلی و  نا  یلوسر  ترما  دق  ءام و  ریغ  یلع  نصح و  ریغ  یف 

هحفص 18) ) 

( . 3  ) .مالسلا يرما و  كذافناب  ینیتأی  یتح 

دشاب هتشاد  یهانپ  هن  هک  نابایب  رد  ار  يو  نک ، يریگ  تخس  دش ، دراو  وت  رب  ما  هداتسرف  دیـسر و  وت  هب  ما  همان  هک  هاگنآ  نیـسح  رب 
.درک یهاوخ  ارجا  ار  منامرف  هنوگچ  دنیبب  دنک و  یهارمه  ار  وت  ات  دراد  تیرومأم  نم  ریفس  .روآ  دورف  یبآ ، هن  و 

.دنیآ دورف  لحم  نیمه  رد  دیاب  تفگ  ماما  هب  رح 

میسن و رد  ییوگ  تشاد ، يرگید  ياوه  لاح و  هک  ینیمزرس  دش ، یم  دیحوت  هاپس  رارقتـسا  لحم  نیمزرـس  نیا  دیاب  دوبن ، يا  هراچ 
هودنا و شیامرگ 
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.تسا تارف  طش  اجنیا  دنتفگ : .دش  ایوج  نیمزرس  نیا  مان  زا  ع )  ) یلع .دز  یم  جوم  گرزب  یمغ 

؟ دراد زین  يرگید  مان  نیمز  نیا  ایآ  دومرف : اما 

.دوش یم  هدیمان  زین  البرک  نیمزرس  نیا  يرآ  دنداد : خساپ 

لحم نیا  زا  نیفـص  گنج  رد  مردـپ  اب  هک  ینامز  .تسالب  برک و  نیمزرـس  اجنیا  يرآ  دومرف : تفرگرب و  ار  كاخ  زا  یتشم  ماـما 
اجنیا تساهنآ ، ندمآ  دورف  لحم  اجنیا  دومرف : هاگنآ  درک ، لمأت  يا  هظحل  دـش ، هاگآ  نیمزرـس  نیا  مان  زا  نوچ  میدرک ، یم  رذـگ 

دوخ نارای  اب  هارمه  ماما  سپس  ( 4  ) .دنتسه ربمایپ  نادناخ  هک  نانآ  دنزیر ، یم  كاخ  رب  ار  ناشیاهنوخ  هک  تسا  ییاج  نامه 

هحفص 19) ) 

البرک رد  ینیـسح  ناوراک  هک  داتـسرف  ماغیپ  هللادیبع  يارب  دروآ و  دورف  ار  دوخ  نایهاپـس  رگید  يا  هشوگ  رد  زین  رح  دندمآ و  دورف 
( . 5  ) .تسا هدمآ  دورف 

: تشاگن يا  همان  ع )  ) یلع هب  باطخ  طیارش ، زا  یهاگآ  زا  سپ  دایز  هللادیبع 

ارم تموکح  نیـسح  هکنیا  رگم  روخم  اذـغ  يا  همقل  راذـگم و  مه  رب  مشچ  يا  هظحل  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  هیواـعم  نب  دـیزی 
.یشاب هتشک  ار  وا  ای  دشاب و  هتفریذپ 

: دومرف دوخ  نارای  هب  باطخ  هاگنآ  ( . 6  ) .درادن خساپ  همان  نیا  دومرف : دنکفا و  يا  هشوگ  هب  ار  نآ  هللادیبع  همان ي  هب  انتعا  یب  ماما 

( . 7 « ) .نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهشیاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلادیبع و  سانلا  »

دوخ نابز  رب  ار  نآ  معط  هک  یماگنه  ات  دـنرادنپ و  یم  دـشاب  هتـشاد  هزم  معط و  هک  يزیچ  دـننام  ار  نید  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم  »
« .دوش یم  مک  نارادنید  دادعت  دشاب  شیامزآ  يانب  هک  هاگنآ  دنراد و  یم  ساپ  ار  نآ  دننک  یم  ساسحا 

وا نانچ  نآ  هللادیبع  ماغیپ  اب  ماما  دروخرب 
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یهارود رـس  رب  تشاد  رـس  رد  ار  ير  کلم  يادوس  هک  دعـس  نبرمع  .داد  نامرف  ماما  اب  گـنج  هب  ار  دعـس  نبرمع  هک  تفـشآرب  ار 
ير تموکح  زا  فارصنا  رگید  فرط  زا  دوب و  راوگان  تخـس و  شیارب  ع )  ) نیـسح ماما  اب  گنج  وس  کی  زا  تفرگ ؛ رارق  یبیجع 

ات تساوخ  تلهم  هللادیبع  زا  اذل  .دوبن  روصت  لباق  شیارب 

هحفص 20) ) 

ار وت  تفگ : دوخ  ییاد  هب  هریغم  نب  هزمح  .تشادزاب  ص )  ) ربمایپ دنزرف  اب  گنج  زا  ار  وا  تفگ  نخس  سک  ره  اب  ( 8  ) .دنک هشیدنا 
نآ زا  ایند  همه ي  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  محر  عطق  ادخ و  ینامرفان  نیـسح  اب  گنج  اریز  رذگب ، هشیدنا  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب 

(9  ) .تسوت ندرگ  رب  ع )  ) نیسح نوخ  هک  یلاح  رد  ینک  باتش  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنناتـسب  وت  زا  ار  نآ  دشاب و  وت 
: تفگ یم  دوخ  هب  وا  دوب ، بیجع  تخس و  رایسب  دعس  نبا  ياوه  لاح و  اما 

یتبغرلا يرلا  يرلا و  کلم  كرتاء 

نیسحلا لتقب  امومذم  عجرا  ما 

اهنود سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  و 

( . 10  ) ینیع هرق  يرلا  کلم  باجح و 

ادخ قلخ  تمذم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ع )  ) نیسح نتشک  اب  مدرگزاب و  ای  تسا ؟ نم  يوزرآ  هکنآ  لاح  مرذگب  ير  تموکح  زا  ایآ  »
« .تسا نم  مشچ  رون  مه  ير  تموکح  یلو  دوب  دهاوخن  يزیرگ  نآ  زا  هک  تسا  یشتآ  نیسح  لتق  رد  مهد ؟ رارق 

ات تفریذپ  هللادیبع  يراشفاپ  لباقم  رد  ير  کلم  عمط  هب  تشاذگاو و  ار  دوخ  تمایق  دعس  نبرمع  دش و  تسیاب  یمن  هچنآ  هرخالاب 
( . 11  ) .دشاب هیما  ینب  هاپس  هدنامرف ي 

هب يا  همان  هفوک  ناگرزب  هب  باطخ  زین  ع )  ) ماما
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: تشون نومضم  نیا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.نانمؤم هورگ  لاو و  نب  هللادیبع  دادش و  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیسم  درص و  هب  نامیلس  هب  یلع  نب  نیسح  زا 

دوخ تایح  نامز  رد  ادخ  لوسر  هک  دیتسه  هاگآ  امش  دعب ، اما 

هحفص 21) ) 

یم تفلاخم  نم  تنس  هب  تسا ، هتـسکش  ار  دوخ  نامیپ  هدرک و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف :
یباذع ره  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  راوازـس  لمع ، لوق و  رد  دنکن ، ضارتعا  دیامن و  یم  راتفر  متـس  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دـنک و 

زا هک  دیـسانش  یم  ار  هیما ( ینب  هورگ ) نیا  دـیناد و  یم  امـش  دراد  ررقم  زین  وا  يارب  دـنک ، یم  ردـقم  رگدادـیب  مکاـح  نآ  رب  هک  ار 
، دـنا هتخاس  دوخ  صوصخم  ار  میانغ  لیطعت و  ار  یهلا  دودـح  رهاظ ، ار  داسف  هدز ، زابرـس  ادـخ  تعاـطا  زا  هدرک و  يوریپ  ناـطیش 

امش هک  دنتفگ  دندمآ و  نم  دزن  هب  امش  ناگدنیامن  دیـسر و  نم  هب  ناتیاه  همان  .دنا  هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح 
دوخ نامیپ  تعیب و  رب  رگا  نونکا  .درک  دـیهاوخن  میلـست  نمـشد  هب  تشاذـگ و  دـیهاوخن  اـهنت  زگره  ارم  دـیا و  هدرک  تعیب  نم  اـب 

رب دشابن و  نینچ  رگا  مناتیاوشیپ ؛ نم  دوب و  میهاوخ  ناتنادناخ  امـش و  اب  منادناخ  نم و  تسا ، نیمه  تسرد  هار  هک  دـیتسه  راوتـسا 
مردپ و اب  ار  امـش  راتفر  هک  اریز  درک ، مهاوخن  بجعت  هک  دـنگوس  مناج  هب  دـیرادرب  دوخ  زا  ارم  تعیب  دیـشابن و  رادـیاپ  دوخ  دـهع 

دیدش و نادرگیور  دوخ  تخب  زا  امش  .تسا  هدومزآان  يدرم  دروخب  ار  امش  بیرف  سک  ره  ما ، هدید  ملسم  میومع  رسپ  مردارب و 
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یب امـش  زا  ارم  يدوزب  دنوادخ  دید و  دهاوخ  ار  شنایز  تسکـش  نامیپ  سک  ره  دـیداد ، تسد  زا  نم  اب  یهارمه  رد  ار  دوخ  دوس 
مالسلاو .دزاس  یم  زاین 

هـشوگ ماما  نارای  زا  مادـک  ره  نآ  زا  سپ  دوش ، مزاع  هفوک  هب  ات  درپس  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هب  ار  نآ  درک و  رهم  ار  همان  ماـما 
لد تانونکم  زا  ییاه 

هحفص 22) ) 

.دنداهن نایم  رد  شیوخ  دارم  اب  ار  دوخ  ییایرد 

رب ار  وت  رانک  رد  ندش  هتـشک  وت و  اب  مایق  میدوب ، نادیواج  نآ  رد  دوب و  یگـشیمه  ام  يایند  رگا  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : ریهز 
.میتشاد یم  مدقم  ایند  رد  ندنام 

تنم ام  رب  امش  هلیسو ي  هب  ادخ  تفگ : ( 12  ) دوب ع )  ) نینمؤملاریما یباحص  هفوک و  عماج  دجسم  گرزب  ءارق  زا  هک  ریـضخ  نبریرب 
تمایق زور  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـتراوگرزب  دـج  اـت  دوش  هعطق  هعطق  ناـتهار  رد  نامیاهندـب  مینک و  داـهج  ناـتباکر  رد  اـت  داـهن 

زا و  كانساره ، یهلا  ياضق  زا  ام  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : تساخرب و  اج  زا  لاله  نب  عفان  سپـس  ( 13  ) .دشاب ام  هدننک ي  تعافش 
ار وت  نمـشد  میراد و  تسود  دـشاب  تسود  وت  اب  ار  هک  ره  تریـصب ، صلاخ و  تین  يور  زا  ام  میتسین ، دونـشخان  راـگدورپ  رادـید 

( . 14  ) .میرامش یم  نمشد 

: تشون هیفنح  نب  دمحم  شردارب  هب  باطخ  يا  همانرد  ماما  هاگنآ 

( . 15  ) لزت مل  هرخالا  ناک  نکت و  مل  ایندلا  ناکف  دعب  اما 

.تسا هتفرن  تسد  زا  هاگ  چیه  ترخآ  يرادنپ  هتشادن و  دوجو  ییایند  راگنا 

هاگن ذفان و  ناگدید  لباقم  رد  ایند  تسا و  قح  برق  راوج  ات  دـنلب  يزاورپ  هدامآ ي  ماما  یتوکلم  ناج  هک  تسا  مولعم  نایب  نیا  زا 
وا هنامیکح ي 
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.تسا هدرزآ  ار  شفیرش  ناج  كاخ  ملاع  .درادن  یهاگیاج  چیه 

یبلطایند زا  هدنکآ  دعس  نبرمع  لد  ناج و  مارحلا ، مرحم  زور  نیموس 

هحفص 23) ) 

ایوج ار  ماـما  ندـمآ  تلع  اـت  درک  رومأـم  ار  سیق  نب  هرزع  يو  ( 16  ) .تفرگ شیپ  ار  ـالبرک  هار  ضفح  شدـنزرف  هارمه  هب  دـش و 
: دوب هتشون  هک  دوب  یناگدننک  توعد  هلمج  زا  دوخ  وا  اریز  دوبن ، نتفر  يور  ار  هرزع  اما  دوش ،

( . 17  ) .تسوت نامرف  هدامآ ي  یهاپس  هک  نک  تکرح  دنا ، هدیشوج  اه  همشچ  دنا و  هدیسر  اه  هویم  دنا ، هدش  زبسرس  اهغاب 

نم تفگ : دعس  نبرمع  هب  باطخ  دید  نینچ  ار  ارجام  نوچ  یبعش  هللادبع  نبریثک  ( 18  ) .درک يراددوخ  تیرومأم  نیا  ماجنا  زا  اذل 
.مناسر یم  لتق  هب  ار  وا  یهاوخب  رگا  مور و  یم  نیسح  دزن 

! وش ایوج  نیمزرس  نیا  هب  ار  وا  ندمآ  تلع  ورب و  وا  دزن  هب  اما  مرادن ، یمیمصت  نینچ  تفگ : دعس  نبرمع 

نیمز رب  ار  دوخ  ریـشمش  ات  تساوخ  وا  زا  تسب و  يو  رب  ار  هار  تسناد  یم  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  ار  ریثک  هک  يدئاصلا  همامثوبا 
.دباتشب ماما  تاقالم  هب  هاگنآ  دهن و 

.تشگ مهاوخزاب  هنرگ  منک و  یم  غالبا  ار  دوخ  مایپ  دیراذگب  رگا  درک ؛ مهاوخن  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریثک 

نبهرق ریثک ، یماکان  زا  سپ  .درک  وگزاب  دعـس  نبرمع  يارب  ار  ارجام  تشگزاب و  هناسویأم  ماما  اب  تاـقالم  نودـب  ریثک  لاـح  ره  هب 
.دش ایوج  ار  ماما  ندمآ  تلع  تفر و  ماما  يوس  هب  رهاظم  نب  بیبح  ناگدازرهاوخ  زا  یلظنح  سیق 

هحفص 24) ) 

.مدرگ یم  زاب  دنتسین  دونشخ  نم  ندمآ  زا  رگا  دندرک و  توعد  ارم  دنتشون و  همان  میارب  امش  رهش  دومرف : ماما 

رارق باطخ  ار  وا  بیبح  درک  تعجارم  دصق  هرق  نوچ 
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یتسار و هار  هب  وا  ناردـپ  هلیـسو ي  هب  هک  نک  يراـی  ار  درم  نیا  يدرگ ؟ یمزاـب  راکمتـس  یمدرم  يوس  هب  وت  رب  ياو  تفگ : داد و 
.یتفای تیاده  یتسرد 

گنج رد  هک  تشاد  راهظا  درک و  عالبا  دعـس  نبرمع  هب  ار  ماما  مایپ  تشگزاب  نوچ  منک و  یم  هشیدـنا  مدرگ و  یم  زاب  تفگ : هرق 
( . 19  ) .دناهرب نیسح  اب  گنج  زا  رم  دنوادخ  هک  مراودیما  تفگ : زین  دعس  رسپ  .درک  دهاوخن  تکرش 

: تشون هللادیبع  ناونع  هب  يا  همان  رد  دعس  نب  رمع  سپس 

رد وا  مدـش و  ایوج  ار  شندـمآ  لـیلد  مداتـسرف و  شیوس  هب  ار  يدـصاق  متفرگ  رارق  شناراـی  نیـسح و  ربارب  رد  منایهاپـس  اـب  نوچ 
مندمآ رگا  .دندرک  توعد  ارم  دنداتسرف و  میوس  هب  ار  دوخ  ناگدنیامن  دنتـشون و  همان  میارب  هفوک ( رهـش ) نیا  یلاها  تفگ : باوج 

.مدرگ یمزاب  دیراد ، یمن  شوخ  ار 

!! تسین رارف  ماگنه  نونکا  یلو  دراد ، ییاهر  دیما  تسا ، هدمآ  راتفرگ  ام  لاگنچ  رد  هک  نونکا  مه  تفگ : هللادیبع 

: تشون دعس  نبرمع  هب  هاگنآ 

شنارای یمامت  دوخ و  وگب  یلع  نب  نیسح  هب  .متسناد  ار  تروظنم 

هحفص 25) ) 

( . 20  ) .تفرگ مهاوخ  میمصت  اشیا  هرابرد ي  هاگنآ  دننک ، تعیب  دیزی  اب 

ناهاوخ دریذپ و  یمن  ار  یتسود  حلـص و  دایز  نب  هللادیبع  هک  مرادنپ  یم  تفگ : دعـس  نبرمع  نآ  نتم  زا  یهاگآ  همان و  ندیـسر  اب 
شالت ( 22  ) .داتـسرفن وا  يارب  ار  هللادـیبع  هماـن ي  داد  دـهاوخن  تعیب  هب  نت  زگره  ماـما  تسناد  یم  نوچ  يو  ( 21  ) .تسین شزاس 

يوس هب  اصخش  هللادیبع  دوب ؛ هدش  يدیدج  هلحرم ي  دراو  البرک  يوس  هب  تاناکما  دارفا و  جیـسب  يارب  هیما  ینب  یتموکح  هاگتـسد 
هب رفن  رازهراچ  اب  میمت  نب  نیصح  تفر و  ( 23  ) هیلخن
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ره ( 24  ) .دنزاس گنج  يایهم  ار  مدرم  ات  دنتفای  تیرومأم  هیوس  نب  عاقعقو  یثراح  باهـش  نبریثک  ثعـشا ، نبدـمحم  .دنتـسویپ  وا 
ینیـسح هاگدروآ  يوس  هب  ات  دنتـشاد  یبیجع  قایتشا  ایند  ناـگتفیرف  تردـق و  ناگنـشت  دـش و  یم  هدوزفا  نایهاپـس  دادـعت  رب  هظحل 

يارب ار  هظحل  ره  هک  دوـب  نارگنهآ  رازاـب  کـچاکچ  يادـص  هفوـک  يا  هفرح  نانکـش  ناـمیپ  يارب  همغن  نیرتاـبیز  .دـننک  تـکرح 
ار ناشیاهناج  تیلهاج  ياهیکیرات  هداهناو و  ار  لیاضف  هک  ینامدرم  دوب ، تیعمج  زا  ولمم  هیلخن  .درمـش  یم  تمینغ  حالـس  تخاس 

: دوب هتفگ  نخس  نایفوک  اب  ع )  ) نیسح ماما  ردپ  لحم  نیمه  رد  هک  دوبن  يرود  ياهلاس  .دوب  هدرک  رپ 

ثامی امک  مکبولق  ثم  مهللا  .ینم  ارـش  یب  مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدباف  ینومئـس  مهتمئـس و  ینولم و  مهتللم و  دقی  ینا  مهللا  »
(25 « ) .منغ نب  سارف  ینب  نم  سراف  ینب  نم  سراف  فلا  مکب  یل  نا  تددول  هللاو  اما  ءاملا ، یف  حلملا 

هب نم  زا  نانآ  ما ، هتسخ  نانآ  زا  نم  دنا و  هتسخ  نم  زا  اهنیا  دنوادخ  »

هحفص 26) ) 

تـسود دنگوس  ادخ  هب  .رامگب  اهنآ  رب  ارم  زا  رتدب  نک و  مسنوم  ار  نانآ  زا  رتهب  سپ  ما ، هتـسکش  لد  نانآ  زا  نم  دنا و  هدمآ  هوتس 
« .دوب میارب  منغ  نب  سارفونب  زا  راوس  رازه  امش  ياج  هب  متشاد 

البرک يوس  هب  ور  هتـسد  هتـسد  اذل  دوش ، ناربج  یلع  ياهندروخ  لد  نوخ  ربمایپ و  تامحز  ات  دوب  هدـمآ  مهارف  یتصرف  نونکا  مه 
.دنداهن

هکنآ زا  سپ  يو  .دندرک  یم  يرامش  هظحل  دایز  دنزرف  نانخس  راظتنا  رد  هک  دوب  یتیعمج  زا  ولمم  هفوک  دجـسم  مرحم  مراهچ  زور 
ار ناشیا  دیا و  هدومزآ  ار  نایفس  یبا  لآ  امش  مدرم ! يا  تفگ : تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب 
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دنک و یم  ناسحا  دوخ  ناتـسدریز  هب  تسوکین ، یـشور  هار و  ياراد  هک  دیـسانش  یمار  دیزی  دیتفایرد ، دـیتساوخ  یم  هک  هنوگ  نآ 
هداتسرف میارب  ار  یلوپ  منک و  رتشیب  ایاطع  زاار  امش  مهـس  هک  تسا  هداد  روتـسد  دیزی  .دوب  هنوگ  نیا  زین  شردپ  .تساجب  شیایاطع 

سپس ( 26  ) .دـینک تعاطا  دیونـشب و  ار  نخـس  نیا  متـسرف ، نیـسح  يوس  هب  ار  امـش  هاگنآ  میامن و  میـسقت  امـش  نایم  رد  اـت  تسا 
هب ار  نشوجلا  يذ  نبرمـش  ینزام و  هنیهر  نبریاضم  یبلک ، باکر  نب  دـیزی  درک و  تکرح  هیلخن  يوس  هب  مدرم  شیپاـشیپ  هللادـیبع 
اب گنج  هدامآ ي  رفن  رازه  تسیب  هک  درک  بورغ  یلاـح  رد  مراـهچ  زور  دیـشروخ  هرخـالاب  ( 27  ) .دومن مازعا  دعـس  نبرمع  يوس 

( . 28  ) .دندوب هدش  ادخ  ربمایپ  دنزرف 

( . 29  ) یعبر نب  ثبش  يوس  هب  ار  يدصاق  هللادیبع  مرحم  زور  نیمجنپ  رد 

هحفص 27) ) 

سپ اما  دوش ، فاعم  البرک  رد  روضح  زا  ات  دوب  هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  وا  .دوش  رـضاح  هرامعلاراد  رد  اـت  تساوخ  يو  زا  داتـسرف و 
رومأم يا  هدع  یگنج  هژیو  طیارش  یماظن و  تموکح  مالعا  اب  ( 30  ) .تفاتش البرک  يوس  هب  راوس  رازه  اب  هللادیبع  اب  وگ  تفگ و  زا 
دصناپ اب  یفمج  سیق  نبرحز  ( 31  ) .دنزادرپب رابخا  لدابت  هب  اههار  لرتنک  نمض  دنیامیپب و  ار  البرک  هفوک و  هلـصاف ي  ابترم  دندش 
مادعا تعرسب  یکوکشم  درف  ره  .دوش  جراخ  هفوک  زا  ماما  يرای  يارب  دناوتن  یـسک  ات  دریگب  عضوم  تارف  لپ  رب  هک  دش  رومأم  رفن 

زا هک  دنتشاد  روضح  يدارفا  زا  رفن  رازه  یـس  اهنت  يوما  رکـشل  نایم  رد  .دنتفاتـش  یم  دربن  نادیم  يوس  هب  جوف  جوف  مدرم  دش ، یم 
يرمتسم يوما  هنازخ ي 
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( . 32  ) .دندرک یم  شاعم  رارما  دنتفرگ و  یم 

دورب و دسا  ینب  دزن  ات  تفرگ  هزاجا  ماما  زا  رهاظم  نب  بیبح  .دوب  هدش  قارع  هقطنم ي  نیرت  تیعمجرپ  البرک  .دیسرارف  مشـش  رور 
امـش ما ، هدروآ  ناتیارب  ار  تراشب  نیرتهب  تفگ : تفر و  دسا  ینب  دزن  هب  بیبح  ماما ، نذا  زا  سپ  .دنک  توعد  ماما  يرای  هب  ار  اهنآ 

دنهاوخن اهنت  ار  وا  زگره  دـنرترب و  یگنج  درم  رازه  زا  مادـک  ره  هک  تسا  ینارای  ار  وا  .منک  یم  توعد  ربماـیپ  دـنزرف  يراـی  هب  ار 
نم اب  ار  امـش  نوچ  تسا ، هدرک  هرـصاحم  ار  وا  نایفوک  زا  یهوبنا  اب  دعـس  نبرمع  .درک  دـنهاوخن  ملـست  شنانمـشد  هب  تشاذـگ و 

نامرف نم  زا  زورما  موش ، یم  ناتیامنهار  ریخ  هار  نیا  هب  تسا  يدنواشیوخ 

هحفص 28) ) 

اب اجنیا  رد  ادخ  هار  رد  امش  زا  رفن  کی  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دشاب  امش  يارب  ترخآ  ایند و  فرش  ات  دینک  باتش  وا  يرای  هب  دیرب و 
وا نیشنمه  رای و  تشهب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دشاب  هتشاد  دنوادخ  زا  شاداپ  دیما  دزاس ، هشیپ  ربص  دوش و  هتـشک  ربمایپ  رتخد  رـسپ 
زا ناراوس  دـنوش و  گنج  هدامآ ي  مدرم  نیا  هک  یماگنه  تفگ : تساخرب و  اـج  زا  ریـشب  نب  هللادـبع  ماـگنه  نیا  رد  .دوب  دـهاوخ 

هارمه يو  اب  زین  یهورگ  .هدنگنج  هدنرغ و  يریش  دننامه  متـسه ، روالد  عاجـش و  يا  هدنمزر  نم  دنـسارهب  راکیپ  تدش  ینیگنس و 
اب ار  يوادیـص  ثرحلا  نب  قزرا  وا  دـندرک و  هاـگآ  عوـضوم  نیا  زا  ار  دعـس  نبرمع  ناـسوساج ، .دنتفاتـش  ماـما  يوـس  هب  دـندش و 

تفرگ رد  گنج  دنتفرگ ، رارق  مه  لباقم  رد  هورگ  ود  تارف  یکیدزن  رد  .داتسرف  اهنآ  يوس  هب  رفن  دصراهچ 
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اجنآ زا  هنابـش  دنتـشگزاب و  دوخ  هلیبق ي  يوس  هب  دنرادن ، تمواقم  ییاناوت  هک  دـنتفایرد  دـسا  ینب  نوچ  .دـندش  هتـشک  يا  هدـع  و 
لوحال و : » دومرف دینش  رهاظم  نب  بیبح  زا  ار  ارجام  حرش  هکنآ  زا  سپ  ماما  .دننامب  ناما  رد  دعس  نبرمع  بضغ  زا  ات  دندرک  چوک 

داجیا هلـصاف  تارف  بآ  و  ع )  ) ماما نیب  ات  تساوخ  دعـس  نبرمع  زا  ینامرف  یط  هللادـیبع  .دوب  مرحم  متفه  زور  ( 33 «. ) هللااب الا  هوقال 
جاجح نبرمع  ( 34  ) .دوشن هداد  ماما  هب  بآ  هرطق  کی  یتح  دش  يراددوخ  نافع  نب  نامثع  هب  بآ  نداد  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک و 

نیا دز : دایرف  يدزا  نیـصح  نب  هللادبع  .دسرن  دیحوت  هاگودرا  هب  یبآ  هرطق  ات  تفرگ  عضوم  تارف  هعیرـش ي  رانک  رد  رفن  دصناپ  اب 
ماـما .دیـشچ  یهاوخن  نآ  زا  يا  هرطق  یهد  ناـج  شطع  زا  اـت  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـید  یهاوـخن  نامـسآ  گـنر  ناـسب  رگید  ار  بآ 

تمحر دروم  زگره  دشکب و  یگنشت  زا  ار  وا  ات  تساوخ  ادخ  زا  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شا  یهلا  ياهتسد 

هحفص 29) ) 

هللادبع رادید  هب  وگ  تفگ و  نیا  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دـیمح  دـش ، نینچ  زین  تبقاع  ( 35  ) .دهدن رارق  دوخ 
الاب شمکـش  ات  دیـشون  یم  بآ  ردق  نآ  هک  مدید  ار  وا  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  .دوب  رامیب  هک  یلاح  رد  متفر 

( . 36  ) .داد ناج  ات  دشن  باریس  دوب و  نینچ  داد و  یم  رس  شطعلا  دایرف  مه  زاب  اما  دمآ  یم 

یس اب  هارمه  ات  داد  تیرومأم  سابع  شردارب  هب  ماما  .دوب  هتفرگ  دوخ  رد  ار  یمتـسرپاتکی  هاگودرا  ياه  همیخ  یگنـشت  متـشه  زور 
تسیب راوس و 
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دید ار  وا  نوچ  جاجح  نبورمع  .دوب  مالـسا  ياهورین  ورـشیپ  عفان  نب  لاله  .دنوش  هناور  هعیرـش  يوس  هب  بآ  ندروآ  دصق  هب  هدایپ 
سپ دندرب و  موجه  يو  هب  لاله  نب  عفان  یلع و  نب  سابع  .دادن  بآ  ندرب  هب  هزاجا  اما  درک  توعد  بآ  ندیـشون  هب  ار  يو  هچرگا 

( . 37  ) .دنتشگراب اه  همیخ  يوس  هب  دندرک و  بآ  زا  رپ  ار  اهکشم  رمع و  نایهاپس  زا  يا  هدع  نتشک  زا 

.دننکن ادیپ  یسرتسد  بآ  هب  زگره  هک  داد  بیترت  يوحن  هب  ار  طیارش  درک و  زاغآ  ار  يریگ  تخس  دعـس  نبرمع  ارجام  نیا  زا  سپ 
دعـس نبرمع  يوس  هب  ار  يراـصنا  هظرق ي  نبورمع  ماـن  هب  دوخ  ناراـی  زا  یکی  دـید  نینچ  ار  عاـضوا  نوچ  ع )  ) نیـسح ماـما  ( 38)

توعد شریذپ  نمض  دعس  نبرمع  .دننک  تاقالم  مه  اب  هاپس  ود  نیب  لئاح  هقطنم  رد  بش  ماگنه  دنک  تساوخرد  يو  زا  ات  داتـسرف 
نبرمع ماما و  .تفاتـش  وا  يوس  هب  دوخ  نایهاپـس  زا  رفن  تسیب  اب  زین  ماما  تفر و  رارق  لـحم  يوس  هب  شناراـی  زا  نت  تسیب  اـب  ماـما 

اهنت دعس 

هحفص 30) ) 

اب ایآ  دعس  رسپ  يا  : » دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  مالک  هتشر ي  ع )  ) نیـسح ماما  ود ، ره  ناهارمه  ینیـشن  بقع  زا  سپ  دندیدرگ و 
ایآ یناد ؛ یم  رتهب  وت  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  يرادن ؟ یـسرت  تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  ینک و  یم  گنج  نم 

« .تسادخ اب  وت  یکیدزن  بجوم  نیا  یشاب ؟ هارمه  ام  اب  ات  يراذگ  یمن  او  ار  هورگ  نیا 

.دننک بارخ  ار  ما  هناخ  موش  ادج  هورگ  نیا  زا  رگا  مسرت  یم  تفگ : دعس  نبرمع 

زاب را  تا  هناخ  نم  دومرف : يو  خساپ  رد  ماما 
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.مزاس یم 

.دننک هرداصم  ار  مکالما  ادابم  مناساره  تفگ : دعس  نبرمع 

.داد يو  هب  ار  هغبیغب »  » ندیشخب هدعو ي  ماما  یتح  ( 39  ) .داد مهاوخ  وت  هب  ار  نآزا  رتهب  مراد  زاجح  رد  هک  یلاوما  زا  دومرف : ماـما 
( . 40)

هک تسناد  ماما  .دنارذگب  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  مراد  میب  مناسرت و  ما  هداوناخ  قح  رد  دایز  نب  هللادیبع  مشخ  زا  نم  تفگ : دعس  نبرمع 
: دومرف تساخ  یم  رب  اج  زا  هک  یلاح  رد  اذـل  تسا ؛ هتفیرف  ار  وا  تدـشب  ير  کلم  ددرگ و  یمن  زاب  دوخ  میمـصت  زا  دعـس  نبرمع 
زج قارع  مدـنگ  زا  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  .دزرماـین  ار  وت  تماـیق  رد  و  دریگب ، رتسب  رد  ار  تناـج  دـنوادخ  دوش ؟ یم  هچ  ار  وت  »

« .دروخ یهاوخن  كدنا  يرادقم 

( . 41  ) .تسا سب  ار  ام  وج  تفگ : يدنخشین  اب  دعس  نبرمع 

هحفص 31) ) 

: تشون هللادیبع  هب  باطخ  يا  همان  یط  دعس  نبرمع 

هک ناکم  نامه  هب  ای  دیوگ  یم  نیـسح  کنیا  .تخاس  دحتم  يأر  کی  رب  ار  مدرم  راک  درک و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  دنوادخ  انامه 
ماش هب  هکنیا  ای  دنک و  یگدـنز  ناملـسم  کی  دـننامه  دورب و  یمالـسا  روشک  ياهزرم  زا  یکی  هب  ای  ددرگزاب ، تسا  هدـمآ  اجنآ  زا 

( . 42  ) .تسا نیمه  رد  مه  حالص  يدونشخ و  دراد و  اور  شقح  رد  دهاوخ  دیزی  هچ  ره  ات  دور 

يارب ییوـج  هراـچ  ددـصرد  وـخ و  ریما  هاوـخریخ  هک  تسا  يدرم  هماـن ي  نیا  تفگ : هللادـیبع  دعـس ، نبرمع  هماـن ي  ندـناوخ  اـب 
.مریذپ یم  نم  يرآ  تسا ؛ شیوخ  نادنواشیوخ 

هب وت و  راـنک  رد  نیـسح  يریذـپ ؟ یم  ار  داهنـشیپ  نیا  اـیآ  تفگ : تساـخرب و  اـج  زا  دوب ، رـضاح  سلجم  رد  نشوجلا  يذ  نبرمش 
رگا هک  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  هدش  هدراو  وت  نیمزرس 
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دنمورین یتدم  زا  سپ  دیامنن  تعیب  دنک و  چوک 

هحفص 32) ) 

نیـسح و .تسوت  یتسـس  روتف و  بجوم  هک  شاـبن  اریذـپ  ار  داهنـشیپ  نیا  .دـنام  یهاوخ  زجاـع  وا  يریگتـسد  زا  وـت  دـش و  دـهاوخ 
هک تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دنگوس  ادخ  هب  .یـشاب  راتخم  نانآ  وفع  ای  تازاجم  رد  وت  دـنرآ و  دورف  رـس  وت  نامرف  هب  دـیاب  شنارای 

( . 43  ) .دنیوگ یم  نخس  مه  اب  ار  بش  مامت  دعس  نبرمع  نیسح و 

درپس و نشوجلا  يذ  نبرمش  هب  تشون و  دعس  نبرمع  هب  باطخ  يا  همان  نآ  زا  سپ  تفریذپ و  ار  رمش  يأر  رظن و  دایز  نب  هللادیبع 
راکیپ هب  نانآ  اـب  دـنتفریذپن  رگا  دـنک و  هضرع  شناراـی  نیـسح و  رب  ار  ما  هتـساوخ  يو  اـت  ربب  دعـس  نبرمع  دزن  ارم  هماـن ي  تفگ :

زا ار  شرس  هکنآ  نیا  زا  سپ  نک و  ریگتـسد  ار  يو  یتسه ، ریما  دوخ  وت  دشن ، یـضار  اهنآ  اب  گنج  هب  دعـس  نبرمع  رگا  دزیخرب و 
( . 44  ) .تسرف نم  يوس  هب  ار  نآ  يدرکادج  ندب 

: تسا نینچ  هللادیبع  همان ي  نتم 

وزرآ یتمالـس  شیارب  یناـشکب ، ازارد  هب  ار  راـک  یهد و  تلهم  وا  هب  ینک ، رـش  عفد  وا  زا  هک  مداتـسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وـت  نم 
رگا روآ و  نم  دزن  تمالـس  هب  ار  نانآ  دندش  میلـست  شنارای  نیـسح و  رگا  .یـشاب  وا  عیفـش  یهد و  هولجم  هجوم  ار  شرذـع  ینک ،

قاقحتـسا هک  نک  هعطق  هعطق  ار  ناشیاهندب  ناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  نک ! هلمح  نانآ  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  دنوش ، میلـست  هک  دنتفریذپن 
بسا وا  تشپ  هنیس و  رب  يدناسر  لتق  هب  ار  نیسح  نوچ  دنراد و  ار  نآ 

هحفص 33) ) 

هک دنزاتب 
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ماقم زا  ینک  درمت  رگا  مهد و  یم  رادربنامرف  هدنونش ي  شاداپ  هب  ینک  ارجا  ار  منامرف  رگا  .تسا  راکمتس  محر و  هدننک ي  عطق  وا 
( . 45  ) .میا هداد  وا  هب  ار  شیوخ  نامرف  هک  راذگاو  نشوجلا  يذ  نبرمش  هب  ار  یهدنامرف  نک و  يریگ  هرانک  رکشل 

(46  ) دش البرک  نیمزرس  دراو  زور  نامه  رهظ  زا  شیپ  درک و  كرت  البرک  يوس  هب  ار  هیلخن  هللادیبع ، همان ي  اب  رمش  مهن  زور  حبص 
.درک غالبا  ار  هللادیبع  مایپ  بورغ  کیدزن  و 

؛ دوب یبیجع  ییارآ  هنحـص  ادـخ  نیمزرـس  زا  يا  هشوگ  رد  دوب ، هدـنکفا  ناهج  رب  ار  شا  هیاس  بش  و  هتفرگارف ، ار  اج  همه  یکیرات 
ایند هنامیپ ي  عیفر ، بصانم  رابرپ و  ياهادرف  يوزرآ  رد  هک  حلسم  نادند  ات  رورغم و  تیعمج  ( 47  ) رفن هوبنا  ینایهاپس  فرط  کی 

یمن هار  تراـغ  لـتق و  زا  ریغ  يزیچ  دوـخ  هشیدـنا ي  کـچوک  همخد ي  لاـم و  لـالج و  هاـج و  يوزرآ  رد  هتفرگ و  تسد  هـب  ار 
هب قح  تیالو  زا  تسمرـس  هتخاس و  توکلم  یلاها  ياوأم  ار  دوخ  کچوک  ياـه  همیخ  دودـحم ، یتیعمج  رگید  يوس  زا  و  دـنداد ،

بارـس يوج  تسج و  رد  فرط  کی  .دندوب  هدوشگ  گرم  يور  هب  ار  دوخ  شوغآ  هدز و  هنعط  ایند  ياهیـشوخلد  اه و  هبذج  مامت 
رد یگمه  و  دـندوب ، هدیـشک  فص  مه  يورردور  کچوک  نیمزرـس  کی  رد  لطاب  مامت  قح و  مامت  اقل ، يوزرآ  رد  فرط  کی  و 

( . 48  ) .دش دراو  دعس  نبرمع  رب  دایز  نب  هللادیبع  زا  ینامرف  اب  نشوجلا ، يذ  نبرمش  هک  هنالداعان  ییورایور  نیا  ماجنارس  راظتنا 

هحفص 34) ) 

ات يا  هدش  نآ  عنام  وت  هک  تسا  نیا  منامگ  : » تفگ رمش  هب  دایز  نب  هللا  دیبع  همان ي  نتم  زا  یهاگآ  زا  سپ  دعس  نب  رمع 
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زگره ع )  ) نیـسح دنگوس  ادخ  هب  يدرک ، هابت  دوش  حالـصا  مدوب  راودیما  هک  ار  يراک  دریذـپب ، مداد  دایز  نبا  هب  هک  ار  يداهنـشیپ 
« .تسوا يولهپ  ود  نایم  راددوخ  الاو و  یشنم  هک  دوش  یمن  میلست 

نم نامرف  هب  ار  رکشل  هکنآ  ای  یگنج ، یم  وا  نمشد  اب  ینک و  یم  ارجا  ار  تریما  روتـسد  ایآ  ینک ؟ یم  هچ  وگب  نم  هب  تفگ : رمش 
؟ يراذگ یم  او 

یمن وت  بیـصن  يزیچ  مریگ و  یم  هدهع  هب  ار  راک  نیا  دوخ  نم  دشابن ، یتمارک  وت  يارب  زگره  هن  داد : خـساپ  يو  هب  دعـس  نب  رمع 
( . 49  ) .مراپس یم  وت  هب  ار  ماظن  هدایپ  یهدنامرف  .دوش 

يوما هاپس  شاب  هدامآ  <

نیسح مارحلارعشم  <

مساق ینابز  نیریش  <

بنیز نیسح و  يوگ  تفگ و  <

ج 6 ص 10. خیراتلا ، ءادبلا  ص 194 ، هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 1)

هدرک عمج  ار  نآ  ياهگیر  هک  يا  هدش  كاپ  مدنگ  دننام  دراد  ناور  مرن و  یکاخ  هک  تسا  هفوک  یکیدزن  رد  يا  هقطنم  البرک  ( 2)
هب اـجنآ  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماـما  هک  تارف  راـنک  رد  هفوک و  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  ص 445 ) ج 4 ، نادبلا ، مجعم   ) .دنـشاب

(. ص 1154 ج 3 ، عالطالادصارم ،  ) .دیسر تداهش 

ص 379. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 299 ، لاوطلا ، رابخا  ( 3)

اجنیا دـیوش ، هدایپ  دومرف : تسناد  ار  نیمزرـس  مان  ع )  ) ماما هک  یماگنه  دـیوگ  یم  سوواـط  نبدیـس  ص 299 ، لاوطلا ، راـبخا  ( 4)
.تسا هتفگ  نینچ  میارب  ادـخ  لوسر  مدـج  .تساجنیا  ام  روبق  تسام و  ياهنوخ  نتخیر  لـحم  تساـم ؛ هیثاـثا ي  راـب و  دورف  لـحم 

ام و نارتش  هاگباوخ  اجنیا  دینکن ، چوک  دیتسیاب و  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  ص 35 ) فوهلملا ، )
ام تمرح  ناکم  نیا  رد  دنگوس  ادخ  هب  تسام ، ياهنوخ  نتخیر  لحم 
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هدعو كاخ  نیمه  هب  ادخ  لوسر  مدـج  .دـش  دـهاوخ  ترایز  ام  روبق  لحم  نیمه  رد  دنـشک و  یم  ار  نامناکدوک  دننکـش و  یم  ار 
.( ص 198 هباحصا ، نیسحلا و  مامالا   ) .دوب دهاوخن  فلخت  نآ  رد  و  دومرف ،

ج 2 ص 47. همغلا ، فشک  ( 5)

ص 261. راصبالارون ، ( 6)

ج 44 ص 383. راونالاراحب ، 249 و  ص 250 -  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  ( 7)

ص 112. نیبلاطلا ، لتاقم  ج 3 ص 177 و  فارشالا ، باسنا  ص 181  فطلاهعقو ، ( 8)

.181 ص 182 -  فطلاهعقو ، ( 9)

ص 197. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 10)

ج 5 ص 409. يربط ، خیرات  ( 11)

ص 106. نیرادلا ، هلیسو  ( 12)

ص 32. فوهلملا ، ( 13)

ص 194. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 14)

ج 3 ص 78. نیتسردملا ، ملاعم  ( 15)

ص 222. هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 16)

ص 151. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ، 94 ص 92 -  فطلا ، هعقو  ( 17)

ج 4 ص 310. يربط ، خیرات  ( 18)

ج 3 ص 177. فارشالا ، باسنا  ص 184 ، فطلا ، هعقو  ج 5 ص 410  يربط ، خیرات  ( 19)

ص 185. فطلا ، هعقو  ص 263 ، مومهملا ، سفن  ( 20)

ج 1 ص 599. عیشلا ، نایعا  ج 3 ص 177 و  فارشالا ، باسنا  ( 21)

ص 385. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 22)
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.دمآ یم  باسح  هب  هاگرگشل  هک  هفوک  فارطا  رد  یلحم  ( 23)

ج 3 ص 178. فارشالا ، باسنا  ( 24)

هبطخ ي 25. هغالبلا ، جهن  ( 25)

ص 242. نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 26)

ص 254. لاوطلا ، رابخا  ( 27)

ج 44 ص 386. راونالاراحب ، ( 28)

هب ع )  ) یلع اب  تسا  هدوب  توبن ) نیغورد  یعدم   ) حاجس نذؤم  هدرک ، كرد  ادخ  ربمایپ  تسا ، یبیجع  ناسنا  یعبر  نب  ثبـش  ( 29)
يدارفا هلمج  زا  درک ، هبوت  سپـس  يراـی و  ار  مجلم  نبا  ع ،)  ) یلع هفوک  تداهـش  رد  .تسویپ  جراوـخ  هب  نیفـص  رد  تفر و  نیفص 

هک دوب 
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(. ص 89 نیرادلا ، هلیسو   ) .تشاد یمهم  شقن  نیسح  ماما  لتق  رد  هیما  ینب  یهاپس  رد  درک و  توعد  هفوک  هب  ار  ع )  ) نیسح ناما 

ص 237. ج 17 ، مولعلا ، ملاوع  ( 30)

ج 3 ص 179. فارشالا ، باسنا  ( 31)

لقن هب  ع )  ) قداص ماما  لوق  زا  سوواط  نبدیـس  موحرم  ص 201 ، نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ص 230 ، هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 32)
ماـما تسیرگ  یم  ع )  ) نسح ماـما  يزور  .تسا  هدوـمرف  مـالعا  رفن  رازه  یـس  ار  دعـس  نبرمع  ياـهورین  دادـعت  ع ،)  ) نسح ماـما  زا 

يا تسین  وت  زور  دننامه  يزور  یلو  تشک  دـنهاوخ  مس  هلیـسو ي  هب  ارم  دومرف  ماما  .دـش  ایوج  ار  يو  هیرگ ي  تلع  ع )  ) نیـسح
(. ص 11 فوهلملا ،  ) .دننک یم  عامتجا  وت  نتشک  رب  دنتسه  مالسا  ربمایپ  تما  زا  دنراد  اعدا  هک  درم  رازه  یس  هللادبعابا ،

ج 44 ص 386. راونالاراحب ، ( 33)

ج 3 ص 180. فارشالا ، باسنا  ( 34)

ج 4 ص 312. يربط ، خیرات  ( 35)

ج 2 ص 86. دیفم ، داشرا  ( 36)

ینابایخ موحرم  ج 3 ص 181 . فارشالا ، باسنا  ج 3 ص 84 ، نیتسردملا ، ملاعم  ج 1 ص 244 . نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 37)
اهکشم دندش و  باریس  همه  دیشوج و  اراوگ  یبآ  .درک  رفح  ار  نیمز  تشادرب و  یگنلک  ع )  ) ماما یگنشت ، زورب  زا  سپ  دسیون  یم 

(. ص 275 مایالا ، عیاقو   ) .دش دیدپان  بآ  نآ  سپس  .دندرک  بآ  زا  رپ  ار 

ج 1 ص 244. نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 38)

.270 ص 271 -  مومهملا ، سفن  ج 1 ص 245 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 39)

رایـسب اـجنآ  رد  تعارز  تشاد و  ناوارف  ياـهلخن  هک  دوـب  یگرزب  رایـسب  هعرزم ي  هغبیغب » . » ص 205 نیـسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 40)
.دوب قنوررپ 

ج 1 نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ج 44 ص 388 ، راونالاراحب ، ( 41)
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تیالو هللادیبع  يراد  نامگ  یناسر و  یم  لتق  هب  ارم  دومرف : ماما  هک  دنا  هتفگ  زین  یضعب  ص 205 . نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ص 245 ،
وت تسا و  هدش  هتـسب  نم  اب  هک  تسا  يدهع  نیا  دوب و  دهاوخن  وت  ياراوگ  هک  دنگوس  ادخ  هب  داد ؟ دهاوخ  وت  هب  ار  ناگرگ  ير و 

يداـش يور  ترخآ  اـیند و  رد  نم  زا  دـعب  هک  هد  ماـجنا  یناوت  یم  هک  يراـک  ره  .دیـسر  یهاوخن  دوخ  هنیرید ي  يوزرآ  هب  زگره 
یم باترپ  گنـس  يوس  هب  دنا و  هداد  رارق  فده  ار  نآ  ناکدوک  دـنا و  هدز  ین  رب  هفوک  رد  ار  وت  رـس  هک  منیب  یم  دـید و  یهاوخن 

. ) ج 2 ص 270 راحبلا ، هنیفس   ) .دننک

چوک یمالسا  ورملق  يزرم  قطانم  زا  یکی  هب  مود -  ددرگزاب ، هنیدم  هب  لوا -  درک : حرطم  داهنشیپ  هس  ماما  هک  دنا  هتفگ  زین  یخرب 
زا هک  ناعمس  نب  هبقع  هتبلا  ج 7 ص 173 ، ) برالا ، هیاهن  يریون ،  ) .دریگب میمـصت  دوش و  ور  هبور  دیزی  اب  دوخ  هکنیا  موس  دنک و 
رد هک  يداهنـشیپ  نینچ  زگره  ماما  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  تسا و  هرک  بیذـکت  ار  هلئـسم  نیا  هدوب ، هارمه  ماما  اب  رفـس  زاغآ 

نامه هب  دومرف  طقف  دننک و  هناور  ناناملـسم  ياهزرم  زا  يزرم  هب  ار  وا  ای  دراذگب  دیزی  تسد  رد  تسد  هک  هدادن  تسا  مدرم  رادنپ 
دنزرف كاپ  نوخ  هب  شتسد  ات  تسا  هدوب  دعس  نبرمع  نهذ  هتخاس ي  هناگ  هس  دراوم  مه  دیاش  .ما  هدمآ  نآ  زا  هک  مدرگزاب  ییاج 

.دوشن هدولآ  ادخ  لوسر 

ج 2 ص 82. دیفم ، داشرا  ج 3 ص 85 ، نیتیسردملا ، ملاعم  ج 7 ص 174 ، برالا ، هیاهن  ( 42)

راهچ ای  هس  ماما  دعس و  نبرمع  ایوگ  ( 43)
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(. ج 3 ص 85 نیتسردملا ، ملاعم  ص 174 ، ج 7 ، برالاهیاهن ،  ) .دنا هتشاد  هرکاذم  مه  اب  هبترم 

ج 1 نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ،  ) .داتسرف دعس  نبرمع  يوس  هب  ار  یمیمت  دیزی  نبدزیوح  دایز ، نب  هللادیبع  دنا  هتفگ  زین  یضعب  ( 44)
ص 245.

ص 233. يرولا ، مالعا  ج 1 ص 245 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 45)

ص 249. هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 46)

.تسا هدش  شرازگ  رفن  رازه  یس  ات  رازهراهچ  زا  دعس  نبا  هاپس  رامآ  ( 47)

هب ناریا  هاشداپ  نوچ  تسا و  روعا  طرق  نب  لیبحرش  نشوجلاوذ ، یلصا  مان  تسا ، خارف  هنیس  هرز و  يانعم  هب  تغل  رد  نشوج  ( 48)
خارف هتسجرب و  هنیـس ي  هکنیا  ای  دش  فورعم  بقل  نیا  هب  دوب  هدرک  نت  رب  هرز  هک  دوب  برع  درم  نیتسخن  دوب و  هدناشوپ  یهرز  وا 

ج 7 ص 174. برالا ، هیاهن  .تسا  هتشاد 

، لماک ریثا ، نبا  ج 3 ص 183 ، فارشالا ، باسنا  يرذالب ، ص 315 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ج 7 ص 175 ، برالا ، هیاهن  يریون  ( 49)
ص 56. ج 4 ،

يوما هاپس  شاب  هدامآ 

يوما هاپس  شاب  هدامآ 

رد .درک  تکرح  دـیحوت  هاگودرا  يوس  هب  هیما  ینب  رکـشل  مارحلا  مرحم  مهن  هبنـشجنپ  زور  هاگماش  دـش و  رداص  شاب  هدامآ  نامرف 
: دز دایرف  دـناسر و  ع )  ) ماما هاگودرا  رانک  رد  ار  دوخ  دوب ، هتفرگ  همان  ناما  نینبلا  ما  نادـنزرف  يارب  هللادـیبع  زا  هک  رمـش  ناـیم  نیا 

.تفگن خساپ  ار  وا  یسک  دیتسه ؟ اجک  نامثع  رفعج و  هللادبع  سابع و  دیتسه ؟ اجک  نم  ياه  هدازرهاوخ 

ناسنا هچرگ  دیهد ، خساپ  ار  وا  دومرف : دوخ  ناردارب  هب  باطخ  ماما 

هحفص 35) ) 

.تسا يراک  هبت 

؟ یهاوخ یم  هچ  تسا و  هدش  هچ  دنتفگ : دندمآ و  يو  لباقم  هب  اهنآ 

دوخ دیتسه و  ناما  رد  نم  ناگدازرهاوخ  امش  تفگ : رمش 
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.دینکن ینابرق  ع )  ) نیسح اب  ار 

، یهد یم  ناما  ام  هب  ایآ  یـشاب ، هتـشاد  ار  ام  ندوب  ییاد  ياعدا  دنچ  ره  داب ، تناما  رب  وت و  رب  ادخ  نیرفن  دنتفگ : نینبلا  ما  نادـنزرف 
( . 1 ( ؟ مییآرد نانآ  نادنررف  ناگدش و  تنعل  تعاطا  رد  یهاوخ  یم  ام  زا  و  تسین ؟ یناما  ص )  ) ادخ لوسر  رسپ  يارب  هکنآ  لاح 

امش دیوش و  راوس  دنوادخ  ناراوس  يا  «، » .هنجلاب يرشبا  یبکرا و  هللا  لیخ  ای   » دز دایرف  يا  هسامح  نینچ  هدهاشم ي  اب  دعـس ، رـسپ 
رد ع )  ) ماما ماگنه  نیا  رد  دش ! یم  هتفرگ  راک  هب  یحو  نادـناخ  اب  حـتف  رد  هک  يراعـش  ابجع  ( 2 « ) .میهد یم  تشهب  هب  تراـشب  ار 

يوهایه گناب  هک  بنیز  .تفر  باوخ  هب  يا  هظحل  دنچ  دوب  هداد  هیکت  شریشمش  هب  هک  یلاح  رد  هتسشن و  شیوخ  همیخ ي  لباقم 
؟ يونش یمن  ار  همهمه  نیا  ایآ  تفگ : درک و  رادیب  ار  وا  دناسر و  ردارب  هب  ار  دوخ  دوب ، هدینش  ار  يوما  رکشل 

ام دزن  هب  وت  : » دومرف نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نونکا  مه  دوـمرف : درک ، یم  دـنلب  ار  رـس  هک  یلاـح  رد  ماـما 
دمآ أ» یهاوخ 

! نم ياو  يا  دروآرب : دایرف  دز و  دوخ  هرهچ ي  رب  بنیز 

.ریگ مارآ  دنک ، تمحر  تیادخ  .تسین  ياو  وت  يارب  مرهاوخ  دومرف : داد و  يرادلد  ار  وا  ماما 

هحفص 36) ) 

.دنا هدرک  وت  گنهآ  موق  نیا  ردارب ، يا  تفگ : دمآ و  شیپ  دوب  دوخ  رهاوخ  درارب و  يوگ  تفگ و  دهاش  رترود  یمک  هک  سابع 

؟ تسا دناشک  اجنیا  هب  ار  نانآ  يزیچ  هچ  و  دنا ؟ هدمآ  هچ  يارب  دیسرپب  اهنآ  زا  دومرف : ماما 

.دش ایوج  ار  نانآ  تکرح  تلع  تفاتش و  نانآ  يوس  هب  رفن  تسیب  دودح  یهورگ  هارمه  هب  سابع 

: دنتفگ
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.درک میهاوخ  گنج  امش  اب  نونکا  مه  ای  دیوش  ریما  مکح  میلست  ای  مینک  داهنشیپ  امش  هب  نونکا  مه  هک  تسا  هدیسر  نامرف 

.مناسرب ع )  ) نیسح هب  ار  امش  ماغیپ  نم  ات  دینکن  هلجع  تفگ : سابع 

.درک شرازگ  ار  ارجام  دناسر و  ماما  روضح  هب  ار  دوخ  باتش  اب  سابع  دنداتسیا و  نانآ 

يرتـشیب زاـمن  شیوخ  راـگدرورپ  يارب  بشما  هک  دـیاش  رادزاـب ، راـک  نیا  زا  ادرف  اـت  ار  ناـنآ  یناوت  یم  رگا  درگرب و  دومرف : ماـما 
( . 3 ! ) مینک رافغتسا  اعد و  میرازگ و 

دنک و هشیدنا  امـش  داهنـشیپ  هرابرد ي  ات  دیدرگرب  ار  بشما  هک  دهاوخ  یم  امـش  زا  هللادبع  یبا  تفگ : تشگزاب و  نانآ  دزن  سابع 
ار نآ  هکنآ  ای  میریذپ  یم  دـینک  یم  لیمحت  ام  رب  هک  ار  يراک  میوش و  یم  یـضار  ای  مینیب ، یم  ار  رگیدـمه  ادـخ  تساوخ  هب  ادرف 

.درک میهاوخ  در 

: تفگ درک و  دوخ  ناهارمه  هب  ور  هاگنآ  دشاب ، وت  رظن  هچ  ره  تسوت  اب  یهدنامرف  تفگ ، وا  .دـش  ایوج  ار  رمـش  رظن  دعـس  نبرمع 
؟ تسیچ امش  يأر  تفگ : درک و  دوخ  ناهارمه  هب  ور  هاگنآ  دشاب ، وت  رظن  هچ  ره  تسوت  اب  یهدنامرف 

.ینک لوبق  هک  دوب  مزال  وت  رب  دندرک  یم  ییاضاقت  نینچ  نایملید  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هللا ! ناحبس  تفگ : يدیز  جاجح  نبرمع 

مدوخ ناج  هب  هدب ، تلهم  نانآ  هب  تشاد : راهظا  زین  ثعشا  نب  سیق 

هحفص 37) ) 

.تخادرپ دنهاوخ  دربن  هب  وت  اب  ادرف  مد  هدیپس  دنگوس 

.مهد یمن  تلهم  نانآ  هب  دننک  یم  نینچ  منادب  رگا  ادخ  هب  تفگ : دعس  نبرمع 

ناـما .تسین  وت  ناـما  هب  يزاـین  تفگ   » ساـبع دـیوگ : یم  يربط  ص 135 . ج 4  يربط ، خـیرات  ص 176  ج 7  برـالا ، هیاـهن  ( 1)
ص صاوخلا ، هرکذت  تساهناما ،» نیرترب  نیرتهب و  دنوادخ 
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.249

ص 193. فطلا ، هعقو  ( 2)

ج 7 ص 176. برالا ، هیاهن  ص 195 ، فطلا ، هعقو  ( 3)

نیسح مارحلارعشم 

نیسح مارحلارعشم 

تلهم ربمایپ  تیب  لـها  هب  دوب  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مهد  بش  هک  ار  بش  نآ  دـش  ررقم  نانخـس ، ندـش  لدـب  در و  زا  سپ 
هشیدنا رد  ادخ ، فراع  ملاع و  ناگدنب  نیرتهب  میقتسم و  طارـص  ناکاس  اب  هارمه  ماما  درک و  شکورف  باهتلا  مارآ  مارآ  ( 1  ) دنهد

زار و ییوگ  دوب ، ینیـسح  هاگودرا  ناقـشاع  ياوجن  زامن و  تاجانم و  وحم  مرحم  مهد  بش  باـتهم  .دـندوب  قح  لاـمج  رادـید  ي 
.تسا توکلم  توسان و  ندنویپ  ياه  هقلح  اهنت  ناشزاین 

ياهیدـنلب یتسپ و  .دـنزاس  لصتم  رگیدـکی  هب  ار  اـه  همیخ  ياـهبانط  دـننک و  رتکیدزن  مه  هب  ار  اـه  همیخ  هک  داد  روتـسد  ع )  ) ماـما
.دوش هتفرگ  اه  همیخ  هب  يوما  نارگتراغ  ناراکتیانج  ذوفن  لاجم  ات  دش  یسررب 

تینما رد  ناکدوک  نانز و  ياه  همیخ  ات  دـش  رفح  یقدـنخ  یتسرپاتکی  هاگودرا  ياه  همیخ  هیـشاح ي  رد  تامدـقم ، ماـجنا  زا  سپ 
( . 2  ) .درک یم  یهارمه  ار  ماما  لاله  نب  عفان  راک ، لحارم  یمامت  رد  .دنتخیر  مزیه  قدنخ  لخاد  .دشاب 

هحفص 38) ) 

.دندادارف شوگ  دوخ  تیاده  ماما  نانخس  شیاین و  هب  ادخ  حلاص  ناگدنب  عاضوا ، ندش  مارآ  اب 

شیاتس ار  وت  اراگدرورپ  منک ، یم  شیاتس  یـشوخان  یـشوخ و  رد  ار  وا  و  میتسرف ، یمار  انث  نیرتهب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ - رب 
لد مشچ و  شوگ و  ام  يارب  یتشاد و  ینازرا  ار  نید  ملع  یتخومآ و  نآرق  ام  هب  يدیشخب و  تمارک  يربمایپ  اهب  ار  ام  هک  منک  یم 
هلص رب  رترصم  رتوکین و  ینادناخ  مناد و  یمن  دوخ  نارای  زا  رتهب  ینارای  نم  .هد  رارق  دوخ  نارازگـساپس  زا  ار  ام  ادنوادخ  يدیرفآ ،

دوخ نادناخ  زا  محر  ي 
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ییورایور زور  ادرف ، هک  تسا  نیا  نم  نامگ  انامه  .دیامرف  تیانع  کین  شاداپ  نم  يوس  زا  امـش  همه ي  هب  دنوادخ  مسانـش ، یمن 
کنیا .دوب  دهاوخن  امش  رب  نم  زا  یقح  دیورب و  نم  يدونـشخ  اضر و  اب  ناگمه  مداد و  هزاجا  همه  هب  نم  تسا ، تعامج  نیا  اب  ام 

رد دیریگب و  ارم  نادناخ  دارفا  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کی  ره  دـیورب و  دـیزاس و  دوخ  بکرم  ار  نآ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  امـش  بش 
تـسد نارگید  يوج  تسج و  رد  طقف  موق  يا  دناسر ، یـشیاشگ  دنوادخ  ات  دـیوش  هدـنکارپ  اهرهـش  اهاتـسور و  رد  نیمزرـس ، نیا 

( . 3  ) .دنراد یمرب 

تداهـش يوزرآ  رد  هک  دـندوب  يدـنوادخ  شرع  ياهتنیز  دـندوب  هدـنام  هک  ییاهنآ  تخادـگ ، ار  قشع  یلاها  ياهناج  ماما  نانخس 
يرامش هظحل 

هحفص 39) ) 

یـسک نیتسخن  سابع  دنتفگ و  نخـس  مشاه  ینب  زا  مادک  ره  نارـسپ و  نادارب ، .دنتـشادن  ع )  ) نیـسح يوک  زج  ییاج  دندرک و  یم 
: تفگ نخس  هک  دوب 

« .ادبا کلاذ  هللا  انرا  ال  كدعب ؟ یقبنا  لعفن ؟ مل  »

.دیورب ات  مداد  هزاجا  ار  امش  تسا  یفاک  ملسم  تداهش  نامه  امش  يارب  طقف  میهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  هچ  يارب  »

اهر دندوب  اهومع  نیرتهب  هک  ار  نامیومع  رـسپ  دوخ و  گرزب  رورـس و  دـنیوگ : یم  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  مدرم  دـنداد : خـساپ  نانآ 
، درک میهاوخن  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  دـندرک ، هچ  میناد  یمن  میدزن و  يا  هزین  ریـشمش و  میتخادـنین و  ریت  کی  نانآ  هارمه  میدرک و 

دنوادـخ میوش و  دراو  وت  اب  وت  هاگیاج  رد  ات  مینک  یم  گنج  وت  هارمه  میزاس و  یم  وت  يادـف  ار  دوخ  نادـناخ  لام و  ناـج و  هکلب 
( . 4  ) .دنادرگ تشز  هایسور و  ار  وت  زا  سپ  یگدنز 

هجسوع نب  ملسم  سپس 
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هب میشاب ، هتشاد  هجوم  يرذع  وت  قح  ندرکن  ادا  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  میناوتن  مینک و  اهر  ار  وت  ام  ایآ  تفگ : تساخرب و  يدسا 
متـسد رد  مریـشمش  هتـسد ي  هک  یماگنه  ات  منکـشب و  اهنآ  هنیـس ي  رد  ار  دوخ  هزین ي  هکنآ  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  دـنگوس  ادـخ 
مهاوخ گنـس  اهنآ  رب  ردق  نآ  مشاب  هتـشادن  نانآ  اب  ندرک  گنج  يارب  هحلـسا  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  منز ، یم  هبرـض  نانآ  هب  دـشاب 

.موش هتشک  وت  زا  عافد  رد  دنارپ ك 

ص)  ) ادخ لوسر  بایغ  رد  هک  دـنادب  دـنوادخ  هکنآ  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یفنح  هللادـبع  نبدعـس  هاگنآ 
موش و یم  هدنز  زاب  موش و  یم  هتشک  منادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  میدرک ، ظفح  وت  دوجو  رد  ار  وا  تمرح 

هحفص 40) ) 

ات مراد ، یمن  رب  تسد  وت  زا  زاب  دوش  یم  رارکت  نم  رب  راب  داتفه  راک  نیا  دوش و  یم  هداد  داب  رب  مرتسکاخ  مزوس و  یم  هدـنز  سپس 
يرپس زگره  هک  نایاپ  یب  یتداعس  تمارک و  سپس  تسا و  ندش  هتشک  راب  کی  طقف  هک  منکن  نینچ  ارچ  مهد ، وت  زا  عافد  رد  ناج 

.دوش یمن 

ات موش  هتشک  نینچ  نیا  راب  رازه  و  موش ، هتشک  زاب  موش و  هدنز  سپس  هتشک و  هک  مراد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نیق  نبریهز 
( . 5  ) .دنادرگب تنادناخ  نادرمناوج  نیا  زا  ار  الب  نم  ندش  هتشک  اب  ادخ 

ص 250. ج 31 ، نیسحلا ، لتقم  ، 195 ص 196 -  فطلا ، هعقو  ج 7 ص 177 ، برالا ، هیاهن  ( 1)

ج 3 ص 174. نیسحلا ، مامالا  هایح  ج 8 ص 177 و  هیاهنلا ، هیادبلا  ج 3 ص 186 ، بارشالا ، باسنا  ( 2)

ج 7 ص 177، برالا ، هیاهن  ( 3)
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ج 44 ص 316. راونالاراحب ، ج 4 ص 137 ، يربط ، خیرات  ص 197 ، فطلا ، هعقو 

ص 199. فطلا ، هعقو  ، 93 ص 94 -  ج 2 ، دیفم ، داشرا  ج 4 ص 138 ، يربط ، خیرات   177 ج 7 ص 178 -  برالا ، هیاهن  ( 4)

ج 7 ص 178. برالا ، هیاهب  ( 5)

مساق ینابز  نیریش 

مساق ینابز  نیریش 

هراسخر مامت  مرش  هک  یلاح  رد  دیـشخرد  یم  ماما  نارای  نادناخ و  نایم  رد  ام  هراپ ي  دننام  هک  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  مساق 
؟ میتسه نادیهش  امش  رد  مه  نم  ایآ  دیسرپ : دوب  هتفرگارف  ار  شیابیز  ي 

؟ تسا هنوگچ  وت  دزن  رد  گرم  مرسپ ،: دیسرپ : دنایامنب  ار  هدازردارب  راشرس  حور  دنلب و  هشیدنا ي  تساوخ  یم  هک  نابرهم  ماما 

.تسا لسع  زا  رت  نیریش  نم  ماک  رد  گرم  ناج  ومع  تفگ : مساق 

دوب هتخود  مساق  ياریگ  ناگدید  هب  ار  شهاگن  هک  یلاح  رد  تفرگ و  دوخ  رد  ار  ماما  هفطاع ي  زا  ناشوج  دردرپ و  لد  نخس  نیا 
.دش دهاوخ  هتشک  زین  هللادبع  و  تخس ، یجنر  زا  مه  نآ  دوب و  یهاوخ  نادیهش  زا  زین  داب ، وت  يادف  هب  تیومع  دومرف :

؟ دننک یم  هلمح  زین  اه  همیخ  هب  نمشد  هاپس  رگم  تفگ : مسق 

هحفص 41) ) 

نیرت خلت  هظحل  نآ  ...ددرگ و  کشخ  شطع  تدش  زا  مناهد  هک  هاگنآ  دش ، دهاوخ  هتـشک  هللادبع  دوش ، تیادـف  ومع  دومرف : ماما 
...و تسایند  هظحل ي 

زا يراز  نویـش و  گناب  میدرک و  هیرگ  زین  ام  تسیرگ و  راز  راز  ومع  نانخـس  ندینـش  اب  مساق  دـیامرف : یم  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما 
( . 1  ) .دش دنلب  اه  همیخ 

هب زین  ماما  دنتشاذگ و  شیامن  هب  ار  دوخ  قشع  هوکـش  يا  هویـش  هب  کی  ره  ع )  ) نیـسح قشاع  نالابکبـس  تفگ و  ینخـس  سک  ره 
مادک ره  هاگنآ  .دومرف  تیانع  لصو  هدژم ي  نانآ  یمامت 
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.دنتخادرپ وگ  تفگ و  هب  مه  اب  هاگ  دنچ  ره  دنتشگزاب و  دوخ  همیخ ي  هب 

ادرف یهلا  تفایض  يارب  تبون  هب  ربمایپ  دنزرف  نارای  زا  کی  ره  .تفای  صاصتخا  لسغ  مامحتسا و  يارب  يا  همیخ  ع )  ) ماما نامرف  هب 
حازم نمحرلادبع  اب  طاشن  زا  راشرس  ریـضخ  نبریرب  .دندوب  مامحتـسا  راظتنا  رد  ود  ره  ریرب  نمحرلادبع و  .تخاس  یم  ایهم  ار  دوخ 

.درک یم 

.تسین حازم  ماگنه  نونکا  تفگ : نمحرلادبع 

هدژم نم  هب  اما  ما ، هدوبن  یخوش  حازم و  لها  يریپ  یناوج و  رد  هاگ  چیه  نم  هک  دنناد  یم  نم  نادـنواشیوخ  داد : خـساپ  وا  هب  ریرب 
نآ ( 2  ) .منیب یمن  تداهش  زج  تشهب  دوخ و  نایم  يا  هلصاف  مسانـش و  یمن  اپ  زا  رـس  تلع  نیمه  هب  تسا و  هدش  هداد  تداعـس  ي 

لاح و بنیز  لد  اما ، .دوب  نیسح  کیدزن  نیتسار و  نازابرس  ادخ و  حلاص  ناگدنب  زاین  زار و  تاجانم و  وحم  البرک  نیمزرـس  بش 
ایهم ار  دوخ  يرگید  لکـش  هب  وا  .تشاد  رگید  ییاوه  لاح و  بنیز  لد  اما ، .دوب  نیـسح  کیدزن  نیتسار و  نازابرـس  ادـخ و  ياوه 

.دزاس دوخ  هناگی ي  تماقتسا  رادماو  ار  ییابیکش  ربص و  ات  تخاس  یم 

هحفص 42) ) 

ص 230. مومهلا ، سفن  ( 1)

ص 259. هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 2)

بنیز نیسح و  يوگ  تفگ و 

بنیز نیسح و  يوگ  تفگ و 

ماما ردارب و  بنیز  دننک ، نامسآ  یلاها  هجوت  نوناک  دوخ  ياهتاجانم  ياه و  همزمز  اب  ار  البرک  ات  دنتفر  دیحوت  شترا  هکنآ  زا  سپ 
: دیارس یم  نینچ  نیا  هک  دید  ار  دوخ 

لیلخ کل  فا  رهد  ای 

لیصالا قارشالاب و  کل  مک 

لیتق بلاط  وا  بحاص  نم 

لیلدبلاب عنقیال  رهدلا  و 

لیلجلا یلا  رمالا  امنا  و 

لیبسلا کلاس  یح  لک  و 
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هچ ناهاگماش ، نادادماب و  رد  یتسه  يدب  تسود  هچ  هک  وت  رب  ياو  راگزور ، يا  »
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تسد هب  راک  انامه  دنک و  یمن  لوبق  یگید  ياج  هب  ار  یسک  راگزور  يرآ  يراد ، یم  هتـشک  ار  نانآ  هک  ینایوج  ایند  نارای و  اسب 
( . 1 « ) .دیامیپ یم  ار  گرم  هار  يا  هدنز  ره  تسا و  لیلج  دنوادخ 

دایرف دـناسر  یم  ردارب  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  داد و  فک  زا  تقاط  بنیز  دـش و  يراج  ماما  نابز  رب  راـب  دـنچ  دـنلب  تـالمج  نیا 
: دروآرب

« .یقابلا لامث  یضاملا و  هفیلخ  ای  یخا  ع )  ) نسح یبا و  ع )  ) یلع یما و  س )  ) همطاف تتام  مویلا  هایحلا ، ینم  دعا  توملا  تیل  »

يا دـنا ، هتـشذگ  رد  نسح  مردارب  یلع و  مردـپ  همطاـف ، مرداـم  هک  تسا  يزور  زورما  دوـبر ، یم  ارم  یناگدـنز  گرم  شاـک  يا  »
« .ناگدنامزاب هاگهانپ  يا  ناگتشذگ و  هدنامیقاب ي 

نازیزع یمامت  وا  ینامسآ  يامیس  رد  تسناد و  یم  دوخ  یتسه  همه ي  ار  ع )  ) نیـسح وا  .دوب  هدش  بات  یب  یکدنا  ع )  ) یلع رتخد 
رهاوخ هب  ماما  ناگدید  نوچ  دوب  هدیدن  نینچ  نیا  ار  ردارب  زورما  ات  یکدوک  زا  تسج ، یم  ار  دوخ 

هحفص 43) ) 

! دیابرن ار  وت  يرابدرب  ناطیش  مرهاوخ  دومرف : داتفا ،

.دنادرگ وت  يادف  ار  مناج  دنوادخ  یتسه ، دوخ  ندش  هتشک  راظتنا  رد  هک  داب  تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : نبیز 

(2  ) راوخ گنس  غرم  رـس  زا  تسد  رگا  تفگ ، دوب ، هدش  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  درـشف و  یم  ار  نیـسح  يولگ  ضغب  هک  یلاح  رد 
مناـج رب  درـشف و  یم  رتـشیب  ارم  بلق  نیا  دنـشک و  یم  متـس  روز و  هب  ار  وت  هک  نم  رب  ياو  يا  دومرف : بنیز  .دـباوخ  یم  دـنرادرب ،

اوقت مرهاوخ  تفگ  وا  هب  دیـشاپ و  بآ  رهاوخ  هرهچ ي  هب  ماما  .داـتفا  نیمز  رب  شوهیب  دز و  دوخ  تروص  رب  هاـگنآ  .تسا  رتراوشد 
شمارآ دنوادخ  زا  زاس و  هشیپ 
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تاذ زج  زیچ  همه  دنام و  دنهاوخن  یقاب  زین  نامـسآ  یلاها  درم و  دـنهاوخ  نیمز  مدرم  همه ي  هک  نادـب  نک و  تساوخرد  یلـست  و 
وا تشگ و  دنهاوخ  زاب  زیخاتـسر  زور  رد  دنک ، یم  هدنز  گرم  زا  یپ  ار  مدرم  تسا و  هدـیرفآ  شیوخ  تردـق  هب  ار  نیمز  هک  قح 
زا دیاب  ناناملـسم  همه ي  نانآ و  زا  نم  دنتفاتـش و  رگید  ناهج  هب  دندوب  رترب  نم  زا  هک  مردارب  ردام و  ردپ و  .تسا  هناگی  دـنوادخ 

ریاس وا و  هب  باطخ  دیشخب  شمارآ  شرهاوخ  هب  یمک  هکنآ  زا  سپ  ماما  .تفاتـش  یقاب  ناهج  هب  زین  وا  هک  مینک  يوریپ  ادخ  ربمایپ 
متـشذگرد نوچ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  رهاوخ ، يا  دومرف : دـندوب ، هدرک  عامتجا  بنیز  نویـش  يادـص  اب  هک  مشاه  ینب  ناـنز 

گرم ياضاقت  دوخ  يارب  يرواین و  نابز  رب  اوران  مالک  يرادـنرب و  گناب  یهدـن و  شارخ  هرهچ  يزاسن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب 
.ینکن

ناشیاه هشقن  دندوب و  دوخ  يادرف  ياهیرگتراغ  اهیمحریب و  اهتواسق ، هشیدنا ي  رد  هیما  ینب  نایهاپـس  زین  دعـس  نبرمع  هاگودرا  رد 
.دندرک یم  رورم  ادهش  داسجا  ندرک  هلثم  يارب  ار 

هحفص 44) ) 

هب هاگ  درک و  یم  وگ  تفگ و  مرح  لها  اب  یهاگ  تخادرپ و  یم  راـگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  تداـبع و  هب  یهاـگ  مد  هدـیپس  اـت  ماـما 
هلمح نانآ  هب  اهگـس  دید  باوخ  رد  دـش ، مرگ  باوخ  هب  یتاظحل  يارب  ماما  مشچ  رحـس  ماگنه  .دیـشک  یم  رـس  دوخ  قداص  نارای 

قفا رد  ...تسا  هدروآ  موجه  وا  فرط  هب  دراد و  يرتشیب  ییوخ  هدـنرد  هک  تسا  دـیپس  هایـس و  یگـس  اهگـس ، ناـیم  رد  دـنا ؛ هدرک 
نامسآ یلاها  .یتسه  نم  تما  دیهش  وت  : » دومرف یم  هک  دید  یم  ار  ادخ  لوسر 
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( . 3 « ) .دنهد یم  هدژم  ار  وت  العا  قفا  و 

هحفص 45) ) 

ص 113. نیبلاطلا ، لتاقم  ص 200 ، فطلا ، هعقاو  ج 4 ص 318 ، يربط ، خیرات  ج 7 ص 179 ، برالاهیاهن ، ( 1)

.دوش یم  هدناوخ  هاطق »  » یبرع هب  هک  تسا  رتوبک  هزادنا ي  هب  کچوک  یکغرم  راوخ ، گنس  غرم  ( 2)

ص 219. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 3)

( ینیسح نابرق  دیع   ) هعقاو يانثا  رد 

( ینیسح نابرق  دیع   ) هعقاو يانثا  رد 

ياهنوخ نیرتکاپ  نیرتسدقم و  اب  ( 2  ) يرجه لاس 61  مرحم  مهد  ( 1  ) هعمج زور  دیـشروخ  ات  دیمد  هدیپس  بش  سپ  زا  مارآ  مارآ 
.دنک گنر  ار  شا  هرهچ  ملاع 

دیشروخ درک  لم  قفش  ماج  رد  زور  نآ 

دیشروخ درک  لگ  اه  هزین  بوچ  کشخ  رب 

مدید بآ  رد  فدص  نوچ  ار  قفش  دیش و 

مدید باوخ  ییوگ  هزین  رب  ار  دیشروخ 

تسا نینچ  نیا  يرآ  هزین ؟ رب  ار  دیشروخ 

( . 3  ) تسا نیگمهس  ندید  هزین  رب  ار  دیشروخ 

هحفص 46) ) 

زاین زار و  هب  زاین  یب  اب  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  اهتسد  تفرگ و  دوخ  يورشیپ  ار  ینآرق  ماما  تشادرب  هرهچ  زا  باقن  هک  دیـشروخ 
: تخادرپ

وت دـیآ  یم  شیپ  نم  يارب  یلکـشم  ره  رد  یتسه ، يراتفرگ  ره  رد  نم  دـیما  و  یتخـس ، ره  رد  نم  نانیمطا  هیام ي  وت  اراگدرورپ ! »
شنزرس نمشد  دش و  هدناماو  تسود  كدنا و  يزاس  هراچ  ناوتان و  لد  نآ  رد  هک  اهیراتفرگ  اههودنا و  هچ  ینم ، دامتعا  هریخذ و 

تیافک یتشادرب و  نایم  زا  يدوشگ و  ار  نآ  وت  متشاد و  تبغر  وت  هب  اهنت  ناگمه  زا  هک  مدروآ  تیاکش  وت  هاگشیپ  هب  ار  نآ  درک ،
( . 4 «! ) .ییاه هتساوخ  همه ي  ماجنارس  نایاپ و  اهیکین و  اهتمعن و  همه ي  بحاص  وت  .يدومرف 
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رفن لهچ  هراوس و  رفن  ود  یس و  اروشاع  زور  رد  ماما  نارای  دادعت 
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رفن دصکی  هراوس و  رفن  جنپ  لهچ و  ماما  نارای  دادعت  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  سوواط  نب  دیـس  تسا و  هدش  رکذ  هدایپ 
( . 5  ) .دنا هدوب  هدایپ 

نب سابع  هب  ار  مالسا  مچرپ  درامگ و  هاپس  پچ  تمـس  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  هاپـس و  تسار  تمـس  رد  ار  نیق  نب  ریهز  ع ،)  ) ماما
( . 6  ) .دوب هدش  هتشارفا  اهقدنخ  ولج  درامگ و  نایهاپس  تشپ  رد  اه  همیخ  .درپس  یلع 

.دنریگ رارق  موجه  دروم  رـس  تشپ  زا  ادابم  ات  دندز  شتآ  اه  همیخ  تشپ  رد  دش و  هدروآ  مهارف  مزیه  ین و  يرادـقم  ماما  نامرف  هب 
، نیسح يا  تفگ : اه  همیخ  تشپ  رد  شتآ  ياه  هلعش  ندید  اب  رمـش  دندرک و  يور  شیپ  دیحوت  هاگودرا  يوس  هب  نانمـشد  رکـشل 

؟ یتفرگ باتش  شتآ  يوس  هب  زیخاتسر  زور  زا  شیپ  ناهج و  نیمه  رد 

.يرتراوازس خزود  شتآ  رد  نتخوس  يارب  وت  تفگ : يو  خساپ  رد  ماما 

هحفص 47) ) 

ماما هبطخ  <

نایفوک خیبوت  و  ماما ، مالک  رد  ماما  <

ماما نارای  حیاصن  <

صلاخ تشگزاب  <

هفوک هاپس  نیرفن  تجح و  مامتا  <

دعس نب  رمع  اب  تاقالم  <

هفوک هاپس  هب  ماما  تحیصن  <

رح ینارنخس  <

گنج زاغآ  <

باحصا هسامح ي  <

اه همیخ  ندز  شتآ  <

قشع زامن  <
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تلاسر نادناخ  يادهش  <

ماما ییاهنت  <

نیسح ماما  عادو  <

عادو نیرخآ  <

هنادرمناوجان موجه  <

شیاین هوکش  <

توکلم ات  زاورپ  <

البرک يادهش  دادعت  <

ج 4 ص يربط ، خیرات  هبنشای » هعمج  ، » ج 4 ص 59 لماک ، ریثا ، نبا   ) .دنا هدرک  دیق  هبنش  زور  ار  اروشاع  زور  عبانم  زا  یـضعب  ( 1)
(. 320

ص 237. يرولا ، مالعا  ص 4  ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ، 2 ص 3 -  لاوطلارابخا ، ص 99 ، ج 2 ، دیفم ، داشرا  ( 2)

ص 63. هراتس ، خرس  تعجر  یلع ، ملعم ، ( 3)

ج 7 ص 181. برالا ، هیاهن  ( 4)

ج 45 ص 4. راونالاراحب ، ( 5)

ص 95. ج 2 ، دیفم ، داشرا  ( 6)
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ماما هبطخ 

ماما هبطخ 

: دومرف دعس  رمع  هاپس  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  ماما  هاگنآ 

يرذع متلبق  ناف  مکیلع ، یمدقم  نم  مکیلا  رذـتعا  یتح  و  یلع ، مکل  قح  وه  امب  مکظعا  یتح  اولجعتال  یلوق و  اوعمـسا  سانلا  اهیا 
مکرما و اوعمجاـف   » مکـسفنا نم  فـصنلا  اوـطعت  مـل  دعـسا و  کلذـب  مـتنک  مکـسفنا  نـم  فـصنلا  ینوـمتیطعا  یلوـق و  متقدـص  و 

نیحلاصلا یلوتی  وه  باـتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  ( » 1 « ) نورظنت یلا و ال  اوضقا  مث  همغ  مکیلع  مکرما  نکی  ـال  مث  مکءاـکرش 
( . 2)

دوخ هزیگنا ي  مهد و  زردنا  تسامش  هتسیاش ي  هچنآ  هب  ار  امش  ات  دینکن  باتش  نم  اب  گنج  يارب  دیونـشب و  ارم  نخـس  مدرم ، يا 
یلیلد نم  اب  گنج  يارب  دوب و  دـیهاوخ  دنمتداعـس  دـیهد ، فاصنا  دـیریذپب و  ارم  راتفگ  رگا  .میوگزاـب  امـش  يوس  هب  ندـمآ  زا  ار 

دیهد و ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  نم  هرابرد ي  دیوش و  لدمه  ناتنانامیپ  مه  امش و  دیتشادن  اور  فاصنا  دیتفریذپن و  رگا  دیرادن و 
( . 4  ) .تسا ناکین  رادتسود  روای و  وا  هداتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  يراگدرورپ  نم  روای  انامه  ( 3  ) .دیهدن تلهم  نم  هب 

هحفص 48) ) 

اب دـنداد و  فک  زا  تقاط  ادـخ  لوسر  نارتخد  هط و  لآ  نانز  هک  دروآ  دـیدپ  ار  یگرزب  هودـنا  نانچ  نآ  ع )  ) نیـسح ناما  نانخس 
ات دیامن  رومأم  ار  ربکا  یلع  سابع و  دنک و  عطق  ار  دوخ  نخس  ماما  ات  دش  بجوم  اهنآ  نویش  هیرگ و  يادص  .دنتسیرگ  دنلب  يادص 

.دننک مارآ  دنهد و  یلست  ار  نانآ 

( . 5  ) .تسیرگ دیهاوخ  ناوارف  دنگوس  ادخ  هب  هک  دینک  ربص  : » داتسرف ماغیپ  ماما 

ماما نامرف  ندینشاب  مرح  ناوناب 
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.دنتسیرگ مارآ  مارآ  دندرک و  سبح  هنیس  رد  ار  دوخ  يادص 

اج و همه  رد  هک  یبنیز  تسا ؛ یحو  نادناخ  هاگ  هیکت  مشاه و  ینب  هلیقع ي  هدهع ي  هب  ع )  ) نیـسح ياه  همیخ  شمارآ  تیرومأم 
تروص رـس و  رب  ار  دوخ  یمارگ  ردام  و  ع )  ) یلع تمحر ، ربمایپ  ياه  هسوب  ياج  ياـج  و  تسا ، هدـشن  ادـج  نیـسح  زا  لاـح  همه 

یم یهارمگ  تواقش و  هاپـس  هنهرب ي  ياهریـشمش  هرـصاحم ي  رد  ار  ادخ  لوسر  لد  يداش  نونکا  مه  تسا و  هدید  البرک  مولظم 
! تسا یگرزب  تیرومأم  هچ  یتسارب  دنیب ؛

هیآ ي 71. سنوی »  » هروس ي ( 1)

هیآ ي 196. فارعا »  » هروس ي ( 2)

هیآ ي 71. زا  یشخب  سنوی ،»  » هروس ي ( 3)

هیآ ي 196. زا  یتمسق  بارعا ،»  » هروس ي ( 4)

ج 4 ص 61. لماک ، ریثا ، نبا  ج 4 ص 322 ، يربط ، خیرات  ج 7 ص 182 ، برالا ، هیاهن  ( 5)

نایفوک خیبوت  و  ماما ، مالک  رد  ماما 

نایفوک خیبوت  و  ماما ، مالک  رد  ماما 

: دومرف داتسرف و  دورد  ناربمایپ  ناگتشرف و  ادخ و  لوسر  رب  تفگ و  انث  دمح و  ار  يادخ  ماما  سپس 

له ورظنا  اهوبتاع و  مکسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  انا  نم  ینوبسنا  سانلا  اهیا 

هحفص 49) ) 

؟ یتمرح كاهتنا  یلتق و  مکل  لحی 

؟ هبر دنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قدصملا  هللااب و  نینمؤملا  لوا  همع و  نبا  هیصو و  نبا  مکیبن و  تنب  نبا  تسلا 

؟ یمع رایطلا  رفعج  سیلوا  یبا ؟ مع  ءادهشلا  دیس  هزمح  سیل  وا 

.یخال یل و  ص )  ) هللا لوسر  لوق  مکغلبی  ملوا 

و هلها ، هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع  ذنم  بذکلا  تدمعت  ام  هللا  و  قحلا ، وه  لوقا و  امب  ینومتقدص  ناف  هنجلا ؟ لها  بابش  ادیـس  ناذه 
نب لهس  يردخلا و  دیعسابا  يراصنالا و  هللادبع  نبرباج  اولس  مک ، ربخا  هومتلاسأ  نم  مکیف  ناف  ینومتبذک  نا  و  هقلتخا ، نم  هبرضی 

دیز يدعاسلا و  دعس 
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کفـس نع  مکل  زجاح  اذه  یف  اما  یخال ، یل و  ص )  ) هللا لوسر  نم  هلاقملا  هذه  اوعمـس  مهنا  مکوربخی  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب 
!؟ یمد

نتـشک و ایآ  هک  دـیرگنب  دیـسرپب و  شدوخ  زا  دـینک و  عوجر  دوخ  هب  متـسیک ؟ نم  هک  دـینیبب  دـیروآ و  دای  هب  ارم  تبـسن  دـعب ، اما 
؟ تسا راوازس  هدیدنسپ و  امش  يارب  نم  تمرح  نتسکش 

هچنآ ادخ و  لوسر  هدننک ي  قیدصت  نانمؤم و  زا  سک  نیتسخن  وا و  يومع  رـسپ  یـصو و  رـسپ  امـش و  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  رگم 
؟ متسین تسا  هدروآ 

؟ تسین نم  يومع  دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  دوخ  لاب  ود  اب  هک  رایط  رفعج  رگم  تسین ؟ مردپ  يومع  ادهشلادیس -  هزمح -  رگم 

: دومرف مردارب  نم و  دروم  رد  ادخ  لوسر  هک  ار  ناتدوخ  نایم  رد  روهشم  فورعم و  نخس  نیا  رگم 

هک یماگنه  زا  دنگوس  ادخ  هب  تسا -  قح  هک  دـینک  یم  قیدـصت  ارم  نخـس  نیا  رگا  دـیا ؟ هدینـشن  دنتـشهب  ناناوج  رورـس  ود  نیا 
نایز وگغورد  دراد و  یم  نمشد  ار  وگغورد  دنوادخ  هک  ما  هتسناد 

هحفص 50) ) 

هب دینک  لاؤس  اهنآ  زا  رگا  هک  دنتسه  امش  نایم  یناسک  زونه  دینک ، یمن  قیدصت  ارم  نخس  رگا  و  ما -  هتفگن  غورد  زگره  دینیب  یم 
.داد دنهاوخ  ربخ  امش 

نیا اهنت  ایآ  ...دیـسرپب  کلام  نب  سنا  ای  مقرا  نبدیز  ای  يدعاس  دعـس  نب  لهـس  ای  يردـخ  دیعـسوبا  ای  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  زا 
( . 1  - ) درادزاب نم  نوخ  نتخیر  زا  ار  امش  هک  تسین  یفاک  ثیدح 

؟ دیتسه دیدرت  راچد  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  هک  زین  دروم  نیا  رد  ایآ  دیشاب ، هتشاد  کش  نخس  نیا  رد  هک  ضرف  رب  ... 

نیمز برغ  قرش و  رد  دنگوس  ادخ  هب 
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.تسین ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  نم  زج  یسک  نارگید  امش و  نایم  رد 

؟ ما هتشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ  دیا ؟ هتساخرب  نم  نتشک  هب  ارچ  دییوگب  نم  هب 

( . 2 ( ؟ دینک صاصق  دیهاوخ  یم  هک  ما  هدز  یسک  هب  یمخز  ای  ما ؟ هدرک  فلت  ار  امش  زا  یلام  ای 

ماغیپ همان و  اب  هک  ار  هفوک  نانکش  نامیپ  ماما  .تفگن  خساپ  ماما  نانخس  هب  یسک  تفرگارف و  رابگرم  یتوکس  ار  دعـس  نبرمع  هاپس 
فوفص نایم  رد  دنتخاس  یم  هدامآ  وا  نتشک  يارب  ار  ناشیاهریشمش  نونکا  مه  دندوب و  هدناوخارف  دوخ  تاجن  تیاده و  ياربار  وا 

: دومرف اهنآ  هب  باطخ  دید ؛ یم  يوما  هاپس  هتسویپ ي  مه  هب 

هدیـسر و اـه  هوـیم  هک  دـیتشونن  نم  يارب  امـش  رگم  ثراـح ، نب  دـیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  رجبا ، نبراـجح  یعبر ، نـب  ثبـش  يا 
اههاچ زبسرس و  اهناتسغاب 

هحفص 51) ) 

؟ دمآ یهاوخ  هدامآ  يرکشل  يوس  هب  وت  تسا و  هدش  بآرپ 

.میا هتشونن  نینچ  ام  دنتفگ : هنامرش  یب  نانآ 

« .دیا هتشون  هک  دنگوس  ادخ  هب  هللا ! ناحبس  : » دومرف ماما 

یم فرح  کی  ساسا  رب  ار  ادخ  وا  دز : دایرف  دید  یم  كانرطخ  هیما  ینب  هاپس  ماجسنا  تدحو و  يارب  ار  ماما  نانخس  ریثأت  هک  رمش 
( . 3 ! ) دیوگ یم  هچ  هک  دناد  یمن  تسا و  یهارمگ  رد  دتسرپ و 

رد قرغ  و  نابز ؛ داتفه  اب  مه  نآ  یتسرپ ، یم  فرح  اب  ار  ادخ  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : يدـنت  اب  رمـش  خـساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح 
.تسا هدز  رهم  وت  لد  رب  ادخ  هک  ارچ  ییوگ ، یم  تسار  یمهف  یمن  ار  ع )  ) نیسح نخس  هکنیا  یتسه ، یهارمگ  یهابت و 

زا دـیراذگب  دـیهاوخ  یمن  ارم  رگا  مدرم  يا  دومرف : ماما  سپـس  .تفرگ  ارف  ار  تیعمج  توکـس  رگید  راـب  وگ  تفگ و  نیا  زا  سپ 
امش شیپ 
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.مورب نیمز  زا  رگید  يا  هطقن  رد  دوخ  هاگهانپ  هب 

ماجنا وت  هب  تبـسن  یـشاب  هتـشادن  تسود  هک  يراک  نانآ  يوش ؟ یمن  میلـست  تیاهومع  رـسپ  مکح  هب  ارچ  تفگ : ثعـشا  نب  سیق 
.دیسر دهاوخن  وت  هب  نانآ  زا  يدب  داد و  دنهاوخن 

: دومرف سیق  خساپ  رد  ماما 

هک دنگوس  ادخ  هب  هن  دـننک ؟ هبلاطم  لیقع  نب  ملـسم  نوخ  زا  رتشیب  وت  زا  مشاه  ینب  یهاوخ  یم  ایآ  ( 4  ) .يردارب نآ  ردارب  مه  وت  »
زا مروآ و  یمن  دورف  ندرگ  ناگدرب  نوچ  مراذگ و  یمن  اهنآ  تسد  رد  تسد  نوبز  صاخشا  نوچمه 

هحفص 52) ) 

ره زا  ( ، 6  ) دینک مراسگنـس  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  امـش  يادـخ  مدوخ و  يادـخ  هب  نم  ادـخ ، ناگدـنب  يا  ( 5  ) .مزیرگ یمن  گـنج 
( . 7 « ) .مرب یم  هانپ  امش  دوخ و  يادخ  هب  درادن ، نامیا  زیخاتسر  زور  هب  هک  يربکتم 

نآ هب  دربب و  يرانک  هب  ار  رتش  ات  دومرف  روتـسد  ناعمـس  نب  هبقع  هب  دـمآ  نییاپ  دوخ  رتش  زا  هکنآ  زا  سپ  تفای و  نایاپ  ماما  نانخس 
( . 8  ) .دنزب وناز 

ج 3 ص 184. نیسحلا ، مامالا  هایح  ج 7 ص 182 ، برالا ، هیاهن  يریون ، ( 1)

ص 97. ج 2 ، دیفم ، داشرا  ( 2)

ج 7 ص 182. برالاهیاهن ، ج 4 ص 323 ، يربط ، خیرات  ( 3)

.دندرک دیهش  ملسم  ار  اهنآ  درب و  دایز  نبا  دزن  ار  وا  یلو  دوب ، هداد  ناما  لیقع  نب  ملسم  نب  سیق  ردارب  ثعشا ، نب  دمحم  ( 4)

300 و ص 301 -  موـمهملا ، سفن  ، 101  - ص 102 ج 2  دـیفم ، داشرا  دـیبعلا » رارقا  رقا  ـالو   » ص 323 ج 4  يربـط ، خـیرات  ( 5)
ص 183. ج 7 ، برالاهیاهن ،

هیآ ي 20. زا  یشخب  «، ناخد  » هروس ي ( 6)

هیآ ي 27. زا  یشخب  رفاغ ،»  » هروس ي ( 7)

ج 7 ص برالا ، هیاهن  ( 8)
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ج 2 ص 102. دیفم ، داشرا  183 و 

ماما نارای  حیاصن 

ماما نارای  حیاصن 

دید یمن  تحلـصم  هب  ار  تیعـضو  همادا ي  هک  دعـس  نبرمع  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  يوما  هاپـس  رد  ار  یلدود  دـیدرت و  ماما  ناـنخس 
رد ینیگن  دـننامه  یتسرپاتکی  شترا  کچوک  هاگودرا  دـش و  هتـشارفا  اهمچرپ  نایهاپـس ، نتفای  نامزاس  زا  سپ  داد و  شاـب  هداـمآ 

( . 1  ) .تفرگ رارق  هفوک  ياهورین  هرصاحم ي 

تسناد نوچ  و  تسامـش ؟ نایم  رد  نیـسح  ایآ  دز : دایرف  دش  یم  کیدزن  دیحوت  شترا  هب  هک  یلاح  رد  یمیمت  هزوح ي  نب  هللادبع 
.مهد یم  تراشب  شتآ  هب  ار  وت  نیسح ! يا  دروآرب : دایرف  تسوا  یکیدزن  رد  ماما 

»؟ یتیسک وت  اما  تفر ؛ مهاوخ  دوخ  راگدرورپ  دزن  عاطم  عیفش و  هدنشخب و  نم  یتفگ ، غورد  : » دومرف ماما 

ماـگنه نیمه  رد  دـش و  نیگمـشخ  هزوح  نبا  دـنازوسب  شتآ  رد  ار  وا  اـت  تساوخ  ادـخ  زا  ماـما  درک و  یفرعم  ار  دوـخ  هزوـح  نبا 
يو درک و  مر  وا  بکرم 

هحفص 53) ) 

.داتفا شتآ  قدنخ  نایم  رد  هکنآ  ات  دش  یم  هدیشک  نیمز  هب  دوب  هداتفا  ماد  هب  بسا  باکر  رد  شیاپ  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب 

وت و ربمایپ  تیب  لها  وت ، هاگرد  نابرقم  زا  ام  ادنوادخ ، : » تفگ تخادرپ و  راگدرورپ  شیاین  هب  دید  باجتسم  ار  شیاعد  نوچ  ماما 
« .ناتس زاب  نارگمتس  زا  ار  ام  قح  میتسه ؛ وا  هیرذ ي 

!؟ تسا ربمایپ  وت و  نیب  یتبارق  هچ  تفگ : ازهتسا  هیانک و  اب  ثعشا  نبدمحم 

نبدـمحم دـش و  باجتـسم  زین  اعد  نیا  هک  دـناشچب  يو  هب  ار  يراوخ  تلذ و  معط  ات  درک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ع )  ) نیـسح ماما 
گرم ماک  هب  دش و  هدیزگ  یبرقع  طسوت  دوب  هدش  هدایپ  بسا  زا  هک  زور  زا  یتعاس  رد  ثعشا 
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نبا يوس  هب  دنک و  ادج  ندب  زا  ار  ماما  كرابم  رـس  ات  دوب  یتصرف  دصرتم  يوما  هاپـس  شیپاشیپ  رد  هک  لئاو  نب  قورـسم  ( 2  ) .داتفا
( . 3  ) .دنکن گنج  ربمایپ  تیب  لها  اب  زگره  هک  درک  دهع  دوخ  اب  دش و  ادج  دعس  نبرمع  هاپس  زا  تیعضو  نیا  ندید  اب  دربب  دایز 

ناسرت و رایسب  ادخ  باذع  زا  هفوک ، مدرم  يا  تفگ : نایهاپـس  هب  باطخ  دوب  هدرک  زیهجت  الماک  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  نیق  نبریهز 
یکی ام  نییآ  نید و  میتسه ، رگیدـکی  ردارب  هظحل  نیا  ات  ام  تسا و  مزال  یناملـسم  ره  رب  ناملـسم  هب  نداد  زردـنا  دیـشاب ، كانمیب 
دورف ریشمش  نوچ  دیتسه و  زردنا  راوازس  نونکا  مه  امـش  دوشن و  هدیـشک  ریـشمش  ام  نایم  هک  تسا  رادیاپ  یماگنه  ات  نیا  تسا و 

نادنزرف دروم  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  .میتسه  یتما  ام  زا  مادک  ره  تروص  نآ  رد  دور و  یم  نایم  زا  یگتسبمه  تمصع و  دیآ 

هحفص 54) ) 

( . 4  ) ...مینک یم  راتفر  هنوگچ  امش  ام و  هک  درگنب  ات  تسا  هداد  رارق  شیامزآ  دروم  ص )  ) دمحم

رومأم ار  یـسک  ماما  دیماجنا  یمن  هجیتن  هب  ناشیا  اب  وا  راتفگ  نوچ  دندوتـس و  ار  دایز  نب  هللادـیبع  دـنداد و  مانـشد  ار  ریهز  نایفوک 
.ددرگ زاب  هک  دناسر  ماغیپ  ریهز  هب  ات  درک 

دـیحوت و هب  ار  مدرم  وا  درک و  ثوعبم  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  تفگ : تفر و  نمـشد  لـباقم  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  نذا  اـب  ریـضخ  نبریرب 
بآ امـش  اما  دوب ؛ اهناسنا  هارارف  یکانبات  لعـشم  وا  .دناسرت  یم  منهج  شتآ  زا  مه  داد و  یم  تراشب  مه  يو  .دناوخارف  یتسرپاتکی 

وا رتخد  رسپ  رب  دنشون  یم  نآ  زا  تاناویح  هک  ار  تارف 
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( . 5 ( ؟ ادخ لوسر  شاداپ  تسا  نیا  ایآ  .دینک  یم  عنم 

.دریگب میمصت  ناش  هرابرد  وا  ات  مینک  یم  میلست  دایز  نب  هللادیبع  هب  ار  اهنآ  ام  دنداد  خساپ 

ار دوخ  ياـهنامیپ  اـه و  هماـن  رگم  امـش ! رب  ياو  ددرگرب ؟ تسا  هدـمآ  نآ  زا  هک  ییاـج  ناـمه  هب  دـینک  یمن  لوبق  اـیآ  تفگ : ریرب 
ار اهنآ  دیهاوخ  یم  دندمآ  امـش  يوس  هب  نوچ  دینک و  نانآ  يادف  ار  ناتناج  ات  دیا  هتـساوخ  ار  ربمایپ  تیب  لها  دـیا ؟ هدرک  شومارف 

امش دنوادخ  دیا ؟ هدروآ  ادخ  لوسر  میرح  تمرح  رادساپ  زور  هب  هچ  دینک ، یم  هقیاضم  اهنآ  زا  ار  بآ  دییامن ؟ میلـست  هللادیبع  هب 
.دیتسه یمدرم  دب  هک  دنادرگن  باریس  ار 

.میمهف یمن  ار  وت  نانخس  ام  تفگ : نایهاپس  زا  یکی 

ار دوخ  سرت  .میوج  یم  يرازیب  مدرم  نیا  لامعا  زا  ادنوادخ  .دوزفا  امـش  هرابرد ي  ار  متریـصب  هک  ساپـس  ار  دـنوادخ  تفگ : ریرب 
شیوس هب  ملظ  هاپس  .شاب  نیگمشخ  نانآ  هک  دننک  تاقالم  ار  وت  نوچ  نکفیب و  اهنآ  نایم  رد 

هحفص 55) ) 

( . 6  ) .تشگزاب ریرب  دندرک و  يزادناریت 

یم دربن  درم  نیا  اب  یتسارب  ایآ  دـنادب ، تحالـص  نیرق  دـنوادخ  تفگ : تفر و  دعـس  نبرمع  دزن  هب  دـیزی  نبرح  عاضوا  تماخو  اـب 
؟ ینک

( . 7  ) .دشاب اهتسد  ندش  ادج  اهرس و  عطق  نآ ، تروص  نیرتناسآ  هک  یگنج  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، تفگ : دعس  نبرمع 

ج 2 ص 6. نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 1)

هکنیا ات  دـش  نیـشن  هناخ  یگدـیزگ  برقع  نامه  رثا  رد  ثعـشا  نبدـمحم  دـیوگ  یم  یمزراوخ  ص 102 . ج 2  دـیفم ، داشرا  ( 2)
(. ص 349 ج 1 ، نیسحلا ، لتقم   ) .تشک ار  وا  راتخم 

ج 4 ص 66. لماک ، ریثا ، نبا  ( 3)

.183 ج 7 ص 184 -  برالا ، هیاهن  ( 4)

ص 71. نیعلا ، راصبا  ( 5)

ص 5. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6)

، برالا هیاهب  ( 7)
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ص 185. ج 7 ،

صلاخ تشگزاب 

صلاخ تشگزاب 

دیحوت هاگودرا  هب  هتـسهآ  هتـسهآ  تشادـن  رواب  ار  یماجنارـس  نینچ  شا  هشیدـنا  رد  هک  وا  تفرگارف ، ار  رح  دوجو  رـسارس  تریح 
سوا هیلبق ي  نارجاـهم  زا  يدرم  لاؤس  اـب  دوب ، هتفرگ  ورف  دوـخ  رد  ار  وا  دیـشر  تماـق  یماـمت  هزرل  هک  یلاـح  رد  و  دـش ، کـیدزن 

نانچمه دیچیپ  یم  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  رح  ینک ؟ هلمح  نیـسح  هب  یهاوخ  یم  ایآ  يا ؟ هدرک  دصق  هچ  دیزی  رـسپ  يا  دش ، هجاوم 
هچنآ یهاگودرا  چیه  رد  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، روآ  تفگش  وت  راک  دیزی  رسپ  يا  تفگ : درم  نآ  هک  دوب  توکـس  قرغ 

هچ نیا  درب ، مهاوخن  مان  ار  وت  زج  یسک  تسیک ، هفوک  درف  نیرتعاجـش  هک  دنـسرپب  نم  زا  رگا  ما و  هدیدن  منیب  یم  وت  زا  نونکا  مه 
؟ منیب یم  وت  زا  هک  تسا  یتلاح 

ارم دنچ  ره  مهد  یمن  حیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  منیب و  یم  ددرم  تشهب  خزود و  نایم  رد  ار  دوخ  دنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ  رح 
.دننزب شتآ  دننک و  هعطق  هعطق 

يا دنادرگ  تیادف  ار  مناج  دنوادخ  تفگ : تفر و  ماما  رضحم  هب  سپس 

هحفص 56) ) 

رد ...مدروآ  دورف  ار  وت  نیمزرـس  نیا  رد  مدمآ و  وت  ياپ  هب  اپ  هار  رد  مدش و  وت  تشگزاب  عنام  هک  مدوب  نم  نیا  ادـخ ، لوسر  رـسپ 
؟ تسا هتفریذپ  ما  هبوت  ایآ  دوب ، مهاوخ  هارمه  وت  اب  سفن  نیرخآ  ات  منک و  یم  هبوت  یهلا  هاگشیپ 

وت دریذپ و  یم  ار  تا  هبوت  ادخ  : » دومرف دوب  هداد  تنیز  ار  شا  یتوکلم  هرهچ ي  ابیز  یمـسبت  هک  یلاح  رد  هدنـشخب  نابرهم و  ماما 
« .دزرمآ یم  ار 

هفوک هاپس  نیرفن  تجح و  مامتا 

هفوک هاپس  نیرفن  تجح و  مامتا 

نانآ اب  رگید  راب  تشاد  دصق  ماما  .دوب  هدرک  رپ  ار  ارحص  یمامت  يوما  یغای  نایهاپس  همهمه ي 
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زا ار  نخس  هزاجا ي  هاپس ، هلهله ي  ییانتعا و  یب  اما  دبای  تاجن  تلالض  یهارمگ و  زا  دوش و  تیاده  یـسک  دیاش  ات  دیوگ  نخس 
: دومرف تفاترب و  اهنآ  هب  ماما  اذل  تفرگ ، ادخ  تجح 

ناک یناصع  نم  نیدشرملا و  نم  نام  ینعاطا  نمف  داشرلا  لیبس  یلا  مکوعدا  امنا  یلوق و  اوعمستف  یلا  اوتـصنت  نا  مکیلع  ام  مکلیو 
الا نوتـصنت ! ـالا  مکیلو  .مکبوـلق  یلع  عـبط  مارحلا و  نم  مکنوـطب  تئلم  یلوـق  عمتـسم  ریغ  يرمـال  صاـع  مکلک  نـیکلهملا و  نـم 

( . 1 ( !؟ نوعمست

ارم نخـس  سک  ره  .مناوخ  یم  تسار  هار  هب  ار  امـش  نم  دیونـشب ؟ ارم  نخـس  اـت  دـیریگ  یمن  مارآ  هک  دوـش  یم  هچ  امـش ! رب  ياو 
مارح زا  هتـشابنا  ناتیاهمکـش  نوچ  .دوش  یم  دوبان  دنک  ینامرفان  سک  ره  تسا و  ناگدش  تیاده  هلمج  زا  دـنک ، تعاطا  دونـشب و 

ارم دیهد و  یمن  شوگ  منانخس  هب  تسا ، هدش  هداهن  رهم  ناتیاهبلق  رب  تسا و 

هحفص 57) ) 

( . 2 ( ؟ دینک یمن  توکس  دیهد و  یمن  ارف  شوگ  ارچ  امش ! رب  ياو  .دینک  یم  ینامرفان 

تمـالم هب  ار  اـهنآ  درب و  ورف  توکـس  رد  ار  نایهاپـس  دوب ، هتـساخرب  یهلا  درم  گرزب  نآ  حور  ییاـیرد و  لد  زا  هک  ماـما  ناـنخس 
: داد همادا  ع )  ) نیسح ماما  نایفوک  شمارآ  زا  سپ  .تشاداو  رگیدکی 

انیلع متششح  اننامیا و  یف  ناک  افیس  انیلع  متللـس  نیفجوم  مکانخرـصاف  نیهلا  انومتخرـصتسا و  نیحا  احرت ، هعامجلا و  اهتیا  مکل  ابت 
افل ابلا  متحبـصاف  مکودعو ، انودع  یلع  اهانحدتقا  اران  انیلع  متـششح  اننامیا و  یف  ناک  افیـس  مکودع ، انودع و  یلع  اهانح  دتقا  اران 

الهف انع ، لیفت  يأر  انم و ال  ناک  ثدح  ریغ  نع  مهیف و  مکل  حبـصا  لمال  مکیف و ال  هوشفا  لدع  ریغب  مکئادعال  ادیو  مکئایلوا  یلع 
-
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متیعادت یبدلاریاطتک و  اهیلا  متعرستسا  نکل  و  فصحتـسی ، مل  يأرلا  نماط و  شاجلا  میـشم و  فیـسلا  انومتکرت و  تالیولا -  مکل 
یئفطم مالکلا و  یفرحم  ناطیـشلا و  هثفن  باتکلا و  هذـبن  بازحالا و  ذاذـش  همالا و  تیغاوطل  ادـعب  اقحـسف و  شارفلا ، یعادـتک  اهل 
مکقورع هیلع  تجش  دق و  فورعم ، مکیف  لذخل  هنا  هللا  .نیضع و  نآرقلا  اولعج  نیذلا  نیئزهتسملا  بسنلاب ، هرهعلا  یقحلم  ننـسلا و 

دعب ناـمیالا  نوضقنی  نیذـلا  نیثکاـنلا  یلع  هللا  هنعلف  ـالا  بصاـغلل  هلکا  رظاـنلل و  اجـش  هرمث ، ثبخا  متنکف  مکلوصا  نیلع  تاروت  و 
انم تاهیه  هلذلا و  و  هلـسلا -  هلملا -  نیب  نیتنثا  نیب  انم  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و  الیفک ، مهیلع  هللا  اولعج  دـق  اهدـیکوت و 

عراصم یلع  مائللا  هعاط  رثؤن  نا  هیبا  سوفن  هیمح و  فونا  تباط و  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  هللا و  کلذ  یبأی  هلذـلا -  هئیندـلا - 
ودعلا ترثک  و  ددعلا -  هلق  ودعلا -  بلک  یلع  هرسالا  هذهب  مهیلا  فحاز  ینا  مارکلا و 

هحفص 58) ) 

.رصانلا هلذخ  و 

ار امـش  تساوخرد  دایرف و  هک  یماگنه  دـیدناوخ و  دوخ  يوس  هب  ارم  قاـیتشا  اـب  هک  امـش  رب  ترـسح  يراوخو و  گـنن  مدرم ، يا 
هتخورفا امـش  ام و  نانمـشد  هک  ار  يا  هنتف  شتآ  دیدیـشک و  ام  يور  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  مدـمآ ، امـش  يوس  هب  مدرک و  تباـجا 

نمشد هکنآ  یب  دیا ، هدش  هدامآ  ناتنانمشد  يرای  يارب  دیا و  هتساخ  اپ  هب  دوخ  ناربهر  ناتـسود و  دض  رب  دیتخاس ، رو  هلعـش  دندوب 
هدش امـش  مهـس  هک  ایند  زا  یمارح  دوس  زج  دنک ، لمع  امـش  زا  یتساوخرد  وزرآ و  هب  هکنیا  ای  درادرب و  ماگ  تلادـع  يوس  هب  امش 

تسا و
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اعدا دیناوت  یم  ایآ  دیگنج ، یم  ام  اب  هنوگ  نیا  ارچ  هک  دوش  هدیـسرپ  امـش  زا  رگا  .دیا  هتـسب  لد  نآ  هب  هک  یتلذ  رپ  تسپ و  یگدنز 
هنوگچ سپ  تسا ؟ هدـش  هدـید  ام  زا  ییاطخ  ادـخ  ربمایپ  نامدـج  نید  زا  يرادـساپ  رد  ای  میا ، هداهن  یتعدـب  نید  رد  اـم  هک  دـینک 

ینمـشد و مچرپ  هتـسویپ و  نمـشد  رکـشل  هب  دیا و  هتخاس  نامیاهر  هدش و  نادرگیور  ام  زا  هک  دـشابن  امـش  نآ  زا  یهابت  يدوبان و 
خلم لیس  هکلب  دیدرکن ، اهر  ار  ام  دوب  ماخ  نمشد  هشیدنا ي  مارآ و  اهلد  ماین و  رد  اهریشمش  هک  نامز  هک  ارچ  .دیا  هتـشارفا  گنج 

؟ دیدروآ موجه  اه  هناورپ  هوبنا  و 

هانگ و رد  نابـصعتم  ناطیـش ، نالماع  نآرق و  ناگدـننک  اـهر  یهاـبت  رفک و  بازحا ، ناگدـنامزاب  زینک ، ناـگدرب  يا  دـیوش ، دوباـن 
هدنهدرازآ ي سانشانردپ ! ناکاپان  ربمایپ ، نانیـشناج  نادنزرف و  نالتاق  تنـس و  ناگدننک  شوماخ  ادخ ، باتک  ناگدننک  فیرحت 

دنا هتفرگ  يزاب  هب  ار  نید  هک  لطاب  ناربهر  نیتسار  نارای  نانمؤم و 

هحفص 59) ) 

دوخ یگـشیمه  هاگیاج  ار  يدـبا  باذـع  و  تشز ) لامعا   ) دنداتـسرف هچنآ  تسا  تشز  هچ  .دـننک  یم  هراپ  هراـپ  اـهر و  ار  نآرق  و 
!؟ دیچیپ یم  رس  ام  يرای  زا  دینک و  یم  يرای  ار  ام  نانمشد  هک  هدیسر  ییاج  هب  امش  راک  زورما  نازورفا ، گنج  يا  .دنتخاس 

لاهن راوتسا و  ییافو  یب  هب  امـش  یتسه  داینب  تسا و  ناراگزور  هرهـش ي  امـش  ییافو  یب  دنگوس  ادخ  هب  هک  دینکن ؟ هنوگ  نیا  ارچ 
هویم ي نیرت  خلت  امـش  .تسا  هتفرگ  مارآ  ییافو  یب  رب  امـش  ياه  هنیـس  هتـشرس و  نآ  رب  ناتبلق  باریـس و  ییافو » یب   » نآ زا  ناتناج 

رد ار  نآ  بصاغ  نوچ  دودسم و  ار  شیولگ  هار  دراذگ  ناهد  رد  نآ  نابغاب  نوچ  هک  دیتسه  یتخرد 
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نامیپ ندرک  راوتسا  زا  سپ  هک  تسا  ینکش  نامیپ  نارگمتـس  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب  هاگآ  .دبای  یم  شمعط  شوخ  اراوگ و  دهن  ماک 
.دیتسه هشیپ  متس  هک  یلاح  رد  دیتفرگ  لیفک  ار  ادخ  ناتنامیپ  دهع و  رب  امش  .دننکش  یم  ار  نآ  دوخ 

يراوخ و نیا  اما  ندرپس ، يراوخ  هب  نت  ندیـشک و  ریـشمش  نیب  تسا ، هدرک  يراشفاپ  رما  ود  رب  سانـشانردپ  ناسنا  نآ  هک  دـینادب 
نآ هب  دنا  هدرورپ  ار  ام  هک  یکاپ  ياهنماد  نانمؤم و  دندنسپ و  یمن  ام  رب  ار  يراوخ  وا  لوسر  ادخ و  تسا و  رود  رایسب  ام  زا  ینوبز 

يارب نادرمدار  یهارمه  هب  نداتفا  كاخ  هب  زا  هک  درادـن  شزرا  ردـق  نآ  ناگیامورف  تعاطا  اب  هارمه  یگدرب  .دـنهد  یمن  تیاـضر 
.تشذگ ناوتب  نآ 

ناوتن هک  دراد  یـشزرا  هچ  ناگلفـس  تعاـطا  تشذـگ ؟ ناوـتب  نآ  زا  هک  درادـن  ینـسح  هچ  دمآرـس  نادرم  دازآ  نداـتفا  كاـخ  هب 
؟ تخاس شیاهر 

هحفص 60) ) 

اهر ارم  نارای  هک  نونکا  و  مداد ، میب  ار  امـش  راک  ماجنارـس  متـسب و  امـش  رب  ار  رذع  هار  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  تجح  هک  دـینادب 
« .مگنج یم  امش  ناوارف  تیعمجاب  ما  هداوناخ  زا  مک  دادعت  نیمه  اب  نم  دنا  هدرک 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  سپس 

امدق نومازهف  مزهن  ناف 

انیبلغم ریغف  بلغن  ناو 

نکلو نبج  انبط  نا  ام  و 

انیرخآ هلود  انایانم و 

سانا نع  عفر  توملا  ام  اذا 

انیرخآب خانا  هلک  الک 

یموق تاورس  مکلاذ  ینفاف 

انیلوا نورقلا  ینفا  امک 

اندلخ نذا  كولملا  دلخولف 

انیقب نذا  مارکلا  یقب  ولو 
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اوقیفا انب  نیتماشلل  لقف 

( . 3  ) انقلامک نوتماشلا  یقلیس 

.دنمان یمن  هدروخ  تسکش  ار  ام  میروخ  تسکش  مه  رگا  میا و  هدوب  زوریپ  هارمه  درادن م  یگزات  هک  میوش  زوریپ  رگا 

اهنآ گرم  اب  دارفا  هیحور ي  ندرک  ظفح  یلو  درادن  یهار  ام  تشرس  رد  سرت 
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.دهد یم  دیون  ار  ام  زا  دعب  تلود  ام  گرم  درادن و  تافانم 

.دناباوخ دهاوخ  يرگید  هزاورد ي  هب  دنک  دنلب  يا  هناخ  ره  ام و  هناخ ي  زا  ار  دوخ  گرم  هاگ  ره 

.درک هاگآ  زین  ار  ناینیشیپ  هک  هنوگ  نامه  دناسر ، یم  همه  هب  ار  یتسین  ربخ  گرم  کیپ  دنام و  دهاوخن  ایند  رد  یسک 

هحفص 61) ) 

.میدش یم  يدبا  مه  ام  هنیآ  ره  دوب  اور  ناگدازآ  يارب  اقب  رگا  میدنام و  یم  یقاب  مه  ام  دندنام  یم  نایاورنامرف  رگا 

! دیزیخرب تلفغ  باوخ  زا  هک  دییوگب  ناگدننک  شنزرس  هب  سپ 

.دید دیهاوخ  مه  امش  میدید  ام  ار  هچنآ  يدوزب 

: دومرف سپس 

ءاکرـش مکرما  اوعمجاف  يدج  نع  یبا  یلا  هدهع  دهع  یحرلا ، مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  الا  اهدـعب  نوثبلت  مث ال  الا 
طارـص یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذـخآ  وـه  ـالا  هباد  نم  اـم  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوـت  ینا   ) نورظنت ـالف  اـعیمج  ینودـیک  مث  مـک 

هربصم و اسأک  مهیقسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلسو  فسوی  ینسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  ءامـسلا و  رطق  مهنع  سبحا  مهللا  ( 4 (. ) میقتسم
انبر تنا  انولذخ و  انوبذک و  انورغ و  مهناف  مهنم  یعایشا  یتیب و  لها  یئایلوال و  یل و  مقتنی  هبرض و  هلتقب و  هلتق  الا  ادحا  اهیف  عدیال 

.ریصملا کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع 

دـنام و دـیهاوخن  دوش  راوس  يا  هدایپ  ای  هدایپ و  يراوس  هچنآ  زا  رتشیب  دـییاپ و  یمن  يرید  ام  زا  دـعب  مه  امـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
ادخ لوسر  نابز  زا  مردپ  .درب  دهاوخ  انف  يوس  هب  همیسارس  ار  امش  دناخرچ و  دهاوخ  امش  رس  رب  ار  گرم  يایـسآ  گنـس  راگزور 

ناعبات اب  دیروآ و  درگ  ار  دوخ  روما  نونکا  .دوب  هداد  یهاگآ  زور  نیدب  ارم 
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بلق میمـص  زا  ار  وا  رادـید  تسا و  ناـیناهج  دـنوادخ  رب  نم  لـکوت  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـیهدن و  تلهم  ارم  دـیوش و  تسدـمه  دوخ 
.مناهاوخ

هحفص 62) ) 

: درک نیرفن  ار  ناشیا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  نایاپ  رد  ع )  ) ماما

رب ار  یفقث  مالغ  نآ  زیگنارب و  ناشیاهناج  رب  فسوی  ياهیطحق  دـننام  ییاهیطحق  و  ( 5  ) نک غیرد  اهنآ  زا  ار  ناراب  تارطق  ادـنوادخ 
ياج هب  دـناسر و  لتق  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  دراذـگن ، ار  يدـحا  اهنآ  زا  دزاس و  باریـس  ار  اهنآ  رهز  زا  رپ  ماج  اب  هک  نک  طلـسم  اهنآ 
غورد دندرک و  توعد  ار  ام  اهنیا  نوچ  دریگ ، ماقتنا  منارای  نادناخ و  نم و  يارب  اهنیا  زا  تبرض  تبرض ، ياج  هب  نتشک و  نتـشک ،
يوس هب  اـم  تشگزاـب  مراد و  زاـین  يور  وت  يوس  هب  منک و  یم  لـکوت  وت  هب  اـهنت  ییاـم و  راگدـیرفآ  وت  .دنتـشاذگ  اـهنت  دـنتفگ و 

.تسوت

، دحا ردب و  يادهـش  اب  يزاورپ  مه  یهارمه و  لیم  دش و  هسامح  روش و  زا  راشرـس  ادـخ  نادرم  ياهلد  ماما ، نانخـس  نتفای  نایاپ  اب 
رارق ماما  هشیدـنا ي  هجوت و  رادـم  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  ایند  هک  دـش  مولعم  .تفرگ  ارف  ار  ع )  ) نیـسح نارای  كاـپ  ياـهبلق 
هبذج تاذـل و  زین  ینیـسح  ناوراک  نارایـشه  دـنک و  یم  وج  تسج و  يرگید  ياج  رد  ار  اقب  ماج  هنازرف  هناگی  نآ  دـشاب و  هتـشاد 

يا هساـمح  قلخ  يارب  اـهنآ  لـیم  قشع و  شمارآ و  لادـتعا و  جوا  كاـنرطخ ، طیارـش  نیا  دـنا و  هتفرگ  يزاـب  هب  ار  ییاـیند  ياـه 
تخس یگرم  راتفرگ  یبلط  تسایر  یهاوخایند و  تبقاع  و  يدبا ، هسامح ي  و  تفرعم ، هفطاع ، قشع ، نآ  رد  هک  تسا  نادیواج 
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.دش دهاوخ  زیمآ  تربع  و 

هحفص 63) ) 

ج 2 ص 6. نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ص 9 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 6. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ص 9  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)

 - ص 194 ج 3 ، یلع ، نب  نیسح  مامالا  هایح  ، 223 ص 235 -  نیسحلا ، لتقم  مرقم ،  6  - ج 2 ص 7 نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ  ( 3)
.106 اروشاع ص 116 -  زور  بش و  کی  يا ، هرمک  . 192

هیآ ي 56. دوه »  » هروس ي ( 4)

یم تعامج  زامن  هماقا ي  هفوک  دجـسم  رد  ع )  ) یلع ماما  هک  ییاهزور  تفرگ ؛ ارف  ار  هفوک  يدـیدش  یلاسکـشخ  شیپ  اـهلاس  ( 5)
هک یلاح  رد  مدرم  .درک  تلالد  ع )  ) نیـسح هب  ار  اهنآ  ماما  .دنتـساوخ  ددم  وا  زا  دنتفر و  وا  يوس  هب  نارگن  برطـضم و  مدرم  .درک 

شکاپ نامشچ  رد  کشا  دش و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  نیسح  کچوک  ياهتسد  .دنتفر  ارحص  يوس  هب  دوب  اهنآ  شیپاشیپ  رد  نیـسح 
نامداش و مدرم  .تفرگ  ندیراب  ناما  یب  یناراب  دناشوپ و  ار  نامـسآ  رـسارس  ربا  هک  دوب  هدشن  عطق  وا  شیاین  گناب  زونه  .دز  هقلح 

...زورما اما  تسایرد ، یتشادنپ  دش ، بآ  زا  ولمم  ارحص  یمامت  دندیود و  هناخ  يوس  هب  ناباتش 

دعس نب  رمع  اب  تاقالم 

دعس نب  رمع  اب  تاقالم 

نیـسح لباقم  رد  نوچ  تفریذپ و  ار  تاقالم  شا  ینطاب  لیم  مغر  یلع  وا  دناوخارف و  دوخ  رادید  هب  ار  يوما  هاپـس  هدـنامرف ي  ماما 
: دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  يو  ماما  تفرگ ، رارق  (ع )

ير و تموـکح  داـیز ) نبا   ) تسا يرگید  هشیر ي  یب  دـنزرف  هـک  هـشیر  یب  دـنزرف  نآ  هـک  يا  هدرک  ناـمگ  یـشک ؟ یم  ارم  وـت  »
ره .تسا  هدشن  هتسب  هک  تسا  يدهع  نیا  دش و  دهاوخن  هنوگ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دراپس ؟ یم  وت  هب  ار  ناگرگ 
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بـصن هزین  رب  هفوک  رد  هک  منیب  یم  ار  ترـس  يوشن و  نامداش  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  نم  زا  سپ  هک  هدـب  ماجنا  یناوت  یم  هچ 
« .دننز یم  گنس  نآ  رب  دنا و  هداد  رارق  فده  ار  نآ  ناکدوک  هن و  درک 

رد تفگ : دـمآ و  دوخ  نایهاپـس  يوس  هب  دوب  هتفرگ  دوخ  رد  ار  وا  بلق  یتحاراـن  ضغب و  هک  یلاـح  رد  نیگمـشخ و  دعـس  نبرمع 
( . 1  ) .دنتسین شیب  همقل  کی  هک  دینک  هلمح  اهنآ  رب  هرابکی  دیتسه ؟ هچ  راظتنا 

ص 262. ناجشالا ، جعاول  ج 2 ص 8 . نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ص 10 . ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

هفوک هاپس  هب  ماما  تحیصن 

هفوک هاپس  هب  ماما  تحیصن 

هحولرس دنوادخ  هدارا ي  هتساوخ ي و  رادم  رب  ار  اهنآ  تیاده  مدرم و  روما  حالصا  هک  یحو  نادناخ  تداعس  ریفس  تیاده و  ماما 
دید یم  یهابت  بالجنم و  هب  طوقس  گرزب  رطخ  رد  ار  اهنآ  نونکا  مه  و  ( 1  ) دوب هداد  رارق  دوخ  جورخ  ي 

هحفص 64) ) 

: دومرف ماما  دوشگ ، نانآ  یهاوخریخ  تحیصن و  هب  نابز  رگید  راب  کی 

مکنرغت الف  هتنتف ، نم  یقشلا  هترغ و  نم  رورغملاف  لاح  دعب  الاح  اهلهاب  هفرصتم  لاوز ، ءانف و  راد  اهلعجف  ایندلا  قلخ  يذلا  دمحلا هللا 
مکیلع هیف  هللا  متطختـسا  دق  رما  یلع  متعمتجا  دق  مکارا  و  اهیف ، عمط  نم  عمط  بیخت  اهیلا و  نکر  نم  ءاجر ، عطقت  اهناف  ایندلا  هذـه 

متنما هعاـطلاب و  متررقا  متنا ، دـیبعلا  سئب  اـنبر و  برلا  معنف  هتمحر ، مکبنج  هتمقن و  مـکب  لـحا  مـکنع و  مـیرکلا  ههجوـب  ضرعا  و 
ابتف میظعلا  هللا  رکذ  مکاسناف  ناطیـشلا  مکیلع  ذوحتـسا  دقل  مهلتق  نودیرت  هترتع  هتیرذ و  یلا  متفحز  مکنا  مث  ص )  ) دمحم لوسرلاب 

هللا و انا  نودیرت ، امل  مکل و 
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.نیملاظلا موقلل  ادعبف  مهنامیا  دعب  اورفک  موق  ءالوه  نوعجار ، هیلا  انا 

رارق نوگانوگ  یتالاوحا  رد  ار  ایند  لها  دومرف و  ررقم  لاوز  انف و  هناخ ي  ار  نآ  دیرفآ و  ار  ایند  هک  منک  یم  شیاتـس  ار  يدنوادخ 
ياه هتـسبلد  دـیما  ایند  هک  دـهد  بیرف  ار  امـش  ایند  ادابم  .تسا  تخب  نوگن  اـیند و  هتفیرف  درخ ، یب  داد  بیرف  ار  وا  اـیند  هکنآ  داد ،

عطق ار  دوخ 

هحفص 65) ) 

ار ادخ  هک  دیا  هدرک  عامتجا  يراک  ماجنا  يارب  منیب  یم  ار  امش  .دزاس  یم  دیمون  تسوا  هتـسبلد ي  هک  ار  سک  نآ  عمط  دنک و  یم 
.تسا هدـینادرگ  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  امـش  هدرک و  لزان  امـش  رب  ار  شرفیک  هتفاترب و  يور  امـش  زا  وا  تسا و  هتخاس  نیگمـشخ 

رـس رب  یلو  دیا ، هدروآ  نامیا  شلوسر  هب  رارقا و  وا  تعاط  هب  هک  دیتسه  يدب  ناگدنب  امـش  و  ام ، دـنوادخ  تسا  يراگدرورپ  وکین 
دیوش دوبان  دیدرب ، دای  زا  ار  گرزب  يادخ  درک و  هبلغ  امش  هب  ناطیش  دیا ، هتفرگ  اهنآ  لتق  هب  میمـصت  هتخات و  وا  ترتع  نادنزرف و 

رفاک نامیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یتعامج  نانیا  تشگ ، میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادـخ  زا  ام  همه ي  .دـیهاوخ  یم  هچنآ  ره  اـب 
.داب رود  ناملاظ  زا  راگدرورپ  تمحر  دندش ،

، ماما نانخـس  همادا ي  زا  كانمیب  دعـس  نب  رمع  دش و  یم  هدیبوک  نایفوک  هتفخ ي  ياهنادجو  رب  نارگ  یکتپ  نوچمه  ماما  نانخس 
زور کی  رگا  هک  تسا  ردپ  نامه  رسپ  وا  دنگوس  ادخ  هب  دییوگ ، یم  نخس  وا  اب  امش ! رب  ياو  تفگ : دوخ  هاپس  ناگرزب  هب  باطخ 

.دوشن زجاع  راتفگ  زا  دهد  همادا  ار  دوخ  نخس  مه 

نخس هچ  نیا  تفگ : ماما  هب  باطخ  دوخ  ریما  نانخس  ياتسار  رد  رمش 
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؟ ییوگ یم  هک  تسا 

رتخد دنزرف  نم  .تسین  زیاج  نم  تمرح  نتسکش  نتشک و  اریز  دیناسرن ، لتق  هب  ارم  دیـشاب و  ناسرت  ادخ  زا  میوگ  یم  : » دومرف ماما 
لها ناـناوج  ياـقآ  نیـسح  نسح و  دومرف : هک  تسامـش ، ربماـیپ  ادـخ و  لوسر  رـسمه  نم  هدـج ي  هجیدـخ  متـسه و  امـش  ربماـیپ 

( . 2 « ) .دنتشهب

هحفص 66) ) 

: دوب هتشون  هفینح  نب  دمحم  هب  باطخ  تیصو  ناونع  هب  یبوتکم  یط  تکرح  زا  لبق  ع )  ) نیسح ماما  ( 1)

فورعملاب و رمآ  نا  دیرا  ص )  ) يدج هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  املاظال و  ادسفمال و  ارطبال و  ارشا و  جرخا  مل  ینا  و  ... 
اذـه یلع  در  نم  قحلاب و  یلوا  هللااـف  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف  ع ،)  ) بلاـط یبا  نب  یلع  یبا  يدـج و  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا 

.نیمکاحلا ریخ  وه  قحلاب و  موقلا  نیب  ینیب و  هللا  یضقی  یتح  ربصا 

روما حالـصا  يارب  نم  جورخ  هکلب  تسین  ییامندوخ  یمرگرـس و  يارب  ای  داسف و  هنتف و  داـجیا  يارب  دـیزی  رب  نم  جورخ  دـعب ، اـما 
نب یلع  مردپ  مدج و  هریـس ي  زا  میامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ما  هدرک  هدارا  نم  .تسا  ص )  ) ادخ لوسر  مدـج  تما 

ار نآ  یـسک  رگا  تسا و  نآ  لوبق  هب  رتراوازـس  دـنوادخ  سپ  تفریذـپ  ار  قـح  هب  توـعد  یـسک  رگا  .منک  يوریپ  ع )  ) بلاـط یبا 
.تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  دنک و  يرواد  تعامج  نیا  نم و  نایم  لاعتم  يادخ  ات  درک  مهاوخ  ربص  نم  تفریذپن 

ص 5. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 2)

رح ینارنخس 

رح ینارنخس 

یتاظحل ات  هک  دیزی  نبرح  .درک  زاغآ  یتسرپاتکی  هاپس  يوس  هب  ار  دوخ  هلمح ي  هیما  ینب  هاپس  دش و  رداص  گنج  نامرف 
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رد دوب و  هفوک  يامن  تشگنا  روـالد  هک  وا  .تخاـت  شیپ  دربن  مدـقم  طـخ  يوس  هب  تشارفا و  تماـق  دوب ، تملظ  رکـشل  ریما  شیپ 
يا دز : بیهن  ار  هفوک  ناگرزبو  مدرم  نیدالوپ  يا  هدارا  هتخورفارب و  يا  هرهچ  اب  تشادـن ، اـتمه  هفوک  رد  يدرمروـالد  تعاـجش و 
دوخ يوس  هب  ار  حـلاص  هدـنب ي  نیا  امـش  دـننارابب ، امـش  رب  ار  ترـسح  کشا  دنـشاب و  راوگوس  ناتیازع  رد  ناتناردام  هفوک ، مدرم 

، دیدیشک ریـشمش  وا  دض  رب  دیدرک و  اهر  ار  وا  دمآ  امـش  يوس  هب  هک  یماگنه  اما  دینک ، یم  يزابناج  وا  هار  رد  دیتفگ  دیدناوخ و 
نیمز نیا  رد  دیراذگ  یمن  دیا و  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  وس  همه  زا  .دیا  هدـنام  شیولگ  رد  ناوختـسا  دـننام  دـیا و  هتـشاد  هاگن  ار  وا 

دیا هتخاـس  مورحم  تارف  بآ  نیا  زا  ار  شنادـناخ  ناـنز و  وا و  تسا ، هدـش  امـش  راـتفرگ  ریـسا  دـننام  دور ، ییوس  هب  ادـخ  رواـنهپ 
امش یگنشت  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دیدوبن ، وا  نادناخ  هرابرد ي  ص )  ) دمحم تمرح  رادساپ  دنشون ، یم  نآ  زا  همه  هک  یلاحرد 

.دنکن فرطرب  ار 

هب یناسک  هچ  اب  دـیناد  یم  ایآ  دروآرب : دایرف  جاجح  نبورمع  .تفر  یم  گنج  میب  هظحل  ره  دوب و  اـغوغ  زا  ولمم  ـالبرک  هنحص ي 
ایهم گرم  يارب  ار  دوخ  هک  دـیا  هدـش  یناسک  اب  گنج  هدامآ ي  امـش  .دنتـسه  هفوک  ناروالد  ناعاجـش و  نانیا  دـیا ؟ هتخادرپ  دربن 

( . 1 ! ) دور اهنآ  نادیم  هب  ییاهنت  هب  یسک  ادابم  .دنا  هدرک 

هحفص 67) ) 

.187 ج 7 ص 188 -  برالا ، هیاهن  ج 2 ص 103  دیفم ، داشرا  ( 1)

گنج زاغآ 

گنج زاغآ 

يوس هب  داـهن و  ناـمک  رد  ار  يریت  دوخ  درپـس و  ( 1) دـیوذ دوخ  مالغ  هب  ار  گنج  مچرپ  هاپـس ، نداد  نامزاس  يارب  دعـس  نبورمع 
باترپ ماما  نارای 
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زین نارگید  هاگنآ  .مدرک  يزادـناریت  نانآ  يوس  هب  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  هک  دیـشاب  دـهاش  امـش  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  درک و 
( . 2  ) .دندرک يزادناریت  هب  عورش 

هظحل ره  دیراب و  یم  ریت  ناراب  ( 4  ) .دندمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  رفن  هاجنپ  و  ( 3  ) درک حورجم  ار  ماما  نارای  زا  يرایسب  ریت ، ناراب 
نارگن و ناگدـید  اه  همیخ  رانک  رد  ع )  ) ماما مرح  نانز  بنیز و  رترود  یمک  دـیتلغ و  یم  نوخ  هب  ناینامـسآ  رابت  زا  يدرم  گرزب 

.دنشاب البرک  هنحص ي  رد  شنیرفآ  ملاع  هسامح ي  نیرتبان  دهاش  ات  دندوب  هتخود  هاگدروآ  هب  ار  ناشبرطضم  دردرپ و  ياهلد 

(. ج 2 ص 8 نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ،  ) .دنا هدیمان  دیرد )  ) ار درف  نیا  یضعب  ( 1)

خیرات ج 3 ص 190 ، فارشالا ، باسنا  ص 270 ، ناجشالا ، جعاول  ج 7 ص 186 ، برالا ، هیاهن  ج 2 ص 101 ، دیفم ، داشرا  ( 2)
ص 217. فطلا ، هعقو  ج 4 ص 325 . يربط ،

ج 1 ص 603. هعیشلا ، نایعا  ( 3)

ج 45 ص 12. راونالاراحب ، ( 4)

باحصا هسامح ي 

باحصا هسامح ي 

دنداد و یمن  اهنآ  هب  ار  دربن  طخ  هب  دورو  هزاجا ي  دندوب و  هدرک  ییارآ  فص  یحو  نادـناخ  شیپاشیپ  تیب  لها  ناتـسود  نارای و 
: دنتفگ یم 

« .میشاب امش  ندیتلغ  نوخ  هب  تداهش و  دهاش  مینامب و  هدنز  ام  هکنیا  زا  ادخ  هب  هانپ  »

مادک ره  دندوب و  هتفرگ  يزاب  هب  ار  گرم  ینیسح  بتکم  ناگتفای  شرورپ 

هحفص 68) ) 

.دندرک یم  دوخ  راثیا  قشع و  نشج  نامهیم  ار  دوخ  يادـتقم  یتوکلم  یمـسبت  اب  دـنتفرگ  یم  رارق  دوخ  تیادـه  ماما  لباقم  رد  هک 
هب ار  نامـسآ  یلاها  نیمز  نایتوهال  قشع  سلجم  .دندرمـش  یم  راختفا  ار  تماما  میرح  زا  يرادـساپ  درم  نز و  نآ  رد  هک  یتفاـیض 

ماما هک  ناس  نآ  .دوب  هدروآ  دجو 
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: دیامرف یم  ع )  ) قداص

هب اهنامسآ  ناگتشرف  دیدرگ ، رو  هلعش  گنج  شتآ  دش و  ریگرد  دعس  نبرمع  هاپس  اب  ع ،)  ) ماما باحصا  نوچ  هک  مدینـش  مردپ  زا 
( . 1  ) .دیزگرب ار  قح  تاقالم  دنوادخ ، تاقالم  ای  نانمشد و  رب  يزوریپ  رد  ماما  اما  دنتفاتش ؛ نیسح  يرای  هب  یهلا  نامرف 

: دروآرب گناب  ع )  ) ماما نامز  نیا  رد 

( . 2 ( »!؟ هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  اما  هللا !؟ هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما  »

»؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ  دنک ؟ يرای  ار  ام  ادخ  يارب  هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ  »

هللادیبع مالغ  ملاس ، اب  هلباقم  هب  دوب ، هتساخرب  مایق  هب  ادخ  نید  نارای  رگید  دننام  بهو  ما  دوخ  رـسمه  اب  هارمه  هک  ریمع  نب  هللادبع 
همیخ دومع  بهو  ما  تشگزاب ، همیخ  يوس  هب  نوچ  .تشادرب  يور  شیپ  زا  ار  ود  ره  تفاتش و  هیبا  نب  دایز  مالغ  راسی ، دایز و  نب 

هزرابم دصق  هب  دوخ  نک و  هزرابم  ادخ  لوسر  هیرذ ي  ربارب  رد  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  تفگ : شرسمه  عیجـشت  رد  تفرگرب و  ار 
.دش هارمه  شرسمه  اب 

اهر ار  وت  زگره  تفگ : دوب  هتفرگ  ار  هللادبع  سابل  هک  یلاح  رد  وا  یلو  ددرگزاب  همیخ  هب  ات  درک  تساوخرد  وا  زا  ریمع  نب  هللادـبع 
رد ات  منک  یمن 

هحفص 69) ) 

نادیم هب  دوخ  نامز  ره  زا  يا  هدـع  اب  هارمه  ریمع  نب  هللادـبع  و  ( 3  ) تشگزاب همیخ  هب  ماما  نامرف  هب  هکنیا  ات  موش ، هتـشک  وت  راـنک 
يوس هب  دید ، یهلا  تفایض  رد  ار  دوخ  يوش  بهو  ما  تسـشنورف ، گنج  رابغ  نوچ  تفرگرد ، یتخـس  گنج  دنتـشگزاب و  هکرعم 

: تفگ دودز  یم  شیور  زا  رابغ  هک  یلاح  رد  تسشن و  وا  نیلاب  رب  تفر و  وا 
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.دهد رارق  وت  بحاصم  ارم  هک  مهاوخ  یم  درک  وت  يزور  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  داب ، وت  ياراوگ  يدنوادخ  تشهب 

نامز ( 4  ) دیسر تداهش  هب  شرسمه  رانک  رد  عاجـش  يوناب  نآ  دروآ و  دورف  يو  رـس  رب  ار  نینهآ  دومع  رمـش  مالغ  ماگنه  نیا  رد 
نب هللادبع  .دـندوب  هتخاب  ناج  دـیحوت  رکـشل  ناگرزب  زا  يرایـسب  .دـش  یم  هدوزفا  ادهـش  رامآ  رب  هظحل  ره  تشذـگ و  یم  هفقو  یب 

هدنسیون ي لاله  نب  عفان  ع ،)  ) یلع ماما  هاپس  زابناج  ریثک  نب  ملسم  ع ،)  ) یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  مالس  نبرامع  ریمع ،
، ادخ لوسر  یباحـص  رهاظم  نب  بیبح  دیزی ، نبرح  ص ،)  ) ادخ لوسر  عاجـش  یباحـص  هجـسوع  نب  ملـسم  نآرق ، ظفاح  ثیدح و 

رهش نبا  .دندش  لیان  قح  ياقل  هب  شیوخ ، مدرم  نایم  رد  دندوب  ییامنهار  مادک  ره  هک  يرایـسب  و  ع )  ) یلع مولع  لماح  بوبحم و 
( . 5  ) .تسا هدرک  تبث  ار  رفن  تشه  تسیب و  مان  و  هتسناد ، رفن  لهچ  ار  لوا  هلمح ي  يادهش  دادعت  بوشآ 

هحفص 70) ) 

.فالتخا یمک  اب  ج 1 ص 465  یفاک ، ج 45 ص 12 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 49. فوهلملا ، ( 2)

ج 8 ص 82. هیاهنلاو ، هیادبلا  ج 3 ص 190 ، فارشالا ، باسنا  ج 4 ص 327 ، يربط ، خیرات  ، 217 ص 219 -  فطلا ، هعقو  ( 3)

نارای هلمج  زا  بهو  ما  دنزرف  هک  تسا  هدش  رکذ  نینچمه  ص 274 . ناجشالا ، جعاول  ج 2 ص 13 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 4)
هاگودرا رد  باعرا  داجیا  يارب  دعس  نبرمع  هاپـس  تفاتـش و  ادخ  رادید  هب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  ع )  ) ادهـشلادیس ترـضح 

.دیسوب تفرگرب و  ار  دوخ  دنزرف  هدیرب ي  رس  بهو  ما  .درک  باترپ  ع )  ) ماما يوس  هب  ار  وا  هدیرب ي  رس  دیحوت 

(5)
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ص 113. ج 4 ، بقانم ،

اه همیخ  ندز  شتآ 

اه همیخ  ندز  شتآ 

شتآ هب  دنروآرد و  ياج  زا  ار  هللا  لا  ياه  همیخ  ات  درک  رومأم  ار  شنازابرس  زا  يدادعت  دعس  نبرمع  تشاد ، همادا  گنج  ناکامک 
اه همیخ  دعـس  نبرمع  نامرف  هب  تفرگ ، تدش  يریگرد  نوچ  دنتخادرپ و  هلباقم  هب  هرـصاحم  زا  يریگولج  يارب  ماما  نارای  .دنـشک 

.دش هدیشک  شتآ  هب 

« .دنشاب هتسب  ار  دوخ  روبع  هار  دوخ  تسد  هب  ات  دننازوسب  ار  اه  همیخ  دیراذگب  : » دومرف ماما 

هک مرح  یلاها  دش ، یم  هدیـشک  شتآ  هب  ربمایپ  تیب  لها  مرح  هناخ و  هک  دوبن  يراب  نیلوا  نیا  ( 1  ) .دومرف یم  ماما  هک  هنوگ  نامه 
بجع .دـندش  جراخ  اه  همیخ  زا  دـندز  یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دـندروآ ، یم  دای  هب  ار  هنیدـم  يارجاـم  شتآ  ياـه  هلعـش  ندـید  اـب 
همیمخ نارگن و  برطضم و  یناکدوک  نانز و  رگید  ییوس  رباربان ، یگنج  ریـشمش و  کچاکچ  وس  کی  یبیجع ! يارجام  هنحص و 

شمارآ و تیلوئـسم  رب  هوالع  هک  ییوناب  تسا و  تفرگ  شراب  کچوک  هاگودرا  نآ  رب  وس  ره  زا  هک  ریت  ناراب  هتفرگ ، شتآ  ییاه 
لد يا  هراتس  ره  نداتفاورف  اب  دنیب و  یم  ریشمش  هزین و  ریت و  جامآ  ار  شا  یتسه  همه ي  بات ، یب  هنشت و  ناکدوک  ناوناب و  تیاده 

.دوش یم  ینافوت  شا  ییایرد 

هحفص 71) ) 

ج 4 ص 69. لماک ، ریثا ، نبا  ( 1)

قشع زامن 

قشع زامن 

رد هک  دوب  يدیـشروخ  يوـج  تسج و  رد  دـندیمان  یم  هماـمثوبا  ار  يو  هک  يدـئاصلا  هللادـبع  نبورمع  ناگدـید  ماـگنه  نیمه  رد 
مارتحا اب  دش و  کیدزن  ماما  هب  وا  .دـش  یم  روآدای  ار  زامن  تقو  نامـسآ ، زکرم  رد  الاح  تخوس و  یم  ینیـسح  هموظنم ي  باهتلا 

هتشک وت  زا  شیپ  دیاب  نم  دنگوس  ادخ  هب  دنا و  هدش  کیدزن  ام  هب  تیعمج  نیا  ع ،)  ) هللادبع یبا  يا  موش  تیادف  تفگ :
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.مشاب هدناوخ  زامن  وت  اب  هک  منک  تاقالم  ار  ادخ  یلاح  رد  ملیام  اما  موش ،

دنتفرگ رارق  ماما  ربارب  رد  هللادبع  نبدعـس  نیق و  نبریهز  دهد »! رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  يادـخ  يداد ، رکذـت  ار  زامن  : » دومرف ماما 
هللادبع نب  دیعـس  دش  باترپ  ماما  يوس  هب  يریت  نوچ  دوش و  هماقا  یهلا  یمتح  رما  دـبای و  تنیز  ع )  ) نیـسح مایق  تماق و  اب  زامن  ات 

( . 1  ) .دیارایب تداهش  غارچلچ  هب  دوب  هتفرگ  ادخ  گنر  هک  ار  شلالز  كاپ و  ناج  ات  داد  رارق  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ 

.دش یم  هتساک  تیالو  میرح  نارادساپ  دادعت  زا  نامز  رذگ  زامن و  همتاخ ي  اب 

اهیتخـس و زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  دننام  گرم  دینک ، يرادیاپ  ناگداز  گرزب  يا  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  باطخ  رگید  راب  ماما 
نتفای شمارآ  دیما  هب  ار  نادنز  كرت  امـش  زا  کی  مادـک  .دـهد  یم  روبع  یهلا  یگـشیمه  تمعن  هدرتسگ و  تشهب  يوس  هب  اهدرد 
تسا نمؤم  لپ  گرم ، تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  هک : درک  یم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مردپ  ددنسپ ؟ یمن  رـصق  رد 

( . 2 « ) .میوگ یم  غورد  نم  هن  تسا و  هدش  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  .یهلا  باذع  منهج و  فرط  هب  تسا  رفاک  لپ  تشهب و  يوس  هب 

هب طیارش  اما  دندرک  زاغآ  ار  هنانامرهق  يدربن  رگید  راب  تیالو  نارای 

هحفص 72) ) 

نمـشد هاپـس  هدرتـسگ ي  ناوارف و  تیمک  هک  یلاـح  رد  دـش  یم  ساـسحا  شروضح  ءـالخ  رفن  ره  تداهـش  اـب  هک  دوـب  يا  هنوـگ 
( . 3  ) .تفریذپ یمن  نایاپ  هک  دوب  ییایرد  يرادنپ  تشاد ، يرگید  تیاکح 

: دومرف داتفا و  رورغم  دعس  نب  رمع  هب  ماما  ناگدید 

هدرزآ وت  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  ینک ، یم  هدهاشم  زورما  هچنآ  يارب  »

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


: تشادرب اعد  هب  تسد  هاگنآ  .يوش »

.دنتساوخ یم  هچنآ  دندرک  زین  یلع  نب  نیسح  مردارب  اب  دندرک و  هعدخ  ام  اب  دنتفیرف و  ار  ام  قارع  یلاها  ادنوادخ ، »

( . 4 !« ) امرف هتسسگ  مه  زا  ناشروما  هزاریش ي  ایادخ 

يدـبا هاگیاج  يوس  هب  یگمه  توکلم ، يوس  هب  زاورپ  دـنلب  توسان و  ملاع  هب  تبغر  یب  یگلمج ، ماما  نارای  باحـصا و  هرخـالاب 
: برع رعاش  لوق  هب  .دندوشگ  لاب  بر  تمحر  راوج  رد  دوخ 

مهدیس بح  یف  مهسفناب  اوداج 

دوجلا هیاغ  یصقا  سفنلاب  دوجلاو 

یلعلا مراکملا  یلا  نوقباسلا 

رثوکلا ضایح  ادغ  نوزئاحلاو 

مهلابن عقو  مهمراوص و  الول 

ربکم توص  ناذآلا  عمست  مل 

.تسا ششخب  دوج و  هبترم  نیرتالاب  ناج  راثیا  دنتشذگ و  ناج  زا  دوخ  ماما  تبحم  هار  رد  اهنیا  »

.دنشون یم  رثوک  زا  ادرف  هک  دنتسه  ییاهنآ  دنا ، هتفرگ  یشیپ  هیلاع  بتارم  هک  نانآ 

« .دینش یمن  ار  نانذوم  ناذا  يادص  رگید  اهشوگ  دوبن  نادرمناوج  نآ  ياهریت  اهریشمش و  رگا 

هحفص 73) ) 

ص 302. ناجشالا ، جعاول  ( 1)

ص 274. رابخالا ، یناعم  ( 2)

ج 2 ص 104. دیفم ، داشرا  ( 3)

ص 72. نیسح ، ماما  همجرت ي  يربک ، تاقبط  دعس ، نبا  ( 4)

تلاسر نادناخ  يادهش 
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تلاسر نادناخ  يادهش 

ربکا یلع  زرابم  نیلوا  <

رغصا یلع  هسامح ي  <

ربکا یلع  زرابم  نیلوا 

ربکا یلع  زرابم  نیلوا 

یلع و نادنزرف  .دوب  هدنامن  یقاب  تیالو  میرح  زا  عافد  يارب  باحـصا  زا  یـسک  رگید  دوب و  هدیـسر  ربمایپ  نادناخ  هب  تبون  نونکا 
وا .دوب  ربکا  یلع  ماما ، گرزب  رـسپ  یحو  نادـناخ  زرابم  نیلوا  ماما  دـندوب ؛ تداهـش  قاتـشم  لیقع  راـیط و  رفعج  ع ،)  ) نسح ماـما 

( . 2  ) .تسا یفقث  دوعسم  نبهورع  نب  هرم  یبا  رتخد  یلیل  شردام  و  ( 1  ) ماما دنزرف  نیرتگرزب 

نامـسآ يوس  هب  ار  دوخ  هبابـس ي  تشگنا  دش  نادیم  یهار  ربکا  یلع  هک  یماگنه  .داد  نادیم  نذا  وا  هب  گنرد  لمأت و  نودـب  ماما 
: تفگ درک و  دنلب 

هداتـسرف ي هب  مدرم  نیرت  هیبش  لامکو  تریـس  امیـس و  رظن  زا  هک  مداتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  یناوج  شاب ، دهاش  نانآ  رب  ادـنوادخ !
.میدرک یم  رظن  وا  لامج  هب  میدش  یم  قاتشم  وت  ربمایپ  رادید  هب  ام  هاگ  ره  و  تسوت ،

ار اـم  ناـنآ  نادرگم ! یـضار  ناـنآ  زا  ار  ناـشنارما  نادرگ و  قرفتم  ار  ناـشیعمج  راد ، غیرد  ناـنآ  زا  ار  ینیمز  تاـکرب  اراـگدورپ !
هدنز ام  زا  یسک  هک  دنتسه  نآ  رب  دنرادن و  ییابا  ام  نتشک  زا  دنا و  هتخات  ام  رب  نونکا  مه  اما  دنزیخرب  ام  يرای  هب  ات  دندرک  توعد 

( . 3 « ) .دنامن

: دومرف توالت  نآرق  دنلب  زاوآ  اب  درک و  نیرفن  ار  دعس  نبرمع  ماما  سپس 

( . 4  ) .میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا 

هحفص 74) ) 

.تفاتش هاگدروآ  يوس  هب  دناوخ  یم  زجر  هک  یلاح  رد  وا  ( 5  ) .درب موجه  هیما  ینب  هاپس  هب  ربکا  یلع  هاگنآ 

یلع نب  نیسح  نب  یلع  انا 

یبنلاب یلوا  هللا  تیب  نحن و 

حمرلاب مکنعطا 
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ینثنی یتح 

یبا نع  یمحا  فیسلاب  مکبرضا 

يولع یمشاه  مالغ  برض 

یعدلا نبا  انف  مکحی  هللا ال  و 

مخ هک  منز  امش  رب  هزین  اب  ردق  نآ  .میرتکیدزن  ادخ  لوسر  هب  همه  زا  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  متـسه ، یلع  نب  نیـسح  رـسپ  یلع  نم  »
ادخ هب  تسا ، يولع  یمشاه  ناوج  هدنبیز ي  هک  هنوگ  نآ  .مروآ  دورف  تبرض  امـش  رب  ریـشمشاب  منک و  تیامح  دوخ  ردپ  زا  دوش ،

« .دنک تموکح  ام  رب  دناوت  یمن  هشیر  یب  دنزرف  دنگوس 

نایامن شا  هرهچ  رد  یگنشت  یگتسخ و  راثآ  جیردتب  یلو  تفاکش ، یم  مه  زا  ار  هیما  ینب  هاپس  هنیس ي  كانمـشخ  يریـش  دننام  وا 
، ردپ يا  تفگ : تشگزاب و  ماما  يوس  هب  دوش  حورجم  تدـش  شندـب  یلاح ك  رد  هناعاجـش  هتـسجرب و  یگنج  زا  سپ  يو  .دـش 

؟ مبایب ار  گنج  همادا ي  ناوت  ات  تسه  یبآ  هعرج ي  ایآ  درک ، متمحز  راچد  حالس  ینیگنس  تشک و  ارم  شطع 

: داد خساپ  وا  هب  ماما 

هک دنک  باریس  نانچ  نآ  ار  وت  وا  يدرگ و  لیان  مدج  رادید  هب  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  هدب ، همادا  تا  هزرابم  هب  یکدنا  مرسپ ، »
« .ینکن ساسحا  ار  یگنشت  هاگ  چیه  رگید 

یم زجر  هک  یلاح  رد  تشگزاـب و  دربن  نادـیم  هب  درک  هدـهاشم  ار  دوخ  ماـما  ردـپ و  هدیکـشخ ي  ماـک  تشگزاـب  نیا  رد  هک  یلع 
: داد همادا  شسدقم  هزرابم  هب  دناوخ 

قیاقحلا اهل  تناب  دق  برحلا 

قداصم اهدعب  نم  ترهظ  و 

هحفص 75) ) 

قرافن شرعلا ال  بر  هللا  و 

قراوبلا دمغت  وا  مکعومج 

.دوش یم  رهاظ  گنج  زا  سپ  اهاعدا  یتسرد  دوش و  یم  راکشآ  نادرم  رهوج  هک  تسا  گنج  رد  »

« .دوش فالغ  ناتیاهغیت  هکنآ  رگم  موش  یمن  ادج  امش  زا  هک  دنگوس  شرع  دنوادخ  هب 
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(6  ) دنتخاس دوخ  ياهریشمش  جامآ  ار  وا  فیرش  ناج  وس  ره  زا  دنتخات و  وا  رب  یهورگ 
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: تساخرب یلع  دایرف  و 

رد دیوگ  یم  دتسرف و  یم  دورد  وت  رب  ( 7  ) .تسوت راظتنا  رد  بشما  درک و  باریس  ارم  ادخ  لوسر  مدج  وت ، رب  مالـس  ناج  ردپ  يا 
! نک باتش  ام  دزن  هب  تندمآ 

( . 8  ) .دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  دز و  يدایرف  سپس 

: تفگ تشاذگ و  شا  هراسخر  رب  ار  تروص  تفر و  ربکا  یلع  نیلاب  رب  تعرس  هب  ماما 

رـس رب  كاخ  وت  زا  سپ  .دنتـسکش  ار  ادخ  لوسر  تمرح  دندنارذگ و  دح  زا  ار  یخاتـسگ  دنتـشک و  ار  وت  هک  ییاهنآ  دشکب  ادخ  »
( . 9 !« ) ایند

رب ار  یلع  رـس  ( 10  ) .دوب هدینـشن  نینچ  ار  شا  هیرگ  یـسک  نامز  نآ  ات  هک  دـش  دـنلب  يردـق  هب  ماما  هیرگ ي  يادـص  نامز  نیا  رد 
ایند تنحم  زا  مدـنزرف  : » تفگ تخاـس و  هسوب  قرغ  ار  شتروـص  درک  یم  كاـپ  شیاـهبل  زا  نوـخ  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ناـماد 

( . 11 « ) .دش دهاوخ  قحلم  وت  هب  يدوزب  زین  تردپ  .يدش  هدوسآ 

هب ار  دوخ  دیود و  نوریب  اه  همیخ  زا  هدز  باتش  ناشیرپ و  يربک  بنیز 

هحفص 76) ) 

اه همیخ  هب  ار  ناـشردارب  دومرف  مشاـه  ینب  ناـناوج  هب  هک  یلاـح  رد  داد و  يرادـلد  ار  دوخ  رهاوخ  ماـما  .تخادـنا  ربکا  یلع  يور 
( . 12  ) .دروآ همیخ  هب  ار  رهاوخ  دوخ  دننادرگزاب 

رادرس ( 13  ) .تسا هدش  دیهـش  زین  البرک  گرزب  نامرهق  بنیز  رـسپ  نوع  هک  دیـسر  ربخ  دـندرب ، همیخ  هب  ار  ربکا  یلع  هک  یماگنه 
رد تسناد  یم  دوخ  جارعم  تاقیم  ار  نیمزرس  نیا  دوب و  دوخ  ردقنارگ  دج  ردپ و  تاقالم  قاتـشم  هناربص  یب  هک  البرک  ياتمه  یب 
رد دوخ  هنامیکح ي  هناملاع و  ياهینیب  شیپ  قح و  ياه  هدـعو  وا  .دـید  یم  کیدزن  بولطم  دارم  هب  رتشیب  ار  دوخ  هظحل  ره  رذـگ 

ار هکم 
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( . 14  ) .دوب هدرک  دوخ  راثیا  ناسحا و  ریحتم  ار  توسان  توهال و  یلاها  دید و  یم  ققحم 

هحفص 77) ) 

ار دوخ  ناج  زین  لیقع  نادنزرف  دیعـس ، یبا  نب  دمحم  هللادـبع و  نمحرلادـبع ، رفعج و  لیقع ، نب  ملـسم  نادـنزرف  دـمحم  هللادـبع و 
هب دمحم  نب  مساق  هللادبع و  نادنزرف  نوع  دمحم و  هللا ، دیبع  بلاط ، یبا  نبرفعج  نادناخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دـندرک و  مالـسا  میدـقت 

.دیسر ع )  ) یبتجم نسح  ماما  نادنزرف  هب  تبون  دندیسر ، تداهش 

نذا ات  دز  هسوب  دوخ  ماما  ياپ  تسد و  رب  ردق  نآ  دوب ، هدـش  هجاوم  دربن  نادـیم  هب  نتفر  يارب  ومع  تفلاخم  اب  هک  نسحلا  نب  مساق 
رت هدنرب  يریشمش  ره  زا  شمالک  اما  ( ، 15  ) دوب هام  هراپ ي  دننام  ملسم  نبدیمح  لوق  هب  تشاد و  ینـسح  لامج  وا  .تفرگ  نادیم 

: دومن یم 

نسحلا نبا  اناف  ینورکنت  نا 

نمتؤملا یفطصملا  یبنلا  طبس 

نهترملاریسالاک میسح  اذه 

نزملا بوص  اوقسلا  سانا  نیب 

.تسا دامتعا  دروم  هدیزگرب و  ربمایپ  دنزرف  هک  وا  متسه ، نسح  ماما  دنزرف  دیسانش ، یمن  ارم  رگا  »

« .دزاسن باریس  شناراب  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  یهورگ  نایم  رد  ریسا  دننامه  هک  تسا  نیسح  نیا 

نایم زا  تعرـسب  ماما  .دیبلط  يرای  هب  ار  شیومع  تفرگ و  رارق  يدزا  دعـس  نبرمع  تبرـض  فدـه  دـیدش  یگنج  زا  سپ  زین  مساق 
نوچ درک و  ادج  ندب  زا  ار  وا  تسد  دیناسر ، وا  لتاق  هب  ار  دوخ  درک و  روبع  نمشد  فوفص 

هحفص 78) ) 

مـساق نیلاب  رب  ع )  ) نیـسح ماما  تفای  همتاخ  يریگرد  یتاظحل  يارب  هکنآ  زا  سپ  تفرگ و  رد  گنج  دندمآ  رمع  يرای  هب  یهورگ 
وا تسد  زا  یناوخب و  کمک  هب  ار  وا  هک  تسا  تخس  وت  يومع  رب  ردق  هچ  : » دومرف دش و  رضاح 
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( . 16 « ) .دنتشک ار  وت  هک  نانآ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  .دشاب  هتشادن  يدوس  وت  يارب  وا  شالت  ای  دشابن و  هتخاس  يراک 

نب نسح  اما  دـندمآ  لیان  تداهـش  ضیف  هب  دوخ  ماما  ومع و  باـکر  رد  زین  هللادـبع  رکبوبا و  .دروآ  همیخ  هب  ار  مساـق  ماـما  هاـگنآ 
زا هک  هجراخ  نب  ءامـسا  تطاسو  اـب  ناوارف  ياـهتحارج  تدـهاجم و  مغر  یلع  تسا  فورعم  ینثم  نسح  هب  خـیرات  رد  هک  نسحلا 

یلع نینمؤملاریما  نادنزرف  زا  ( 17  ) .تفر هنیدم  هب  اهتحارج  مایتلا  زا  سپ  هفوک و  هب  ادتبا  دنام و  هدنز  دوب ، وا  يردام  نادـنواشیوخ 
ما گرزب  دـنزرف  هک  دیـسر  یلع  نب  سابع  هب  تبون  ( 18  ) رغـصالا سابع  دـمحم و  رکبوبا ، رفعج ، نامثع ، هللادـبع ، زا  سپ  زین  (ع )

.دوب ع )  ) هللادبع یبا  ياه  همیخ  نوتس  نینبلا و 

: دومرف ع )  ) قداص ترضح 

« .ادیهش یضم  انسح و  ءالب  یلبا  هللادبع و  یبا  عم  دهاج  نامیالا ، بلص  هریصبلا  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک  »

دیگنج وکین  درک و  داهج  ع )  ) هللادبع یبا  باکر  رد  دوب و  رادیاپ  مکحتسم و  ینامیا  ذفان و  یتریصب  ياراد  یلع  نب  سابع  میومع  »
« .دیسر تداهش  هب  ات 

نادیم مزاع  ات  تساوخ  هزاجا  دید  ار  ماما  ییاهنت  سابع  هک  یماگنه 

هحفص 79) ) 

« .یتسه نم  رادملع  اول و  بحاص  وت  : » دومرف تخود و  ردارب  يارآ  لد  ابیز و  هرهچ ي  هب  ار  شهاگن  ع )  ) ماما .دوش 

.مراد نایورود  نیا  زا  یهاوخنوخ  دصق  ما و  هدش  هتسخ  یگنز  زا  تسا و  گنت  ما  هنیس  نم ! يالوم  تفگ : سابع 

ناشیرپ مرح  نانز  بنیز و  هدیکـشخ ي  ياهبل  زا  هک  سابع  .دنک  هیهت  بآ  یمک  مرح  ناکدوک  يارب  ات  درک  تساوخرد  وا  زا  ماما 
کشم درزآ  یم  ار  شناج  ناکدوک  شطعلا  يادص  دوب و 
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اما درک  تارف  يراج  بآ  ندیماشآ  دصق  يا  هظحل  يارب  .دش  نآ  دراو  تارف  هرصاحم ي  نتسکش  زا  سپ  تفرگرب و  ار  شا  هزین  و 
: تفگ یم  اییوگ  تشادزاب ، بآ  ندیشون  زا  ار  وا  مرح  لها  ماما و  شطع 

ینوه نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 

ینوکت نا  تنکال  هدعب  و 

نونملا براش  نیسحلا  اذه 

!؟ نیعلا دراب  نیبرشت  و 

.یبایرد ار  تلذ  نیا  ات  ینامن  وا  زا  دعب  تسا و  تلذ  يراوخ و  نیسح  زا  دعب  یگدنز  سفن » يا  »

»!؟ یشون یم  اراوگ  درس و  بآ  وت  دشون ، یم  گرم  تبرش  هک  تسا  نیسح  نیا 

دندرک شا  هرصاحم  وس  ره  زا  دنتسب و  وا  رب  ار  هار  نایفوک  اما  تشگزاب  اه  همیخ  يوس  هب  دیشک و  شود  رب  ار  کشم  هدروخن  بآ 
: تفگ تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  کشم  سابع  .درک  ادج  ندب  زا  ار  وا  تسار  تسد  قرزا  لفون  هکنیا  ات 

ینیمی اومتعطق  نا  هللاو 

ینید نع  ادبا  یماحا  ینا 

نیقیلا قداص  ماما  نع  و 

ینیمالا هراطلا  یبنلا  لجن 

دوب مهاوخ  یماما  یماح  درک و  مهاوخ  تیامح  دوخ  نید  زا  هشیمه  نم  اما  دیدرک  ادج  ارم  تسار  تسد  هچ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  »
شنامیا رد  هک 

هحفص 80) ) 

« .تسا نیما  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  قداص و 

ار کشم  ریت  ناراب  .تفرگ  نادند  هب  ار  کشم  ع )  ) یلع عاجش  رـسپ  اما  دش ، ادج  ندب  زا  زین  سابع  پچ  تسد  هک  دییاپن  يرید  اما 
تـسد هک  یلاح  رد  یلع  زاتمم  دنزرف  درک و  تباصا  سابع  قرف  رب  نینهآ  دومع  و  ذفان ، ناگدید  رب  ریت  تخود ، سابع  هنیـس ي  هب 

: دومرف دش  رضاح  سابع  نیلاب  رب  ماما  نوچ  .دز  ادص  ار  شماما  ردارب و  داتفا و  نیمز  هب  بسا  يالاب  زا  تروص  اب  تشادن  ندب  رب 

« .یتلیح تلق  يرهظ و  رسکنا  نالا  »
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نونکا »
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( . 19 « ) .دش دودسم  هراچ  هار  تسکش و  مرمک 

ماما هرهچ ي  رد  یگتـسکش  راثآ  سابع  تداهـش  اـب  ( 20  ) .درک نیگهودـنا  رایـسب  ار  مرح  ناکدوک  نانز و  ساـبع ، تداهـش  ربخ 
رایسب عاضوا  ( 21  ) .دـش يراج  شکرابم  تروص  رب  کـشا  تسـشن  یم  نیمزرب  ناوارف  یهودـنا  اـب  هک  یلاـح  رد  و  دـش ، راکـشآ 

رد بنیز  .تفرگ  ار  ومع  غارـس  ردپ  زا  هنیکـس  ترـضح  .دـیجنگ  یمن  مرح  تاردـخم  رواب  رد  سابع  گرم  دوب ، هاکناج  تخس و 
ماما .دجنگ  یمن  ملق  هشیدنا و  رد  ربمایپ  كاپ  دنزرف  گرزب  هودـنا  حرـش  .دـمآ  ماما  يوس  هب  دوب  هداد  رـس  ردارباو  دایرف  هک  یلاح 

: دورس نینچ  نیا  سپس  ( 22 « ) .كدعب انتعیضاو  : » دومرف نانآ  نید  اب  نیسح 

یقیقش ای  ینیعرون  ای  یخا 

قیثولا نکرلاک  تنک  دق  یلف 

هحفص 81) ) 

یتح كاخا  تحصن  یبا  نبا  ایا 

قیحر نم  اساک  هللا  كاقس 

ینوع تنک  ارینم  ارمق  ایا 

قیضملا یف  بئاونلا  لک  یلع 

هایح انل  بیطت  كدعبف ال 

قیقحلا یلع  هادغلا  یف  عمجنس 

يربص ییاوکش و  الا هللا 

( . 23  ) قیض ءامظ و  نم  هاقلا  ام  و 

يا هنامیپ  زا  ات  يدرک  گنچ  هناصلاخ  مردپ ، رسپ  يا  .يدوب  نئمطم  ینکر  دننام  نم  يارب  وت  منت ، هراپ ي  منامـشچ و  رون  مردارب ، »
ام يارب  یگدنز  وت  زا  دعب  يدوب ، مکمک  اهیتخس  اهتبیصم و  یمامت  رد  وت  مرینم  هام  يا  .يدیـشون  تسا  یتشهب  قیحر  زا  نآ  رد  هک 

یگنـشت و زا  منک و  یم  ربـص  وا  يارب  و  تیاکـش ، ادـخ  هب  هک  نادـب  .دوـب  میهاوـخ  رگیدـکی  راـنک  رد  وـت  نـم و  ادرف  .تـسا  خـلت 
« .مرب یم  هانپ  وا  هب  ما  هدش  لمحتم  هک  ییاهیتخس 

لقتنم تشاد  رارق  ادهـش  ریاس  داسجا  هک  ییاج  هب  ار  ردارب  ندـب  تسناوتن  ماما  اهمخز  تحارج و  ترثک  تلع  هب  دـنا  هتفگ  یـضعب 
( . 24  ) .دنک
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راصبا ( 1)
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ص 21. نیعلا ،

ج 4 ص 74. لماک ، ریثا ، نبا  ج 4 ص 340 ، يربط ، خیرات  ج 3 ص 106 ، دیفم ، داشرا  ص 241 ، فطلا ، هعقو  ( 2)

.327 ص 328 -  ناجشالا ، جعاول  ج 2 ص 30 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 3)

.33 تایآ 34 -  نارمع » لآ   » هروس ي ( 4)

ص 42. ج 40 ، راونالاراحب ، ( 5)

ص 259. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 6)

ص 23. نیعلا ، راصبا  ( 7)

ص 116. نیبلاطلا ، لتاقم  ( 8)

ص 48. فوهلملا ، ( 9)

ص 311. مومهملا ، سفن  ( 10)

ص 128. هاجنلا ، هعیرذ  ( 11)

ج 4 ص 332. هبکاسلاهعمدلا ، ( 12)

.340 ج 4 ص 341 -  يربط ، خیرات  ص 141 ، يربکلا ، بنیز  ( 13)

: دندومرف داریا  حرش  نیدب  يا  هبطخ  هکم  زا  جورخ  ماگنه  ع )  ) نیسح ماما  ( 14)

ینهلوا ام  هاتفلا و  دیج  یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  هلوسر ، یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  هوق  هللا و ال  ءاشام  هللادـمحلا  »
البرک سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقتت  یلاصواب  یناک  هیقال ، انا  عرصم  یل  ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا 

رجا انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اناضر  هللا  یـضر  ملقلاب ، طخ  موی  نع  صیحم  ال  ابغـس ، هبرجا  افوج و  اـشارکا  ینم  نـالمیف 
انیف الذاب  ناـک  نم  هدـعو ، مهبزجنی  هنیع و  مهبرقت  سدـقلا  هریظح  یف  هل  هعومجم  یه  هتمحل و  هللا  لوسر  نع  ذـشت  نل  نیرباـصلا ،

وا هچنآ  تسا ، دـنوادخ  صوصخم  ساپـس  « » .یلاعت هللاءاشنا  احبـصم  لحار  یناف  اـنعم  لـحریلف  هسفن  هللا  ءاـقل  یلع  اـنطوم  هتجهم و 
.داب وا  هداتسرف  رب  ادخ  دورد  وا و  کمک  رگم  تسین  يراک  ماجنا  ناوت  ار  یسک  دوش و  نامه  دهاوخ 

، متسه دوخ  ناکاین  تاقالم  يوزرآ  رد  نم  تسا و  هتسب  رتخد  ندرگ  رب  دنبندرگ  دننامه  مدآ  نادنزرف  يارب  گرم 
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دهد ياج  دوخ  رد  ارم  مسج  دشاب و  نم  تداهـش  لحم  دیاب  هک  ینیمز  شیپ  زا  .دوب  قاتـشم  فسوی  رادید  هب  بوقعی  هک  هنوگ  نآ 
هلیبق ي هک  تسا  يا  هیرق   ) سیواون رد  ناـبایب  ياـهگرگ  ارم  دـنبدنب  ـالبرک  نیمزرـس  رد  هک  منیب  یم  ییوگ  تسا و  هدـش  باـختنا 

یمدآ يارب  و  دننک ، یم  رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهمکش  هدرک و  ادج  مه  زا  ص 17 ) نیعلاراصبا ، دنتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  دیزی  نبرح 
تلاسر نادـناخ  ام  تیاـضر  دروم  تسا  دـنوادخ  ياـضر  هچ  ره  تسین ، رودـقم  تسا  هدز  مقر  یهلا  ياـضق  هک  يریدـقت  زا  زیرگ 

ص)  ) ادـخ لوسر  اب  هک  اهنآ  .تسادـخ  اب  ناگدـننکربص  شاداپ  منک و  یم  ربص  مهم  گرزب و  شیامزآ  نیا  یهلا  يـالب  رب  .تسا 
یم نشور  ناشرادید  هب  ادخ  لوسر  ناگدید  دوب و  دنهاوخ  وا  رـضحم  رد  تشهب  رد  دنوش و  یمن  ادج  اهنآ  زا  دنراد  يدنواشیوخ 

.تسین یفالخ  وا  رد  هک  تسا  یهلا  هدعو ي  نیا  دوش و 

هللا ءاش  نا  هک  دوش  رفـسمه  ام  اب  دنیب  یم  هدامآ  ادخ  رادـید  يارب  ار  دوخ  دـنک و  ادـف  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دـهاوخ  یم  سک  ره 
«. .درک میهاوخ  تکرح  ناهاگحبص 

ص 243. فطلا ، هعقو  ( 15)

ص 34. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 16)

ج 3 ص 256. نیسحلا ، مامالا  هایح  ( 17)

تـسا رغـصالا  سابع  یکی  دنا : هدش  دیهـش  البرک  رد  سابع  مان  هب  ع )  ) یلع ماما  نادنزرف  زا  رفن  ود  الامتحا  دنا  هتفگ  یـضعب  ( 18)
تـسا لضفلاوبا )  ) سابع سدقم  دوجو  يرگید  دراد و  مان  هیبلعث  ءابهـص  وا  ردام  دمآ و  لیان  تداهـش  ماقم  هب  اروشاع  بش  رد  هک 

ص 262. نیرادلا ، هلیسو  .دیسر  تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  هک 

رس ع )  ) ماما دنا  هتفگ  یضعب  ج 45 ص 42 . راونالاراحب ، ( 19)
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؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ردارب ، دومرف : .تسا  نایرگ  سابع  دید  درک  كاپ  شناگدید  زا  نوخ  نوچ  تفرگ و  دوخ  ناماد  رد  ردارب 

العا توـکلم  هب  نینبلا  ما  دیـشر  دـنزرف  كاـپ  حور  ناـمز  نیمه  رد  .منامـشچ  روـن  يا  ردارب و  يا  مـیرگن  هنوـگچ  تـفگ : ساـبع 
(. ص 274 نیرادلا ، هلیسو   ) .تسویپ

ص 273. نیرادلا ، هلیسو  ( 20)

ص 125. هاجنلا ، هعیرذ  ( 21)

ص 270. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 22)

ص 273. نیرادلا ، هلیسو  ( 23)

ص 324. ج 4 ، هبکاسلا ، هعمدلا  ( 24)

رغصا یلع  هسامح ي 

رغصا یلع  هسامح ي 

نوچ .تسا  دیحوت  هاپـس  فرط  زا  نادیواج  يا  هسامح  روهظ  يوما و  ناراکتیانج  يوس  زا  گرزب  يا  هعجاف  قلخ  نامز  نونکا  مه 
تشاذگ و رس  رب  دوشگ و  مه  زا  ار  نآ  تشادرب و  ار  میرک  نآرق  دراد  رارصا  وا  نتـشک  رد  نمـشد  هاپـس  هک  دید  ع )  ) نیـسح ماما 

: داد ادن 

(.« ص  ) هللا لوسر  ادمحم  يدج  هللا و  باتک  مکنیب  ینیب و  »

مردارب نم و  دروم  رد  ار  مدـج  لوق  امـش  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  ایآ  دیرامـش ؟ یم  لالح  ارم  نوخ  ارچ  مدرم  يا  »
« .هنجلا لها  بابش  ادیس  ناذه  دومرف : هک  دیا  هدینشن 

هحفص 82) ) 

هک ( 1  ) درک هدـهاشم  ار  شراوخریـش  كدوـک  تفرگ ، رارق  اـه  همیخ  لـباقم  رد  نوـچ  داـتفا و  اـه  همیخ  هب  شرظن  ماـگنه  نیا  رد 
.تسیرگ یم  دوب و  هتخادگ  یگنشت  زا  شیاهبل 

: دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  كدوک  نآ  ماما 

« .لفطلا اذه  اومحراف  ینومحرت  مل  نا  موق  ای  »

« .دینک محر  لفط  نیا  رب  دینک  یمن  محر  نم  رب  رگا  مدرم  يا  »
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( . 2  ) .تفرگ فده  ار  رغصا  یلع  يولگ  هبعش  هس  يریت  اب  لهاک  نب  هلمرح  ماگنه  نیا  رد 

: دومرف دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  شا  ههام  دنچ  زابرس  نوخ  ماما.درک  رپ  ار  ماما  تشم  ولگ  نوخ 

ام رب  ار  يزوریپ  رگا  ادنوادخ  »
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!« ریگب ماقتنا  هشیپ  متس  مدرم  نیا  زا  نک و  ررقم  رتوکین  يرما  يارب  ار  نآ  يدومرف  عنم 

: دومرف هاگنآ 

« .هللا نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  ام  »

« .دوش یم  عقاو  دنوادخ  مشچ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  دزاس  یم  لمحت  لباق  میارب  ار  هثداح  نیا  هچنآ  »

نیمز هب  نآ  زا  يا  هرطق  دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  نوخ  ماما  هاگنآ 

هحفص 83) ) 

ماما دنا  هتفگ  زین  یضعب  ( 4  ) .درپس كاخ  نآ  رد  ار  یلع  درک و  رفح  ار  نیمز  زا  يا  هشوگ  ریشمش  فالغ  اب  سپس  ( 3  ) .تشگنزاب
( . 5  ) .درپس كاخ  هب  تخاس  هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  درازگ و  زامن  دوخ  كدوک  هزانج ي  رب 

: هک دش  هدینش  ییادن  نامسآ  زا  هک  دنا  هدرک  رکذ  زین  یهورگ 

( . 6  ) .تسا يا  هدنهدریش  وا  يارب  تشهب  رد  هک  راپسب  ام  هب  ار  تکدوک  نیسح  يا 

مزاع ماما  هک  یماگنه  .تسا  دوخ  يراذگمان  راظتنا  رد  هزور  کی  يزابرس  همیخ  رد  ص 245 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  لقن  ربانب  ( 1)
تباصا وا  کـچوک  هرجنح ي  رب  يریت  هک  دـیوگب  ناذا  وا  شوگ  رد  اـت  دـنداد  وا  تسد  هب  ار  كدوک  دوب  بسا  رب  راوس  نادـیم و 

.درک

: دومرف دیشک  یم  رغصا  یلع  يولگ  زا  ریت  هک  یلاح  رد  ماما 

« .حلاصلا نم  هللا  یلع  مرکا  دمحمل  هقانلا و  نم  هللا  یلع  مرکا  تنال  هللاو  »

« .تسا رتدنمجرا  حلاص  زا  مه  دمحم  رتیمارگ و  هقان  زا  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

رارق شناگدازردارب  نادنزرف و  رانک  رد  دندوب  وا  تشگزاب  راظتنا  رد  هک  ار  دوخ  هزور ي  کی  كدوک  دولآ  نوخ  هزانج ي  هاگنآ 
.داد

.هرکذت رد  يزوج ، نبا  تبث  زا  لقن  هب  ج 1 ص 714 . لامآلا ، یهنتم  ( 2)

نوخ ماما  هک  دنک  یم  لقن  ار  یتیاور  نیما  نسحم  همالع  ( 3)
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ص 354. ناجشالا ، جعاول  .تخیر  نیمز  رب  ار 

ص 24. نیعلا ، راصبا  ( 4)

ص 351. مومهملا ، سفن  ص 273 ، مرقم ، نیسحلا  لتقم  ( 5)

ص 143. صاوخلا ، هرکذت  ( 6)

ماما ییاهنت 

ماما ییاهنت 

رواب هشیدنا و  رد  دوب  هدیرفآ  بیجع  يا  هنحص  مرح  یلاها  یبات  یب  اب  هک  ییاهنت  نیا  دوب و  اهنت  ماما  دوب و  هدنامن  سک  چیه  رگید 
: دناوخ ارف  ادخ  اب  یتشآ  هب  ار  مدرم  رگید  راب  فوئر  ماما  .دجنگ  یمن  یکاخ  ناسنا 

ام وجری  نیعم  نم  له  انتثاغا ؟ یف  هللا  اوجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هللا  فاخی  دحوم  نم  له  هللا ؟ لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  »
( . 1 ( »؟ انتثاغا یف  هللادنع 

هتفر ام  رب  هک  یملظ  دروم  رد  ات  دراد  دوجو  امـش  نایم  رد  یتسرپادـخ  ایآ  دـنک ؟ عاـفد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  اـیآ  »
تسه یسک  ایآ  دشاب ؟ هتسب  لد  ادخ  هب  ام  یسر  دایرف  هب  هک  تسه  یسک  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  تسا 

هحفص 84) ) 

»؟ دشاب هتخود  یهلا  شاداپ  هب  دیما  مشچ  هب  دادما  رد  هک 

دش دنلب  هیرگ  هب  هک  دوب  مرح  نانز  يادص  طقف  يوما  هاپس  ناراوخ  مارح  نیگنـس  ياهلد  روک و  ناگدید  رک ، ياهـشوگ  لباقم  رد 
يوس هب  ار  دوخ  يور  دـش و  يو  عنام  ماما  هک  درک  يرای  دـصق  دوب  ص )  ) دـمحم لآ  هریخذ ي  اهنت  هک  نیدـباعلا  نیز  طقف  و  ( 2)

زور نادرم  ناعاجش و  يا  هجسوع و  نب  ملـسم  يا  نیق ، نبریهز  يا  رهاظم و  نب  بیبح  يا  : » دومرف دنادرگرب و  ادهـش  رهطم  داسجا 
دیا و هتفخ  یگمه  امش  دینک !؟ یمن  متباجا  یلو  مناوخ  یم  ارف  ار  امش  دیونـش !؟ یمن  ارم  مالک  منز  یم  ناتیادص  یتقو  ارچ  گنج !

دعب ربمایپ  نادناخ  نانیشن  هدرپ  هک  دیرادرب  رس  نیریش  باوخ  زا  مراودیما  نم 
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( . 3 « ) .دینک عافد  ینامرفان  نایغط و  يا  لباقم  رد  و  ربمایپ ، نادناخ  تمارکاب  دارفا  يا  دیزیخرب ، باوخ  زا  دنرادن ، يروای  امش  زا 

ج 2 ص 101. جاجتحالا ، یسربط ، ( 1)

ص 51. فوهلملا ، ( 2)

ص 51. فوهلملا ، ( 3)

نیسح ماما  عادو 

نیسح ماما  عادو 

« .مالسلا ینم  نکیلع  موثلک ! ما  ای  بنیز ، ای  همطاف ، ای  هنیکس ، ای  »

رایـسب هک  ار  هنیکـس  .دومرف  توعد  يرادنتـشیوخ  هب  ار  اهنآ  ماما  دنتخادرپ و  يراز  نویـش و  هب  یظفاحادـخ  ندینـش  اب  مرح  ناوناب 
: دومرف دودز ، یم  شا  هدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دنابسچ و  دوخ  هنیس ي  هب  تشاد  یم  تسود 

( . 1 « ) .نانز هدیزگرب ي  يا  ...تسا  نم  نت  رد  ناج  هک  یمادام  نازوسم ! شیوخ  ترسح  کشا  اب  ارم  لد  »... 

هحفص 85) ) 

تنوشخ و لهج و  هاپـس  لباقم  رد  اهنت  ياهنت  هنهرب  ریـشمش  اب  مرح  یلاها  دولآ  کشا  نارگن و  ياهمـشچ  لباقم  رد  ماما  ماـجنارس 
: دومرف داتسیا و  ملظ 

مشاه لآ  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا 

رخفا نیح  ارخفم  اذهب  ینافک 

یش نم  مرکا  هللا  لوسر  يدج  و 

رهزن قلخلا  یف  هللا  جارس  نحن  و 

دمحا هلالس  نم  یما  مطاف  و 

رفعج نیحانجلاذ  یعدی  یمع  و 

اقداص لزنا  هللا  باتک  انیف  و 

رکذی ریخلاب  یحولا  يدهلا و  انیف  و 
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مهلک سانلل  هللا  ناما  نحن  و 

رهجن مانالا و  یف  اذهب  لوطن 

انتال یقسن و  ضوحلا  هالو  نحن  و 

رکنی سیلام  هللا  لوسر  ساکب 

هعیش مرکا  سانلا  یف  انتعیش  و 

( . 2  ) رسخی همایقلا  موی  انضغبم  و 

.تسا یفاک  میارب  راختفا  نیمه  منک و  یم  راختفا  متسه و  مشاه  نادناخ  زا  كاپ  یلع  دنزرف  نم  »

.میتسه قلخ  نایم  رد  ادخ  ینارون  ياهلعشم  ام  درک و  تکرح  نیمز  يور  رب  هک  تسا  یسک  نیرتهب  ادخ  لوسر  نم  دج 

.تسا لاب  ود  بحاص  هک  تسا  رفعج  میومع  و  دمحا ، هلالس ي  زا  همطاف  مردام 

قدص هب  ادخ  باتک 
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.دوش یم  رکذ  یبوخب  یحو  تیاده و  ام  رد  تسا و  هدش  لزان  ام  نایم  رد 

.مینک یم  نایب  ار  نآ  ناهنپ  اراکشآ و  هک  مدرم  یمامت  يارب  میتسه  ادخ  ناما  ام 

.تسین راکنا  لباق  نیا  مینک و  یم  باریس  ادخ  لوسر  ماج  اب  ار  نامناتسود  هک  میضوح  نابحاص  ام 

زور رد  ام  نمشد  دنتسه و  ناوریپ  نیرت  یمارگ  مدرم  نایم  رد  ام  نایعیش 

هحفص 86) ) 

« .تسا راکنایز  تمایق 

: دومرف تخات  یم  يوما  هاپس  تسار  تمس  رب  هک  یلاح  رد  ماما  دش و  زاغآ  دربن 

راعلا بوکر  نم  یلوا  توملا 

رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  و 

« .شتآ هب  ندش  لخاد  زا  راع  تسا و  رتهب  راع  هب  ندش  هدولآ  زا  گرم  »

: تفگ نایفوک  پچ  تمس  هب  مجاهت  ماگنه  سپس 

یلع نب  نیسحلا  انا 

ینثنا نا ال  تیلا 

یبا تالایع  یمحا 

( . 3  ) یبنلا نید  یلع  یضما 

.موشن میلست  ما  هدرک  دای  دنگوس  هک  متسه  یلع  دنزرف  نیسح  نم  »

« .منک یم  يوریپ  ادخ  ربمایپ  نید  زا  و  تیامح ، مردپ  نادناخ  زا 

: دومرف توعد  قح  هب  ار  مدرم  اویش  ینایب  اب  راب  نیرخآ  يارب  هتسجرب  یگنج  زا  سپ  ع )  ) ماما

اضرلاب و یلوا  ءاقبلاب و  قحا  ءایبنالا  تناکل  دحا  اهیلع  یقب  دحال و  تیقب  ول  ایندلا  ناف  رذح  یلع  ایندـلا  نم  اونوک  هللاوقتا و  هللادابع 
لزنملا رهفکم و  اهرورـس  لحمـضم و  اهمیعن  لاب و  اهدیدجف  ءانفلل  اهلها  قلخ  ءالبلل و  ایندلا  قلخ  یلاعت  هللا  نا  ریغ  ءاضقاب ، یـضرا 
رذحرب ایند  زا  دیـسرتب و  دـخ  زا  ادـخ ، ناگدـنب  ( . 4  ) .نوحلفت مکلعل  هللا  وـقتا  يوـقتلا و  دازلاریخ  ناـف  اودوزتـف  هعلق ، رادـلا  هغلب و 
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اضر و هب  یلوا  اقب و  هب  مدرم  نیرتراوازـس  ادـخ  ناربمایپ  دوب  نادواج  ایند  رد  یـسک  دـنام و  یم  یقاب  یـسک  يارب  اـیند  رگا  دیـشاب !
ياضق هب  رت  یضار  يدونشخ و 
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هزات ي ون و  زیچ  ره  تسا  هدومرف  قلخ  انف  يارب  ار  نآ  یلاها  و  قلخ ، شیامزآ  التبا و  يارب  ار  ایند  یلاعت  دنوادخ  اما  دندوب ، یهلا 

هحفص 87) ) 

لحم هکلب  تسین ، ندـنام  لحم  اـیند  .دوش  یم  لیدـبت  یخلت  هب  نآ  ياـهیداش  دور و  یم  یب  زا  اـیند  ياـهتمعن  دوش و  یم  هنهک  نآ 
.دیوش راگتسر  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  تساوقت ، اه  هشوت  نیرتهب  هک  دیریگرب  هشوت  سپ  تسا ، نتفرگرب  هشوت 

،ص 346. مومهملا سفن  ( 1)

ج 2 ص 103. جاجتحالا ، یسربط ، ( 2)

ص 274. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 3)

ج 3 ص 282. نیسحلا ، مامالا  هایح  ( 4)

عادو نیرخآ 

عادو نیرخآ 

نآ كرد  تردق  هشیدـنا  هن  هک  تسا  یتوکلم  يریوصت  یـشرع و  ییارجام  يربک  بنیز  هژیوب  یحو  مرح  یلاها  اب  ماما  رخآ  عادو 
هک تسا  بعصتسم  بعص  نآ  یخلت  ینیگنس و  رتتسم و  رس  بنیز  هاگن  رد  نیسح  هاگن  یقالت  .شریرحت  تماقتسا  ملق  هن  دراد و  ار 
مرح نارتخد  نانز و  هب  باطخ  ماما  سپ  دوبن  ربص  ماـگنه  .درادـن  ار  شلمح  ناوت  یناـج  چـیه  ع )  ) نیـسح و  س )  ) بنیز زا  ریغ  هب 

: دومرف توبن 

نانمشد رش  زا  ار  امـش  يدوزب  و  تسامـش ، هدننک ي  تیامح  ظفاح و  دنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  دینک ، هدامآ  اهیتخـس  يارب  ار  دوخ 
هک یبیاصم  اهجنر و  لباقم  رد  دـنوش و  راتفرگ  اهالب  هب  امـش  نانمـشد  دیـسر و  دـهاوخ  ریخ  هب  امـش  تبقاع  داد و  دـهاوخ  تاـجن 

دیرواین نابز  رب  ینخـس  دینکن و  هوکـش  سپ  .تخاس  دهاوخ  دنم  هرهب  اهتمارک  اهتمعن و  عاونا  زا  ار  امـش  دنوادخ  دـینک  یم  لمحت 
( . 1  ) .دهاکب امش  شزرا  ردق و  زا  هک 

درک نت  رب  دز و  كاچ  ار  نهاریپ  نآ  سپ  دنکن ، عمط  نآ  رد  یسک  ات  تساوخ  يا  هنهک  نهاریپ  هاگنآ 
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( . 2  ) دننک رظن  فرص  نآ  زا  هیما  ینب  نارگتراغ  ات 

هحفص 88) ) 

ص 355. مومهلا ، سفن  ( 1)

ص 51. فوهلملا ، ( 2)

هنادرمناوجان موجه 

هنادرمناوجان موجه 

نآ دیراب و  یم  ریت  وس  ره  زا  .دش  زاغآ  يرسارس  موجه  دوب ، دوخ  تیب  لها  اب  عادو  لاح  رد  ماما  هک  یماگنه  دعـس  رـسپ  نامرف  هب 
دش ایوج  ار  ینمشد  هنیک و  نیا  تلع  يدرمناوجان  نیا  اب  دروخرب  رد  ماما  .درک  یم  رپس  اهریت  جامآ  لباقم  رد  ار  شا  هنیس  راوگرزب 

: دیسرپ و 

؟ ما هدرک  لیدبت  ار  یتعیرش  ای  ما و  هداد  رییغت  ار  یتنس  ای  هدرک و  كرت  ار  یقح  نم  ایآ 

نینح ردـب و  زور  رد  ام  ناردـپ  اب  هچنآ  زا  میراد ، لد  هب  وت  ردـپ  زا  هک  تسا  يا  هنیک  شاداپ  دربن  نیا  دـنتفگ : يوما  هاپـس  ناگرزب 
( . 1  ) .درک

شا یناشیپ  رب  یگنـس  اما  دنک ، تحارتسا  يا  هظحل  ات  درک  دصق  دوب  هدـنامن  شیارب  یقمر  دوب و  هتفر  لیلحت  شناوت  رگید  هک  ماما 
رب هبعش  هس  يریت  هک  دریگرب  هرهچ  زا  ار  اهنوخ  دوخ  سابل  اب  ات  تساوخ  .تفرگ  دوخ  رد  ار  وا  نساحم  هراسخر و  نوخ ، تسشن و 

.درک تباصا  شا  هنیس 

« .هللا لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  »

نامسآ هب  ار  شا  یهلا  لد  نوخ  زا  یتشم  تسد  اب  .دش  يراج  نادوان  دننام  نوخ  دروآ و  نوریب  دوخ  تشپ  زا  ار  هبعـش  هس  ریت  ماما 
: دومرف درک و  نوخ  گنر  ار  شنساحم  رگید  یتشم  اب  دیشاپ و 

( . 2 « ) .منک تاقالم  ار  ادخ  لوسر  مدج  ات  منامب  لاح  نیا  رد  »

ناوت نیرخآ  .دوب  نانز  ياه  همیخ  يوس  هب  ماما  نارگن  ناگدید  دندمآرد و  تکرح  هب  هللا  لآ  ياه  همیخ  يوس  هب  هاپس  زا  يا  هدع 
شسدقم ندب  رسارس  هک  یلاح  رد  درک و  عمج  ار  دوخ 
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: دز دایرف  دوب  هتفرگارف  نوخ  ار 

هحفص 89) ) 

یلا اوعجرا  هذـه و  مک  ایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  موی  نوفاخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـس  یبا  لآ  هعیـش  اـی  مکلیو 
.نومعزت امک  ابرع  متنک  نا  مکباسحا 

بسح و هب  دیشاب و  هدازآ  دوخ  يایند  رد  دیرادن ، ییاورپ  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا ، نادناخ  ناوریپ  امـش  رب  ياو 
.دیتسه برع  دیراد  نامگ  رگا  دیدرگزاب ، دوخ  تبسن 

؟ ییوگ یم  هچ  س )  ) همطاف رسپ  يا  تفگ : رمش 

« .دننکن ضرعت  نم  مرح  هب  متسه  هدنز  ات  وگب  هورگ  نیا  هب  دنرادن ؛ یهانگ  نانز  میتسه ، گنج  رد  امش  نم و  : » دومرف ع )  ) ماما

ریشمش اب  دیسر  یم  هار  زا  هک  سک  ره  اما  دنتفرگ ، هلصاف  اه  همیخ  زا  تیانج  تراغ و  ياهورین  تفریذپ و  ار  ماما  تساوخرد  رمش 
( . 3  ) .تخاس یم  دراو  ماما  فیرش  مسج  هب  يا  هبرض  هزین  و 

ص 306. هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 1)

ص 53. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)

ج 4 ص 78. لماک ، ریثا ، نبا  ج 4 ص 111 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 51 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ص 50 ، فوهلملا ، ( 3)

شیاین هوکش 

شیاین هوکش 

: دوب راگدرورپ  شیاین  رد  قرغ  تشاد و  نامسآ  يوس  هب  رس  مخز  غیت و  هب  انتعا  یب  ص )  ) ربمایپ و  ع )  ) یلع راگدای 

قداص همحرلا  بیرق  ءاشت  ام  یلع  رداـق  ءاـیربکلا  ضیرع  قئـالخلا  نع  ینغ  لاـحملا  دـیدش  توربجلا  میظع  ناـکملا  یلاـعتم  مهللا 
غباس دعولا 

هحفص 90) ) 

اذا روکـش  تبلط  ام  كردـت  تدرا  ام  یلع  رداق  کیلا  بات  نمل  هبوتلا  لباق  تقلخ  امب  طـیحم  تیعد  اذا  بیرق  ءـالبلا  نسح  همعنلا 
افیعض کب  نیعتسا  ابورکم و  یکبا  افئاخ و  کیلا  عزفا  اریقف و  کیلا  بغرا  اجاتحم و  كوعدا  ترکذ  اذا  روکذ  ترکش 
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دمحم کبیبح  دـلو  کیبن و  هرتع  نحن  انب و  اوردـغ  انولذـخ و  انورغ و  مهناف  انموق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  اـیفاک  کـیلع  لـکوتا  و 
.نیمحارلا محرا  ای  اجرخم  اجرف و  انرما  نم  انل  لعجاف  یحولا  یلع  هتنمتئا  هلاسرلاب و  هتیفطصا  يذلا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

هدرتسگ ییایربک  ياراد  قیالخ و  زا  زاین  یب  دیدش ، یباقع  ریبدت و  گرزب و  تنطلـس  تردق و  بحاص  هبترم و  دنلب  راگدرورپ  يا 
نوچ وکین ، تیـالب  ماـمت و  وت  تمعن  درک ، یهاوخ  لـمع  دوـخ  هدـعو ي  هب  کـیدزن و  وـت  تمحر  یهاوـخ ، هچ  ره  رب  ییاـناوت  و 

، ییاناوت یهاوخ  هچنآ  رب  دنمورین و  ینک  هدارا  هچ  ره  رب  يریذپ ، یم  ار  مدان  هبوت ي  طیحم و  تاقولخم  رب  کیدزن و  يوش  هدناوخ 
هب متبغر  مجاتحم ، هک  یلاح  رد  مناوخ  یم  ار  وت  .ییامن  ناشدای  دننک  تدای  نوچ  و  یهد ، وکین  شاداپ  دـنیوگ  ساپـس  ار  وت  نوچ 
هک هاگنآ  مهاوخ  یم  کـمک  وت  زا  میرگ و  یم  اهیتخـس  رد  سرت و  میب و  رد  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  .مریقف  هک  یلاـح  رد  تسوت  يوس 

.دنک یم  تیافک  ارم  منک و  یم  لکوت  وت  رب  متسه  فعض  راچد 

مییوت و ربمایپ  ترتع  ام  دـندومن ، ردـغ  ام  اب  دنتـشاذگ و  نامیاهنت  هتفیرف و  ار  ام  اهنیا  امرف ، مکح  اـم  موق  اـم و  نیب  وت  اراـگدرورپ ،
شیاـشگ جرف و  اـم  رما  رد  سپ  يداد  رارق  دوخ  یحو  نیما  يدومرف و  ثوعبم  تلاـسر  هب  ار  وا  هک  ص )  ) دـمحم وت  بیبـح  دـنزرف 

.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  امرف ، ررقم 

بر یلام  نیثیغتسملا  ثایع  ای  كاوس  هلا  بر ال  ای  کئاضق  یلع  اربص 

هحفص 91) ) 

نم ال ثایغ  ای  کملح  یلع  اربص  كریغ ، دوبعم  كاوس و ال 
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( . 1  ) .نیمکاحلاریخ تنا  مهنیب و  ینیب و  مکحا  تبسک ، امب  سفن  لک  یلع  امئاق  ای  یتوملا  ییحم  ای  هل  دافن  امئاد ال  ای  هل  ثایغ 

وت زا  ریغ  نم  يارب  يراگدرورپ  ناگدننک ، هثاغتـسا  سردایرف  يا  تسین ، وت  زج  ییادـخ  ادـخ ، يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  اضق و  رب 
يدبا و هک  یـسک  يا  درادن و  یـسردایرف  وت  زج  هک  یـسک  سردایرف  يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  رب  .مرادن  وت  زج  يدوبعم  تسین و 
هک امرف  مکح  اهنیا  نم و  نایم  رد  ناگدـنب ، لاعفا  لامعا و  مامت  رب  رظان  هاگآ و  يا  .ینک  یم  هدـنز  ار  ناگدرم  یتسه و  یگـشیمه 

.یناگدننک مکح  نیرتهب  وت 

.282 ص 283 -  نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 1)

توکلم ات  زاورپ 

توکلم ات  زاورپ 

نب نیـصح  .تفرگ  رارق  هلمح  دروم  رگید  راب  رمـش  نامرف  هب  تشادـن  تکرح  يارب  یناوت  رگید  هک  یلاح  ردو  دوب  ادـخ  وحم  ماما 
هرجنح ي زا  ار  ریت  تشاد  یعـس  ماـما  هک  یماـگنه  .داد  رارق  فدـه  ار  شا  هرجنج  يونغ  بوـیاوبا  دز و  يو  ناـهد  رب  يریت  میمت ،

: دز یم  دایرف  دمآ  یم  نوریب  همیخ  زا  هک  یلاح  رد  زین  يربک  بنیز  ( 1  ) .دوب هدش  کیدزن  وا  هب  دعس  نبرمع  دروآ  نوریب  دوخ 

یم ارحص  هب  هدنکارپ  درخ و  اههوک  شاک  يا  درک و  یم  طوقس  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  تیب ، لها  زا  يا  نم ! ياقآ  يا  مردارب ، يا 
( . 2  ) تخیر

رب هک  تخاون  یتبرض  هزین  اب  مه  سنا  نب  نانس  دز و  ماما  هناش ي  پچ و  تسد  رب  نیگمهس  تبرض  ود  ریشمش  اب  کیرش  نب  هعرز 
شود تنیز  نآ  رثا 

هحفص 92) ) 

ماما رس  تفگ  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  هب  نانس  .دوبن  شنتساخرب  يارب  یناوت  رگید  هک  ینداتفا  داتفا ؛ كاخ  رب  ربمایپ 

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتفیرـش و ناس  نیدب  ( ، 3  ) درپس وا  هب  درک و  ادج  ندب  زا  ار  ماما  رـس  دوخ  نانـس  دمآرد و  هزرل  هب  وا  اما  دـنک ، ادـج  ندـب  زا  ار 
.تفرگ رارق  البرک  كاخ  رب  ملاع  ندب  نیرتکاپ 

لخب تداعس ، تواقش و  دادیب ، داد و  رش ، ریخ و  فیراعت  یمامت  زا  عماج  لماک و  ییولبات  دوب ، ملاع  هنحص ي  نیرت  بیجع  البرک 
کی رد  تبحم و  تنوشخ و  ییابیز ، یتشز و  تیادـه ، تلالـض و  ملع ، لهج و  دـیحوت ، كرـش و  هسامح ، هعجاـف و  تواخـس ، و 

یمامت و  تسایبنا ، یمامت  توبن  باتک  دیحوت و  همانسانش ي  رس ، یب  نوخ و  رد  قرغ  هراپ و  هراپ  رکیپ  کی  .دوب  قح  لطاب و  مالک 
هـشیمه هساـمح ي  هتـشگرس ي  تسادـق و  وحم  تیمولظم و  راوگوس  تواخـس و  توهبم  تعاجـش و  هدز ي  تریح  دوـجو  ملاـع 

.تسا ع )  ) نیسح نادیواج 

ناج شوگ  هب  همزمز  کی  طقف  ینامسآ  مارجا  شدرگ  ات  یـسفن  ره  شورخ  شبنج و  یتابن و  ياهمادنا  شزرل  ات  يدامج  تارذ  زا 
، تفرگارف قرب  هلزلز و  ار  مدرم  دش و  کیرات  ناهج  برغ  قرش و  داتفا ، هزرل  هب  نیمز  .تسا  ع »)  ) نیـسح ای   » دایرف نآ  دسر و  یم 

: هک داد  رد  ادن  یفتاهو  تسیرگ  نوخ  نامسآ 

( . 4  ) .دش هتشک  ع )  ) یلع نب  نیسح  ناماما ، ردپ  ماما و  ردارب  دنزرف و  ماما ، دنگوس  ادخ  هب 

هحفص 93) ) 

باذـع دـندرک  ناـمگ  دـناشوپ و  ار  نامـسآ  تشاذـگ  یمن  ندـید  يارب  یتـصرف  هک  یخرـس  ناـفوت  دـمآ و  رد  تـکرح  هـب  اـهداب 
نامسآ ناگراتـس  هک  دیـشک  مه  رد  هرهچ  نانچ  نآ  خلت  تیانج  نیا  ياشامت  زا  دیـشروخ  ( 5  ) .تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  يدـنوادخ 

هدش اپرب  تمایق  هک  دندرک  نامگ  دندش و  رهاظ  زورمین  رد 
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( . 6  ) .تسا

: دندینش ار  يدانم  يادص  البرک  هنحص ي  ناشورف  تداعس  ایند ، ناگتخیهرف 

( . 7  ) .دنادرگن قفوم  رطف  نابرق و  هب  ار  امش  دنوادخ  دیا ، هدش  هارمگ  ریحتم و  دوخ  ربمایپ  زا  دعب  هک  یتما  يا 

اب هارمه  تدابع  شیاین و  زامن و  رد  هدنام و  رادـیب  ار  شیپ  بش  مامت  .دوب  دوخ  گرزب  تیرومأم  هشیدـنا ي  رد  بنیز  نایم  نیا  رد 
قلف رد  ندرب  رـس  هب  لیم  هک  مرحم  مهد  دیـشروخ  خرـس  شبات  عاعـش  رد  کـنیا  دوب و  هتـشاد  اـپ  رب  ار  صلاـخ  یگدـنب  دوخ  ردارب 

همطاف زیزع  يادـص  دـش و  یم  هدامآ  ع )  ) نیـسح یب  بش  زامن  نیلوا  هماـقا ي  ناـحلاص و  تماـما  میرح  زا  يرادـساپ  يارب  تشاد 
: تفگ یم  بشید  هک  دینش  یم  ار  (س )

« .لیللا هلفان  یف  ینیسنت  هاتخا ال  ای  »

( . 8 « ) .ینک شومارف  ارم  بش  زامن  رد  ادابم  رهاوخ ، يا  »

هدیدن نینوخ  نانچ  نآ  ار  نامـسآ  هاگ  چیه  زور  نآ  ات  دـییارگ و  یم  یخرـس  هب  ینامـسآ  یبآ  دیـشوج و  یم  نوخ  گنـس  ریز  زا 
یتشادنپ .دندوب 

هحفص 94) ) 

( . 9  ) .دوب هدناشوپ  قفش  یخرس  ار  نامسآ  .دیرگ  یم  نوخ  هک 

.دش ناور  اه  همیخ  يوس  هب  ماما  راوس  یب  دولا و  نوخ  بکرم  .دوب  هتشذگ  راک  زا  راک  رگید 

تساهنت ياهنت  هک  یبسا  تبرغ  تمس  زا  دیآ  یم 

تسادیوه شیاهمشچ  رد  تسا  هتفر  هک  يدرم  ریوصت 

يدورف زارف و  دراد  تسا ، جوم  دازمه  هک  شلاب 

تسابیز هک  يدورف  اما  هوکشب ، هک  يزارف  اما 

درادن نایاپ  هک  یمشخ  تسا  هتفهن  شدای  قمع  رد 

تسافوکش شتآ  ياهلگ  وا  رتسکاخ  ریز  رد 

تسا نیرت  یمخز  هک  یقشع  تس ، هدرک  هشیر  وا  ناج  رد 
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تسایرد يافرژ  هب  اما  لادوگ  سنج  زا  هک  یمخز 

شیاسر رعش  هک  يدرم  دیارس  یم  وا  مشچ  رد 

تسادنلب جوا  رد  اما  تسا  فرژ  هاتوک و  هکنآ  اب 

مشچ رد  تس  هلال  سنج  زا  هک  یغاد 
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تس هتفکش  شکشا 

تسادیپ هنییآ  بآرد و  شتآ  ياهیشکرس  اب 

تسا نوخ  قرغ  وا  لای  مه  تسا  نوگژاو  وا  نیز  مه 

تساج نیمه  بنیز  ياپ  زا  دتفیب  دیاب  هک  ییاج 

یمایپ مالس و  دوخ  اب  شهاگن  نابز  دراد 

تسایند هب  شمایپ  اما  بنیز  هب  شمالس  ییوگ 

دزاتب يدرم  هکنآ  ات  ياپ ، زا  نم  ماما  داتفا 

( . 10  ) تسادرف هک  ییاه  هصرع  رد  زورما  هک  ییاه  هنحص  رد 

هحفص 95) ) 

لقن و  ( 11  ) دیسر تداهش  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  یتاعاس  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مهد  هعمج ، زور  رد  یگلاس ، نس 56  رد  ماما 
.دش هدهاشم  ریت  هزین و  ریشمش و  تبرض  زا  هناشن  دصکی  زا  شیب  ع )  ) ماما نهاریپ  رب  هک  تسا  هدش 

هزین مخز  هس  یـس و  ریـشمش و  مخز  راهچ  یـس و  ياج  ع )  ) نیـسح ماما  ندب  رب  هک  دـنک  یم  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  فنخموبا 
نیز ترـضح  هک  درک  یم  ییاـمندوخ  ماـما  نـت  رب  يدوـبک  زا  يراـثآ  ریـشمش  هزین و  تابرـض  زا  ریغ  اـما  12 ؛ )  ) تسا هدش  هدـید 

( . 13  ) .داد یم  رارق  اهنآ  رد  ار  نادنمتسم  ناریقف و  هقوزآ ي  اهبش  همین  وا  هک  تسناد  یم  ییاهنابنا  دنب  راثآ  ار  اهنآ  نیدباعلا 

ص 55. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

ج 4 ص 78. لماک ، ریثا ، نبا  ( 2)

زین ناخروم  زا  یـضعب  ج 3 ص 203 . فارـشالا ، باسنا  ، 195 ج 7 ص 196 -  برالا ، هیاـهن  ص 78 ، ج 4  لـماک ، ریثا ، نبا  ( 3)
لتاق ار  دیزی  نب  یلوخ  زین  یضعب  ص 14 ، نیعلا ، راصبا  ج 1 ص 395 ، باعیتسالا ، دنا ، هتـسناد  ماما  لتاق  ار  نشوجلا  يذ  نبرمش 

ج 4 ص 111. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ج 2 ص 51 و  همغلا ، فشک  .دنمان  یم  ماما 

ص 147. هاجنلا ، هعیرذ  ( 4)

ص فوهلملا ، ( 5)
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.53

ج 7 ص 149. رکاسع ، نبا  خیرات  رصتخم  ص 119 و  هقرحملا ، قعاوصلا  ( 6)

ج 2 ص 76. عیارشلا ، للع  ( 7)

ص 91. يربکلا ، بنیز  ( 8)

ج 3 ص فارشالا ، باسنا  ص 201 ، ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 207 ، رکاسع ، نبا  ءافلخلا  خیرات  ص 273 ، صاوخلا ، هرکذت  ( 9)
.201 ص 220 -  ج 45 ، راونالا ، راحب  226 و   - 228

.يدهاجم یلع  دمحم  زا  رعش  ( 10)

هدوب هعمج  زور  هدش  هتفگ  تسا و  اروشاع  اب  فداصم  هبنـش ، زور  ماما ، تداهـش  دیوگ  یم  يرذالب  ،ص 78 . نیبلاطلا لتاقم  ( 11)
لاـمتحا هک  یماـیا  ناونع  هب  زین  ار  هبنـشود  هعمج و  هبنـش ، ياـهزور  زین  بوشآ  رهـش  نبا  ص 187 . ج 3  فارـشالا ، باسنا  .تسا 

ج 4 ص 77. بقانم.تسا ، هدرک  لقن  دور  یم  اهنآ  رد  اروشاع 

ص 54. فوهلملا ، ج 3 ص 135 ، نیتسردملا ، ملاعم  ج 3 ص 203 ، فارشالا ، باسنا  ( 12)

.190 ج 3 ص 191 -  راونالا ، راحب  ( 13)

البرک يادهش  دادعت 

البرک يادهش  دادعت 

هراوس رفن  ود  یس و  زین  دیفم  خیش  ( 1  ) .دنا هدوب  درم  ود  داتفه و  دندش ، هتشک  ع )  ) نیـسح اب  هک  یناسک  یمامت  دیوگ  یم  يرذالب 
ار البرک  يادهش  دادعت  يدوعسم  اما  .تسا  هدرک  دییأت  ار  دادعت  نیمه  زین  ریثا  نبا  و  ( 2  ) هتسناد اروشاع  يادهش  زا  ار  هدایپ  لهچ  و 

لوق زا  زین  یسلجم  همالع  ( 4  ) .تسا هدرک  نایب  رفن  تشه  داتفه و  ار  ادهش  دادعت  سوواط  نبدیس  ( 3  ) دناد یم  رفن  هن  داتشه و 

هحفص 96) ) 

لقن ع )  ) رقاب ماـما  لوق  زا  زین  یمق  ساـبع  خیـش  و  ( 5  ) تسا هتـسناد  رفن  ود  داتـشه و  ار  البرک  يادهـش  دادعت  بلاط  یبا  نبدـمحم 
( . 6  ) .تسا هدوب  رفن  جنپ  لهچ و  دصکی و  ادهش  دادعت  هک  هدرک 

ع)  ) ماما
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ردارب اب  زین  لاس  هد  ردپ و  هارمه  لاس  یس  ادخ ، لوسر  رانک  رد  نآ  لاس  تفه  هک  دنتشاد  نس  لاس  تشه  هاجنپ و  تداهـش  ماگنه 
( . 7  ) .تسا هدوب  لاس  هدزای  ناشیا  تماما  تدم  دش و  يرپس  شراوگرزب 

هحفص 97) ) 

ج 3 ص 205. فارشالا ، باسنا  ( 1)

ج 2 ص 95. دیفم ، داشرا  ( 2)

ج 3 ص 61. بهذلا ، جورم  ( 3)

،ص 60. فوهلملا ( 4)

ج 45 ص 4. راونالاراحب ، ( 5)

ص 236. مومهملا ، سفن  ( 6)

، دناد یم  لاس  جنپ  هاجنپ و  تداهش  ماگنه  ار  ماما  نس  يدوعسم  ج 3 ص 219 . فارشالا ، باسنا  ج 2 ص 133 ، دیفم ، داشرا  ( 7)
.تسا هدرک  رکذ  هام  جـنپ  لاس و  شـش  هاـجنپ و  تداهـش  ماـگنه  ار  ماـما  نس  زین  يزوجلا  نب  طبـس  ص 62 ، ج 3  بهذـلا ، جورم 

(. ج 1 ص 387 هوفصلا ، هوفص  )

هعقاو زا  دعب 

هعقاو زا  دعب 

ندرب تراغ  هب  رد  یتح  اـهنآ  .دـندوبن  نادرگیور  یلمع  چـیه  زا  دـنبایرد  ار  اـیند  اـت  دـندوب  هدـنادرگ  يور  دـنوادخ  زا  هک  یمدرم 
مان دندش و  ماع  صاخ و  هرهش ي  دوخ ، يرگتراغ  ساسا  رب  يا  هدع  هک  نانچنآ  دنتفرگ ، یم  تقبـس  رگیدکی  رب  زین  ماما  ياهـسابل 

.دش طبض  خیرات  رد  ترهش  نامه  اب  اهنآ 

رب هک  نانآ  نادنزرف  .دندش  هدیمان  لیوارسونب  دوب  هدروآ  نوریب  شسدقم  ندب  زا  ار  ماما  ياهسابل  هک  یمیمت  بعک  نبرحب  نادنزرف 
تشپ هک  یسک  نادنزرف  نانساونب و  درک  یم  لمح  ار  ع )  ) ماما رس  هک  يراد  هزین  نادنزرف  و  ( 1  ) جرسلا ونب  دنتخات  بسا  ماما  رکیپ 

( . 2  ) ...دنتفرگ بقل  يربکملاونب  تفگ  یم  ریبکت  راد  هزین  رس 

؛ دندرب موجه  اه  همیخ  يوس  هب  نایهاپس  ماما ، ياهسابل  تراغ  زا  سپ 

هحفص 98) ) 

مجاهت نیا  تارطاخم  یخلت و  همه  زا  شیب  يربک  بنیز  هک  هاکناج  خلت و  یتاظحل 
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رب ار  شنامز  ماما  هداز و  ردارب  ناج  ظفح  رگید  فرط  زا  دوب و  اه  همیخ  نابساپ  وس  کی  زا  هک  ارچ  درک ؛ یم  ساسحا  ار  هنایشحو 
.تشاد هدهع 

: دروآرب گناب  تسناد  یم  ار  بارعا  نایفوک و  يوخ  قلخ و  شنم و  هک  ع )  ) یلع رتخد 

امـش هب  تسا  تالآ  رویز  بابـسا و  هچنآ  دوخ  رادزاب ! اه  همیخ  تراـغ  رد  باتـش  لـیجعت و  زا  ار  دوخ  نایهاپـس  دعـس  نب  رمع  يا 
.دوش زارد  ادخ  لوسر  نادناخ  يوس  هب  نامرحمان  تسد  ادابم  مینک ، یم  راذگاو 

سپ دش و  هتخیر  يا  هطقن  رد  دوب  ع )  ) ماما راگدای  هک  زین  ع )  ) نیـسح تنب  همطاف  ياه  هراوشوگ  یتح  تالآرویز  لیاسو و  یمامت 
: دز دایرف  ع )  ) یلع عاجش  رتخد  دندرک ، عامتجا  يا  هشوگ  رد  ناکدوک  نانز و  هکنآ  زا 

.دـندرک تراـغ  دوب  هچ  ره  دـندمآ و  شیپ  يا  هدـع  .دـیایب  درادرب  ار  س )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع نارتخد  لـیاسو  دراد  لـیم  سک  ره 
لمع نیا  زا  ار  اـهنآ  دعـس  نبرمع  هک  دندیـشک  ناـشیا  رـس  زا  هعنقم  رداـچ و  دـندروآ و  موـجه  ربماـیپ  نادـناخ  يوـس  هـب  یهورگ 

( . 3  ) .تشادزاب

بیجع یتیاکح  <

شیافو اب  نارای  نادیهش و  رالاس  اب  تلاسر  تیب  لها  ناوراک  خلت  عادو  <

ادهش رهطم  ياهندب  نفد  <

ناریسا راظتنا  رد  هفوک  <

تلاسر نادناخ  يرگاشفا  <

دایز نبا  هاگراب  رد  <

ماش ات  هفوک  >زا 

ماش نیمزرس  <

دیزی سلجم  رد  <

دیزی سلجم  رد  رقاب  ماما  <

داجس ماما  يرگاشفا  <

نیدباعلا نیز  ماما  تساوخرد  <
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ماش زا  تکرح  <

داجس ماما  هبطخ ي  <

رد رس  رب  ار  اهلعن  نآ  راختفا  اب  هدش  قیمحت  لفاغ و  مدرم  دنتخورف و  مدرم  هب  فازگ  یتمیق  اب  ار  دوخ  بسا  لعن  اهنآ  زا  یضعب  ( 1)
.دندرک نازیوآ  دموخ  ياه  هناخ 

.تسا هدمآ  مالسا  خیرات  ياهیتفگش  بجعتلا ، باتک  ، 349 ص 350 -  دئاوفلازنک ، یکجارک ، ( 2)

ج 3 ص 204. فارشالا ، باسنا  ( 3)

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


بیجع یتیاکح 

بیجع یتیاکح 

یلاح رد  درب و  تراغ  هب  ار  موثلک  ما  هراوشوگ ي  يدرمان  .دندیود  نوریب  ناکدوک  نانز و  اه ، همیخ  ندش  هدیشک  شتآ  هب  زا  سپ 
!؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ : بجعت  اب  يو  .دش  ماما  رتخد  همطاف  لاخلخ  هجوتم ي  تسیرگ  یم  هک 

لوسر رتخد  لاوما  هک  یلاح  رد  میرگن  هنوگچ  تفگ : مجاهم  درم 

هحفص 99) ) 

.منک یم  تراغ  ار  ص )  ) ادخ

! نکم نینچ  سپ  تفگ : وا  تفوطع  ندید  اب  همطاف 

( . 1  ) .درادرب ار  نآ  يرگید  هک  مسرت  یم  تفگ : درم  نآ 

هدارا ي تیـشم و  ساسا  رب  هک  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح  زا  دوب و  هداتـسیا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  همیخ ي  لباقم  رد  س )  ) بنیز
هب دـش و  همیخ  دراو  یبآ  نامـشچ  اب  يدرم  هاگانب  درک ؛ یم  تبقارم  دوب  يرامیب  رتسب  رد  یهلا  هریخذ ي  ظـفح  ناونع  هب  ینامـسآ 

یمن هتـشک  زگره  وا  تفگ : دش و  کیدزن  هدازردارب  هب  تعرـسب  س )  ) بنیز .درک  باترپ  يا  هشوگ  هب  ار  ماما  تراغ ، لتق و  دصق 
.موش هتشک  نم  رگم  دوش 

هیما ینب  رگتراغ  نامیخژد  دندوب ، مایخ  رد  هللا  لآ  نادنزرف  نانز و  هک  یلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  ( 2  ) .دندیشک وا  زا  تسد  اهنآ  سپ 
.دندیشک شتآ  هب  ار  اه  همیخ  .دینازوسب » ار  ناملاظ  ياه  همیخ  !« » نیملاظلا تویب  اوقرحا  : » دندز یم  دایرف  هک  یلاح  رد 

دش و یم  نوزحم  نآ  يروآدای  اب  درک و  یم  دای  یخلت  هب  اروشاع  هنحـص ي  نیا  زا  دوخ  رمع  مامت  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح 
( . 3  ) .تسیرگ یم 

اب هفوک  نایهاپـس  زا  رفن  هد  دایز  نب  هللادـیبع  نامرف  يارجا  رد  دعـس و  نب  رمع  نامرف  هب  اه  همیخ  ندیـشک  شتآ  هب  تراغ و  زا  سپ 
سپس 4 ؛ )  ) دندیبوک مهرد  ار  وا  كرابم  هنیس ي  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخات  ع )  ) ماما رهطم  ندب  رب  لکیه  يوق  ياهبسا 
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داد و ار  دوخ  هاپس  ناگتـشک  يروآ  عمج  نامرف  دعـس  نبرمع  دوب  هدنکارپ  البرک  يارحـص  رد  تلاسر  نادناخ  داسجا  هک  یلاح  رد 
( . 5  ) .دندرپس كاخ  هب  ار  یگمه  نانآ ، رب  زامن  زا  سپ 

هحفص 100) ) 

يوس هب  گنج  همتاخ ي  شرازگ  هئارا  يارب  ار  يدزا  ملسم  نب  دیمح  یحبـصا و  دیزی  نب  یلوخ  مهد ، زور  رـصع  رد  دعـس  نبرمع 
ار هموکحلاراد  ياهرد  هک  دیـسر  هفوک  هب  یماگنه  تشاد ، دوخ  هارمه  ار  ع )  ) ماـما هدـیرب ي  رـس  هک  یلوخ  و  ( 6  ) داتسرف هللادیبع 

.داد رارق  یتشت  ریز  رد  ار  ماما  سدقم  كاپ و  رس  تفر و  دوخ  هناخ ي  يوس  هب  هللادیبع  اب  تاقالم  نودب  راچانب  دندوب و  هتسب 

؟ تسیچ نآ  درک  لاؤس  وا  زا  دنک  یم  ناهنپ  تشت  ریز  رد  ار  يزیچ  يو  دش  هجوتم  هک  یلوخ  نز 

.تسوت هناخ ي  رد  ع )  ) نیسح رس  نونکا  یشاب ، زاین  یب  هشیمه  هک  ما  هدروآ  تیارب  يزیچ  داد : خساپ  یلوخ 

هب يا !؟ هدروآ  میارب  ار  ربمایپ  رتخد  رسپ  رس  وت  دنروآ و  یم  هناخ  هب  رز  میـس و  مدرم  وت ! رب  ياو  تفگ : تفـشآرب و  یلوخ  رـسمه 
.تفر هناخ  نحص  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  منک و  یمن  یگدنز  هناخ  کی  رد  وت  اب  زگره  دنگوس  ادخ 

مدید ار  يدیفس  ناغرم  دوب و  هتسویپ  مه  هب  نامسآ  ات  تشت  نآ  زا  نوتس  دننامه  هک  مدید  ار  يرون  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  يو 
( . 7  ) .درب دایز  نب  هللادیبع  دزن  ار  ماما  رس  یلوخ  دش  حبص  نوچ  دندیخرچ و  یم  دادماب  ات  تشت  نآ  درگرب  هک 

: دش میسقت  لیابق  نایم  رد  حرش  نیدب  دننک و  ادج  ندب  زا  زین  ار  ادهش  ریاس  ياهرس  داد  روتسد  دعس  نبرمع 

سیق اب  اهنآ  تسایر  هک  هدنک  هلیبق ي 
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.رس  13 دوب ، ثعشا  نب 

.رس  12 نشوجلا ، يذ  نبرمش  یهدنامرف  هب  نزاوه  هلیبق ي 

.رس  17 میمت ، هلیبق ي 

.رس  16 دسا ، ینب  هلیبق ي 

هحفص 101) ) 

.رس  7 جحذم ، هلیبق ي 

.رس  13 مدرم ، ریاس 

ثیدح 2. سلجم 31 ، یلاما ، قودص ، خیش  ( 1)

ص 301. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 2)

ج 3 ص 298. نیسحلا ، مامالا  هایح  ( 3)

ج 3 ص 303. نیسحلا ، مامالا  هایح  ( 4)

ج 2 ص 36. نودلخ ، نبا  خیرات  ( 5)

ص 60. فوهلملا ، ( 6)

ج 5 ص 445. يربط ، خیرات  ( 7)

شیافواب نارای  نادیهش و  رالاس  اب  تلاسر  تیب  لها  ناوراک  خلت  عادو 

شیافواب نارای  نادیهش و  رالاس  اب  تلاسر  تیب  لها  ناوراک  خلت  عادو 

نب یلع  هک  یلاح  رد  تمصع  تیب  لها  اب  هارمه  سپـس  .درک  فقوت  البرک  رد  رگید  زور  ود  اروشاع  هعقاو ي  زا  دعب  هیما  ینب  هاپس 
( . 1  ) .دندرک تکرح  هفوک  يوس  هب  دوب  رامیب  نانچمه  نیسحلا 

گرزب ياهتبیـصم  همه  نآ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  تیب  لها  دوب و  هدش  هتخادـنا  نارتش  زاهج  رب  اهمیلگ  دوب ، تکرح  هدامآ ي  ناوراک 
هتـشذگ زا  شیب  تیالو  سدق  مرح  ناوناب  هدش ي  هدیـشک  شتآ  هب  ياهلد  .دنتـشادن  دوخ  نازیزع  رهطم  داسجا  كرت  زج  يا  هراچ 

لمحت لباقریغ  هدنـشک و  ناشیارب  دوب  هدـنکارپ  البرک  نابایب  حطـس  رد  زونه  هک  یـسدقم  داسجا  نتـشاذگ  ياجب  داتفا ، باـهتلا  رد 
هزین رب  تشاد  راـیتخا  رد  هک  ار  ییاهرـس  هلیبق  ره  .تسا  مدآ  ینب  تقاـط  زا  رتارف  رایـسب  تبیـصم  نیا  لـمحت  ناوت  هک  یتسارب  دوب ؛
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هب يرذالب  لوق  هب  هک  یلاح  رد  دنتفگ  یم  ریبکت  دنتـشاد  یم  رب  ماگ  نوچ  دوب و  هداد  رارق  ربمایپ  لآ  ناگدـید  لباقم  رد  هتـشارفا و 
( . 2  ) .دندوب هتشک  ار  لیلهت  ریبکت و  ماما ، لتق 

مالک .دنتفگ  نخس  یعون  هب  دوخ  نازیزع  اب  مادک  ره  دنداد و  روبع  ادهش  هدش ي  هعطق  هعطق  ياهندب  لباقم  زا  ار  ناریسا 
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رتخد مالک  نیلوا  تسا ؛ رگید  یتیاکح  تسا  هدرک  شیوخ  لمحت  رادماو  ار  ربص  هک  البرک  رارک  بنیز 

هحفص 102) ) 

: تسا نیا  ع )  ) یلع نامرهق 

( . 3 « ) .نابرقلا اذه  انم  لبقت  مهللا  »

« .شاب اریذپ  ام  زا  ار  ینابرق  نیا  اراگدرورپ  »

: تفگ داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دوخ  راوگرزب  دج  هاگنآ 

، هلتقم کتیرذ  ایابـس و  کتانب  و  ءاضعالا ، عطقم  ءامدلاب ، لمرم  ءارعلاب ، نیـسحلا  اذه  ءامـسلا ! هکئالم  کیلع  هللا  لص  هادـمحم  ای  »
( . 4  ) .قیدص ودع و  لک  تکباف  ابصلا ،» هیلع  یفست 

نوخ رد  هداتفا و  ارحص  رد  هک  تسوت  ع )  ) نیسح نیا  دنتـسرف ، یم  دورد  وت  رب  نامـسآ  هکیالم ي  هک  یـسک  يا  ادخ ، لوسر  يا  »
« .دزو یم  اهنآ  رب  ابص  داب  دنا و  هدش  ریسا  وت  نارتخد  ص !)  ) دمحم يا  .تسا  هعطق  هعطق  وا  رکیپ  هدیتلغ و 

: دنایرگ ار  ینمشد  تسود و  ره  سپ 

دیشک اپ  تشد  زا  ییوهآ  دوب  هک  اج  ره 

داتف نایشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اج  ره 

نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب 

تفر دای  تمایق ز  روش  هک  یتشحو  دش 

داتف ناگتشک  نآ  رب  تیب  لها  مشچ  نوچ 

لوتبلا هعضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

لوسرلا اهیا  ای  هک  درک  هنیدم  رب  ور 

تسوت نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک ي  نیا 

( . 5  ) تسوت نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیا 
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هحفص 103) ) 

: تفگ دوب ، هتخادنا  س )  ) همطاف دای  هب  ار  همه  شراق  تسیرگ و  یم  یمارآ  هب  هک  یلاح  رد  سپس 

( . 6 « ) .ایابسلا قوس  نوقاسی  یفطصملا  هیرذ  ءالؤه  هادمحم  باحصا  ای  ص ،)  ) هللا لوسر  يدج  تام  مویلا  هابرک  ای  هانزح  ای  »

ناریسا دننام  ار  نانآ  هک  دنتسه  ادخ  لوسر  نادنزرف  هیرذ و  اهنیا  ربمایپ ، باحصا  يا  .تسا  هتفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  مدج  زورما  »
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« .دنرب یم 

تخد تمظع  یگرزب و  لباقم  رد  اهنآ  زا  يرایسب  دوب و  هدرک  تهب  راچد  ار  اهنآ  يوما  نایهاپس  لباقم  رد  بنیز  دنمهوکـش  راتفر 
ياهرهوگ نیرت  یلاع  نتفر و  ندـنک و  لد  اما  دنتـسیرگ ، یم  لاوحا  ناـشیرپ  زین  يا  هدـع  دـندیزگ و  یم  تریح  تشگنا  ع )  ) یلع

یتاغیلبت نازیر  همانرب  هک  تسا  هتفایرد  بنیز  یلو  تسا ، تخـس  رایـسب  ندرک  اهر  ناـبایب  رد  ار  یتشهب  غاـب  ياـه  هویم  ینامـسآ و 
ع)  ) نیدباعلا نیز  ترضح  یلاوحا  ناشیرپ  یتقو  اذل  دنتسه ، ع )  ) ینیـسح نادناخ  زا  یفعـض  هطقن  يوج  تسج و  ددصرد  نمـشد 

: دومرف دید  ادهش  داسجا  ندنام  اهر  یفیلکتالب و  رب  ار 

مدرم زا  دنوادخ  .وت  ردپ  ومع و  دج و  هب  ادخ  ربمایپ  زا  تسا  ینامیپ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  شابن ! نالان  ینیب  یم  هچنآ  زا  مردارب ، رسپ 
نیا نانآ  .دنیانشآ  اهنآ  اب  نامسآ  ناگتـشرف  اما  دنـسانش  یمن  ار  اهنآ  نیمز  ياهنوعرف  هک  تما  نیمه  زا  یمدرم  تسا ، هتفرگ  نامیپ 

دش و دهاوخن  هنهک  زگره  هک  دنزارفا  یم  یمچرپ  ع )  ) نیـسح دقرم  زارف  رب  راید و  نیا  رد  دـننک و  یم  عمج  ار  هراپ  هراپ  ياهرکیپ 
( . 7  ) .دنیب یمن  بیسآ  اهلاس  اهزور و  رذگ  رد 

وا دوبن و  لفاغ  بنیز  شا  همع  زا  تشاد  هک  یبت  باهتلا و  اهدرد و  همه ي  مغر  یلع  زین  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ناـما  هک  تسا  بیجع 
: دومرف هک  دوب 

هحفص 104) ) 

( . 8  ) .دناوخ یم  هتسشن  ار  مهدزای  بش  زامن  ما  همع 

نانآ ياهبلق  دندوب و  هداهنن  مه  رب  ار  ناگدید  اروشاع  بش  زا  ناکدوک  نانز و  هکنیا  مغر  یلع  هفوک  ات  البرک  هلصاف ي  لاح  ره  هب 
هک یلاح  رد  تفر  ناوراک  .دش  یط  هنابش  دندوب ، هتسب  بکرم  رب  ار  ع )  ) نیدباعلا نیز  دوب و  تبیصم  درد و  زا  راشرس 

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


رایـسب يا  هرظنم  دیوگ : یم  دسا  ینب  زا  يدرم  .دوب  هتـسشن  اهنآ  رب  كاخ  هدنام و  یقاب  دربن  هنحـص ي  رد  ادهـش  سدـقم  ياهرکیپ 
بـش دوب ...، نیگآرطع  تشذـگ  یم  ناـشداسجا  رب  هک  یمیـسن  دـیبات و  یم  رون  نامـسآ  هب  ناـشرهطم  ياهندـب  زا  دوـب ؛ روآ  نزح 

هب يا  هلان  يادـص  دیـشخرد و  یم  یعمـش  نوچمه  هک  مدـید  يرون  ندـب  ره  رانک  رد  مدرک ، یم  هاگن  رازراک  هنحـص ي  هب  ماگنه 
: تفگ یم  هک  دیسر  مشوگ 

( . 9  ) .تسا هدرکن  رییغت  ناشیراوگرزب  تمارک و  یلو  هدرک  نوگرگد  ار  ناشیاهندب  ریشمش  هزین و  مخز 

فارطا زا  يدـنوادخ  راونا  یلو  درک ، یم  هراپ  ار  یگنـس  لد  ره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تشهب  ناناوج  ياقآ  كاپ  رکیپ  ناـیم  نیا  رد 
( . 10  ) .دیسر یم  ماشم  هب  نآ  فارطا  زا  رطع  يوب  دوب و  عطاس  رهطم  ندب  نآ 

.دنام البرک  رد  مهدزای  زور  بورغ  ات  اروشاع  زا  دعب  دنا  هتفگ  زین  یضعب  ج 4 ص 81 . لماک ، ریثا ، نبا  ( 1)

ج 3 ص 213. فارشالا ، باسنا  ( 2)

ص 307. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 3)

ج 3 ص 206. فارشالا ، باسنا  ص 59 ، فطلا ، هعقو  ج 7 ص 200  برالا ، هیاهن  لماک ج 4 ص 81 ، ریثا ، نبا  ( 4)

.مشتحم دنب  بیکرت  ( 5)

ص 59. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 6)

ص 51. بلاط ، یبا  نب  یلع  یناگدنز  رفعج ، يدیهش  ص 308 ، نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 7)

.90 ص 91 -  يربکلا ، بنیز  ( 8)

ج 4 ص 70. زجاعملا ، هنیدم  ( 9)

ص 318. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 10)

ادهش رهطم  ياهندب  نفد 

ادهش رهطم  ياهندب  نفد 

دنتشادن ندب  رب  رس  مادک  نوچ  اما  دندرک ، ار  البرک  يادهش  نیفدت  زیهجت و  دصق  دسا  ینب  هلیبق ي  زا  يا  هدع  نایفوک  نتفر  زا  دعب 
لابند هب  هدنام و  ریحتم  اهنآ  .دندوبن  ییاسانش  لباق  دوب  هدش  هدوبر  اهنآ  زا  يرایسب  سابل  و 

)
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هحفص 105)

.درک مادقا  ماما  رهطم  ندب  نفد  هب  تفاتش و  اهنآ  يرای  هب  ع )  ) داجس ماما  هک  دندوب  يا  هراچ 

: دومرف تسیرگ  یم  تدشب  هک  یلاح  رد  ماما 

، دمرـسف نزحلا  دهـسمف و  لیللا  اما  هقرـشم ، كرونب  هرخالاو  هملظم  كدـعب  ایندـلا  ناف  رهاطلا ، كدـسج  تنمـضت  ضرـال  یبوط  »
« .هتاکرب هللا و  لوسر  نب  ای  مالسلا  ینم  کیلع  میقم و  اهب  تنا  یتلا  كراد  تیب  لهال  هللا  راتخیوا 

اهبش رگید  .تسا  نشور  وت  رون  هب  ترخآ  کیرات و  وت  زا  سپ  ایند  .تسا  هتفرگ  دوخ  رد  ار  وت  رهاط  رکیپ  هک  ینیمزرس  رب  نیرفآ  »
وت رب  نم  مالس  .دهد  ياج  وت  يارس  رد  دزاس و  قحلم  وت  هب  ار  وت  نادناخ  دنوادخ  هکنیا  ات  تسین ، ینایاپ  ارم  هودنا  مرادن و  باوخ 

« .داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  و  ادخ ، لوسر  يا 

: تشون ربق  يور  سپس 

« .ابیرغ اناشطع  هولتق  يذلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  ربق  اذه  »

یهارمه دـسا  ینب  هار  نیا  رد  درک و  نفد  مه  یکیدزن  رد  ار  ادهـش  هاگنآ  درپس و  كاخ  هب  ماما  ياـپ  نییاـپ  رد  ار  ربکا  یلع  سپس 
( . 1  ) .دندرک

بـش ـالبرک  يادهـش  رهطم  داـسجا  دـسر  یم  رظن  هب  عوـمجم  رد  ( 2  ) .تسیرگ تدـشب  زین  یلع  نـب  ساـبع  نـفد  ماـگنه  رد  ماـما 
( . 3  ) .دنشاب هدش  نفد  مهدزاود 

هحفص 106) ) 

ج 2 ص 126. دیفم ، داشرا  ( 1)

نیز ترـضح  هیحان ي  زا  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  رب  زاـمن  يراپـسکاخ و  زین  ع )  ) رقاـب ماـما  ص 324 . ج 3  نیـسحلا ، مامالا  هاـیح  ( 2)
ص 270. ج 48 ، راونالاراحب ، .دیامرف  یم  هنوگ  نیمه  زین  ع )  ) اضر ماما  ج 2 ص 16 . نویعلا ، ءالج  ربش ، .دنناد  یم  ع )  ) نیدباعلا

.380 ص 382 -  هباحصا ، نیسحلا و  مامالا  ( 3)

ناریسا راظتنا  رد  هفوک 

رد هفوک 
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ناریسا راظتنا 

هتـسد و هتـسد  دـندوب  هدرک  وراج  بآ و  ار  اهنابایخ  اه و  هچوک  هک  نایفوک  دوب و  ناگدـننک ! جورخ  ناوراک  روضح  ياـیهم  هفوک 
.دنشاب میهس  گرزب  ینامداش  نشج و  نیا  رد  مادک  ره  ات  دنتشاد  يدورو  يدابم  هب  مشچ  هورگ  هورگ 

تموکح دـض  رب  هک  يدرف  رب  دـیزی ! نینمؤملاریما  هاپـس  .دندیـشک  هزات  چـگ  ار  هرامالاراد  ناویا  ردرـس  دایز  نب  هللادـیبع  ناـمرف  هب 
.دیـسر نایاپ  هب  راظتنا  هرخالاب  .دوب  ینیب  شیپ  لباق  ءارـسا  ناوراک  اـب  ناـیفوک  راـتفر  دروخرب و  عون  هتفاـی و  هبلغ  دوب  هدرک  شروش 

یم هار  هرامالاراد  هب  یهتنم  یلـصا  ياهنابایخ  قیرط  زا  ارـسا  هلفاـغ ي  شیپاـشیپ  تشاد  رارق  اـه  هزین  رب  هک  یلاـح  رد  ادهـش  سوئر 
( . 1  ) .دومیپ

يدرم دـندنادرگ ، یم  هفوک  رازاب  رد  ار  ناوراک  لاح  ره  هب  ( 2  ) .تسا یعازخ  قمح  نبورمع  رـس  دندز  هزین  رب  هک  يرـس  نیلوا  اما 
، مدـید دـیدش  یتشحو  تریح و  رد  ار  مدرم  .متـشادن  ربـخ  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  هک  یلاـح  رد  مدوب  هفوک  رازاـب  رد  دـیوگ ، یم 
مدرک و هدهاشم  هزین  يالاب  رب  ار  ییاهرـس  هاگان  هب  .تسیچ  ارجام  منیبب  ات  متـساخرب  اج  زا  دیـسر ، مشوگ  هب  لیلهت  ریبکت و  يادـص 

زاهج یب  نایرع و  ياهرتش  رب  هک  مدید  ار  ینارتخد  نانز و 

هحفص 107) ) 

زا هنهرب و  شرس  .دوب  هدش  هدیشک  ریجنز  هب  رتش  تشپ  رب  هک  مدید  ار  یناوج  .دوب  هداتفا  نییاپ  هب  مرش  زا  ناشیاهرـس  دندوب و  راوس 
زا یناشن  و  دوب ، رگید  ياهرـس  زا  رت  ینارون  يرـس  وا  هزین ي  رب  هک  مدـید  ار  يدرم  ناراد  هزین  نایم  رد  .دوب  يراج  نوخ  وا  ياـهاپ 

: تفگ یم  دنلب  يادص  اب  راد  هزین  .تشادن  ندش  هتشک 

لیوطلا حمرلا  بحاص  انا 

لیقصلا فیسلا  بحاص  انا 

لیصالا نید  لتاق  انا 

نم »
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« .متشک نم  دراد  ار  نید  تقیقح  هک  ار  یسک  ما و  هدش  هداد  لقیص  ریشمش  دنلب و  هزین ي  بحاص 

«: وگب نینچ  نیا  وت ! رب  ياو  : » دومرف دز و  بیهن  وا  رب  هک  مدینش  ار  ییوناب  يادص  ناهگان 

بر شرع  هلتقل  زتها  نم  لیئاصلص و  هءاقتع  نم  لیئارزع و  لیفارسا و  لیئاکیم و  همادخ  ضعب  نم  لیئربج و  دهملا  یف  هاغان  نم  «و 
هکئالملا يدـهلا و  همئا  یکزملا و  نسحلا  ارهزلا و  همطاف  یـضترملا و  یلع  یفطـصملا و  دـمحم  لتاق  انا  کـلیو  اـی  لـق  لـیلجلا و 

« .ءایصوالا ءایبنالا و  ءامسلا و 

دـندوب و وا  نارازگتمدـخ  لیئارزع  لیفارـسا و  لـیئاکیم و  تفگ و  یم  يـال  يـال  شیارب  هراوهگ  رد  لـیئربج  هک  تسا  یـسک  نیا  »
.تسا هدمآ  رد  هزرل  هب  ادخ  شرع  شندش  هتشک  زا  هک  تسا  یسک  وا  .تسوا  هدش ي  دازآ  لیئاصلص 

تیادـه و ناماما  یکزم و  نسح  و  س )  ) ارهز همطاف  ع ،)  ) یـضترم یلع  ص ،)  ) یفطـصم دـمحم  لتاق  نم  وگب : مدرم  هب  وت  رب  ياو 
« .متسه ایصوا  ناربمایپ و  نامسآ ، هکیالم ي 

نب یلع  رتخد  بنیز ، نم  تفگ : خساپ  دوخ  مدیسرپ ، ار  نز  نآ  مان 

هحفص 108) ) 

نآ هک  مدوب  هتسشن  دوخ  هاگیاج  رد  نم  دیوگ : یم  زین  مقرا  نبدیز  ( 3  ) .دنتسه یلع  ربمایپ و  نارتخد  ریسا  نیا  متـسه و  بلاط  یبا 
یم توالت  نآرق  هک  مدینـش  دوخ  شوگ  اب  تفرگ  رارق  ملباقم  رد  نوچ  دیـسر ، نم  یکیدزن  هب  دوب  يا  هزین  زارف  رب  هک  سدـقم  رس 

: دنک

( . 4  ) .ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا  نا  تبسح  ما  »

؟ تسا یبیجع  هعقاو  ام  ياهتمکح  بیاجع  تردق و  تایآ  همه  نیا  لباقم  رد  میقر  فهک و  باحصا  هصق ي  هک  يرادنپ  وت 

دوخ هب  هنحص  نیا  هدهاشم ي  اب  دنگوس  ادخ  هب 
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: مدروآرب دایرف  مدیزرل و 

( . 5  ) .تسا رتزیگنا  تفگش  میقر  فهک و  باحصا  زا  وت  سدقم  رس  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 

يارب هک  ار  ینامرف  دایز  نب  هللادیبع  .دنک  تاقالم  ار  هللادیبع  ات  تفر  هرامالراد  هب  هرـسکی  تشگزاب  هفوک  هب  نوچ  زین  دعـس  نبرمع 
ادـخ هب  تفگ : دـش  جراخ  هرامالاراد  رقم  زا  هکنآ  زا  سپ  دروآ و  هناهب  دعـس  نبرمع  .درک  بلط  يو  زا  دوب  هدرک  رداص  ماما  لتاق 
عطق ار  ما  يدنواشیوخ  هتشر ي  مدرک و  هللادیبع  زا  يرادربنامرف  دنوادخ و  ینامرفان  .تسین  نم  زا  رتراکنایز  سک  چیه  هک  دنگوس 

( . 6  ) .متخاس

زا تفگ  مدـش ، ایوج  ار  شلاوحا  البرک  زا  تعجارم  رد  متـشاد ، یتسود  هقباس ي  دعـس  نبرمع  اب  نم  دـیوگ : یم  ملـسم  نب  دـیمح 
.مدش بکترم  یمیظع  هانگ  مدیرب و  ار  مکیدزن  يدنواشیوخ  .درکن  تعجارم  هناخ  هب  نم  زا  رتدـب  يرفاسم  چـیه  اریز  سرپن  ملاوحا 

( . 7)

هحفص 109) ) 

دـندش و یم  جراخ  مدرم  تفر ، یم  دجـسم  هب  هاگره  .دـندنادرگرب  يور  وا  زا  دـنتفرگ و  هراـنک  دعـس  نبرمع  زا  مدرم  لاـح  ره  هب 
( . 8  ) .درک هشیپ  ینیشن  هناخ  دش  هتشک  هک  ینامز  ات  اذل  .دنداد  یم  مانمشد  يو  هب  ناگمه 

هفوک هب  ادهـش  سوئر  اب  هارمه  دنتـشارفا  هزین  رب  هکنآ  زا  سپ  دـندرب و  هفوک  نوریب  هب  ار  ماـما  كراـبم  رـس  هللادـیبع  روتـسد  هب  ( 1)
.دندنادرگزاب

ار یثیداحا  ترضح  نآ  زا  دش و  بایفرش  ادخ  لوسر  رضحم  هب  هیبیدح  حلـص  زا  دعب  قمح  نبورمع  ص 402 . مومهملا ، سفن  ( 2)
هیما ینب  اب  هزرابم  رد  ار  يدع  نبرجح  هک  تسا  ع )  ) یلع نایعیش  زا  .تفر  هفوک  هب  سپس  دش و  نکاس  ماش  رد  ادتبا  .درپس  رطاخ  هب 

ار وا  هیواعم  تفر و  لصوم  هب  .درک  يرای 
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(. ج 3 ص 1173 باعیتسالا ،  ) .دندز هزین  رب  ار  شرس  تشک و  ار  وا  لصوم  یکیدزن  يراغ  رد  هکنیا  ات  درک  بیقعت 

ج 5 ص 46. هبکاسلا ، هعقولا  ( 3)

هیآ 9. فهک »  » هروس ي ( 4)

ج 2 ص 117. دیفم ، داشرا  ( 5)

ص 118. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 232. لاوطلا ، رابخا  ( 7)

ص 414. مومهملا ، سفن  ( 8)

تلاسر نادناخ  يرگاشفا 

تلاسر نادناخ  يرگاشفا 

لاس جنپ  ع )  ) یلع يرادمامز  نارود  رد  شیپ  لاس  جنپ  تسیب و  دودح  اهنآ  دوب  توبن  نادناخ  رازآ  بجوم  مدرم  هاگن  راب  ینیگنس 
لکش هب  تیعضو  زورما  اما  دندوب ، بنیز  هسردم ي  نادرگاش  یچاشامت  نانز  زا  يرایـسب  .دندوب  هدرک  هبرجت  ار  نایفوک  اب  یگدنز 

: دز دایرف  موثلک  ما  .تسا  يرگید 

(1 (.« ) ص  ) یبنلا مرح  یلا  اورظنت  نا  هلوسر  هللا و  نم  نویحتست  اما  هفوکلا  لها  ای  »

»؟ دیا هتخود  مشچ  ربمایپ  هداوناخ  هب  هک  دینک  یمن  مرش  وا  هداتسرف ي  ادخ و  زا  هفوک  مدرم  يا  »

؟ دیتسه هفیاط  مادک  زا  ارسا  امش  دیسرپ : ینز 

( . 2  ) .میتسه ص )  ) دمحم لآ  ناریسا  دنتفگ :

تفـشآرب و هرظنم  نیا  ندـید  اب  موثلک  ما  .دـندوب  هدروآ  ودرگ  امرخ و  ناـن و  ارـسا  ناـکدوک و  يارب  مدرم  زا  یخرب  ناـمز  نیا  رد 
: تفگ

( . 3  ) .تفرگ ناکدوک  ناهد  زا  ار  امرخ  نان و  سپس  .تسا  مارح  نادناخ  ام  رب  هقدص  نایفوک  يا 

: دومرف دوب ، هدرک  شروجنر  بت  دندوب و  هتسب  ار  شیاپ  تسد و  هک  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  دندرک ، نتسیرگ  هب  عورش  مدرم 

».؟ نذا انلتق  نمف  انلجا  نم  نوعجرتی  نوکبی  ءالؤه  نا  الا  »
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؟ دنا هتشک  ار  ام  یناسک  هچ  سپ  دنزیر ؟ یم  کشا  ام  يارب  مدرم  نیا  »

هحفص 110) ) 

، دیبوک لمحم  هبوچ ي  رب  ار  دوخ  رس  دید ، هزین  رب  ار  ع )  ) ماما رس  يربک  بنیز  نوچ  درک و  رییغت  هفوک  ياضف  مارآ  مارآ 
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رـس و رب  نانز  دننام  نادرم  دندز و  یم  كاچ  ار  دوخ  ياهنابیرگ  مدرم  .دش  بیجع  ینادرگرـس  تریح و  کی  راچد  یمومع  راکفا 
یبوخب ار  اروشاع  نازورف  لعـشم  دنک و  اپرب  هماگنه  ع )  ) یلع رتخد  ات  دوب  یتصرف  دوب ، بنیز  يربمایپ  ماگنه  لاح  .دندز  یم  هنیس 

.دنایامنب

زا دـعب  دوشگ و  راگدورپ  شیاتـس  دـمح و  هب  نابز  تفرگارف  ار  اضف  توکـس  نوچ  دز و  بیهن  مدرم  رـس  رب  مالـسا  گرزب  يوناـب 
: دومرف ادخ  لوسر  هب  مالس 

اهلزغ تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  هرفزلا ، تاده  هربعلا و ال  تاقر  الف  الا  لذخلا ، ردغلا و  لتخلا و  لها  ای  هفوکلا ، لها  ای  دعب  اما 
وا ءادعالا ، زمغ  ءامالا و  قلم  بذکلا و  فنشلا  بجعلا و  فلصلا و  الا  مکیف  له  مکنیب ، الخد  مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم 

.نودلاخ متنا  باذعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخس  نا  مکسفنا  مکل  تمدق  ام  سئب  الا  هدوحلم ، یلع  هضفک  وا  هنمد  یلع  یعرمک 

نل اهرانـشب و  متینم  اـهراعب و  متیلب  دـقف  ـالیلق ، اوکحـضا  اریثـک و  اوکباـف  ءاـکبلاب  ءاـیرحا  مکناـف  اوکباـف  هللاو  لـجا  یخا ؟ نوکبتا 
مکبزح و ذاعم  مکبرح و  ذالم  هنجلا و  لها  بابـش  دیـس  هلاسرلا و  ندـعم  هوبنلا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  ادـبا و  اهوضحرت 

تمدـق ام  ءاس  الا  مکتجحم ، رانم  مکججح و  هردـم  مکتلتاقم و  دـنع  هیلا  عجرملا  مکتلزان و  عزفم  مکملک و  یـسآ  مکملـس و  رقم 
.مکثعب مویل  نورزت  ام  ءاس  مکسفنا و  مکل 

يدیالا و تبت  یعسلا و  باخ  دقل  اسکن ، اسکن  ،و  اسعت اسعتف 

هحفص 111) ) 

.هنکسملا هلذلا و  مکیلع  تبرض  هللا و  نم  بضغب  متؤب  هقفصلا و  ترسخ 

؟ متیرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمل دبک  يا  مکلیو  نوردتا 
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نرطفتی تاومسلا  داکت  ادا  ائیش  متتج  دقل  متکفـس ؟ هل  مد  يا  و  متکهتنا ؟ هل  همرح  يا  و  متزربا ؟ هل  همیرک  يا  و  متثکن ؟ دهع  يا  و 
.اده لابجلا  رخت  ضرالا و  قشنت  هنم و 

باذـعلا .امد و  ءامـسلا  رطمت  نا  متبجعفا  ءامـسلا ، لم ء  وا  ضرالا  عالطک  ءاقرخ  ءامقف  ءاوس  ءاـقنع  ءاعلـص  ءاـهوش  اـهب  متتج  دـقل 
انل و کبر  نا  الک  راثلا ، توف  هیلع  فاخیال  رادبلا و  هزفحی  لجوزع ال  هناف  لهملا ، مکنفختسی  الف  نورصنی ، مه ال  يزخا و  هرخالا 

.داصرملاب مهل 

امش ياه  هلان  دابم و  کشخ  ناتیاهمـشچ  کشا  تیمح ! تریغ و  زا  ناگدنام  مورحم  نوسفا و  رکم و  تعامج  يا  هفوک ، مدرم  يا 
ناتیاهدنگوس امش  دلسگب ، مه  زا  ار  نآ  ياه  هتشر  دزیر و  مه  رد  ار  دوخ  تفاب  دوپ  رات و  هک  تسا  ینز  لثم  امش  لثم  .دوشن  مارآ 

راکتمدخ ناکزینک  دننامه  و  غورد ؟ ینمـشد و  رورغ و  هفازگ ، زج  دیراد  هچ  امـش  دیراد ، رارق  شیوخ  يدوبان  داسف و  زیواتـسد  ار 
هرقن نوچ  و  دنک ، یم  دشر  نآ  رب  دنک و  یم  هیذغت  یناویح  تالوضف  زا  هک  يا  هزبس  دننامه  ای  و  ندرک ؟ ینیچ  نخس  یـسولپاچ و 

هتخودنا يا  هشوت  دب  هچ  دوخ  يارب  دیدنـسپان ! تشز و  ینورد  اما  هدنبیرف  يرهاظ  ياراد  دننک ، تنیز  نادب  ار  اهروگ  يور  هک  يا 
نامیپ امـش ) اـیآ  دـینز ؟ مقر  دوخ  يارب  ار  وا  یگـشیمه  باذـع  دـیروآ و  مشخ  هب  ار  دوخ  يادـخ  اـت  دـیا  هداتـسرف  شیپ  زا  دـیا و 

هک دینک  هیرگ  دنک ؟ یم  هیرگ  ع )  ) نیسح مردارب  يارب  نانکش (

هحفص 112) ) 

ات گنن  نیا  هکل ي  تسامش و  ریگنابیرگ  نایوما ( هعجاف  گنن ) نیا  هک  دیدنخب  مک  دینک و  هیرگ  رایسب  .تسامش  هتسیاش ي  کشا 
نانچ نآ  دنام ؛ دهاوخ  امش  ناماد  رب  هشیمه 
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.تسش دیناوتن  دوخ  زا  زگره  هک  یگنن  هکل ي 

؟ دیـشک ار  تشهب  ناناوج  دیـس  و  ص )  ) ادخ لوسر  هشوگرگج  هک  یلاح  رد  دـینک  كاپ  ار  گنن  هکل ي  نیا  دـیهاوخ  یم  هنوگچ 
نوخ ناهد  اب  هک  یمخز  دننام  هن  دوب و  امش  مایتلا  شمارآ و  هیام ي  حلـص  رد  امـش و  هاگهانپ  رگنـس و  گنج  رد  هک  یـسک  نامه 

.دیدرک یم  يور  وا  هب  اهزیتس  اهیراگزاسان و  رد  دوب و  وا  هب  امش  دیما  اهیاروشد  اهیتخس و  رد  .ددنخب  امش  يور  هب  دولآ 

امش ياهـشود  رب  تمایق  زور  ات  هک  یهانگ  راب  تسا و  يا  هشوت  دب  دیداتـسرف ، دوخ  ترخآ ( رفـس ) يارب  هک  یهار  هشوت ي  دینادب 
.تسا دنسپان  گرزب و  سب  یهانگ  درک ، دهاوخ  ینیگنس 

امش ياهتسد  دادن و  رمث  يدیماان  زج  ناتشالت  يا ! ینوگنرس  هچ  مه  نآ  داب  نوگنرس  ناتمچرپ  يا ! يدوبان  هچ  مه  نآ  دیوش  دوبان 
.دش یمتح  امش  یگدنکفارس  تلذ و  دیدیرخ و  دوخ  رب  ار  یهلا  مشخ  .درک  نایز  ایند ) رد  یتح   ) ناتیالاک دش و  هدیرب 

نوریب هدرپ  زا  ار  مرح  نانیـشن  هدرپ  هنوـگچ  و  دیتسـسگ ؟ یناـمیپ  هچ  و  دیتفاکـش ؟ ادـخ  لوـسر  زا  يرگج  هـچ  هـک  دـیناد  یم  اـیآ 
!؟ دیتخیر ییاهنوخ  هچ  و  دیدیرد !؟ اهنآ  زا  یتمرح  هچ  و  دیدیشک ؟

اهنیمز و  دـشاپب ! مه  زا  اهنامـسآ  نآ ، ساره  زا  تسا  کـیدزن  هـک  تفگـش  ناـنچ  نآ  دـیداد ، ماـجنا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  يراـک 
نآ زا  هک  یناشیرپ  هدیچیپ ي  مهرد  موش و  زوس و  تقاط  اسرفناج و  راوشد و  سب  یتبیصم  هچ  .دزیر  ورف  مه  زا  اههوک  و  دفاکشب !

هحفص 113) ) 

.تسا نامسآ  نیمز و  یگدرشف  مهرد  دننامه  تعسو  یگرزب و  رد  تسین و  يزیرگ  هار 

؟ درابب نوخ  نامسآ  مشچ  زا  رگا  دیوش  یم  تفگش  رد  ایآ 

يارب ترخآ  تازاجم  زا  يرفیک  چیه 
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.دش دنهاوخن  يرای  یفرط  چیه  زا  رگید  هیما ) ینب  نارس   ) نانآ تسین و  رت  هدننکراوخ  امش 

) هانگ یب  نوخ ) ندش  لامیاپ  زا  تسا و  هزنم  كاپ و  اهراک  رد  یگدزباتـش  زا  گرزب  دـنوادخ  هک  دزاسن  رورغم  ار  امـش  تلهم  نیا 
( . 4  ) .تسامش ام و  نیمک  رد  دنک و  یم  تسارح 

تخس ضرعم  رد  مدرم  هدش و  هدیرفآ  اروشاع  رگید  راب  یتشادنپ  دندیزگ ، یم  نادند  هب  ار  ناشیاهتـسد  هفوک  هدز ي  تریح  مدرم 
.دنا هتفرگ  رارق  یهلا  ياهتازاجم  نیرت 

: درک تئارق  ار  تایبا  نیا  يربک  بنیز  هاگنآ 

مکل یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام 

ممالا رخآ  متنا  متعنص و  اذام 

یتمرکت يدالوا و  یتیب و  لهاب 

مدب اوجرض  مهنم  يراسا و  مهنم 

مکل تحصن  ذا  یئازج  کلذ  ناک  ام 

یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا 

مکب لحی  نا  مکیلع  یشخال  ینا 

مرا یلع  يدوا  يذلا  باذعلا  لثم 

هحفص 114) ) 

تما امـش  هک  یلاح  رد  دـیداد  ماـجنا  هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  دـنک : لاؤس  امـش  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هاـگنآ  تفگ  دـهاوخ  هچ 
!؟ دیدوب نیرخآ 

رو هطوغ  دوخ  نوخ  رد  رگید  یهورگ  دـنا و  هدـش  امـش  ریـسا  یهورگ  هک  دـیرگنب  نم  مرح  نانیـشن  هدرپ  نادـنزرف و  تیب ، لها  هب 
دیآ دورف  امـش  رب  یباذـع  هک  مراد  نآ  میب  .دـینک  افج  منادـناخ  قح  رد  هک  دوبن  نینچ  مدوب  امـش  هاوخکین  هک  نم  شاداـپ  .دنتـسه 

.دناشک يدوبان  هب  ار  مرا  موق  هک  یباذع  دننام 

.درک هدنز  اهدای  رد  ار  ع )  ) یلع دای  هرطاخ و  بنیز  نانخس 

باتکلا ما  هزاریش ي  يا  بنیز 
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بارتوب نابز  وت  ماک  هب  يا 

مشخ نافوت  رس  هبرس  تنایب  يا 

مشچ وت  نافوت  هب  دزود  یم  حون 

ادخ ریش  تبیه  تمالک  رد 

یضترم راقفلاوذ  تنابز  رد 

یلولا تخا  يا ؟ درک  تیاه  هبطخ 

یلع ریشمش  راک  ار  یتسار 

اوتکسا زا  يا  هدرب  اهنت  ناج ز 

اوطنقتال هیآ ي  حور  وت  يا 

تمشخ ياوآ  دینش  نوچ 
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سرج ار 

سفن زا  داتفا  شیوخ و  زا  یهت  دش 

هحفص 115) ) 

یلع نیریش  ناج  يا  وگ  زاب 

( . 5  ) یلع نیرید  درد  ناتساد 

: دومرف دمآ و  تاداس  همع ي  یلست  هب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما 

يا و هملعمریغ  هملاع ي  وت  هک  ساپـس  ار  يادخ  دنریگ و  تربع  دوخ  ناگتفر  زا  دـیاب  دـنا  هدـنام  هک  نانآ  .دیـشاب  مارآ  ناج  همع  »
« .دنادرگ یمن  زاب  ار  ناگتفر  ام ، يراز  هیرگ و  يدنمدرخ و  هتخوماین 

( . 6  ) .درک رقتسم  همیخ  رد  دروآ و  دورف  اهبکرم  زا  ار  تیب  لها  ییاهنتب  درک و  اپرب  يا  همیخ  دوخ  ماما  هاگنآ 

تبون لاح  دوب و  هدـیدن  نالان  ناشیرپ و  نینچ  زور  نآ  دـننام  ار  مدرم  سک  چـیه  هک  دوب  هدـمآرد  یتروص  هب  هفوک  ياوه  لاـح و 
.دیازفیب هیما  ینب  یناطیش  نادناخ  ییاوسر  رب  ات  دوب  رگید  ینزریش 

: تفگ دوشگ و  نخس  هب  بل  ( 7  ) يرغص همطاف ي  سپ 

، هل کیرشال  هدحو  هللا  هلا  نا ال  دهـشا  و  هیلع ، لکوتا  هب و  نمؤا  هدمحا و  يرثلا ، یلا  شرعلا  هنزو  یـصحلا  لمرلا و  ددع  هللادمحلا 
.تارت لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  طشب  اوحبذ  هدالوا  نا  و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  و 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هیـصول  دوهعلا  ذـخا  نم  هیلع  تلزنا  ام  فالخ  لوقا  نا  و  بذـکلا ، کـیلع  يرتفا  نا  کـب  ذوعا  ینا  مهللا 
، هللا تویب  نم  تیب  یف  سمالاب  هدلو  لتق  امک  بنذ ، ریغ  نم  لوتقملا  هقح  بولسملا  مالسلا )

هحفص 116) ) 

بیط هبیقنلا ، دومحم  کیلا  هتـضبق  هتامم ، دـنع  هتایح و ال  یف  امیـض  هنع  تعفد  ام  مهـسوؤرل ! اسعت  مهتنـسلاب ، هملـسم  رـشعم  اهب  و 
و اریغـص ، مالـسالل  بر  ای  هتیدـه و  لذاع ، لذـعال ، مئال و  همول  کـیف  هذـخأت  مل  بهاذـملا ، روهـشم  بقاـنملا ، فورعم  هبیرـضلا ،

مل و  اریبک ، هبقانم  تدمح 
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ادهاجم هرخآلا  یف  ابغار  اهیلع ، صیرح  ریغ  ایندلا  یف  ادـهاز  کیلا  هتـضبق  یتح  هلآ  یلع و  کتاولـص  کلوسرلو  کل  احـصان  لزی 
.میقتسم قیرط  یلا  هتیده  هترتخاف و  هتیضر  کلیبس ، یف  کل 

لعج و  انـسح ، انءالب  لعجف  انب ، مکالتبا  و  مکب ، هللا  انالتبا  تیب  لها  انا  ءالیخلا ، ردـغلا و  رکملا و  لها  اـی  هفوکلا ، لـها  اـی  دـعب  اـما 
انلضف هتمارکب و  هللا  انمرکا  هدابعل ، هدالب  یف  ضرالا  یف  هتجح  و  هتمکح ، همهف و  ءاعو  هملع و  هبیع  نحنف  انیدل ، همهف  اندنع و  هملع 
دالوا اناک  ابهن ، انلاوما  الالح و  انلاتق  متیار  انومترفک و  انومتبذکف و  الیضفت ، هقلخ  نم  ریثک  یلع  ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنب

هب تحرف  مکنویع و  کلذب  ترق  مدـقتم ، دـقحل  تیبلا  لها  انئامد  نم  رطقت  مکفویـس  و  سمالاب ، اندـج  متلتق  امک  لباک ، وا  كرتلا 
تلان انئامد و  نم  متبـصا  امب  لذجلا  یلا  مکـسفنا  مکنوعدـت  الف  نیرکاملا ، ریخ  هللاو  مترکم  ارکم  و  هللا ، یلع  مکنم  ءارتجا  مکبولق 
الیکل ریـسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اهاربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  همیظعلا  ایازرلا  هلیلجلا و  بئاصملا  نم  انباصا  ام  ناف  انلاوما ، نم  مکیدـیا 

.روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  امب  وحرفتال  مکتاف و  ام  یلع  اوسأت 

، ضعب سأب  مکضعب  قیذی  متبسک و  امب  مکتحسیق  تامقن  ءامسلا  نم  ترتاوت  و  مکب ، لح  دق  ناکف  باذعلا  هنعلا و  اورظتناف  مکلابت 
سفن هیا  وا  مکنم ، انتنعاط  دی  هیا  نوردتأ  مکلیو  نیملاظلا  یلع  هللا  هنعل  الا  انومتملظ ، امب  همایقلا  موی  میلالا  باذعلا  یف  نودلخت  مث 

یلع عبط  مکدابکا و  تظلغ  مکبولق و  تسق  انتبراحم ، نوغبت  انیلا  متیشم  لجر  هیاب  ما  انلاتق ، یلا  تعزن 

هحفص 117) ) 

یلع متخ  مکتدئفا و 
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.نودتهتال متناف  هواشغ  مکرصب  یلع  لعج  مکل و  یلما  ناطیشلا و  مکل  لوس  و  مکرصب ، مکعمس و 

یبا نب  یلع  هیخاب  متردـغ  مث  مکیدـل ، هلوحذ  و  مکلبق ، ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  تارت  مک  هفوکلا  لها  ای  مکل  اـبت 
: لاقف رختفم  کلذب  رختفا  رایخالا و  نیبیطلا  یبنلا  هرتع  هینب  و  يدج ، مالسلا ) هیلع   ) بلاط

یلع ینب  ایلع و  انلتق  نحن 

حامر هیدنه و  فویسب 

كرت یبس  مهءاسن  انیبس  و 

حاطن ياف  مهانحطن  و 

عقاو مظکاف  سجرلا ، مهنع  بهذاو  مهرهط ، هللا و  مهاکز  موق  لتقب  ترختفا  بلثـالا ، کـل  ثکثکلا و  لـئاقلا  اـهیا  کـیفب  تلاـقف :
.مکیلع هللا  انلضف  ام  یلع  مکل  الیو  انومتدسح  هادی ، تمدق  ام  يرما  لکل  امنا  و  كوبا ، یعقا  امک 

انروحب ارهد  شاج  نا  انبنذ  امف 

اصم اعدلا  يراویال  جاس  كرحب  و 

.رون نم  هل  امف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  و  ءاشی ، نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ 

نامیا وا  هب  .منک  یم  شیاتس  شرف  ات  شرع  ینیگنس  تمظع و  هب  ار  وا  میوگ و  یم  ساپس  اهنش  دادعت  اهگیر و  رامش  هب  ار  دنوادخ 
هداتـسرف ي هدـنب و  ص )  ) دـمحم تسین و  هناـگی  دـنوادخ  زج  يدوـبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  مـنک و  یم  لـکوت  وا  رب  ما و  هدروآ 

.تسوا

صاصق ماقتنا و  دروم  ات  دندوب  هتـشکن  ار  یـسک  نانآ  هکنآ  اب  دندرک ، حبذ  تارف  رانک  رد  هنـشت »  » ار وا  نادنزرف  هک  يربمایپ  نامه 
وت هب  اوران  غورد و  هب  ار  ینخس  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ  .دنریگ  رارق 

هحفص 118) ) 

نامیپ ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوخ  نیـشناج  يارب  وت  ربمایپ  .مروآ  نابز  هب  ار  ینخـس  يا  هدرک  لزان  هچنآ  فـالخرب  مهد و  تبـسن 
هانگ یب  ار  وا  دندرک و  بصغ  ار  وا  قح  یلو  تفرگ ،
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دوبان هک  دندوب ، ناملسم  نابز  هب  هک  نانآ  دندرک ، دیهش  ادخ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  ار  وا  دنزرف  زورید  هک  هنوگ  نامه  دنتـشک ؛
.یناملسم نیا  داب 

هک يدناوخارف  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  ات  دندرکن  يرای  ار  ع )  ) یلع تلحر ، هظحل ي  تایح و  ماگنه  رد  هاگ ، چیه  مدرم ( نیا  (
شهوکن زا  .راکشآ  حضاو و  وا  شور  دوب و  ماع  صاخ و  هرهش ي  شلیاضف  تشاد و  هدنبیز  كاپ و  يداهن  هدیدنسپ و  یقالخا  وا 

يوخ قلخ و  ار  يو  یگرزب  رد  و  يدومرف ، تیاده  مالـسا  هب  یکدوک  زا  ار  مردـپ  .دیـسرت  یمن  يدـحا  تمالم  زا  دیـساره و  یمن 
تتمحر راوج  هب  مه  ار  وا  ات  تشاد ، قدـص  صولخ و  رـس  زا  يراـتفر  تا  هداتـسرف  وت و  اـب  وا  يدوتـس و  ار  شبقاـنم  يداد و  وکین 

نانچ نآ  وت  هار  رد  .دوب  ترخآ  يوس  هب  وا  لـیامت  هکلب  دوبن ، نآ  دـنمزآ  تشادـن و  اـیند  هب  یتبغر  هقـالع و  چـیه  وا  .يدـناوخارف 
.يدرک تیاده  تسار  هار  هب  يدیزگرب و  ار  وا  هک  درک  هدهاجم 

ام هلیسو ي  هب  ار  امش  امش و  هب  ار  ام  ادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام  یهاوخدوخ ! ییافو و  یب  گنرین و  یلاها  يا  هفوک ، مدرم  يا  ناه 
تمارک ام  هب  ار  دوخ  تمکح  شناد و  دـنوادخ  میدـمآرب و  یکین  هب  یهلا  ناـحتما  هدـهع ي  زا  اـم  .داد  رارق  شیوخ  نومزآ  دروم 
یمارگ دوخ  تمارک  هب  ار  ام  .تسا  هدرامگ  دوخ  ناگدنب  رب  وا  هک  میتسه  یتجح  نامه  میتسه و  وا  ياه  هنازخ  نابهگن  ام  دومرف و 

یـساپسان دیدرک و  بیذکت  ار  ام  امـش  اما  .دیـشخب  يرترب  شناگدـیرفآ  زا  يرایـسب  رب  ص )  ) دـمحم دوخ  ربمایپ  ببـس  هب  تشاد و 
، دیدیزرو

هحفص 119) ) 

ام نوخ  نتخیر 
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! میراتات كرت و  لسن  زا  ام  ییوگ  دیتسناد ، حابم  ار  ناملوما  تراغ  لالح و  ار 

دیتشاد هنیـس  رد  ام  زا  هک  ییاه  هنیک  رطاخ  هب  .دـکچ  یم  ام  نوخ  تامـش  اهریـشمش  زا  ) نونکا دـیتشک و ) ار  ام  گرزب  ياین  زورید 
انامه دـیدش ، دراو  گنرین  رد  زا  وا  اب  دـیدز و  تمهت  نایناهج  دـنوادخ  هب  امـش  .دـیدرگ  نامداش  ناتیاهلد  دـش و  نشور  ناتمـشچ 
دورف ام  رب  هک  یتبیـصم  نیا  اریز  دیـشابن ، داش  ناملاوما  تراغ  ام و  نوخ  نتخیر  زا  .تسا  رتزاـسراک  رتشیب و  امـش  زا  ادـخ  گـنرین 

، .تسا ناسآ  يراک  ادخ  يارب  رما  نیا  دوب و  هدروخ  مقر  شنیرفآ  زا  شیپ  و  يدنوادخ » تیـشم   » باتک رد  هک  دوب  یتشونرـس  دمآ 
درادن تسود  دـنوادخ  دـیوشن و  دونـشخ  دومرف  تیانع  ار  امـش  هچنآ  هب  دیـشابن و  كانهودـنا  تسا  هتفر  تسد  زا  هچنآ  هب  امـش  ات 

.دلابب دوخ  رب  هک  ار  یسک 

ار امش  دیراب و  دهاوخ  امش  رب  مادم  ینامـسآ  ياهالب  و  دسر ، یم  هار  زا  دراد  ییوگ  هک  دیـشاب  یهلا  رفیک  راظتنا  رد  دیوش و  دوبان 
هک اریز  دوب ، دیهاوخ  یهلا  هنادواج ي  باذع  رد  مه  زیخاتـسر  زور  رد  تخادـنا و  دـهاوخ  رگیدـکی  ناج  هب  ایند  نیمه  رد  دوبان و 

.داب نارگمتس  رب  ادخ  نیرفن  نعل و  دیدرک و  متس  قحان  هب  ام  هب  تبسن 

نیمادک اب  و  دیدش ؟ یـضار  ام  نوخ  نتخیر  هب  تئیه  نیمادک  اب  و  دیدرک ؟ متـس  ام  هب  تسد  نیمادک  اب  دیناد  یم  ایآ  امـش ! رب  ياو 
اهمـشچ و اـهلد و  تسا و  یگدولآ  ترفن و  مشخ و  زا  رپ  ناـتیاهرگج  تخـس و  امـش  ياـهلد  دـیدرک !؟ هزراـبم  اـم  اـب  دربـن  رد  اـپ 

! دنا هدز  رهم  ار  امش  ياهشوگ 

رظن رد  ار  اهیتشز  مامت  سیلبا 
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راودیما اهنآ  هب  ار  امش  ابیز و  امش 

هحفص 120) ) 

.دیسانش یمن  ار  هار  نونکا  هک  دیشک  يا  هدرپ  امش  ياهمشچ  يور  رب  درک و 

وا زا  ندیشک  ماقتنا  ددصرد  نونکا  هک  تسا  ییاه  هنیک  اه و  ینمـشد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  امـش  هک  دیوش  دوبان  هفوک ، مدرم  يا 
زا ربمایپ و  ترتع  هک  وا  نادـنزرف  اب  نینچمه  و  اـم -  راوگرزب  ياـین  بلاـط -  یبا  نب  یلع  ادـخ ، لوسر  ردارب  اـب  سپـس  دـیدمآرب ،

: دیوگب ار  رعش  نیا  دلابب و  دوخ  رب  امش  زا  یکی  هک ) اجنآ  ات   ) دیدرک ییافو  یب  دندوب  ناکاپ  ناگدیزگرب و 

اب میتفرگ و  تراسا  هب  كرت  ناریـسا  دـننامه  ار  اهنآ  نانز  میتشک و  يدـنه  ياهریـشمش  اه و  هزین  اب  ار  وا  نادـنزرف  و  ع )  ) یلع اـم  »
دنوادخ هک  یلاب  یم  دوخ  هب  یهورگ  راتـشک  هب  ایآ  رعـش ) هدنیوگ ي   ) داب وت  ناهد  رب  كاخ  .میدـناسر » لتق  هب  میدـیگنج و  نانآ 

زوسب و تردـپ  دـننامه  مغ  نیا  رد  يرآ  تسا ؟ هداد  ناما  يدـیلپ  یگدولآ و  ره  زا  ار  ناـنآ  دسانـش و  یم  بیط  هزیکاـپ و  ار  اـهنآ 
هب تبـسن  هک  امـش  رب  ياو  .تسا  هداتـسرف  شیپ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  سک  ره  يارب  هک  ياـسب  نـیمز  رب  ار  دوـخ  گـس  نوـچ 

! دیزرو یم  دسح  تسا  هدومرف  تیانع  دنوادخ  هک  ام  يرترب  ییالاو و 

کی یتح  هک  تسا  کچوک  نانچ  وت  يایرد  یلو  تفرگارف  ار  ناهج  رـسارس  ام  شناد » تمکح و   » ياهایرد رگا  تسیچ  اـم  هاـنگ 
يرون دـنوادخ  ار  سک  ره  دـشخب و  یم  دـنک  هدارا  هک  ره  رب  تسادـخ و  لضف  نیا  و  دـناشوپ !؟ یمن  ار  ییاـیرد  کـچوک  ناویح 

.تشاد دهاوخن  ینشور  هاگ  چیه  هدادن  رارق  شیارب 

هحفص 121) ) 

هنایمکح ي اسر و  هدنبوک ، نانخس  ندینش  اب  مدرم 

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیس يدیشک و  شتآ  هب  ار  نامیاهلد  هک  تسا  سب  ناکاپ ، رتخد  يا  دنتفگ : دنتـسیرگ ، یم  تدشب  هک  یلاح  رد  يرغـص  همطاف ي 
هب ار  مالک  هتـشر ي  ع )  ) یلع رتخد  موثلک  ما  ات  ( 8  ) تسبورف نخـس  زا  بل  همطاف  یتخادـگ و  ار  نامنورد  یتخورفارب و  ار  ام  ياه 

: تفگ نینچ  دوب  بنیز  یگشیمه  يزاونمه  زارمه و  و  ع )  ) یلع بتکم  هدورپ ي  هک  زین  وا  .دریگ  تسد 

مکیلو .اقحـس  مکلابتف و  هومتبکن !؟ هءاسن و  متیبس  و  هومتثرو ، هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  ژلذـخ  مکل  اءؤس  هفوکلا ! لها  اـی 
هیبـص يأ  و  اهومتمــضتهأ ؟ هـمیرک  يا  و  اهومتکفــس ؟ ءاـمد  ياو  مـتلمح ؟ مکروـهظ  یلع  رزو  يا  و  مـکتهد ؟ هاود  يا  نوردــتا 
بزح نوبلاغلا و  مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق ، نم  همحرلا  تعزن  یبنلا و  دـعب  تالاجر  ریخ  متلتق  اهومتبهن ؟ لاوما  يا  و  اـهومتبلس ؟

.نورساخلا مه  ناطیشلا 

، دیدرب تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دـیتشک و  ار  وا  دـیتشاذگ و  اهنت  ار  ع )  ) نیـسح هک  داب  دنـسپان  تشز و  امـش  يامیـس  هفوک ! یلاها  يا 
رارق رازآ  هجنکش و  دروم  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  مرح  نانیـشن  هدرپ  .تسا  هدیـسر  امـش  هب  ثرا  قیرط  زا  لاوما  نآ  ییوگ  هک  نانچنآ 

.دیداد

!؟ دیتخیر ییاهنوخ  هچ  و  دیدیـشک !؟ شود  رب  ار  نارگ  یهانگ  هچ  و  دیتفرگ ؟ ندرگ  ار  یلاب  رزو و  هچ  دیناد  یم  ایآ  دـیوش ، دوبان 
لوسر زا  دعب  هک  دـیدنارذگ  غیت  مد  زا  ار  ینادرم  دـیدرب !؟ جارات  هب  ار  یلاوما  هچ  و  دـیدرک !؟ رادـغاد  ار  يردـقنارگ  ناوناب  هچ  و 

بزح هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هدـش  نک  هشیر  امـش  ياهلد  رد  ینابرهم  هفطاع و  ییوگ  هک  نانچنآ  دـندوب و  اـه  نیرتهب  ص )  ) ادـخ
راکنایز ناطیش  بزح  زوریپ و  ادخ 
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.تسا

هحفص 122) ) 

دورد یهلا و  يانث  زتا  سپ  درب و  دورف  روآ  تهب  یتوکس  هب  ار  مدرم  هراشا  اب  موثلک  ما  نانخـس  زا  سپ  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح 
: دومرف ادخ  لوسر  رب 

نم نبا  انا  تارتال ، لحذ و  ریغ  نم  تارفلا  طشب  حوبذـملا  نیـسحلا  نب  یلع  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع ، دـقف  ینفرع  نم  سانلا ! اهیا 
.ارخف کلذب  یفکف  اربص ، لتق  نم  نبا  انا  هلایع ، یبس  هلام و  بهتنا  همیعن و  بلس  همیرح و  کهتنا 

مث هعیبلا  قاثیملا و  دـهعلا و  مکـسفنا  نم  هوممتیطعا  و  هومتعدـخ ، یبا و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  لـه  هللااـب  مکتدـشان  ساـنلا ! اـهیا 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  نورظنت  نیع  هیاب  مکیأرل ، ءوس  مکـسفنال و  متمدـق  ام  مکلابتف  هومتلذـخ ؟ هومتلتاـق و 

.یتما نم  متسلف  یتمرح  متکهتنا  یترتع و  متلتق  مکل : لوقی 

ع)  ) نیـسح دنزرف  ع )  ) یلع نم  دسانـش ، یمن  ارم  هک  سک  نآ  و  متـسیک ، نم  هک  دـناد  یم  دسانـش  یم  ارم  هک  سک  ره  مدرم ، يا 
ار وا  تمرح  میرح  هدرپ ي  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  .دـندنارذگ  غیت  مد  زا  یهانگ  چـیه  نودـب  تارف  راـنک  رد  ار  وا  هک  متـسه 
دنتشک و يراز  هب  ار  وا  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  .دندیـشک  ریجنز  هب  ار  شا  هداوناخ  دارفا  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما  دندیرد و 

.دنک یم  تیافک  ار  ام  راختفا  نیا 

دیتسب و نامیپ  وا  اب  دیدرک ؟ گنرین  وا  اب  یلو  دـیتشون  همان  مردـپ  هب  هک  دـیروآ  یم  دای  هب  ایآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم ، يا 
!؟ دیتخادرپ زین  راکیپ  هب  وا  اب  و  دیتشاذگ ؟ اهنت  ار  وا  یلو  دیدرک  تعیب 

يأر دیداتسرف و  دوخ  يارب  يا  هشوت  دب  هک  دشکب  ار  امش  ادخ 
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لوسر رادید  هب  مشچ  مادک  اب  دییوگب  نم  هب  دوب ، دنسپان  تشز و  امش 

هحفص 123) ) 

؟ دیتسین نم  تما  زا  امش  رگید  سپ  دیتسکش ، ارم  مرح  میرح  دیتشک ، ارم  ترتع  امش  دیوگب : هک  یماگنه  دیور ، یم  ادخ 

هب ار  مدرم  ماما  سپس  .دنداد  یم  رـس  هلان  تدشب  مادک  ره  دندرک و  یم  خیبوت  ار  رگیدکی  مدرم  دیـسر  اجنیا  هب  ماما  نانخـس  نوچ 
اما دندرک ، مالعا  ماما  رماوا  يارجا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  زین  هفوک  نکـش  نامیپ  هقباسدب و  مدرم  دناوخارف و  دوخ  حیاصن  شریذـپ 

: دومرف ع )  ) داجس ماما 

بر الک و  لبق ؟ نم  یئابآ  یلا  متیتا  امک  یلا  اؤتأت  نا  نودـیرتا  مکـسفنا ، تاوهـش  نیب  مکنیب و  لیح  هرکملا ! هردـغلا  اهیا  تاـهیه !
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لکث  ینـسنی  ملف  هعم ، هتیب  لها  سمالاب و  یبا  لتق  لمدـنی ، اـمل  حرجلا  ناـف  ینم ، یلا  تاـصقارلا 

یتلاسم و  يردـص ، شارف  یف  يرجت  هصـصغ  و  یقلح ، يرجانح و  نیب  هترارم  یمز و  اهل  قش  يدـجو  یبا  ینب  یبا و  لـکث  و  ملس )
.انیلع انل و ال  اونوکت  نا ال 

دننام زین  نم  اب  دـیتسه  ددـصرد  ایآ  .تسا  هدـش  هدیـشک  يا  هدرپ  ناتیاه  هتـساوخ  امـش و  نایم  زاب ! گنرین  ناـیافو  یب  يا  تاـهیه !
هک یگرزب  مخز  نآ  زا  مبلق  زونه  هک  دـنگوس  اـنم  يوس  هب  ( 9  ) تاصقار يادخ  هب  دش ، دهاوخن  نینچ  زگره  دـینک ؟ راتفر  مناردـپ 

هدرکن شومارف  ار  ادخ  لوسر  تلحر  غاد  زونه  .تسا  هتفاین  مایتلا  دیتخاس  دراو  نآ  رب  شنارای  نادنزرف و  مردپ و  ماع  لتق  زا  زورید 
رد ار  نآ  خلت  هزم ي  زونه  درک و  دیپس  ارم  تروص  رـس و  يوم  مراوگرزب  دج  ردپ و  نادنزرف  مردـپ و  ياهتبیـصم  درد و  هک  مدوب 

ساسحا دوخ  يولگ 
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زا هن  هک  تسا  نیا  امش  زا  نم  هتساوخ ي  تحیصن و  .تسا  هدنام  نم  هنیس ي  هسفق ي  رد  زونه  اسرفناج  مالآ  نیا  هودنا  منک و  یم 
ام

هحفص 124) ) 

.دیزادرپب گنج  هب  ام  اب  هن  دینک و 

: داد همتاخ  ریز  تایبا  اب  ار  دوخ  نانخس  ماما 

هخیش نیسحلا و  لتق  نا  ورغال 

امرکاو نیسح  نم  اریخ  ناک  دق 

يذلاب هفوک  لها  ای  اوحرفت  الف 

امظعا کلذ  ناک  نیسح  بیصا 

هءادف یسفن  رهنلا  طشب  لیتق 

امنهج ران  هدارا  يذلا  ءازج 

.دش هتشک  زین  دوب  رتهب  ع )  ) نیسح زا  هک  شراوگرزب  ردپ  دش ، هتشک  ع )  ) نیسح رگا  تسین  روآ  تفگش 

.تسا گرزب  یتبیصم  نیا  هک  دمآ  دراو  ع )  ) نیسح رب  هک  یتبیصم  نیا  رب  دیشابن  نامداش 

( . 10  ) .تسا منهج  شتآ  تشک  ار  وا  هک  سک  نآ  رفیک  دیسر ، تداهش  هب  تارف  رهن  رانک  رد  هکنآ  يادف  مناج 

هحفص 125) ) 

ص 310. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 1)

ص 63. فوهللا ، ( 2)

ص 310. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 3)

ج 2 ص نیتسردـملا ، ملاعم  . 139 ج 3 ص 141 -  حوتفلا ، یفوـک ، مثعا  نبا  ، 40 ج 2 ص 41 -  نیـسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 4)
ج 45 ص 109. راونالاراحب ، ، 145  - 146

.يدهاجم یلع  دمحم  رعش  ( 5)
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ج 2 ص 109. جاجتحالا ، یسربط ، ( 6)

باطخ يو  هبطخ ي  نتم  هلمج ي  اما  ع .)  ) نیسح ماما  رتخد  ار  وا  یهورگ  دنا و  هتسناد  ع )  ) یلع ماما  دالوا  زا  ار  ناشیا  یضعب  ( 7)
.تسا ع )  ) یلع روظنم  دارم و  هک  سمالاب ) اندج  متلتق  امک   ) تسا نیسح  ماما  رتخد  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تلالد  هفوک  مدرم  هب 

ج 2 ص 104. جاجتحالا ، یسربط ، ( 8)

.دندرب یم  تافرع »  » و ینم »  » هب هکم »  » زا ار  ادخ  هناخ ي  ناریاز  هک  ینارتش  ( 9)

ص ج 45 ، راونالاراحب ، ج 2 ص 117 ، جاجتحالا ، یسربط ، ( 10)
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.تسا هدمآ  یسلجم  همالع  بیترت  ساسا  رب  زین  هبطخ  بیترت  . 112

دایز نبا  هاگراب  رد 

دایز نبا  هاگراب  رد 

لقتنم تموکح  هاگتـسد  هب  ار  هفوک  مدرم  اب  بنیز  يوگ  تفگ و  اصوصخ  ع ،)  ) نیـسح نادـناخ  ياه  هبطخ  ربخ  ناسوساج  اـیوگ 
هب ار  شا  یمنهج  تردق  زا  يا  هشوگ  تفرگ  میمـصت  دوخ  ماکح  یمامت  شور  هریـس و  دننامه  زین  دایز  نب  هللادیبع  دـندوب و  هدرک 

روضح وا  ماع  هرابرد  رد  هک  دوب  یناسک  نابزیم  دایز  نبا  هدش ي  ریمعت  هزات  رصق  .دنایامنب  ص )  ) ربمایپ هدید ي  تبیـصم  تیب  لها 
دندرک رقتسم  هژیو  یهاگیاج  رد  ار  دعس -  نبرمع  هاپس  یماظن  نارس  هفوک -  رد  هیما  ینب  تنایخ  ماع  سلجم  ناگدننادرگ  .دنتشاد 
طیحم هللادیبع  لفحم  رب  دنداد و  رارق  سلجم  فارطا  رد  دنتشاد  رارق  هزین  رب  هک  هنوگ  نامه  زین  ار  البرک  نادیهش  سدقم  ياهرس  و 

دز یم  هبرض  ماما  ياهنادند  بل و  رب  بوچ  اب  وا  تشاد و  رارق  دایز  هللادیبع  لباقم  رد  زین  ع )  ) نیسح ماما  كرابم  رـس  و  ( 1  ) دندوب
یفالت ار  ردـب  گنج  هرخالاب  هللادـبع ، یبا  يا  يدـش ، ریپ  دوز  ردـق  هچ  يراد ، ییاـبیز  ياهنادـند  هچ  ع )  ) نیـسح يا  تفگ : یم  و 

( . 2  ) .میدرک

ینیب شیپ  یحو  نادناخ  ریقحت  يارب  يدیهمت  ظاحل  ره  زا  هک  دندرک  دراو  هللادیبع  رـصق  هب  یلاح  رد  ار  تیب  لها  يارـسا  ماجنارس 
زین نانز  زا  يدادعت  تسـشن و  رـصق  زا  يا  هشوگ  رد  دش و  سلجم  دراو  تشاد  نت  هب  يا  هنهک  سابل  هک  یلاح  رد  بنیز  .دوب  هدش 

.دنتسشن وا  فارطا  رد 

؟ تسیک نز  نیا  دیسرپ : ربکت  اب  دوب  هتخانش  ار  تاداس  همع ي  الامتحا  هک  هللادیبع 

اما درک ، رارکت  ار  دوخ  لاؤس  رگید  راب  دادن ، خساپ  وا  هب  س )  ) بنیز

هحفص 126) ) 

موس راب  دینشن ، خساپ 
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.دیسرپ زین 

ریـشمش اب  داـیز  نب  هللادـیبع  یناطیـش  یلاـشوپ و  تبیه  ناـس  نیدـب  تخاـس و  هشیپ  توکـس  وا  هب  اـنتعا  یب  ع )  ) یلع یمارگ  رتخد 
نیا تفگ : ناـنز  زا  یکی  هرخـالاب  .داد  رارق  لاـعفنا  عضوم  رد  ار  هفوـک  یلاو  بنیز  هناربدـم ي  راـتفر  تخیر و  ورف  بنیز  توـکس 

.تسا س )  ) همطاف رتخد  س ،)  ) بنیز

اوسر ار  امش  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : مشخ  اب  دید  یم  یـشالتم  بنیز  ییانتعا  یب  اب  ار  دوخ  تیـصخش  رورغ و  هک  هللادیبع 
.دینادرگ غورد  ار  امش  ياه  هتفگ  تشک و  درک و 

: تفگ ناوارف  تبالص  شمارآ و  اب  س )  ) بنیز

« .رجافلا بذکی  قسافلا  حضتفی  امنا  لوقت  امکال  اریهطت  انرهط  و  ص )  ) دمحمب انمرکا  يذلا  دمحلا هللا  »

یم اوسر  هک  تسا  قساف  .دینادرگ  كاپ  اهیدیلپ  زا  ار  ام  تشاد و  یمارگ  ص )  ) دمحم دوخ  هداتسرف ي  ار  ام  هک  ساپـس  ار  يادخ  »
( . 3 « ) .تسا يرگید  هکلب  میتسین  ام  وا  دیوگ و  یم  غورد  هک  تسا  راکبان  ددرگ و 

؟ يدید هنوگچ  تنادناخ  اب  ار  ادخ  راک  تفگ : دایز  نبا 

: تفگ یمارآ  هب  دوب  هدراذگ  شیامن  هب  ار  س )  ) ارهز ماکحتسا  و  ع )  ) ردیح تبالص  هک  بنیز 

نوجاحتف و دایز  نب  ای  مهنیب ، کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلا  ازوربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موقلا  ءالؤه  الیمج ، الا  تیأر  اـم  »
( . 4 « ) .هناجرم نبا  ای  کما  کتلکث  ذئموی ! حلفلا  نمل  رظناف  نومصاخت ،

هحفص 127) ) 

ار وت  نانآ و  دنوادخ  يدوزب  دنتفر و  شیوخ  يدـبا  هاگیاج  يوس  هب  دوب و  هدـش  ردـقم  اهنآ  يارب  تداهـش  ما ، هدـیدن  ییابیز  زج  »
تیازع هب  تردام  تسا ، زوریپ  یسک  هچ  دید  یهاوخ  زور  نآ  رد  .دیامن  یهاوخنوخ  وت  زا  دنک و  يوراد  امـش  نایم  دروآ و  مهارف 

« .هناجرم رسپ  يا  دنیشنب 

بنیز مکحم  تالمج 
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(5  ) درب موجه  يربک  بنیز  يوس  هب  هدارا  نودب  يو  هک  تفوک  مه  رد  نانچ  نآ  ار  هللادیبع  ياوسر  رابکتـسا  یـشورف و  رخف  طاسب 
.درک مارآ  ار  وا  ثیرح  نبورمع  اما 

.داد یلست  وت  نادناخ  و  ع )  ) نیسح نتشک  هب  ار  مبلق  دنوادخ  تفگ : س )  ) بنیز هب  باطخ  رگید  راب  هللادیبع 

نزح هفطاع و  زا  راشرـس  یلد  اب  دوب  اروشاع  ردـتقم  ربماـیپ  و  تماقتـسا ، تباـجن و  ریوصت  هک  وا  درزآ و  ار  بنیز  ناـج  هیاـنک  نیا 
: دومرف

« .تیفتشا دقف  كؤافش  اذه  ناک  ناف  یلصا ، تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلهک و  تلتق  دقل  يرمعل  »

یم یلست  ار  وت  اهنیا  رگا  سپ  يدنک ، اج  زا  ار  ما  هشیر  يدیرب و  ار  ما  یگدنز  ياه  هخاش  یتشک و  ارم  رالاس  هک  دنگوس  مناج  هب  »
!« راد شوخ  لد  دهد ،

.درک یم  نایب  نیگنهآ  ار  تاملک  دوب و  نینچ  زین  شردپ  دروآ ، یم  نابز  رب  گنهامه  نوزوم و  نانخس  نز  نیا  تفگ : هللادیبع 

هدنامرد بنیز  نانخس  لباقم  رد  هک  هللادیبع  ( 6  ) .دوب ما  هنیس  زوس  متفگ  هچنآ  راک !؟ هچ  ییوگ  عجس  اب  ار  نز  دومرف : س )  ) بنیز
؟ يراد مان  هچ  دیسرپ : دنادرگرب و  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دوب  هدش 

« .متسه ع )  ) نیسحلا نب  یلع  : » تفگ ماما 

هحفص 128) ) 

!؟ تشکن ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  دنوادخ  رگم  تفگ : هللادیبع 

(7 « ) .دیتشک ار  وا  امش  تشاد و  مان  یلع  مه  وا  هک  دوب  يردارب  ارم  : » دومرف ماما 

.تشک ار  وا  دنوادخ  هکلب  تفگ : هللادیبع 

: دومرف ماما 

( . 8 « ) .اهمانم یف  تمت  مل  یتلا  اهتوم و  نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  »

« .دریگ یم  شباوخ ، رد  تسا  هدرمن  هک  ار  نآ  زین  و  اهنآ ، گرم  ماگنه  هب  ار  اهناج  دنوادخ  »

: تفگ دوب  هدش  نیگمشخ  رایسب  ع )  ) داجس ترضح  خساپ  زا  هک  هللادیبع 
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! دینزب ندرگ  دیربب و  ار  وا  یهد : یم  تراسج  اب  ارم  خساپ 

: تفگ دیشک و  شوغآ  رد  ار  ماما  دید  نینچ  ار  عاضوا  نوچ  يربک  بنیز 

!« شکب وا  اب  زین  ارم  يراد  ار  وا  نتشک  دصق  رگا  .موش  یمن  ادج  وا  زا  ادخ  هب  تسا ؛ سب  یتخیر  نوخ  ام  زا  هچ  ره  دایز  رسپ  يا  »

نیا منک  یم  نامگ  دوش ، هتـشک  شا  هدازردارب  اـب  هک  دراد  تسود  نز  نیا  تسا ، زیگنا  تفگـش  هچ  يدـنواشیوخ  تفگ : هللادـیبع 
: تفگ ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  ( 9 ! ) دینک اهر  ار  وا  .درذگرد  يرامیب  نیمه  هب  ناوج 

« .هداهش انتمارک  هداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما  دایز !؟ نب  ای  ینددهت  لتقل  ابا  »

»؟ میناد یم  تمارک  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  تسام و  تداع  ندش  هتشک  یناد  یمن  رگم  یناسرت ؟ یم  گرم  زا  ارم  »

دجـسم یکیدزن  رد  يا  هناخ  هب  ار  تیب  لها  ات  داد  نامرف  دوب  هدروخرـس  نامیـشپ و  رایـسب  یـسلجم  نانچ  يرازگرب  زا  هک  هللادـیبع 
هاگنآ دنربب و  مظعا 

هحفص 129) ) 

مدرم زا  شروـش  هنوـگ  ره  زا  يریگوــلج  يارب  و  10 ؛ )  ) درک رـشتنم  اج  ره  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  ربخ  نادـصاق  طـسوت 
قح و هک  تسا  ییادخ  يارب  شیاتـس  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  رب  مدرم ، عامتجا  زا  سپ  ( 11  ) .دنورب دجسم  هب  یگمه  ات  تساوخ 

.تشک ار  شنارای  و  یلع -  نب  نیسح  وگغورد -  رسپ  وگغورد  درک و  يرای  ار  شناوریپ  دیزی و  درک و  زوریپ  ار  تقیقح  لها 

! هناجرم رـسپ  دوشگ : ضارتعا  هب  ناـبز  تساـخرب و  ( 12  ) دوب دوـخ  راـگزور  داـهز  زا  یلع و  نایعیـش  زا  هک  يدزا  فـیفع  هللادـبع 
مد زا  ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  دنا  هدرک  مکاح  ار  وت  هک  ییاهنآ  دیتسه و  تردپ  وت و  وگغورد ، رسپ  وگغورد و 
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!؟ ییوگ یم  نخس  نانمؤم  ربنم  رب  هناروسج  هنوگ  نیا  ینارذگ و  یم  ریشمش 

تـسد زا  ار  وا  يدزا  هلیبق ي  نادرمناوج  اما  درک  رداص  ار  وا  يریگتـسد  روتـسد  دیـشچ  یم  ار  یماکان  معط  راـب  رگید  هک  هللادـیبع 
ادج ندب  زا  ار  يو  رـس  هکنآ  زا  سپ  ریگتـسد و  ار  وا  هللادبع  نارومأم  هرخالاب  اما  دـندرب  نوریب  دجـسم  زا  دـنداد و  ییاهر  نارومأم 

( . 14  ) .دنتخیوآ راد  هب  هفوک  ( 13  ) هخبس ي رد  ار  شندب  دندرک 

لصاح عالطا  دیزی  نوچ  تخاس و  علطم  توبن  نادناخ  تراسا  و  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  زا  ار  دیزی  يا  همان  یط  دایز  نب  هللادیبع 
دوخ اب  هک  یمزاول  ارسا و  ناوراک  اب  هارمه  ادهش  ریاس  ياهرـس  ماما و  سدقم  رـس  هک  داد  روتـسد  هللادیبع  همان ي  هب  خساپ  رد  درک 

( . 15  ) .دوش لیسگ  ماش  يوس  هب  دنراد 

هحفص 130) ) 

ص 260. فطلا ، هعقو  ( 1)

ص 400. ناجشالا ، جعاول  ج 4 ص 343 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  رکاسع ، نبا  ( 2)

ج 7 ص 200. برالا ، هیاهن  ج 3 ص 142 ، حوتفلا ، ج 4 ص 349 ، يربط ، خیرات  ص 323 ، نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 3)

ص 262. فطلا ، هعقو  ج 2 ص 42 ، نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ص 142 ، ج 3 ، حوتفلا ، ( 4)

ج 2 ص 22. نیسحلا ، لتقم  یمزراوخ ، ( 5)

ص 262. فطلاهعقو ، ج 2 ص 115 ، دیفم ، داشرا  ( 6)

.163 ج 5 ص 164 -  يربک ، تاقبط  دعس ، نبا  ج 2 ص 143 ، حوتفلا ، ( 7)

هیآ ي 41. رمز ،»  » هروس ي ( 8)

ج 2 ص 116. دیفم ، داشرا  ( 9)

ثیدح 3. سلجم 31 ، یلاما ، قودص ، خیش  ( 10)

ص 265. فطلا ، هعقو  ج 4 ص 82 ، لماک ، ریثا ، نبا  ج 3 ص 143 ، حوتفلا ، ( 11)

ج 2 ص 135. راحبلا ، هنیفس  ( 12)

.راز هروش  هقطم ي  ( 13)
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ج راونالاراحب ، ( 14)
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ص 119. ، 45

ص 68. فوهلملا ، ( 15)

ماش ات  هفوک  زا 

ماش ات  هفوک  زا 

رفـس نیا  رد  .دـناسرب  ماش  رد  دـیزی  هب  ار  البرک  يادهـش  ياهرـس  و  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  ات  دـیزگرب  ار  ( 1  ) سیق نبرحز  هللادـیبع ،
یحو نادناخ  يارـسا  ناوراک  ماش  ات  هفوک  زا  ( 2  ) .دـندرک یم  یهارمه  ار  وا  يدزا  نایبظ  یبا  نب  قراـط  يدزا و  فوع  نبهدربوبا 

.تسا هداد  خر  یثداوح  لزانم  زا  یضعب  رد  هک  دندمآ  دورف  لزنم  تسیب  رد 

زا یتسد  ناهگان  هک  دـندش  ترـشع  يراسگ و  هداب  لوغـشم  دـندمآ  دورف  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  لـمح  نارومأـم  هک  لزنم  نیلوا  رد 
: تشون راوید  رب  نهآ  زا  یملق  اب  دش و  رادیدپ  راوید 

!؟ دنراد باسح  زور  رد  ار  وا  دج  تعافش  دیما  دنتشک  ار  ع )  ) نیسح هک  یتما  ایآ 

هحفص 131) ) 

لزنم هب  ماـما  رـس  نـالماح  تـیرکت ، لزنم  زا  روـبع  زا  سپ  ( 3  ) .دنتـشگزاب سپـس  دنتخیرگ و  نانابهگن  هنحـص  نیا  هدـهاشم ي  اب 
نآ زا  اروشاع  زور  هلاس  ره  .تخیر  نآ  رب  نوخ  يا  هرطق  دنداد و  رارق  یگنس  يور  رب  ار  ماما  سدقم  رس  دندیـسر ؛ هطقنلا » دهـشم  »

( . 4  ) .دندرک لقتنم  یمولعمان  ياج  هب  ار  گنس  نآ  داد  روتسد  ناورم  نب  کلملادبع  هکنیا  ات  دیشوج  یم  نوخ  گنس 

دراو نیرسنق  هب  تشذگ و  بلح  تاوعد و  قسوج ، هقز ، هدرولا ، نیع  نیبیصن ، لصوم ، هلیخنلا ، يداو  لزانم  زا  شریسم  رد  ناوراک 
ماما سدقم  رـس  زا  هک  درک  هدهاشم  وا  دـش  نایامن  رود  زا  ناوراک  نوچ  .درک  یم  یگدـنز  یحیـسم  یبهار  لزنم  نیا  رد  ( 5  ) .دش
سپ درب ، هعموص  لخاد  هب  دوخ  اب  ار  ماما  رس  یتاظحل  يارب  مهرد  رازه  هد  تخادرپ  اب  يو  .تسا  عطاس  نامسآ  يوس  هب  يرون  (ع )

: تفگ یم  هک  دینش  ییادص 

هب اشوخ 
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.درک ظفح  ار  رس  نیا  مارتحا  هک  یسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  وت و  لاح 

: دومرف ماما  رس  ماگنه  نیا  رد  .دیوگ  نخس  يو  اب  سدقم  رس  نآ  ات  تساوخ  ادخ  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  بهار 

« .ناشطعلا انا  مولظملا  انا  البرکب ، لوتقملا  انا  ارهزلا ، همطاف  نبا  انا  یضترملا و  یلع  یبا  انا  یفطصملا و  دمحملا  نب  انا  »

درک تکرح  ناوراک  نوچ  دروآ و  ناـمیا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نید  هب  دراذـگ و  ماـما  كراـبم  هرهچ ي  رب  ار  دوخ  تروص  بهار 
روبع اب  تفرگ و  شیپ  ار  ماش  هار  ناوراک  هاگنآ  6 ؛ )  ) تسا هدش  لیدبت  گنس  هب  مهرد  رازه  هد  نآ  هک  دندید 

هحفص 132) ) 

ییاهمچرپ هک  یلاح  رد  مدرم  یلاو ، نامرف  هب  .دندش  کبلعب  دراو  صمح  هامح  روبیس ، بلاط ، رفک  رزیـش ، نامعنلا ، هرعم  لزانم  زا 
( . 7  ) .دندروآ هارمه  هب  اشامت  يارب  زین  ار  دوخ  نادنزرف  دندمآ و  ارسا  ناوراک  لابقتسا  هب  دندرک  یم  لمح  دوخ  اب  ار 

: دومرف یحو  نادناخ  یناشیرپ  تراسا و  زا  اهنآ  طاشن  یباداش و  ندید  اب  موثلک  ما 

« .مهنع هملظلا  يدیا  هللا  عفر  مهبارش و ال  هللا  بذعا  مهتارضخ و ال  هللا  دابا  »

« .دنکن هاتوک  اهنآ  زا  ار  ناراکمتس  تسد  دنادرگن و  نیریش  ار  اهنآ  بآ  دنک و  دوبان  ار  اهنآ  ینادابآ  نارمع و  دنوادخ  »

: دومرف شا  همع  یناشیرپ  تیعضو و  ندید  اب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما 

هبئاجع ینفت  الف  نامزلا  وه  و 

هبئاصم يدهت  ام  مارکلا و  نم 

انبذاجت اذ  مک  یلا  يرعش  تیلای 

هبذاجن مل  انارت  هنونف و 

أطوالب باتقا  قوفانب  يرسی 

هبراغ هنع  یمحی  شیعلا  قئاس  و 

مهنیب مورلا  يراسا  نم  انناک 

هبذاک راتخملا  هلاق  انم  ناک 

مکحی هللا و  لوسرب  مترفک 
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( . 8  ) هبهاذم تلض  ام  لثم  متنکف 

رظن زا  نامز  نیا  ياهیتفگش  »
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.تسادیپان نآ  بیاصم  درادن و  ینایاپ  ناگرزب 

هحفص 133) ) 

.میناشک یمن  دوخ  لابند  هب  ار  وا  ام  هک  ینیب  یم  دشک و  یم  دوخ  لابند  هب  اجک  ات  ار  ام  نامز  ياه  هلغشم  هک  متسناد  یم  شاک  يا 

یم تیامح  ار  اهنآ  رـس  تشپ  زا  یناسک  دـننادرگ و  یم  راید  رهـش و  ره  رد  دـنا  هدرک  راوس  نایرع  ياهرتش  رب  هک  یلاح  رد  ار  اـم 
.دننک

! دوب تسردان  تسا ، هدومرف  ربمایپ  هچنآ  ییوگ  میتسه و  اهنآ  نایم  رد  یمور  ناریسا  دننام  يرادنپ 

« .دیسانش یمن  ار  اههار  هک  دیتسه  یناگدرک  مگ  هار  دننام  دیدرک و  تمعن  نارفک  ادخ  لوسر  هب  تبسن  امش ! رب  ياو 

.دنمان یم  رجز »  » ار رحز »  » لفاحم سلاجم و  رد  طلغ  هب  ( 1)

ناوناب و ماـما  رـس  نداتـسرف  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچمه  ص 232 . ج 5  يربط ، خـیرات  ص 118 ، ج 2  دـیفم ، داشرا  ( 2)
ع)  ) داجس ترضح  دندش و  مازعا  ماش  يوس  هب  دندوب  هداهن  ریجنز  وا  ندرگ  رب  هک  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  اب  هارمه  زین  مرح  ناکدوک 
وا هنوگچ  هک  مدیسرپ  مردپ  زا  تسا : هدومرف  ع )  ) رقاب ماما  ج 2 ص 119 . دیفم ، داشرا  .تفگن  نخس  یسک  اب  قشمد  هب  ندیـسر  ات 
رب ار  مردپ  سدقم  رـس  دندرک و  راوس  تشادن  زاهج  دوب و  نایرع  هک  يرتش  رب  ارم  دومرف : دنداد ؟ تکرح  ماش  يوس  هب  هفوک  زا  ار 

یهورگ ار  ام  رس  تشپ  فارطا و  دندرک و  راوس  تشادن  زادناریز  هک  ییاهرطاق  هب  نم  رـس  تشپ  ار  ام  نانز  هدرک و  بصن  يا  هزین 
، راونالا راحب  .میدش  قشمد  دراو  هکنآ  ات  دندز  یم  وا  رـس  رب  هزین  اب  تسیرگ  یم  ام  زا  یکی  نوچ  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  راد  هزین 

رگید ياج  رد  ص 145 . ج 45 ،
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یعبر و ثبش  یلوخ و  رمش و  هک  تیب  لها  راوس  رفن  رازه  اب  هارمه  جاجح  نبورمع  یعبر و  ثبـش  یلوخ و  رمـش و  هک  تسا  هدمآ 
.دـننادرگب ار  اهنآ  يراید  رهـش و  ره  رد  دنتـشاد  تیرومأـم  دـندرب و  ماـش  هب  ار  تیب  لـها  راوس  رفن  رازه  اـب  هارمه  جاـجح  نورمع 

(. ج 2 ص 480 بختنم ، یحیرط ، )

ص 192. هقرحملا ، قعاوص  ص 305 و  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 3)

ص 346. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 4)

یم هدید  نآ  ياهگنـس  هتخت  رب  رتش  ياپ  راثآ  تساجنآ و  رد  حلاص  ترـضح  ربق  دنیوگ  یم  هک  بلح  ماش و  نیب  تسا  يرهـش  ( 5)
(. ص 184 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم   ) .دوش

مهرد تخادرپ  زا  سپ  بهار  دنک : یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ارجام  ص 231  قعاوص ، رد  رجح  نبا  ص 303 . ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 6)
یتخسب تفرگ و  نماد  رب  ار  نآ  داد و  رارق  هزیکاپ  يا  هچراپ  رد  وش و  تسش و  روفاک  کشم و  اب  ار  نآ  ماما ، سدقم  رـس  نتفرگ  و 

وا هداتسرف ي  دنوادخ و  قح  هب  ار  وت  تفگ  اهنآ  ریما  هب  باطخ  دینادرگرب و  رکـشل  هب  ار  رـس  دروآ  نامیا  هکنآ  زا  سپ  تسیرگ و 
ناوراک نتفر  زا  سپ  .دـیرواین  نوریب  قودنـص  زا  ار  نآ  دـینک و  مارتحا  رـس  نیا  اب  يراددوخ و  دـیدرک  هچنآ  زا  مهد  یم  دـنگوس 

نآ بناج  کی  رب  هدش و  گنـس  هب  لیدـبت  اهنآ  دـندش  هجوتم  هک  دنتـشاد  ار  اهمهرد  میـسقت  دـصق  دـندش  کیدزن  قشمد  هب  نوچ 
هتـسب شقن  نوبلقنی » بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و   » نآ رگید  فرط  رب  و  نوملاظلا » لمعی  امع  ـالفاغ  هللا  نبـسحت  ـال  و   » هتـشون

.تسا

ص 55. ماقمق ، راخز ، ( 7)

ج 45، راونالا ، راحب  ( 8)
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ص 126.

ماش نیمزرس 

ماش نیمزرس 

ماگ ینیمزرـس  هب  ادخ  لوسر  ناشیرپ  هتـسخ و  هدز ي  تبیـصم  نادناخ  دش و  رادـیدپ  هیما  ینب  تموکح  زکرم  ياهراوید  ماجنارس 
یهایـس یتشز و  زج  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  هرطاخ ي  دای و  غاب  رد  دوب و  يدرمناوجان  تنایخ و  داسف و  ملظ و  نوناـک  هک  تشاذـگ 
فوفص نتـسکش  رد  دندوب  هیما  ینب  یتاغیلبت  هاگتـسد  ناگدش  تیبرت  هک  ماش  مدرم  .تشادن  دوجو  ماش  نارـس  زا  یناشن  راگدای و 

زا اهنآ  قافن  ایر  زا  زیربل  ياهلد  نونکا  مه  دنتشاد و  هدننک  نییعت  شقن  ع )  ) یلع ماما  تیالو  تموکح و  زا  يریگولج  ناناملـسم و 
هزاورد ي یکیدزن  هب  هلفاـق  نو  اذل چ0 دش ، یم  نامداش  دندوب  هدیـشوپ  تراسا  هماج ي  رهاظ  بسح  هک  تمـصع  نادـناخ  رادـید 
هجوت و دروم  رتـمک  هک  هدـننک  دراو  ماـش  هب  يا  هزاورد  زا  ار  اـهنآ  ـالوا  اـت  درک  تساوخرد  رمـش  زا  س )  ) موثلک ما  دیـسر  قـشمد 

زا ادخ  لوسر  سیماون  دنوش و  اهنآ  هجوتم  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  زا  ار  ادهش  سدقم  رس  ایناث  دشاب و  مدرم  عامتجا 

هحفص 134) ) 

.دنامب ناما  رد  نایماش  هاگن  ریت 

ناوراک دورو  يارب  هک  ( 1  ) تاـعاس هزاورد ي  زا  ار  اـهنآ  درک و  لـمع  ع )  ) یلع رتخد  تساوخرد  فـالخرب  نشوجلا  يذ  نبرمش 
عماج دجـسم  هب  کیدزن  یناکم  رد  درک و  دراو  رهـش  هب  دندوب  هدرک  عامتجا  اجنآ  رد  شیپ  یتاعاس  زا  یناوارف  مدرم  هدش و  نییزت 

.دنشاب مدرم  ياشامت  ضرعم  رد  ات  تخاس  رقتسم  ماش 

، تسا ضراعت  رد  بان  مالـسا  ياهتلاصا  یمامت  اب  هیما  ینب  مالـسا  تیبرت  تحت  لاس  لهچ  هب  کیدزن  هک  یماـش  تسا ، ماـش  اـجنیا 
یحو نادناخ  رب  نیرفن  مانشد و  لحم  شدجاسم  ياهربنم  جوا  دوب و  لتقلا  بجاو  ع )  ) یلع شمدرم  هشیدنا ي  رد  هک  یماش 
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.دنا هتفرگ  شیپ  هیقت  توکس و  قلطم  یتیلقا  و  تیمولظم ، رد  هدیبات ، ناشیاهبلق  رب  تیاده  رون  هک  دودحم  يا  هدع  تسا و 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ترضح  هنیس  رد  ار  تبیـصم  هسامح و  زا  راشرـس  رفـس  نیا  هرطاخ ي  دای و  نیرتخلت  هک  ییاج  تسا ، ماش  اجنیا 
: تشاک

نکا مل  قشمد و  رظنا  مل  تیلایف 

هریسا دالبلا  یف  دیزی  یناری 

( . 2 « ) .دید یمن  ریسا  يراید  رهش و  ره  رد  ارم  هنوگ  نیا  دیزی  مدوب و  هدشن  قشمد  دراو  شاک  يا  »

هن رگید  هک  رادنپ  نیا  اب  دوب و  يراسگیم  مرگرس  ( 3  ) نوریج رد  دیزی 

هحفص 135) ) 

یم هناتـسم  تسا  هدـش  هتـسکش  مهرد  البرک  رد  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هاپـس  تمواقم  نیرخآ  تساجرب و  ینید  هن  هدـنام و  یتلاسر 
: درک یم  ییوگ  هوای  یبنیز  هسامح ي  قشع و  ناوراک  نادیهش و  سدقم  ياهرس  ندید  اب  دیدنخ و 

تقرشا لومحلا و  کلت  تدب  امل 

نوریج یبر  یلع  سومشلا  کلت 

حصت وا ال  حص  تلقف  بارغلا  بعن 

( . 4  ) ینوید میرغلا  نم  تیضق  دقلف 

دایرف متفگ  تساخرب  غالک  يادص  نوچ  دندیـشخرد ، نوریج  ياه  هتـشپ  جوا  رب  اهدیـشروخ  نآ  دندیـسر و  اهلمحم  هک  یماگنه  »
« .متفرگ سپزاب  متشاد  بلط  هک  ار  ینوید  نم  ینزن  ای  ینزب 

.دوب يرگید  روط  ارجام  دیزی  نیگنن  سلجم  زا  جراخ  رد  اما 

بآ رپ  شیاه  هناخدور  مدید  مدش و  دراو  قشمد  هب  دوخ  هار  ریـسم  رد  هک  مدوب  سدقملا  تیب  مزاع  دـیوگ : یم  ( 5  ) يدعاس لهس 
یم لبط  فد و  نانز  دـندرک و  یم  ینامداش  نادرم  .دـنا  هتخیوآ  ابید  ياه  هدرپ  اجنآ  ياهراوید  رد و  رب  تسا و  هوبنا  شناـتخرد  و 
يا هشوگ  رد  هک  یهورگ  زا  ار  نشج  نیا  يارجام  هاگنآ  تسور ؟ هچ  زا  ینامداش  نیا  هک  متفگ  ماش  یلاـها  هب  بجعت  اـب  .دـنتخاون 

.مدیسرپ دندوب ، هدرک  رایتخا  اوزنا 

يدرم وت  ایوگ  درمریپ ، يا  دنتفگ :
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.يدرگنابایب

.متسه ادخ  لوسر  یباحص  دعاس ، نب  لهس  نم  متفگ :

!؟ دعلب یمن  ار  دوخ  نانکاس  نیمز  دیرگ و  یمن  نوخ  نامسآ  ارچ  ییوگ  یمن  لهس ، يا  دنتفگ :

هحفص 136) ) 

؟ تسا هداد  يور  هچ  رگم  متفگ 

.دنا هدروآ  یتاغوس  قارع  زا  هک  تسا  ربمایپ  دنزرف  ع ،)  ) نیسح رس  هزین ، رب  رس  نیا  دنداد  خساپ  اهنآ 

؟ دننک یم  دراو  ار  اهنآ  هزاورد  مادک  زا  دننک !؟ یم  یبوکیاپ  مدرم  دنا و  هدروآ  ار  ع )  ) نیسح رس  اترسحاو ! متفگ :

مدید هزین  رب  ار  ابیز  ینراون و  يرـس  رود  زا  .دـش  نایامن  يرگید  سپ  زا  یکی  اهمچرپ  هک  مدـید  متفر ، تاعاس  هزاورد ي  لباقم  هب 
نیسح ماما  كرابم  رس  شا  هزین  رب  هک  مدید  ار  يراوس  سپس  دوب ؛ ع )  ) یلع نب  سابع  رـس  نآ  دنز و  یم  دنخبل  مدرک  ساسحا  هک 

شنـساحم دوب ، عطاـس  وا  زا  رون  تشاد ، هوکـشرپ  یتمظع  دوب ، ادـخ  لوسر  هب  هرهچ  نیرت  هیبش  رـس  نآ  ( 6  ) دوـب هداد  رارق  ار  (ع )
هب شناگدید  .دوب  هتسب  شقن  شنابل  رب  ابیز  یمسبت  تشاد و  هتسویپ  مه  هب  کیراب و  یناوربا  تشرد و  ینامـشچ  دوب ، هدش  نیگنر 

.دوب ع )  ) نینمؤملاریما ییوگ  داد ، یم  تکرح  ار  وا  فیرش  نساحم  داب  دوب ، هدش  هتخود  قرشم  يوس 

ار دوخ  مدرک و  مالس  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  هب  .دوب  هتفرگ  ار  دوخ  يور  هدیـشک و  رـس  رب  هنهک  يرداچ  هک  مدید  ار  موثلک  ما 
.مدومن یفرعم 

رد نایچاشامت  زا  ام  هک  دربب ، رتولج  یمک  ار  ماـما  رـس  اـت  زادرپب  راد  هزین  نیا  هب  يزیچ  یناوت  یم  رگا  دومرف : داد و  ارم  خـساپ  ماـما 
.میتسه تمحز 

( . 7  ) .دندرب دیزی  دزن  ار  اهرس  ات  دوب  لاونم  نیدب  راک  دوش ؛ رود  ناوناب  زا  ات  مدرک  تخادرپ  راد  هزین  هب  مهرد  دصکی  متفر و 

هحفص 137) ) 

هللادیبع همان ي  لیوحت  نمض  سیق  نبرحز 
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: داد شرازگ  نینچ  دیزی  هب 

زا نت  هدـجیه  اب  هارمه  ع )  ) یلع نب  نیـسح  .تخاس  وت  بیـصن  ار  يزوریپ  حـتف و  دـنوادخ  هک  مهد  تراـشب  ار  وت  ناـنمؤمریما ، يا 
دیشروخ عولط  ماگنه  سپ  دنتفریذپن ، میدرک  توعد  میلست  هب  ار  اهنآ  ام  .دمآ  ام  دزن  شنایعیش  باحصا و  زا  نت  تصـش  نادناخ و 

یهاگهانپ هکنآ  یب  دـنتخیرگ ، یم  دـمآ  یم  دورف  ناـنآ  رب  اهریـشمش  نوچ  میتفرگ ، دوخ  رد  ار  اـهنآ  وس  ره  زا  میتخاـت و  ناـنآ  رب 
هزادنا ي هب  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـندرب  یم  هانپ  اهلادوگ  اه و  هشیب  هب  دزیرگ  یم  باقع  لاگنچ  زا  رتوبک  هک  هنوگ  نآ  دنـشاب ، هتـشاد 

نینوخ ناشیاه  هماج  هنهرب ، ناشیاهرکیپ  نونکا  میتشک ، ار  نانآ  همه ي  .دیماجنین  لوط  هب  رتشیب  اهنآ  نتـشک  يزورمین  باوخ  کی 
رد دـنور و  یم  اهنآ  رادـید  هب  اهـسکرک  دزو و  یم  ناشیارب  داب  دـبات و  یم  ناشیاهندـب  رب  باتفآ  .تسا  دولآراـبغ  ناـشیاه  هرهچ  و 

( . 8  ) .دنا هداتفا  كاخ  رب  کشخ  ینیمزرس 

يور دنوادخ  اما  مدرک ، یم  وفع  ار  وا  دمآ  یم  نم  دزن  هب  وا  رگا  مدوب ؛ یـضار  امـش  زا  زین  ع )  ) نیـسح لتق  نودب  نم  تفگ : دـیزی 
( . 9  ) .درک نینچ  هک  دنک  تشز  ار  هناجرم  نبا 

هاگنآ دنداد ؛ رارق  دوب  وا  لباقم  رد  الط  زا  یتشت  لخاد  رد  دندروآ و  ار  رس  دننک ، رضاح  ار  ع )  ) نیسح ماما  رس  ات  داد  روتـسد  دیزی 
.دننک دراو  وا  سلجم  هب  ار  تیب  لها  يارسا  ات  تفگ 

: تفگ دـمآ و  ولج  یماش  يدرمریپ  .دـندوب  هدـنیآ  راظتنا  رد  هداتـسیا و  دجـسم  رانک  رد  هدـش  ریجنز  ياهتـسد  اب  ربمایپ  هداوناـخ ي 
.دیشخب ییاهر  امش  نادرم  زا  ار  اهنیمزرس  تخاس و  طلسم  امش  رب  ار  دیزی  درک و  دوبان  ار  امش  هک  ساپس  ار  دنوادخ 

هحفص 138) ) 

نیدباعلا نیز  ترضح 
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؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ  دومرف : (ع )

.يرآ تفگ :

»؟ يا هدناوخ  ار  ( 10  ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  هیآ ي  ایآ  : » دومرف ماما 

.يرآ داد : خساپ  درمریپ 

ار ( 11  ) یبرقلا يذـل  لوسرلل  هسمخ و  ناف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  امنا  اومعاو  هیآ ي ، اـیآ  میتسه ، یبرق  اـم  درمریپ ، يا  : » دومرف ماـما 
»؟ يا هدناوخ 

.يرآ تفگ : درمریپ 

ار ( 12  ) اریهطت مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  هیآ ي : اـیآ  میتسه : اـم  یبرق  نیا  درمریپ ، : » دومرف ماـما 
»؟ يا هدناوخ 

.يرآ تفگ :

« .تسا هدش  لزان  ام  نأش  رد  تراهط  هیآ ي  هک  میتسه  یتیب  لها  نامه  ام  درمریپ ، يا  : » دومرف ماما 

؟ دیتسه نادناخ  نامه  امش  ادخ ، هب  ار  وت  تفگ : روابان  توهبم و  مدان و  درمریپ 

« .مینادناخ نامه  هک  دنگوس  نامدج  هب  میتسه و  تراهط  تیب  لها  ام  یماهبا  چیه  نودب  دنگوس  ادخ  هب  : » داد خساپ  ماما 

نم ادـنوادخ ، تفگ : دوب ، هتخود  نامـسآ  يوس  هب  ار  شهاگن  تسیرگ و  یم  هک  یلاح  رد  تشادرب و  رـس  زا  ار  شا  همامع  درمریپ 
هبوت ربخ  دیزی  یتقو  داد  ششخب  هدعو ي  يو  هب  ماما  .منک  یم  هبوت  دوخ  راتفر  زا  میوج و  یم  يرازیب  ص )  ) دمحم لآ  نانمشد  زا 

ار وا  لتق  روتسد  دینش  ار  درمریپ  ي 

هحفص 139) ) 

( . 13  ) .درک رداص 

اهنآ اب  ار  زور  تاعاس  هک  دـندوب  هدـیچ  یمظن  اب  هدرک و  تسرد  ار  ساحن  زا  یتاناویح  تروص  اجنآ  رد  نوچ  تاعاسلا ، باـب  ( 1)
زین نونکا  مه  هک  اموت »  » باب زا  ار  تیب  لها  يارـسا  دیوگ : یم  یمزراوخ  .دنتفگ  یم  تاعاسلا » باب   » ار رد  نآ  دـندرک ، یم  نییعت 

(. ص 348 نیسحلا ، لتقم  مرقم ،  ) .دندرک دراو  رهش  هب  تسا  دوجوم  قشمد  رد  نآ  راثآ 

ص 108. نازحلا ، ضایر  ( 2)
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قشمد ياه  هزاورد  زا  یکی  رانک  رد  دابآ  زبسرس و  يا  هقطنم  رد  دوب  یناکم  ( 3)

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


لحم سپـس  نیئباص و  يالـصم  ادـتبا  هک  دوب  ییانب  اـیوگ  ص 199 . ج 2  نادـلبلا ، مجعم  .تشاد  اهنوتـس  زارف  رب  دـنلب  یفقـس  هک 
لتقم مرقم ،  ) .دـنا هتخیوآ  انب  نیمه  رد  رب  زین  ار  ع )  ) ییحی ترـضح  رـس  داتفا و  دوهی  تسد  هب  زین  تبقاـع  دـش و  ناـینانوی  تداـبع 

(. ص 348 نیسحلا ،

ج 45 ص 199. راونالا ، راحب  .) 261 ص 262 -  صاوخلا ، هرکذت  ( 4)

یم هتفگ  .تفر  ایند  زا  هک  دوب  ادخ  لوسر  یباحص  نیرخآ  ایوگ  دوب و  هلاس  ربمایپ 15  تلحر  نامز  رد  يدعاس  دعس  نب  لهس  ( 5)
لاق : » دیوگب هطساو  نودب  هک  دینـش  دیهاوخن  یـسک  زا  امـش  نم  زا  دعب  تفگ  یم  دوخ  وا  .درک  یگدنز  لاس  دصکی  زا  شیب  دوش 

(. ج 2 ص 664 باعیتسالا ، « ) هللا لوسر 

لابند هب  ار  وا  كرابم  رس  هک  دوب  هداد  روتسد  ع )  ) نیـسح ماما  هتـسجرب ي  هاگیاج  نداد  ناشن  تیمها  یب  يارب  يوما  هاگتـسد  ( 6)
.دنزادنا هابتشا  هب  ار  مدرم  دنتشاد  دصق  دنسانشب و  ار  ماما  رس  مدرم  دنتساوخ  یمن  دیاش  دنهد ، تکرح  ادهش  ياهرس  ریاس 

ص 556. ماقمق ، راخز ، ( 7)

ج 3 ص 148. حوتفلا ، ج 7 ص 202 و  برالا ، هیاهن  ( 8)

ج 4 ص 352. يربط ، خیرات  ج 3 ص 148 و  حوتفلا ، ( 9)

هیآ ي 23. يروش »  » هروس ي ( 10)

هیآ ي 41. لافنا »  » هروس ي ( 11)

هیآ ي 33. بازحا »  » هروس ي ( 12)

.فالتخا یکدنا  اب  ج 2 ص 120 ، جاجتحالا ، یسربط ، ج 45 ص 129 ، راونالاراحب ، ( 13)

دیزی سلجم  رد 

دیزی سلجم  رد 

.دوب هدش  هتسب  رگیدکی  هب  ریجنز  اب  ناشیاهتسد  هک  دندرک  دراو  دیزی  سلجم  هب  یلاح  رد  ار  تیب  لها 

: دومرف دیزی  ندید  اب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح 

»؟ هلاحلا هذه  لثم  یلع  اناری  ول  هللا  لوسر  اندجب  کنظ  ام  »

ار ام  ادخ  لوسر  ام  دج  رگا  يرادنپ  یم  هچ  »
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»؟ دنیبب یتلاح  نینچ 

هب هنوگ  نیا  دیاب  ص )  ) ادخ لوسر  نارتخد  ایآ  دیزی ! يا  : » تفگ ع )  ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دیوگب  ینخـس  دـیزی  هکنآ  زا  شیپ 
»؟ دنوش هتفرگ  تراسا 

بل و رب  شا  یتسدبوچ  اب  هک  هاگنآ  .دـننک  زاب  ار  ع )  ) داجـس ماما  ياهتـسد  داد  روتـسد  دـیزی  دـنداتفا و  هیرگ  سلجم  رد  يا  هدـع 
: تفگ دنز  یم  هبرض  ع )  ) نیسح ماما  ياهنادند 

هزعا سانا  نم  اماه  قلفن 

املظا قعا و  اوناک  مه  انیلع و 

« .دندوب رتراکمتس  رت و  هدنهدرازآ  اهنآ  میتفاکش و  دندوب  زیزع  هک  یناسک  زا  ار  ییاهرس  »

نبا ات  دنتـسه  رتکیدزن  ام  هب  دـندوب  فط  رانک  رد  هک  ییاهنآ  تفگ : تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  ( 1  ) مکح نب  ییحی  ماـگنه  نیا  رد 
یتسپ تبسن  هک  دبع ، دایز 

هحفص 140) ) 

.تسا هدنامن  ياجب  یلسن  ربمایپ  رتخد  زا  اما  تساهگیر ، دادعت  هب  دایز  ردام  هیمس  لسن  دراد 

اوسر ار  هناجرم  رسپ  دنوادخ  تفگ : دوب  هتفرگ  رارق  لاعفنا  عضوم  رد  هک  وا  ( 2 ! ) شاب شوماخ  تفگو : تفوک  وا  هنیس ي  هب  دیزی 
رس هب  هراشا  اب  دیزی  سپس  ( 3 ! ) دینک زاب  ار  اهبانط  دیرادرب و  ار  اهریجنز  .درک  یمن  نینچ  دوب  يدنواشیوخ  امش  وا و  نیب  رگا  دنک !
نم دج  .تسا  رتهب  وا  ردام  زا  مردام  رتهب و  دیزی  زا  نم  ردپ  تفگ : یم  دیلاب و  یم  دوخ  هب  درم  نیا  تفگ : ع )  ) نیسح ماما  كرابم 
راک تسا ، نم  ردپ  زا  رتهب  وا  ردپ  هکنیا  اما  داد ! نتشک  هب  ار  يو  هک  دوب  لئاسم  نیمه  متسه و  رتهب  وا  زا  دوخ  نم  دیزی و  دادجا  زا 

س)  ) همطاف هک  دـنگوس  مناج  هب  تسا  دـیزی  ردام  زا  رتهب  وا  ردام  هکنیا  اـما  درک ! يرواد  نم  ردـپ  عفن  هب  ادـخ  دیـشک و  يرواد  هب 
لوسر رتخد 
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.تسا نم  ردام  زا  رتهب  ادخ 

دمحم زا  رتهب  نم  دج  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  سک  ره  تسا  ملـسم  وا ، دـج  دروم  رد  اما 
: تسا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  وا  دیاش  نم ، شدوخ و  دروم  رد  یلو  .تسا  (ص )

( . 4 « ) .کلملا کلام  مهللا  لق  »

، درک راکنا  ارم  قح  تفرگ و  هدیدان  ار  يدنواشیوخ  هطبار ي  وت  ردپ  رسپ ، يا  تفگ : ع )  ) نیدباعلا نیز  ترـضح  هب  باطخ  سپس 
! يدید هک  درک  راتفر  نانچ  وا  اب  دنوادخ  تساخرب و  هزرابم  هب  نم  تنطلس  تموکح  اب  و 

: داد خساپ  نآرق  زا  يا  هیآ  اب  ار  يو  ياعدا  ماما 

هحفص 141) ) 

( . 5  ) .ریسی هللا  یلع  کلاذ  نا  آه  أربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  هبیصم  نم  باصا  ام 

ادخ رب  رما  نیا  تسا و  هدش  هتـشون  ادخ  باتک  رد  مینک  قلخ  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  رگم  دسرن ، امـش  ناج  ای  لام و  هب  یتبیـصم  چیه 
.تسا ناسآ 

: تفگ دوخ  دنامرد  وا  نوچ  اما  دهدب ، ار  ماما  خساپ  ات  تساوخ  دلاخ  دوخ  دنزرف  زا  دیزی 

( . 6  ) .ریثک نع  اوفعی  مکیدیأ و  تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکباصأ  ام  و 

.دشخب یم  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  ادخ  دیهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  يارب  دسر  امش  رب  یتبیصم  رگا 

هدوب نم  دادجا  ناردپ و  رایتخا  رد  هشیمه  يربهر  توبن و  دنه ، رخـص و  هیواعم و  هداز ي  يا  : » دومرف ع )  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح 
ادخ لوسر  رادمچرپ  بازحا  دحا و  ردب و  گنج  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مدج  هک  یتسارب  .يوش  دلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  تسا ؛

وت دج  ردپ و  تسد  رد  نارفاک  مچرپ  دوب و 
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: دومرف هاگنآ  .دوب »

مکل یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام 

ممالا ریخ  متنا  متلعف و  اذام 

يدقتفم دعب  یلهاب  یترتعب و 

مدب اوجرض  مهنم  يراسا و  مهنم 

.دـیدرک راتفر  هنوگچ  منادـناخ  اب  نم  نتفر  زا  سپ  دـیدوب  اهتما  نیرخآ  هک  امـش  دـیوگب  امـش  هب  ربمایپ  هک  هاگنآ  دـییوگ  یم  هچ  »
« .دیدرک هتشغآ  نوخ  هب  ار  يا  هتسد  دیتفرگ و  تراسا  هب  ار  یهورگ 

: دوزفا همادا  رد  ماما 

هحفص 142) ) 

؛ يا هدش  بکترم  ییاهتیانج  هچ  نم  ياهومع  شنادناخ و  مردپ و  هرابرد ي  يا و  هدرک  هچ  یتسناد  یم  رگا  وت ! رب  ياو  دـیزی ، يا 
نیسح رـس  دیاب  ایآ  .يدرک  یم  دنلب  الیواو  دایرف ، يدیزگ و  یم  ینیـشن  رتسکاخ  یتفرگ و  یم  هانپ  اهناتـسهوک  رد  یتسناد  یم  رگا 

وت نم  میتسه و  امش  نایم  رد  ادخ  لوسر  تناما  ام  دشاب !؟ نازیوآ  رهش  هزاورد ي  لباقم  رد  دوب  ادخ  لوسر  تناما  هک  ع )  ) یلع نب 
( . 7 « ) .دنیآ درگ  مدرم  هک  يزور  مهد ، یم  تراشب  زیخاتسر  زور  رد  ینامیشپ  يراوخ و  هب  ار 

یتسد بوچ  اب  هک  یلاـح  رد  دـید  یم  هتفر  تسد  زا  ار  زیچ  همه  هکنیا  اـی  دوب و  ( 8  ) تسم ایوگ  تشادن و  يداع  تلاح  هک  دـیزی 
: دناوخ یم  دز  یم  هبرض  ع )  ) نیسح ماما  نادند  بل و  رب  دوخ 

اودهش ردبب  یخایشا  تیل 

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

احرف ولهتسا  اولهاف و 

لشتال دیزی  ایاولاق  مث 

مهتاداس نم  مرقلا  انلتق  دق 

لدتعاف ردبب  هانلدعو 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 
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لزن یحو  ءاج و ال  ربخ 

مقتنا مل  نا  قدنخ  نم  تسل 

( . 9  ) لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم 

يراز هب  اه  هزین  ربارب  رد  هنوگچ  جرزخ  هلیبق ي  هک  دندید  یم  دندوب و  دندش ، هتـشک  ردب  گنج  رد  هک  ما  هلیبق  ناگرزب  شاک  نیا 
.دنا هداتفا 

.دش هیوست  ام  باسح  میتشک و  ار  ناشناگرزب  ردب  گنج  یفالت  هب 

دندرک يزاب  ام  تموکح  اب  مشاه  ینب  نادنزرف 
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لد هب  ص )  ) دمحم زا  هک  ار  يا  هنیک  رگا  متـسین ، قدنخ  نامدود  زا  نم  .تسا  هدش  لزان  یحو  هب  دمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  الا  و 
.منکن لمع  شنادنزرف  رب  مراد 

ع)  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف ، هب  هراشا  اب  نایماش  زا  یکی  نامز  نیا  رد 

هحفص 143) ) 

! شخبب نم  هب  ار  زینک  نیا  تفگ : دیزی  هب  باطخ 

( . 10 ( ؟ موشب مه  زینک  ما  هدش  میتی  هک  لاح  ناج  همع  تفگ : دنابسچ و  بنیز  شا  همع  هب  ار  دوخ  همطاف 

دـنادرگرب و یماش  درم  يوس  هب  ار  شیور  .دـش  یناـفوت  دوب  جـنر  درد و  زا  ولمم  هک  ـالبرک  نزریـش  اروشاـع و  ربماـیپ  ییاـیرد  لد 
.دیتسین رتخد  نیا  ندرب  هب  رداق  دیزی  هن  وت و  هن  دومرف :

.منک نینچ  مناوت  یم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیزی 

هب يوش و  جراخ  مالـسا  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدادن  وت  هب  دنوادخ  ار  يا  هطلـس  تردق و  نینچ  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  : » دومرف بنیز 
« .ییآرد يرگید  نید 

.دنتفر نوریب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  ییوگ !؟ یم  نخس  نینچ  نم  اب  تفگ : دوب  هتخورفارب  تدش  هب  هک  دیزی 

« .یشاب ناملسم  رگا  دنتفریذپ ، دوب  مردارب  مردپ و  نید  هک  ار  ادخ  نید  تدج  ردپ و  وت ، : » تفگ ع )  ) یلع رتخد 

.ادخ نمشد  يا  ییوگ  یم  غورد  تفگ : دیزی 

« .ینک یم  ییوگروز  يراد  يرهاظ  تردق  نوچ  ییوگ و  یم  ازسان  هناملاظ  یتسه و  ریما  ارهاظ  وت  : » دومرف بنیز 

هب قلعتم  يراد  لباقم  رد  هک  رس  نیا  دیسرپ : دیزی  زا  یشارخناج  ییاه  هنحـص  نینچ  ندید  اب  دوب  دیزی  سلجم  نامهم  هک  مور  ریفس 
؟ تسا یسک  هچ 

تلع دـیاب  دوش و  یم  لاؤس  نم  زا  هچنآ  هرابرد ي  مدرگزاب  مروشک  هب  .نوچ  تفگ  يو  دـش ، اـیوج  وا  زا  ار  لاؤس  نیا  تلع  دـیزی 
يداش همه  نیا 
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.منک لاحشوخ  زین  ار  رصیق  ات  منادب  ار  رورس  و 

هحفص 144) ) 

.تسا ص )  ) دمحم رتخد  س ،)  ) همطاف رسپ  ع ،)  ) نیسح رس  يا  تفگ : دیزی 

!؟ تسامش ربمایپ  هک  يدمحم  نامه  دیسرپ : ریفس 

.يرآ تفگ : دیزی 

اریز .تسامش  نید  زا  رتهب  نم  نید  دیراد ! هک  ینییآ  نینچ  اب  دیشاب  دوبان  تفگ : تفشآرب و  دوب  هدش  بلقنم  تدشب  هک  مور  ریفس 
نآ مس  ياج  رب  تسا و  مارتحا  دروم  رایـسب  دنا  هتفرگ  رارق  يرایـسب  ناردپ  دوواد ، ام و  نایم  تسا و  دوواد  ناگریبن  زا  هک  نم  ردپ 

هتشک ار  دوخ  ربمایپ  دنزرف  امـش  دنور و  یم  نآ  ترایز  هب  نم  مدرم  دنا و  هتخاس  ییاسیلک  دوب  هدش  راوس  نآ  رب  یـسیع  هک  یبکرم 
( . 11  ) .تسین هطساو  اهنآ  نایم  رتخد  کی  زج  هکنآ  اب  دیا 

.دنناسر لتق  هب  ار  مور  هاشداپ  هداتـسرف ي  داد  روتـسد  هک  درک  كانبـضغ  ار  دیزی  نانچ  نآ  دـنمتردق  ناهرب  یقطنم و  نانخـس  نیا 
( . 12)

هنمیه تبیه و  تسیاب  یم  رگید  يوس  زا  دید و  یم  بسانم  ار  طیارش  هک  ع )  ) یلع تسارف  اب  زیر و  همانرب  دنمشیدنا ، عاجش ، رتخد 
: دوشگ نخس  هب  نابز  تساخرب و  دنک ، درخ  ار  يوما  هاشداپ  ثیبخ  ي 

نا ياوسلآؤاـسا  نیذـلا  هبقاـع  ناـک  مث   ) لوقی کلذـک  هللا  قدـص  نیعمجا ، هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا 
( . 13 ( ) نؤزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذک 

هیلع کب  اناوه و  هللا  یلع  انب  نا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انحبصاف  ءامـسلا  قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظا 
نالذج کفطع  یف  ترظن  کفناب و  تخمشف  هدنع  كرطخ  مظعل  کلذ  نأ  همارک و 

هحفص 145) ) 

الهمف انناطلس ، انکلم و  کل  افص  نیح  هقستم و  رومالا  هقثوتسم و  کل  ایندلا  تیار  ثیح  ارورسم 
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باذـع مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  اریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  و ال   ) لجوزع هللا  لوق  تیـسنا  ـالهم 
( . 14 ( ) نیهم

تکته دـق  ایابـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب  کقوس  کـئاما و  كرئارح و  كریدـخت  ءاـقلطلا  نباـی  لدـعلا  نما 
بیرقلا و نههوجو  حفصتی  لقانملا و  لهانملا و  لها  نهف  رـشتسی  دلب  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  ودحت  نههوجو ، تیدبا  نهروتس و 

ءایکزالا دابکا  هوف  ظفل  نم  هبقارم  یجتری  فیک  و  یمح ، نهتامح  نم  یلو و ال  نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرشلا ، یندلا و  دیعبلا و 
مث ناغـضالا  نحالا و  نآنـشلا و  فننـشلاب و  انیلا  رظن  نم  تیبلا  لها  انـضغب  یف  اطبتـسی  فیک ال  و  ءادهـشلا ، ءاـمد  نم  همحل  تبن  و 

: مظعتسمال مثأتم و  ریغ  لوقت 

احرف اولهتسا  اولهال و 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 

هفاشلا تلـصأتسا  هحرقلا و  تاکن  دـق  کلذ و  لوقت  فیک ال  کترـصخمب و  اهتکنت  هنجلا  لها  بابـش  هللادـبع  یبا  ایانث  یلع  ایحتنم 
کنا تمعز  کخایـشاب  فتهت  و  بلطملادـبع ، لا  نم  ضرـالا  موـجن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیرذ  ءاـمد  کـتقاراب 

.تلعف ام  تلعف  تلق و  ام  تلق  نکت  مل  و  تمکب ، تللش و  کنا  ندوتل  مهدروم و  اکیش  ندرتلف و  .مهیدانت 

الا تززحال  كدـلج و  الا  تیرف  ام  هللاوف  انتامح ، لـتق  اـنءامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  لـلحا  ملاـظ و  نم  مقتنا  اـنقحب و  ذـخ  مهللا 
یف هتمرح  نم  تکهتنا  هتیرذ و  ءامد  کفس  نم  تلمحت  امب  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و 

هحفص 146) ) 

هللا لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  الو  ) مهقحب ذخأی  مهثعش و  ملیو  مهلمش  هللا  عمجی  ثیح  هتمحل  هترتع و 
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اریهظ و لیئربجب  امیـصخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  اـمکاح و  هللااـب  یفک  و  ( 15 ( ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اـتاوما 
.ادنج فعضا  اناکمرش و  مکیا  الدب و  نیملاظلل  سئب  نیملسملا ، باقر  نم  کنکم  کل و  يوس  نم  ملعیس 

رودصلا يربع و  نویعلا  نکل  کخیبوت ، رثکتسا  کعیرقت و  مظعتسا  كردق و  رغصتس  ینا ال  کتبطاخم  یهاودلا  یلع  ترج  نئل  و 
نم بلحتت  هاوفالا  انئامد و  نم  فطنت  يدیألا  هذـهف  ءاقلطلا ، ناطیـشلا  بزحب  ءابجنلا  هللا  بزح  لتقل  بجعلا  لک  بجعلاف  الا  يرح ،

.لعارفلا تاهما  اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  تثجلا  کلت  انموحل و 

هیلع یکتـشملا و  هللا  یلا  دیبعلل و  مالظب  کبر  ام  كادی و  تمدـق  ام  الا  دـجت  نیح ال  امرغم  اکیـش  انب و  دـجتل  امنغم  انتذـختا  نئلو 
کنع ضحرتال  اندما و  كردت  انیحو و ال  تیمت  انرکذ و ال  وحمتال  هللاوف  كدهج  بصان  کیعـس و  عسا  كدیک و  دکف  لوعملا ،

بر هللا  دمحلاو  .نیملاظلا  یلع  هللا  هنعل  الا  يدانملا : يدانی  موی  ددب ؟ الا  کعمج  و  ددـع ، الا  کمایا  ودـنف  الا  کیأر  له  و  اهراع ،
دیزملا و مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نا  هللا  لأسن  و  همحرلا ، هداهشلاب و  انرخآل  هرفغملا و  هداعسلاب و  انلوال  متخ  يذلا  نیملاعلا 

( . 16  ) .لیکولا معن  هللا و  انبسح  دودو ، میحر  هنا  هفالخلا  انیلع  نسحی 

: دومرف تسرد  یلاعت  دنوادخ  .شنادناخ  وا و  هداتـسرف ي  رب  ادخ  دورد  و  تساهناهج ، راگدورپ  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  شیاتس 
رواب رد  هک  لاح  دیزی ، يا  .دنتفرگ » هرخس  هب  ار  نآ  بیذکت و  ار  یهلا  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ، تشز  راک  هک  ار  نانآ  تبقاع  »

هحفص 147) ) 

يا هتفرگ  تخس  ام  رب  شیوخ 
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یم يرهـش  هب  يرهـش  زا  ناریـسا  دـننام  ار  اـم  و  يا ، هدرک  دودـسم  ناـمیور  هب  ار  هراـچ  هار  اهنامـسآ و  قاـفآ  نیمز و  راـطقا  هار  و 
رد وت  يدـنموربآ  تلع  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا !؟ هتخاـس  لـیلذ  ار  اـم  زیزع و  ار  وت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  وـت  رادـنپ  اـیآ  دـننادرگ ،

؟ تسادخ هاگشیپ 

هدروآ يور  وت  هب  ایند  هک  ینامداش  شوخرس و  .یلاب  یم  دوخ  رب  ینک و  یم  هاگن  بجع  رـس  زا  یمارخ و  یم  ربک  يور  زا  هک  ندب 
! رت هتسهآ  یمک  تسا ؛ هداد  صاصتخا  وت  هب  ار  ام  تموکح  هتسارآ و  ار  وت  ياهراک  تسا و 

یـشکرس و رب  ات  میهد  یم  یتلهم  دندیورگ  رفک  هب  هک  ار  نانآ  دـینکن  نامگ  : » دـیامرف یم  هک  يا  هدرب  دای  زا  ار  دـنوادخ  مالک  ایآ 
« .تسا هدننکراوخ  یباذع  ار  نانآ  دنیازفیب و  ینامرفان 

ریـسا ار  ادخ  لوسر  نانیـشن  هدرپ  یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادع  زا  ایآ  ( ، 17  ) ناگدشدازآ رسپ  يا 
رود و و  دنیبب ؟ ار  اهنآ  مدرم  مشچ  ات  يزاس  نایامن  ار  اهنآ  تروص  يردب و  ار  اهنآ  يوربآ  هدرپ ي  ینادرگب !؟ رهش  هب  رهش  ینک و 

.يراکددم هن  هدنرادهاگن و  هن  روای و  هب  دشابن ، ناشهارمه  یسک  اهنآ  نادرم  زا  دننک ؛ ناشیاشامت  هیامورف  فیرش و  کیدزن ،

كاپ رگج  شردام  هک  یسک  يزوسلد  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ 

هحفص 148) ) 

دیعب تسا ، هدرک  ینمـشد  ام  اب  هتـسویپ  هک  یـسک  زا  راتفر  نیا  و  تسا !؟ هدییور  دیهـش  نوخ  زا  وا  تشوگ  دیوج و  ار  ادـخ  نادرم 
يوزرآ و  تاهابم ، شیوخ  رفاک  دادـجا  هب  ینادـن و  مرجم  تشز  رادرک  نیا  رب  ار  دوخ  يرامـش و  درخ  ار  گرزب  هانگ  نیا  .تسین 

ینک ناشروضح 

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


ناناوج دیـس  ع ،)  ) هللادبع یبا  نادند  بل و  رب  بوچ  اب  .دننک  ینادردق  وت  زا  دـنوش و  نامداش  دـننیبب و  ار  وت  هنامحریب ي  تیانج  ات 
هک ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  نوخ  یتسر و  نورد  شروش  جـنر  زا  يدرک  حورجم  ار  ام  لد  هک  یـشابن  نامداش  ارچ  ینز ، یم  تشهب 
زین وت  هک  دیاپن  يرید  درک و  هشیپ  ییابیکش  ربص و  دیاب  .یناوخ  یم  ار  دوخ  ناگتـشذگ  نونکا  مه  یتخیر و  دندوب  نیمز  ناگراتس 
نآ يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  نخس  نآ  لال و  تنابز  دوب و  هدش  کشخ  تیاهتـسد  شاک  يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  اهنآ  هب 

! يداد یمن  ماجنا  ار  تشز  راک 

.تسرف ورف  ار  دوخ  باذع  مشخ و  دنا  هتخیر  ار  ام  نوخ  هک  ناگشیپ  متس  نیا  رب  ریگب و  ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  قح  ادنوادخ ،

تاقالم یلاح  رد  ار  ادخ  لوسر  .يدرک  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  یتفاکـش و  ار  دوخ  تسوپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیزی ، يا 
تراسا هب  ار  شنادنزرف  يا و  هدیرد  ار  وا  تمرح  هدرپ ي  يا و  هتخیر  ار  شنادناخ  نوخ  تسوت ؛ شود  رب  نیگنس  راب  نآ  هک  ینک 

هتشک ادخ  هار  رد  هک  نانآ  دیرادنپم  : » تسا هدومرف  ادخ  .دناتـسب  ار  اهنآ  داد  دیادزب و  ار  اهنآ  یناشیرپ  دنوادخ  هک  ییاج  يا ؛ هدرب 
« .دنتسه دنم  هرهب  دنوادخ  يزور  زا  هدنز و  هکلب  دنا  هدرم  دنا ، هدش 

رب وت  طلست  يارب  ار  هار  هک  یسک  تسوا و  نابیتشپ  لیئربج  امش و  مصخ  ص )  ) دمحم مکاح و  دنوادخ ، زور  نآ  هک  سب  نیمه 

هحفص 149) ) 

زا کی  مادک  هک  دـیمهف  دـهاوخ  و  تسا ، يدـب  شاداپ  هچ  ناراکمتـس  شاداپ  هک  تفای  دـهاوخ  رد  يدوزب  تخاس  ایهم  ناناملـسم 
امش
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.تسا رتناوتان  کی  مادک  هاپس  رتدب و 

منک و یم  تشهوـکن  رایـسب  مرامـش و  یم  زیچاـن  ار  وـت  اـما  میوـگب  نخـس  وـت  اـب  اـت  تخاـس  مراداو  راـگزور  ياهتبیـصم  هچ  رگا 
.تسا نازوس  اهلد  نایرگ و  اه  هدید  هک  منک  هچ  اما  مرامش ، یمن  يزیچ  ار  وت  ياهشنزرس 

زا ام  ندب  تشوگ  ياه  هراپ  دکچب ، امش  ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  دناسر و  لتق  هب  ار  ادخ  بزح  ناطیش  بزح  هک  تسا  یتفگش  ياج 
.دنبایرد نابایب  یشحو  ياهگرگ  ار  رهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دوش و  جراخ  امش  ناهد 

.درک یهاوخ  تفایرد  يداتسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  تسا و  تمارغ  ادرف  یسانش  یم  تمینغ  زورما  هچنآ 

شالت ره  هد و  ماجنا  يراد  هک  يا  هعدخ  ره  سپ  مراد ؛ دامتعا  وا  هب  تسوا و  يارب  ما  هوکش  درادن و  اور  متـس  ناگدنب  رب  دنوادخ 
هکل ي دیـسر و  یهاوخن  ام  لالج  هب  درک و  یهاوخن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ام  دای  دنگوس  ادـخ  هب  .ریگب  راک  هب  ار  یـششوک  و 
، دش دهاوخ  ناشیرپ  وت  تیعمج  كدنا و  وت  تنطلس  نامز  رادیاپان و  رابتعا و  یب  وت  رظن  يأر و  .تسـش  یهاوخن  ار  متـس  نیا  گنن 

« .نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  هنعل  ال   » دنز دایرف  یفتاه  هک  هاگنآ 

ار نانآ  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دز و  مقر  تداهـش  هب  ار  ام  تبقاع  شزرمآ و  تداعـس و  هب  ار  ام  زاغآ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپس 
لکوت وا  رب  تسا و  نانابرهم  نیرتنابرهم  تسا و  يا  هفیلخ  وکین  ام  رب  دوخ  وا  .دیازفیب  اهنآ  شاداپ  رب  دیامرف و  تیانع  لیزج  رجا 

هحفص 150) ) 

.مینک یم 

همه زا  رتانشآ  ار  ادخ  يا 

همهاو رد  تتبیه  زا  رفک  هک  يا 

هتفای رهوگ  وت  زا  ربص  ترضح 

هتفای رویز  وت  زا  قشع  تماق 

یهوک وچمه 

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هداتسا  نیمز  رب 

؟ يا هداتسا  نینچ  نیاک  یشرع  نکر 

ادخ کلم  نیا  رد  دیان  موراب 

اپ يور  اهنت  وت  ریت و  همه  نیا 

یلع تخد  يا  وت  نم  اب  وگزاب 

؟ یلو ای  ییادخ  رس  لماح 

قشع ياپ  رد  یگتفشآ  همه  نآ 

قشع نامیس  ندرک  نارابریت 

كاخ يور  رب  نتخیر  ار  قح  نوخ 

كاچ كاچ  ندید  دیشروخ  هنیس ي 

دوبک خر  ار  نامسآ  نارتخد 

دوع وچمه  ار  ناشکهک  ناکدوک 

ریت غیت و  يور  هب  ندیدنخ  زاب 

؟ رینم هام  زا  رت  نشور  یتسیک 

ناگتسخ ناوراک  اب  یهرمه 

ناگنشت يولگ  رب  نداهن  بل 

لعفنم تلالز  کشا  زا  بآ 

لجخ سب  تزاین  زار و  زا  باوخ 

ناثکان يافج  زا  دادیب  داد و 

( . 18 !« ) ناشکهک لادتعا  تراسا  رد  »
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دوب دنب  رد  وت  مصخ  تراسا ؟ وک 

دوب دنپ  نارازه  دص  تمالک  ره 

دوب هدرم  تریغ  هک  اروشاع  زور 

دوب هدروخ  تزع  هب  نادرمان  غیت 

البرک يادخ  هک  ینامز  نآ 

البرپ نیمز  نآ  رد  دش  هکی 

داتفوا شهاگن  رد  تهاگن  نوچ 

داتفوا شدای  هب  ارهز  ردیح و 

دودز یناشیرپ  تدنخبل  تسد 

دوزف یتسم  شا  ییایرد  لد  رب 

اه همیخ  رانک  وت  يدوبن  رگ 

اه هتشک  رادزار  نابساپ و 

؟ دیسر یم  بل  رب  هدنخ  یک  ار  هاش 

دیسر یم  بل  رب  هصغ  زا  وا  ناج 

یبنیز ییافص ، وت  ییانم ، وت 

؟ یبن ای  وت ، يا  هرهز  ییاضترم ،

بدا يایند  هب  دیان  وت  فصو 

( . 19  ) بر رارسا  زا  تسا  يرس  وت  رکذ 

هحفص 151) ) 

فرـش و تزع و  جوا  رد  ع )  ) یلع رتـخد  .دوـب  هداد  داـب  هب  ار  شراـبتعا  هتـسکش و  مـه  رد  ار  دـیزی  ربـکت  رورغ و  بـنیز ، ناـنخس 
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زا هتفرگرب  نانخـس  .تشادن  یپ  رد  یـشمارآ  شنیرفآ  هظحل ي  نیرخآ  ات  هک  دیبوک  مه  رد  نانچ  نآ  ار  ایند  ناگتخیهرف  یگدازآ ،
.تسا ناگدازآ  یمامت  رابتعا  یتسه و  راختفا  جوا  البرک  نامرهق  نزریش  تبالصرپ  دنمورین و  حور 

یبش نودب  حبص  ینشور 

یبنیز رگا  يرارک  دیح 

یتسار وت  بل  رازگماو 

یتساخ اپ  هب  هلعش  نوچ  یتفگ و 

گناب
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دش زوس  متس  وت  ياسر 

دش زوریپ  وت  مولظم  هتشک ي 

یلو ددنب  وت  تسد  مع  هک  تساوخ 

یلع تخد  رب  رد  دوب  هک  مغ 

تسکش ار  مغ  تماق  وت  تماق 

تسب تسد  ناوتن  ار  یلع  تخد 

وت يایرد  لد  ایرد  لد  يا 

وت ياوأم  لزنم و  ادخ  شرع 

نیمز رب  ادخ  ياهنت  رتخد 

نید دنزرف  يدازآ و  رهاوخ 

البرک فص  هب  يدرک  وت  هچنآ 

ادخ ای  دوب  قولخم  هدرک ي 

! ندش لگ  نوچ  ندید و  دوخ  همه  نآ 

! ندش لبلب  ندید و  نازخ  تشد 

هحفص 152) ) 

افق زا  حیبذ  دیشروخ  ندید 

! اپ يور  کلف  وچ  نداتس  زاب 

تسادخ قشع  هناخلگ ي  وت  ناج 

( . 20  ) تسالبرک ینز  نوچ  نانچ  ياج 

.تسا هدرک  رکذ  مکح  نب  نمحرلادبع  ار  صخش  نیا  مان  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  ( 1)
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ج 2 ص 119. دیفم ، داشرا  ( 2)

ص 173. نیدباعلا ، نیز  مامالا  هایح  یشیرقلا ، فیرش  ( 3)

ص 131. ج 45 ، راونالاراحب ، هیآ ي 26 ، نارمع » لآ   » هروس ي ( 4)

هیآ ي 22. دیدح »  » هروس ي ( 5)

هیآ ي 30. يروش ،»  »» هروس ي ( 6)

ص 135. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 7)

ج 3 ص 162. نیتسردملا ، ملاعم  ( 8)

ص 433. ناجشالا ، جعاول  ص 261 ، صاوخلا ، هرکذت  ج 3 ص 150 ، حوتفلا ، ( 9)

ج 2 ص 120. دیفم ، داشرا  ( 10)

ص 141. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 11)

ص 79. فوهلملا ، ( 12)

هیآ ي 10. مور ،»  » هروس ي ( 13)

هیآ ي 178. نارمع ،» لآ   » هروس ي ( 14)

ص 169. نارمع ،» لآ   » هروس ي ( 15)

.فالتخا یمک  اب  ج 2 ص 122 ، جاجتحالا ، یسربط ، ص 133 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 16)

یم راتفر  هنوگچ  امـش  اب  دینک  یم  نامگ  دیـسرپ : اهنآ  زا  ادخ  لوسر  دـندمآ ، ادـخ  لوسر  دزن  شیرق  ناگرزب  هکم  حـتف  زور  ( 17)
هک دـیورب  ءاـقلطلا » متنا  اوبهذا  ،: » دومرف ربماـیپ  .تسا  گرزب  يا  هدازردارب  يراوگرزب  يردارب و  هزادـنا ي  رد  هچنآ  دـنتفگ  منک ؟

هریس ي .دندش  فورعم  ناگدشدازآ »  » ءاقلط هب  شیرق  ناگرزب  خیرات  نامه  زا  دیتسه ، دازآ  امش 
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ج 3 ص 570. هیوبنلاهرسلا ، ریثک ، نبا  ج 2 ص 835 ، يزاغم ، يدقاو ، ، 54 ج 4 ص 55 -  ماشه ، نبا 

.تسا س )  ) بنیز ترضح  دارم  ( 18)

.هدنراگن زا  ( 19)

يدورامرگ يوسوم  یلع  رتکد  ياقآ  بانج  هیامنارگ  رعاش  تمـصع ، نادـناخ  بحم  دـنمتدارا و  لد  زا  هدیـشوج  قشع  رعـش  ( 20)
.مدرک ادها  ع )  ) یلع یمارگ  رتخد  رضحم  هب  باتک  زا  شخب  نیا  رد  شتباین  هب  زین  نم  تشون و  میارب  يا  هسلج  رد  هک  تسا 

دیزی سلجم  رد  رقاب  ماما 

دیزی سلجم  رد  رقاب  ماما 

نایرابرد زا  يدادـعت  اب  دروخرب  رد  تشذـگ  یمن  شا  یناگدـنز  زا  رتشیب  هام  دـنچ  لاـس و  ود  ناـمز  نآ  رد  هک  مه  ع )  ) رقاـب ماـما 
يانث دمح و  زا  سپ  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  دناسر  لتق  هب  ار  یحو  نادناخ  يارـسا  دندرک  یم  هیـصوت  دیزی  هب  هک  يوما  هاگتـسد 

: دومرف دنوادخ 

: دنتفگ نوراهو  یسوم  هرابرد ي  نوعرف  خساپ  رد  اهنآ  اریز  دنداد ؛ يأر  نوعرف  نارواشم  فالخرب  وت  نارواشم  »

( . 1  ) .نیرشاح نئادملا  یف  لسرا  هاخاو و  هجرا 

اهنآ دندمآ  نارحاس  هکنآ  زا  سپ  دننک و  عامتجا  نارگوداج  ات  نک  راپسهر  اهرهش  هب  ار  یناگداتـسرف  هد و  تلهم  ار  شردارب  وا و 
.نک شیامزآ  ار 

هحفص 153) ) 

« .تسین تلع  یب  نیا  دندرک و  هراشا  ام  لتق  هب  وت  نایفارطا  هک  یلاح  رد 

ناربمایپ و ناکاپان  زج  یـسک  اریز  دنتـسه ، نادان  هتفیرف و  اهنیا  دندوب و  لقاع  كریز و  نانآ  : » دومرف ماما  دش و  ایوج  ار  تلع  دیزی 
« .دشک یمن  ار  نانآ  نادنزرف 

(3  ) .دننک نازیوآ  رصق  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  سدقم  رـس  و  ( 2  ) دنربب نوریب  سلجم  زا  ار  نانآ  داد  روتـسد  دش و  هدنکفارـس  دیزی 
یثنخ ار  دوخ  ياه  هشقن  هک  دیزی  ( 4  ) .دش توبن  نادناخ  رارقتسا  لحم  رصق  یکیدزن  رد  يا  هناخ 
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.دیوگب دب  ع )  ) نیسح و  ع )  ) یلع زا  مدرم  عامتجا  رد  عماج  دجسم  بیطخ  ات  داد  روتسد  دید  یم  یغلم  ار  شیاه  همانرب  و 

هیآ ي 111. فارعا »  » هروس ي ( 1)

ص 170. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ( 2)

ج 2 ص 263. نویعلا ، ءالج  ربش ، ( 3)

ج 2 ص 122. دیفم ، داشرا  ( 4)

داجس ماما  يرگاشفا 

داجس ماما  يرگاشفا 

یلع هب  تناها  رد  ار  دوخ  رنه  نف و  یمامت  تفگ و  نخـس  دیزی  هیواعم و  فصو  رد  ماش  قلمتم  بیطخ  دوب ، تیعمج  زا  رپ  دجـسم 
.تفرگ راک  هب  ع )  ) نیسح و  (ع )

هداد حـیجرت  دـنوادخ  مشخ  رب  ار  قولخم  يدونـشخ  وت ، رب  ياو  : » دز دایرف  دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح 
!« رگنب بوخ  شتآ  رد  ار  دوخ  تبقاع  يا ؟

.دیوگ نخس  ربنم  زارف  زا  ات  تساوخ  تصرف  هاگنآ 

: تفگ نینچ  تفای و  رارقتسا  ربنم  رب  ماما  دوب و  هتفرگ  وا  زا  هراچ  مدرم  يراشفاپ  اما  دادن ، هزاجا  يو  هب  دیزی 

هحفص 154) ) 

انلضف و  نینمؤملا ، بولق  یف  هبحملاو  هعاجشلا  هحاصفلا و  هحامسلا و  ملحلاو و  ملعلا  انیطعا  عبـسب : انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا ! اهیا 
.همالا هذه  اطبس  انم  هلوسر و  دسا  هللا و  دسا  انم  رایطلا و  انم  قیدصلا و  انم  ادمحم و  راتخملا  یبنلا  انم  ناب 

.یبسن یبسحب و  هتأبنا  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم 

نبا انا  يدـترا ، رزتئا و  نم  ریخ  نبا  انا  ادرلا ، فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نبا  انا  افـصلا ، مزمز و  نبا  انا  ینم ، هکم و  نبا  انا  سانلا ! اهیا 
انا ءاوهلا ، یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  ریخ  نبا  انا  یلو ، جـح  نم  ریخ  نبا  انا  یعـس ، فاـط و  نم  ریخ  نبا  اـنا  یفتحا ، لـعتنا و  نم  ریخ 

یلا مارحلادجسملا  نم  هب  يرسا  نم  نبا 
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یلص نم  نبا  انا  یندا ، وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدتف  اند  نم  نبا  انا  یهتنملا ، هردس  یلا  لیئربج  هب  غلب  نم  نبا  انا  یـصقألا ، دجـسملا 
میطارخ برض  نم  نبا  انا  یضترملا ، یلع  نبا  انا  یفطصملا ، دمحم  نبا  انا  یحوا ، ام  لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا  انا  ءامـسلا ، هکئالمب 

.هللا الا  هلا  ال  اولاق : یتح  قلخلا 

هللااب رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاـب  نیترجهلا و  رجاـهو  نیحمرب  نعط  نیفیـسب و  هللا  لوسر  يدـی  برـض  نم  نبا  اـنا 
جات نیدباعلا و  نیز  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدحلملا و  عماق  نیبنلا و  ثراو  نینمؤملا و  حـلاص  نبا  انا  نیع ، هفرط 

.لیئاکیمب روصنملا  لیئربجب ، دیؤملا  نبا  انا  نیملاعلا ، بر  لوسر  نیسای  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا  نیرباصلا و  ربصا  نیئاکبلا و 

نم یـشم  نم  رخفا  و  نیبصانلا ، هءادـعا  دـهاجملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  نیقراملا و  لـتاق  نیملـسملا و  مرح  نع  یماـحملا  نبا  اـنا 
و نیکرـشملا ، دـیبم  نیدـتعملا و  مصاق  و  نیقباسلا ، لوا  و  نینمؤملا ، نم  هلوسرل  باجتـسا هللا و  باجا و  نم  لوا  و  نیعمجا ، شیرق 

هبیع هللا و  همکح  ناتسب  هللا و  رما  یلو  هللا و  نید  رصان  نیدباعلا و  همکح  ناسل  و  نیقفانملا ، یلع  هللا  یمارم  نم  مهس 

هحفص 155) ) 

، بازحالا قرفم  بالـصالا و  عطاق  ماوق ، بذـهم ، ماوص ، رباص ، ماـمه ، مادـقم ، یـضر ، یحطبا ، یکز ، لولهب ، یهب ، حمـس ، هملع ،
هنعالا تبرق  هنسألا و  تفلدزا  اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لساب ، دسا  همیکش ، مهدشا  همیزع و  مهاضماو  انانج ، مهتبثا  انانع و  مهطبرا 
يرجـش يدـحا  يردـب  یبقع  یفیخ  یندـم  یکم  قارعلا ، شبک  زاجحلا و  ثیل  میـشهلا ، حـیرلا  ورذ  اهیف  مهؤرذـی  و  یحرلا ، نحط 

.يرجاهم

، اهثیل یغولا  نم  و  اهدیس ، برعلا  نم 
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.بلاط یبا  نب  یلع  يدج  كاذ  نیسحلا ، نسحلا و  نیطبسلا : وبا  نیرعشملا و  ثراو 

، تحاـصف تواخـس ، يراـبدرب ، ملع ، .مـیا  هتفاـی  يرترب  یگژیو  تـفه  رب  هدوـمرف و  اـطع  تلـصخ  شـش  ار  اـم  دـنوادخ  مدرم ، يا 
، مالـسا گرزب  ربماـیپ  هک  داد  يرترب  هنوـگ  نیا  نارگید  رب  ار  اـم  تشاد و  ینازرا  اـم  هب  ار  ناـنمؤم  بوـلق  رد  تـبحم  و  تعاـجش ،
ام زا  ار  ادـخ  لوسر  گرزب  نادـنزرف  ود  نیـسح  ماـما  و  ع )  ) نسح ماـما  هزمح ، ادـخ  لوسر  ریـش  راـیط ، رفعج  ع - )  ) یلع قیدـص 

( . 1  ) .درک باختنا 

.مناسانش یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  مناردپ  یفرعم  اب  دنسانش  یمن  ارم  هک  نانآ  تخانش و  ارم  هک  سک  ره 

لمح دوخ  يادر  اب  ار  دوسالارجح  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  متسه ، افص  مزمز و  دنزرف  نم  متسه ، انم  هکم و  دنزرف  نم  مدرم ! يا 
نم متـسه ، نایوگ  هیبلت  نارازگ و  جح  نیرتهب  دـنزرف  نم  متـسه ، ناگدـننک  فاوط  نیرتهب  دـنزرف  نم  .درک  بصن  دوخ  ياج  رب  و 
نم .تفر  یصقالا  دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  بش  کی  رد  هک  متسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ، راوس  قارب  رب  هک  متسه  یسک  دنزرف 

هحفص 156) ) 

دنزرف نم  دیـسر ، ادـخ  هب  هاگیاج  نیرتکیدزن  یهلا و  برق  ماقم  هب  درب و  یهتنملا  هردـس  هب  ار  وا  لـیئربج  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف 
دنزرف نم  داتـسرف ، یحو  شیارب  گرزب  دنوادخ  هک  متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  .درازگ  زامن  نامـسآ  هکئالم ي  اب  هک  متـسه  یـسک 

هملک ي هب  ات  هدـیلام  كاخ  هب  ار  ناـشک  ندرگ  ینیب  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  متـسه ، ع )  ) یـضترم یلع  و  ص )  ) یفطـصم دـمحم 
.دندرک رارقا  دیحوت 

ود دیگنج ، یم  هزین  ود  ریشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  رد  هک  متسه  یسک  رسپ  نم 
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نم .دـیزرون  رفک  کلپ  کی  ندز  هزادـنا ي  هب  تساخرب و  هزرابم  هب  نارفاک  اب  نینح  ردـب و  رد  درک و  تعیب  راـب  ود  ترجه و  راـب 
راختفا ناگدـننک و  تدابع  تنیز  نارگداهج ، غورف  ناناملـسم ، ریما  ناکرـشم ، هدـنرب ي  نیب  زا  ایبنا ، ثراو  ناـنمؤم  حـلاص  دـنزرف 

.متسه ناگدننک  هیرگ 

وا لیئربج  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  .متـسه  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  نارازگزامن  نیرت  تلیـضفاب  و  نارباص ، نیرترابدرب  دنزرف  نم 
دربن هب  نیطساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  يرادساپ و  ار  ناناملسم  مرح  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  .درک  يرای  ار  وا  لیئاکیم  دییأت و  ار 

تقبـس نیلوا  رـسپ  نم  .دوب  وا  لوسر  ادخ و  هب  هدنروآ  نامیا  نیلوا  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  مشیرق ، نیرتهب  دنزرف  نم  .تخادرپ 
.مناکرشم هدنرب ي  نیب  زا  نازواجتم و  رمک  هدننکش ي  نامیا و  رد  هدنریگ 

یلو ادخ و  نید  هدننک ي  يرای  ادخ و  ناگدنب  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  دننام  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 
.دوب ادخ  ملع  لماح  یهلا و  تمکح  ناتسوب  وا و  رما 

، روبص تالکشم ، رد  ماگشیپ  ادخ ، تساوخ  هب  یضار  یحطبا ، گرزب  اقآ ، تاریخ ، عماج  راکوکین ، دنمتواخس ، درمناوج ، وا 

هحفص 157) ) 

.دوب رازگزامن  رایسب  یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ، هزور  هشیمه 

هدارا دنمتردق ، تباث و  یبلق ؛ ياراد  وا  دیشاپ  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریش ي  تسسگ و  مه  زا  ار  نانمشد  بالصا  هتـشر ي  هک  وا 
یم هدـنکارپ  درخ و  ار  اـهنآ  تخیوآ  یم  رد  مه  هب  اـه  هزین  یتـقو  عاجـش  يریـش  دـننام  دوب و  خـسار  یمزع  مکحم و  راوتـسا و  يا 

رد هک  تسا  ( 2  ) يرجاهم يرجش و  يدحا ، يردب ، یبقع ، یفنح ، یندم ، یکم و  زا  قارع  گرزب  زاجح و  ریش  وا  .تخاس 
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نب یلع  مدج  ع ،)  ) نیسح و  ع )  ) نسح ردپ  رعشم ، ود  ثراو  گنج و  نادیم  ریش  برع و  دیس  وا  .تشاد  روضح  اه  هنحـص  همه ي 
.مناوناب يوناب  دنزرف  نم  تسا ، ع )  ) بلاط یبا 

هب مدرم  مشخ  زا  زیهرپ  يارب  دش و  كانمیب  يوما  هاگتـسد  هک  تفگ  یم  نخـس  تزع  هسامح و  زا  راشرـس  یحور  اب  نانچ  نآ  ماما 
.دنک توکس  ماما  ات  دیوگب  ناذا  هک  داد  روتسد  نذؤم 

: دومرف ماما  دش  دنلب  ریبکت  هب  نذوم  يادص  نوچ 

.تسین دنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ 

: دومرف ماما  داد  تداهش  ادخ  یگناگی  هب  نذؤم  نوچ 

.دهد یم  تداهش  یتسرپاتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ ، يوم ،

: دز گناب  نذؤم  هک  هاگنآ 

« .هللا لوسر  دمحم  نا  دهشا  »

هحفص 158) ) 

: دومرف دیزی  هب  باطخ  ماما 

تـسا نم  دج  رگا  يوش و  رفاک  ییوگغورد و  تسوت  دج  هک  ینک  اعدا  رگا  وت ؟ ای  تسا  نم  دـج  دـش  هدرب  شمان  هک  دـمحم  نیا 
( . 3 ( ؟ يدنارذگ غیت  زا  ار  وا  نادناخ  ارچ 

تموکح ماش  یلاها  نویش  هجض و  يادص  .دروآ  دوجو  هب  مدرم  تاقبط  رد  ار  مشخ  ترفن و  زا  یجوم  ماما  هنارگنـشور ي  نانخس 
تنطلس تابث  تینما و  ( ، 4  ) ماش مدرم  هب  یگدیسر  هجوت و  همه  نآ  مغر  یلع  هک  دوب  هتفایرد  یبوخب  دیزی  درک ، هدنامرد  ار  يوما 
يادهـش يارب  ربمایپ  نادـناخ  دـهد  هزاجا  هکنیا  زج  تفاین  يا  هراچ  اذـل  .تسا  يدـج  رطخ  ضرعم  رد  ناـنآ  يوس  زا  نونکا  مه  وا 

.دنزادرپب يرادازع  هب  البرک 

.دش لیدبت  يوما  رباج  هاگتسد  حاضیتسا  يارب  رازبا  نیرترثؤم  هب  نویش  هیرگ و  البرک ، يادهش  يارب  يرادازع  زاغآ  اب 

يدیزی رابکتسا  صالخ  ریت  البرک ، ملظ و  تنطلس  راد  بانط  اروشاع 

هحفص 159) ) 

دنتخادرپ یم  يدردمه  يادازع و  هب  تیب  لها  اب  ماش  مدرم  هورگ  هورگ  .دوب  هدش 
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.درک یم  مارتحا  يادا  ع )  ) نیسح ماما  نادناخ  هب  تسج و  یم  يرازیب  هللادیبع  زا  مه  دیزی  هک  تفرگ  الاب  نانچ  نآ  راک  و 

رگا هناجرم ، رسپ  رب  ادخ  تنعل  .تسا  هناجرم  دنزرف  هدهع ي  هب  تشذگ  هچنآ  تفگ : درک و  یهاوخرذع  ع )  ) داجس ماما  زا  يزور 
یتح مدرک  یم  يریگولج  شندش  هتشک  زا  تردق  مامت  اب  مداد و  یم  ماجنا  تساوخ  یم  هچ  ره  دش ، یم  هجاوم  نم  اب  ع )  ) نیـسح

ات دیسیونب  دیراد  یجایتحا  ره  لاح  دوب ، یهلا  ياضق  يدید  داتفا و  قافتا  هچنآ  اما  .دیماجنا  یم  منادنزرف  زا  یضعب  تکاله  هب  رگا 
( . 5  ) .مهد ماجنا 

دناسر ییاج  هب  ار  راک  یمومع  راکفا  راشف  اما  درک ، عانتما  دیزی  هک  دـنهد  لیوحت  ار  شراوگرزب  ردـپ  رـس  ات  درک  تساوخرد  ماما 
هرفس نامه  رس  رب  ار  وا  دناوخ و  یم  ارف  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  هکنیا  رگم  تسـشن  یمن  اذغ  هرفـس  رـس  رب  دیزی  يربط ، لوق  هب  هک 
هدرک لیلحت  ار  طیارـش  شزاب  گنرین  نارواشم  وا و  دوبن و  شیب  یبیرف  دیزی  راتفر  رییغت  هتبلا  دـیزی  راتفر  رییغت  هتبلا  6 ؛ )  ) دناشن یم 

هک دوب  هچنآ  زا  ریغ  نایوما  هشیدـنا ي  تقیقح  هدرپ ، تشپ  رد  الاو  دنتـسناد  یم  يا  هناقفانم  ياهدروخرب  نینچ  یـضتقم  ار  نامز  و 
مهرد نویلیم  کـی  و  ( 7  ) داد رارق  هللادـیبع  ورملق  هزوح ي  رد  ار  هرـصب ،) هفوک و  ، ) قارع ود  ره  دـیزی  .دـندرک  یم  هدـهاشم  مدرم 

هب هللادیبع  داد  روتسد  البرک  يارجام  قلخ  و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  هفوک  مدرم  ییافو  یب  باوج  رد  داتـسرف و  يو  يارب  شاداپ 
ات تخاس  دیفس  خرس و  خاک  ود  هللادیبع  هک  دوب  دیزی  يایاطع  نیمه  اب  دیازفیب و  هفوک  مدرم  يایاده  شاداپ و  رب  دصرددص  نازیم 

ءارمح رصق  رد  اهناتسمز 
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تمادن و زا  يراثآ  هنوگ  چیه  لاح  ره  هب  .دنارذگب  اضیب  رصق  رد  ار  ناتسبات  و 

هحفص 160) ) 

.تسا هدشن  تبث  وا  راب  تفخ  یگدنز  رد  هیور  رییغت 

هدرک تبث  يدـهم  ترـضح  ار  متفه  تلـصخ  ییاهب ، لماک  لقن  رد  اما  تسا  هدـش  رکذ  يرترب  يارب  تلع  شـش  هبطخ  نیا  رد  ( 1)
ص 450. مومهملا ، سفن   ) .دنا

.دوب هنیدم  هب  هکم  نارجاهم  زا  درک و  تکرش  هرجش  تعیب  رد  ( 2)

ماما هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لوق  رد  راصتخا ، يردـق  اـب  . ) ج 2 ص132 جاجتحالا ،  ) .یـسربط ص 137 ، ج 45  راونـالاراحب ، ( 3)
، یفطصملا دمحم  نبا  انا  یضترملا ، یلع  نبا  انا  البرکب ، لیتقلا  نیسحلا  نبا  انا  : » تسا هدومرف  دوخ  هبطخ ي  همادا ي  رد  ع )  ) داجس

یکب نم  نبا  انا  ءامدلاب ، لمرملا  نبا  انا  یبوط ، هرجـش  نبا  انا  یهتنملا ، هردس  نبا  انا  يربکلا ، هجیدـخ  نبا  انا  ءارهزلا ، همطاف  نبا  انا 
لتقم یمزراوخ ، . ) ج 3 ص 154 حوتفلا ، ص 451 ، مومهملا ، سفن  .ءاوهلا » یف  رویطلا  هیلع  حان  نم  نبا  انا  ءاـملظلا ، یف  نجلا  هیلع 

، میافطصم دمحم  رسپ  .متسه  یضترم  یلع  رسپ  دنتشک ، البرک  رد  ار  وا  هک  متسه  نیـسح  دنزرف  نم  . ) 69 ج 2 ص 71 -  نیسحلا ،
، دنتسیرگ وا  متام  رد  ناینج  هک  متسه  یسک  دنزرف  دش ، هتشغآ  نوخ  رد  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  ...و  ما  هجیدخ  همطاف و  رـسپ  نم 

.دندرک نویش  شیازع  رد  ناگدنرپ  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 

(. ص 274 لاوطلا ، رابخا   ) .هد رارق  دوخ  صاوخ  زا  شیوخ و  مشچ  ود  نوچمه  ار  نانآ  هک  دوب  هتفگ  دیزی  هب  هیواعم  ( 4)

ص 179. نیدباعلا ، نیز  مامالا  هایح  ( 5)

ص 233. ج 5 ، يربط ، خیرات  ( 6)

ج 4 ص 93. نادلبلا ، مجعم  ( 7)

نیدباعلا نیز  ماما  تساوخرد 

نیدباعلا نیز  ماما  تساوخرد 

هک دیزی 
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زا ریغ  ییاج  هب  ار  اهنآ  بسانم  یتصرف  رد  ات  دوب  دصرتم  تسناد  یم  گرزب  يرطخ  دوخ  تموکح  يارب  ار  ربمایپ  تیب  لها  روضح 
.دمآ تسد  هب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  يوس  زا  تساوخرد  هس  حرط  اب  تصرف  نیا  هک  دنک  مازعا  ماش 

: دومرف ماما 

.منیبب ار  مردپ  راسخر  مهاوخ  یم  رگید  راب  کی  هکنآ  لوا  »

.دننادرگزاب دنا  هدرب  تراغ  هب  ام  زا  هچره  یهد  روتسد  هکنآ  مود 

ص)  ) ربماـیپ مرح  هب  ار  اـهنآ  اـت  نک  هارمه  ناـنز  نیا  اـب  ار  داـمتعا  دروـم  يدرف  يا  هتفرگ  نـم  لـتق  هـب  یمیمـصت  رگا  هـکنآ  موـس 
« .دننادرگزاب

دروم رد  منک و  یم  ناربج  ربارب  نیدـنچ  هب  ار  مود  تساوخرد  .دـش  دـهاوخن  هدروآرب  زگره  وت  لوا  هتـساوخ ي  داد ، خـساپ  دـیزی 
.دوب دهاوخن  نانز  هارمه  یسک  وت  زج  موس 

دنبندرگ هعنقم ، اهنآ  نایم  رد  اریز  نادرگزاب  تسا  هدـش  تراغ  ام  زا  هچنآ  داب ، ینازرا  وت  رب  میهاوخ و  یمن  ار  تلاوما  : » دومرف ماما 
« .دراد رارق  س )  ) همطاف نامردام  نهاریپ  و 

.دنادرگ زاب  هنیدم  يوس  هب  ار  تیب  لها  ناریسا  دوزفا و  اهنآ  هب  زین  رانید  تسیود  دننادرگزاب و  ار  اهنآ  داد  نامرف  دیزی 

، دیزی تکرح ، ماگنه  ( 1  ) .دیشخب ماش  نادنمتسم  هب  ار  اهرانید  نآ  ماما 

هحفص 161) ) 

.دش دراو  امش  رب  هک  تسا  یبیاصم  لابق  رد  اهنیا  تفگ : موثلک  ما  هب  داتسرف و  ناوراک  هارمه  هب  ار  لیاسو  يرادقم 

!؟ یهد یم  لانم  لاـم و  اـم  هب  يا و  هتـشک  ار  وا  تیب  لـها  و  ع )  ) نیـسح مردارب  یمرـش ! یب  اـیح و  یب  وت  هچ  : » دز داـیرف  نوثلک  ما 
( . 2 « ) .میریذپ یمن  ار  لاوما  نیا  زگره 

.فالتخا یکدنا  اب  ص 579 ، ماقمق ، راخز ، ص 82 ، فوهلملا ، ( 1)

ص 197. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)

ماش زا  تکرح 

ماش زا  تکرح 

، هاکناج خلت و  روضح  زور  تفه  زا  سپ 
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(2  ) .درک هناور  هنیدم  يوس  هب  نیما  يدرف  اب  هارمه  ار  نانآ  و  مهارف ، ار  تیب  لها  رفـس  لیاسو  دیزی ، نامرف  هب  ( ، 1  ) ریشب نب  نامعن 
شور نیا  هنیدم  هب  ندیـسر  ات  دنتفرگ و  یم  هلـصاف  تلاسر  نادناخ  زا  نارومأم  نآ  دـمآ  یم  دورف  ناوراک  هک  اج  ره  هار  ریـسم  رد 

زا هک  یلع  رتخد  نیـشتآ  مالک  تخیر ، مه  هب  ار  ناوراک  مظن  موثلک  ما  .دـش  نایامن  هنیدـم  ياـهانب  تسدرود  زا  ( 3  ) .تشاد همادا 
: درک هزات  ار  اهغاد  رگید  راب  دمآ  یمرب  شا  هتخوس  هنیس ي 

هک نونکا  میتفر ، وت  زا  نادـنواشیوخ  همه ي  اب  .میتشگزاب  ترـسح  هودـنا و  اب  ام  هک  هدـم  هار  دوخ  هب  ار  ام  ام ، دـج  هنیدـم ي  يا  »
رد رهاظ  رد  .میا  هدـش  تراغ  هنهرب و  نونکا  دوب و  لماک  ام  عمج  میتفر  یم  یتقو  تسام ، اب  یناکدوک  هن  نادرم و  هن  میا  هتـشگزاب 

متس رب  میا  هتشگزاب  هک  نونکا  میدوب و  ادخ  ناما 

هحفص 162) ) 

هک میتسه  ام  .میدراذـگاو  البرک  ار  وا  میدـمآ  نوچ  دوب و  ام  سنوم  نیـسح  ام  يـالوم  .میکاـنمیب  ناـشنامیپ  نتـسکش  نارگمتس و 
ام .میدـش  لـمح  نارتـش  رب  هک  میتـسه  اـم  میدرک ، يرگ  هحون  دوـخ  ردارب  رب  هک  میتـسه  اـم  .میا  هدـش  تسرپرـس  یب  نادرگرس و 

« ...و مینایرگ  دوخ  ردپ  گوس  رد  هک  میتسه  اهاط  نیسای و  نارتخد 

نبریـشب و  دـندرک ، اپ  رب  ار  همیخ  هنیدـم  زا  جراخ  .درزآ  یم  ار  كاپ  ياـهناج  گرزب  ياهتبیـصم  دوب و  هدـناشوپ  ناگدـید  کـشا 
.دنک غالبا  هنیدم  یلاها  هب  ار  ینیسح  ناوراک  تشگزاب  ربخ  ات  تفای  تیرومأم  ملذج 

: تفگ تسیرگ  یم  راهب  ناراب  دننام  هک  یلاح  رد  درک و  دنلب  يدولآ  نزح  دایرف  يوبن  دجسم  لباقم  رد  تفر و  هنیدم  هب  وا 

مکل ماقم  برثیلا ال  لها  ای 
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اهب

راردم یعمدا  نیسحلا و  لتق 

جرضم البرکب  هنم  مسجلا 

رادی هانقلا  یلع  هنم  سأرلاو 

هتشغآ البرک  رد  شرکیپ  داب ، نایرگ  وا  رب  هتسویپ  ناگدید  .دش  هتشک  نیـسح  هک  تسین  ندنام  ياج  هنیدم  رگید  برثی ، مدرم  يا  »
( . 4 « ) .دننادرگ یم  اه  هزین  يور  رب  ار  شرونم  رس  تسا و  نوخ  هب 

یلع و نارتخد  بنیز و  اب  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : دید  ار  مدرم  نویـش  نوچ  .دـندرک  هطاحا  ار  ریـشب  فارطا  ورابان  ناشیرپ و  مدرم 
.مزاس هاگآ  نانآ  زا  ار  امش  ات  متشاد  تیرومأم  نم  دنا و  هدز  هیمخ  هنیدم  یکیدزن  رد  شنارهاوخ 

هحفص 163) ) 

ج 4 باعیتسالا ، .درک  توعد  ربیز  نب  هللادـبع  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  دـیزی  تکاله  زا  سپ  هک  دوب  هفوک  دایز  نب  هللادـیبع  فلـس  ( 1)
ص 1496.

ص 579. ماقمق ، راخز ، ( 2)

ص 372. فطلا ، هعقو  ( 3)

ص 1 ص 617. هعیشلا ، نایعا  ص 374 و  نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ج 3 ص 169 ، نیتسردملا ، ملاعم  ( 4)

داجس ماما  هبطخ ي 

داجس ماما  هبطخ ي 

دنتشاذگاو ار  رهش  نانز  رس  رب  نانک و  نایرگ  مدرم  یمامت  دنامن و  یقاب  ینز  چیه  هنیدم  رد  .دندمآرد  تکرح  هب  هتسد  هتسد  مدرم 
.دنبایرد ار  نیسح  ناوراک  ات 

مومغم و وا  دـندید و  كرادـت  يربنم  شیارب  .تسیرگ  یم  دوب و  هداتـسیا  اـه  همیخ  لـباقم  رد  ماـما  دوب ، اـغوغ  اـه  هیمخ  راـنک  رد 
نایملاع راگدرورپ  هک  تسا  هتسیاش  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  : » دومرف هنیدم  یلاها  نویـش  نایم  رد  تفرگ و  رارق  نآ  رب  ناشیرپ 

رد ایوگ  هک  تسا  عیفر  ردـق  نآ  شماقم  هک  يا  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  .تسا  ناگدـنب  همه ي  هدـننیرفآ ي  زیخاتـسر و  زور  کلام  و 
یگرزب رب  ار  وا  .دونش  یم  ار  اه  همزمز  یتح  هک  تسا  کیدزن  ناسنا  هب  ردق  نآ  هتفرگ و  رارق  اهنامسآ  هبترم ي  نیرتدنلب 
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یلاعت دنوادخ  مدرم ، يا  .مرازگـساپس  زوس  ناینب  دیدش و  بیاصم  زوسناج و  ياهالب  راوگان و  ثداوح  اهتبیـصم و  ینارگ  اهراک و 
.دمآ دیدپ  مالسا  رد  گرزب  یفاکش  دومزآ و  گرزب  ياهتبیصم  هب  ار  ام  تسوا  يارب  شیاتس  هک 

هزین رب  اهرهش  رد  ار  وا  كرابم  رـس  دندرک و  ریـسا  ار  شناکدوک  مرح و  نانیـشن  هدرپ  .دندش  هتـشک  وا  ترتع  نیـسحلا و  هللادبع  ابا 
مادک و  دنک ؟ يداش  وا  تداهش  زا  دعب  دناوت  یم  ناتنادرم  زا  کی  مادک  مدرم ! يا  .درادن  دننامه  هک  تسا  یتبیصم  نیا  .دندنادرگ 

نامـسآ تفه  دراد ؟ زاب  نتخیر  زا  دوش و  عنام  ار  دوخ  کشا  دناوتب  هک  تسا  یمـشچ  مادک  دشابن ؟ نوزحم  وا  يارب  هک  تسا  یلد 
اب ناتخرد  شیوس ، همه  زا  نیمز  ناشناکرا ، اـب  اهنامـسآ  ناـشجاوما و  اـب  اـهایرد  دنتـسیرگ ، وا  تداهـش  رد  شیاـنب  یماـمت  اـب  ( 1)

اهنامسآ نانکاس  یمامت  برقم و  ناگتشرف  ایرد ، جاوما  يال  هبال  رد  نایهام  ناشناراسخاش و 

هحفص 164) ) 

و دـنکن ؟ هلاـن  شیارب  هک  تسا  لد  نیمادـک  و  دفاکـشن ؟ وا  ندـش  هتـشک  زا  هک  تسا  بلق  نیمادـک  مدرم ، يا  .دـندرک  هیرگ  وا  رب 
؟ دوشن اونشان  تسا و  هدمآ  دیدپ  مالسا  يانب  رد  یفاکش  نینچ  دونشب  هک  تسا  شوگ  نیمادک 

) هناگیب لباک ) كرت و  نادنزرف  ییوگ  میداتفا ، رود  دوخ  نیمزرس  نادناخ و  زا  میدش و  هراوآ  هک  یلاح  رد  میدرک  حلـص  ام  مدرم !
دنگوس ادخ  هب  .تسین  ریوزت  زجب  نیا  و  ( ، 2  ) دندرک نینچ  ام  اب  میشاب  هدش  بکترم  يدنسپان  هکنیا  ای  مرج و  هانگ و  نودب  میدوب ؛

هیلا انا  هللاانا و  دنهد !! ماجنا  دنتسناوت  یمن  نیا  زا  شیب  داد  یم  نامرف  ام  گنج  هب  شرافس  همه  نآ  ياج  هب  ادخ  لوسر  رگا 
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ام رب  هک  ار  تبیـصم  نیا  شاداپ  دنوادخ  زا  ینک ؟ ناینب  خلت و  هودنا  هچ  و  یـشارخلد ؟ كاندرد و  گرزب و  تبیـصم  هچ  .نوعجار 
(3 « ) .تسا هدنریگ  ماقتنا  زوریپ و  وا  هک  مناهاوخ  تسا  هتفر 

هتـسناوتن ناوتان  لیلع و  ياهاپ  تلع  هب  هک  درک  یهاوخرذع  ماما  زا  ناحوص  نب  هعـصعص  نب  ناحوص  ماما ، نانخـس  نتفای  همتاخ  اب 
اب دندوب  هتفرگ  دوخ  رد  ینیگن  نوچ  ار  ینیـسح  قشع  ناوراک  ناگدنامزاب  هک  مدرم  سپـس  ( 4  ) .دنک يرای  ار  یحو  نادـناخ  تسا 

هرهچ ي ربمایپ  هک  ییاج  .نیریـش  تارطاـخ  زا  رپ  یناـکم  .دوب  یبنلا  دجـسم  دـصقم  .دـندش  دراو  هنیدـم  هب  گرزب  یمتاـم  نزح و 
نیسح لامج  ندید  اب  ادخ  لوسر  يامیس  هک  یناکم  .درـشف  یم  دوخ  رهمرپ  شوغآ  رد  ار  وا  درک و  یم  ناراب  هسوب  ار  ع )  ) نیـسح

رتخد یتوکلم  هراسخر ي  کشا  .دوب  يرگید  لاح  بنیز  لاح  .تفکش  یم  ابیز  یلگ  دننام 

هحفص 165) ) 

: دنکفا نینط  اج  همه  رب  بنیز  يادص  داتفا  ربمایپ  ربق  هب  ناگدید  نوچ  دوب و  هدناشوپ  ار  همطاف 

(« ع  ) نیسح یخا  کیلا  هیعان  ینا  هادج  ای  »

(5 « ) .میا هدروآ  ار  نیسح  ندش  هتشک  ربخ  ادخ  لوسر  يا  »

هب ار  مدرم  ناج  ع )  ) نیـسح ماما  رتخد  يادـص  ( . 6  ) .تسیرگ داهن و  ادـخ  لوسر  ربق  رب  ار  دوخ  تروص  نیـسحلا  نب  یلع  هاـگنآ 
« .دز یم  ع )  ) نیسح هرهچ ي  رب  دوخ  یتسدبوچ  اب  دیزی  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ وا  .دیشک  شتآ 

لد یتح  هک  درک  یم  يراوگوس  هناـنگمغ  نیزح و  ردـق  نآ  وا  .تسا  یبیجع  تیاـکح  ع )  ) یلع نادـنزرف  رداـم  نینبلا  ما  يارجاـم 
شیاوجن .دـندش  یم  هلاـن  مه  وا  اـب  هنیدـم  ناـنز  درک و  یم  یناوخ  هیثرم  وا  ( 7  ) .دروآ یم  درد  هب  زین  ار  مـکح  نـب  ناورم  گـنس 

: تسا یندینش 
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يوق يریـش  دننام  مادک  ره  هک  ردیح  نادـنزرف  وا  یپ  رد  دـش و  یم  رو  هلمح  نانمـشد  هورگ  رب  هک  يدـید  ار  سابع  هک  یـسک  يا 
ریشمش رگا  .دندیبوک  دومع  شرس  رب  نم ! ياو  .دنا  هدیرب  ار  شیاهتسد  هدرک  حورجم  ار  مدنزرف  رس  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  .دندوب 

...دینزن ادص  نارسپ  ردام  مان  هب  ارم  رگید  .دش  یمن  کیدزن  وا  هب  یسک  زگره  تشاد  تسد  رد 

! دینک هاگآ  نیسح  زا  ارم  .داب  نیسح  يادف  تسا  زبس  نامسآ  نیا  ریز  رد  سک  ره  نم و  دش ، هراپ  مبلق  ياهگر 

هک دیراب  کشا  ناگدید  نامسآ  زا  ردق  نآ  نیـسح ، يازع  رد  .دوب  هودنا  ههلا ي  وا  تسا : روآ  تفگـش  رایـسب  زین  بابر  تشونرس 
( . 8  ) .دنامن شیارب  یکشا  رگید 

هحفص 166) ) 

درپس و ناج  هودنا  تدش  زا  ات  تسشنن  یفقس  چیه  ریز  رد  نامـسآ  فقـس  زج  تسیرگ و  نانچمه  لاس  کی  ات  دیوگ : یم  ریثا  نبا 
( . 9  ) .داد ناج  نیسح  گرزب  مغ  زا  ات  تسشن  ماما  ربق  رانک  رد  لاس  کی  دنا  هتفگ  زین  یضعب 

هحفص 167) ) 

ج 20 ص 163. نازیملا ، ریسفت  .ادادش » اعبس  مکقوف  انینب  و  ( » 1)

ص ج 45 ، راونـالاراحب ، 169 و  ص 170 -  نیتسردـملا ج 3 ، ملاعم  ، 461 ص 464 -  ناجـشالا ، جعاول  ص 84  فوـهلملا ، ( 2)
.148

ج 5 ص 427. هبکاسلا ، هعمدلا  ص 84 و  فوهلملا ، ( 3)

ص 85. فوهلملا ، ( 4)

ص 376. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ص 156 ، يربکلا ، بنیز  ( 5)

ص 162. ج 5 ، هبکاسلا ، هعمدلا  ( 6)

ج 3 ص 430. نیسحلا ، مامالا  هایح  ( 7)

ص 376. نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 8)

ج 4 ص 88. لماک ، ریثا ، بنا  ( 9)

نیعبرا

نیعبرا

نیعبرا ات  اروشاع  زا  یحو ، نادناخ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 195زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


يرایسب .دراد  دوجو  فالتخا  ناخروم  نایم  رد  البرک  هب  ربمایپ  نادناخ  تشگزاب  نیعبرا و  دروم  رد 
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ناوت یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هتشادن  البرک  هب  نیـسح  ناوراک  ناگدنامزاب  ندمآ  هب  يا  هراشا  هنوگ  چیه  دوخ  ياهباتک  رد  اهنآ  زا 
هراشا البرک  رد  تیب  لـها  يرادازع  هب  زین  یهورگ  درک و  هراـشا  یفوک  مثعا  نبا  رجح ، نبا  يریون ، يرذـالب ، یـسربط ، ریثا ، نبا  هب 

.سوواط نب  دیس  نیمالا ، نسحم  يدقنلا ، رفعج  یلحامن ، نبا  فنخم ، یبا  دننام : دنا ، هتخادرپ  ای  هدرک و 

: دراد دوجو  لامتحا  راهچ  نیعبرا  دروم  رد  عومجم  رد 

يراوـگوس هب  دـندش و  دراو  ـالبرک  هب  رفـص  متـسیب  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  تیب  لـها  ماـش ، زا  تعجارم  زا  سپ  لاـس 61  رد  . 1
.دنتخادرپ

يرادازع هب  ادهـش  رازم  رب  دـندرک و  روـبع  ـالبرک  زا  ماـش  هب  نـتفر  زا  لـبق  لاس 61 ، رفـص  هام  متـسیب  زور  رد  ربماـیپ  تیب  لـها  . 2
.دسر یم  رظن  هب  فیعض  رایسب  لامتحا  نیا  ( 1  ) .دنتخادرپ

هحفص 168) ) 

.دنشاب هدمآ  البرک  هب  رفص  هام  متسیب  رد  البرک  هعقاو ي  زا  دعب  لاس  کی  لاس 62  رد  ادخ  لوسر  تیب  لها  . 3

اهنآ ندیسر  زور  ناونع  هب  نیعبرا  زور  نییعت  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  هتفر  البرک  هب  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  دعب  ربمایپ  تیب  لها  . 4
يرادازع هب  زور  هس  اتو  دـنتفر  البرک  گرزب  يادهـش  روبق  ترایز  هب  تلاسر  نادـناخ  تسا  ملـسم  هچنآ  اما  تسا ، یفتنم  البرک  هب 

ردپ ربق  رانک  زا  ار  هنیکـس  يادـص  ناوت  یم  مه  زونه  ( 2  ) .دنتـشاد اپ  رب  شارخ  رگج  ياهمتام  سوواط  نبدیـس  لوق  هبو  دنتخادرپ 
: تفگ یم  هک  دینش 

امسج کعدون  البرک  ای  الا 

انیفد لسغال  نفک و  الب 

احور کعدون  البرک  ای  الا 

انیمالا عم  یصولا  دمح و  ال 

.دش نوفدم  نفک  لسغ و  نودب  هک  میا  هتشاذگ  هعیدو  هب  وت  رد  ار  یندب  البرک ، يا  »

هب ار  یسک  البرک ، يا 
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« .تسوا یصو  و  ص )  ) دمحا حور  هک  میداد  رارق  وت  رد  راگدای 

ترایز يارب  مشاه  ینب  زا  يدادعت  اب  هک  دندید  ار  ( . 3  ) يراصنا هللادبع  نبرباج  دیسر  البرک  هب  ناوراک  نوچ  تسا  هدمآ  نینچمه 
(4  ) .دنتـسویپ اهنآ  هب  زین  رواجم  ياهاتـسور  نانز  دنتـسیرگ و  تدشب  دندرک  تاقالم  ار  رگیدکی  نوچ  .تسا  هدمآ  البرک  هب  ادهش 

: داد مالس  ماما  هب  تخادگ  یم  ار  اهناج  هک  نیزح  یتوص  اب  دندوب  هتفرگ  ار  شفارطا  نانز  هک  یلاح  رد  يربک  بنیز  هاگنآ 

هحفص 169) ) 

فورعملاب مترما  هوکزلا و  متیتآ  هولصلا و  متمقأ  مکنا  دهشا  هلحرب  تخانا  نیـسحلا و  ءانفب  تلح  یتلا  حاورالا  اهتیا  کیلع  مالـسلا 
نیقیلا مکاتا  یتح  هللا  متدبع  نیدحلملا و  متدهاج  رکنملا و  نع  متیهن  و 

تسا و ناراگزور  همه ي  هدنز ي  نیـسح  هک  میزیوایب  شتدارا  رهم و  هب  هک  دوب  نیا  نامدصق  دیـسر و  نایاپ  هب  ام  مالک  تصرف و 
همه ي ناـیاپ  یب  يازع  اروشاـع ، زوسناـج  هـعقاو ي  زا  ص )  ) دـمحم لآ  گرزب  نزح  و  ناگدـنب ، تاـیح  اـقب و  هزیگنا ي  اروشاـع 
راـثیا و یگدازآ ، فرـش ، تیناـسنا ، .تسا  شنیرفآ  هشیمه ي  اـج و  هـمه  رد  تیرـشب  زاـین  ـالبرک  نارکیب  هساـمح ي  ناـگدازآ و 

شنیرفآ دبـسرس  لگ  رهم و  ثعاب  هار و  نکر  هک  تسادخ  نوخ  اهنت  هن  وا  هک  دنیـشن  یمن  انعم  هب  زگره  نیـسح  نودب  يدرمناوج 
.تسا راگدرورپ 

هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسا 

مکترایزل ینم  دهعلا  رخا  هللا  هلعجال  راهنلا و  لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالس  ینم  کیلع  کئآنفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  و 

نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا 

ج 3 ص 176. نیسح ، ماما  تالاوحا  خیراوتلا ، خسان  ( 1)

ص 82. فوهلملا ، ( 2)

لوسر هباحص ي  زا  ( 3)
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ج باعیتسالا ،  ) .دش انیبان  رمع  ینایاپ  ياهلاس  رد  يو  .دوب  ع )  ) یلع نارای  زا  زین  نیفص  رد  هدیگنج و  هوزغ  هدجیه  رد  هک  دوب  ادخ 
(. 1 ص 219

ص 82. فوهلملا ، ( 4)
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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