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اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  یضترم - یلع  نیفراعلا  ماما  نینمؤملا و  ریما  ایلوا  لّوا  ایفصا و  لضفا  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  مّیس  134باب 
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202اهتشونیپ

: اهب قّلعتی  ام  و  ءانّثلا - ۀیحّتلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ءاسّنلا  ةدّیس  اب  یضترم  یلع  ایلوالا  ناطلس  حاکن  دقع و  نایب  رد  مراهچ  208باب 

208هراشا
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: اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  نیملعالا  نیقّتملا و  ماما  نینمؤملا و  ریما  فشک  ملع و  نایب  رد  مجنپ  214باب 
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: اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  عرو  دهز و  نایب  رد  متفه  290باب 
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297اهتشونیپ

اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تواخس  نایب  رد  متشه  298باب 

298هراشا

: 300تبقنم

: 301تبقنم

: 303تبقنم

: 304تبقنم

: 304تبقنم

305اهتشونیپ

: اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  نیعجشالا  ماما  نینمؤملا و  ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  توق  تعاجش و  نایب  رد  مهن  305باب 
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305هراشا

: 309تبقنم

: 314تبقنم

: 315تبقنم

: 316تبقنم

: 318تبقنم

: 319تبقنم

: 320تبقنم

: 323تبقنم

: 326تبقنم

: 326تبقنم

: 327تبقنم

: 332تبقنم

: 346تبقنم

: 349تبقنم

: 350تبقنم

: 350تبقنم

: 351تبقنم

: 351تبقنم

: 352تبقنم

: 353تبقنم

: 353تبقنم

: 354تبقنم

: 354تبقنم
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: 354تبقنم

355اهتشونیپ

اهب قّلعتی  ام  و  ههجو 9424224خ0 1 خ - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تسایک  تسارف و  رد  مهد  358باب 

358هراشا

: 358تبقنم

: 359تبقنم

: 359تبقنم

: 359تبقنم

: 360تبقنم

: 360تبقنم

: 360تبقنم

: 360تبقنم

: 361تبقنم

: 361تبقنم

: 362تبقنم

: 363تبقنم

: 364تبقنم

: 364تبقنم

: 364تبقنم

: 364تبقنم

: 365تبقنم

366اهتشونیپ

. اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  نیلسرملا ، دیس  ّیصو  نینمؤملا ، ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  قاقحتسالاب ، هفیلخ  قالطالا و  یلع  ماما  يونعم  يروص و  تفالخ  نایب  رد  مهدزای  باب 

367هراشا
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377اهتشونیپ

. اهب قّلعتی  ام  و  الع - ّلج و  دنوادخ - تاذ  هب  ندش  لصاو  تداهش و  هجرد  لوصح  نمی  هب  اقب  ملاع  هب  انف  ملاع  زا  یضترم  یلع  نیقّتملا ، ماما  نینمؤملا ، ریما  لاقتنا  نایب  رد  مهدزاود  باب 

378هراشا

389اهتشونیپ

ححصم عجارم  390یسانشباتک 

ینآرق تایآ  391تسرهف 

ناگرزب لاوقا  رابخا و  ثیداحا ، 398تسرهف 

یسراف راعشا  410تسرهف 

یبرع راعشا  439تسرهف 

ناسک مان  441تسرهف 

اهياج 465تسرهف 

470عجارم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  476هرابرد 
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يوضترم بقانم 

باتک تاصخشم 

15010-5 یبایزاب :  هرامش 
دوش یم  هداد  تناما  تناما : 

ف5010/1 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1060؟ق هللادبع - ، نبحلاصدمحم  يذمرت ، یفشک  هسانشرس : 

یفشکب صلختم  يذمرتلا  ینیسحلا  حلاص  دمحم  [ یطخ هخسن  ] يوضترم بقانم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 ... " قوش همان  تمانب  مزاغآ  هک  قوذ  آاشن  نک  اطع  ادنوادخ  هلمسب ، : " هخسن زاغآ  هماجنا :  ماجنا ،  زاغآ ، 

" نیدلا موی  یلا  نیدیرملا  نوعب ...  باتکلا  تمت  مالسلا  تیحت و  انم  یبنلل  ماع  صاخ و  حبط  لوبقم  دوش  ات  : " هخسن ... ماجنا 
هعومجم نیمه  هرامش 4630ف  هخسن  هب  دوش  عوجر  باتک : یفرعم  : 

315x210 عطق ، 230x125 روطس هزادنا  رطس ،  26 ، 119 گرب 1پ -  يرهاظ :  تاصخشم 
يدوخن یگنرف  ذغاک : عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای 

قیلعتسن طخ :
نودنا یبرـض ، هنگنم  لودجم ، هتوب ، لگ و  اب  جنرت  رـس  جنرت و  ییاوقم ، یکـشم ، جامیت  تشپ  تل  هداتفا ، دـلج  يور  تل  دـلج : تانییزت 

ناولا يذغاک  رتسآ  دلج 
زمرق بکرم  اب  نتم  يور  طخ  نیوانع و  نتم : تانییزت 

لئاضف 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نبیلع  عوضوم : 
ثیداحا 40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نبیلع 

ینآرق ياههبنج  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،() بلاط یبا  نبیلع 
411/چ910 یبایزاب :  هرامش 

تسرهف

تفه راتفگشیپ 
فلؤم 3 همدقم 

31 ع )  ) نینمؤملا ریما  نأش  رد  ینآرق  تاکرب  اب  تایآ  لوا : باب 
هدومرف 75 ع )  ) نینمؤملا ریما  بقانم  زا  ص )  ) نیلسرملا دّیس  هک  یثیداحا  نایب  رد  مود : باب 

135 ع )  ... ) ایفصا لضفا  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  موس : باب 
237 ع )  ) همطاف ءاسنلا  ةدیس  اب  ع )  ) یلع ءایلوالا  ناطلس  حاکن  دقع و  نایب  رد  مراهچ : باب 

245 ع )  ) نینمؤملا ریما  فشک  ملع و  نایب  رد  مجنپ : باب 
301 ع )  ) یضترم یلع  تایآ  زجعم  تامارک  روهظ  تاداع و  قراوخ  نایب  رد  مشش : باب 

349 ع )  ) نینمؤملا ریما  عرو  دهز و  نایب  رد  متفه : باب 
359 ع )  ) نینمؤملا ریما  تواخس  نایب  رد  متشه : باب 
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371 ع )  ) نینمؤملا ریما  توق  تعاجش و  نایب  رد  مهن : باب 
445 ع )  ) نینمؤملا ریما  تسایک  تسارف و  نایب  رد  مهد : باب 

457 ع )  ) یلع ماما  يونعم  يروص و  تفالخ  نایب  رد  مهدزای : باب 
اقب 473 ملاع  هب  انف  ملاع  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  لاقتنا  نایم  رد  مهدزاود : باب 

ححصم 491 عجارم  یسانشباتک 
ینآرق 493 تایآ  تسرهف 

ناگرزب 498 لاوقا  رابخا و  ثیداحا ، تسرهف 
یسراف 504 راعشا  تسرهف 
یبرع 517 راعشا  تسرهف 

اهمان 518 تسرهف 
اهياج 531 تسرهف 

اهباتک 534 تسرهف 
،ص:7 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

راتفگشیپ

هراشا

مه نتم  تسا . هدـش  هتـشاگن  ع )  ) یلعا یلاع  یلع  ترـضح  نانمؤم  ریما  لیاضف  بقانم و  رد  هک  باطتـسم  تسا  یباتک  يوضترم  بقاـنم 
) . Sufis -Religious Contents( ینافرع ینید - ياوتحم  مه  تسا و  ) Literature Forms( یبدا ياههنوگ  ياراد 

ناوتیم هک  هدش  هتـشون  يذمرت  ینیـسح  حلاص  دمحم  انالوم  تیالو ، قشع و  هتخوسلد  فراع  ملاع  ياناد  اناوت و  ملق  هب  هدـش  دای  باتک 
. درمشرب تسا ، ع )  ) نافراع يالوم  نأش  ماقم و  رد  تخاونکی  تسدکی و  هک  یبتک  نیرتلماک  نیرتعماج و  وزج  ار  نآ  نامگیب 

هدنسیون هرابرد 

، يذمرت ینیـسح  هّللا  دبع  ریم  هاش ، ربکا  راگزور  سیونـشوخ  هدنیارـس و  دنزرف  یفـشک ،»  » هب صلختم  يذمرت ، نیـسح  حلاص  دمحم  ریم 
ناسیونـشوخ اـناوت و  نارعاـش  زا  و  ناـفرع ، بدا و  ملع ، ناـگرزب  زا  یکی  زین  دوـخ  و  یفـصو ،»  » هـب صلختم  مـلق ،» نیکـشم   » هـب بـقلم 

. دشابیم ق . 11 ه . نرق 10 - تسدهریچ 
هاگ درکیم و  صلخت  یناحبـس » ، » دوخ يدنه  ياههدورـس  رد  دـش . ناهجهاش  هناخباتک  هغوراد  1646 م ). ق /. ه .  1056  ) لاس رد  يو  »

«1 .« » تسا دنمدرخ  دنمشناد و  اناد ، ینعم  هب  يدنه  نابز  رد  هک  ناحبس » »
تفالخ و هقرخ  روهـشم ، تمارک  قراوخ و  رد  هناـمز و  هناـگی  يواـیند  ینید و  مولع  رد  دوب و  هیلاـع  جرادـم  هیلج و  راونا  بحاـص   » يو

راعـشا رکـس ، قوذ و  تلاح  رد  تشاد و  نیقلت  تزاجا  مه  لسالـس  رگید  رد  دیـشوپ و  هیرداق  هلـسلس  هب  یلو  هّللا  تمعن  هاش  زا  تزاـجا 
تسا نیلصاولا  ربخم  بحاص  لوق  هب  ق . لاس 1060 ه . رد  يو  تافو  يدرک . صلخت  یفشک »  » یتفگ و قیاقد  قیاقح و  نیماضم  هب  رادبآ 

«2 .« » تشاد رمع  لاس  و 135 
______________________________
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تاقیقحت تاعلاطم و  هسـسؤم  تاراـشتنا  ص 922 ، ج 2 ، لـگرب ، ا . وی . همجرت  يروتـسا ؛ فیلأـت  ياـنبم  رب  یـسراف  تاـیبدا  کـن : (- 1)
ص 1362. یگنهرف ،

. روپناک روشکلون ، عبط  ص 350 ، ج 2 ، رورس ، مالغ  ءایفصالا ؛ ۀنیزخ  کن : (- 2)
،ص:8 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: دشاب لاقم  رب  یهاوگ  ات  دش ، هدروآ  هنومن  هب  يدنچ  شفیرظ  نخس  فیطل و  راعشا  زا 
تسین انمت  شاوت  لاصو  هک  لد  مادکتسین  ادیش  وت  تعلط  رب  هک  هدید  مادک 

تسین ادوس  سینا  تقشع  هک ز  رس  مادکدشن  لامیاپ  وت  هار  هب  هک  نت  مادک 
تسین احیسم  ِزجعم  ورد  هک  مد  مادکتسا  دبا  هدنز  رضخ  نوچ  هن  هک  سک  مادک 

تسین اشامت  ورد  نوگدص  هک  هزبس  مادکتسافق  هب  یلبلب  هن  تقشع  هک ز  لُگ  مادک 
تسین ایرد  هتفهن  يو  رد  هک  هرطق  مادکتسناهن  باتفآ  هن  يو  رد  هک  هرذ  مادک 

تسین ادیوه  وا  زج  هک  نیبب  وت  نیقی  نایعتسا  قح  لامج  ینکفا  رظن  هک  اجک  ره  هب 
تسین اوسر  تخب ، هتشگرب  قشاع  مادکحصان  يا  تسا  ییاوسر  كاب ز  هچ  ارم 

: اضیا هل  تسین و  اج  کی  هب  شاییاج  ره  ربلد  هکنآ  زاوا  رب  تسا  قشاع  هن  یفشک »  » هک زیچ  مادک 
مییام دومن  اتکی  ملاع ، ود  رد  هک  یتاذمییام  دوبر  ار  ام  ام ، زا  هک  يدهاش  نآ 

مییام دوزف  یتسه  لد ، رب  هک  ياهداب  ناوهدوبر  ناج  ِیتسه  ناج ، زا  هک  ياهئشن  نآ 
مییام دوشگ  لد  رب  تقیقح ، ِرد  وک  ناوهشیمه  ناج  هب  دیوپ  تقیرط ، ِهر  وک  نآ 

مییام دومن  رد  رگ  رگنب ، تسا  قح  نطابینیب  ریغ  دنچ  ات  بذبذم ، دهاز  يا 
مییام دودْولا  ّبر  ِلامج  هنییآینعم  هب  يربیپ  ات  ام ، تروص  سانشب 

مییام دورف  جوا و  میلاح ، طیحم  قرغمیلازی  دیشروخ ال  میلالجلا ، وذ  تآرم 
: اضیا هل  مییام و  دوبن  دوب و  یفشک ،»  » مشچ هب  رگنبدوجوم  تسین  هّرذ  کی  ام ، زج  نْوک  ود  ره  رد 

ياهدرک اتکی  درف  مباتفآ  نوچ  ناهج  ردياهدرک  اج  ملد  رد  ات  ماییاج  ره  ِهم  يا 
ياهدرک اشامت  دوخ  لامج  دوخ ، مشچ  هب  وترهد  هب  ترادید  بات  درآ  هکنآ  وت  زج  تسیک 
ياهدرک ادیش  تسم و  لبلب ، وچمه  ار  یملاعقشع  ناتسب  رد  تسا  هتفکشب  وت  نسح  لگ  ات 

ياهدرک ارحص  هب  ور  ار  رگد  یقلخ  نامز  رهشیوخ  يادوس  زا  هام  ار  يربلد  رهپس  يا 
ياهدرک اهلد  کلم  ردنا  شتآ  ضراع  ود  نازقلخ  ِناج  يراد  ریجنز  رد  ياپ  وسیگ  ود  ناز 
ياهدرک اوسر  قلخ  رد  نم  کشا  نوچ  ارم  مهراکشآ  يزاسن  نم  رهم  هک  یتفگ  نم  هب  مه 

ياهدرک امیپهداب  ار  ام  هچ  زا  وگ  المربالخ  رد  یتسه  ییامیپهداب ز  ترشع  هب  وت 
ملق نیکـشم  هّللا  دبع  دیـس  نب  حلاص  دـمحم  ریم   » ياهدرک ایند  كرت  ناج  لد و  زا  ات  ایفـشک » » نیرب شرع  زا  دـش  رب  تیانع  سوک  لغلغ 

هیرداق هلسلس  ماقم  یلاع  يافرع  زا  يدابآ ، ربکا 
،ص:9 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

«3 .« » تسا بوسنم  ودب  مه  یتامارک  قراوخ و  هک  دشابیم 
(. 229 صص 200 - موس ، باب   ) هدمآ يوضترم  بقانم  فیرش  باتک  نیمه  رد  يو  تامارک  زا  یکی 

درکیم و صلخت  یناحبس »  » يدنه رد  و  یفشک »  » یسراف راعشا  رد  تفگیم . هفرط  زغن و  راعـشا  دوب ، رهام  رعاش  سیونـشوخ و  یـشنم  »
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«4 .« » تشذگرد ق . ای 1061 ه . رد 1060  دیسر . تراما  هجرد  هب  ناهج  هاش  رابرد  رد 
: دیوگیم نینچ  يوضترم  بقانم  رد  هتسبرس - هدیکچ و  رایسب  شیوخ - بسن  لصا و  هرابرد 

ّدج امهبونذ - هّللا  رفغ  هدلاو - فرط  زا  هطساو  شـش  هب  دلاو و  بناج  زا  هطـساو  تفه  هب  هک  یلو  هّللا  تمعن  هاش  یلزا ، لامج  هجوتم  «و 
(. يوضترم بقانم  ص 330  .«- ) دوشیم فلؤم 

راـگدای هب  مه  گرتـس  هیاـمرپ و  رثا  ود  زار ، ماـن  هب  يدـنبعیجرت  زین  هدیـشک و  مظن  هتـشر  هب  نوگاـنوگ  بلاوق  رد  هک  راعـشا  ناوید  زجب 
(، ص  ) مرکا ربمایپ  تشذگرـس  رد  هک  يوفطـصم  زاجعا  مان  هب  یباتک  يرگید  تسا و  روکذـم  زوکرم و  باتک  نیمه  یکی  هک  هدراذـگ 

. تسا هتشاگن  رثن - مظن و  هب  ع -)  ) راهطا همئا  نیدشار و  يافلخ 

هدنسیون تقیرط  بهذم و 

تسّالوت لها  یلو  تسا  تنـس  لها  وریپ  یبلاق  ماکحا  یترابع  هب  مالک و  هقف و  رد  تشاد ، ناعذا  ناوتیم  کش  نودب  يو  بهذم  هرابرد 
يوریپ هب  دراد و  تدارا  اصلاخ  ابلق و  ع )  ) موصعم هدراهچ  کتکت  هب  هک  رایعمامت  تسا  ياهعیش  تقیرط ) یبلق -(  ماکحا  رد  اّربت . هن  و 

يوریپ و هب  رگم  دـهدیمن  تسد  ود ، نآ  تسا و  تیالو  قشع و  بهذـم  وریپ  تفگ  ناوتیم  رتاسر  ینخـس  رد  دـنکیم . شزان  ناـنآ  زا 
. دناهدوب تفرعم  ياههلسلسرس  ناماما و  هک  ع )  ) تیب لها  يراثنناج 

هب دهدیمن و  هار  لد  هب  ساره  ینعاط  چیه  دیدهت  تمالم و  زا  هار  نیا  رد  دـشیدنایمن و  وا  هوکـشب  لامج  هب  زج  تسا و  تسرپریپ  يو 
-: هرکذ هّللا  مظع  انالوم - ترضح  لوق 

َْور رضخ  مکح  ریز  یسوم  وچمهوش  میلست  ناه  ریپ ، یتفرگ  نوچ 
قارف اذه  َْور ، رضخ  دیوگن  اتقافنیب  يا  رضخ  راک  رب  نک  ربص 

نکم  وم  وت  دشک ، ار  یلفط  هچرگنزم  مد  وت  دنکشب ، یتشک  هچرگ 
______________________________

س 1369. مایخ ، یشورفباتک  موس ، پاچ  ص 62 ، ، 6 ج 5 - یلع ، دمحم  ازریم  سردم ، بدالا ؛ ۀناحیر  کن : (- 3)
ص 350. ج 2 ، ءایفصالا ؛ ۀنیزخ  کن : (- 4)

تفگ دیاب  يور  ره  هب  دنارب  مهیدیا  قوف  هّللا  دـی  اتدـناوخ  شیوخ  تسد  وچ  قح ، ار  وا  تسد  ،ص:10  همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هب هدزیم و  ماگ  هیرداق  هلـسلس  هقلح  رد  تقیرط ، رد  دـهدیم . تیالو  تبحم و  يوب  لامک - ماـمت و  نتم - ياـج  ياـج  رد  يو  ناـنخس 

ردـپ هراـبرد  يو  تسا . هدیـسر  تیخیـش  هب  هدومن و  قیرط  یط  هدـش و  يریگتـسد  دوخ  يونعم - يروص و  ردـپ - يوس  زا  شیوخ  هتفگ 
: دیوگیم وا  ینافرع  يونعم و  تبترم  نأش و  دوخ و 

قاتشم شیسوباپ  رهب  زا  کلمقافآ  بطق  تقیرط ، کلم  هدش 
یناث یسیع  مد  هب  فسوی ، خر  هبیناعم  ِسودرف  يارآریرس 

ناشفارهوگ باحس  کشر  شفکناج  ار  هدرم  نارازه  هداد  شمد 
شکلم قیلعتسن  طخ  لامکشکلک  زغم  نیچهزیر  دراطع 

دزرویم قشع  ع )  ) تماما تلاسر و  نادناخ  هب  يذمرت  ینیسح  حلاص  دمحم  ریم  تیالو  جارعم  متخ ، دش  وربتیالو  جات  شرـس  رب  نّیزم 
زا رگا  اذهل  و  : » دناهدوب قح  رب  هثالث  يافلخ  کشیب  هک  دنزیم  رود  نیا  رب  اهنت  نخس  روحم  دوشیم . لسوتم  ددنبیم و  ناشیا  هب  لد  و 
زین ناشیا  هب  هدومن ، برح  غیت  تبرـض  هب  هیواعم  اب  هچنانچ  دوخ . قح  بلط  تهج  هب  هدرکن  تفالخ  رما  ضیوفت  يدوبن ، دونـشوخ  ناشیا 

.« يدومن
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ترـضح زا  نید  تکلمم و  روما  يارب  هراومه  دـندوب و  یتموکح  يروص و  يافلخ  اهنت  هثالث  يافلخ  هک  تسا  فرتعم  اـعطق  اـنیقی و  اـما 
تقایل ع )  ) یلع نادرم  هاش  طقف  هک  تسا  نآ  فلؤم  رظن  يور ، ره  هب  دنتـسنادیم . دوخ  نزیار  ار  ناشیا  دنتفرگیم و  ییامنهار  ع )  ) یلع

تدـحو تحلـصم و  تهج  زا  هداد ، اضر  هب  نت  هدوبن و  نینچ  اـتروص  رگا  دـشاب و  يونعم  يروص و  هفیلخ  هک  دراد  ار  نآ  تیحالـص  و 
هدش و ضیوفت  ناشفیرش  كاپ و  نادنزرف  هب  تماما ، تفالخ و  ماقم و  نیا  ناشیا  زا  سپ  هک  تسا  دقتعم  يو  انمض  سب . هدوب و  نانمؤم 

. تسا هتشگ  جع )  ) رمالا بحاص  هب  متخ 

باتک فیلأت  ببس 

رب هک  درادیم  ضرع  زاجعا  ناسل  زاین و  نابز  هب  يذمرتلا ...  ینیسحلا  حلاص  دمحم  ارقفلا ، مداخ  ریصقتلا ، ریثک  ریقف  ریقح  هدنب  دعب ، اما  »
شفرح ره  هک  هدوـمحم  هعوـمجم  نیا  فیلأـت  ببـس  هک  دـنامن  بجتحم  یفتخم و  تـنکم ، باحـصا  تـنطف و  باـبرا  يارآ  ینعم  يأر 
بقانم هب  یّمـسملا  يوفطـصم ، يونعم  يروص و  مولع  هنیدـم  باب  تیادـه ، يداو  هارهاش  شرطـس  ره  تسا و  تیالو  ناتـسلگ  هتـسدلگ 
اپاترـس هک  ماقم  هب  یّلعم  مالک  نیریـش  هّزعا  زا  یعمج  دوب و  یـسلجم  رقحا  هرذ  نیا  نازحا  هبلک  هب  مایا  زا  یموی  رد  هک  دش  نآ  يوضترم 

هب هتساریپ ، حالف  هیاریپ  هب  هتسارآ و  حالص  راونا  زا 
،ص:11 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

 ... هدمآ رضاح  رورسلا  روفوم  روضح  اب  دندوب ، روهشم  فورعم و  یهانپ  تخیشم  یگرزب و  باطخ 
فراعم ال قیاقح و  تاملکت  میمـش  میـسن  هناسل » لاط  هّللا  فرع  نم  : » مکح هب  هدـمآزاب ، تقافا  هب  لاـح ، دـجو و  تلاـح  دادـتما  زا  دـعب 

 ...« داتفا لمکم  لماک  ناسنا  تمالع  رد  نخس  نیح ، نیا  رد  تفرگ ...  ندیزو  تفرعم  نادنوادخ  بولق  هفوکش  رب  یبیر ،
ناونع هب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  هتخیهرف  یـصخش  هکنیا  ات  دـنکیم  یماقم  نینچ  دزمان  ار  یلـصا  فراع و  ییاـناد ، ره  دراد و  همادا  ثحب 

هن تسا و  ییاّربـت  دراد و  نیک  ضغب و  هـک  ننـست  رد  بـصعتم  یملاـع  ناـیم ، نـیا  رد  دـیامنیم . یفرعم  نالـصاو  لوا  ناـفراع و  لـمکا 
نیا فیلأت  هب  مادقا  ناتسود  شهاوخ  هب  هدنسیون  لدج ، ثحب و  مّلسن و  مل ال  يدنچ  زا  سپ  دزاسیم . راکـشآ  ار  دوخ  تفلاخم  ییّالوت ،

اب ع )  ) نایقتم يـالوم  ناـنمؤم و  ریما  ندوب  یلو  یـصو و  زین  و  تلـالج ، تمظع و  رب  ینبم  ار  شیوخ  لـیالد  دـیامنیم و  گنـسنارگ  رثا 
. دنکیم ناونع  عیشت  ننست و  بتک  تاهما  ربتعم و  دانسا 

هدنسیون قایس  کبس و 

هب و  دنکیم ، يوبن ) یسدق ،  ) همیرک ثیداحا  هب  داهشتسا  هفیرش و  تایآ  هب  دانتسا  دنه ، هراق  هبـش  ناگدنـسیون  رگید  کبـس  هب  هدنـسیون 
. دیارآیم ار  دوخ  رثن  یبرع ) یسراف ،  ) راعشا مکح و  لاثما و  ناقیا ، لها  نافرع و  ناگرزب  مالک 

مانب نارعاش  زا  یقب  ام  هدش و  دـنمناشن  يدـلاول  ناشیا  ردـپ  اضیا و  هل  اب  هک  دـشابیم  هدنـسیون  راعـشا  رثکا ، هک  هدـش  هتخیمآ  مظن  هب  رثن 
: دنه نارعاش  زین  یماج و ...  يدعس ، ظفاح ، يولو ، ناریا :

هکلب هنافلکتم  هن  هک  تسا  عجـس  هب  هتخیمآ  لاقم ، لاح و  ياـضتقا  هب  اـهياج  یخرب  رد  نتم  تسا . يولهد و ...  غارچ  یباحـس ، یهاـک ،
. تسا هتسب  شقن  خیرات  ذغاک و  هحفص  رب  هدیشوج و  لد  زا  افص  قدص و  رس  زا  امامت  اجب و  ناور ،

هدنسیون ردپ 

صوصخم رعاش  درکیم . صلخت  یفصو »  » هب هک  دوب  ناتسودنه  دابآربکا  ای  یلهد  يارعش  زا  رفظم  دّیـس  ریم  ینامرک ، هّللا  دبع  دیـسریم  »
فرط زا  راونا و  مساق  هاش  باقعا  زا  فرط  کی  زا  و  ق ). 1037 ه . - 1014  ) هاش ریگناهج  شرسپ  و  ق ). 1014 ه . - 963  ) هاش ربکا  رابرد 
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. دوب يذمرت  لصا  رد  یناهام و  یلو  هّللا  تمعن  هاش  دافحا  زا  رگید 
روهشم راید  نآ  رد  لامک  روفو  هب  هتخادرپ و  هیلاع  تالامک  لیـصحت  هب  تفای ، دلوت  راید  نآ  رد  زین  دوخ  دنتفر ، ناتـسودنه  هب  وا  دادجا 

ار خسن  طخ  صوصخلاب  هلوادتم و  طوطخ  رثکا  دیدرگ .
،ص:12 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. دش رختفم  ملق » نیکشم   » بقل هب  مظعم  هاش  ود  نآ  فرط  زا  تهج  نیمه  هب  تشونیم ، بوخ 
دهاوخ تسا ، یفشک »  » و یـشرع »  » ناونع هب  و  هدش ) هتـشون  شاهرابرد  هک   ) حلاص دمحم  ریم  نمؤم و  دمحم  ریم  شرـسپ ، ود  لاح  حرش 

. دمآ
رد ار  یمـشاه  هلـسلس  هدوب ، نمؤم  دـمحم  ریم  نیمه  رـسپ  هک  ریگناهج » هاش   » هب روهـشم  یمـشاه »  » هب صلختم  هاـش  مشاـه  دـمحم  دـیس 

: تسوا زا  هتشاد و  يونثم  جنپ  بترم و  یناوید  هّللا ، دبع  دیس  ریم  تسا . فورعم  هیهاش  مشاه  هب  هک  تشاذگ  داینب  ناتسودنه 
 * ار باوج  لاؤس و  راعش  يدز  مه  ربسک  فرح  هب  یشوگ  هن  یسک و  اب  فرح  ین 

رذگب يد  وریرپ  لایخ  زورگن  تقو  مشچ  هب  ار  نامدرم 
ردپ شنانچ  نالف  ییوگ  دنچمام  شنانچ  نالف  ییوگ  دنچ 

رهوگ ادتبا  تسهدوب ز  گنستسهدوب  نوخ  تسخن  وهآ  فان 
: دیوگیم نینچ  شنأش  هرابرد  دوخ  «« 5  » ردام زا  رتهم  تسهدازن  سکرمع  هب  دنوش  نارتهم  نارتهک ،

نارگید همانناهج و  هاش  ملاعلا و  ةآرم  بحاص  ینوادب و   » متفای هاشنهش  هاش و  اهمان ز  نیاباطخ  ملق ،» نیکشم   » نم و صلخت  یفـصو » »
خیش يافلخ  زا  ق ). 1024 ه . د .  ) يروپنراهب هّللا  ضیف  خیش  هب  تسا و  هدازآ  يدرم  دراد و  ناوارف  هناقشاع  راعـشا  دنیوگ  هدوتـس ، ار  يو 

. دزرویم تدارا  یلونزام  ماظن 
ود ره  حلاص ، نمؤم و  دمحم  ریم  يو  دنزرف  ود  تشونیم و  شوخ  زین  ار  مالقا  ریاس  دوب و  یمقار  ثایغ و  هاش  درگاش  قیلعتـسن ، طخ  رد 

«« 6 . » دندوب سیونشوخ  دنمرنه و  نادنخس و 
: تسا دوجوم  خیرات ، مقر و  اب  شوخ ، تباتک  گنادود و  قیلعتـسن  ملق  هب  ینایب ، يدـهم  ياقآ  هعومجم  رد  ياهعطق  يو ، طوطخ  راثآ  زا 

ق. هنس 1022 ه . هبونذ ، رفغ  ملق ، نیکشم  هّللا  دبع  هبتک 
هلمج نآ  زا  هک  تسا  هتـشاگن  هاش  ربکا  يارب  ارهاـظ  نآ  رد  ار  ملق  تفه  هک  تسا  یئارقلا  ناطلـس  رفعج  ياـقآ  هعومجم  رد  رگید  یطخ 

رد هدازمیرک  ياقآ  هعومجم  رد  رگید  ياهعطق  نینچمه  دـشابیم . یفـصو ، ریقحلا  هبتک  مقر : اـب  شوخ ، راـبغ  گـناد و  ود  مین  قیلعتـسن 
ق. هنس 1011 ه . هبونذ ، رفغ  ینیسحلا  ملق  نیکشم  هّللا  دبع  ریقحلا  هبتک  خیرات : مقر و  اب  شوخ ، گناد  ود  ملق  هب  نارهت ،

______________________________

.331 صص 330 - ، 6 ج 5 - بدالا ؛ ۀناحیر  کن : (- 5)
س 1363. مود ، پاچ  یملع ، تاراشتنا  ، 354 صص 353 - ، 2 ج 1 - يدهم ؛ ینایب ، ناسیونشوخ ؛ راثآ  لاوحا و  کن : (- 6)

،ص:13 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. دراد دوجو 

. تشذگرد ناتسودنه  ریمجا  هدلب  رد  ق . لاس 1025 ه . رد  یفصو »  » هب صلختم  يذمرت ، ینیسح  هّللا  دبع  ریم 

هدنسیون ردارب 

طخ میلعت  هب  روهـشم ، هدوب  یطاطخ  شردـپ  دـننام  هک  دـنه  داـبآربکا  رهـش  يارعـش  زا  ملق ، نیکـشم  هّللا  دـبع  ریم  نب  نمؤم  دـمحم  ریم  »
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لاس 1091 هب  ات  تسیزیم  هناشیورد  دش . يرایسب  تاماعنا  دروم  ورنیازا  بوصنم و  یلهد  نارمکح  هوکش - اراد  رـسپ  هوکـش - نامیلس 
: تسوا راعشا  زا  هتشاد و  افو  رهم و  یشرع و  دهاش  مان  هب  هموظنم  ود  رعش و  ناوید  کی  تشذگرد . یگلاس  رد 90  ق . ه .

« یـشرع  » هدوب و شیوخ  نامز  مانب  نارعاش  زا  يو  « 7 « » ماهدـید لزنت  زا  یقرت  يداو  نیا  رد  نمدـشکیم  مرانک  رد  وا  متفا و  شیاپ  هب  نم 
هکنیا اب  دوب . هدرک  دزشوگ  حلاص - دمحم  ریم  دوخ - رتهک  ردارب  هب  يوضر  تافشاکم  نتـشون  باب  رد  زین  دنچ  یتاکن  درکیم و  صلخت 
رابرد زا  اما  هدومن ؛ لیامت  ینیـشنهشوگ  هب  هدرک و  هلی  ار  هاج  تنکم و  لاح  نیا  اـب  هتـشاد ، هژیو  یتلزنم  نأـش و  هوکـش  اراد  هاگتـسد  رد 

. هدومنیم تفایرد  ار  دوخ  هفیظو  نانچمه 
دمحم ریقحلا  ریقفلا  خـیرات : مقر و  اب  یلاع ، گناد  ود  مین  یلج و  گناد  هس  ملق  هب  هعطق  کی  يو  طوطخ  زا  سیراپ ، یلم  هناخباتک  رد  »

«8 .« » تسا دوجوم   1073 هبویع ، رتس  هبونذ و  رفغ  ینیسحلا  نمؤم 
 ]- هاش ناهج  ای  احصفلا ] عمجم  ریگناهج -[  هاش  هب  فورعم  هّللا ، دبع  وبا  هب  یّنکم  یـشرع ، نمؤم  دمحم  ریم  نب  هاش  مشاه  دمحم  دیـس  »

. تشاد مامتها  ص - يوبن - هرهطم  تعیرـش  جـیورت  رد  هک  ناتـسودنه ، يرمق  يرجه  مهدزاود  نرق  فراع  يارعـش  زا  نیفراعلا ،] ضایر 
دـص و رازه و  لاس  هب  شتافو  . » دـش دای  نیا  زا  شیپ  يو  هیهاـش  مشاـه  هلـسلس  بسن و  تیفیک  زا  و  «« 9  » تسوا زا  راونـالا  رهظم  يونثم 

: تسوا راعشا  زا  دش و  عقاو  یگلاس  داتفه  رد  ق . هاجنپ ه .
دنچ یماج  یمنص  تسد  میدیشکنیمخ ز  ياپ  رد  دش و  رپ  ام  هنامیپ  هک  َهو 

« 10 « » دنچ یماش  درذگ  نارجه  يدیمون  هب  رگلاصو  حبص  زا  نکم  اّنمت  عطق  یمشاه » »
______________________________

ص 121. ، 4 ج 3 - بدالا ؛ ۀناحیر  کن : (- 7)
ص 842. ، 4 ج 3 - ناسیونشوخ ؛ راثآ  لاوحا و  کن : (- 8)

ص 348. ، 6 ج 5 - بدالا ؛ ۀناحیر  کن : (- 9)
. اجنامه (- 10)

،ص:14 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

باتک هرابرد 

اـتروص و نآ - ياهـشخب  زا  يرایـسب  رد  مینک ، رظنناـعما  نتم  هب  یلّـصحت ) هفـسلف  « )- 11  » مسیویتـیزوپ يرکف  تـهج  زا  میهاوـخب  رگا 
. درادـن یگنهامه  يراگزاس و  یفرع  قطنم  لقع و  اب  هک  دروخیم  مشچ  هب  ناشخرد - نشور و  يرورپهروطـسا - يزاسهناسفا و  ارهاظ -

هطـساو ایلوا و  تافرـصت  ینعی  ییالو  دـید  و  ییوس ، زا  تسا  نآ ) يوزج  ینعم  هب   ) لقع فلاخم  هطقن  تسرد  هک  نافرع  دـید  زا  رگا  اما 
رما تساوخ و  هب  رهاظت  اعدایب و  تسه و  هدوب و  ناگرزب  نآ  هژیو  هک  تاداع  قراوخ  تاـمارک و  تیادـه و  ندوب  هلیـسو  ضیف و  ندوب 

باطقا و نوچ  هک  دوشیم  نشور  ام  رب  میرگنب ، رگید  يوس  زا  دنکیم ، روهظ  هتردـق - تّزع  هنأش و  ّلج  قح - ترـضح  تیـشم  ذـفان و 
یـصقا رد  هیبشت  الب  یتح  دـناهدوب - يرـس  نآ  هداعلا  قراخ  ياهورین  تافرـصت و  نینچ  ياراد  ماقم ، ياضتقا  هب  ناـکلاس  یتح  خـیاشم و 

(، تقیرط نارگوداج  کیزکم -(  ناتـسوپخرس  دـنه ، ناـشیورد ) ياـهیکوج -(  لـثم  هدـش ؛ هدینـش  هدـید و  یقراوخ  نینچ  اـیند  طاـقن 
هّقاش تاضایر  سفن ، هیکزت  رد  ار  يرمع  هک  یسکره  دوشیم : روآدای  دابعلا  داصرم  رد  هیاد  مجن  هک  روطنامه  و  ناتـسدرک ...  ناشیورد 
لها باطقالا  بطق  و  نافرع ، قشع و  هلسلسرس  زا  هک  مینکن  رواب  انیقی  ابلق و  ارچ  سپ  دزاییم - تسد  یمهم  نینچ  هب  دنارذگ ، تبقارم  و 

تلزنم و نیرتـمک  هدرک و  روـهظ  هتبلا  دـص  هتبلا و  هک  هدرکن ؛ روـهظ  یتاـمارک  نینچ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  بلاـغلا ، هّللا  دـسا  ناـقیا ،
. تسا هدوب  يدوهش  فشک و  زیگناتفگش و  قراوخ  نینچ  راوگرزب  نآ  تبترم 
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زا روما  ندوب  يزمر  زار و  نیمه  فوصت  تقیرط و  یگـشیمه  هصیـصخ  دـنبایرد  ناگدـنناوخ  هلمج  ات  دـش  داریا  تهج  نآ  زا  لاـقم  نیا 
رگید و  دـنک . دومن  یلایخ  ياهناتـساد  هناسفا و  هنوگ  هب  اـت  هدـش  نآ  ببـس  رما  نیمه  هدوب و  رگید  يوس  زا  روما  ندوب  ادـیپان  و  ییوس ،

قراوخ و نینچنیا  اهنت  هن  ع ،)  ) یلع نوچ  یلمکم  لماک  ناسنا  زا  دنتـسه ، رادروخرب  ییاهورین  نینچ  زا  لماک  ياهناسنا  رگا  هکنآ ، نخس 
رود و رایـسب  نآ ، ندوبن  هکلب  هدوب ، ناـشیا  يارب  نیرتزیچاـن  نیرتدرخ و  روما ، نیا  ِنیرتگرتـس  نیرتنـالک و  هک  تسین  رود  یتایفـشک 

! دیامنیم تفگش 
______________________________

ینالقع یملع و  تسد ، نیا  زا  و  دیحوتلا ؛ رارـسا  بوجحملا ؛ فشک  ءایلوالا ؛ ةرکذـت  لثم  ییاهباتک  خـیرات ، دـیدج  ملع  رظنم  زا  (- 11)
ایبنا و تازجعم  هراـبرد  نخـس  اذـل  درادـن ، یگنهاـمه  تقباـطم و  خـیرات ، ملع  ییارگتاـبثا  ) Positivism( یناـبم اـب  هک  ارچ  تسین ؛
فشک و قیرط  زا  یبلق  تخانـش  نافرع  هک  دـناهدرکن  هجوت  هظحالم و  خـیرات  نایارگملع  نیمه  اما  تسا . یفتنم  دودرم و  ایلوا  تاـمارک 
هب كدـنا  ملع  اـب  هک  ار  یناـسک  زین  تفرعم  لـها  هکنیا  رگید  دریگیمن . رارق  دـشاب  یـضرف  یبرجت و  هک  یملع  چـیه  رد  تسا و  دوـهش 
مل قذی  مل  : » هک دندقتعم  دننادیم و  یفتنم  دودرم و  دـنزادرپیم ، نافراع  یناهنپ  ياهورین  واکودـنک  هب  اًلِیلَق » اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  : » مکح

«. ردی
،ص:15 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

لضف نسحا و  دانتـسا  هب  هک  هدش  دنمناشن  تبقنم  نیدنچ  رد  باب  ره  باب و  هدزاود  رد  هدومحم  هعومجم  نیا  ) ، form( بلاق تهج  زا 
- يدقن دوخ  هدنسیون  میقتـسم - ریغ  هاگ  میقتـسم ، هاگ  لوق - لقن  زا  سپ  دوشیم و  زاغآ  ریـس  خیرات و  بتک  عیـشت ، ننـست و  لها  بتک 
ریذپلد و هاگ  بلطم  هکنیا  يارب  دراذـگیم و  هّحـص  ثیدـحلا  لاجر  هتفگ  رب  دـیازفایم و  نآ  رب  لاقم - لاح و  ياضتقا  هب  دـنلب  ای  هاتوک 

. دبیزیم دیارآیم و  مظن  هب  ار  نآ  دوش ، رتنیشنلد 
: زا دنترابع  بیترت  هب  باوبا 

. تسا ع )  ) یلع ترضح  نأش  رد  هک  ینآرق  صوصن  نایب  رد  لوا ) باب 
(. ص  ) يوبن ثیداحا  نایب  رد  مود ) باب 

. يوضترم لیاضف  بقانم و  نایب  رد  موس ) باب 
(. س  ) ءاسّنلا ةدّیس  یضترم و  حاکن  دقع و  نایب  رد  مراهچ ) باب 

. فشک ملع و  نایب  رد  مجنپ ) باب 
. تامارک روهظ  تاداع و  قراوخ و  نایب  رد  مشش ) باب 

. عرو دهز و  نایب  رد  متفه ) باب 
. تواخس نایب  رد  متشه ) باب 

. تعاجش توق و  نایب  رد  مهن ) باب 
. تسایک تسارف و  نایب  رد  مهد ) باب 

. يونعم يروص و  تفالخ  ریرس  رب  ندش  نکمتم  نایب  رد  مهدزای ) باب 
. اقب ملاع  هب  انف  ملاع  زا  لاقتنا  نایب  رد  مهدزاود ) باب 

: تسا هدیسر  ماجنا  هب  هدش و  هتشاگن  لاس  هس  لوط  رد  باتک  نیا 
ص 496 يوضترم ؛ بقانم  لاس - » هس  برق  رد  همان  نیا  دش  متخلاعت  قح  ضیف  میارآ ز  رکش  »

هدمآ تسدب  خسن  هرابرد 
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: دش حیحصت  هلباقم و  ریز  ياههناشن  اب  یگنس و  پاچ  هخسن  ود  اب  هدش ، دای  باتک 
. دنه هراق  هبش  ناطاطخ  کبس  هب  اناوخان  یمک  هتسکش و  قیلعتسن  طخ  رطس ،  27 يریزو ، عطق  یئبمب : رد  یگنس  پاچ  ( 1

. ناریا ناطاطخ  کبس  هب  اناوخ  شوخ و  قیلعتسن  طخ  هحفص ، هرامش  نودب  رطس ،  19 یعقر ، عطق  ناتسکاپ : رد  یگنس  پاچ  ( 2
،ص:16 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

حیحصت شور 

- دنه هراق  هبـش  ناگدنـسیون  ناحراش و  رگید  نوچ  زین - نخـس  کبـس  دوبن و  رادروخرب  ینادنچ  تمدق  زا  ینابز ، ظاحل  زا  نتم  هکنآ  اب 
هلباقم هژاو  هب  هژاو  رگیدکی ، اب  روکذم  هخسن  ود  اذل  دوب ، دنمـشزرا  تیمها و  زئاح  رایـسب  نتم  ياوتحم  نوچ  اما  دوب ، یبلاق  تخاونکی و 

دنمناشن بالق )][ -(  ود  رد  تارابع  هتفرگ و  ماجنا  یـسایق  هلباقم  هدروخ ، مشچب  یگداتفا  یناماسبان و  یگتفـشآ ، اجره  و  دـش ، ياـپایاپ 
. تسا هدش 

سراهف نتم و  شزادرپ 

؛ تسا هدش  ظاحل  یناور  ندوب و  موهفم  يارب  يدنواجس  ياههناشن  هدش و  هتساریو  نیزورما  طخلا  مسر  اب  تارابع  طخ  هب  طخ  ( 1
؛ تسا هدش  هداد  یفکم  یحیضوت  يرشب  عسو  دح  رد  تشوناپ ، رد  تسین ، صخشم  نآ  يانعم  ای  عجارم  هک  یثیداحا  تایآ و  هیلک  ( 2

؛ تسا هدش  نادرگرب  هدرکن ، نادرگرب  ار  نآ  هدنسیون  هک  یبرع  راعشا  یمامت  ( 3
؛ تسا هتفر  تراشا  ناوت  دح  رد  ناگدنسیون  راعشا و  عجارم  هب  ( 4

؛ تسا هدش  میظنت  تحص  تقد و  هب  یبرع  یسراف و  راعشا  ثیداحا ، تایآلا ، فشک  ( 5
؛ تسا هدش  تسرهف  ناکما  دح  رد  اهمان  ( 6

؛ تسا هدش  شرازگ  اهياج  ( 7
؛ تسا هدش  تسرهف  خیرات و )...  هریس ، هرکذت ، ریسفت ، ثیدح ،  ) بتک هیلک  ( 8

. تسا هدش  دای  ححصم  یسانشباتک  سراهف ، نایاپ  رد  ( 9

همانساپس

یبا نب  یلع  ترـضح  ناقیا  نامیا و  درم  گرتس  اب  يدنچ  ات  داد  نآ  قیفوت  هک  نایاپیب  ساپـس  نارکیب و  تنم  ار  گرزب  دنوادخ  هناگی 
. مرب اههرهب  ناشیا  زا  مشاب و  شوخ  مرب ، رسب  ع )  ) بلاط

هب تناما  هب  ار  باطتسم  سیفن و  هخـسن  نیا  هک  مراد  ار  يرازگـساپس  تیاهن  يزاریـش  یتشهب  دمحا  دیـس  ياقآ  بانج  روشناد  تسود  زا 
. مزادرپ نآ  يایحا  حیحصت و  هب  ات  دنداد  هدنب 

يزوسلد اب  هک  مهلاثما - هللا  رثک  توبث - ربکا  یکوزاپ و  مارهش  رتکد  نایاقآ  بانج  فیرش  ناداتسا  مدوجو ، ناتسوب  ممـشچ و  رون  ود  زا 
. منادردق رازگتنم و  دندومن ، ماهدنزرا  ياهنومنهر  قایتشا  و 

ناشياجب ياهدومنهر  يارب  برع  دیس  نسح  ياقآ  بانج  تفرعم ، لها  لضاف و  رورس  زا  زین 
،ص:17 همدقم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. مرازگساپس
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تمحز لوبق  یلاعتم  باتک  نیا  ندیـسر  پاـچ  هب  رد  اـحنا  زا  يوحن  ره  هب  هک  تاراـشتنا  ناراکردـناتسد  کـیاکی  زا  هاـتوک ، نخـس  و 
. میامنیم ار  رکشت  لامک  یفاحص  پاچ و  یفارگوتیل ، حارط ، ناوخهنومن  نیچفورح ، دندومرف :
. دنیامرف دزشوگ  ار  تاهابتشا  هدومرفن و  یشوپمشچ  ققحم  ناداتسا  داتسا و  ناققحم  تسا  دیما 

ارخآ الوا و  هّللا  دمحلا  و 
ظفاحلا ءاش ا ...  نا  يروصنم  شروک  ارقف  ّلقا  بینا  هیلا  تلّکوت و  هیلع  هّللاب  ّالا  یقیفوت  ام  و 

،ص:1 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
يوضترم بقانم 

،ص:3 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

[ فلوم همدقم  ]

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  ددم  بقانم  باتک  اذه  يولعلا  يوضترملا  یلع  ای 
قوش همان  تمان  هب  مزاغآ  هکقوذ  هئشن  نک  اطع  ادنوادخ 

رونا دیشروخ  وزا  رون  دهاوخ  هکرّونم  نک  مریمض  هام  نانچ 
یتسرپتب تعاط  تسیتسمیب  هکیتسم  دیوج ز  ارت  ات  یهاگن 

ییاتکی تایآ  یـسدق  تاذ  ّصتخم  سایقیب  شیاتـس  ساسا و  سّدقم  دمح  منابز  دوخ  دمح  هب  زج  نادرگممنایز  ردـنا  نابز  تسد  رگم 
هتـشگمگ داجیا  مد  زا  تادوجوم  لامج  نادهاش  دهاشم  بلط  رد  تسوا و  هصاخ  تفـص  8670224خ0 1 خ  هل » کیرـش  هدحو ال  : » هک

ًاوُفُک َُهل  ْنُکَی  َْمل  : » شتیدحا دهاش  هک  يدمـص  تسا ؛ 9670224خ0 2 خ  َْدلُوی » َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  : » شتجح ناهرب  هک  يدحا  وجتـسج ؛ هیداب 
باحـصا هوجو  يارآناـهج  يامیـس  هک  يدوجـسم  شدوج ؛ باـتفآ  زا  یباـت  تاـنکمم ، یتسه  هک  يدوجولا  بجاو  و  تسا ؛ ( 2 « ) ٌدَحَأ

؛ لاوز ثداوح  زا  هّزنم  شاهلماـک  تردـق  هک  يریدـق  لاـیخ ؛ بیاوش  زا  اّربم  شاهغلاـب  تمکح  هک  یمیکح  شدوجـس ؛ زا  يرثا  تداـبع ،
؛ لامش میاسن  هب  تسا  لگ  راخ و  شخبیگزات  شفطل ، راهب  هک  یفیطل  لامک ؛ هجو  رب  تسا  ّلک  ءزج و  هریاد  شملع ، هطاحا  هک  یمیلع 
0770224خ0 ْنُک »  » رما هب  هک  یهاشداپ  تعنـص ؛ هب  تسا  عیابط  يارآرهوگ  هک  یعناص  تردـق ؛ هب  تسا  بکاوک  يامرفراک  هک  يرداق 

ُتَْسل َأ   » باطخ هب  ّتیبوبر  ياول  تخاس و  اپرب  ار  ناکم  نوک و  هاگراب  3 خ 
،ص:4 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ناراب ناشیادـعا  قرافم  رب  دـینادرگ و  رختفم  تداعـس  فیرـشت  هب  ار  شیوخ  ياـّبحا  هک  یلداـع  تخارفارب ؛ 1770224خ0 4 خ  ْمُکِّبَِرب »
. لعن هدنکفا  شمدق  يداو  رد  ایبنا  رکفت  نسوت  هک  یمیدق  لعل ؛ هدنبات  هداهن  اراخ  لد  رد  عادبا ، تهج  هک  یعدبم  دیناراب ؛ ّتلذم 

ناحبس هاهتنم . لّیختی  يّذلا ال  رخآلا  وه  هئدتبم و  روّصتی  يّذلا ال  لّوالا  وه  هتاعونصم . هتّیبوبرب  تدهش  هتایآ و  هتّینادحو  یلع  ّتلد  يّذلا 
2770224خ0 5 خ نیملاعلا . ّبر  هّلل  دمحلا  نیلسرملا و  یلع  مالس  نوفصی و  امع  یلاعت - كرابت و  هّللا -

: هفلؤمل
شتافص عمش  هناورپ  کلمشتاذ  دیشروخ  هتشگرس  کلف 

مظعا شرع  شهاگراب  بانجملاع  ود  ره  شتاذ  رحب  بابح 
دوجوم شیتسهیب  هّرذ  کی  دشندوب  وا  دوجوم ، ياهّرذ  هدوبن 
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دصقم و نآ  رب  دودحمان ، تاکرب  اب  تاولص  دودعمان و  دورو  هتـسجخ  دورد  میاق و  مّویق و  رداق و  ریدقمیاد و  تسوا  تاذ  یناف و  ناهج 
رهپـس رهم  مجع ، برع و  میلاقا  هصالخ  ملاع ، لها  رتهم  مدآ و  دلو  رتهب  شنیب ، شناد و  نادـنوادخ  بولطم  بلطم و  شنیرفآ و  دوصقم 

« یتَأ ْلَـه  : » رادجاـت تعاـط ، يداوب  مما  يداـه  تعافـش ، رهوـگ  ناـسین  باحـس  تلاـسر ، لـفحم  تّوـبن و  دنـسم  نیـشنردص  تلـالج ،
« كالفالا تقلخ  امل  كـال  ول  : » هّقح یف  یلاـعت  هّللا  لاـق  يذـّلا  5770224خ0 7 خ ، ینْدَأ » َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباـق   » بهاذ 3770224خ0 6 خ 

افطصا هدیزگرب  ایبنا ، ایلوا و  لفاوق  رالاسهلفاق  ایقتا ، ایفصا و  فوفص  رادرس  رورس و  یمشاهلا . ّیبرعلا  یـشرقلا  یبّنلا  6770224خ0 8 خ 
. داعیملا موی  یلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم - دمحم  مساقلا  وبا  یبتجم ، دمحا  دومحم  ادخ ، لوسر 

: هّفلؤمل
تقیقح دیشروخ  تآرم  شلدتقیرط  هار  لعشم  شلامج 

دیما حبص  شخبضیف  شنیبجدیشروخ  صرق  شخبرون  شریمض 
وا تعفر  ماب  شرع  زا  دنلبوا  تعلط  ّتنج  مزب  جارس 

شلامج عمش  رب  هناورپ  کلمشلامک  رکف  رد  هناوید  کلف 
نادجو باحصا  تیؤر  شلامجنافرع  بابرا  هبعک  شبانج 

تداعس جرد  رهوگ  کیره  هک  وا  یماس  دافحا  یمارگ و  دالوا  رب  نایاپیب  ناوارف  مالس  یّنمت و  نادنمدرد  بیبطینعم  ِملع  ِناملاع  بیدا 
رینم ردب  نآ  درگ  رب  یمادک  ره  هک  نیدشار  يافرش  يافلخ  رب  دناتدایس و  جرب  رتخا  و 

،ص:5 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ناشخرد ناگراّیس  دننام  ناشفارون و  ناگراتس  هباثم  هب  متیدتها 7770224خ0 9 خ ،» متیدتقا  مهّیابف  موّجنلاک  یباحصا  : » مکح هب  ریذپلد 

. دندوب
: هّفلؤمل

ردفص هاش  فحصم و  عماج  اشوخربکا  قوراف  و ]  ] قیّدص تاذ  یهز 
ياملع رب  و  نیدـلا . موی  یلا  نیعمجا  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  کش  یـسک  دراین  اجنیا  لوحا  زج  هبکی  همه  نطاـب  هب  راـهچ و  رهاـظ  هب 

ینب يایبنا  ماقم  میاق  تمایق ، ماـیق  اـت  لیئارـسا » ینب  ءاـیبناک  یتّما  ءاـملع  : » کّـسمت هب  هک  تفرعم  تقیقح و  ياـفرع  تقیرط و  تعیرش و 
کلملا هّللا  یلا  مالـسالا  راد  یف  ماوعلا  صاوخلا و  دـشرم  انداتـسا  انخیـش و  انمودـخم و  انالوم و  حوتفرپ  حور  رب  صیـصخت  هب  دنلیئارـسا 

دبع ریما  ینعا ، ینغلا ، هّللاب  فراع  تاجرّدلا ، عیفر  تاداّسلا  دّیس  نیفراعلا ، نیقشاعلا و  ةودق  نیدّحوملا ، نیقّقحملا و  بطق  ماّلعلا ، ناّنملا 
«. یفصو  » صّلختملا ب و  ملق » نیکشم   » رهتشملا ب يذمّرتلا ، ینیسحلا  هّللا 

: هّفلؤمل
قاتشم شیسوباپ  رهب  زا  کلمقافآ  بطق  تقیرط ، کلم  هدش 

یناث ِّیسیع  مَد  هب  فسوی  خر  هبیناعم  سودرف  يارآریرس 
ناشفارهوگ باحس  کشر  شفکناج  ار  هدرم  نارازه  هداد  شمَد 

شکلم قیلعتسن  طخ  لامکشکلک  زغن  نیچهزیر  دراطع 
. هاوثم ۀّنجلا  لعج  هارث و  یلاعت  هّللا  ّبیط  تیاده -  جارعم  متخ  دش  وربتیالو  جات  شرس  رب  نّیزم 

هب هبویع - رتس  هبونذ و  رفغ  یفـشک - هب  صّلختملا  يذمرتلا  ینیـسحلا  حلاص  دـمحم  ارقفلا  مداخ  ریـصقّتلا ، ریثک  ریقف  ریقح  هدـنب  دـعب ، اما 
ببـس هک  دـنامن  بجتحم  یفتخم و  تنکم ، باحـصا  تنطف و  بابرا  يارآ  ینعم  يار  رب  هک  درادیم  ضرع  زاجعا  ناسل  هب  زاین و  ناـبز 
يروص مولع  هنیدم  باب  تیاده ، يداو  هارهاش  شرطس  ره  تسا و  تیالو  ناتسلگ  هتسدلگ  شفرح  ره  هک  هدومحم  هعومجم  نیا  فیلأت 
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هّزعا زا  یعمج  دوب و  یسلجم  رقحا  هّرذ  نیا  نازحا  هبلک  هب  مایا  زا  یموی  رد  هک  دش  نآ  يوضترم  بقانم  هب  یّمسملا  يوفطصم ، يونعم  و 
فورعم و یهانپ  تخیشم  یگرزب و  باطخ  هب  هتـساریپ ، حالف  هیاریپ  هب ]  ] هتـسارآ و حالـص  راونا  زا  اپ  ات  رـس  هک  ماقم  یّلعم  مالک  نیریش 

قوذ دجو و  تبحص  هدادرد ، ماع  يالص  ار  یضاّیف  تبسن  يدمص  تیانع  هب  هدمآ ، رضاح  رورّسلا  روفوم  روضح  اب  دندوب ، روهشم 
،ص:6 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هدهاشم و دـیلقت - فّلکت و  هبیاشیب  دـیجمت - دـیحوت و  تلاح  نالبقم  زا  يرثکا  رد  هک  دنتـشاد  مرگ  ناسنادـب  قوش  قشع و  هماگنه  و 
بابرا فیرـش  مودق  فیرـشت  تنمیم  تکرب و  هب  فیطل  تیب  ود  نیا  نومیم  نومـضم  زورفالد  زور  نآ  رد  هکنانچ  دشیم ، هدرک  هنیاعم 

« ْمُهَحِیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  : » مکح هب  فیحن  فیعـض  نیا  تیب  راوید  رد و  نادجو ، باحـصا  نافرع و 
. دومنیم ادا  لآم ، تلصاوم  لاح  ناسل  هب  لاقم ، عیدصتیب  لاق و  فّلکتیب  8770224خ0 10 خ ،

: يونثم
شوه دنبای  هکره  رد  زورما  هکشورفیم  هچوک  رد  تسیدانم 

فرع نم  : » مکح هب  هدمآزاب ، تقافا  هب  لاح  دجو و  تلاح  دادتما  زا  دعب  دـنرب  ناتـسم  ناوید  هب  شناوددنـشک  نماد  دـنریگ و  شنابیرگ 
تفرگ ندیزو  تفرعم  نادنوادخ  بولق  هفوکش  رب  یبیر ، فراعم ال  قیاقح و  تامّلکت  میمش  میسن  هناسل 9770224خ0 11 خ ،» لاط  هّللا 

لماک ناسنا  تمالع  رد  نخس  نیح ، نیا  رد  ندیکچ . تقیقح  رهوگ  ناسین  باحـس  نآ  زا  یبیغ ، یهانتمان  رارـسا  تاحـشر  تاحّـشرت  و 
، يزور : » هک دـسیونیم  هّرـس - سّدـق  مهدا - میهاربا  ناطلـس  مظعا  ثوغ  رکذ  رد  ءایلوالا ، ةرکذـت  بحاص  تفگ : يزیزع  داـتفا . لّـمکم 

. تفگیم تقیقح  تقیرط و  نخس  یگرزب  اب  یهوک  رس  هب  میهاربا 
هوک لاحلا ، یف  دیآ . نتفر  رد  وش ، ناور  دیوگ  ار  یهوک  رگا  ضرف  هب  تفگ : تسیچ ؟ لماک  ناسنا  ناشن  هک  دومن  راسفتـسا  گرزب  نآ 
رحب خیش  زا  هعقاو  نیا  قباطم  تفگ : يرگید  دش ». تکاس  هوک  میامنیم ، یلثم  وشم ، هوکشیب  هوک ، يا  دومرف : میهاربا  دمآ . تکرح  رد 

ار روکذم  خیش  یتیالو ، رد  : » هک تسا  روطسم  بولقلا  تحار  رد  هچنانچ  هتسویپ . روهظ  هب  زین  هدقرم - رّون  رکش - جنگ  نیّدلا  دیرف  رب ، و 
زا هدمآ ، هملاکم  مالک و  هب  هحفاصم  مالس و  يادا  زا  دعب  دوب . نّکمتم  نیگنس  یسرک  رب  خیـش  داتفا و  تاقالم  ایرکز  نیّدلا  ءاهب  خیـش  اب 

هیداب دیرف  نآ  يدـیناسر ؟ اجک  هب  دوخ  راک  ردارب ، يا  هک  دومن : راهظا  راسفتـسا  لیبس  رب  صاصتخا ، تّدوم و  صالخا و  ّتبحم و  يور 
رب تسد  هدقرم - رّون  نیّدلا - ءاهب  خیش  دش . اوه  رب  روفلا  یف  وش ، اوه  رد  میوگب  رگا  ماهتسشن ، هک  یـسرک  نیا  رب  انمودخم  تفگ : دیرفت 

.« دومن تنوکس  دوخ  یسرک  رب  یسرک  دز ، یسرک 
: تیب هک ، نادجو  لها  زا  یکی  نایب ، نیا  حیرشت  زا  دعب 

لماـک ناـسنا  باـطخ  هک : دوـمرف  روـّنلا  ضیاـف  روـضح  يـالیتسا  زا  تخیر  ییاـناد  ِرُد  مّلکت  ماـگنهشتفرعم  ِبل  هک  شلاـمک  هـب  مزاـن 
تسا یسک  صوصخم 

،ص:7 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رهظم هدـهاجم ، نونف  عمجم  هدـهاشم و  نویع  عبنم  توهال ، فراعم  فراع  توسان و  فقاوم  فقاو  نآ  هک  دـش  تبـسن  نیا  بحاص  هک 
یضاق تیانع ، تلاسر  هچابید  تیاصو ، فحصم  همتاخ  تمارک ، ریرس  دیشمج  تماما ، رهپس  دیشروخ  تّورم ، راثآ  ردصم  تّوتف ، رارسا 

ماما بصانم ، مالعا  بصان  بقانم ، ماسقا  بحاص  اـیبنا ، متاـخ  نیـشناج  اـیلوا ، رورـس  رـشبلا ، دّیـس  ریرـس  بحاـص  ردـق ، اـضق و  همکحم 
هب هنع - یلاعت  هّللا  یـضر  ههجو و  هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  نیلـصاولا ، ةودق  نینمؤملا و  ریما  بلاغلا ، هّللا  دسا  براغملا ، قراشملا و 

هملک نیا  همجرت  فلس ، رباکا  زا  یکی  هکنانچ  انیقی 0870224خ0 12 خ » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » دومرف راهظا  زجعم  رابر  رد  نابز 
. هدرک تسا ، تقیقح  کلف  باتفآ  شطقن  ره  تقیرط و  بالرطسا  شفرح  ره  هک  همّرکم 

: همجرت
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دیابیم هکنانچ  نآ  نیقی  هبنم  رب  نایع  دش  نینْوَک  لاح 
هّللا مّرک  نیرـضاح  مامت  ماظن ، تیالو  مالک  ماوع و  صاوخ و  ماما  نآ  مان  عامتـسا  زا  دیازفین  ياهّرذ  نیقی  نآدزیخرب  هنایم  زا  باجح  رگ 

. هداشگ نیسحت  بل  هداهن ، بدا  نیمز  رب  برط  رورس و  يور  زا  عضاوت  زاین و  نیبج  نایوگ ، ههجو 
، سلجم رخاوا  رد  ار  اضق  دـندومن . راـثن  نیرفآ  رهاوج  گـنر  دـص  ملکلا  عماـج  هملک  نیا  مّلکتم  قرف  رب  قوش ، هبلغ  قوذ و  ترثک  زا  و 
هک ۀّنملا  هّلل و  دـمحلا  تفگ : هدـمآ  رـضاح  تشادـنپیم ، ّالوت  تلاهج  طرف  زا  ار  نآ  تشاد و  رب  رد  اّربت  تعلخ  هک  زیربت  ياملع  زا  یکی 

عون نیا  تفگ : فورح  مقار  و  ددرگیم ! روکذـم  مالّـسلا - هیلع  یلع - یـضترم  بقانم  لیاضف و  زا  مه  تعامج  ّتنـس و  لها  عمجم  رد 
ناتـسلگ هک  نتفـس ؛ لباق  هن  ياهدرک ، رّوصت  یتمیق  رهوگ  ار  نآ  هک  رادـقمیب  هزیرفزخ  نیا  تسا و  نتفگ  قیـال  هن  لـصحامیب ، هملک 

زا ار  هیّنس  هینس  هلسلس  هم  هک و  تسا و  باریـس  زبسرـس و  ناسحا  لضف و  همـشچرس  نآ  ماع  ماعنا  زا  رـسارس  هیلاع ، هّیلع  هفیاط  نیا  لامآ 
، صالخا تیاـهن  صاـخ و  داـقتعا  تیاـغ  زا  هفیاـط  نیا  باـش  و ]  ] خیـش بآـمتیالو و  نآ  عینم  عیفر  هناتـسآ  رب  لزیمل  تدارا  يور  لزا 

: میامنیم تلئسم  تیب  دنچ  نیا  عوبطم ، نومضم  هب  هدرک ، نایملاع  ملاع و  بآم  أجلم و  نآ  باطتسم  بانج  هب  باطخ 
ییامرف هچ  ات  میشوگ  همهییآ  نورب  ات  میمشچ  همه 

ییابیکش دوش  رّوصتمتیوریب  هک  یتروص  نآ  هن ]  ] وت
ییالابدنلب  تخرد  وتتسدْهَتوک  نانکاشامت  ام 

ناهج ناهج  انآف ، انآ  لب  ۀـعاسف ، ۀـعاس  ییاشخبب و  رگو  ینارب  رگتسوت  ِتمدـخ  ناتـسآ  اـم  ِرـس  ،ص:8  نتم  ، یفـشک يوضترم ، بقانم 
شـشوگ رد  هتـسهآ  تیب  نیا  دـنیابریم و  تیـالو  ياـیرد  عبنم  تیادـه و  باـتفآ  علطم  نآ  زا  رّونلا  ضیاـف  رورـس  ملاـع  ملاـع  ضویف و 

. مدناوخ
: تیب

باوج رد  درآ . ّالوت  هب  ّالوت  هدرک ، اّربت  اّربت  زا  هک  مدومن  ششوک  مولعم و  بهذم  لها  مولعم و  بهذمدشاب  تعاط  هک  یبهذم  هب  مانـشد 
یماقم ره  هب  يراید و  ره  هب  لزیمل  نوچیب  يادخ  هب  هدمآ ، دنه  هصرع  هب  زیربت  هدلب  زا  ارقف  هک  تسا  دیعب  دـهع  دـیدم و  تّدـم  تفگ :

نایع نیعل ، تعامج  نیا  يور  گنر و  رد  يرییغت  دشیم ، روکذم  مالّسلا - هیلع  هانپ - تیالو  هاش  ترـضح  یمارگ  بقانم  یمان و  مان  هک 
قشع ترثک  زا  زین  نیا  متفگ : مدومن ، مامت  ماربا  نیاربانب  دناهتشگ . ماقتنا  ماقم  رد  رازآ و  ددص  رد  ّلاض  لاّهج  زا  يرایسب  هدرک و  هنیاعم 

: داد ناوت  حیقنت  حیرشت و  هیجو  هیجوت  ود  هب  لاحلا ، یف  ار  لاکشا  نیا  دوب و  دناوت  ّتبحم  يالیتسا  و 
زا یکی  رد  هچنانچ  دـنار . نابز  رب  يریغ  ار  شقوشعم  مسا  هک  درادـن  اور  تریغ  کشر و  طرف  زا  هک  تسا  قشاع  طرـش  هکنآ ) لوا  هجو 

کشر روفو  زا  یتفگ ، هّللا  شروضح  رد  یسک  رگا  هدوب . لاح  نیا  بحاص  یهلا ، نابوذجم  زا  یبوذجم  هک  هدمآرد  لیاق  رظن  هب  لئاسر 
بولطم مان  يریغ  ارچ  یتفگ : نانکهیرگ  هدنکفا ، رس  رب  هار  كاخ  هدیشک ، لد  زا  هاکناج  هآ  و  يدومن . تلماعم  خولک  گنس و  هب  يو  اب 

. درآ نابز  رب  نم  بوبحم  و 
، ددرگ روکذـم  ناشیا  روضح  رد  قوشعم  مسا  هاگره  هک  يرایتخایب  تسا  یبأد  يرارطـضا و  تسا  یمـسر  ار  قاّـشع  هکنآ ) یناـث  هجو 

: هک دنکیم  لقن  ءافش  باتک  زا  ءادعّسلا ، تیاده  بحاص  هچنانچ  دوش . لّدبتم  يدرز  هب  ناشگنر  هک  دیآ  دیدپ  هرهچ  رد  يرییغت  هاگان 
، يدینش مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ - كّربتم  مان  نوچ  دوب ، رایسب  تشاشب  مّسبت و  هکنآ  اب  ار  مالّسلا - هیلع  قداص - رفعج  ماما  »
- قیقّحتلاب یقیقحت - یقیقح  قاّشع  ییورخرـس  قداص  دـهاش  يرآ ، يدرواـین ». ناـبز  رب  وضویب  رورـس  نآ  ماـن  زگره  يدـشیم و  درز 

. تسا ییوريدرز 
: هّفلؤمل

هب هک  یکزینک  يرامیب  زا  درآیم  یتیاکح  يونثم  هچاـبید  رد  يولوم  زین  قاّـشع و  ناـشن  نادـب  تسنیامغ  زا  يوم  وچ  نت  هکنوچ و  خر 
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نابز هب  هتشگ ، رامیب  شرامیت  رکف  رد  رهد  ياّبطا  رهش و  يامکح  دوب و  هدش  رازن  راز و  يرگرز ، قشع 
،ص:9 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هب هدـمآ ، دـیدپ  بیغ  ملاع  زا  بیریب  فراع  یلزیمل ، بیبط  رما  هب  هاگان  دـندش . فرتعم  یناداـن  زجع و  هب  تلاـجخ  ناـسل  هب  تلـالم و 
نیا هک  درک  تراشب  اب  تراشا  حـیلم  ترابع  نیدـب  حیـصف  ظّفلت  هب  هتـشگ ، فرـشم  لولعم  لاوحا  رب  هفـشاکم  تّوق  هب  هدـهاشم و  دّرجم 

هب ار  هتفر  تسد  زا  ضبن  سپ  تسا . يرگرز  نابز  هب  فوقوم  وا  ّلح  هک  تسا ، يرـصنع  بلاق  لـلع ، هضراـع  هن  ار  هتفرگ  نوخ  كزینک 
رد هک  دنقرمس  مان  نوچ  هصّقلا ، دومن . رارکت  رامـش  لیبس  رب  یمان  کلامم  یماس و  میلاقا  یماسا  هتفرگ ، تسد  هب  لماک  شناد  يرایتسد 

. دیدرگ يدرز  هب  لیام  شیور  گنر  دیپت و  لمسبمین  غرم  دننام  شضبن  دروآ ، نابز  رب  دوب  نکاس  شقوشعم  نیمزرس  نآ 
، دیآ دیدپ  سک  شوخان  يور  رد  یـشوخان  يور  زا  يرییغت  یمارگ  يایلوا  لفاوق  رالاسهلفاق  نآ  یمان  مان  عامتـسا  زا  رگا  هّللاب - اذایع  و -
افرش و فرـشا  نآ  فیرـش  مسا  تباهم  تبالـص و  يالیتسا  زا  شیور ، رد  گنر  رییغت  نآ  تسا و  نیراد  يوردرز  نیعل ، یقـش  نآ  سپ 

اّونظ : » هقیرط هک  تسا  نآ  لصاو  يافرع  هویش  لماک و  يالقع  هشیپ  اما  ددرگ . شترخآ  ایند و  ییوردرز  رجنم  ههیدبلا ، یف  ایفـصا  رورس 
، دنناوت ات  يرما  هنوگره  یتشز  تبوعص و  رد  دنشوجن و  ياردوخ  سفن  تعباتم  هب  هدادن ، تسد  زا  1870224خ0 13 خ  اریخ » نینمؤملاب 
زا یـضعب  داقتعا  زا  نم  متفگ : زین  و  تائیـس . هرمث  ار  دـب  هّنظم  تسا و  تانـسح  هجیتن  ار  کین  ّنظ  هکنآ  تهج  دنـشوک . نسحا  هجو  رب 

ملـسم نمؤم و  دارفا  زا  يدرف  هرابرد  ههجو - هّللا  مّرک  تیالو - هاش  ترـضح  ناگدنب  توادع  هک  مداقتعایب  تیاغلا  تیاغب  داهندـب  ماوع 
. دنراد زیاج 

نآ هب  تبسن  هقرف  چیه  هک  تسا  نآ  ایلوا  لّوا  ّتیولوا  ایفصا و  لضفا  نآ  تلیـضف  زا  یکی  هک  ملـسم ، نمؤم و  دیق  ياج  هچ  اّلک ! اشاح و 
تـسا لوقنم  دنتـسرپ . شتیدوبعم  هب  دنابّقلم ، يریـصن  بقل  هب  هک  ناکرـشم  زا  یـضعب  هچنانچ  درادـن . هار  رد  یتیانک  لب ، یفرح  بانج 
تردق هب  دننزیم ، خرچ  يدابدرگ  ناسهب  نایوگهّللا  یلع - هداهن ، غیردیب  غیت  كون  رب  دـیمان ، ناوت  شتایح  همـشچرس  هک  ار  دوخ  فان 
ناکرت زا  یعمج  و  اهنم . هّللاب  ذوعن  تسا - یهورگ  بجع  لاحرههب  باوّصلاب . ملعا  هّللا  و  دندرگیمن -. حورجم  شاخـشخ  رادـقم  راّتس ،

- مالّسلا هیلع  لییربج - رب  نایـسن  وهـس و  قالطا  لاّهج ، زا  یـضعب  و  دنناد . تّوبن  کیرـش  تلاهج ، تقامح و  طرف  زا  تلالـض ، يارحص 
نم هّللا  یلا  بوتا  هّللا و  رفغتـسا  دوب - يربمغیپ  باطخ  هب  بطاخم  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  اریز  درک ؛ اـطخ  یحو  ندـیناسر  رد  هک  دـننک 

ياشگلکـشم دنناوخ و  ایطنـش  شیمان  مان  شیوخ ، نابز  هب  يراصن  هارمگ و  دـنایموق  زین  ناشیا  ارطاخ - العف و  الوق و  هّللا  هرک  ام  عیمج 
عوقو تاّمهم و  تّدش  رد  هتسناد ، بیاغ  رضاح و 

،ص:10 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
عامتـسا لوقلا  قداص  نابز  زا  هک  تسا  ياهّصق  ریرقت  هب  فوقوم  موق  نیا  داقتعا  دـیزم  ببـس  و  دـنرآ . شیماح  فاطلا  هب  هانپ  تاسمتلم ،

: تفگیم هک  مراد 
یبادرگ رد  زاهج  اقاّفتا ، دش . عقاو  تقفارم  يزاهج  ایرد  رفس  رد  يراصن  ياملع  زا  یکی  اب  ار  ینمؤم  هک  ماهدید  هربتعم  بتک  زا  یکی  رد 

دنچ نمؤم  نآ  دومنیم . دیعب  دمآرب  هار  يدمص ، تیانع  دییأتیب  دوب و  شدرگ  رد  نادرگ  نودرگ  نوچ  دیعب  دهع  دیدم و  تّدم  هداتفا ،
رودـقم ردـق  هب  نیطایـش  ندـنار  يارب  زا  تسا ، بقاث  باهـش  شتبقنم  ره  هک  يریما  بقانم  زا  دـناوخ و  بئاجعلا » رهظم  اّیلع  داـن  : » تّرک

دزیا تسا ، ّقح  هدـیزگرب  قیقحت  هب  رگا  ماهدـید . لیجنا  رد  زین  نم  يربیم ، وت  هک  یگرزب  مان  تفگیم : يراصن  ملاـع  تخاـس . روکذـم 
هب دیامرف . تمارک  ییاهر  یصالخ و  شلیفط  هب  كانمهس  هطرو  نیا  زا  ار  افج  ملا و  نادنز  ناریـسا  الب و  مغ و  بادرگ  ناقیرغ  ام  یلاعت 

راظنا زا  هتخادنا ، نوریب  باترپ  ریت  کی  بادرگ  زا  ار  هتـشگرس  زاهج  دمآ و  هتخات  بآ  يور  رب  یـشوپعقرب  يراوس ، مد  رد  یهلا  تردق 
. دناشوگ هب  هقلح  نادقتعم  ناصلخم و  زا  زین  هورگ  نآ  نامز  نآ  زا  تسا و  رشتنم  رهتشم و  يراصن  موق  رد  ربخ  نیا  هچنانچ  دش . بیاغ 
ّنا دهـشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  : » همّرکم هملک  یمیمـص ، بلق  قیدـصت  هب  ات  دومحم  دـمحا  تلاسر  رب  دوجوم و  دوبعم  تلالج  هب  اـّما 
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باقع راوازـس  میظع و  باذع  ّقحتـسم  دابآلا  دبا  دنامیحج . نخلگ  همه  دیاین . دنمدوس  يدرف  چـیه  یتسود  دـنیوگن ، هّللا » لوسر  ادّـمحم 
. داعیملا موی  یلا  میلا 

ّقح رب  ماما  رشبلا و  ریخ  تاّیّحتلا - لمکا  ةاولّصلا و  لضفا  هیلع  تادوجوم - رخفم  تانیاک و  رورس  زا  دعب  ناشیا  هک  هعیـش  تسا  یهورگ 
و تفای . دهاوخ  حیرشت  ریکذت و  لیصفت ، لیبس  رب  دوخ  ّلحم  رد  هچنانچ  تسا ؛ دراو  شنأش  رد  هک  یثیداحا  صوصن و  بجوم  هب  دنناد ،
ایصوا و دّیـس  نآ  هب  متیدتها 2870224خ0 14 خ » متیدـتقا  مهّیابف  موّجنلاک  یباحـصا  : » ياضتقم هب  مالـسا  نایدـتقم  زا  یعمج  رگا  هّللا ،

هالوم تنک  نم  : » فیرـش ثیدح  مکح  هب  3870224خ0 15 خ و  ُهَّللا » ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » همیرک هیآ  رورـسلا  روفوم  روشنم  هب  هک  ایلوا  لـضفا 
. يدمرس تلود  اشوخ  يدبا و  تداعس  یهز  دننک ، ادتقا  تسا  هنمؤم  نمؤم و  عیمج  ياوشیپ  ادتقم و  هالوم 4870224خ0 16 خ ،» ّیلعف 

: تیب
، نآ دیاب و  یمیمص  بلق  يادتقا  تسین ؛ شخبهجیتن  نادنچ  ینابز  يادتقا  نکیل  هدنشخب  يادخ  دشخبن  اتتسین  وزاب  روز  هب  تداعس  نیا 

ردق هب  دنرامگب و  ارس  ود  يادتقم  نآ  لاعفا  لاوقا و  رب  بلط  رظن  هب  نایدتقم  هک  تسا  نآ 
،ص:11 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: ثیدح رب  فاصنا  هدید  هدرک ، فازگ  فال و  كرت  دنرآ و  لمع  هریاد  رد  نآ ، قباطم  رودقم 
هب هک  یناـنآ  نعل  نعط و  زا  لد  ناـبز  هدوشگ ، باسح 5870224خ0 17 خ .» ریغب  ۀـّنجلا  لخد  هللا  لوسر  دـمحم  هّللا  ّالا  هلا  لاـق ال  نم  »

نیا تمظع  دـنراد و  هاگن  دـناهدنار ، نابز  رب  دـیحوت  همّرکم  همّظعم  هملک  هدومن ، تردابم  دـیجم  نآرق  ناـمیا  هب  دیعـس  تخب  تدـعاسم 
يوعد ياردوخ ، سفن  ياوه  هب  و  دنرامـشن . رقحا  یـشنادیب ، يزییمتیب و  زا  تسا ، تانیاک  ناوید  ناشنتداعـس  ناونع  هک  مظعا  هملک 
هاگرد زا  هتفاتـش ، اـقب  ملاـع  هب  اـنف  ملاـع  زا  هتفگ ، یتّما » یتّما   » نیـسپاو مد  اـت  نیبنذـملا  عیفـش  نآ  هک  ار  يدّـمحم  تّما  هدومنن ، ّتیهولا 

يرایتسد هب  توکـس  رهم  یجن 6870224خ0 18 خ ،» ملـس  نم  ملـس و  تکـس  نم  : » مکح هب  دنناوت  ات  و  دـننارن . نیملاعلا  ّبر  هانپناهج 
فصّتم هک  تسا  نآ  یقیقحت  يادتقم  یقیقح و  ّبحم  تمالع  هک  اریز  دنناشف ؛ بعل  وهل و  لاق  لیق و  رب  نیقی  نیتسآ  هداهن ، بل  رب  بدا 

، اـیلوا رـسفا  رهوگ  نآ  هک  تسا  نهربـم  نّیبـم و  یلوقعلا  وذ  ره  رب  و  ددرگ . دوـخ  يادـتقم  فاـصوا  هب  فوـصوم  بوـبحم و  تافـص  هب 
نم مهف  تسا ؛ نیبنذملا  عیفش  یلعا  بقل  نییبّنلا  ریخ  ياّلعم  باقلا  زا  هدوب و  ّمتا  هجو  رب  مالّسلا - مهیلع  ایبنا - رورس  تافـص  هب  فوصوم 

نوعلم نمؤم ، دارفا  زا  يدرف  هک  دراد  اضر  ینعم  نیا  رب  یک )  ) هک دشاب  نیبنذملا  عیفـش  فاصوا  هب  فوصوم  هک  نینمؤملا  ریما  سپ  مهف .
دونشوخ هثالث  يافلخ  زا  رگا  اذهل  و  دنام ! راربا  دّیس  راوگرزب  رابک  باحـصا  تّمذم  ّبس و  ییاجنگ  هچ  سپ  یه ، یه  ددرگ ، نوعطم  ای 

. يدومن زین  ناشیا  هب  هدومن ، برح  غیت  برض  هب  هیواعم  اب  هچنانچ  دوخ . ّقح  بلط  تهج  هب  هدرکن  تفالخ  رما  ضیوفت  يدوبن ،
نآ لآمهتـسجخ  لاوحا  زا  دنچ  یلقن  تسا . روطـسم  هریثک  لیالد  هلوادتم ، بتک  رد  هک  اریز  تسین ؛ نتـشون  لیلد  تجاح  باب ، نیا  رد  و 
رظن هب  یقیقحت  ناصلخم  یقیقح و  ناّبحم  هک  دـیآیم ؛ هدومن  ریرحت  تسا ، رهظا  رونا و  ناـبات  باـتفآ  زا  هک  ههجو - هّللا  مّرک  ترـضح -

. دنیاشگ لقان  رب  تمالم  باوبا  بّصعت ، يور  زا  هن  دنیامن . هعلاطم  فاصنا 
نیا هچ  زا  نالف ، يا  دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  دینـشن . کیبل  دز ، گـناب  هبترم  داـتفه  ار  دوخ  مداـخ  يزور  هک  تسا  فورعم  روهـشم و 

: تفگ یتشاد ؟ زیاج  دوخ  رب  تلفغ  همه 
وا رب  درآ ، بضغ  ماـقم  رد  تساوخ  ارم  هکنآ  دومرف : مرآ . بضغ  رب  ار  وـت  متـساوخ  نکیل  مدوـب و  عمتـسم  ار  تزاوـنلد  زاوآ  انمودـخم ،
داد شتسد  هب  هدومن ، یملق  مقر  نیکـشم  ملق  هب  یکّـسمت  مرک  يرایتسد  هب  لاحلا ، یف  و  داب . يداش  يدازآ  دیون  هب  ار  وت  مدرک و  بضغ 
رب ندـش  بولغم  ماگنه  هک  يرفاک  هّصق  و  مرمـش . مزال  بجاو و  قباس  روتـسد  هب  دوخ  رب  وت  تنؤم  مشاب ، تایح  دـیق  رد  اـت  دومرف : زین  و 

تخادنا و ناهد  بآ  بلاغ  ّلک  بلاغ  كرابم  يور 
،ص:12 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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هچنانچ تسا ؛ سمّـشلا  نم  رهظا  تخاس ، ناهنپ  نیکمت  ماین  رد  نیک  رجنخ  تیالو ، لّمحت  هب  لّمحت  يرابدرب و  هاـگمزر  رـالاس  هپـس  نآ 
. دهدیم ربخ  نیا  زا  يونثم  رد  يونعم  يولوم 

: يونثم
لغد زا  رّهطم  ناد  ار  ّقح  ریشلمع  صالخا  زومآ  یلع  زا 

تفاتش دروآرب و  يریشمش  دوزتفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 
نهد بآ  وا  رب  دز  هّصغ  واندب ز  زا  رس  شدنادرگ  ادج  ات 
یلو ره  ّیبن و  ره  راختفایلع  يور  رب  تخادنا  ویخ  نوچ 

تسم قوذ  زا  تشگ  درک و  شلتق  كرتتسشن  تسد و  زا  تخادنا  راقفلاوذ 
لحمیب تمحر  وفع و  ندومن  زالمع  نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 
؟ یتشاذگب ارچ  يدنکفا  هچ  زایتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ 

منت رومأم  هن  مّقح  هدنبمنزیم  ّقح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 
اوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعفاوه  ریش  متسین  مّقح  ریش 

نم يوخ  دش  رگد  دیبنج و  سفننم  يور  رب  یتخادنا  ویخ  هک ]  ] نوچ
ییوگ هچره  زا  زین  هدومن  دوخ  هدنـشک  اب  هک  یتلماعم  اور 7870224خ0 19 خ و  دوبن  ّقح  راک  ردنا  كرـشاوه  یمین  دش و  ّقح  رهب  مین 

، هتخیمآ لـهاله  رهز  نیا  رد  هکنآ  میب  زا  نیعل  نآ  شوـنب . وـت  لوا  هک  دوـمرف  دودرم  روـهقم  نآ  هب  هدـیبلط ، تبرـش  هک  تسا  رتروهـشم 
: دومرف نایب  تعافش  نابز  هب  ههجو - هّللا  مّرک  مرک - مّرکم  نآ  و  دومن . ترفن 

وتیب هک  مدوب  هدرک  طرـش  يدیـشونیم  رگا  تسوا ، هرهاق  تردـق  هضبق  فّرـصت  تحت  رد  دابع  عیمج  ناج  هصالخ  هک  يدوبعم  ّقح  هب 
. مهنن مدق  نیرب  سودرف  رد 

دیآیم هدومن  ریرحت  یسراپ  نابز  هب  هک  هملک  دنچ  نیا  يراد 8870224خ0 20 خ و  رظن  نانمشد  اب  هک  وتمورحم  ینک  اجک  ار  ناتسود 
؛ تیاکش هن  مدرک  رکـش  هن  یقولخم  چیه  زا  متخانـش ، ار  ّلج - ّزع و  ادخ - ات  هک  تسا  ماوع  صاوخ و  ماما  ماظن  تیالو  مالک  همجرت  زین 

. دومن وکین  همه  دوب ، وا  زا  هچره  مدید و  وا  زا  دیسر ، نم  هب  هچره  هکنآ  زا 
ام تسا  نآ  فاصنا  سپ  دشاب ، فصّتم  فوصوم و  تافص  الاو  هنوگنیا  هب  ام  ياتمهیب  يادتقم  تاکربلا  ضیاف  تاذ  هاگره  دوصقملا ،

؛ میـشوک وا  يوریپ  رد  تقاط ، عسو و  ردق  هب  هک  تسا  ضرف  نیع  نیع و  ضرف  ام  رب  مینزیم ، يده  يداو  يادـتقم  نآ  يادـتقا  فال  هک 
انتعیش اّمنا  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  مظاک - یسوم  ماما  زا  هچنانچ 

،ص:13 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نایم لهد  نوچ  هتخاس ، دوخ  هفیظو  درو و  ار  لصحامیب  لدج  ثحب و  هدز ، اپتشپ  ار  افـص  هقیرط  هک  هن  انلامعا ». لمع  هّللا و  عاطا  نم 

. میشورخب یهت 
: يدلاول

دوخ هنیس  نمؤم  هک  تسا  نآ  یناملسم  طیارـش  هنیمک  زا  یکی  سخ و  وچمه  يوش  لهـس  ینک ، ثحبسک  هب  روایم  شیپ  لدج  ثحب و 
لّمأت و رظن  هب  سپ  یناحبـس . فراعم  دهاش  لامج  هنیآ  تسا و  ینّابر  قیاقح  هنیدـقن  هنیزخ  نمؤم ، هنیـس  هک  دزاسن  هنیک  هنیجنگ  هنیفد  ار 

باـطخ بطاـخم  باـیترا ، کـشالب و  دـنادرگ ، ثّولم  گـنز  ثول  هب  ار  هنیآ  يزاـجم  ناطلـس  رادهنیآ  ضرغ ، هب  رگا  نک ؛ رّوصت  رّکفت 
دنهدیم لضف  ناشیا  هک  یلیضفت  دنایعمج  و  تفرن . بانطا  نیا  رب  هدایز  باب ، نیا  رد  و  ددرگ . باقع  باذع و  دیادش  ّقحتـسم  باتع و 

افـص و ام  ذخ  : » هتـشررس ام  دنیوگ : دـنراد و  لوبق  هتفای ، بیترت  هباحـص  رثکا  قافتا  هب  هک  یجهن  رب  يروص  تفالخ  اما  هثالث ، يافلخ  رب 
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: دنیوگ دندنسپن . نّنست  عّیشت و  لها  ماوع  ار  هّیلع  هفیاط  نیا  نکیل  میهدیمن . تسد  زا  ار  ردک » ام  عد 
: هک مینامیا  وچمه  لب  میبذبذم ، هن  ام  دنیوگ : باوج  رد  ناشیا  بذبذم . تسا  ياهفیاط 

بحاص ینعی  دناهدرک ؛ يروص  ياملع  زا  یـضعب  هک  تسا  نیمه  هن  فیرـش  ثیدح  نیا  ریـسفت  و  تسا . ءاجّرلا » فوخلا و  نیب  نامیالا  »
ار نآ  هک  یـصاخ  تراشب  اّما  تفگ ، ناوتن  ینعم  نیا  زج  هماع  بیغرت  هیبنت و  تهج  هچرگا  يرآ ، دشاب . دیما  میب و  خزرب  هک  دیاب  نامیا 
زا دشاب  هدش  قلطم  ینغتسم  هک  تسا  یسک  قّقحم  نمؤم  هک  تسا  نآ  دنیامرف  تراشا  ّصخا  نابلاط  نیقلت  داشرا و  يارب  زا  ایلوا  صاوخ 
رد هک  ینانآ  هب  زین  و  ینعم . نیا  رب  تسا  ّلاد  انیقی 9870224خ0 21 خ » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » همرّکم هملک  اذهل  و  اجر . فوخ و 

ترثک مکح  هب  لب  مینکیمن ؛ یلوضف  لضف  ایبنا و  تابثا  رد  ام  دنیوگیم : دنراد  نخـس  ایفـصا  لمکا  ایلوا و  لوا  نآ  ّتیولوا  تیلـضفا و 
تالامک و عمجم  هباحـص ، عیمج  هب  تبـسن  شتافـص  الاو  تاکربلا  ضیاف  تاذ  ور  نآ  زا  هتـشگ ، دراو  شنأـش  رد  هک  یثیداـحا  صوصن 

. تسا لیاضف 
دهاوش نیملـسملا و  داشرا  ةّوبّنلا و  جراعم  ةّوبّنلا و  لـیالد  بوجحملا و  فشک  لـثم : فلـس ، هربتعم  هلوادـتم  بتک  زا  يرثکا  رد  هچناـنچ 

مّرک یلع - یـضترم  زا  هک  یلیاضف  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  ةرفغملا - ۀـمحّرلا و  هیلع  ینابیـش - لبنح  نب  دـمحا  قیاقح  دـهتجم  زا  ةّوبّنلا ،
.« هدیسرن رابک  هباحص  چیه  زا  هدیسر ، ام  هب  ههجو - هّللا 

زا رگا  و  تسا . ع )  ) یلع یـضترم  تفرعم ، تقیرط و  تعیرـش و  رد  اـیلوا  ماـما  : » دـیوگ هّرـس - سّدـق  يدادـغب - دـینج  نـیقّقحملا  ةودـق 
هدرک نید  نافلاخم  اب  هک  یتابراحم 

،ص:14 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« يدرواین نآ  تقاط  اهلد  هک  يدندرک  لقن  فراعم  قیاقح و  ملع  نادنچ  يو  زا  هنیآ  ره  یتخادرپزاب ،

زا دعب  هتفگن و  يو  زا  شیپ  سکچیه  هک  تسا  نانخس  ار  وا  تسا و  نافراع  رورس  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  فّرعت  حرـش  رد  و 
.« هدرواین نآ  لثم  سک  يو 

دّیـس هک  تسا  دراو  رتاوت  هب  رابخا  حاحـص ، رد  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  بابحألا و  ۀضور  ءادعّـسلا و  تیاده  فیاحـص و  رد  و 
یلا جاتحت  ءاضقلا  ّیلع و  مکاـضقا  يدومرف : مهنع - هّللا  یـضر  راـبک - هباحـص  هبطاـخم  رد  يرثکا  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  راربا -

.« مولعلا عیمج 
: هک دیامرف  ار  ّقح  نابلاط  رم  داشرا  نیقلت و  لیبس  رب  رارـسألا  زنک  جـنگ  رد  هّرـس - سّدـق  نیّدـلا - ّقحلا و  نیعم  هجاوخ  نیفراعلا  ةدـبز  و 

دورد هبترم  هد  دّهـشت و  هملک  تّرک  هد  لد  قدـص  هب  هک  دـیاب  دزاغآ ، هیفخ  ای  رهج  رکذ  دـهاوخ  نوچ  هلالج - ّلج  یهلا - برق  بلاـط  »
اریز ددرگ ؛ رکف  ای  رکذ  هب  هجّوتم  هتفگ ، ع )  ) یضترم یلع  ایفصا  رورس  یمان  مان  هبترم  هد  دوجولا و  بجاو  دوصقم  دصقم  نآ  رب  دومحم 

یقیقح طبر  رد  ع )  ) یلع یضترم  تعباتم  تقیرط ، قیرط  کلاس  رگا  و  تسوا . مالّـسلا - مهیلع  هیلع و  ایبنا - متاخ  دعب  ایلوا  هقلحرـس  هک 
کشالب و دیامن ، فرـص  هدهاجم  تضایر و  رد  لاس  رازه  هتـشگ ، راگزور  ياملع  ملعا  ملع ، رد  هچرگا  درادن ، تماقتـسا  ناج  لد و  هب 

.« دنام روجهم  مورحم و  یبیغ  دهاوش  هدهاشم  زا  شلد  هدیدمغ  هدید  یبیرال و  تفرعم  میامش  زا  شناج  ماشم  بایترا 
رد امهّرس - سّدق  تسا - یلهد  غارچ  نیّدلا  ریصن  دومحم  خیش  نیکلاّسلا  جارس  مظعا  يافلخ  زا  هک  زاردوسیگ  دّمحم  دّیس  زار ، دهاش  و 
زا هچنآ  ددرگ و  وحم  یمامت  هب  باتفآ  لامج  هک  یتسرد  هب  مهد ، نوریب  ع )  ) یلع یضترم  بقانم  زا  ياهّمـش  رگا  : » درآیم یناعملا  رحب 

يولوم زا  يا ]  ] هدیـصق و  یـسانش ». يو  زا  ار  همه  ع )  ) میرم نب  یـسیع  ات  مدآ  زا  ایبنا  تّوبن  نادـناخ  منک ، ناـیب  رگا  ماهدرک  هدـهاشم  وا 
. تسا نیا  تیب ، دنچ  هلمج  نآ  زا  درآیم و  دوخ  لوق  دنس  زیزعلا - هّرس  سّدق  یمور - نیّدلا  لالج  يونعم 

: هدیصق
دوب یلع  دوب ، نامز  دوب و  نیمز  شقن  اتدوب  یلع  دوب ، ناهج  دنویپ  تروص  ات 
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دوب یلع  دوه ، مه  سنوی و  مه  فسوی و  مهبّویا  مه  سیردا و  مه  ثیش و  مه  مدآ و  مه 
دوب یلع  دوبعم ، دبعم و  مه  دباع و  مهنطاب  رهاظ و  مه  رخآ و  مه  لّوا و  مه 

دوب  یلع  دوب ، یلع  دوب ، یلع  هک  هّللا  ونارمع  ِیسوم  زا  سپ  هک  تیالو  نوراه 
دوب یلع  دوب ، ات  دشاب و  یلع  تسه  اتتسنیا  هن  رفک  نخس  دشابن  رفک  نیا  ،ص:15  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دوب یلع  دوب ، ودب  هک  تحاصف  قطن و  نآتفگ  نخس  لاح  رد  دمآ و  دوجو  هب  یسیع 
دوب یلع  دومنب ، هک  نوعرف  هب  رصم  ردتّوبن  اضیب و  دی  اصع و  یسوم و 

دوب یلع  دوصقم ، دش و  دّمحم  شیپ  ردنوچیب  قلاخ  ِرب  دمآ ز  هک  لیربج 
دوب یلع  دوب ، یلع  سفن  وا  هک  رای  نآینادب  هک  ات  ونشب  یمحل  کمحل  نآ 

دوب یلع  دوب ، یکی  راتخم  دمحا  ابجارعم  بش  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 
دوب یلع  دوصقم ، دصقم و  ناهج  ود  ره  زاتقیقح  هب  مدید  مدرک و  رظن  هکنادنچ 

دوب یلع  دوشگب ، هلمح و  کی  هب  دنکربربیخ  هعلق  ِرد  هک  ییاشگهعلق  نآ 
دوب یلع  دوساین ، تسار ، دشن  راک  اتمالسا  هر  ردنا  هک  زارفارس  درم  نآ 
دوب یلع  دولاین ، هجنپ  ناهج  ِناوخ  ربسفن  ِعمط  يارب  هک  روالد  ریش  نآ 

. تسا ۀمحّرلا - هیلع  یعفاش - زا  رعش  نیا  دوب و  یلع  دومنب ، هک  زیربت  قحلا  سمشناهنپ  ادیپ و ز  هلمج ز  ناهج  ود  ره  رد 
: رعش

هل ادّجس  اّرط  ساّنلا 1970224خ0 23 خ  ّرخلهّلحم  يدبا 0970224خ0 22 خ  یضترملا  ّنا  ول 
هّللا ّهنا  هیف  کّشلا  عوقوّیلع  انیلوم  لضف  یف  یفک 

دوخ هبترم  يدرک  اراکـشآ  یتسرد  هب  رگا  ینعی : لّوا  تیب  ینعم  هّللا  ّهبر  ما 2970224خ0 24 خ  ّهبر  یلعيردـی  سیل  یعفاّشلا و  تام  و 
عقاو یلع ، ام  دنوادخ  لضف  رد  تسا  هدنسب  یفاک و  مّود : تیب  ینعم  ار . وا  رم  هدننکهدجس  نامدرم  يدندوب  هنیآ  ره  ع )  ) یلع یضترم  ار 

! ادخ ای  تسا  ع )  ) یلع وا  راگدرورپ  هک  ار  نیا  تسنادن  یعفاش و  درم  مّیس : تیب  ینعم  ادخ . تسوا  هک  وا  رد  کش  ندش 
. دیوگ راونا  مساق  هاش  راربا ، هودق  و 

: لزغ
کیلع مالس  هاش  ییوت ، تیاده  عمشکیلع  مالس  هاش  ییوت ، تیالو  رون 

کیلع مالس  هاش  ییوت ، نآرق  فشاکییوت  ناسحا  نزخم  ییوت ، نافرع  ندعم 
کیلع مالس  هاش  یلع ، نادرم  رورسیلو  يا  ارت  تفگ  یبن  یمحل  کمحل 

کیلع مالس  هاش  یفطصم ، اب  رهاظافخ و  رد  ياهدمآ  ایبنا ، همه  اب 
کیلع مالس  هاش  ملع ، ملاع  همه  ردمرتحم  ور  همه  زا  مما ، هانپ  تشپ و 

کیلع 3970224خ0 25 خ  مالس  هاش  وت ، نیکمت  هدنبوت  نید  رب  هر و  رب  وت ، نیکسم  مساق 
،ص:16 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

، هدرک فینـصت  نینمؤـملا  ریما  تبقنم  رد  یماـمت  هب  دـشاب و  تیب  رازه  هدزاود  اـنیمخت  هک  رهاوـج  رهظم  رد  راّـطع  خیـش  رارـسا ، مرحم  و 
: دیوگیم

بل هب  ات  يریگ  ماج  نارازه  روبلط  رد  یشاب  لاس  نارازه  رگ 
زارد رمع  اب  موص  يرادب  روزامن  دص  يرازگ  يزور  ره  هب  رو 
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يوش ملعا  یعفاش  زا  مولع  رديوش  مظعا  نید  ملع  ردنا  وت  ای 
يوش نیبهر  یکلام  مولع  رديوش  نید  يادتقم  لبنح  وچ  ای 

؟ تلبقم میلس و  نتفگ  ناوت  یکتلد  رد  دشابن  رگ  ردیح  رهم 
: دیوگ رگید  ییاج  رد  زین  تسخن و  زا 5970224خ0 26 خ  ار  وا  رم  مناد  یجراختسرد  دوبن  یلع  قشع  رد  هکره 

نامز رد  هک  یلو  هّللا  تمعن  نیّدـلا  رون  هاـش  یلزا ، لاـمج  هجوتم  تسا و  ماـمت  ار  اـم  وا  لآ  یلعتسا و  ماـما  رگ  برغم  هب  اـت  قرـشم  ز 
نآ زا  هتفگ ، ریما  تبقنم  رد  دیاصق  لزغ و  سنج  زا  تیب  دص  ود  هب  بیرق  دوخ  ناهرب  اب  ناوید  رد  دوب ، باطقا  هودـق  بایترا  الب  شیوخ 

. تسا نیا  شاهدیصق  کی  هلمج 
: هدیصق

ندز دیاب  ابع  لآ  نماد  رد  لد  تسدندز و  دیاب  یضترم  يالو  زا  مد  مدبمد 
ندز دیاب  ام  وچ  لد  رد  يردیح  رهِم  رهُمتشاگن  دیاب  لد  حول  رب  نادناخ  ّبح  شقن 

ندز دیاب  انشآ  اب  ندز  یهاوخ  سفن  رویلع  زا  دشاب  هناگیب  وا  هکره  اب  نزم  مد 
ندز دیاب  افق  رب  تریغ  غیت  ار  یعّدمداهن  دیاب  یضترم  ناتسود  يورهبور 

ندز دیاب  افص  قدص و  ِرس  زا  ار  نخس  نیاراقفلا  وذ  ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ال 
ندز دیاب  ارستلود  ِرد  رب  تبون  جنپدیزگ  دیابیم  موصعم  هدراچ  ملاع  ود  رد 

ندز دیاب  ادخ  هار  رد  هنادرم  مدق  سپلوسر  دالوا  نتسج ز  تدیاب  ییاوشیپ 
ندز دیاب  ابحرم  ار  الب  نآ  هناقشاعالبرک  دیهش  ِقشع  زا  دیآ  ییالب  رگ 

ندز دیاب  اپ  هب  ات  رس  ملق  ار  شعرف  لصایلع و  ّبح  هویم  درادن  ناک  یتخرد  ره 
ندز دیاب  یضترم  يافو  زا  مد  نآ  زا  دعبنتشاد  دیاب  تسود  ار  نادناخ  ناتسود 
ندز دیاب  اشداپ  نوچ  نید  ایند و  ِخر  ربتسا  یلع  مان  هّکس  یلاوم  يور  یخرس 

ندز دیاب  اهریت  دص  وا  كاپان  لد  ربتسا  یلع  مان  ندرب  قفانم  يور  يدرز 
؟ ندز دیاب  اجک  زا  دیاب  هک  ینادیم  فالینزیم  تیالو  فال  یلو  نآ  يالویب 

ندز ؟ دیاب  ارچ  رخآ  میلگ  ریز  رد  لبطمیتشارفا  یلو  نآ  ياول  زا  ییاول  ام 
ندز دیاب  ایلوا  مالّسلا  راد  رد  همیختفرگ  دیاب  ياهناخ  تیالو  رهش  ِرد  رب  ،ص:17  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تفرعم زا  دنمهرهب  هک  هیفوص  باحصا  زا  يرثکا  هدیقع  نیا  ندز و  دیاب  اههسوب  دّیـس  نیلعن  فک  ربدینـش  دیاب  تبقنم  هّللا  تمعن  نابز  زا 
، دیوگیم همانردنکس  رد  یماّسلا - هّرس  سّدق  یماظن - خیش  نیقّقحملا  ةودق  هچنانچ  دنراد ؛ دناهتشگ ، یقیقح 

: يونثم
راکچ یلوضف  اب  ار  هدنشورفراهچ  رهوگ  تسا  راهچ  رخرهگ 

مین یلاخ  زین  رمع  رهم  زمیپ  مکحم  هچرگ  یلع  رهم  هب 
دنراد و یلیضفت  رب  عّیشت  نّنست و  لها  هک  ضارتعا  لحم  نیا  رد  غارچ و  نامثع  تسا و  عمـش  رکب  وباغامد  نشور  مشچ  نیا  رد  نودیمه 

ملظ هثالث ، يافلخ  رب  ار  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يداد  لضف  وت  هاگره  دیوگ : نّنـست  لها  تسا : نیا  دناهتخاس ، دوخ  فدـه  هورگ  ود  ره 
- مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  راربا - دّیـس  رابک  هباحـص  رب  مادکره  دمآ و  مزال  ناشیا  رب  بصغ  تروص  نیا  رد  سپ  دـش . قیقحت  وت  رب 
.« َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  : » دیامرفیم یلاعت - هناحبس و  ّقح - دنـشاب و  هدرک  یملظ  نتـشیوخ  رب  تقیقحلا  یف  دننک ، قالطا  ملظ  ای  بصغ 

تـسا تابجاو  هلمج  زا  ار  هثالث  يافلخ  دش ، قیقحت  ع )  ) یلع یـضترم  لضف  وت  رب  هاگره  دـنیوگ : زین  عّیـشت  لها  6970224خ0 27 خ و 
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هب بصغ  ای  ملظ  ظفل  هک  اـشاح  دـیوگ : نیقیرف  باوج  رد  یلیـضفت  ییاـمن . تقفاوم  تقفارم و  نعل  نعط و  رد  اـم  هب  يراـگناملاظ و  هک 
هک یهلا  رارسا  زا  يّرس  یهانتمان و  قیاقد  زا  تسا  ياهقیقد  هعبرا  يافلخ  يروص  تفالخ  بیترت  رد  نکیل  درک ؛ قالطا  ناوت  رابک  هباحص 

یبیرال راثآ  یبیغ و  رارسا  زا  يرایسب  هچنانچ  هن . مولعم  یلزا  تداعـس  یلزیمل و  تیانع  دییأت  یلو  ددرگن . فشکنم  فشک ، لوصح  زجب 
؛ عیفر یتبترم  عینم و  تسا  یتلزنم  ار  وا  هّللا  دنع  اّما  و  درادن ، نتفریذپ  تروص  ناکما  امکح  ماهوا  ضرعم  القع و  ماهفا  ّزیح  رد  هک  تسا 

. مالّسلا اهیلع  یسوم - رضخ و  هعقاو  لثم 
ات تسا  نآ  لاح  تقیقح  : » هک دنکیم  لقن  هّرـس - سّدق  ینانمـس - هلوّدلا  ءالع  خیـش  ینّابر  فراع  زا  باتک  رخاوا  رد  حـتاوف  بحاص  و 

لوبق ترورض  هب  دنامن ، بصنم  نیا  لباق  کی  چیه  نوچ  دشن و  تفتلم  نینمؤملا  ریما  تشاد ، تفالخ  قاقحتسا  یسک  باحـصا  نایم  رد 
- یلع نینمؤملا  ریما  ارهاظ  هلسلس . ظفح  تیاصو ، و  رهاظ ؛ نطاب و  ملع  تماما ، و  رهاظ ؛ ملع  تثارو ، و  تسا ؛ نطاب  ملع  تیالو ، و  درک .

مه يروص  هفیلخ  نآ  زا  دعب  دوب و  ّقح  رب  یصو  ماما و  ثراو و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا - دّیس  زا  دعب  ههجو - هّللا  مّرک 
،ص:18 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: دیوگ هدرک  بّصعت  لها  هب  باطخ  زیزعلا - هّرس  سّدق  هقیدح - بحاص  و  دش ».
: يونثم

یلدج رد  هام  لاس و  ارچ  وتیلع  درک  هچنآ  دوب  تحلصم  »
: اضیا هل  هاتوک و  نک  لوضف  نابز  وتهارمه  یلع  اب  رکب  وب  دوب 
تسود مرادن  نم  شاب ، وگ  هکرهتسوکن  هن  یلع  یضترم  اب  هکنآ 
بر ». ای  میرادب  دب  نیا  رب  مهبهذم  هدیقع و  نیا  تسا  َدب  رگ 

هغلابم رایـسب  مدرم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  باب  رد  دـیوگ : دوخ  ظوفلم  رد  هّرـس - سّدـق  ناـیناهج - مودـخم  ناـقّقحم ، هودـق  و 
یتلاطا 7970224خ0 28 خ هلمج  رکذ  عارصم : دنرایسب ؛ فیاوط  دوصقملا ، هیبارغ . هیباحس و  هیریـصن و  دنیوگ ؛ ادخ  دننیب و  یّتح  دننک .

. دراد
باّطخ و رمع  قیّدص و  رکب  ابا  تسوا و  یفطصم  دّمحم  دعب  رشبلا  ریخ  يایصوا  لمکا  ایلوا و  لضفا  هک : تسا  نآ  هیجان  هقرف  بهذم  اما 
رد نخس  بجر  مّیس  تسیب و  هبنـشهس  زور  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  ظوفلم  رد  زین  و  دناّقح ». رب  مهنع - هّللا  یـضر  نافع - نب  نامثع 
ربق یلع  بارّتلا  انیّوس  اّمل  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  کلام - نب  سنا  زا  دومرف : مودـخم  دوب . ربمایپ  دـعب  هباحـص  فالتخا 

تـسا هیلع  قفّتم  : » تفگ زین  و  ام . ياهلد  درک  راکنا  هّللا  لوسر  ربق  رب  ار  كاخ  میدرک  ربارب  هک  هاگره  ینعی ، اـنبولق ». ترکنا  هّللا  لوسر 
.« يدعب اّولضت  نل  اباتک  مکل  بتکا  ساطرقب  ینوتیا  : » تسا هدومرف  لوسر  توم  ضرم  رد  هک 

باتک انبسح  : » تفگ باّطخلا  نب  رمع  انثا ، نیا  رد  نم . زا  دعب  دیوشم  هارمگ  زگره  هک  یتیصو  امـش  يارب  مسیونب  ات  ذغاک  دیرایب  ینعی ،
هدش یلوتـسم  درد  ربمغیپ ) رب  ینعی   ) ار درم  نیا  هک  یتسرد  هب  ادخ ؛ باتک  ار  ام  تسا  هدنـسب  ینعی ، هعجو ». ّدتـشا  دق  لجّرلا  اذـه  ّنا  هّللا 

. تسا
. نم شیپ  زا  دیزیخرب  ینعی ، یّنع ». اوموق  : » دومرف رورس  نآ  درک ، زواجت  لادتعا  ّدح  زا  فالتخا  نوچ 

رد نوچ  دومرف : دوب . هباحص  فالتخا  زا  مه  دمآ  دیدپ  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن - زا  دعب  هک  تلالض  تعدب و  تفگ : يرـضاح 
نارای و هب  ماهتفگ  هباحـص  لضف  رد  هچنآ  اّما  ّلاض ؛ لاّهج  مامتها  ربانب  منکن  هثحابم  نم  دوش ، روکذـم  باحـصا  لـیاضف  هیمـالک  لـیاسم 
ادـخ و مکح  هب  تّما  عامجا  هب  تسا  ینطاب  هک  يربک  يربک ؛ يرغـص و  تسا : عون  ود  رب  تفالخ  تفگ : زین  و  تسا . مولعم  ریقف  ناـّبحم 

تفـالخ ندیـسر  بجوم  و  هیف . فلتخم  تّما  ناـیم  تسا  يرهاـظ  هک  يرغـص  و  دراد . قـّلعت  ع )  ) یـضترم یلع  اـیلوا  هقلحرـس  هب  لوـسر 
تقیرط
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،ص:19 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هیلع لـیئربج - زا  لّـفقم . ینارون  دـید  ياهرجح  تاـنیاک  رورـس  جارعملا ، ۀـلیل  رد  هک  تسا  نآ  نیملاـعلا  ّبر  بناـج  زا  نینمؤملا  ریما  هب 

تلئسم رورس  نآ  دوشیمن . یهلا  مکحیب  نیلـسرملا  دّیـس  ای  تفگ : لیئربج  میآرد . هرجح  نیا  رد  مهاوخیم  یخا ، ای  دیـسرپ : مالّـسلا -
. اشگب لفق  یخا ، اـی  دومرف : رورـس  نآ  هدز . نآ  رد  رب  رون  زا  یلفق  رون و  زا  دـید  یقودنـص  داـشگب . رد  لـیئربج  دـش ، مکح  نوچ  دومن .

لفق اب  رون  زا  دمآرب  یقودنـص  داشگب . رد  لیئربج  دش ، مکح  دومن . تلئـسم  زاب  ةّزعلا  ّبر  زا  رورـس  نآ  دوشگ . ناوتیمن  نذایب  تفگ :
. رون

: تفگ لوسر  دوب . هقرخ  شنورد  دش ، هداشگ  قودنص  متفه  نوچ  لاونم  نیمه  رب  دوصقملا ،
دش و عّلخم  مامت  قوش  هب  ماهتـشادزاب . ربمغیپ  رازه  نیدنچ  زا  وت  يارب  هک  شوپب  دّمحم ، يا  دیـسر  نامرف  دـشاب ؟ ارم  هقرخ  نیا  ادـنوادخ 

نم تّما  زا  یکی  هب  ای  تسا ، نم  تاذ  هب  صوصخم  هکّربتم  هقرخ  نیا  ایادخ ، راب  دومن : ضرع  رورـس  نآ  تفگ . داب  كرابم  نیمالا  حور 
. دشاب ار  وا  رم  دنک ، رایتخا  یشوپبیع  وت  باحصا  زا  هکره  دش : نامرف  دیسر ؟ دهاوخ 

زا سکره  هک  تسا  یطرش  هب  طورشم  اّما  هدش ؛ تمحرم  نم  هب  هقرخ  نیا  بشما  دومرف : دومن ، بلط  ار  باحصا  دمآزاب ، جارعم  زا  نوچ 
نایب زجعم  نابز  هب  رورـس  نآ  تساخرب . رکب  وبا  دشاب . وا  زا  هقرخ  نیا  دـیوگب ، نخـس  یلاعت - هناحبـس و  ّقح - ياضر  يار و  قفاوم  امش 

. دوخ ياـج  هب  نیـشنب  ینعی ، کـناکم ». سلجا  : » دومرف مزرو . قدـص  تفگ : ینک ؟ هچ  مهد ، وـت  هب  هقرخ  نیا  رگا  رکب ، وـبا  يا  دوـمرف :
: دومرف منک . تدایز  یلاـعت - هناحبـس و  ّقح - تداـبع  مزرو و  اـیح  تفگ : ینک ؟ هچ  مهد  ار  وت  رگا  دومرف : ترـضح  تساـخرب . ناـمثع 
ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  کناکم ». سلجا  : » دومرف منک . لدـع  تفگ : ینک ؟ هچ  مهد  ار  وت  رگا  دومرف : تساخرب . رمع  کـناکم ». سلجا  »

: تفگ ینک ؟ هچ  مهد  ار  وت  رگا  یخا ، ای  دومرف : تساخرب .
يارب وا  ینآ و  يارب  وت  هک  شوپب  ینعی ، کل ». یه  اهل و  تنا  : » دومرف مزاس . دوخ  راعش  ادخ  ناگدنب  یشوپبیع  نیسوق ، باق  بحاص  ای 

. دنتفگ داب  كرابم  لوسر  هباحص  رورس و  نآ  دیشوپب . نینمؤملا  ریما  تسوت .
ضیاـف تاذ  هب  تّوبن ، لاـمک  هچناـنچ  دـسرب . نییبـّنلا  متاـخ  هب  نینمؤملا  ریما  زا  هّللا - مهمحر  خـیاشم - تعیب  هقرخ و  هک  تساـج  نیا  زا 
ماتتخا ع )  ) یضترم یلع  تافص  یلاع  تاذ  هب  تیالو ، لامک  نانچمه  دش ، متخ  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم - دّمحم  تاکربلا 

. تفریذپ
ّتنـس و لها  زا  میتسه  یعمج  ام  و  تسا . روطـسم  زین  هّرـس - سّدق  خیـش - ظوفلم  بولقلا  تحار  رد  جارعم  هقرخ و  هّصق  دـیوگ : فلؤم 

هفیلخ رابک و  هباحص  زا  هک  تعامج 
،ص:20 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ماقم رد  يونعم  يروص و  مولع  نیقلت  داشرا و  بسح  هب  لّوا  هفیلخ  مارک و  تیب  لها  زا  و  يرادناهج . تعیرش و  ماقم  رد  میناد  شمراهچ 
نیا مییامن و  تبث  تفرعم  تقیرط و  هطبار  هرجـش  رد  تانیاک  دّیـس  سّدـقم  رّهطم  مسا  زا  دـعب  شکّربتم  مسا  هچناـنچ  تفرعم . تقیرط و 

«. نایبلاب جاتحی  نایع ال  وه  و  . » تسا بلط  دهشتسم  هن  نخس 
: يدلاول

هینـس هلـسلس  رب  سکره  هک ، تسا  نآ  مالک  لیوطت  زا  بلطم  تسـشن  رخآ  یبن  نوچ  تفـالخ  ردتسد  هب  فک  نوچ  نیـشنمه  تّوبن  اـب 
هرابرد هک : تفگ  يزیربت  ملاع  نآ  لحم  نیا  رد  میتفگ . حورشم  باوج  ام  هک  اریز  دنک ؛ دوخ  داقتعا  خسف  دراد ، دساف  هدیقع  ّتنـس  لها 

- دوب هدـش  مکح  هعینـش  هعقاو  زا  دـعب  ههجو - هّللا  مّرک  ترـضح - نآ  تفالخ  رد  دودرم  ناـنوعلم  نآ  جورخ  متفگ : ییوگ ؟ هچ  جراوخ 
؛ تخاس ربارب  هریت  كاخ  هب  دوخ  لیدـعیب  لدـع  هب  یقیقحت ، راّبج  یقیقح و  راّـهق  ار  هوکـشیب  هورگ  نآ  هک  هناـسحا - یلع  هّلل  دـمحلا 

. تسین دوجوم  نیعل  هقرف  نآ  زا  نت  کی  نیمز  هصرع  رد  زورما  هکنانچ 
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فیرشت ناریح  نیا  نازحا  هبلک  هب  هک  ناقیا  باحـصا  نافرع و  بابرا  زا  دنچ  يزیزع  هروطـسم ، تامّدقم  هروکذم و  تامّلکت  یط  زا  دعب 
ریقف تسا . یناسآ  تیاهن  تلوهس و  تیاغ  رد  تسا ، نّنست  لها  هرابرد  ار  عّیـشت  لها  هک  یثبع  هنّظم  عفر  دنتفگ : دنتـشاد ، ینازرا  فیرش 

بوسعی نینمؤملا و  بوبحم  تاذ  هب  هک  یلیاضف  یناحبـس و  بیبح  ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  سنج  زا  دـندومرف : دـییامن . تیادـه  تفگ :
بحاص تسا ، روطـسم  ام  بهذـم  ياملع  فیطل  فیرـش  فیناصت  رد  تسا و  بوسنم  ههجو - هّللا  مّرک  نیلماـکلا - بولطم  نیملـسملا و 
یتسود هک  يریما  توادع  ّتنس  لها  هرابرد  هک  یناسک  مازلا  رهب  زا  و  دزاس . هعومجم  هتـشادرب ، لقن  نعنعم  یباتک  ره  زا  ات  دیاب  يروعش 

، تسا هنمؤم  نمؤم و  عیمج  ناوـید  همانرـس  ههجو »- هّللا  مّرک  بلاـط - یبا  نب  ّیلع  ّبح  نینمؤـملا  ۀفیحـص  ناوـنع  : » ثیدـح مکح  هب  وا 
عمجیب هعومجم  مسق  نیا  هک  اریز  لماش ؛ لماک  شناد  اب  یناـماس  لـماک و  دـیاب  یـشناد  ار  نیا  متفگ : ناـشیا  شیپ  رد  دـننکیم . تباـث 

شهاوـخلا بسح  ههجو - هّللا  مّرک  نیملعـالا - ماـما  نینمؤـملا و  ریما  سّدـقم  حور  دادـمایب  هکلب  دریذـپن ؛ مارـصنا  هربـتعم  بتک  ندروآ 
هنوگره هک  هدرک  تمارک  یتردـق  ناسنا  تاذ  هب  یقیقح  رداق  دـنتفگ : هدرک ، مّلکتم  هب  باـطخ  مهّلک - هّزعا - دریگن . ماجنارـس  ناتـسود 

یمظع و تداعـس  نیا  هب  هّللا » یلع  ماـمتالا  یّنم و  یعّـسلا  : » مکح هب  هـک  دـیاب  دراذـگن . فوـقوم  لّـطعم و  دراد ، فورـصم  هّجوـت  يرما 
يدمص تیانع  دییأت  هب  ار  تغالب  تحاصف و  نابایب  نیا  يدرگ و  قفوم  وت  يربک  تدابع 

،ص:21 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. يدرونرد

: يونثم
يراگزور هب  دیان  نم  زايراک  تفگش  نینچ  هک  متفگ 

نابز هب  هدومن ، تراشب  اب  تشاشب  راـسکاخ  نیا  راـسکنا  عامتـسا  زا  دـعب  فرظ  رد  تسین  رحب  شیاـجنگفرح  نیا  لوبق  منکب  نم  نوچ 
. دندومرف تافتلا  تیب ، نیا  نومضم  هب  رابررد 

: هفلؤمل
باش خیـش و  شهاوخ  باب  نیا  رد  نوچ  دوصقملا ، فیلأـت  وا 8970224خ0 29 خ  شیپ  راوشد  تسینفینـصت  اهراب  تسا  هدرک  هکره 

هب هدومن و  هحتاف  تئارق  هدروآرب ، تاجاحلا  یـضاق  هاگرد  هب  تاجانم  تسد  مدرک ، هضیاف  هحتاـف  تلئـسم  داـتفا ، هدـهاشم  شیپ  زا  شیب 
لّمأت رظن  هب  دمآ  دیدپ  یحاتتفا  یحارـشنا و  ار  لدیب  نیا  لد  هحیاف ، هحتاف  تنمیم  تکرب و  هب  دـندیدرگ . هّجوتم  دوخ  لزان  ضویف  لزانم 

، یفشک يا  متفگ : دوخ  اب  هدمآ ، زاب  یلـصا  لاح  هب  یتعاس  زا  دعب  متفر . دوخ  زا  هدرک ، هّللا » نذاب  ّالا  ةّرذ  كّرحتی  ال  : » هعلاطم هب  رّکفت  و 
روجهم روما  عیمج  زا  هوجولا - ّلک  نم  رطاف - رطاـخ  هک  دـیاب  یبیرـال . تاراـشب  زا  تسا  یتراـشب  یبیغ و  تاراـشا  زا  تسا  یتراـشا  نیا 
ترـضح صاخ  تیانع  زا  یلاخ  یلاعتم ، یلاع  رما  نیا  نتفای  قیفوت  يدـبا و  تدابع  يدمرـس و  تداعـس  نیا  لوصح  هب  لوغـشم  هتخاـس ،

ددص رد  مامت  مامتها  هب  هکنآ  لاح  تروص  لآم  هروکذم ، تامّلکت  نیا  ریکذت  هروطـسم و  تارّدـقم  ریدـقت  زا  دـعب  يرمـشن . لاعتم  دزیا 
لاوحا طابنتـسا  رد  هدروآ ، عمج  ار  نیرّخأـتم  نیمّدـقتم و  خـسن  زا  يرثکا  نیقّرفتملا ، عماـج  تیاـنع  هب  متـشگ . هربـتعم  بتک  ندروآدرگ 

ردارب تبـسن ، رد  هک  هرمع - هّللا  لاطا  نمؤم - دّـمحم  ریم  نیعلا  ةّرق  يّزعا  يوخا  هک  مدوب  ههجو - هّللا  مّرک  ترـضح - نآ  لآـم  هتـسجخ 
صالخا و نابز  هب  نیسوق  باق  بحاص  تکرب  هب  نیراّدلا - یف  هّللا  همرکا  یقیقحت - بوبحم  یگناگی ، داّحتا و  بسح  هب  تسا و  یقیقح 

ریپ نآ  هک  ياهدینـشن  اّما  تسا ، یلزا  تداعـس  تارمث  زا  میظع  رما  هنوگ  نیا  هب  ندـش  ّقفوم  هچرگا  ردارب ، يا  تفگ : صاصتخا  ناسل  هب 
؛ هتفگ هچ  زاریش  راک  هبرجت 

: تیب
زا هدومحم  هعومجم  نیا  ندومن  عمج  زا  اداـبم  هک  مراد  هظحـالم  تسرپدوخ  رو  تسا  تسرپقح  رگاتسرن  اـهنابز  روـج  تسد  زا  سک 

تاّذلاب وت  هچنآ 
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،ص:22 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ساـملا يراـیتسد  هب  یـشیدناتبقاع  رهوگ  یتفگ و  هنـالقاع  نخـس  ربارب ، ناـج  هب  ردارب  يا  متفگ : يدرگ . مهّتم  ناـمه  هب  رخآ  يرّفنتم ،

زا هک  تسا  نآ  هن  يوضترم  بقانم  ندومن  عمج  زا  فیحن  نیا  بلطم  هّلل ، دـمحلا  و  تایّنلاب ؟» لامعالا  : » ياهدینـشن اّما  یتفـس ، يروشناد 
فینـصت فیلأـت و  ّتین  نیمه  هب  عّیـشت  لـها  ياـملع  زا  یـضعب  هچناـنچ  دنـشاب ؛ زنط  نعط و  دروـم  هّلل - اذاـعم  هثـالث - ياـفلخ  شعلاـطم 

هّبشت نم  : » مکح هب  لحم  نیا  رد  یضرتعم  رگا  تسا و  راهچ  ره  فیصوت  فیرعت و  یکی ، تبقنم  حدم و  نم ، داقتعا  هب  اذهل  و  دناهدرک .
هّللا مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  ّتبحم  رد  هک  میراد  یفاش  یفاو  باوج  ام  نکیل  و  دراد . شیاجنگ  دـیاشگ ، ضارتعا  نابز  مهنم » وهف  موقب 

هن تسا  ضفر  هثالث  يافلخ  توادـع  ّتنـس  لها  داقتعا  هب  و  مهنع . هّللا  یـضر  هثالث - يافلخ  توادـع  رد  هن  ناشیا ؛ هب  میهباـشم  ههجو -
ضفر ّیلع  ّبح  لاق  نم  : » هک دهدیم  ثحبم  نیا  حیقنت  حیرـشت و  حیرـشت ، بحاص  هچنانچ  ههجو . هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  ّتبحم 

، ضفر ار  ع ]  ] یلع یتسود  دـیوگب  هکره  ینعی ، نوعمجا ». نونمؤملا  ۀباحّـصلا و  یبّنلا و  هّبحا  هّبحا و  یلاعت  هّللا  ّنال  رفاک  یجراـخ و  وهف 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  دناهتـشاد و  تسود  ار  وا  نانمؤم ، عیمج  هباحـص و  لوسر و  ادخ و  اریز  تسا ؛ رفاک  یجراخ و  وا  سپ 

. هدومرف ثیدح  اسب  باسح ،» ریغب  ۀّنجلا  لخد  اّیلع  ّبحا  نم  : » لثم نینمؤملا  ریما  ّتبحم  هب  تّما  هباحص و  بیغرت  تهج  مّلس -
، دسیونب دوخ  ریپ  هدومرف  زا  ظفل  کی  هک  يدیرم  ره  : » دیوگیم بولقلا  تحار  رد  هّرـس - سّدق  رکـش - جنگ  نیّدلا  دیرف  دّرجت ، بطق  و 

یـصخش درک  دیاب  سایق  اجنیا  زا  سپ  دـشاب ». نیّیلع  یلعا  شماقم  تافو ، زا  دـعب  و  تسا . لاس  رازه  تدابع  تعاط و  زا  هدایز  نآ  باوث 
ياـبطخ بطخا  هچناـنچ  دوب ؛ دـهاوخ  هجرد  هچ  ترخآ  رد  ار  وا  ددرگ ، تاـنیاک  ناریپ  ریپ  یمارگ  بقاـنم  نتـشون  تداعـس  هب  ّقفوم  هک 

، دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - هک  دـنک  تیاور  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  بقانم ، باتک  رد  دـّیؤملا  وبا  مزراوخ ،
: ثیدح

نم رّخات و  ام  هبنذ و  نم  مّدقت  ام  هل  هّللا  رفغ  اهب  اّرقم  هلئاضف  نم  ۀلیضف  رکذ  نمف  ةرثک  یـصحت  لئاضف ال  ّیلع  یخال  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا  »
یّتلا بونّذلا  هل  هّللا  رفغ  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  عمتـسا  نم  مسا و  باتکلا  کلتل  یقب  ام  هل  رفغتـسی  ۀـکئلملا  لزنت  مل  هلئاضف  نم  ۀلیـضف  بتک 

.« رظّنلاب اهبستکا  یّتلا  بونّذلا  هل  هّللا  رفغ  هلئاضف  نم  باتک  یلا  رظن  نم  عامتسالاب و  اهبستکا 
هدرمـش يرایـسب  ترثـک و  يور  زا  هک  هدرک  عـمج  لـیاضف  تسا ، یلع  هک  نـم  ردارب  يارب  ّلـج - ّزع و  يادـخ - هـک  یتـسرد  هـب  ینعی ،

هب يو  لیاضف  زا  تلیضف  کی  سکره  سپ  دوشیمن .
،ص:23 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رافغتـسا کیالم  دسیونب ، وا  لیاضف  زا  تلیـضف  کی  هکره  و  دزرمایب . ار  وا  هتـشذگ  هدـنیآ و  ناهانگ  یلاعت  هّللا  دـنک ، رکذ  لد  قیدـصت 
سکره و  دزرمایب . دشاب  هدرک  عمج  رورم  هب  هک  ار  وا  لیاضف  عمتسم  تیـصعم  دوب و  اج  رب  ظفل  کی  هتـشون  نآ  زا  ات  يو  تهج  هب  دننک 

. دزرمایب دشاب  هدرک  بسک  رظن  هب  هک  ار  وا  ناهانگ  یلاعت - هناحبس و  قح - وا ، لیاضف  باتک  رد  دنک  رظن 
: هک تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  باّـطخ - رمع  زا  ینادـمه  یلع  دّیـس  ریم  تاّدوـم  رد  ساـبع و  نب  هّللا  دـبع  زا  روکذـم  باـتک  رد  مـه 

یـصحا ام  باّتک  سنالا  باّـسح و  ّنجلا  دادـم و  رحبلا  مـالقا و  ضاـیّرلا  ّنا  ول  : » ثیدـح دومرف ، مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -
.« بلاط یبا  نب  یلع  لیاضف 

یلع یـضترم  لیاضف  هنیآ  ره  هدنـسیون ، نایمدآ  هدننکباسح و  ّنج  دادم و  طیحم  يایرد  دـنوش و  ملق  تاتابن  رگا  هک  یتسرد  هب  ینعی ،
. دوشن هدرمش  (ع )

: تیب
لیلق تعاطتـسالا  میدـع  تعاضبیب  نیا  هکنآ  لاح  يرامـشب و  هحفـص  تشگنارـس و  ینک  رت  هکتسین  یفاک  رحب  بآ  ارت  لضف  باـتک 

ياملع مولع  نمرخ  نانیچهشوخ  زا  هک  تسا  نآ  ياّنمت  رد  نکیل  یمارگ ! يایلوا  رورـس  نآ  یماس  بقانم  نتـشون  لاـجم  هچ  ار  ۀـعاضبلا 
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دهاوخ ضفر  هب  بوسنم  هدومحم  هعومجم  نیا  ّفلؤم  ّلاض ، لاّهج  زا  یضعب  دساف  لایخ  هب  لاحم ، ضرف  هب  رگا  دشاب ، تعامج  ّتنس و 
ار یتمالم  هک  هّلل ، دـمحلا  اّما  مینّزلا . ضرتعملا  نم  هّللا  انمـصع  فلـس - ناّفلؤم  ناـیوار و  لاوقا  لاوحا و  رب  ياو  ریدـقت  نیا  رب  سپ  دوب ،
هب هک  دنیوگ  ار  نآ  هن  یتمالم  : » دـیوگ تمالم  لها  تمالع  رد  فلـس  رباکا  زا  یکی  عیفر . تسا  یتاجرد  میظع و  تسا  یتلزنم  هّللا  دـنع 

قلاخ ياضر  رب  رظن  ّقح  راک  رد  هک  تسا  نآ  یتمـالم  دـنیاشگ ، تمـالم  ناـبز  يو  رب  قلخ  اـت  دـنک  يراـک  يوبن  فیرـش  عرـش  فـالخ 
.« درادن كاب  قلخ  زا  هدرک ، یقیقح 

رضخ نآ  تیاده  همـشچرس  ناگنـشتبل  هک  نیعمجا - هّللا  مهمحر  خیاشم - لامآ  هدیزگ  لاوحا  نادقتعم  نادیرم و  زا  يرایـسب  ازیزع ، و 
تجهب و باوبا  شعامتسا  زا  نابلاط  دیآ ، ریرقت  ضرعم  هب  یلفحم  رد  نوچ  دناهدروآ . ریرحت  ّزیح  رد  لیـصفت  لیبس  رب  دناتیالو ، يداو 
! تاهیه تاهیه ! دنیازف ؟ ناج  رب  ترودک  تلالم و  عاونا  ارچ  باطقا ، هودق  خیاشم و  هلبق  بقانم  عامتـسا  زا  سپ  دنیاشگ . لد  رب  تّرـسم 

لفاغت فّلکت و  هب )  ) ییارآترابع رد  ار  شحاف  نبغ  نیا  دـنچ  ات  تفگ و  ناوت  هچ  دـنفوصوم ، همومذـم  تفـص  نیا  هب  هک  ینانآ  هراـبرد 
لاوحا تخیر . رطاخ  هب  نازیمتیب  مسق  نیا  باب  رد  یلیثمت  تفهن ؟ ناوت 

،ص:24 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هب ماقم ، یّلعم  مالـسا  لها  مسر  هب  راوخ ، راّفک  زا  يرثکا  هچنانچ  رفک . لها  هدیقع  هب  تسا  هباشم  هنیعب  ّلاض ، لاّهج  عون  نیا  لآمتمادـن 

ال : » هبّیط هملک  نتفگ  هب  فیلکت  ناشیا  رب  رگا  اما  دـنیامن . ترایز  مامت  یگتـسکش  يدـنمزاین و  هب  رهاظ  بسح  هب  دنباتـشب و  ایلوا  ترایز 
رد لاح ، نیا  قباطم  و  دنرآ . شیپ  لیاط  تافرخزم ال  لطاب و  ياهتّجح  هدش ، فرحنم  ناج  لد و  زا  دننک ، هّللا » لوسر  دّـمحم  هّللا ، ّالا  هلا 

نینمؤملا ریما  بقانم  لیاضف و  هدمآ ، یلهد  هب  سّدـقم  دهـشم  زا  يدرم  نیّدـلا ، سمـش  ناطلـس  نامز  رد  : » هک درآیم  ءادعّـسلا  تیادـه 
ناطلـس هب  ربخ  نیا  نوچ  دوشیم . موهفم  ضفر  نیا  زا  دنتفگ : هدش ، نامگدـب  يو  رب  نامّلعتم  یـضعب  تشونیم . ههجو - هّللا  مّرک  یلع -

همئا مان  حودـمم  ره  مان  ياج  هب  دوب ، موقرم  نایولهد  بتک  هچابید  رد  هک  خویـش  نیطالـس و  هماـن  يدهـشم ، نآ  درک و  رـضحم  دیـسرب ،
نوچ دنزوسب . ار  وا  هک  دنداد  رارق  یناعدتبم و  سیئر  وت  هّللا ، و  دنتفگ : هدمآ ، شیپ  توادع  هار  زا  دـهع  ياملع  دومن . هتـشون  نیموصعم 

.« دنتشگ راسمرش  همه  دش ، مولعم  راک  تقیقح 
لامک هک  ياهفیلخ  لیاضف  بقانم و  هعلاطم  زا  دننز ، نیملاعلا  دّیـس  نیدشار  يافلخ  یگدنب  ّتبحم و  سوک  هک  یناسک  زا  مبّجعت  رد  اّقح 
تـسا ردقلا  عیفر  هچ  هّللا ، ناحبـس  دندرگ . يّذأتم  ّملأتم و  هدش ، متخ  وا  هکّربتم  دوجو  رب  ۀنـس ،» نوثلث  يدعب  ۀـفالخلا  : » مکح هب  تفالخ 

هب نوچ  مشاب و  وت  اب  نم  یـشاب ، ناهج  رد  وت  ات  هک  دوب  هدرک  دـهع  نیتسخن  زور  وا  هب  لوسر  تفـالخ ، رد  ییوگ  هک  مراـهچ  هفیلخ  نیا 
دنزرف هدزای  اب  تمایق  مایق  ات  هتشگ ، سوبلم  تماما  سابل  هب  تیتسود  لیفط  هب  منامن و  تسد  زا  تقفاوم  نماد  ییامرف ، لاقتنا  قالطا  ملاع 

ناهج دص  هب  هدمآ ، دورف  مراهچ  نامـسآ  زا  مالّـسلا - هیلع  یـسیع - هک  مناسر  ییاج  هب  تنیرخآ  دنزرف  هبتر  منک و  تقفارم  تدـنمجرا 
. هدرک ارس  ود  يادتقم  نآ  نایدتقم  زا  یکی  ياّنمت  يوزرآ 

نیا مکح  هب  دندورطم و  تعامج  ّتنس و  لها  هریاد  زا  نابّصعتم  مسق  نیا  هکلب  دشابن ؛ بقانم  عماج  رب  ریـصقت  تروص  نیا  رد  دوصقملا ،
. دودرم تیب 

: تیب
نم داع  هالاو و  نم  لا  ّمهّللا و  : » ثیدح رب  رظن  دیاب  ار  ناسکان  نینچنیا  تسا  راهچ  ره  فطل  مورحمار ز  کی  ضغب  دـیزگ  هک  سک  ره 

ضرم هجلاعم  هتخیب ، رس  رب  تمارغ  ترـسح و  كاخ  هتخیر و  دوخ  لآمتمادن  لاح  رب  تمالم  کشا  هدرک ، هاداع 9970224خ0 30 خ »
. دنیاشگ نایب  تحاصف  نابز  تیب  دنچ  نیدب  هتشگ ، كاپ  یّنس  ات  دنیامن ، تسا  یفخم  یفخ  كرش  نوچ  هک  نطاب 

،ص:25 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: يدلاول
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ارجام نیز  دوش  نوخ  وگ  یجراخیفطصم  رای  راچ  ّبحم  نم 
دش راچ  نیا  صلخم  تسارف  زادش  رای  شناد  هّرذ  کی  ار  هکره 

ةرکذت رد  هک  تسا  راطع  خیـش  راربا ، هودق  هدیمح  هدیقع  دقتعم  ریقف  نایع  هدرپ  زا  راچ  نیا  دـنوش  هکنآ  زا  دـمآ  مه  هب  مه  رـصنع  راچ 
: دسیونیم ءایلوالا 

ارزو و ابرقا و  یـسانشدوخ و  ياج  هب  ار  وا  نادنزرف  هک  دیاب  یناد ، ار  یفطـصم  دمحم  ترخآ  ایند و  هاشداپ  نوچ  هک  تسا  نآ  فاصنا  »
.« اّقح ّمث  اّقح  یشاب - كاپ  یّنس  ات  دوخ ، ياج  هب  ار  وا  هباحص 

: تیب
، تسا ضفر  ع )  ) یلع یـضترم  بقاـنم  ندومن  عمج  رگا  هک  میوـگیم  رگد  راـب  ماهتفگ و  اـهرابمیوپیم  دوـخ  هب  هار  نیا  هدـشلد  نم  هن 

: میامنیم رارکت  ناج  لد و  قدص  هب  ار  ۀمحّرلا - هیلع  یعفاش - عارصم  هدرک ، روصت  يدمرس  تلود  يدبا و  تداعس  ار  ضفر  نینچنیا 
دنلب گناب  هب  هدرک  بآمتیالو  نآ  باطتـسم  بانج  هب  باطخ  داقتعا ، تبحم و  روفو  مکح  هب  و  یـضفار . ینا  نالقثلا  دهـشیلف  هعرـصم :

؛ مناریم نایبلا  ریصق  نابز  رب  یعابر  نیا 
: هفلؤمل

میوج ردیح  لامج  رس ، هب  مشچ  اتمیوپ  ردیح  هار  تسا ، نت  هب  ناج  ات 
«. يدهلا 0080224خ0 31 خ عّبتا  نم  یلع  مالّسلا  و   » میوگ ردیح  رکذ  يادخ  رکذ  نوچنابز  هتفریذپ  يوم  ره  هب  هک  مهاوخ 

لمتـشم هدومحم  هعومجم  نیا  هک  داب  نهربم  نّیبم و  شناد ، باحـصا  لـضف و  باـبرا  رینم  ریمـض  رب  اعّدـم ؛ باوبا و  تسرهف  رب  میدـمآ 
. باب هدزاود  رب  تسا 

، نیلماکلا بولطم  نیلـصاولا ، بوسعی  نیقتملا ، ماما  نینمؤملا ، ریما  نأش  رد  هک  ینآرق  صوصن  نایب  رد  لوا : باب  ریخلاب  مّمت  رّـسی و  ّبر 
؛ اهب ّقلعتم  هدش و  لزان  دراو و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  بلاغلا ، هللا  دسا  براغملا ، قراشملا و  ماما 

؛ مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن - ثیداحا  نایب  رد  مود : باب 
،ص:26 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

؛ يوضترم لیاضف  بقانم و  نایب  رد  میس : باب 
؛ ءاسنلا ةدیس  یضترم و  حاکن  دقع و  نایب  رد  مراهچ : باب 

؛ فشک ملع و  نایب  رد  مجنپ : باب 
؛ تامارک روهظ  تاداع و  قراوخ و  نایب  رد  مشش : باب 

؛ عرو دهز و  نایب  رد  متفه : باب 
؛ تواخس نایب  رد  متشه : باب 

؛ تعاجش توق و  نایب  رد  مهن : باب 
؛ تسایک تسارف و  نایب  رد  مهد : باب 

؛ يونعم يروص و  تفالخ  ریرس  رب  ندش  نکمتم  نایب  رد  مهدزای : باب 
- الع ّلج و  دنوادخ - تاذ  هب  ندش  لصاو  تداهش  هجرد  لوصح  نمی  هب  اقب و  ملاع  هب  انف  ملاع  زا  لاقتنا  نایب  رد  مهدزاود : باب 

هچ 1080224خ0 32 خ: دجنگن - باتک  رازه  رد  باب و  رازه  رد  هکلب  هنرگو  دش - انّمیت ، اکّربت و  هدزاود ، ددع  رد  باوبا  راصحنا  و 
؛ تسا هدزاود  تسوا ، رب  مالسا  نید  يانب  هک  هّللا  ّالا  هلا  همظعم ال  هملک  فورح  ددع  لوا )

؛ تسا فرح  هدزاود  هب  بّکرم  تسا ، نآ  هب  قلعتم  نامیا  لصا  هک  هّللا  لوسر  دّمحم  همّرکم  هملک  مود )
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؛ تسا فرح  هدزاود  تسا ، ترضح  نآ  باطتسم  باطخ  هصاخ  هک  نینمؤملا  ریما  هملک  میس )
؛ تسا فرح  هدزاود  زین  هانپتیالو  هاش  مراهچ )

؛ تسا هدزاود  هب  فلؤم  بلاط ، یبا  نب  یلع  ترضح  نآ  هکّربتم  مسا  مجنپ )
هدزاود لادـتعا  لاح  رد  راهن  لیل و  زا  کی  ره  زور ؛ بش و  تاعاس  زا  تراـبع  ناـمز ، تسا و  ناـمز  جاـتحم  ملاـع  حـلاصم  ماـظن  مشش )

؛ تسا تعاس ) )
؛ تسا جرب  هدزاود  هب  رصحنم  هرایس ، هعبس  لحم  متفه )

2080224خ0 33 خ ِهَّللا .» ِباتِک  ِیف  ًارْهَش  َرَشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ  : » همیرک هیآ  مکح  هب  متشه )
؛ تسا هام  هدزاود  یلاس ، رد  و 

هیلع یسوم - موق  يابقن  3080224خ0 34 خ  ًابیِقَن ». َرَـشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدََقل  َو  : » همیرک هیآ  قبطرب  مهن )
؛ دندوب رفن  هدزاود  مالّسلا -

،ص:27 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
؛ دوب هدومرف  نییعت  تباقن  هب  سک  هدزاود  راصنا  زا  هبقعلا ، ۀلیل  رد  تایّحتلا - لمکا  تاولّصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دیس  مهد )

َةَرْشَع ْیَتَْنثا  ُمُهانْعَّطَق  َو  َنُولِدْعَی  ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  یسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو  : » همیرک هیآ  ياضتقم  هب  مالّسلا - هیلع  بوقعی - طابـسا  مهدزای )
؛ دندوب رفن  هدزاود  4080224خ0 35 خ  ًاطابْسَأ »

رباج زا  نیحیحص  رد  هچنانچ  يوبن  ثیداحا  بسح  هب  تسا ؛ رـشع  ینثا  ددع  رد  زین  مالّـسلا - مهیلع  نیموصعم - همئا  راصحنا  مهدزاود )
لاقف اریما  رشع  ینثا  يدعب  نوکی  لوقی  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - تعمس  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  هرمـس - نب 

نم زا  دـعب  تفگیم : هک  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - هک  مدینـش  ینعی : شیرق . نم  مهّلک  لاق  ّهنا  یبا  لاقف  اهعمـسا . مل  ۀـملک 
دنهاوخ شیرق  زا  ریما ، رفن  هدزاود  نآ  دومرف  لوسر  تفگ : نم  ردپ  ار . نآ  مدینـشن  هک  يا ]  ] هملک تفگ  سپ  ریما . هدزاود  دوب  دـنهاوخ 

.« 5080224خ0 36 خ دوب ] ]
انثا : » تفگ نینمؤملا  ریما  هب  نییبنلا  متاخ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  راوگرزب  يابآ  زا  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  روطسم  يرولا  مالعا  رد  و 

. یمهف یملع و  هّللا  مهاطعا  یتیب  لها  نم  رشع 
.« اهبراغم ضرالا و  قراشم  هیدی  یلع  یلاعت  هّللا  حتفی  يّذلا  مئاقلا  رخآ  و  یلع ، ای  تنا  مهلّوا 

رخآ و  یلع . ای  ییوت  ناشیا  لوا  نم . مهف  ملع و  ناـشیا  هب  هدرک  اـطع  یلاـعت - هناحبـس و  قح - هک  نم  تیب  لـها  دـناسک  هدزاود  ینعی ؛
. ار ضرا  براغم  قراشم و  وا  تسد  رب  یلاعت  يادخ  دزاسیم  حوتفم  هک  تسا  یمئاق  ناشیا 

ۀمئالا : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - تفگ : هک  تسا  يورم  هیلع - 6080224خ0 37 خ  هّللا ]  ] ناوضر قداص - رفعج  ماـما  زا  و 
مهبّرقملا یتّما  یلع  یلاعت  هّللا  جـجح  ییایلوا و  ییایـصوا و  ییافلخ و  مه  مئاقلا ؛ مهرخآ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  مهلّوا  رـشع . اـنثا  يدـعب 

ایـصوا و افلخ و  ناشیا  تسا و  میاـق  ناـشیا  رخآ  یلع و  ناـشیا  لوا  دـناسک . هدزاود  نم  زا  دـعب  همئا  ینعی ، رفاـک ». مهل  رکنملا  نمؤم و 
. رفاک ناشیا  رکنم  تسا و  نمؤم  ناشیا  ّرقم  تما ، رب  دناهّللا  تجح  دنانم . يایلوا 

هّللا یّلـص  لوسر - هک  تفگ  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  يورم  یلع  نب  یناث  رفعج  یبا  زا  سابع  نب  نسح  زا  دیعـس ، خیـش  داـشرا  رد  و 
: هدومرف ار  دوخ  باحصا  مّلس - هلآ و  هیلع و 

.« هدلو یف  رشع  يدحا  بلاط و  یبا  نب  یلع  يدعب  نم  رمالا  کلذل  ّنا  ۀنسلا و  رما  اهیف  لزنی  ّهناف  ردقلا  ۀلیلب  اونمآ  »
یلاس ره  رد  ردق  بش  : » تفگ هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  دانسا  نیمه  هب  و 

،ص:28 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ریما ای  دیـسرپ : سابع  نبا  یفطـصم . زا  دـعب  دـنیایلوا  ار  راک  نآرم  لاـس و  نآرم  راـک  بش ، نآ  رد  دـیآ  دورف  هک  یتسرد  هب  دـشابیم و 
.« نوثدحم ۀّمئا  یبلص  نم  رشع  دحاو  انا  تفگ : ایلوا ؟ نآ  دنتسیک  نینمؤملا ،

شکرابم تسد  رد  متفر . اهنع - هّللا  یـضر  ارهز - همطاف  ءاسّنلا  ةدیـس  تمدخ  هب  : » تفگ هک  تسا  يورم  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  و 
سک هس  همطاف  نادنزرف  زا  تسا . میاق  یصو  هدزاود  نیا  رخآ  دوب ، مسا  هدزاود  مدرمش  دوب . موقرم  ایصوا  يامسا  وا  رد  هک  مدید  یحول 

.« دنایلع هب  یّمسم  ناشیا  زا  هس  دنراد و  مان  دمحم  رشع  انثا  همئا  زا 
دجـسم رد  هنع - هّللا  یـضر  دوعـسم - نب  هّللا  دبع  اب  ام  : » هک تسا  لوقنم  قورـسم  زا  تاّدوم  رد  لبنح و  نب  دـمحا  زا  هّمغلا  فشک  رد  و 

هب يرآ ، تفگ : دوب ؟ دهاوخ  ماما  دنچ  يو  زا  دعب  هک  ربمغیپ  ار  امـش  تسا  هتفگ  ایآ  دوعـسم ، نبا  يا  تفگ : هدمآ  يدرم  میدوب . هتـسشن 
. تشگ روطسم  ردص  رد  هچنانچ  تسا ؛ رفن  هدزاود  لیئارسا  ینب  يابقن  ماّلعلا ، لیلجلا  کلم  مالک  بسح  هب  و  لیئارسا ». ینب  يابقن  ددع 

اهتشونیپ

______________________________

.« درادن يزابنا  تسا و  هناگی  وا  : » هیآ 163 ( 6  ) ماعنألا ینآرق : تسا  یتراشا  ترابع ، ینایاپ  شخب  خ - ( 1  ) 9950224خ0
.« تسوا ياتمه  سک  چیه  هن  و  هدش ، هداز  هن  تسا و  هداز  هن  : » 4 تایآ 3 - ( 112  ) صالخالا خ - ( 2  ) 9950224خ0

هیآ 117؛ ( 2  ) ةرقبلا میرک : نآرق  ددعتم  تایآ  هب  یتراشا  و  هنأش - ّلج  تسا - قح  ترـضح  يداجیا  رما  دوصقم  خ - ( 3  ) 9950224خ0
اهنامسآ و هدننیرفآ  : » هیآ 68 ( 40  ) رفاغ هیآ 35 ؛ ( 19  ) میرم هیآ 40 ؛ ( 16  ) لّحنلأ هیآ 73 ؛ ( 6  ) ماعنألأ 59 ؛ تایآ 47 ، ( 3  ) نارمع لآ 

.« دوشیم دوجوم  زیچ  نآ  و  وش . دوجوم  دیوگیم : دنک ، يزیچ  هدارا  نوچ  تسا . نیمز 
.« متسین ناتراگدرورپ  نم  ایآ  : » هیآ 172 ( 7  ) فارعألأ خ - ( 4  ) 0060224خ0

یـسک لّوا  وا  دـهدیم . یهاوگ  شتّیبوبر  هب  شتاعونـصم  و  دـنکیم ، تلالد  شایگناگی  رب  شتاـیآ  هک  یـسک  - » خ ( 5  ) 1060224خ0
هچنآ زا  یلاعت - كرابت و  هّللا - تسا  هّزنم  كاپ و  دـجنگن . لایخ  رد  شناـیاپ  هک  تسا  یـسک  رخآ  و  دـیاین ، رّوصت  هب  شزاـغآ  هک  تسا 

.« تسا نایناهج  راگدرورپ  يادخ  نآ  زا  ساپس  و  ناربمایپ ، رب  مالس  دورد و  و  دننکیم . فیصوت 
: دش لزان  مالّسلا - مهیلع  نینسح - همطاف و  یلع و  ترضح  نأش  رد  هک  تسا  رهد  هروس  هیآ 8 ، دوصقم  خ - ( 6  ) 3060224خ0

.« دنناروخیم ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  شتسود  دوخ  هکیلاح  رد  ار  ماعط  و  . » اریسا امیتی و  انیکسم و  هّبح  یلع  ماعّطلا  نومعطی  و 
،ص:29 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

.« رتکیدزن ای  نامک ، ود  ردق  هب  ات  : » هیآ 9 ( 53  ) مّجنلا خ - ( 7  ) 3060224خ0
.« مدیرفآیمن ار  ناهج  يدوبن ، ص ])  ) دمحم  ] وت رگا  . » ص 172 يونثم : ثیداحا  کن : خ - ( 8  ) 3060224خ0

.« دیبای هر  دیروآ ، ور  مادکره  هب  سپ  دنناگراتس ؛ ناس  هب  نم  نارای  . » ص 13 قیاقحلا ؛ زونک  خ - ( 9  ) 6060224خ0
ار ناشحیبست  رکذ  امش  یلو  دیاتـسیم ، یکاپ  هب  ار  وا  هکنآ  زج  تسین  يدوجوم  چیه  و  : » هیآ 44 ( 17  ) ءارسإلأ خ - ( 10  ) 2160224خ0

.« دیمهفیمن
[.« دنزیمرس تایحطش  وا  زا   ] دوشیم زارد  شنابز  تخانش ، ار  ادخ  هک  یسک  . » ص 18 تادیهمت ، خ - ( 11  ) 4160224خ0

.« دوشن هدوزفا  منیقی  رب  دوش ، راکشآ  بیغ ]  ] هدرپ رگا  . » ص 71 نامه ؛ خ - ( 12  ) 8160224خ0
.« دیرب کین  نامگ  نانمؤم  هب  - » خ ( 13  ) 2360224خ0
. دش دای  نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  خ - ( 14  ) 7360224خ0
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هک هدش  لزان  ع )  ) یلع ترـضح  نأش  رد  هیآ  نیا  تسادخ ». امـش  ّیلو  هک  تسین  نیا  زج  : » هیآ 55 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 15  ) 7360224خ0
زاـمن هک  یناـنمؤم  وا و  لوسر  و  . » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنوـُتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  تسا : نیا  نآ  هلاـبند 

.« دننکیم قافنا  دنعوکر  رد  هکنانچمه  دنناوخیم و 
یلع سپ  میوا ، يـالوم  نم  هکره  . » ص 180 ج 2 ، ریغص ؛ عماج  صص 281 و 370 ؛ ج 4 ، دمحا ؛ دنـسم  کن : خ - ( 16  ) 7360224خ0

.« تسوا يالوم  (ع )
ص)  ) دـمحم تسین و  هّللا  زج  ییادـخ  تـفگ : هـکره  . » ص 277 ج 4 ، راربـالا ؛ ةّدـع  رارـسالا و  فشک  کـن : خ - ( 17  ) 1460224خ0

.« دور تشهب  هب  باسحیب  تسادخ ، هداتسرف 
.« تفای ییاهر  دنام ، تسردنت  هکره  دنام و  تسردنت  دیزگ ، یشومخ  هکره  - » خ ( 18  ) 1460224خ0

. هدش هدیزگ  هنوگ  هب   3788 تایبا 3721 - لوا ، رتفد  خ - ( 19  ) 7460224خ0
ص 1. هچابید ، یفسوی ، حیحصت  يدعس ؛ ناتسلگ  خ - ( 20  ) 9460224خ0

. دش دای  نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  خ - ( 21  ) 5560224خ0
. ءادب مب : هخسن  رد  خ - ( 22  ) 7660224خ0
. ّقحلا ناکل  نامه : خ - ( 23  ) 7660224خ0

. وا نامه : خ - ( 24  ) 7660224خ0
رد نآ  زراـب  هنومن  هک  دـنیوگیم  لزغ  يونثم - عیدـب ، ملع  رد  هزورما  اـهلزغ ، هنوگنیا  هب  هک  تسا  هجوت  لـباق  خ - ( 25  ) 0760224خ0

: هلمج زا  تسا ، ناوارف  رایسب  سمش  ناوید 
ام ماک  هدیرد  رب  يا  ام  ماج  هتسکش  رد  ياام  ماب  رب  يوریم  شوخ  ام  مانشوخ  فسوی  يا 

ام ...  روگنا  دوشیم  ات  ام  روش  رد  هنب  یشوجام  روصنم  تلود  يا  ام ، روس  يا  ام ، رون  يا 
. رد مب : هخسن  رد  خ - ( 26  ) 2760224خ0

.« داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  : » هیآ 18 ( 11  ) دوه خ - ( 27  ) 8760224خ0
. یتلاطا مب : هخسن  رد  خ - ( 28  ) 4860224خ0

. نیا نامه : خ - ( 29  ) 4070224خ0
يو هک  یسک  رادب  تسود  ایادخ ، راب  . » ص 180 ج 2 ، ریغص ؛ عماج  ص 281 و 370 ؛ ج 4 ، دمحا ؛ دنسم  کن : خ - ( 30  ) 1270224خ0

.« درادب نمشد  ار  يو  هک  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار 
،ص:30 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

.« دهن مدق  تیاده  یپ  زا  هک  سک  نآ  رب  مالس  و  : » هیآ 47 ( 20  ) هط خ - ( 31  ) 9270224خ0
. دجنگن باتک  رازه  رد  هکلب  باب ، رازه  رد  هنرگو  مب : هخسن  رد  خ - ( 32  ) 3470224خ0

هدزاود هدیرفایب  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  زور  نآ  زا  ادخ  باتک  رد  ادخ ، دزن  رد  اههام  رامش  : » هیآ 36 ( 9  ) ۀبوتلأ خ - ( 33  ) 1570224خ0
.« تسا

.« میتخیگنارب بیقن  هدزاود  نانآ  نایم  زا  تفرگ و  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  دنوادخ  : » هیآ 12 ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 34  ) 3570224خ0
تلادع هب  دنیامنیم و  هار  قح  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  یـسوم  موق  زا  یهورگ  : » 160 تایآ 159 - ( 7  ) فارعألأ خ - ( 35  ) 5570224خ0

.« میدرک میسقت  طبس  هدزاود  هب  ار  لیئارسا  ینب  دننکیم . راتفر 
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. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 36  ) 6570224خ0
. نامه خ - ( 37  ) 0670224خ0

،ص:31 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

قراشملا و ماما  نیلماکلا ، بولطم  نیلـصاولا ، بوسعی  نیقّقحملا ، ةودق  نینمؤملا ، ریما  نأش  رد  هک  ینآرق  تاکرب  اب  تایآ  لوا  باب 
. اهب قّلعتم  هدش و  لزان  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  بلاغلا ، هّللا  دسا  براغملا ،

هراشا

ۀعیرـش ماکحا  ضیارف و  عبر  لاثما و  ریـس و  عبر  انّودع و  یف  عبر  انیف و  عبرف  عابرا  ۀعبرا  نآرقلا  لزن  : » ههجو هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  لاق 
يادعا تصقنم  تّمذم و  رد  عبر  کی  تسام و  فیصوت  فیرعت و  رد  عبر  کی  دش : لزان  شخب  راهچ  هب  نآرق  ینعی ، نآرقلا ». مئارک  انل 

رد هک  هفیرش  همیرک  تایآ  تسارام  و  یهاون ؛ رماوا و  زا  تعیرش  ماکحا  ضیارف و  عبر  کی  تسا و  لاثما  صصق و  ریس و  عبر  کی  ام و 
. تسا دیجم  نآرق 

: تبقنم

نآ و رـس  نینمؤـملا  ریما  هک  همّرکم  یتـیآ  چـیه  دـیجم  نآرق  رد  تسین  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  ساـبع - نب  هللا  دـبع  زا 
ریما هک  4511224خ0 1 خ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » باـطخ هیآ  دـشن  لزاـن  : » تفگ هک  تسا  يورم  يو  زا  مه  دـشابن ». تیآ  نآ  ياوشیپ 

.« دوبن هیآ  نآ  ریما  نینمؤملا 
. دوب باطخ  بحاص  ریما  ینعی 

،ص:32 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

یـضعب رد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  باطتـسم - باحـصا  هب  باتع  یلاعت  هّللا  درک  هک  یتسرد  هب  تفگ : هک  تسا  يورم  يو  زا  مه 
.« ییوکین ریخ و  هب  رگم  ار  نینمؤملا  ریما  درکن  دای  دیجم و  نآرق  تایآ 

: تبقنم

.« ههجو هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نأش  رد  دمآ  دورف  هچنآ  هّللا  باتک  زا  سک  چیه  نأش  رد  دماین  دورف  : » تفگ هک  تسا  يورم  يو  زا  مه 

: تبقنم

رگم دشن  رکذ  5511224خ0 2 خ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » باطخ نآرق  رد  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  نامیلا - نب  ۀفیذح  زا 
.« هدوب باطخلا 6511224خ0 3 خ  زغم  بابل و  ّبل  نینمؤملا  ریما  هک 

: تبقنم

« اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » باطخ رس  اوشیپ و  ریما و  هک  تسا  نآ  هقباس  ار  نینمؤملا  ریما  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یضر  دهاجم - زا 
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- ۀمحّرلا هیلع  هیودرم - نب  دـمحا  ظفاح  بقانم  زا  همه  تایاور  نیا  و  هدرک ». تقبـس  ندروآ  مالـسا  رد  نانمؤم  عیمج  رب  هک  اریز  دـشاب ؛
تـسا لوقنم  سابع  نبا  زا  هروکذم  بتک  رد  مه  و  هدمآرد . رظن  هب  زین  هقرحم  قعاوص  یناربط و  طسوا  رد  اهنیا  زا  یـضعب  تسا و  لوقنم 

. همیرک هیآ  دصیس  یلع  یضترم  نأش  رد  تسا  هدش  لزان  ینعی ، ۀیآ ». ةأمثلث  ّیلع  یف  تلزن  : » تفگ هک 

: تبقنم

، ینعی 7511224خ0 4 خ  َنوُعِکار ». ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » یلاـعت هلوق 
روهمج عوکر . لاح  رد  دنهدیم  ةوکز  هقدص و  دننکیم و  ةولـص  هماقا  هک  نانمؤم  نآ  وا و  لوسر  ادخ و  رگم  امـش  رد  تسین  فّرـصتم 
دجـسم رد  یلئاس  يزور  هک  تسا  نانچ  هّصق  و  هدش . لزان  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نأش  رد  هروطـسم  هیآ  هک  دـناقفتم  نارـسفم 

- مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  رّونم 
،ص:33 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دجسم رد  نم  هک  شاب  هاوگ  ایادخ ، راب  تفگ : هتشادرب  تسد  نامـسآ  يوس  هب  لئاس  دادن . يزیچ  يو  هب  سکچیه  دومن و  اطعتـسا  هدمآ 
لئاس هب  دوب . هدیسر  عوکر  هب  زامن  رد  نیلسرملا  ریخ  کیدزن  نینمؤملا  ریما  نیح  نیا  رد  موریم . مورحم  نونکا  مدرک و  لاؤس  وت  لوسر 
هرشب رب  یحو  راثآ  انثا  نیا  رد  و  درک . نوریب  نینمؤملا  ریما  رـصنخ  تشگنا  زا  ار  يرتشگنا  هدمآ  لئاس  هدومن ، تراشا  رـصنخ  تشگنا  هب 

نب ناّسح  و  دروآ . هانپتوبن  ترـضح  رب  ار  ُهَّللا » ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » همیرک هیآ  دـمآ  مالّـسلا - هیلع  لیئربج - دـمآ و  دـیدپ  رـشبلا  ریخ  كرابم 
؛ تسا نیا  تیب  کی  هلمج  نآ  زا  هتفگ ، يرعش  باب  نیا  رد  دوب ، هّللا  لوسر  حاّدم  هک  يراصنا  تباث 

: رعش
تسا روطسم  هدقرم - رّون  دیهش - خیش  یلاما  رد  عکار و  ریخ  ای  موقلا  سفن 8511224خ0 5 خ  کیدفاعکار  تنک  تیطعا و  يّذلا  تناف 

ماـش جارخ  ماـش و  تکلمم  جارخ  نآ  تمیق  لاـقثم و  جـنپ  دوب ، رمحا  توقاـی  زا  هک  شاهنیگن  لاـقثم و  راـهچ  يرتشگنا  هقلح  نزو  : » هک
تمدخ هب  ار  يرتشگنا  هتشک ، ار  وا  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  نارح  نب  قوط  زا  يرتشگنا  نآ  دوب و  الط  راب  رتش  راهچ  هرقن و  راب  رتش  دصیس 

ربخ فلـس  رباـکا  زا  سک  دـنچ  هروطـسم  هّصق  زا  هچناـنچ  دومرف ». اـطع  ریما  هب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  دروآ . لوسر 
9511224خ0 6 خ؛ ص )  ) دومرف دیوگ ، ورسخ  رصان  دهدیم ؛

: تیب
: هک دیوگ  هقیدح  رد  ۀمحّرلا - هیلع  ییانس - میکح  ییاط  متاح  داد  رمع  همه  هچنازتسا  نوزف  عوکر  رد  داد  یلع  هچنآ 

: دیوگ یمور  يولوم  درک  وا  دوج  دوجس  عوکر و  رددرک  وا  دوع  دوعق  مایق و  رد 
؛ دیوگ راونا  مساق  هاش  راربا ، هودق  یلع  انالوم  هّللا  ةولص ، ردنا  ةوکز  هدادتاذ  هب  وا  هتشگ  سوسمم  تافص ، زا  هّزنم  كاپ و 

: تیب
: تیب ار  يرتشگنا  شیورد  هب  يداد  وچیتیگ  ود  دمآ  وت  نیگن  ریز  هب 

، هتفگ ریما  تبقنم  رد  هک  دوخ  دـنب  تشه  رد  یماج  انالوم  تشگنا  راثن  يرتشگنا  قح  يارب  دـنکعوکر  ِهاگ  هک  مرک  مّلـسم  تسارت  اـهش 
: دیوگ

اهزازعا ارت  دمآ  ةولصلا » نومیقی   » ردمالک رد  احیسم  سافنا  تشگ  زّزعم  رگ  ،ص:34  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
« اّمنا  » ّصن وت  زازعا  رهب  لزنم  تشگدیشکرب  هّللا  دی  رد  ار  یفطصم  تّزع  هب  رگ 

، دیوگ یهاک  مساق  انالوم  ادخ  زا  تیالو  دمآ  َةالَّصلا » َنوُمیُِقی   » ردارت یفاصوا  ار و  یسیع  تفگ  تعاط  هب  رو 
: تیب
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رویز رز و  زا  غراف  دوب  نوچ  شاهزیکاپ  ِلدناسحا  ندعم  نآ  زامن  رد  متاخ  داد  لیاس  هب 

: تبقنم

دوخ ناج  دشورفب  هک  تسه  یـسک  نامدرم  زا  ینعی ، 0611224خ0 7 خ  ِهَّللا ». ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » یلاعت هلوق 
هب دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  فاّشک و  فشاک و  نایم  تسا  عماج  هک  قالخ  باتک  رد  ریثا  نبا  وا . ياضر  بلط  يارب  یلاعت  يادخ  هار  رد  ار 

نوچ هک  دوب  نآ  لوزن  ببـس  دـش و  لزان  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هروکذـم  هیآ  هک  دـنرآیم  هنع - هّللا  یـضر  سابع - نب  هللا  دـبع  تیاور 
یـضرف ات  تخاس  دوخ  ماقم  میاق  ار  نینمؤملا  ریما  دومن ، ترجه  راگدرورپ  مکح  هب  راغ  بش  رد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -

دیـس كراـبم  شارف  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نآ  رباـنب  دـیامرف . اور  مدرم  ياـهتعیدو  دـیامن و  ادا  دوـب ، شاهّمذ  رب  ار  مدرم  هک 
لیئربج و هب  درک  یحو  ّلج - ّزع و  يادخ - دـندومنیم . يو  دـصق  هدـمآرد ، نویامه  يارـس  درگادرگ  ناکرـشم  درک و  هیکت  نیلـسرملا 
زا نیمادک  سپ  دشاب . يرگید  رمع  زا  رتزارد  امش  زا  یکی  رمع  هک  تسا  نانچ  نامرف  ماهداد و  يردارب  ود  ره  امـش  نایم  نم  هک  لیئاکیم 

نینچ زین  لیئاکیم  منکیم . رایتخا  دوخ  یناگدنز  نم  ایادخ ، راب  تفگ : لیئربج  دینکیم ؟ رایتخا  دوخ  یناگدـنز  هب  ردارب  یناگدـنز  امش 
ماهتسب و ةاخاوم  دقع  دمحم  وا و  نایم  هک  دیشابن  بلاط  یبا  نب  یلع  وچمه  ارچ  امش  لیئاکیم ، لیئربج و  يا  دومرف : یلاعت  يادخ  تفگ .

ظوفحم نانمـشد  دیاکم  زا  ار  یلع  دیور و  نیمز  هب  ود  ره  امـش  هدینادرگ . دمحم  يادـف  ار  دوخ  سفن  هدرک ، باوخ  دـمحم  شارف  رب  وا 
: تفگیم لیئربج  دندومن و  تظفاحم  بش  مامت  هداتسیا ، اپ  بناج  لیئاکیم  رس و  بناج  لیئربج  هدومن ، مایق  هدومرفب  دیراد .

. نیمز نامسآ و  هکئالم  رب  دنکیم  تاهابم  وت  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسیک  وت  لثم  نینمؤملا ، ریما  يا  ارت  رم  داب  تراشب 
داد و رتسب  شراغ  بش  هک  درک  رایتخا  دوخ  ياج  هب  دوخ  بابحا  نایم  زا  ار  وا  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - يرآ  دیوگ : فلؤم 

شندرک لاتق  هب  ربنم و  شریدغ  زور  هب 
،ص:35 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هّللا یف  شداهج  رهظا . باتفآ  زا  تسا  ناـیملاع  هدـید  رد  هکلب  تسا ، یفخم  هن  نیا  رثوک و  شترخآ  هب  رتخد و  شتبـسن  هب  رـس و  ود  غیت 
«. هّللا تاضرمل  ءاغتبا   » شنداد ناج  هّللا و  هجول  شنداد  نان  دوب و 

: تبقنم

.« َنوـُنَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـال  َو  ْمِـهِّبَر  َدـْنِع  ْمُـهُرْجَأ  ْمُـهَلَف  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاوـْمَأ  َنوـُقِْفُنی  َنـیِذَّلا  : » یلاـعت هلوـق 
زا رجا  ار  ناشیا  تسه  سپ  راکـشآ - ناهنپ و  زور - بش و  هب  ار  دوخ  لاوما  دـنهدیم  هقدـص  هک  یناـسک  نآ  ینعی ، 1611224خ0 8 خ 

. ار ناشیا  مغ  فوخ و  تسین  ناشیا و  راگدرورپ  دزن 
قعاوص لبنح و  نب  دمحا  دنسم  قحلا و  جهن  باتک  هیودرم و  نبا  بقانم  يرشخمز و  فاّشک  يدحاو و  لوزن  بابـسا  یبلعث و  ریـسفت  رد 

کلم رد  ریما  هک  اریز  هدـش ، لزان  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نأش  رد  هروطـسم  هیآ  : » هک تسا  يورم  سابع  نب  هّللا  دـبع  زا  هقرحم 
کی ّرـس و  رد  مهرد  کـی  زور و  مهرد  کـی  داد و  هقدـص  بش  رد  نآ  زا  مهرد  کـی  تشادـن . رگید  يزیچ  مهرد  راـهچ  زج  هب  دوـخ 

.« هدش لزان  ْمَُهلاْومَأ ، َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  هیآ : نآ  زا  دعب  ۀینالع . رد  مهرد 
ار وت  یخا ، ای  دیسرپ : نینمؤملا  ریما  زا  نیلسرملا  دیس  همیرک ، هیآ  لوزن  زا  دعب  : » هک درآیم  ءادهشلا  ۀضور  رد  ینیسح  ریـسفت  بحاص  و 

نیا زا  یهجو  هکنآ  دیما  هب  متفای ؛ هجو  راهچ  نیا  رد  رـصحنم  ار  هقدص  اطع و  قیرط  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : دش ؟ ثعاب  هچ  قّدـصت  نیا  رب 
: دومرف تایّحتلا - لمکا  تاولّـصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دیـس  مدومن . هعبرا  قرط  مازتلا  نیاربانب  دتفا ، نیملاعلا  ّبر  هاگرد  لوبقم  هوجو 

.« یتفای دوب ، وت  دوصقم  هچنآ  بلاط ، یبا  روپ  يا 
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2611224خ0 9 خ ًۀَقَدَص ». ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » یلاعت هلوق 
مّدقم هقدص  دوخ  تاجانم  زار و  زا  شیپ  رد  هک  دیاب  دینک ، ربمغیپ  تاجانم  هاگره  دیاهدروآ ، لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هک  نانآ  يا  ینعی ،

دیراد 3611224خ0 10 خ.
تـسلاجم لاجم  ار  هفـص  لها  ارقف و  هکنانچ  دندرک  تاجانم  رثکا  اینغا  : » هک دـناهدروآ  ریـسفت  رد  املع  زا  ناشیا  ریغ  يدـحاو و  یبلعث و 

، ناشیا سولج  هلاطتسا  ترثک و  زا  دنامن 4611224خ0 11 خ و 
،ص:36 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دنتـشادن چیه  قّدـصت  هجو  دـندوب ، هّفـص  ترـسع و  لها  هچره  تشگ . رهاظ  نّیبم و  نیلـسرملا  ریخ  نیبم  نیبج  رد  تهارک  تلالم و  رثا 
ناشیا عیرقت  خیبوت و  هب  هیآ  نیا  زور  دنچ  زا  دعب  دنداد . حیجرت  رورـس  نآ  تاجانم  رب  ار  نود  يایند  ّتبحم  اینغا  5611224خ0 12 خ و 

تاجانم زار و  زا  شیپ  رد  هکنآ  زا  دیدیسرت  امش  ینعی ، 6611224خ0 13 خ  ٍتاقَدَص ». ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  : » هک دمآ 
: تفگ هک  دنک  تیاور  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  یبلعث  دیراد . مّدقم  هقدص  ام  ربمغیپ 

داهتجا هچ  ینعی ، ارانید ». يرت  : » تفگ هدـناوخ و  ارم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاـسر - ترـضح  دـمآ ، دورف  تاـجانم  هیآ  نوچ  »
: متفگ دنهد ؟ هقدص  رز  رانید  کی  هک  ینکیم 

نینمؤملا ریما  هک  دناهدرک  تیاور  زین  و  يدرک ». لیلقت  رایسب  دومرف : رورس  نآ  يوج . ای  هّبج  متفگ : دنچ ؟ سپ  دومرف : دنرادن . نآ  تقاط 
دنکن و لمع  نادب  یـسک  نم  زا  دعب  هدرکن ، لمع  تیآ  نادب  سک  چیه  نم  زا  شیپ  هک  تسا  یتیآ  يادـخ  باتک  هک  یتسرد  هب  : » تفگ
. متخورف دـنچ  مهرد  هب  ار  نآ  دوب . رز  رانید  کی  نم  طاـسب  رد  دـمآ ، دورف  هیآ  نوچ  هک  اریز  تسا ؛ تاـجانم  هیآ  7611224خ0 14 خ 

. یمدومن قّدصت  مهارد  نآ  زا  یمدرک ، لوسر  تاجانم  دصق  هاگره 
«. ارّسیم 8611224خ0 15 خ دوش  يوجن  اُومِّدَُقت » ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  : » هیآ هب  تشگ  خوسنم  تاجانم  هیآ  مکح  دش ، مامت  مهارد  نآ  نوچ 

نیا یکی  هلمج  نآ  زا  درک . لاؤس  هد  نیلسرملا  دیس  زا  نینمؤملا  ریما  هروکذم ، هیآ  لوزن  زا  دعب  : » هک تسا  روطسم  كرادم  ریـسفت  رد  و 
.« کیلا تهتنا  اذا  ۀّقح  ۀفالخلا  : » دومرف مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  ّقحلا »؟ ام  هّللا ، لوسر  ای  : » تفگ هک  تسا 

.« وت هب  دوش  یهتنم  هاگره  تسا ، ّقح  تفالخ  ینعی ،

: تبقنم

اونـش و هک  یـشوگ  ار  قـیقحت  قـح و  هـملک  دـنکیم  مـهف  دـباییمرد و  ینعی ، 9611224خ0 16 خ  ٌۀَـیِعاو ». ٌنُذُأ  اـهَیِعَت  َو  : » یلاـعت هلوق 
. دشاب هدننکمهف 

یملسا هدیرب  تیاور  هب  يدحاو  یبلعث و  ریسفت  هیودرم و  نبا  بقانم  رد  و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تیاور  هب  يذمرت  حیحـص  رد 
وت میهفت  میلعت و  منادرگن و  رود  مراد و  کیدزن  ارت  هک  نم  هب  دومرف  یلاعت  هّللا  هک  یتسرد  هب  یلع  اـی  دومرف : لوسر  : » هک تسا  روطـسم 

لوزن زا  دـعب  : » هک تسا  يورم  لوحکم  زا  و  دـش ». لزان  هروکذـم  هیآ  دومرف ، ریما  هب  لوسر  نوچ  یباییمرد . ینکیم و  مهف  وت  هک  منک 
وت شوگ  ار  ۀیعاو  نذا  هک  یلاعت - هناحبس و  ّقح - زا  متساوخرد  هک  یتسرد  هب  تفگ : هدرک  ریما  يوس  هب  يور  رورس  نآ  هروطـسم ، هیآ 

. دنادرگ
،ص:37 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« متفرگ دای  مدرک و  مهف  مدینش ، هک  یمالک  ره  نآ  زا  دعب  دومرف : نینمؤملا  ریما 
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نآ ایآ  دیامرفیم : راکنا  لیبس  رب  هناحبـس  ّقح  ینعی ، 0711224خ0 17 خ  َنوُوَتْـسَی ». ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  : » یلاعت هلوق 
. دوب دنهاوخن  ربارب  ناشیا  سپ  دوب ؟ قساف  هک  سک  نآ  نوچمه  دوب  تسا ، نمؤم  هک  سک 

هک دوب  نآ  هروکذم  هیآ  لوزن  ببس  هکنیا  رد  دناقفتم  نیرسفم  روهمج  : » هک تسا  روطسم  بقانملا  رحب  لوزن و  بابـسا  فاّشک و  رد  و 
ّکناف تکـسا  : » تفگ هدرک ، تعزانم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هب  هنع - هّللا  یـضر  نافع - نب  نامثع  رداـم  ردارب  هبقع ، نب  دـیلو 

رتحیـصف و وت  زا  نانـس  نابز و  هب  هک  ادـخ  هب  نم  یکدوک و  وت  هک  شاب  شوماخ  ینعی ، انانـس ». دـحاو  اناسل  کنم  طـسب  اـنا  هّللا  ّیبص و 
ریما مالک  قیدصت  يارب  زا  یلاعت - هناحبس و  ّقح - سپ  یقـساف . وت  هک  شاب  شوماخ  ینعی ، قساف ». ّکناف  تکـسا  : » تفگ يو  اب  مرتزیت .

هللا یضر  نامثع - نوچ  دوب . هدروآ  مالـسا  ریـشمش ، تبیه  فوخ و  زا  همظعم  هکم  حتف  رد  روکذم  دیلو  داتـسرف . هروطـسم  هیآ  نینمؤملا 
زامن یتسم  رد  تبون  کی  یتح  دومن ؛ لاغتـشا  رمخ  برـش  تموادـم  هب  وا  دـینادرگ و  هفوک  یلاو  ار  وا  تسـشن ، تفـالخ  ریرـس  رب  هنع -
قیفوت هک  میازفیب  مه  رگید  تعکر  دنچ  دیهاوخ  رگا  تفگ : درک و  نانمؤم  هب  ور  مالـس  زا  دعب  و  دومن . ادا  تعکر  راهچ  ار  دادماب  ضرف 

هفوک تموکح  زا  تلع  نیمه  هب  و  دیدرگ . رهاظ  دیلو  قسف  رمخ ، دـیلپ  يوب  زا  درک و  یق  تماما  نیع  رد  رگید  تبون  هتـشگ و  نم  قیفر 
، تفگ يرعش  لاح  قباطم  يراصنا  تباث  نب  ناّسح  و  درم ». تسا ، عقاو  دادغب  یبرغ  بناج  هک  هعقر  رد  دش و  لوزعم 

: رعش
انارق دیلولا  یف  یلع و  یفزیزعلا  باتکلا  هّللا  لزنا 

انامیا ءّوبم  یلع  واقسف  كاذ  نم  دیلولا  اؤبّسیتف 
اناّوخ اقساف  ناک  نمک  وهّللا  فرع  انمؤم  ناک  نم  سیل 

انانج يزجی  کش  ّیلع ال  واران  انزح و  دیلولا  يزجی  فوس 
رد و  ع )  ) یلع یضترم  باب  رد  ار  زیزع  باتک  یلاعت  هّللا  درک  لزان  لوا ، تیب  ینعم  اناوه  كانه  یقلی  دیلو  واّزع  شرعلا  يدل  یقلی  ّیلعف 

. نآ قیال  ینعی  هنیرق ؛ دیلو  باب 
،ص:38 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. ار نامیا  نینمؤملا  ریما  دش  اّیهم  ار و  قسف  نآ  زا  دیلو  دش  اّیهم  سپ  میود ، تیب  ینعم 
. هدننکتنایخ دشاب و  قساف  هک  یسک  لثم  ار  يادخ  دشاب  نمؤم  هک  سک  نآ  تسین  مویس ، تیب  ینعم 

کشیب ار  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - یـضترم  دوش  هداد  رجا  نازوس و  شتآ  مغ و  ار  دیلو  دوش  هداد  ازج  هک  دشاب  دوز  مراهچ ، تیب  ینعم 
. تشهب هب 

.« ار يراوخ  اجنآ  رد  دوش  هدرک  یقالم  دیلو  زیزع و  شرع  کیدزن  دوش  هدرک  یقالم  یلع  یضترم  سپ  مجنپ ، تیب  ینعم 
زین لیصفت  لیبس  رب  بابحالا  ۀضور  یفوک و  مثعا  لثم  خیراوت  رثکا  رد  دش ، رهاظ  یـس  هنـس  رد  هک  دیلو  رمخ  برـش  هّصق  دیوگ : فلؤم 

. تسا روطسم 

: تبقنم

1711224خ0 18 ِساَّنلا ». َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » یلاـعت هلوق 
تلاـسر و هک  اـنامه  ینکن ، راـک  نیا  رگا  و  هدـمآ . دورف  وـت  راـگدرورپ  زا  وـت  يوـس  هب  هچنآ  ناـسرب  یلـسرم ، یبـن  هـکنآ  يا  ینعی ، خ 

هاگن ظوفحم  موصعم و  مدرم  یـشیدنادب  دـنزگ و  زا  ار  وت  هناحبـس  ّقح  هک  رآ  ياـجب  ناـمرف  یـشاب . هدـیناسرن  دوخ  راـگدرک  ياـهماغیپ 
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. درادیم
هکم و نیبام  هک  مخ  ریدغ  عضوم  رد  هروطـسم  هیآ  دش  لزان  نوچ  : » هک تسا  يورم  بزاع  نب  ءارب  زا  یبلعث  ریـسفت  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  و 
یلوم و نم  ار  هکره  ینعی ، هالوم ». ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هدمآرب  ربنم  رب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - تسا ، هنیدم 

ّلک یلوم  یئالوم و  تحبـصا  یلع ، ای  خـب ! خـب ! : » تفگ باطخلا  نب  رمع  هاگنآ  دـشاب . وا  دـنوادخ  الوم و  یلع  نیا  سپ  مشاب ، دـنوادخ 
.« يدش هنمؤم  نمؤم و  عیمج  نم و  دنوادخ  هک  یلع  يا  ار  وت  داب  تراشب  هدژم و  ینعی ، ۀنمؤم ». نمؤم و 

: تفگ هک  درآیم  هنع - هللا  یضر  دوعسم - نب  هللا  دبع  زا  بقانم  رد  هیودرم  نب  ظفاح  و 
، ینعی نینمؤملل ». یلوم  ایلع  ّنا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک روط  نیدـب  لوسر  دـهع  رد  ار  هیآ  نیا  میدـناوخیم  ام  »

نبا زا ]  ] هیودرم نبا  زین  و  تسا ». نانمؤم  دـنوادخ  یلع  هک  قیقحت  هب  هک  وت  راگدرورپ  زا  وت  يوس  هب  هدـش  لزنم  هچنآ  ناـسرب  لوسر  يا 
دیامن و مایق  نانمؤم  ریما  لامک  لضف و  راهظا  هب  هک  درک  رما  ار  دوخ  لوسر  یلاعت  هّللا  نوچ  : » هک دننکیم  تیاور  یلع  نب  دـیز  سابع و 

- رورس نآ  هدومرف ، یلاعت  ّقح  هچنآ  دیوگ  يو  هرابرد 
،ص:39 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. دـنباتنرب ار  نامرف  نیا  دـندهعلا ، ثیدـح  بیرق و  تیلهاـج  روما  هب  نم  موق  هک  یتسرد  هب  بر ، اـی  تفگ : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
- ّقح دومرف . لوزن  مخ  ریدـغ  لزنم  رد  هدوـمن ، تعجارم  جـح  غارف  زا  دـعب  تفر و  هکم  فرط  هب  هتـشگ  لزاـن  ضوـیف  لزنم  نآ  زا  هدـعب 

دوعـص ربنم  هب  دـمآ و  نوریب  هتفرگ ، تسرپّقح  تسد  هب  نینمؤملا  ریما  كرابم  يوزاـب  سپ  داتـسرف . ار  هروکذـم  هیآ  یلاـعت - هناـحبس و 
ایآ ینعی ، مکـسفنا »؟ نم  نینمؤملاـب  یلوا  تسلا  : » تفگ درک  باطتـسم  باحـصا  يوس  هب  ور  یلاـعت  يراـب  دـیحوت  يادا  زا  دـعب  هدومن ،

. يرتیلوا ام  زا  هوجو  عیمج  هب  وت  نیملاعلا ، ّبر  لوسر  ای  دنتفگ : امش ؟ ياهسفن  زا  نانمؤم  يا  رتهب  نم  متسین 
هلذـخ و نم  لذـخا  هناعا و  نم  نعا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم . ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف نایب  زجعم  نابز  هب  هاگنآ 

یلع دراد  تسود  هک  ار  یسک  رادتسود  ایادخ ، راب  تسوا . دنوادخ  یلوم و  یلع  سپ  مشاب ، یلوم  نم  ار  هکره  ینعی ، هرصن ». نم  رصنا 
دنادرگ راوخ  هک  ار  یسک  نادرگ  راوخ  و  [ ؛ ار یلع  دهد  يرای  هک  ار  نآ  هد  يرای  و  ار ؛ یلع  دراد  نمـشد  هک  ار  یـسک  رادنمـشد  و  ار ؛

[. ار یلع  دنک  يروای  هک  ار  یسک  نک  يروای  و  ار ؛ یلع 
ضرف بجاو و  مالـسا  لها  ریاس  هباحـص و  ندرگ  رب  نینمؤملا  ریما  تیالو  يوبن ، ثیدـح  همیرک و  هیآ  نیا  مکح  هب  هّللا  و  دـیوگ : يوار 

.« دش
: مظن

هالاو ْنَم  ِلاو  درمناوج  ياپ  كاخ  ززاس  یجات  شیوخ  ِنید  ِرس  يارب  زا  َْور 
هک تسا  لوقنم  يدبع  نوراه  نبا  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  زین  هاداع و  ْنَم  ِداع  مخز  یبن  ظفل  غیت  زيروخن  ات  راد  رود  وا  توادـع  لد  ز 

رومأم نامدرم  تاهیه ! تفگیم : هک  مدینـش  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هک  یماـگنه  اـت  دوب  جراوخ  يأر  هب  لـیام  نم  داـهتجا  يأر و  : » تفگ
مادک ضرف  جنپ  نآ  دیسرپ : يدرم  دنداتفا . تلالض  هار  هب  هدرک ، تلاهج  زا  یکی  كرت  و  دندومن . لمع  جنپ ، هب  ضرف و  شـش  هب  دندش 

تیالو تفگ : دناهدرک ؟ كرت  هک  یکی  نآ  تسا  مادک  تفگ : ناضمر . رهـش  موص  جـح و  ةوکز و  ةولـص و  هبیط و  هملک  تفگ : تسا ؟
. یلب تفگ : تسا ؟ ضورفم  ضرف  جنپ  نیا  هب  ریما  یتسود  تفگ : درم  نآ  بلاط . یبا  نب  یلع 

. دناهدرواین اجب  یلع  یضترم  تیالو  ّقح  هک  دنشاب  هدش  رفاک  نامدرم  هک  یتسرد  هب  تفگ :
!« دشاب هانگ  هچ  ارم  تفگ : هنع - هللا  یضر  دیعس - وبا 

: هفلؤمل
تسا یلع  ّبح  مینامداش  هیاریپتسا  یلع  ّبح  میناگدنز  هیامرس 
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تسا  یلع  ّبح  مینادواج  هبعک  نوچفجن  يوس  نم  تفر و  هبعک  يوس  یجاح 
،ص:40 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: هل و 
مایلع لامک  رارسا  هناویدمایلع  لامج  راونا  هناورپ 

مایلع لاصو  بلاط  هک  هّللا  »و  یفشک  » هدیرب نایناهج  هلمج  زا 

: تبقنم

ماـمت زورما  ینعی ، 2711224خ0 19 خ  ًاـنیِد ». َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَـمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » یلاـعت هلوق 
. مالسا نید  هب  ار  امش  رم  مدش  یضار  ار و  دوخ  تمعن  امش  رب  مدرک  مامت  امش و  يارب  ار  امش  نید  مدینادرگ 

نیلـسرملا دیـس  هک  ینامز  رد  مخ ، ریدغ  رد  همیرک  هیآ  نیا  دـمآ  دورف  : » هک تسا  يورم  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  مه 
ياـضر تمعن و  ماـمتا  نید و  لاـمکا  هـب  ربـکا  هـّللا  تـفگ : هـمیرک  هـیآ  لوزن  نـیح  رد  سپ  تـشادرب . هـتفرگ ، ار  نینمؤـملا  ریما  تـسد 

.« یلع تیالو  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ 
: هفلؤمل

تسرارسا هنیزخ  شلد  هک  سک  نآتسرای  نیتسخن  یفطصم  هب  هک  سک  نآ 
: هل تسراّرک و  ردیح  ْنوک  ود  ناطلستسرادرس  نانمؤم  عمج  هب  هک  سک  نآ 

دبیزیم اقب  هب  ملاع  ِیناطلسدبیزیم  ادخ  هب  یکاپ  ییاتکی و 
دبیزیم یفطصم  هب  وا  ِیبوبحمدبیزیم  یضترم  هب  ناهج  ِیهاش 

: تبقنم

.« ِهَّللا َدـْنِع  َنوُوَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَـهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  : » یلاعت هلوق 
3711224خ0 20 خ

ینعی میاقس ؛ بحاص  نم  تفگ : سابع  دندرک . راختفا  هبیش  نب  ۀحلط  سابع و  یلع و  نینمؤملا  ریما  : » هک هدروآ  لوزن  بابسا  رد  يدحاو 
. دراد نم  هب  قلعت  نایجاح  هب  نداد  بآ 

: تفگ نینمؤملا  ریما  تسا . نم  تسد  هب  وا  حاتفم  ماهبعک و  هناخ  رواجم  نم  تفگ : هحلط 
و داهج . بحاص  منم  ماهدرازگ و  زامن  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - اب  همه  زا  شیب  نم  هک  یتسرد  هب  دـنیوگیم ! هچ  منادیمن 

ترامع نایجاح و  هب  نداد  بآ  دیدینادرگ  ایآ  هک : تسا  نینچ  همیرک  هیآ  ریسفت  و  داتسرف ». هروطسم  هیآ  یلاعت - هناحبس و  ّقح - هاگنآ 
،ص:41 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یلاعت يادخ  دزن  تافص  نیا  هدرک ؟ داهج  ادخ  هار  رد  ترخآ و  زور  ادخ و  هب  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  وچمه  ار  مارح  دجـسم  هب  ندرک 
.« دنوشیمن ربارب 

: تبقنم

ٍتاَّنَج َو  ٍناوْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  َنوُِزئاْفلا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  »
داهج ترجاهم و  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  ینعی ، 4711224خ0 21 خ  ٌمیِظَع ». ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ٌمیِقُم  ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل 
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زیاـف و دـنناشیا  نمحر و  دزن  نارگید  زا  تسا  رتمیظع  ناـشیا  هبتر  دوـخ ، ياـهسفن  اـهلام و  هـب  ّلـج - ّزع و  يادـخ - هار  رد  دـناهدرک 
اجنآ رد  ار  ناشیا  هک  یتاّذل  تاّنج و  هب  يدونـشخ و  ناوضر و  هب  دوخ  زا  یتمحر  هب  ناشیا  راگدرورپ  دهدیم  تراشب  هدژم و  راگتـسر .

. تسا لصاح  گرزب  دزم  یلاعت  هّللا  دزن  هک  یتسرد  هب  دنشاب . هشیمه  تاّنج  نآ  رد  ناشیا  هکنآ  لاح  تسا و  میقم 
نامیا و هب  وا  یـشیپ  رب  درک و  قداص  دوخ  يوعد  رد  ار  یلع  یـضترم  هناحبـس ، هّللا  : » تفگ هروکذـم  تاـیآ  داریا  ناـیب  زا  دـعب  يدـحاو 
هب شاهبتر  و  دروآ . دورف  وا  نأش  رد  هچنآ  ببس  هب  دینادرگ ، دنلب  عیفر و  شتلزنم  دوتسب و  دومن و  هیکزت  ار  وا  رم  داد و  یهاوگ  ترجاهم 

.« دسرن هبترم  نآ  هب  سکچیه  وا  ریغ  یبن ، زا  دعب  هک  دیناسر  ییاج 

: تبقنم

ُلانَی َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاق 5711224خ0 22 خ ] َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  : ] » یلاـعت هلوق 
ناـحتما 7711224خ0 24 خ افطـصا و  لـیبس  رب  دـنکیم و  باـطخ  میهاربا  هب  ةّزعلا  ّبر  ینعی ، 6711224خ0 23 خ  َنیِِملاَّظلا ». يِدْهَع 

هیرذ هک  دومن  تلئسم  نوچیب  ترـضح  زا  مالّـسلا - هیلع  میهاربا - مدینادرگ . قیالخ  قباس  مانا و  ماما  ار  وت  نم  هک  یتسرد  هب  دنیامرفیم :
تـسرپتب هک  وت  نادنزرف  نآ  هب  دسریمن  تسا  تفالخ  تماما و  هک  نم  نامیپ  دهع و  دومرف : یلاعت  ّقح  نادرگ . نینچ  مه  ارم  نادنزرف 

. دنشاب
تلأسم توعد و  هک : دومرف  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  نیلـسرملا  دیـس  : » هک دـنک  تیاور  هنع - هللا  یـضر  دوعـسم - نب  هللا  دـبع  زا  يدـیمح 

- ّقـح نیارباـنب  درواـین و  هدجـس  تسرپتب  تب و  چـیه  شیپ  زگره  هک  هدیـسر  یماـما  هب  هدـش و  یهتنم  هدرک ، هیرذ  تهج  هـک  مـیهاربا 
.« نم یصو  ار  یلع  درک و  لسرم  ربمغیپ  ارم  یلاعت - هناحبس و 

،ص:42 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هار رد  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  ناـنآ  يا  ینعی ، 8711224خ0 25 خ  َنِیقِداَّصلا ». َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » یلاـعت هلوـق 
. دیشاب نایوگتسار  هارمه  دیوش و  راگزیهرپ  یلاعت  يادخ 

یلع و عم  اونوک  : » تفگ هک  دـنرآیم  اـمهنع - هللا  یـضر  ساـبع - نبا  تیاور  هب  دوخ  بقاـنم  رد  مزراوخ  ياـبطخ  بطخا  هیودرم و  نبا 
.« دنیوا بانجیلاع  باحصا  نینمؤملا و  ریما  نیقداص ، زا  تیانک  يوبن  ثیدح  مکح  هب  هک  وا  باحصا  ریما و  اب  دیشاب  ینعی  هباحصا ؛

: هفلؤمل
تسا یلو  یلع  ایفصا  هشنهاشتسا  یلو  یلع  ایلوا  هقلحرس 

تسا یلو  یلع  ایریب  هک  هّللا  ودمحا  تاذ  نیع  ّبحم  بوبحم و 

: تبقنم

يداـه و ار  یموق  ره  یتـسین و  هدـننکمیب  زج  وـت  دـمحم  يا  ینعی ، 9711224خ0 26 خ  ٍداه ». ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : » یلاـعت هلوق 
. تسه ییامنهار 

دننکیم تیاور  امهنع - هللا  یـضر  سابع - نبا  زا  دوخ  بقانم  رد  هیودرم  نبا  رابخالا و  سودرف  رد  هیوریـشم  دنـسم و  رد  یلبنح  ثدحم 
: هک تسا  نیا  یلبنح  تیاور  هک 

هب و  منم . هدننکمیب  رذـنم و  دومرف : هداهن  دوخ  هنیـس  رب  تسد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  دـش ، لزان  هروکذـم  هیآ  نوچ  »

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هار قلخ  وت  ببـس  هب  نم  زا  دـعب  قلخ و  ياـمنهر  يداـه و  یلع ، اـی  ییوت  تفگ : هدرک  هراـشا  یلع  یـضترم  شود  يوـس  هب  دوـخ  تسد 
.« دنبای

: دومرف لوسر  دش ، لزان  هروکذم  هیآ  نوچ  : » هک تسا  نیا  رابخالا  سودرف  تیاور  و 
: هک تسا  نیا  هیودرم  نبا  تیاور  و  وت ». ریغ  هطساو  هب  هن  تیاده ، لها  دنبای  تیاده  یلع  يا  وت  هطـساو  هب  يداه . تسا  یلع  رذنم و  منم 
دناوخ و ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل   » درک و دوخ  هنیس  هب  امیا  دوخ  تسد  هب  دناوخ و  ار  ٌرِْذنُم » َْتنَأ  امَّنِإ  - » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  »

.« دنبای هار  وت  ببس  هب  نم  زا  دعب  ناگتفایهار  تفگ : هدرک و  ریما  هب  تراشا 
: هفلؤمل

مراد  ادخ  اب  قدص  ِهر  یتسود ز  هکیمغ  تسین  تسا  نمشد  ناهج  مامت  رگا 
مراد یفطصم  وچ  یعیفش  مغ  هچ  یلومراکهنگ  یصاع و  ْيوم  هب  ْيوم  هچرگا  ،ص:43  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

مراد یضترم  وچ  ّقح  ِهر  هب  امنهر  هک  « یفشک  » یتجاح تسین  سک  هب  رضخ و  هب  ارم 

: تبقنم

ناوضر قداص - ماـما  زا  هقرحم  قعاوص  رد  0811224خ0 27 خ  يدَـتْها ». َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  : » یلاـعت هلوق 
.« تسا تیب  لها  يوریپ  يدتها ، ّمث  زا  دارم  : » هک تسا  يورم  ینابیش  تباث  و  هیلع - هّللا 

هک یتسرد  هب  : » تفگ هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  ءادعّسلا ، تیاده  قیاقحلا و  روتـسد  ءافـش و  باتک  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  رد  و 
هک یـسک  ینعی ، همیقلا . موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهّما  اـمهابا و  نیذـه و  ینّبحا و  نم  و  دومرف : ار و  نینـسح  تسد  تفرگ  رورـس  نآ 

یعم ناک   » زا دارم  هک  دننآرب  یـضعب  و  تمایق . زور  هب  نم  هجرد  رد  نم  اب  دشاب  ار ، اهنیا  ردام  ردـپ و  ار و  ود  ره  نیا  ارم و  دراد  تسود 
.« مهنم وهف  اـموق  ّبحا  نم  مکح : هب  دـناهتفگ ، دوهـش  برق و  اـب  لزنم  ناـکم و  تیعم  یـضعب  تسا و  دوهـش  برق و  تیعم  یتـجرد » یف 

1811224خ0 28 خ

: تبقنم

درآیم هقرحم  قـعاوص  رد  مه  2811224خ0 29 خ  ًاریِهْطَت ». ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » یلاـعت هلوق 
.« هدش لزان  نینسح  ءاسنلا و  ةدیس  و  ع )  ) یلع یضترم  نأش  رد  هروطسم  هیآ  هک  دننیا  رب  نیرسفم  روهمج  : » هک

رب دوخ  رداچ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  هروکذـم ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  : » هک تسا  يورم  اهنع - هللا  یـضر  هملـس - ما  زا  و 
تیب و لها  اـهنیا  ایادـخ ، راـب  ینعی ، اریهطت ». مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذا  یتّصاـخ  یتیب و  لـها  ءـالؤه  مهّللا  : » تفگ هدیـشک ، ناـشیا 

: دومرف یتیاور  هب  و  یندرک . كاپ  ار  ناشیا  نادرگ  كاپ  ار و  سجر  ناشیا  زا  نادرگ  رود  دنانم ؛ هصاخ 
هدرک اذیا  قیقحت  هب  سپ  ارم  تیب  لها  دـنک  اذـیا  هکره  دیـشاب ؛ هاگآ  اناد و  ینعی ، هّللا ». يذا  یناذا  نم  یناذا و  دـقف  یتبارق  يذا  نم  الا ، »
نمؤی هدیب ال  یـسفن  يّذلا  و  : » دومرف رگید  یتیاور  هب  و  ار . يادخ  تسا  هدرک  اذیا  قیقحت  هب  سپ  ارم ، تسا  هدرک  اذیا  هکره  و  ارم . تسا 

نم هب  هدنب  درواین  نامیا  هک  تسوا  تردق  دی  هب  نم  ناج  هکنآ  هب  مسق  ینعی ، یبرقلا ». يوذ  ّبحی  یّتح  ینّبحی  ینّبحی و ال  یّتح  یب  دبع 
.« ارم تیب  لها  درادن  تسود  ارم و  درادن  تسود  ات 

،ص:44 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
لتاقم سابع و  نبا  زا  باطخلا  لصف  یبلعث و  ریسفت  رد  و  اهنع - هللا  یضر  هشیاع - نینمؤملا  ّما  زا  ةوکشم  حیباصم و  ملـسم و  حیحـص  رد 
همطاف یلع و  نینمؤملا  ریما  هک  تشادرب  دوخ  هایس  يوم  زا  يرداچ  رورـس  نآ  ُهَّللا ،» ُدیُِری  امَّنِإ   » همیرک هیآ  لوزن  زا  دعب  : » هک تسا  يورم 
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.« دومن تئارق  روکذم  هیآ  هدیشک ، رداچ  نآ  ریز  رد  ار  ناشیا  دندمآ و  نینسح  ارهز و 

: تبقنم

َُّمث ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  : » یلاعت هلوق 
3811224خ0 30 خ َنِیبِذاْکلا ». یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن 

یلع و یضترم  ایبنا  دیس  دش ، لزان  هروطـسم  هیآ  نوچ  : » تفگ هک  تسا  يورم  صاّقو  دعـس  زا  ةوکـشم ، حیباصم و  ملـسم و  حیحـص  رد 
.« یتیب لها  ءالؤه  تفگ : هدیبلط ، ار  نینسح  همطاف و 

یلع یضترم  ابع  لآ  زا  دارم  و  ابع . لآ  تلیضف  رب  نیا  زا  رتيوق  لیلد  تسین  : » هک تسا  روطسم  يرشخمز  فاّشک  هقرحم و  قعاوص  رد  و 
ور شیپ  نیـسح و  ماما  رگید  يولهپ  نسح و  ماما  ولهپ  کی  رد  هلهابم  هماگنه  هیآ ، لوزن  زا  دـعب  لوسر  هک  اریز  دنانینـسح ؛ همطاـف و  و 
هب ار  وا  هیرذ  دالوا و  ربمغیپ و  سفن  ار  یلع  یـضترم  هناحبـس ، ّقح  هک  دـش  هتـسناد  سپ  داد . رد  اج  ار  همطاف  تشپ  سپ  یلع و  یـضترم 

.« دومرف دای  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح - نآ  ءاسن  ءانبا و 

: تبقنم

یتسرد هب  ینعی ، 5811224خ0 31 خ  ًامِیلْسَت ». اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  : » یلاعت هلوق 
. یبن رب  دیتسرف  مالس  تاولص و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  یبن . رب  دنتسرفیم  تاولص  هکئالم  یلاعت و  هّللا  هک 

هنوگچ هک  ام  هب  نک  میلعت  هللا ، لوسر  اـی  دـنتفگ : هباحـص  هروکذـم ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  : » هک تسا  يورم  بعک  زا  هقرحم  قعاوص  رد  مه 
هنوگچ لوسر  زا  دندیسرپ  : » هکنآ مکاح  تیاور  و  دّمحم ». لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  دییوگب : دومرف ، وت ؟ رب  میتسرف  تاولص  مالس و 
باوج هباحـص و  لاؤس  ربانب  دـیوگ : يوار  دّـمحم . لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  دـییوگب : دومرف ، وت ؟ تیب  لـها  وت و  رب  میتسرف  تاولص 

رهاظ لیلد  یعطق ، ّصن  بجوم  هب  لوسر 
،ص:45 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رورس نآ  تفگ . دّمحم ». لآ  یلع  و   » هباحص زا  یکی  : » هک تسا  لوقنم  تسا ». دارم  لآ  هیقب  تیب و  لها  رب  تاولص  هب  رما  هکنیا  رب  تسا 
.« یتّما 6811224خ0 32 خ نم  سیلف  یلعب  یلآ  نیب  ینیب و  قراف  نم  دومرف :

: تبقنم

زا نارـسفم  تعامج  دناهدرک  لقن  قیقحت  هب  : » هک تسا  روطـسم  قعاوص  رد  مه  7811224خ0 33 خ  َنیِسایْلِإ ». یلَع  ٌمالَـس  : » یلاعت هلوق 
، هدـمآ زین  نیـسایلا  هک  تسا  ربـمغیپ  ساـیلا  دارم  هک  دـننیا  رب  یـضعب  و  تسا . دـمحم  لآ  رب  مالـس  هروکذـم ، هیآ  زا  دارم  هک  ساـبع  نبا 

.« تسا حصا  لّوا  لوق  اما  لیئاکیم ؛ لاکیم و  هچنانچ 

: تبقنم

اهنآ رد  وت  هک  تعامج  نآ  باذـع  یلاعت  هّللا  تسا  هدرکن  ینعی ، 8811224خ0 34 خ  ْمِهِیف ». َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  : » یلاعت هلوق 
. یشاب

ناما موّجنلا  دومرف : رورـس  نآ  هچنانچ  ار . نیمز  لها  رم  دننانآ  تیب ، لها  دـناتیب و  لها  ْمِهِیف ، َْتنَأ  زا  دارم  : » هک درآیم  قعاوص  رد  مه 
نم تیب  لها  دوجو  هب  نیمز  لها  نینچمه  دـنمیاق ، موجن  دوجو  هب  امـس  لها  هکنانچ  نآ  ینعی ، یتّمـال . ناـما  یتیب  لـها  ءامّـسلا و  لـهال 
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.« تسا هتسباو  مالّسلا - مهیلع  تیب - لها  دوج  اب  دوجو  هب  ایند  ندوب  میاق  ینعی  دنمیاق ؛

: تبقنم

دنکیم ناسحا  هدعو  دوخ  بیبح  هب  یلاعت - هناحبـس و  ّقح - ینعی ، 9811224خ0 35 خ  یضْرَتَف ». َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  : » یلاعت هلوق 
. يوش یضار  هک  ردقنآ  وت  راگدرورپ  دمحم ، يا  ار  وت  هنیآ  ره  درک  دهاوخ  اطع  هک : دیامرفیم  و 

تسا هدرک  هدعو  تفگ : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - هک : هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یبطرق  : » هک تسا  روطسم  قعاوص  رد  مه 
هک نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  تیالو  هب  نم و  تّوبن  و  ّلج - ّزع و  يادخ - دیحوت  هب  دنک  رارقا  سکره  هکنیا  نم  راگدرورپ  نم  هب 

.« تمایق زور  رد  دوشن  هدرک  باذع  ار  وا  هنیآ  ره  دنانم ، تیب  لها  ناشیا 
،ص:46 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ناـمیا هک  ناـنآ  یتـسرد  هب  ینعی ، 0911224خ0 36 خ . ادُو » ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » یلاـعت هلوـق 
. یتّبحم ناشیا  يارب  دنک  قلخ  نمحر  ترضح  هک  دشاب  دوز  دندرک ، حلاص  لمع  دندروآ و 

نیملاعلا ّبر  هک  هدـش  لزان  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  همیرک  هیآ  نیا  : » هک تسا  يورم  امهنع - هللا  یـضر  سابع - نبا  زا  بیطخ  بقاـنم  رد 
.« هدیرفآ تّدوم  ّتبحم و  نانمؤم  ياهلد  رد  وا  يارب 

لعجا ّمهّللا  لق  یلع ، ای  تفگ : ریما  هب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  : » هک هدروآ  بزاع  نبا  زا  دوخ  بقانم  رد  هیودرم  نبا  و 
يارب نادرگب  ایادخ  راب  وگب  یلع ، يا  ینعی ، ۀیآلا ». هذه  تلزنف  ةّدوم  نینمؤملا  رودص  یف  لعجا  اّدو و  كدنع  یل  لعجا  ادهع و  كدـنع 

.« هیآ نیا  دش  لزان  سپ  یتّدوم ؛ نانمؤم  ياههنیس  رد  نم  يارب  نیرفایب  دوخ و  دزن  تبحم  دهع و  نم 

: تبقنم

هک یتسرد  هب  دـینک ؛ هداتـسیا  ار  قیـالخ  هک  دـیآ  ناـمرف  تماـیق  رد  ینعی ، 1911224خ0 37 خ  َنُولُؤْسَم ». ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  : » یلاـعت هلوـق 
. دش دنهاوخ  هدیسرپ 

دـش دـهاوخ  هدیـسرپ  قیالخ  زا  : » هک تسا  لوقنم  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  سابع و  نبا  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد 
.« ههجو هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  یتسود 

قح لوق  ینعم  دومرف : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - : » هک تسا  يورم  يردـخ  دیعـس  وبا  سابع و  نبا  زا  راـبخالا  سودرف  رد  و 
یلع تیالو  هب  ندرک  رارقا  زا  دـنوش  هدرک  لاؤس  ینعی ، تسا . ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  ۀـیالوب  رارقالا  نع  نولوئـسم  یلاعت ،

.« بلاط یبا  نب 
ام دنتفگ : نیلقثلا  دیس  نیسوق و  باق  بحاص  هب  جارعملا  ۀلیل  رد  ایبنا  عیمج  هک  هدمآرد  رظن  هب  ثیداحا  بتک  زا  یضعب  رد  دیوگ : فلؤم 

. بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تّوبن  هب  ندرک  رارقا  و  هّللا » ّالا  هلا  ال   » تداهش رب  میاهدش  ثوعبم  همه 
،ص:47 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

مزراوخ بیطخ  هیودرم و  نبا  بقاـنم  رد  2911224خ0 38 خ  ِۀَّیِرَْبلا ». ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » یلاـعت هلوق 
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، تفگیم هک  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - یـضترم  زا  مدینـش  : » هک تسا  يورم  دوب ، نینمؤملا  ریما  بتاک  هک  يراصنا  لـیحا  رتشا  نب  دـیز  زا 
؟ ار یلاعت  يادخ  لوق  یخا  ای  ياهدینش  ایآ  دوخ ، هنیس  رب  مدوب  هداد  هیکت  ار  وا  هک  یتلاح  رد  دومرف : نم  اب  لوسر 

نم هاگهدعو  وت و  ناّبحم  ییوت و  نآ  دنتاقولخم . نیرتهب  هورگ  نآ  دندرک ، حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب  هدومرف :
امـش ياپ  تسد و  یناشیپ و  هکنآ  لاح  دیوشیم و  هدناوخ  دـنیآرد ، وناز  هب  هبـساحم  يارب  مما  هک  یماگنه  تسا و  رثوک  ضوح  امـش  و 

.« دشاب ینارون 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ - کیدزن  هب  تفگ : هک  هدروآ  هنع - هللا  یضر  يراصنا - هّللا  دبع  نب  رباج  زا  رگید  تیاور  مزراوخ  بیطخ  و 
رب تسد  نآ  زا  دعب  دـمآ . امـش  يوس  هب  نم  ردارب  هک  یتسرد  هب  دومرف : دـمآ . یلع  یـضترم  هک  دـندوب  رابک  هباحـص  زا  یعمج  مّلـس - و 
رد تسامـش  نیتسخن  و  تمایق . زور  رد  دنناراگتـسر  نیا  ناّبحم  نیا و  هک  تسوا  تردق  دـی  هب  نم  ناج  هکنآ  ّقح  هب  تفگ : هدز ، هبعک 

نیرتلداع دـنوادخ و  نامرف  هب  ندومن  مایق  رد  امـش  نیرتهب  ادـخ و  نامیپ  دـهع و  هب  ندرکافو  رد  امـش  نیرتشیپ  ادـخ و  هب  ندروآ  نامیا 
یلع یـضترم  هاگره  هروکذـم ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  دـیوگ : رباـج  تبترم . ینوزفا و  يور  زا  ّقح  دزن  امـش  نیرتوکین  تیعر و  ّقح  رد  اـمش 

.« تاقولخم نیرتهب  دمآ  ینعی ، ۀیّربلا ؛ ریخ  ءاج  يدنتفگ : لوسر  باحصا  يدمآ ،
: هعطق

تسین بالگ  يوب  هب  بآ  هک  وگب  وا  ابتسه  ریظن  ار  یلع  هک  یسک  تدسرپ  رگ 
تسین بارت  وب  ِتلزنم  ماقم و  ار  سکایبنا  متخ  زا  زجب  ایربک  دزن  رد 

: تبقنم

رد ناراگزیهرپ  هک  یتسرد  هب  ینعی ، 3911224خ0 39 خ  ٍرِدَتْقُم ». ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَـعْقَم  ِیف  ٍرَهَن  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  : » یلاعت هلوق 
. تردق رایسب  هاشداپ  دزن  قدص ، نمیشن  رد  دنناور  يوج  تاّنج و 

. دندرک ّتنج  دای  وا  باحصا  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - دزن  يزور  : » هک تسا  يورم  يراصنا  رباج  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد 
ّتنج لها  لوا  هک  یتسرد  هب  دومرف : لوسر 

،ص:48 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هکنآ ات  تسا  مارح  ایبنا  رب  ّتنج  هک  يداد  ربخ  ام  هب  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : يراصنا  هجاـجد  وبا  تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  لوخد  يور  زا 

زا تسا  ییاول  ار  ّلج - ّزع و  يادـخ - هک  یتسنادـن  اما  یلب ، دومرف : درذـگن . نم  تّما  ات  مما  عیمج  رب  تسا  مارح  مرذـگن و  ّتنج  هب  نم 
ماما ءاّوللا و  بحاص  ۀـّیربلا و  ریخ  دّـمحم  لآ  هّللا و  لوسر  دّـمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ـال  تسا : هتـشون  نآ  رب  هک  توقاـی  زا  تسا  يدومع  رون و 

هب ار  ام  هک  ار  يادخ  رم  شیاتـس  تفگ : یلع  یـضترم  درک ، داش  تبقنم  نیدب  ار  یلو  یبن  نوچ  دیوگ : رباج  بلاط . یبا  نب  یلع  ۀـمیقلا 
وت تّدوم  هب  دنکن و  دوخ  هب  تبـسن  وت  ّتبحم  هدنب  چیه  یخا ، ای  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : رورـس  نآ  دینادرگ . فّرـشم  مّرکم و  وت  لیفط 

.« ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  دناوخ : هیآ  نیا  هاگنآ  تمایق . زور  دزیگنارب  ام  هارمه  ار  وا  هناحبس  ّقح  رگم  ددرگن  قّقحتم 
تـسود ار  وـت  هکره  تفگ : یلع  یـضترم  هب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر - : » هک تسا  يورم  رباـج  زا  مه  بیطخ  بقاـنم  رد  و 

.« دومن توالت  هروکذم  هیآ  نآ ، زا  دعب  دهد . مارآ  ام  لزنم  رد  ام  هارمه  ار  وا  ّلج - ّزع و  ّقح - درک ، ّیلوت  وت  هب  تشاد و 
: هفلؤمل

یسگم نوچ  فرط  ره  هب  سوه  طرف  زویسخ  كاشاخ و  وچمه  بارخ  دنچ  ات 
یسرب ات  نیزگ  یلع  ِیتسود  َْورهار  کلاس  يا  یهاوخ  ادخ  برق  رگ 
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: تبقنم

نبا زا  هّمغلا  فـشک  بیطخ و  بقاـنم  رد  4911224خ0 40 خ  ِمیِعَّنلا ». ِتاَّنَج  ِیف  َنُوبَّرَقُْملا  َکـِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  : » یلاـعت هلوـق 
ناـقباس و هک  وا  ناـبحم  تسا و  یلع  نآ  تفگ : نم  هب  لـیئربج  دوـمرف : مدیـسرپ ، لوـسر  زا  همیرک  هیآ  ینعم  : » هـک تـسا  يورم  ساـبع 

.« تسار ناشیا  هک  یتمارک  تهج  ادخ ، دزن  دننابّرقم  ّتنج و  هب  دنناورشیپ 

: تبقنم

هب دـنرآیمن  ناـمیا  هک  ناـنآ  قـیقحت  هب  ینعی ، 5911224خ0 41 خ  َنُوبِکاـَنل ». ِطارِّصلا  ِنَع  ِةَرِخآـْلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » یلاـعت هلوق 
نتم 48 یفـشک  يوضترم ، بقانم  تسا ». دارم  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  طارـص ، زا  : » دـیوگ یلبنح  ثدـحم  دـنرانکرب . تسار  هار  زا  تماـیق 

48 ص :  تبقنم ..... :
هک ام  تیـالو  زا  دـنرانکرب  ناـمیا ، زا  دـنرادن  هرهب  هک  ناـنآ  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  هیودرم  نبا 

لها ّتبحم  تیالو و  زا  ترابع  میقتسم  طارص 
،ص:49 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« تسا تیب 

: تبقنم

ار امـش  نم  هکنیا  دوخ  تّما  هب  دمحم  يا  وگب : ینعی ، 6911224خ0 42 خ . یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » یلاعت هلوق 
. تیب لها  یتسود  رگم  مهاوخیمن  نیا  رجا  متخاس . فّرشم  مالسا  رون  هب  هدروآرب  رفک  تملظ  زا 

تاولـصلا نم  هیلع  ءایبنالا - متاخ  زا  همیرک ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  : » هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  ءادعّـسلا و  تیادـه  باطخلا و  لـصف  رد 
: دومرف تبون  هس  دیکأت  يارب  زا  هدش ؟ بجاو  قیالخ  رب  ناشیا  تّدوم  ّتبحم و  هک  دنتسیک  تعامج  نآ  دندومن  لاؤس  اهلمکا - اهلضفا و 

.« مالّسلا ۀیّحتلا و  مهیلع  نیسح - نسح و  همطاف و  تسا و  یلع 

: تبقنم

: وگب ینعی ، 7911224خ0 43 خ  ِباتِْکلا ». ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  : » یلاعت هلوق 
. باتک ملع  تسوا  دزن  هک  سک  نآ  امش و  نم و  نایم  ندوب  هاوگ  رد  یلاعت  ّقح  تسا  هدنسب  دمحم ، يا 

ۀنیدم انا  : » مکح هب  سک  نآ  تسا ، باتک  ملع  هک  یـسک  دزن  : » تفگ هک  دنک  تیاور  هنع - هّللا  یـضر  هیفنح - دّمحم  زا  یلبنح  ثدـحم 
.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  اهباب 8911224خ0 44 خ ». ّیلع  ملعلا و 

زا نم  : » تفگ هک  دنک  تیاور  دش ، فّرشم  مالسا  فرش  هب  رخآ  دوب و  دوهی  موق  دنمـشناد  هک  مالـس  هّللا  دبع  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  و 
.« یلع زجب  تسین  سک  نآ  هک : دومرف  رصح  هملک  هب  باتک ؟ ملع  تسوا  دزن  هک  سک  نآ  تسیک  مدیسرپ : لوسر 

: هموظنم همجرت 
باتک ملع  تسیک  دزن  وگب  هکیکی  درک  لاؤس  ربمیپ  زا 

بایرد وکن  یلع  زج  نآ  تسینتفگ  شباوص  هر  زا  باوج  رد 

: تبقنم
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، ینعی 9911224خ0 45 خ  یحُوی ». ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  يوَغ  ام  َو  ْمُُکبِحاـص  َّلَـض  اـم  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  : » یلاـعت هلوق 
هک هراتس  نآ  دیامرفیم : هرهز و  هراتس  هب  دنکیم  دای  دنگوس  هناحبس  ّقح 

،ص:50 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. یحو زج  وا  قطن  تسین  دنکیمن و  قطن  سوه  اوه و  زا  هدشن و  هارمگ  امش  بحاص  هک  داتفا ؛ دورف 

هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر - میدوب ، هتـسشن  همّظعم  هّکم  رد  شیرق  ناناوج  زا  ياهفیاط  ام  : » تفگ هک  سابع  نبا  زا  دنک  تیاور  یلزاغم  نبا 
یصو داتفا ، سکره  لزنم  رد  هراتس  نیا  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  داتفا . دورف  هراتـس  هک  دوب  ام  نایم  مّلـس - هلآ و 

هب وت  دنتفگ : رورـس  نآ  هب  تلاهج  طرف  زا  سپ  داتفا . نینمؤملا  ریما  لزان  ضویف  لزنم  رد  هک  دندید  دنتـساخرب ، تعامج  نآ  تسوا . نم 
.« دش لزان  مّجنلا »  » همیرک هیآ  تهج  نآ  زا  ياهدش . هارمگ  یلع  ّتبحم  ببس 

هب مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  نوچ  : » تفگ هک  تسا  يورم  يزغلا  فافخ ] وبا  فافخ   ] هیجان زا  هیودرم  نبا  بقاـنم  رد  و 
نوریب ار  هریغ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  سابع و  تفگ : یکی  دومن . قاـش  هباحـص  رب  ینعم  نیا  درک ، رما  دوب  دجـسم  رد  هک  یباوبا  ّدـس 

هک تسناد  رورـس  نآ  نوچ  دـنکیمن . ریـصقت  وا  تلزنم  عفر  میظعت و  رد  تفگ : يرگید  داد . مارآ  ار  دوخ  مع  نبا  دوخ  ياـج  هب  درک و 
زجعم نابز  رب  هبطخ  غارف  زا  دعب  هدمآرب ، ربنم  ربز  رب  دندش ، عمج  هباحـص  نوچ  دـناوخ . عماج  ةولـص  تسا ، راوشد  هباحـص  رب  ینعم  نیا 

ار مّجنلا » و  : » هیآ هاـگنآ  ماهداد . مارآ  دوـخ  ياـج  رد  ار  یلع  هن  ماهدرک و  نوریب  ار  امـش  هتـسب ، اـهرد  نم  هـن  ناـمدرم ، يا  دوـمرف : ناـیب 
.« سوه اوه و  زا  هن  تسا ، یحو  لیبق  زا  همه  نآ  منکیم  قطن  هچره  ینعی  دناوخ ؛

: تبقنم

تسا و ربمغیپ  رصان  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  ینعی ، 0021224خ0 46 خ  َنِینِمْؤُْملا ». ُِحلاص  َو  ُلیِْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  : » یلاعت هلوق 
. نانمؤم حلاص  لیئربج و 

سیمع تنب  ءامـسا  سابع و  نبا  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  صاع و  ورمع  زا  قراشم  هفحت و  رد  دهاجم و  زا  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  مه 
.« تسا یلع  یضترم  نینمؤملا » حلاص  و  : » دومرفیم هک  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم - دمحم  زا  مدینش  : » هک تسا  يورم 

: تبقنم

هک يزور  ینعی ، 1021224خ0 47 خ  ْمِِهناْمیَِأب ». َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  ـال  َمْوَی  : » یلاـعت هلوق 
دناهدروآ نامیا  هک  نانآ  ار و  دوخ  لوسر  یلاعت  ّقح  دنکن  راوخ 

،ص:51 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. ناشیا تسار  تسد  ناشیا و  شیپ  رد  دوشیم  هناور  ناشیا  رون  وا . هب 

لوا : » تفگ هک  دنک  تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  و  وا ». ناّبحم  ریما و  نأش  رد  همیرک  هیآ  نیا  دـش  لزان  : » هک هدروآ  یلبنح  ثدـحم 
دمحم هاـگنآ  ّلـج - ّزع و  يادـخ - اـب  وا  یتـسود  تهج  زا  دوب  مالّـسلا - هیلع  میهاربا - دـبای ، ةوسک  ّتنج  ياـههماج  لـلح و  هک  یـسک 

سپ تنج . يوس  هب  ناشیا  نایم  دوش  هدروآرد  یلع  نآ  زا  دعب  تسادخ ، هدیزگرب  هکنآ  تهج  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم -
.« مهنع هللا  یضر  وا - باحصا  تسا و  یلع  ْمِهیِْدیَأ » َْنَیب  یعْسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو   » زا دارم  تفگ 

: تبقنم
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ع]  ] رقاب دّـمحم  ماـما  زا  یلبنح  ثدـحم  دـهاجم و  زا  هیودرم  نبا  2021224خ0 48 خ  ِِهب ». َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاـج  يِذَّلا  َو  : » یلاـعت هلوق 
.« یلع هب » قّدص   » تسا و دمحم  ِقْدِّصلِاب » َءاج  يِذَّلا  َو  : » هک هدروآ 

: تبقنم

دفاکـشب زور  نآ  رد  هک  ار  يزور  نـک  داـی  ینعی ، 3021224خ0 49 خ  اًلیِْزنَت ». ُۀَِـکئالَْملا  َلُِّزن  َو  ِمامَْغلِاب  ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت  َمْوَی  : » یلاـعت هلوق 
راتخم رداق  اهنامسآ و  همه  زا  تسا  رتنارک  وا  و  تاومـس ؛ همه  ربارب  وا  تظلغ  تسا و  هقبط  متفه  يالاب  هک  دیفـس  ربا  ببـس  هب  نامـسآ 

. دفاکشب نامسآ  نآ  دسر ، هک  نامسآ  ره  هب  دنکفا و  اهنامسآ  رب  ار  وا  تمایق  زور  ات  درادیم ، هاگن  دوخ  هلماک  تردق  هب  زورما 
نینمؤملا ریما  دفاکـشب ، ار  اهنامـسآ  هک  یمامغ  نآ  : » تفگ هک  تسا  يورم  هّللا  دـبع  یبا  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  یظفاح و  ریـسفت  رد 

زین ترخآ  رد  هدـیناسر ، روـهظ  هب  هبیرغ  هـبیجع و  روـما  اـیند  رد  هچناـنچ  تـسا . بـیارغلا  رهظم  بئاـجعلا و  رهظم  هـک  اریز  تـسا ؛ یلع 
.« دناسریم

: تبقنم

یتعاـمج یتما و  میدـیرفآ ، هک  یناـسک  هلمج  زا  ینعی ، 4021224خ0 50 خ  َنُولِدـْعَی ». ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  : » یلاـعت هلوق 
قیرط ّقح  يزابمه  هب  دنیوجیم و  لودع  لطاب  هار  زا  ادخ  قیفوت  هب  دننکیم . تیاده  دـنیامنیم و  تسار  هار  ّقحب - ار - قلخ  هک  دنتـسه 

لدع
،ص:52 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. دنزرویم
هک ههجو - هّللا  مّرک  یلع - یـضترم  زا  دـنکیم  تیاور  هنع - هللا  یـضر  ناذاز -  » هک تسا  روطـسم  هیودرم  نبا  بقانم  بقانملا و  رحب  رد 
هّما انقلخ  نّمم  و  یلاعت : هللا  لاق  نیذلا  مه  ۀّنجلا و  یف  ةدحاو  راّنلا و  یف  نوعبـس  انثا و  ۀقرف  نیعبـس  ثلث و  یلع  ۀـّمالا  هذـه  قرتفت  تفگ :

و تنج . رد  یکی  دنوریم و  خزود  رد  ود  داتفه و  دنوشیم ؛ هورگ  هس  داتفه و  تما  نیا  یتعیـش . انا و  مه  و  نولدعی . هب  ّقحلاب و  نودهی 
.« نم ناّبحم  منم و  هقرف  نآ  هداتسرف ، هروطسم  هیآ  ناشیا  نأش  رد  یلاعت  ّقح  هک  هورگ  نیا 

: هفلؤمل
ياهتشگ قلطم  جوا  باتفآياهتشگ  ّقح  ِبلاط  لد  زا  هک  يا 

زاس ریجنز  رد  ياپ  ار  نود  سفنزاس  ریپ  ار  یضترم  ِیتسود 
دنک ایرد  ار  هرطق  ردیح  رهمدنک  انیب  لد  مشچ  ردیح  رهم 

رقس رد  ورهر  هراچیب  دوریمربهار  دشابن  رگ  ردیح  رهم 
نم ناج  ّیگدنز  ردیح  رهمنم  نامیا  هیام  ردیح  رهم 

ملفحم رّونم  شرهم  زا  تسهملد  نشور  یلع  رهم  زا  تشگ 
یلو ناز  تیالو  دیما  مرادیلع  رحب  زا  دمآ  نم  رهوگ 

مدش لصاو  ّقح  تاذ  رون  هب  نازمدش  لد  ناج و  ردیح ز  هدنب 
رشن زور  منابز  رب  شکاپ  مانرشح  زور  ردیح  ناماد  نم  تسد 

: تبقنم
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کی زا  هک  دنیوگ  ار  امرخ  تخرد  هس  ود  ناونـص  ینعی ، 5021224خ0 51 خ  ٌناْونِـص ». ٌلیَِخن  َو  ٌْعرَز  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو  : » یلاعت هلوق 
. دنشاب نب  خیب و 

بلاط یبا  نب  یلع  هب  هک  مدینـش  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - زا  هک  تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  بقانملا  رحب  رد 
وت نم و  اهتخرد و  زا  دننوگانوگ  ناهج  رد  نامدرم  ینعی ، ۀیالا ». ءرق  مث  ةدحاو ؛ ةرجش  نم  تنا  انا و  یّتش و  راجشا  نم  ساّنلا  دومرفیم :

. دناوخ هروطسم  هیآ  نآ ، زا  دعب  میشابیم ؛ تخرد  کی  زا 
،ص:53 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هّللا یتسرد  هب  ینعی ، 6021224خ0 52 خ  ُراْهنَْألا ». اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ  : » یلاـعت هلوق 
. اهیوج نآ  بیشن  دوشیم  هناور  هک  ییاهتّنج  هب  دندرک  کین  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  ار  ناسک  نآ  دنکیم  لخاد  یلاعت 

ینامز رد  دش ؛ لزان  هدیبع  هزمح و  یضترم و  یلع  نأش  رد  هروطسم  هیآ  : » تفگ هک  دنک  تیاور  هنع - هللا  یضر  دهاجم - زا  هیودرم  نبا 
ٌباِیث ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  : » یلاعت هلوق  دش ، لزان  هیآ  نیا  راوخ  رافک  نأش  رد  و  دندرک . تزرابم  هبقع  نب  دیلو  هبیش و  هبتع و  اب  هک 

ات دش  هدـیرب  شتآ  زا  اههماج  ناشیا  يارب  دـندش  رفاک  هک  نانآ  ینعی ، 7021224خ0 53 خ  ِقیِرَْحلا ». َباذَـع   » ات ِقْوَف » ْنِم  ُّبَُصی  ٍران  ْنِم 
. دشاب بعص  شتآ  رد  ناشیا  باذع 

: تبقنم

هّللا یّلص  ءایبنا - دیس  اب  دیامرفیم  یلاعت - هناحبس و  ّقح - ینعی ، 8021224خ0 54 خ  َنوُمِقَْتنُم ». ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف  : » یلاعت هلوق 
. میناتسیم ماقتنا  ناقفانم - زا  ینعی  ناشیا - زا  نکیل  درب ، میهاوخ  اقب  ملاع  هب  ار  وت  هچرگا  مّلس : هلآ و  هیلع و 

ریما نأـش  رد  هیآ  نیا  : » هک تسا  يورم  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نـبا  بقاـنم  رد  يراـصنا و  هـّللا  دـبع  نـب ]  ] رباـج زا  راـبخالا  سودرف  رد  و 
.« دناتسیم داد  ناملاظ  نانکشتعیب و  زا  نم  دعب  وا  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - هک  اریز  هدش ؛ لزان  نینمؤملا 

: تبقنم

. ناگدننکعوکر نارازگزامن و  اب  دینک  عوکر  دیرازگ و  زامن  ینعی ، 9021224خ0 55 خ  َنیِعِکاَّرلا ». َعَم  اوُعَکْرا  َو  : » یلاعت هلوق 
: تفگ هک  دننک  تیاور  امهنع - هللا  یضر  سابع - نبا  زا  هیودرم  نبا  یلبنح و  ثدحم 

.« دندرک عوکر  زامن و  مه  اب  لوا  ناشیا  هک  اریز  هدش ؛ لزان  یضترم  یلع  یفطصم و  دمحم  نأش  رد  هّصاخ  همیرک  هیآ  نیا  »

: تبقنم

، ینعی 0121224خ0 56 خ  َنوُرُْظنَی ». ِِکئارَْألا  یَلَع  َنوُکَحْضَی  ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  : » یلاعت هلوق 
،ص:54 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رظن هتسشن  هتـسارآ  ياهریرـس  رب  1121224خ0 57 خ  و ]  ] دـندنخیم نارفاک  لاح  هدـهاشم  زا  دـندروآ ، نامیا  هک  ناـنآ  تماـیق  زور  رد 
. دننکیم

لوسر يوس  هب  دوخ  بانجیلاع  باحـصا  زا  دـنچ  يرفن  اـب  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  : » هک هدروآ  بقاـنم  رد  مزراوخ  بیطخ 
- یلاعت هناحبس و  ّقح - نیاربانب  دندیدنخ . ناشیا  رب  ناکرشم  زا  رگید  يدنچ  لیاو و  نب  صاع  هریغم و  نب  دیلو  لهج و  وبا  سپ  دمآیم .
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.« داتسرف هروطسم  هیآ 
: هفلؤمل

لسالس أجلم  أدبم و  يورارسا  ِناگنشت  ِیقاس  يا 
، لد رطاخ و  هب  ار  وت  ضغب  ایتشاد  تاهنیک  هنیس  هب  هک  سکره 

لزنم ماقم و  شدَوب  خزودتناگدنب  هب  هدز  هبرح  ای 
لماش داب  هشیمه  وت  فطلشلاح  هب  وت  ّبحم  هک  سک  نآ  و 

: تبقنم

هّللا دش  یـضار  قیقحت  هب  ینعی ، رخآ . یلا  2121224خ0 58 خ  ِةَرَجَّشلا ». َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل  : » یلاعت هلوق 
. تخرد ریز  رد  دمحم  يا  وت  اب  دندرکیم  تعیب  هک  نیح  نآ  رد  نانمؤم  زا  یلاعت 

رازه و زور  نآ  رد  هدـش و  لزاـن  تیب  لـها  نأـش  رد  همیرک  هیآ  نیا  : » هک دـنک  تیاور  يراـصنا  هّللا  دـبع  نـب  رباـج  زا  مزراوـخ  بـیطخ 
ریز میدرک  تعیب  همه  ام  نیمز و  لها  نیرتهب  دییامش  زورما  دومرف : ام  هب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  میدوب . رفن  دصراهچ 
یلع نینمؤملا  ریما  هیآ  نیا  هب  ناـمدرم  نیا  رد  یلوا  ّقـحا و  هک  هّللا  اـما و  مینادرگن . ور  نمـشد  زا  میوـش و  هتـشک  ینعی  گرم ؛ رب  هرجش 

3121224خ0 59 خ ًابیِرَق ». ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  : » دومرف هناحبس  ّقح  هک  اریز  تسا ؛
.« دوب نینمؤملا  ریما  تسد  رب  نآ  تسا و  ربیخ  حتف  هک  کیدزن  حتف  زا  ناشیا  هب  داد  هدژم  ینعی ،

: تبقنم

یلاعت و هّللا  ار  وت  تسا  سب  دـمحم ، يا  ینعی ، 4121224خ0 60 خ  َنِینِمْؤُْملا ». َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » یلاعت هلوق 
« َکَعَبَّتا ِنَم   » زا دارم  هکنیا  رب  دنقفّتم  نارّسفم  عیمج  : » دیوگ یلبنح  ثدحم  ندرک . يرای  هرهاظم و  رد  نانمؤم  زا  دندرک  وت  عابتا  هکنانآ 

.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع 
،ص:55 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« ْمُهُرُون َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َو  َنوـُقیِّدِّصلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » 5121224خ0 61 خ یلاعت ] هلوق  ]
دزم و هـک  ار  ناـشیا  رم  ادهــش ؛ ناقیّدـص و  دـنناشیا  دـندروآ ، ناربـمغیپ  ادـخ و  هـب  ناـمیا  هـک  یناـسک  نآ  ینعی ، 6121224خ0 62 خ 

. تسا لصاح  رون  7121224خ0 63 خ 
مامت دوب و  وا  دومن  ربمغیپ  تلاسر  قیدصت  هک  یسک  لوا  هک  اریز  هدش ؛ لزان  یلع  یضترم  نأش  رد  هروطـسم  هیآ  : » دیوگ یلبنح  ثدحم 

.« تشگ ضیاف  تداهش  هجرد  هب  رخآ  دینارذگ و  داهج  رد  هللا  لیبس  یف  رمع 

: تبقنم

- دوعـسم نبا  زا  دوخ  بقانم  رد  هیودرم  نب  ظفاح  8121224خ0 64 خ  ًازیِزَع ». ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  : » یلاـعت هلوق 
هّللا یفک  و  میدومنیم : تئارق  نینچ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - ناهرب  اب  نامز  رد  ار  هیآ  نیا  ام  : » هک هدروآ  هنع - هللا  یـضر 

گنج زا  یلع  هطساو  هب  ار  ناشیا  دیناهراو  هکلب  ار  نانمؤم  دینادرگ  هدنسب  یلاعت  هّللا  ینعی ، ازیزع ». اّیوق  هّللا  ناک  ّیلعب و  لاتقلا  نینمؤملا 
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. بلاغ يوق و  یلاعت  هّللا  تسه  دودبع و  نب  ورمع  اب  ندرک  لاتق  و 
. تسا روکذم  بازحا  هروس  رد  لیصفت  هب  هصق  نیا  تیاکح  و 

دودبع نب  ورمع  اب  یلع  یـضترم  گنج  زا  دعب  ةدابع 9121224خ0 65 خ » نم  ریخ  بازحالا  موی  ّیلع  ۀبرـضف  : » ثیدح : » دـیوگ فلؤم 
.« دش عقاو 

: تبقنم

- میهاربا زا  دـنکیم  تیاکح  یلاـعت - هناحبـس و  ّقح - ینعی ، 0221224خ0 66 خ  َنیِرِخْآلا ». ِیف  ٍقْدِـص  َناِسل  ِیل  ْلَـعْجا  َو  : » یلاـعت هلوق 
. نیرفایب نامّزلا  رخآ  رد  وکین  ناسل  نم  يارب  تفگ : هک  مالّسلا - هیلع 

وا تیالو  یلو و 1221224خ0 67 خ  یلع  قدـص  ناسل  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  رقاب - دّـمحم  ماما  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد 
، هتـشاد لوذـبم  ار  وا  سمتلم  یلاـعت - هناحبـس و  ّقـح - نادرگ . نم  هـّیرذ  ار  یلع  ایادـخ ، راـب  تـفگ : مـیهاربا  دـش . ضورعم  مـیهاربا  رب 

.« دروآ لعف  هب  وا  شهاوخ 
،ص:56 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

نامیا هک  یناـسک  نآ  يا  ینعی ، 2221224خ0 68 خ  ْمُکِییُْحی ». اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » یلاـعت هلوق 
. ار امش  دنک  هدنز  هک  يزیچ  هب  ار  امش  دناوخ  هک  هاگره  دینک  تباجا  ار  لوسر  ادخ و  دیاهدروآ ،

یبا نب  یلع  تیـالو  مکییحی » اـمل  مکاـعد   » زا دارم  هک : تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  رقاـب - دّـمحم  ماـما  زا  مه  هیودرم  نبا  بقاـنم  رد 
.« یلو یلع  تیالو  هب  ار  امش  دناوخب  ینعی  تسا . ههجو - هّللا  مّرک  بلاط -

: تبقنم

نامیا هک  یناسک  نآ  يا  ینعی ، 3221224خ0 69 خ  ْمُْکنِم ». ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » یلاـعت هلوق 
. ار رمالا  یلوا  دینک  تعاطا  ار و  لوسر  ادخ و  دینک  تعاطا  دیاهدروآ ،

: هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  و 
.« تیعبت هب  ماّکح  ریاس  تلاصا و  هب  تسا  رمالا  یلوا  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  »

: دناهدومن داریا  لوق  ود  رمالا  یلوا  رد  نیرّسفم  : » هک درآیم  يزار  رخف  ریسفت  رد  و 
یلاعت ّقح  هک  دنرـشع  انثا  همئا  دارم  هک : تسا  لوقنم  قداـص  رفعج  ماـما  زا  اـما  اـملع . دـناهتفگ : ياهرمز  دـنیارما و  دارم  دـنیوگ : ياهقرف 

یلع ار - يدـحا  تعاـطا  هناحبـس  ّقـح  دـنادرگ  بجاو  هک  تسین  زیاـج  هک  اریز  هتـشاد ؛ لوـسر  دوـخ و  تعاـط  نیرق  ار  ناـشیا  تعاـطا 
نیا وهـس ؛ طـلغ و  زا  دوب  نمیا  تسوا و  نطاـب  لـثم  وا  رهاـظ  هک  دـناد  4221224خ0 70 خ  هک ]  ] وا تمـصع  دوشن  تباث  اـت  قـالطالا -

.« دنشاب يده  همئا  نّیعتم  سپ  املع ، دارفا  رد  تسین  لصاح  تافص 
ادـخ و ام  هّللا ، لوسر  ای  میتفگ  دـش ، لزان  هروکذـم  هیآ  نوچ  : » تفگ هک  تسا  يورم  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  هّمغلا  فشک  رد  و 

ترـضح نآ  دوخ ؟ لوسر  دوخ و  تعاط  هب  هدرک  نیرق  ار  ناشیا  تعاطا  یلاعت  قح  هک  دـنناسک  هچ  رمـالا  یلوا  سپ  مینادیم ؛ ار  لوسر 
: دومرف

رد تسا  فورعم  هک  یلع  نب  دمحم  نیسح و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  يو ،]  ] زا دعب  تسا و  یلع  ناشیا  لّوا  نم . زا  دعب  دنانم  يافلخ 
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یلع رگید  رفعج ، نب  یـسوم  رگید  رفعج ، رگید  ناسرب . نم  مالـس  ینیبب  هاگره  سپ  رباج . يا  ار  وا  یبایرد  هک  دشاب  دوز  رقاب ، هب  ۀـیروت 
نب

،ص:57 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دمحم هضرالا  یف  هّللا  هّجح  نم  تینک  مه  مان و  مه  رگید  یلع ، نب  نسح  رگید  دـمحم  نب  یلع  رگید  یلع و  نب  دـمحم  رگید  یـسوم و 

رباج و  دوخ . يایلوا  هعیـش  زا  دوش  بیاـغ  وا  ار و  ضرا  براـغم  قراـشم و  وا  تسد  رب  یلاـعت - هناحبـس و  ّقح - دـنک  حـتف  هک  نسح  نب 
هک داتـسرف  قلخ  هب  یتسار  هب  ارم  وا  هکنآ  ّبح  هب  دومرف : تبیغ ؟ رد  وا  زا  عافتنا  ار  وا  هعیـش  دـشاب  ایآ  هّللا ، لوسر  اـی  متفگ : نم  دـیوگ ،

یهانتمان ملع  نزخم  یهلا و  ّرـس  نونکم  زا  زار  نیا  رباج ، يا  وا . تبیغ  رد  وا  تیالو  هب  دنوش  عّفـشم  وا و  رون  هب  دندرگ  یئـضتسم  ناشیا 
.« نامرحمان زا  يراد  یفخم  هک  دیاب  تسوا ؛

قاّفتا تسا و  تباث  ناشیا  تمـصع  تماما و  هک  دـنايده  همئا  رمالا  یلوا  زا  دارم  هک  تسا  ینعم  نیا  دـیؤم  تاـیاور  تلـالد و  نیا  سپ 
. ناشیا تلادع  تبتر و  ّولع  رب  تسا  تما  عیمج 

: تبقنم

َو ٌریِذَن  َْتنَأ  امَّنِإ  ٌکَلَم  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولوُقَی  ْنَأ  َكُرْدَص  ِِهب  ٌِقئاض  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف  : » یلاعت هلوق 
ناقفانم نتفگ  ببـس  هب  یگنتلد  ار و  یحو  روما  یـضعب  ياهدـننک  كرت  وت  رگم  ینعی ، 5221224خ0 71 خ  ٌلیِکَو ». ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا 

هدنهددنپ ریذن و  زجب  دّمحم ، يا  وت  وا ؟ اب  دماین  نامـسآ  زا  هارمه  هتـشرف  دوخ  ای  دّمحم ، رب  دشن  هداتـسرف  ورف  یجنگ  نامـسآ  زا  ارچ  هک 
. امرفراک ءیش  ره  رب  تسادخ  یتسین و 

- هیلع هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  ۀمحّرلا - مهیلع  هیودرم - نبا  بقانم  يزار و  رخف  یسیع و  نب  یلع  میهاربا و  نب  یلع  ریـسفت  رد 
ةالاوم و وت  نم و  نایم  هک  متـساوخرد  ّلج - ّزع و  يادخ - زا  نم  هک  یتسرد  هب  ردارب ، يا  تفگ : یـضترم  اب  یفطـصم  : » هک تسا  يورم 
هک مدرک  سامتلا  دش و  لوذبم  زین  لؤسم  نآ  دـنک ، ةاخاؤم  وت  نم و  نایم  هک  مدومن  تلأسم  دـمآ و  لعف  هب  نم  شهاوخ  دزادـنا . ّتبحم 

رتهب دـشاب ، هنهک  کشم  رد  هک  امرخ  زا  عاص  کی  هّللا  و  تفگ : تبیغ  رد  وت  ناقفانم  زا  يدرم  سپ  درک . هچنانچ  دـنک ، نم  یـصو  ار  وت 
رب دنک  وا  تدـضاعم  تنواعم و  هک  یلاعت  ّقح  زا  ياهتـشرف  درکن  تساوخرد  ارچ  دومن . تلأسم  دوخ  راگدرورپ  زا  دـمحم  هچنآ  زا  تسا 

.« داتسرف هروطسم  هیآ  یلاعت - هناحبس و  ّقح - نیاربانب  جایتحا ؟ تّدش  هقاف و  رقف و  رب  دیامن  تناعتسا  نادب  هک  یجنگ  ای  نمشد ؟
،ص:58 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

لثملا برـض  ار  میرم  نب  یـسیع  نوـچ  ینعی ، 6221224خ0 72 خ  َنوُّدِـصَی ». ُْهنِم  َکـُمْوَق  اذِإ  اًـلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اََّمل  َو  : » یلاـعت هلوق 
. دننکیم ضارتعا  لثملا  برض  نآ  زا  دّمحم  يا  وت  موق  هک  میدرک 

: تفگ نم  اب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  : » هک تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا 
كاله وا  ّتبحم  رد  هتشاد  تسود  موق  ار  یسیع  هچ  مالّسلا . هیلع  یسیع - زا  تسا  یناتساد  یلثم و  یلع ، يا  میدید  وت  رد  هک  یتسرد  هب 

يارب دشن  یضار  لوسر  دنتفگ : تبیغ  رد  ناقفانم  سپ  دندش . كاله  وا  ینمشد  رد  دنتشاد ، نمـشد  یموق  دنتفگ و  هّللا  نبا  ینعی  دندش ؛
.« دش لزان  همیرک  هیآ  نیا  مرجال  یسیع ؛ ریغ  هب  یناتساد  یلثم و  چیه  رب  یلع 

: تبقنم
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ياههنیس رد  هچنآ  میدیشک  نوریب  ینعی ، 7221224خ0 73 خ  َنِیِلباقَتُم ». ٍرُرُـس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو  : » یلاعت هلوق 
. دنراد رگیدکی  يورایور  هتسشن  اهریرس  رب  هک  دنناردارب  لاح ، نیا  رد  همیمذ . تافص  هنیک و  زا  دوب  ّتنج  لها 

یّلـص رورـس - نآ  همطاف ؟ ای  نم  وت ، دزن  رتتسود  تسا  یکی  مادک  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : یلع  یـضترم  : » هک تسا  يورم  هریره  وبا  زا 
رثوـک ضوـح  رب  هک  ار  وـت  منیبیم  یخا ، اـی  یحو . زا  يرتزیزع  وـت  تسا و  رتتسود  نـم  دزن  همطاـف  دوـمرف : مّلـس - هـلآ و  هـیلع و  هـّللا 

نامسآ و ياههراتـس  ددع  هب  تساهقیربا ، ضوح  نآ  رب  هک  یتسرد  هب  ینکیم . رود  رثوک  ضوح  یلاوح  زا  ار  یقـش  مدرم  ياهداتـسیا ،
وت ناّبحم  یشاب و  نم  هارمه  وت  رگیدکی و  يورهبور  هتسشن و  اهریرس  رب  دیشاب و  ّتنج  رد  لیقع  رفعج و  نیسح و  نسح و  همطاف و  وت و 
رد ناشیا  زا  کی  چیه  دننکیمن  رظن  تفگ : هدومن ، تئارق  َنِیِلباقَتُم » ٍرُرُـس  یلَع  ًاناوْخِإ  : » همیرک هیآ  نآ ، زا  دعب  دنـشاب . ّتنج  رد  همه  زین 

.« دوب دنهاوخ  قرغتسم  یناّقح  لامک  لامج  هدهاشم  رد  همه  ینعی  دوخ ؛ بحاص  يافق 

: تبقنم

نآ خیب  لصا و  هک  ّتنج  رد  تسا  یتخرد  یبوط ، : » تفگ نیریـس  دـمحم  8221224خ0 74 خ  ٍبآَم ». ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  : » یلاـعت هلوق 
تسین ياهرجح  ّتنج  رد  و  دوب ]  ] بلاط یبا  نب  یلع  هرجح  رد 

،ص:59 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« دشابن نآ  رد  تخرد  نآ  ياههخاش  زا  یخاش  هک 

: تبقنم

هک ینامدرم  هب  فارعا  باحصا  دننک  ادن  ینعی ، 9221224خ0 75 خ  ْمُهامیِِسب ». ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  : » یلاعت هلوق 
. فارعا باحصا  مییام  : » هک تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  ّتنج . رب  فرشم  تسا  یهوک  فارعا  و  دنـسانشیم . ناشن  امیـس و  هب  ار  ناشیا 

.« ّتنج رد  مینک  لخاد  میسانشب ، ار  هکره 

: تبقنم

هک یناسک  هب  ار  باتک  میداد  ثاریم  هب  نآ  زا  دعب  ینعی ، 0321224خ0 76 خ  انِدابِع ». ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » یلاعت هلوق 
.« کئلوا نحن  : » دومرف نینمؤملا  ریما  دوخ . ناگدنب  زا  میدیزگرب 

. هورگ نآ  مییام  ینعی ،

: تبقنم

هیآ نیا  : » هک تسا  يورم  عفار  یبا  زا  هیـآلا . 1321224خ0 77 خ  ٍلْضَف » َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  : » یلاعت هلوق 
وبا بلط  هب  يرفن  دنچ  اب  ار  نینمؤملا  ریما  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - هک  اریز  هدـش ؛ لزان  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  همیرک 
عمج امـش  رهب  زا  گنج  بابـسا  وا  عابتا  نایفـس و  وبا  موق  هک  یتسرد  هب  تفگ : هدـید ، ار  ناـشیا  هعازخ  ینب  زا  یبارعا  داتـسرف و  ناـیفس 

.« ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  تفگ : ریما  دناهدرک .

: تبقنم

هقباس هک  یناـسک  نآ  هک  یتسرد  هب  ینعی ، 2321224خ0 78 خ  َنوُدَْعبُم ». اْهنَع  َِکئلوُأ  ینْـسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » یلاعت هلوق 
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. دناهدش هدرک  رود  مّنهج  زا  هورگ  نآ  ام ، زا  ار  ناشیا  تسا  لصاح  اهییوکین 
توالت هیآ  نیا  یبش  ریما  هک  اریز  هدـش ؛ لزاـن  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - یـضترم  نأـش  رد  هروطـسم  هیآ  : » هک تسا  يورم  ریـشب  ناـمعن  زا 

ال دناوخیم : تساخرب و  زامن  هب  دـنتفگ ، ةولـص  تماقا  نوچ  و  تسا . لصاح  ار  ناشیا  ینـسح  هقباس  هک  مناسک  نآ  زا  نم  تفگ : هدرک ،
. تسا لصاح  ینسح  هقباس  ار  ناشیا  هک  نانآ  ار  شتآ  گناب  دنونشیمن  ینعی ، 3321224خ0 79 خ  اهَسیِسَح ». َنوُعَمْسَی 

،ص:60 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

دینادرگ هاگآ  ینعی ، 4321224خ0 80 خ  ًابَِعل ». َو  ًاوَْهل  ْمُهَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  « » َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  : » یلاعت هلوق 
- رقاب دّـمحم  ماما  زا  دـناهتفرگارف . بعل  وهل و  هب  دوخ  نید  هک  یناـملاظ  رب  داـب  يادـخ  تنعل  هک  قیقحت  هب  ناـمدرم . ناـیم  هدـننک  هاـگآ 

.« تسا یلع  نینمؤملا  ریما  هدننکهاگآ  نیا  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر 

: تبقنم

نادنچ هد  ار  وا  دـمآ ، ییوکین  هنـسح و  اب  تمایق  زور  هکره  ینعی ، 5321224خ0 81 خ  اِهلاْثمَأ ». ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » یلاعت هلوق 
رکب ابا  خیـش  ام . نمـشد  يدـب  تسام و  ّتبحم  ییوکین  ینعی ، انـضغب ». ۀئّیّـسلا  انّبح و  ۀنـسحلا  : » دومرف یلع  یـضترم  و  دوب . ازج  باوث و 

: دیوگ يدابیاط 
: رعش

وت لگ  دشاب  هتشرس  رگا  مزمز  زووت  لزنم  دَوب  رگ  هبعک  هناخ  رد 
وت لصاحیب  ياهیعس  وت و  نیکسموت  لد  ردنا  دشابن  یلع  رهم  رگ 

: تبقنم

6321224خ0 82 خ ِراَّنلا ». ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  َنُونِمآ  ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » یلاعت هلوق 
دنانمیا زور  نآ  سرت  زا  دنفوصوم ، تافص  نیدب  هکنانآ  تسا و  باوث  نآ  زا  نیرتهب  ار  وا  سپ  دمآ ، ییوکین  هب  تمایق  رد  هکره  ینعی ،

. داتفارد يور  هب  خزود  رد  دمآ ، يدب  هب  هک  ره  و 
هنسح ینعی ، راّنلا ». یف  ههجو  یلع  هّللا  ۀّبکا  اهب  ءاج  نم  انضغب  ۀئّیّـسلا  تیبلا و  لها  انّبح  ۀنـسحلا  : » دومرف ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما 

. دنکفا يور  هب  شتآ  رد  ار  وا  هناحبس  ّقح  دمآ ، هئّیس  هب  هکره  ام . ضغب  هئّیس  میلوسر و  تیب  لها  هک  تسام  ّتبحم 
: هعطق

رثوک تبرش و  دلخ و  ّتنجیلع و  ناتسود  ِرهب  زا  تسه 
رقس ران  يادخ  يدیرفانشیادعا  ِرهب  يدوبن ز  رگ 

ررض  تائّیس  درادن ز  هکتانسح  نآ  تسا  یلع  ِیتسود 
رش يو  اب  تساهریخ  همه  هکهئّیس  تسا  یلع  ِینمشد  ،ص:61  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

رد همیرک  هیآ  نیا  تفگ : نامیلـس  نب  لتاقم  7321224خ0 83 خ  اُوبَـسَتْکا ». اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو  : » یلاـعت هلوق 
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.« دنتسبیم غورد  يو  رب  دندرکیم و  ریما  ياذیا  هدومن ، قاّفتا  قافن  لها  زا  دنچ  يرفن  هک  اریز  دش ، لزان  نینمؤملا  ریما  نأش 

: تبقنم

ار ناشیا  دش  رهاظ  هکنآ  زا  دعب  دـندرک  لوسر  تفلاخم  ینعی ، 8321224خ0 84 خ  ُمَُهل ». َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو  : » یلاعت هلوق 
یّلص یفطـصم - تفلاخم  ینعی ، یلع ». رما  یف  لوسّرلا  اّوقاش  : » تفگ هک  تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  رقاب - دمحم  ماما  زا  تیاده . هار 

. ههجو هّللا  مّرک  یلع - یضترم  راک  رد  دندرک  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا 

: تبقنم

زا دـش  لصاح  ندرک  هاـگآ  مـالعا و  ینعی ، 9321224خ0 85 خ  ِرَبْکَأـْلا ». ِّجَْـحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  : » یلاـعت هلوـق 
. ناکرشم زا  تسا  رازیب  يرب و  لوسر  ادخ و  هک  ربکا  جح  زور  نامدرم  يوس  هب  وا  لوسر  یلاعت و  يادخ 

هب دنادرگ  هاگآ  یلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  هب  تسا  تراشا  ندرک  هاگآ  نیا  هک  دـناقفتم  نیرـسفم  روهمج  : » دـیوگ بقانم  رد  هیودرم  نبا 
تسد هب  ار  روکذم  هروس  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - هک  دوب  نانچ  هعقاو  نیا  و  تئارب .»  » هروس زا  دناوخ  هک  هیآ  لهچ  نآ 

. دناوخب نارفاک  رب  هک  داتسرف  همّظعم  هّکم  يوس  هب  هداد  هنع - هّللا  یضر  رکب - وبا 
هب ماهدش  رومأم  دومرف : دناوخ و  راّفک  رب  هتفرگ و  رکب  وبا  زا  ار  روکذـم  هروس  ات  درک  هناور  هداد  دوخ  رتش  ار  یلع  یـضترم  زور  هس  دـعب 

.« دشاب نم  زا  یسک  ای  مشاب  نم  هک  هروس  نیا  ندیناسر 

: تبقنم

نب یلع  ضغب  هب  لوقلا » نحل  یف  مهّنفرعتل  : » دیوگیم يردـخ  دیعـس  وبا  0421224خ0 86 خ  ِلْوَْقلا ». ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  : » یلاـعت هلوق 
لوق و نحل و  رد  ار  قفانم  یسانشیم  هتبلا  ینعی  بلاط ؛ یبا 

،ص:62 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« دنراد یلع  یضترم  اب  هک  یتموصخ  ببس  هب  ناشیا  راتفگ  يدب 

: تبقنم

كورتم و هک  دنتشادنپ  نامدرم  ایآ  ینعی ، 1421224خ0 87 خ  َنُونَتُْفی ». ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  : » یلاـعت هلوق 
. دنوشن هدومزآ  ناشیا  میدروآ و  نامیا  دنیوگ  هک  دنوشیم  فاعم 

تیالو قیدصت  هب  دومرف : دـش ؟ دـنهاوخ  هدومزآ  زیچ  هچ  هب  مدیـسرپ : لوسر  زا  نم  : » هک تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا 
.« وت

: تبقنم

ماـحرالا و ولوا  ینعی ، 2421224خ0 88 خ  َنیِرِجاهُْملا ». َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اُولوُأ  : » یلاـعت هلوق 
. هّللا باتک  رد  دنایلوا  قح و  ال  رگیدمه ، رجاهم  دنشاب و  نمؤم  هک  کیدزن  ناشیوخ 

هّللا یّلـص  هّللا - لوسر  کیدزن  شیوخ  رجاهم و  نمؤم و  هک  اریز  دش ؛ لزان  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نارـسفم  قافتا 
. دوب وا  مّلس - هلآ و  هیلع و 
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: هقیدح نم 
ناج لد و  زا  يوگب  ردیح  حدمنامیا  تّوق  هب  ییانس  يا 
لوسر رادملع  رادمَلَع و  نآلوضف  يارس  تفآ  لضف  نآ ز 

داش شلامج  زا  ربمغیپ  مشچداماد  مه  یصو و  ار  یبن  مه 
شناج یفطصم  ِناج  ِهرمهشنادزی  هدرک  هک  یضترم 

ود ناشدبلاک  حور  کی  ود  رهود  ناشدرخ  هلبق و  کی  ود  ره 
نوراه یسوم و  وچ  ردارب  ودنودرگ  ِرتخا  وچ  هدنور  ود 

ریم ار  ورم  دوخ  عرش  رب  هدرکریدغ  زور  هب  یفطصم  بیان 
تسیکی لهج  وت ز  دزن  نید  رفکتسیکش و  تنیا  رد  رگا  جراوخ  يا 

: تبقنم

هللا یـضر  سابع - نب  هّللا  دبع  زا  3421224خ0 89 خ  ِتاِحلاَّصلا ». اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا  َو  : » یلاعت هلوق 
« ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ   » زا دارم  : » تفگ هک  تسا  يورم  امهنع -

،ص:63 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. ناملس یلع و  نینمؤملا  ریما  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَّلِإ   » زا تسا و  نیعل  لهج  وبا 

: تبقنم

مهاب دندومن  تیـصوت  ار ، قح  رگیدمه  اب  دندرک  تیـصو  ینعی ، 4421224خ0 90 خ  ِْربَّصلِاب ». اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلاـِب  اْوَصاَوت  َو  : » یلاـعت هلوق 
.« هدش لزان  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  یتسرد  هب  : » تفگ هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  ار . ربص 

: تبقنم

.« ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َوُه  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  ْنَم  َو  َوُه  يِوَتْسَی  ْلَه  : » یلاعت هلوق  5421224خ0 91 خ  ِِهنیِمَِیب ». َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  : » یلاعت هلوق 
ِنَم َو  اَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  : » یلاعت هلوق  7421224خ0 93 خ  ُهَلْـضَف ». ٍلْضَف  ِيذ  َّلُک  ِتُْؤی  َو  : » یلاـعت هلوق  6421224خ0 92 خ 
ِرَِّشب َو  : » یلاـعت هلوـق  9421224خ0 95 خ  ُّقَْـحلا » َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـمَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَـمَف  َأ  : » یلاـعت هلوـق  8421224خ0 94 خ  ِینَعَبَّتا ».
هّللا ناوـضر  قداـص - رفعج  ماـما  زا  1521224خ0 97 خ  َنوـُقِْفُنی ». ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  َو  : » هلوـق یلا  0521224خ0 96 خ ». َنیِذَّلا » َنِیتـِبْخُْملا 

. هدش لزان  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هروطسم  تایآ  هک : تسا  يورم  هیلع -
زا اجنیا  اـت  ار  تاـیآ  عیمج  4521224خ0 99 خ  یحوـُی » اـم  َضَْعب  ٌكِراـت  َکَّلَعَلَف  همیرک » هیآ  زا  [: » دیوگ 3521224خ0 98 خ  ] فلؤم

.« هدش هدرک  لقن  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  ظفاح  نیثّدحملا  زارط  بقانم 

: تبقنم

.« َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  : » یلاـعت هلوق 
دـندروآ و نامیا  هک  نانآ  وچمه  ار  ناشیا  مینادرگب  هکنیا  دـنتخاس  اهیدـب  تائّیـس و  هک  اهنآ  دنتـشادنپ  ایآ  ینعی ، 5521224خ0 100 خ 

. ناشیا يرواد  دومن  دب  هچ  تامم - تایح و  رد  هچ  ربارب - دندرک  کین  لمع 
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، ردب يازغ  رد  ثراح  نب  ةدـیبع  هزمح و  یلع و  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  دـش  لزان  همیرک  هیآ  نیا  : » هک درآیم  بقانم  رد  مزراوخ  بیطخ 
.« هبقع نب  دیلو  هبیش و  هبتع و  لاتق  تهج  دندرک  تزرابم  نوچ 

،ص:64 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

زا ینعی ، 6521224خ0 101 خ  ُرِظَْتنَی ». ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  : » یلاـعت هلوق 
دیهش ناشیا  زا  یضعب  دندوب ؛ هتسب  یلاعت  ّقح  اب  هک  ار  نامیپ  دهع و  نآ  دندروآ  ياجب  دنتفگ و  تسار  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  هلمج 

. دنرظتنم ناشیا  زا  یضعب  دندش و 
« ُهَبَْحن یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » زا دارم  دش و  لزان  هدیبع  هزمح و  یلع و  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  : » هک تسا  روطسم  بیطخ  بقانم  رد  مه 

دیهـش ات  دندرک  داهج  ازغ  رد  نینچمه  نمـشد و  هب  دننکن  تشپ  ازغ  چیه  رد  دندوب  هدرک  دهع  هک  امهنع - هللا  یـضر  دناهزمح - هدیبع و 
.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ُرِظَْتنَی » ْنَم  ْمُْهنِم  َو   » زا دارم  دندش و 

: تبقنم

ِهَّللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًاریِطَتْـسُم  ُهُّرَـش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  : » یلاعت هلوق 
زا دنـسرتیم  دـننک و  تعاط  رد  هک  يرذـن  هب  دـنیامنیم  افو  ینعی ، هرخآ . یلا  7521224خ0 102 خ  ًاروُکُـش » َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ال 

نادب دنجاتحم  دوخ  هک  يدوجو  اب  ماعط ، ّلج - ّزع و  يادخ - یتسود  هب  دنهدیم  اراکـشآ و  شاف و  وا  تدش  تنحم و  تسه  هک  يزور 
نیا زج  دـنیوگیم : لاح  نابز  هب  ای  لاقم  ناسل  هب  نامعطم  نیا  ار . يریـسا  ار و  ردـپیب  یلاسدرخ  ار و  هیامیب  شیورد  دـنیامنیم  راثیا  و 

. یساپس یتافاکم و  یشاداپ و  امش  زا  میهاوخیمن  یلاعت و  يراب  ياقل  بلط  يارب  ار  اهماعط  نیا  میناروخیم  هک  تسین 
هک دناقفّتم  نیرسفم  روهمج  یتا » له   » هروس تانّیب  تایآ  لوزن  ببس  رد  : » هک تسا  روطسم  ینیـسح  یظفاح و  جاّوملا و  رحب  ریـسفت  رد 

امـش نادنزرف  ات  دینک  يرذن  تفگ : ار  ءاسّنلا  ةدیـس  یـضترم و  دید و  ضیرم  ار  مالّـسلا - امهیلع  نیماما - هدـمآ و  نینمؤملا  دیـس  يزور 
و دـنتفرگ . هزور  ناشیا  دیـشخب . افـش  ار  نیطبـس  یلاـعت - هناحبـس و  ّقح - دـنریگ ) هزور  زور  هس  هک  دـندرک  رذـن  ناـشیا   ) دـنبای تحص 

. هتخپ نان  و  هدرک ، درآ  هتفرگ ، هنسح  ضرق  وج  يرادقم 
هناحبس و قح  هک  دیهد  ماعط  ارم  ینعی  نکسم . انا  تیبلا ، لها  ای  تفگ : هدمآ ، هناخ  رد  هب  ینیکسم  دننک ، راطفا  دنتساوخ  ماش  زامن  نوچ 

نادب دوخ  بیصن  نینمؤملا  ریما  درک .] لاؤس  دمآ و  هناخ  رد  هب  یلئاس  . ] دیامرف تمارک  ضوع  رد  ادخ  ياقل  تلود  ار  امش  یلاعت 
،ص:65 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زاب دنتفرگ . هزور  زور  رگید  هدینارذگ و  تعاط  هب  بش  هدوشگ و  هزور  صلاخ  بآ  هب  هدومن ، تقفاوم  زین  تیب  لها  ریاس  داد و  نیکسم 
هعمطا زا  هچنآ  دیسر . ناشیا  تقو  رس  هب  يریسا  زین  میس  بش  دندرک . راثیا  دوب  هک  یماعط  درک . لاؤس  دمآ  هناخ  رد  هب  یمیتی  راطفا  تقو 

. دندرب رسب  یهلا  تعاط  هب  بش  مامت  هدومن ، راطفا  صلاخ  بآ  هب  هداد و  وا  هب  دوب 
.« دنهدیم ربخ  ینعم  نیا  زا  زین  فلس  رباکا  زا  يدنچ  دش و  لزان  یتا » له   » هروس نآ  زا  دعب 

: دیوگ راونا  مساق  هاش 
اریما ار  نانمؤم  ییوت  قحلا  یلعاریبک  اکلم  هاشنهش  يا  الا 

ار یبن  يادخ  یصو  یلوربمیپ و  ثیدح  مالک و  ّصن  هب 
اریصب اعیمس  ینعم  هب  یتسه  هکلماک  ناسنا  دناوخ  ناوتیم  ار  وت 
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« اریطتسم هّرش   » زا نمیا  يدش  « رذّنلاب نوفؤی   » موص ادا  يدرک  وچ 
« اریسا امیتی   » رگید نیکسم  هبيداد  هکنآ  ماعّطلا » نومعطی   » دوب

: دیوگ راطع  خیش  اریرطمق »  » زا و  اسوبع » اموی   » زنمیا یتشگ  ادخ  زا  فاخن » ّانا   » ز
: دیوگ يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ  داد  یتا » له   » شناهج دنوادخداد  ادخ  ِرهب  زا  ینان  نیکسم  هب 

داشگب اههعلق  تشک و  نارفاکراّرک  ردیح  هک  يدینش  نآ 
: دیوگ یماج  انالوم  داتسرفن  شادخ  تیآ  هدفهنیوج  ِنان  صرق  هس  نآ  دادن  ات 

« یتا له   » رد ارت  رم  دمآ  اروکشم » کیعس  » یلو ارسا »  » رد تفگ  اروکش » ادبع   » ار حون 
: دیوگ یمشاه  ریما  ادخ  دیوگیم  دمح  تفاخن » ّانا   » رد زابدرک  دای  نوفاخت »  » ردنا ارت  رم  کیالم  اب 

ریسا میتی و  نیکسم و  هب  دادریما  ار  دوخ  تمسق  بش  هس  هچرگ 
: دیوگ ناملس  یتا » له   » هدئام وا  روخرداطع  میعن  دمآ ز  مرجال 

اوگ ملوق  رب  تسا  رذّنلاب » نوفؤی   » هیآافو رد  تلیلخ  اب  دزیا  هدرک  ربارب  يا 
اجر فوخ و  ِهر  رد  هرمه  لیربج  اب  هتشگبیکش  ربص و  ِهُک  رد  رسمه  بویا  اب  دوب 

: دیوگ لامک  یتا » له   » ردنا اروکشم » مکیعس   » تیارب زاتفگ  تفگ  اروکش » ادبع   » رگ رکش  رد  ار  حون 
« یتف ال   » جرب ِهَم  و  یتا » له   » دیشروخنیقی هدبز  نید  قلطم  ملع و  يایرد  ،ص:66  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ْمُهامیِـس ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » یلاعت هلوق 
نآ تسادخ و  هداتسرف  دّمحم  همجرت : 8521224خ0 103 خ  ِلیِْجنِْإلا ». ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف 

رثکا ینعی  ناگدننکدوجـس ؛ عوکر و  ار  ناشیا  ینیبیم  رگیدـکی . نایم  دـننابرهم  و  نارفاک ، رب  دـناظیلغ  تخـس و  دـنايو  اـب  هک  ناـنمؤم 
ياهیور رد  ناشیا  ياهتمالع  و  وا . يدونـشخ  باوث و  یتدایز  ینعی  ّلج - ّزع و  يادـخ - زا  یلـضف  دـنبلطیم  زامن و  هب  دنلوغـشم  تاـقوا 

. لیجنا تاروت و  رد  تسا  ناشیا  تفص  دش  روکذم  هک  فصو  نیا  هدجس . رثا  زا  تسا  رهاظ  ناشیا 
نایم رد  هروکذم  هیآ  دنیوگ : تنس  لها  زا  یضعب  تسا ؛ فالتخا  ار ]  ] عّیشت نّنست و  لها  ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو  : » هروکذم هیآ  رد  : » دیوگ فلؤم 

قیدـص رکب  وبا  دارم  ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو   » زا دـنیوگ  هتـسناد  يروص  تفالخ  بیترت  تّجح  هکلب  هدـش ، لزان  مهنع - هللا  یـضر  هعبرا - ياـفلخ 
تفـص ِراَّفُْکلا » یَلَع  ُءاَّدِشَأ   » و هدومن ؛ رایتخا  تقفاوم  راغ  بش  رد  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  راربا - دّیـس  اب  هک  اریز  هنع - هللا  یـضر  تسا -
نامثع فصو  ْمُهَْنَیب » ُءامَحُر   » و تسا ؛ قافتا  ار  املع  قافن  كرش و  لها  اب  وا  هلداجم  هثحابم و  رد  هچ  هنع - هللا  یـضر  باّطخلا - نب  رمع 

ات ًادَّجُس » ًاعَّکُر  ْمُهاَرت   » و تسا ؛ فورعم  تسا و  روهشم  هچنانچ  دوب و  محر  هلـص  تافـص  هب  فوصوم  وا  هک  هنع - هللا  یـضر  نافع - نب 
ره هک  يا ]  ] هبترم هب  تشذـگیم  تادابع  تاعاط و  فیاظو  هب  شتاقوا  رثکا  هک  ههجو - هّللا  مّرک  تسا - یلع  یـضترم  لاـح  ناـیب  رخآ ،
ِیف ْمُُهلَثَم   » ات ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو   » زا عّیـشت  لـها  داـقتعا  هب  و  دیـسریم . شاهیلاـع  هّیلع  ناـمداخ  عمـس  هب  يو  تولخ  زا  مارحا  ریبکت  رازه  بش 

.« هدش لزان  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  ِلیِْجنِْإلا »
تاذ دارم  ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو   » زا هک  دـنناسر  توبث  هب  هدروآ  دنـس  لیبس  رب  هرهاب  لیالد  هرهاـظ و  ياـهتّجح  تنـس  لـها  هربتعم  بتک  زا  مه  و 

. دوب وا  هدرازگ  زامن  مّلس » هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ - اب  هک  یسک  لّوا  هک  اریز  تسا ؛ ریما  تافص  یلاع 
ۀنس عبس  9521224خ0 104 خ  هّللا ]  ] لوسّرلا عم  تیّلـص  : » تفگ هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  لالّزلا  ةوفـص  باـتک  رد  هچناـنچ 

: تفگ هک  تسا  لوقنم  امهنع - هللا  یـضر  سابع - نبا  زا  يذمرت  حیحـص  رد  و  0621224خ0 105 خ » دحا . یّلصی  ادحا و  ملـسی  نا  لبق 
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نطاب رهاظ و  بسح  هب  هک  يداّحتا  تیعم و  برق  فرش و  نیا  زا  ریغ  و  بلاط ». یبا  نب  یلع  یبّنلا  عم  یّلص  نم  لّوا  »
،ص:67 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تنک : » ثیدح هچنانچ  تسین ؛ تکراشم  نآ  رد  ار  مارک  هباحص  ماظع و  تیب  لها  زا  یکی  چیه  تسا ، نیلسرملا  دّیـس  اب  ار  نینمؤملا  ریما 
« ماـع فلا  رـشع  ۀـعبرا  مدآ  قلخی  نا  لـبق  هسّدـقی 1621224خ0 106 خ  رّونلا و  کـلذ  هّللا  حّبـسی  اـعیطم  هّللا  يدـی  نیب  ارون  ّیلع  اـنا و 

نابز هتفرگ و  رانک  رد  هداد و  لسغ  ار  وا  لوسر  دش ، دلوتم  ریما  نوچ  دـنیوگ  و  تسا . ینعم  نیا  ربخم  هرخآ ، یلا  2621224خ0 107 خ 
[.« هدوب  ] هّللا لوسر  كرابم  ناهد  باعل  هدومن ، لوانت  ریما  هک  يزیچ  لّوا  هداهن و  شناهرب  اب  ناهد  رد  ار  دوخ  نایب  زجعم 

تسا رایسب  يولع  نم  يولهپ  نایم  رد  هک  شرع  ياروام  نم  زا  دیـسرپب  تفگ : ربنم  ربز  رب  يزور  : » هک دروآیم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  هچنانچ 
ار ءاسّنلا  ةدّیس  رورس ، هک  یماگنه  ات  تفاییم  شرورپ  راربا  دّیـس  راثآ  ضیف  رانک  رد  نانچمه  و  تسا ». رـشبلا  ریخ  ناهد  باعل  رثا  نیا  و 

دهاوخ وا  تسد  هب  زین  دـمحلا  ءاول  ترخآ  رد  دوب و  وا  تسد  هب  تانیاک  دّیـس  ملع  تاوزغ  یمامت  رد  دومرف و  نییعت  هرجح  هداد ، يو  هب 
دوخ اب  تبون  ود  ره  ار  وا  دینادرگ ، دـقعنم  ةاخاؤم  دـقع  هبترم  ود  هباحـص  نایم  رد  رورـس  نآ  نوچ  دوب و  هارمه  جارعملا  ۀـلیل  رد  و  دوب .

كوخا اـنا  : » تفگ رگید  تبوـن  ةرخـآلا 3621224خ0 108 خ » اینّدـلا و  یف  یخا  تنا  : » دومرف تبون  کـی  هچناـنچ  تسب ؛ تّوخا  دـقع 
زا دـعب  ار  رورـس  نآ  دوب و  هارمه  زین  هلهاـبم  تقو  رد  دوب و  لوسر  كراـبم  شود  رب  ناـتب  نتـسکش  ناـمز  رد  و  4621224خ0 109 خ »

كرابم ربق  زا  هک  یـسک  نیرخآ  هدرازگ و  زاـمن  ربمغیپ  هزاـنج  رب  هک  یـصخش  لوا  دروآرد و  ربق  هب  دومن و  نیفکت  داد و  لـسغ  تلحر 
لزان حتف  زا  دعب  ربیخ  يازغ  رد  هروکذم  هیآ  هک  اریز  تسوا ؛ تاکربلا  ضیاف  تاذ  فصو  زین  ِراَّفُْکلا » یَلَع  ُءاَّدِشَأ   » و دوب ؛ وا  هدمآ  نوریب 

- مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  : » هک تسا  روطـسم  نینچ  هریغ  ةوکـشم و  هّتـس و  حاحـص  ریـسافت و  ّلک  رد  لوزن  ببـس  هدش و 
يور ناشیا  درک و  هناور  گنج  هب  رابک  هباحـص  زا  یعمج  اب  هداد  ملع  تیار و  ار  باطخلا  نب  رمع  هعفد  ود  قیدص و  رکب  وبا  هبترم  کی 

تـسد هب  ار  تیآ  ترـصن  تیار  و  هلوسر » هّللا و  ّبحی  راّرف  ریغ  اراّرک  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  نّیطعال  : » دومرف رورـس  نآ  سپ  دـندروآ ؛ رارف  هب 
.« دش ریما  تسد  هب  حتف  نآ  دومرف و  هناور  هداد  نینمؤملا  ریما  تسرپقح 

.« يدومنن رارف  يدرک و  راّفک  رب  هلمح  رارکت  هب  هک  دناوخ  نآ  زا  راّرک  رباربا ، دّیس  ار  ریما  : » هک هدمآ  ۀیمالا  حرش  رد  و 
تـشپ يور  چـیه  هب  هک  يریـش  هدادـن و  تشپ  يور  چـیه  هب  اجیه  رد  هک  يدرمریـش  : » دـیوگ حاورالا  تهزن  بحاص  هک  تساـجنیا  زا  و 

: همیرک هیآ  دنکفایم و  هراپود  ار  هعلق  هن  هلمح  کی  رب  هک  يردفص  نآ  درکیم و  هراپ  ود  ار  رکشل  هرعن  کی  هب  هک  یلدرپ  نآ  هدرواین ؛
یَفَک َو  »

،ص:68 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ربخم زین  هتـشگ  روطـسم  ردص  رد  هدش و  لزان  دودبع  نب ]  ] ورمع گنج  رد  ریما  نأش  رد  هک  5621224خ0 110 خ  َلاتِْقلا » َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا 

.« تسا یلع  نینمؤملا  ریما  ِراَّفُْکلا » یَلَع  ُءاَّدِشَأ   » زا دارم  هک  تسا  ینعم  نیا 
محر هلص  طرف  زا  هک  اریز  هنع - هللا  یضر  نافع - نب  نامثع  فصو  هن  تسا  ریما  تافصالا  تاذ و  فیـصوت  زین  ْمُهَْنَیب » ُءامَحُر  : » دنیوگ و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - تفالخ  يوعد  ۀنعّللا - هیلع  دیلپ - دیزی  هک  دیسر  يّدحرس  هب  نانمؤم  هباحص و  نایم  تعزانم  تفلاخم و  وا 
نیلقّثلا و دّیس  هدرک  ور  هک  مکح  ناورم  یتسود  زا  یبارخ  همه  نیا  درکن و  یفطصم  تیب  لها  رب  هک  اهمتس  اهملظ و  هچ  هدومن ، مّلس - و 
هک ار  هبقع  نب  دیلو  ماش و  مکاح  ار  هیواعم  تخاس و  تلاسر  ترـضح  تفالخ  رما  ریزو  ار  وا  هک  دـش ؛ دوب ، امهنع - هللا  یـضر  نیخیش -

. دینادرگ هفوک  یلاو  تشاد ، لاغتشا  قسف  رمخ و  برش  هب 
ناورم و  دـیاشن . يرورـس  ار  رنهیب  دـیاین و  رنه  رورپسفن  زا  هک  دزاسن  طلـسم  مدرم  رب  ار  يرورپسفن  دـیاب  ناطلـس  هک : دـیوگ  يزیزع 

- امهنع هللا  یـضر  رکب - یبا  دّمحم  لتق  رب  هانگیب  نتـشاد و  رد  رب  نابرد  لثم  داهن ؛ اهتعدـب  هتفرگ  شیپ  یـصاعم  ساّنلا  ریاس  هب  روکذـم 
روهـشم هچنانچ  دنتـشک ؛ ار  هفیلخ  هتـشگ  قفّتم  هریغ  هباحـص و  رثکا  هک  دیناسر  ییاج  هب  راک  هرخآلاب  و  سایقلا . اذه  یلع  ندومن - مادـقا 
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هب نوچ  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  فصو  هّصاـخ  ْمُهَْنَیب » ُءاـمَحُر   » نیارباـنب سپ  تسا . روطـسم  هلوادـتم  هربـتعم  بتک  زا  يرثـکا  رد  تسا و 
شتیب لها  نوچ  دومنن و  راطفا  وج  درآ  هب  زج  دوب  ات  هدرک  فرطرب  روکذم  ياهتعدب  دومرف ، سولج  تفالخ  ریرـس  رب  يزوریف  ترـصن و 

. مشاب ریس  نم  دشاب و  هدنام  هنسرگ  یسک  نم  دهع  رد  ادابم  مراد  هظحالم  یتفگ : يدندرک ، ماعط  ندومن  لوانت  فیلکت 
رد دنویپرپ  هنهک  هماج  دومرفیم . هبطخ  ربنم  رب  نینمؤملا  ریما  هعمج  زور  : » هک تسا  روطسم  هحتاف »  » هروس حرـش  رد  یظفاح  ریـسفت  رد  و 
نآ تسین . ریما  لآم  هدوتـس  لاح  بسانم  نیا  هک  دروآ  رطاـخ  هب  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  تسد . رد  يریـشمش  اـمرخ  فیل  دـنب  اـب  تشادرب و 
یلع مدش ؛ لعفنم  نآ  هدنزود  زا  هک  مدینازود  هعقر  رب  هعقر  نادنچ  یتسرد  هب  دومرف : هتشگ  فرـشم  شاهدارا  رب  تیالو  ملع  هب  ترـضح 

ضرعم هب  دیآ و  رسب  ینامز  كدنا  هب  هک  یتذل  هب  مشاب  داش  هنوگچ  و  راب . شین  شـشون  تسا و  راخ  وا  لگ  هک  راک  هچ  ایند  تنیز  اب  ار 
يادتقم دنناوخ و  ریما  ارم  نانمؤم  هکنآ  هب  موش  یضار  ناسچ  دوب و  هنسرگ  اهمکش  زاجح  تیالو  رد  هک  مروخ  ریس  هنوگچ  دیآرد و  انف 

!« مشابن کیرش  ناشیا  اب  اهيراوشد  رد  دنناد و  دوخ 
،ص:69 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یضر ربنق - هدیرخ  ربطس  هماج  ود  نیلسرملا  دیـس  نامز  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » تفگ هک  تسا  يورم  تباث  نب  يدع  زا  و 
نامز رد  : » هک درآیم  ءادهّشلا  ۀضور  رد  و  دیـشوپرد ». ریما  ار  يرگید  درک ، رایتخا  هماج  ود  نآ  زا  یکی  ربنق  دینادرگ ؛ ّریخم  ار  هنع - هللا 
هدایپ هفوک  رازاب  رد  هک  دوب  عضاوتم  يّدح  هب  اما  دوب ؛ فّرصت  تحت  رد  دنقرمس  ّدح  ات  هرصب  زا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تفالخ 

يا یتفگیم : يدـندرک ، هوبنا  يو  رب  نوچ  يدنتـشگن . فقاو  دوخ  ریما  زا  دنتـشاد  لاغتـشا  يویند  تالماعم  هب  هک  یمدرم  تفریم و  هار 
.« دندادیم هار  دندومنیم ، عامتسا  ار  شزاونلد  زاوآ  مدرم  نوچ  دیهد . هار  ار  یلع  نانمؤم !

دنکیم تلالد  حیرـص  زین  مینکیم ، لمأت  تسا  ریما  نأش  رد  نیقیرف  ياملع  قاّفتا  هب  هک  رخآ  اـت  ًادَّجُـس » ًاـعَّکُر  ْمُهاَرت  : » ینعم رد  نوچ  و 
ار ناشیا  ینیبیم  دـیامرفیم : هناحبـس  ّقح  هک  اریز  هدـش ؛ لزان  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  ماـمت  ِلـیِْجنِْإلا » ِیف  ْمُُهلَثَم   » اـت ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو   » زا هک 

نیا هدجـس و  رثا  زا  تسا  راکـشآ  ادیوه و  ناشیا  ياهیور  رد  ناشیا  ياهتمالع  يادـخ و  زا  یلـضف  دـنبلطیم  ناگدننکدوجـس ؛ عوکر و 
تبث مهنع - هللا  یـضر  ماظع - هباحـص  زا  یکی  چـیه  مان  هکنآ  لاح  و  لیجنا . تاروت و  رد  تسا  ناشیا  تفـص  هدـش  روکذـم  هک  فصو 

زا هک  دیاشگ  ضارتعا  نابز  یـضرتعم  لحم  نیا  رد  رگا  و  تسا . ایطنـش »  » لیجنا رد  و  ایلیا »  » تاروت رد  هک  ایلوا  هاش  یمان  مان  زجب  هدـشن 
، هناحبـس ّقح  میظعت  تهج  زا  هک  تسا  نآ  باوج  دـیآ ؟ تسار  هنوگچ  درف  کی  رب  هدـش  عقاو  عمج  هغیـص  همه  رخآ ، اـت  ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو  »
تفگ و 6621224خ0 111 خ  َنیِذَّلا » اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » همیرک هیآ  رد  هچناـنچ  هدرک ، داـی  نینچ  ار  دوـخ  یلو 

غلبا ۀیانکلا   » نوچ هدادن و  هقدص  عوکر  رد  نینمؤملا  ریما  زج  هب  سک  چیه  هک  ارچ  تسین ؛ هار  ار  فالتخا  همیرک  هیآ  نیا  رد  هکنآ  لاح 
هار یلصا  دصقم  هب  دوب  یلزا  دنمتداعس  هکره  ات  هدش  مّلکتم  هراشا  هیانک و  هب  نوچمه  ترضح  نیاربانب  تسا ، برع  بأد  حیرصّتلا » نم 

بجح رد  هتـشگ ، تواقـش  هب  التبم  هدربنیپ  یناهن  رارـسا  بلاطم  هب  دـشاب  لصالا  یقـش  هکنآ  دـنادب و  ینّابر  مالک  قیاقح  قیاـقد  هدرب ،
، رخآ ات  ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو   » زا ّتنس  لها  لوق  هب  سپ  مینک ، عمج  هغیص  تیاعر  هروکذم  لیالد  دوجواب  میهاوخ  رگا  و  دنامب . یناملظ  یناسفن 
هب تبسن  مه  ریدقت  نیا  رب  هدش ؛ لزان  دندوب  رـضاح  ازغ  نآ  رد  هک  ینانآ  نأش  رد  مییوگب  نیاربانب  دیآ ؟ قداص  درف  کی  کی  رب  هنوگچ 

رثکا ازغ  نآ  رد  دیامرفیم و  ِراَّفُْکلا » یَلَع  ُءاَّدِشَأ   » هناحبـس ّقح  هک  ارچ  تیعبت ؛ هب  هباحـص  ریاس  هب  تبـسن  تسا و  ۀلاصالاب  نینمؤملا  ریما 
ناـیع ال وه  و   » تسا بلط  دهـشتسم  هن  نیا  هدـش و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تسد  هب  ربیخ  حـتف  دـندروآ و  رارف  هب  يور  هباـحص 

«. نایبلاب جاتحی 
،ص:70 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم
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7621224خ0 112 ُناجْرَْملا ». َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ِنایِْغبَی  ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِناـیِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  : » یلاـعت هلوق 
هب سپ  دنکن . زواجت  ّدح  زا  هک  تسا  یخزرب  ناشیا  نایم  دنامهاب . یقالم  هک  یتلاح  رد  ار  رون  يایرد  ود  هناحبـس  ّقح  تخیمایب  ینعی ، خ 

. ناجرم دیراورم و  ایرد  ود  نآ  زا  دیآیمرب  دینکیم ؟ بیذکت  دوخ  راگدرورپ  ياهتمعن  یمادک 
- يروث نایفس  دانسا  هب  یسراف  ناملس  ریبج و  نب  دیعس  تیاور  هب  ررد  هدمع و  ریسفت  يدرورهس و  نیّدلا  باهش  خویشلا  خیـش  باتک  رد 

: هک تسا  روطسم  هیلع - هّللا  ۀمحر 
ةاولّصلا مهیلع  نیسح - نسح و  ناجرم  ؤلؤل و  زا  یفطـصم و  دمحم  خزرب  امهنیب  زا  همطاف و  تسا و  یلع  یـضترم  نیرحبلا  جرم  زا  دارم  »

.« مالّسلا و 
ریما هب  صوصخم  هک  یتاـیآ  هک  دـش  روطـسم  نینچ  باـب  لوا  رد  هک  دـنک  ضارتعا  یـسک  رگا  دـیوگ : 8621224خ0 113 خ  فلؤم ] ]

مهریغ ناملـس و  هدـیبع و  هزمح و  هکلب  تسین  ریما  تاذ  هب  صوـصخم  تاـیآ  یـضعب  هکنآ  لاـح  دوـشیم و  هدرک  رکذ  تسا  نینمؤـملا 
هب تسا و  ۀـلاصالاب  ریما  هب  تبـسن  تایآ  نیا  لاـثما  لوزن  تسا ، تّما  ياوشیپ  ادـتقم و  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تسا  نآ  باوج  دـنلخاد ،

. دشاب هدوب  ههجو - هّللا  مّرک  ترضح - نآ  هب  صوصخم  هک  انامه  سپ  ۀعباتملاب ؛ نارگید 
هنأش 9621224خ0 114 خ یلاعت  هّللا  نوعب  لّوالا  باب  ّمت 

اهتشونیپ

______________________________

.« دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا   ...: » 200 و تایآ 102 ، ( 3  ) نارمع لآ  183 و ؛...  ، 172 تایآ 153 ، ( 2  ) ةرقبلأ خ - ( 1  ) 0180224خ0
. دش دای  نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  خ - ( 2  ) 7180224خ0

. باطخ نآ  زغم  مب : هخسن  رد  خ - ( 3  ) 7180224خ0
هیآ 55. ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 4  ) 1280224خ0

. سفن مب -: هخسن  رد  خ - ( 5  ) 4280224خ0
(. ص  ) دومرف نامه -: خ - ( 6  ) 4280224خ0

،ص:71 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

هیآ 207. ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 7  ) 6380224خ0
هیآ 274. نیشیپ ؛ خ - ( 8  ) 1480224خ0

هیآ 12. ( 58  ) ۀلداجملأ خ - ( 9  ) 5480224خ0
باحصا زا  یسک  دیهدب . دیاب  هقدص  نتفگ  زار  زا  شیپ  سپ  دییوگ ، نخـس  ادخ  لوسر  اب  هاگره  مب : هخـسن  رد  خ - ( 10  ) 6480224خ0

. یلع زا  ریغ  هب  درکن ، ضرع  یبلطم  تفگن و  زار  زور  هد  ات 
ار كرابم  دوجو  نآ  دنتفگیم و  زار  ادخ  لوسر  ترضح  اب  هتسویپ  هفیرش  هیآ  نیا  دورو  زا  لبق  هک  اینغا  نامه : خ - ( 11  ) 7480224خ0

. دندادیمن تسلاجم  لاجم  ار  افص  لها  ارقف و  دنتخادنایم و  بعت  تمحز و  هب 
رهاظ نّیبم و  نیلـسرملا  ریخ  نیبم  نیبج  رد  تهارک  تلالم و  رثا  ناشیا ، سولج  ۀلاطتـسا  ترثک و  زا  و  ناـمه -: خ - ( 12  ) 8480224خ0

. دنتشادن چیه  قّدصت  هجو  دندوب ، هّفص  ترسع و  لها  هچره  تشگ .
هیآ 13. ( 58  ) ۀلداجملأ خ - ( 13  ) 8480224خ0
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و. مب -: هخسن  رد  خ - ( 14  ) 0580224خ0
. ارّسیم دوش  نامه -: خ - ( 15  ) 1580224خ0

هیآ 12. ( 69  ) ۀّقاحلأ خ - ( 16  ) 5580224خ0
هیآ 18. ( 32  ) ةدجّسلأ خ - ( 17  ) 9580224خ0

هیآ 67. ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 18  ) 9680224خ0
هیآ 3. ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 19  ) 5880224خ0
هیآ 19. ( 9  ) ۀبّوتلا خ - ( 20  ) 1980224خ0

هیآ 20. نیشیپ ؛ خ - ( 21  ) 7980224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 22  ) 0090224خ0

هیآ 124. ( 2  ) ةرقبلأ خ - ( 23  ) 0090224خ0
. ناحتما مب -: هخسن  رد  خ - ( 24  ) 0090224خ0

هیآ 119. ( 9  ) ۀبّوتلأ خ - ( 25  ) 3090224خ0
هیآ 7. ( 13  ) دعّرلأ خ - ( 26  ) 8090224خ0

، دـتفیب تیادــه  هار  هـب  دــنک و  هتــسیاش  راـک  دروآ و  ناـمیا  دــنک و  هبوـت  هـک  سکره  : » هـیآ 82 ( 20  ) هــط خ - ( 27  ) 7190224خ0
.« شمزرمآیم

سپ درادب ، تسود  ار  یموق  هک  یسک  [. » توافت یکدنا  اب   ] ص 777 ج 1 ، راربألا ؛ ةّدع  رارسألا و  فشک  کن : خ - ( 28  ) 8190224خ0
.« تساهنآ زا  يو 

.« دراد كاپ  ار  امش  دنک و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  تیب ، لها  يا  : » هیآ 33 ( 33  ) بازحالأ خ - ( 29  ) 0290224خ0
: وگب دنک ، هلداجم  وت  اب  وا  هرابرد  هک  سکره  ياهدیسر ، یهاگآ  هب  هک  سپ  نآ  زا  : » هیآ 61 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 30  ) 5290224خ0
امـش ار و  دوخ  ناردارب  ام  ار ، دوخ  نانز  امـش  ار و  دوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادـنزرف  امـش  ار و  دوخ  نادـنزرف  ام  میروآ ، رـضاح  اـت  دـییایب 

.« میتسرفب نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  عّرضت  اعد و  هاگنآ  ار . دوخ  ناردارب 
هیآ 56. ( 33  ) بازحألأ خ - ( 31  ) 9290224خ0

.« تسین نم  تما  زا  دزادنا ، ییادج  یلع »  » فرح هب  نم  نادناخ  نایم  نم و  نایم  هکره  - » خ ( 32  ) 1390224خ0
.« سایلا نادناخ  رب  مالس  : » هیآ 130 ( 37  ) تافاّصلأ خ - ( 33  ) 3390224خ0

،ص:72 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

هیآ 33. ( 8  ) لافنألأ خ - ( 34  ) 5390224خ0
هیآ 5. ( 93  ) یحّضلأ خ - ( 35  ) 8390224خ0

هیآ 96. ( 19  ) میرم خ - ( 36  ) 1490224خ0
هیآ 24. ( 37  ) تاّفاّصلأ خ - ( 37  ) 5490224خ0

.« دنناگدیرفآ نیرتهب  دننکیم  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » هیآ 7 ( 98  ) ۀنّیبلأ خ - ( 38  ) 0590224خ0
هیآ 54. ( 55  ) رمقلأ خ - ( 39  ) 6590224خ0

رد دننابّرقم . نانیا  دناهداتفا . شیپ  کنیا  دندوب و  هتسج  تقبس  هک  اهنآ  رگید ، هس  : » 12 تایآ 10 - ( 56  ) ۀعقاولأ خ - ( 40  ) 3690224خ0
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.« تمعنرپ ياهتشهب 
هیآ 74. ( 23  ) نونمؤملأ خ - ( 41  ) 5690224خ0
هیآ 23. ( 42  ) يروّشلأ خ - ( 42  ) 9690224خ0

هیآ 43. ( 13  ) دعّرلأ خ - ( 43  ) 3790224خ0
.« تسا نآ  رد  ع )  ) یلع شناد و  رهش  ص ])  ) دّمحم نم -[  « ؛ ص 107 ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 44  ) 5790224خ0

.4 تایآ 1 - ( 53  ) مّجنلأ خ - ( 45  ) 0890224خ0
هیآ 4. ( 66  ) میرّحتلأ خ - ( 46  ) 5890224خ0

هیآ 8. نیشیپ ؛ خ - ( 47  ) 8890224خ0
.« دنناراگزیهرپ نانآ  درک ، شقیدصت  دروآ و  تسار  نخس  هک  یسک  و  : » هیآ 33 ( 39  ) رمّزلأ خ - ( 48  ) 2990224خ0

هیآ 25. ( 25  ) ناقرفلا خ - ( 49  ) 4990224خ0
هیآ 181. ( 7  ) فارعألأ خ - ( 50  ) 7990224خ0

.« تسا هتسر  هشیر  کی  زا  هنت  ود  هک  ییاهلخن  اهرازتشک و  روگنا و  ياهغاب  و  : » هیآ 4 ( 13  ) دعّرلاأ خ - ( 51  ) 3001224خ0
هیآ 14. ( 22  ) جحلأ خ - ( 52  ) 6001224خ0

.22 هیآ 19 - نیشیپ ؛ خ - ( 53  ) 7001224خ0
هیآ 41. ( 43  ) فرخّزلأ خ - ( 54  ) 9001224خ0

هیآ 43. ( 2  ) ةرقبلأ خ - ( 55  ) 2101224خ0
هیآ 34. ( 83  ) نیفّفطملأ خ - ( 56  ) 6101224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 57  ) 7101224خ0

هیآ 18. ( 48  ) حتفلأ خ - ( 58  ) 2201224خ0
. نیشیپ خ - ( 59  ) 3201224خ0

هیآ 64. ( 8  ) لافنألأ خ - ( 60  ) 6201224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 61  ) 8201224خ0
هیآ 19. ( 57  ) دیدحلأ خ - ( 62  ) 8201224خ0

و. مب -: هخسن  رد  خ - ( 63  ) 8201224خ0
هیآ 25. ( 33  ) بازحألأ خ - ( 64  ) 1301224خ0

.« تسا تدابع  زا  رتهب  ع )  ) یلع راقفلا ] وذ   ] تبرض بازحا  زور  - » خ ( 65  ) 3301224خ0
هیآ 84. ( 26  ) ءارعّشلأ خ - ( 66  ) 5301224خ0

،ص:73 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

و. مب -: هخسن  رد  خ - ( 67  ) 6301224خ0
هیآ 24. ( 8  ) لافنألأ خ - ( 68  ) 8301224خ0
هیآ 59. ( 4  ) ءاسّنلأ خ - ( 69  ) 1401224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 70  ) 5401224خ0
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هیآ 12. ( 11  ) دوه خ - ( 71  ) 1501224خ0
هیآ 57. ( 43  ) فرخّزلأ خ - ( 72  ) 4501224خ0

هیآ 47. ( 15  ) رجحلأ خ - ( 73  ) 8501224خ0
 ...« تسا یناسک  نآ  زا  وکین  هاگنتشگزاب  شوخ و  یگدنز  : » هیآ 29 ( 13  ) دعّرلأ خ - ( 74  ) 1601224خ0

هیآ 48. ( 7  ) فارعألأ خ - ( 75  ) 4601224خ0
هیآ 32. ( 35  ) رطاف خ - ( 76  ) 6601224خ0

، دنتـشگزاب گنج  زا  سپ  تسا . يروای  وکین  هچ  تسا و  هدنـسب  ار  ام  ادخ  : » 174 تایآ 173 - ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 77  ) 9601224خ0
.« دنتشاد هارمه  هب  ار  ادخ  لضف  تمعن و  هکیلاح  رد 

هیآ 101. ( 21  ) ءایبنألأ خ - ( 78  ) 1701224خ0
هیآ 102. نیشیپ ؛ خ - ( 79  ) 2701224خ0

تایآ 44 و 51. ( 7  ) فارعألأ خ - ( 80  ) 4701224خ0
هیآ 160. ( 6  ) ماعنألأ خ - ( 81  ) 6701224خ0

.90 تایآ 89 - ( 27  ) لمّنلأ خ - ( 82  ) 0801224خ0
دنرازآیم دنـشاب  هدرک  هک  یهانگ  چیهیب  ار  نمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  هک  یناسک  و  : » هیآ 58 ( 33  ) بازحألأ خ - ( 83  ) 6801224خ0

...«
هیآ 32. ( 47  ) دّمحم خ - ( 84  ) 8801224خ0

هیآ 3. ( 9  ) ۀبّوتلأ خ - ( 85  ) 0901224خ0
.« تخانش یهاوخ  ناشنخس  هویش  زا  : » هیآ 30 ( 47  ) دّمحم خ - ( 86  ) 4901224خ0

هیآ 2. ( 29  ) توبکنعلأ خ - ( 87  ) 7901224خ0
هیآ 75. ( 8  ) لافنألأ خ - ( 88  ) 0011224خ0

خ و ( 89  ) 5011224خ0
دـندروآ و نامیا  هک  اهنآ  رگم  تسا . نارـسخ  رد  یمدآ  هک  نامز ، نیا  هب  دـنگوس  : » 3 تایآ 1 - ( 103  ) رصعلأ خ - ( 90  ) 8011224خ0

.« دندرک هتسیاش  ياهراک 
.« دنهد شتسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  هک  سکره  اما  : » هیآ 7 ( 84  ) قاقشنالأ هیآ 19 ؛ ( 69  ) ۀّقاحلأ خ - ( 91  ) 0111224خ0

دوریم تسار  هار  رب  دوخ  دهدیم و  نامرف  لدـع  هب  ار  مدرم  هک  سک  نآ  اب  درم  نیا  ایآ  : » هیآ 76 ( 16  ) لّحنلأ خ - ( 92  ) 0111224خ0
.« تسا ربارب 

.« دهد تمعن  ار  یماعنا  هتسیاش  ره  و  : » هیآ 3 ( 11  ) دوه خ - ( 93  ) 0111224خ0
.« میناوخیم ادخ  يوس  هب  تریصب  نیع  رد  ار  ناگمه  مناوریپ ، نم و  : » هیآ 108 ( 12  ) فسوی خ - ( 94  ) 0111224خ0

.« تسا ّقح  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  دنادیم  هک  یسک  ایآ  : » هیآ 19 ( 13  ) دعّرلأ خ - ( 95  ) 0111224خ0
خ و ( 96  ) 0111224خ0

لد رد  دوش ، هدرب  ادـخ  ماـن  نوـچ   ] هک ناـنآ  هد . تراـشب  ار  ناگدـننکعضاوت  و  : » 35 تایآ 34 - ( 22  ) جـحلأ خ - ( 97  ) 0111224خ0
قافنا میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  و  دننارازگزامن ] دننایابیکش و  دسر  یتبیصم  اهنآ  هب  هک  ماگنه  نادب  دنسرتب و 

،ص:74 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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.« دننکیم
______________________________

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 98  ) 1111224خ0
.« يراذگاو میاهدرک  یحو  وت  رب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یخرب  هک  دابم  : » هیآ 12 ( 11  ) دوه خ - ( 99  ) 1111224خ0

هیآ 21. ( 45  ) ۀیثاجلأ خ - ( 100  ) 3111224خ0
هیآ 23. ( 33  ) بازحألأ خ - ( 101  ) 6111224خ0

.9 تایآ 7 - ( 76  ) ناسنالأ خ - ( 102  ) 9111224خ0
هیآ 29. ( 48  ) حتفلأ خ - ( 103  ) 3311224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 104  ) 6311224خ0
.« مدروآ اجب  زامن  درازگ ، زامن  دروایب و  مالسا  یسک  هکنآ  زا  شیپ  ادخ  لوسر  هارمه  لاس  تفه  - » خ ( 105  ) 6311224خ0

. هسّدقت مب : هخسن  رد  خ - ( 106  ) 7311224خ0
زا شیپ  لاـس ، رازه  هدراـهچ  رون  نآ  میدوب . يادـخ  تسد  ود  ناـیم  يروـن  ع )  ) یلع و  ص ])  ) دّـمحم نم -[  - » خ ( 107  ) 7311224خ0

.« درکیم سیدقت  حیبست و  تعاط و  ار  ادخ  مدآ ، شنیرفآ 
.« یتسه نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  ع ])  ) یلع وت -[  - » خ ( 108  ) 8311224خ0

.« متسه وت  ردارب  ص ])  ) دّمحم نم -[  - » خ ( 109  ) 8311224خ0
.« تسا هدنسب  ادخ  ار  نانمؤم  رازراک  رد  و  : » هیآ 25 ( 33  ) بازحألأ خ - ( 110  ) 1411224خ0

.« دنناوخیم زامن  هک  ینانمؤم  وا و  لوسر  تسادخ و  امش  ّیلو  هک  تسین  نیا  زج  : » هیآ 55 ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 111  ) 6411224خ0
.22 تایآ 19 - ( 55  ) نمحّرلأ خ - ( 112  ) 8411224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 113  ) 1511224خ0
. هنأش یلاعت  هّللا  نوعب  لّوالا  باب  ّمت  مب -: هخسن  رد  خ - ( 114  ) 2511224خ0

،ص:75 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هدومرف ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  بقانم  رد  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا - دیس  هک  یثیداحا  نایب  رد  میود  باب 

هراشا

بتک هب  هک  دـنامن  روتـسم  تسا ، روطـسم  هدومحم  هعومجم  نیا  رد  هک  یثیدـح  ره  هدوتـس و  هوجو  نسح  اب  ار  شتاکربلا  ضیاف  تاذ  و 
هرطخ عفد  هدروآ  تسد  هب  ار  بتک  نآ  دنک ، روطخ  سک  رطاف  رطاخ  همومضم  هرطخ  رگا  دش ؛ هدرک  بوسنم  نآ  يوار  عماج و  هربتعم و 

برع و يالـضف  املع و  عمج  هتفای و  دراوت  هلوادـتم  هربتعم  بتک  رد  هک  یثیداـحا  هاـگره  تسا . لـصاح  لـماک  نیقی  قیقحت  هب  دـیامن و 
. تسا یلصا  باطتسم  باطخ  هب  ینثتسم  یعضو و  هبیاش  زا  تسا و  ّربم  بایترا  کشالب و  دنشاب ، قفّتم  شداریا  رب  مجع 

: تبقنم

ۀعبرا مدآ  قلخی  نا  لبق  هسّدقی  رّونلا و  کلذ  هّللا  حّبسی  اعیطم  هّللا  يدی  نیب  ارون  ّیلع  انا و  تنک  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
: نیمسق همسقف  بلطملا  دبع  بلص  یف  هّرقا  یتح  بلـص  نم  هلقنی  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هّللا  قلخ  اّملف  ماع  فلا  رـشع 
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7781224خ0 1 خ هنم ». انا  یّنم و  ّیلعف  مالّسلا - هیلع  بلاط - یبا  بلص  یف  یلع  مسق  هّللا و  دبع  بلص  یف  یمسق  ّریصف 
رد نیّدلا  فرش  نیریاّسلا  لزن  یناغماّدلا و  نسحلا  مراکملا  وبا  نیعبرا  باتک  رد  همجرت :

،ص:76 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
باسنالا رحب  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  ینادمه و  یلع  دیـس  ریم  تاّدوم  مزراوخ و  بیطخ  بقانم  یعفاشلا 8781224خ0 2 خ و  ینب  زنک 

يادـخ هاگرد  هب  رون  نآ  میدوب و  رون  کی  یلع  نم و  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  یـسراف - ناملـس  زا  ۀـجح ، رفعج 
رون نآ  دیرفآ ، ار  مدآ  نوچ  لاس . رازه  هدراهچ  هب  دنیرفایب  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  درکیم ، سیدقت  و ]  ] حـیبست تعاط و  ّلج - ّزع و  یلاعت -
وزج ود  رب  ار  رون  نآ  سپ  داد . رارق  بلطملا  دـبع  بلـص  رد  ات  تخاسیم  لـقتنم  یبلـص  هب  یبلـص  زا  لازیـال  درک و  هیبعت  شبلـص  رد  ار 

.« مایلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  سپ  بلاط ؛ یبا  بلص  رد  ار  یلع  مسق  داد و  رارق  هّللا  دبع  بلص  رد  ارم  مسق  درک : تمسق 

: تبقنم

نا لبق  هسّدقی  یلاعت و  هّللا  حّبـسی  شرعلا  يدـی  نیب  دـحاو  رون  نم  ایلع  ینقلخ و  یلاعت  هّللا  ّنا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
نم انلقن  ّمث  حون  بلـص  یلا  هلئاح  انیف  کیهن  رهاط ال  نطب  ّبیط و  بلـص  نم  انلقن  ّمث  هبلـص  انکـس  مدآ  قلخ  اّملف  ماـع  یفلاـب  مدآ  قلخی 

هّللا و دـبع  یف  مسق  نیمـسق  راصف  بلطملا  دـبع  بلـص  یلا  انلـصو  یّتح  میهاربا  بلـص  یلا  هلئاح  انیف  کیهن  رهاط ال  نطب  ّبیط و  بلص 
ّبر روـن  نم  ناروـن  نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  یف  ّیلع  نم  یّنم و  روـن  عـمتجا  ّمث  یلع  هنم  جرخ  هنم و  تجرخف  بلاـط . یبا  یف  مـسق 

.« نیملاعلا
ارم و یلاعت  دنوادخ  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطسم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  تیاور  هب  ءادعّـسلا  تیاده  يراخب و  حیحـص  رد  همجرت :

. لاس رازه  ود  هب  دنیرفایب  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  يادخ  رون  نآ  تفگیم  سیدقت  حیبست و  هک  شرع  هنایم  دیرفآ  رون  کی  زا  ار  یلع 
رد میدـمآ  ات  یباجح  ام  نایم  رد  دوبن  كاپ و  مکـش  بلـص و  زا  میدومن  لاقتنا  سپ  مدآ . بلـص  رد  میدـش  نکاس  دـیرفآ ، ار  مدآ  نوچ 

هکنآ ات  مالّـسلا - هیلع  میهاربا - بلـص  ات  یباجح  ام  نایم  رد  دوبن  كاپ و  نطب  بلـص و  زا  میدرک  لقن  زاـب  و  مالّـسلا - هیلع  حون - بلص 
یبا بلـص  رد  رگید  مسق  تفای و  رارق  هّللا  دبع  بلـص  رد  مسق  کی  مسق : ود  رون  نآ  تشگ  سپ  بلطملا . دـبع  بلـص  هب  میدـش  لصاو 

. بلاط یبا  تشپ  زا  یلع  هّللا و  دبع  تشپ  زا  نم  مدمآرب  سپ  بلاط .
.« نایملاع راگدرورپ  رون  زا  دنرون  ود  نینسح  و  همطاف ؛ رد  یلع  نم و  رون  دش  عمج  سپ 

نم انا  تقلخف  بلاط . یبا  یلا  فصن  هّللا و  دبع  یلا  فصن  نیفـصن : راصف  : » هدـمآ ترابع  نیا  هب  ۀـیلالجلا  ۀـنازخ  رد  روطـسم  ثیدـح  و 
تفرگ و اج  هّللا  دبع  تشپ  رد  ياهمین  فصن : ود  رون  نآ  تشگ  سپ  ینعی ، ّیلع ». رون  يرون و  نم  اهّلک  راونالاف  ءزج . نم  یلع  ءزج و 

،ص:77 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. تسا یلع  نم و  رون  زا  راونا  همه  سپ  يوزج . زا  یلع  يوزج و  زا  نم  ماهدش  هدرک  ادیپ  سپ  بلاط . یبا  تشپ  رد  ياهمین 

انا تقلخ  هدیب  یسفن  يّذلا  و  یّمع ، نبا  یخا و  ای  ابحرم  تفگ : لوسر  دمآ . یفطصم  شیپ  یلع  یـضترم  یتقو  : » هک درآیم  دیهمت  رد  و 
هدرک ادیپ  هک  تسوا  تردق  دی  هب  نم  سفن  هکنآ  هب  مسق  نم و  ّمع  رسپ  نم و  ردارب  هب  داب  یمّرخ  یشوخ و  ینعی ، دحاو ». رون  نم  وه  و 

. رون کی  زا  وا  نم و  میدش 

: تبقنم

هّللا قلخی  نا  لبق  هّللا  لوسر  خا  ّیلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ۀـّنجلا ال  باب  یلع  بوتکم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ماع یفلاب  تاومّسلا 
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- یلاـعت هناحبـس و  ّقـح - هکنآ  زا  شیپ  تشهب  رد  رب  هدـش  هتـشون  : » تفگ لوـسر  هک  تسا  روطـسم  تاّدوـم  هّتـس و  حاحـص  رد  همجرت :
.« ادخ لوسر  ردارب  یلع  تسادخ و  هداتسرف  دّمحم  هّللا ، رگم  هلا  تسین  هک  لاس  رازه  ود  هب  ار  اهنامسآ  دنیرفایب 

: تبقنم

.« ّیلع ّالا  ینید  یّنع  يّدؤی  يدعب ال  هنمؤم  نمؤم و  ّلک  ّیلو  وه  یّلع و  نم  انا  یّنم و  اّیلع  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
تسا روطسم  هدانج  نب  یشبح  تیاور  هب  ةوکـشم  لبنح و  دمحا  دنـسم  حیباصم و  رجح و  نبا  هقرحم  قعاوص  هّتـس و  حاحـص  رد  همجرت :

دـنکن و ادا  نم . زا  دـعب  تسا  هنمؤـم  نمؤـم و  ره  مکاـح  یلو و  وا  مایلع و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتـسرد  هب  : » تفگ لوـسر  هک 
.« یلع رگم  ارم  نید  نم  زا  دناسرن 

: تبقنم

.« مهلضفا وه  یلع  و  نوعرف ؛ لآ  نمؤم  لیقزح  و  سی ؛ لآ  نمؤم  راّجنلا  بیبح  ۀثلث : نوقیدّصلا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
: تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  هقرحم  قعاوص  حیباصم و  حرش  رد  همجرت :

روطـسم ثیدح  و  تسا ». ناقیدص  همه  زا  لضفا  وا  بلاط و  یبا  نب  یلع  میوس ) لیقزح ، مود ) راّجن ، بیبح  لوا ) دناهس : اهتّما  ناقیدص  »
: هدمآ زین  ترابع  نیا  هب  خسن  زا  یضعب  رد 

،ص:78 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« مهلضفا یلع  نوقیّدّصلا و  مه  نوعرف و  لآ  نمؤم  نیسای و  بحاص  بلاط و  یبا  نب  یلع  نیع  ۀفرط  هّللاب  اورفکی  مل  ۀثلث  ممالا  قاّبس  »

: تبقنم

نم نوراه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  انامیا و  نینمؤملا  لّوا  تنا  امالـسا و  نیملـسملا  لّوا  تنا  یلع و  ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« یسوم

نبا تیاور  هب  نیعملا  لـالزلا  ةوفـص  رد  باـطخلا و  نب  رمع  باحـصا  هودـق  تیاور  هب  نیریاّـسلا  لزن  مراـکملا و  وـبا  نیعبرا  رد  هـمجرت :
يور زا  نینمؤم  لوا  ییوت  مالـسا و  يور  زا  ناناملـسم  لّوا  ییوت ، یلع  يا  : » دوـمرف لوـسر  هک  تسا  روطـسم  مهنع - هللا  یـضر  ساـبع -

.« یسوم زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  ییوت  نامیا و 

: تبقنم

.« يدعب ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
مقرا و نب  دیز  صاّقو و  نب ]  ] دعس زا  ءادعّسلا  تیاده  فیاحص و  ةوکـشم و  حیباصم و  يراخب و  ملـسم و  يذمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

هلزنم هب  نم  زا  وت  یلع ، يا  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  تاّدوم  رد  سیمع و  ءامـسا  زا  یبّنلا  فرـش  رد 
وت هدوب ، یسوم  تافص  هب  فوصوم  تالامک  لیاضف و  رد  نوراه  هچنانچ  ینعی  تسین ؛ يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  رگم  یسوم  زا  ینوراه 

.« تسین ارت  تسا  لصاح  ارم  هک  تّوبن  هبترم  رگم  ینانچ  نآ  نم  اب 

: تبقنم

.« يدعب نمؤم  ّلک  ّیلو  وه  هنم و  انا  یّنم و  ایلع  ّنا  ّیلع ؟ نم  نودیرت  ام  ّیلع ؟ نم  نودیرت  ام  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
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تیاور هب  هقرحم  قعاوص  ةوکشم و  حیباصم و  يذمرت و  حیحص  مکاح و  كردتسم  يزوج و  دنـسم  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  رد  همجرت :
تسا و نم  زا  یلع  هک  یتسرد  هب  یلع ؟ زا  دیهاوخیم  هچ  یلع ؟ زا  دـیهاوخیم  هچ  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  نیـصح  نب  نارمع 

.« نم زا  دعب  تسا  نمؤم  ره  یلو  مکاح و  وا  میوا و  زا  نم 
،ص:79 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: هموظنم همجرت 
یلو هب  نانمؤم  وچ  نک  ادتقانمؤم  ره  یلو  دمآ  یلع 

یلع نم ز  تسا و  نم  زا  یلع  هکدومرف  نینچ  ایبنا  رورس 

: تبقنم

.« ةرخآلا اینّدلا و  یف  یخا  تنا  یلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
نایم لوسر  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  رمع  هّللا  دبع  هداتق و  تیاور  هب  هقرحم  قعاوص  ةوکـشم و  حیباصم و  يذـمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

ای تفگ : هدـمآ  نیلـسرملا  دیـس  دزن  نینمؤملا  ریما  دادـن . يردارب  سک  چـیه  اـب  ار  یلع  یـضترم  داد ، يردارب  دوخ  باحـصا  زا  سک  ود 
اــیند و رد  ینم  ردارب  وـت  یلع ، يا  تـفگ : لوــسر  تـسیک ؟ 9781224خ0 3 خ  نم ]  ] ردارب يداد ، يردارب  هباحـص  ناـیم  هـّللا ، لوـسر 

.« ترخآ
یخا هّللا و  دبع  انا  لقف  دحا  كرکذ  ناف  كوخا  انا  یخا و  تنا  یسفنل  کتکرت  اّمنا  : » دومرف هک  تسا  روطسم  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد 

ّیبن ّهنا ال  ریغ  یـسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  یّنم  تنا  یـسفنلا و  ّالا  کترتخا  ام  ّقحلاب  ینثعب  يّذلا  باّذـک و  ّالا  كدـعب  اهیعدـی  هّللا ال  لوسر 
دای ار  وت  یسک  رگا  نیا  زا  دعب  وت . ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت  دوخ . يارب  زا  رگم  متـشاذگن  ار  وت  نم  یلع  يا  ینعی ، یثراو ». تنا  يدعب و 
قلخ هب  ّقحب  ارم  هک  ادخ  نآ  ّقح  هب  و  یباّذک . رگم  وت  زا  ریغ  دنکن  نم  يردارب  يوعد  یـسک  ملوسر و  ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  وگب  دـنک ،
نم زا  0881224خ0 4 خ  دعب ]  ] هکنآ زا  ریغ  هب  یسوم  زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  دوخ و  يارب  ّالا  مدرکن  رایتخا  ار  وت  نم  هک  هداتـسرف 

. ینم راوخثاریم  وت  تسین و  رگید  يربمغیپ 

: تبقنم

.« بلاط یبا  نب  یلع  وه  امالسا و  اهلّوا  ضوحلا  یلع  ادورو  ۀّمالا  هذه  لّوا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رثوک ضوح  رب  دوش  دراو  هک  تما  نیا  لوا  : » ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  روطسم  هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس  تیاور  هب  باعیتسا  رد 

: هک هدمآ  زین  ترابع  نیا  هب  باعیتسا  رد  مه  روکذم  ثیدح  و  تسا ». بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  مالسا و  يور  زا  تسا  تما  نیا  لوا 
.« بلاط یبا  نب  یلع  وه  امالسا و  مکلّوا  ضوحلا  یلع  اّودع  مکلوا  »

،ص:80 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« کنم انا  یّنم و  تنا  ّیلعل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
. وت زا  نم  ینم و  زا  وت  ار  یلع  رم  تفگ  لوسر  هک  تسا  يورم  بزاع  نب  ءارب  زا  يراخب  ملسم و  حیحص  رد  همجرت :

: تبقنم
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.« اینارصن وا  ایدوهی  ۀمیقلا  موی  هّللا  هثعبی  ایلع  يذا  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رـشح اسرت  ای  دوهج  ار  وا  یلاعت  يادـخ  ار  یلع  دـناجنرب  هک  یـسک  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  همجرت :

.« دنک

: تبقنم

- اهنع هللا  یـضر  هملـس - ّما  تیاور  هب  نیعبرا  رد  ینعی ، نوکن ». ثیح  ّیلع  نم  انا  یّنم و  ّیلع  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« میشاب هک  اجره  مايو  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » هک تفگ  لوسر  هک  تسا  روطسم 

: تبقنم

.« نودتهملا يدتهی  ّیلع  ای  کب  يداهلا و  ّیلع  رذنملا و  انا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
لوـسر هک  تسا  يورم  مهنع - هللا  یـضر  رباـج - زا  تاّدوـم  رد  ساـبع و  نبا  زا  نیعبرا  رد  دوعـسم و  نبا  زا  راـبخالا  سودرف  رد  همجرت :

.« دنبای تیاده  نایدتهم  یلع  يا  وت  هب  يداه و  تسا  یلع  ار و  قیالخ  ماهدننکمیب  نم  : » تفگ
[: هموظنم  ] همجرت

يداه یلع  رذنم و  منم  هکدومرف  يده  ِربهر  نآ  یبن 
ٍمْوَق ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » همیرک هیآ  هب  تعباتم  روکذـم  ثیدـح  دـیوگ : فلؤم  يداو  ره  درونهر  دربیمدوصقم  هبعک  هب  یپ  یلع  هب 

. تسا 1881224خ0 5 خ  ٍداه »
،ص:81 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هکرشا يرزا و  هب  ددشا  یخا  اّیلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  یسوم  یخا  لاق  امک  مکل  لوقا  ّینا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« يرما یف 

یـسوم مردارب  هک  میوگیم  نانچمه  هک  یتسرد  هب  : » دومرف لوسر  هک  تسا  روطـسم  ءادعّـسلا  تیاده  لبنح و  دـمحا  دنـسم  رد  همجرت :
نم راـک  رد  ار  وا  يو و  هب  نک  يوـق  ارم  تشپ  تسا ، نـم  ردارب  هـک  ار  یلع  يریزو ؛ نـم  لـها  زا  نـم  يارب  نادرگب  ایادـخ ، راـب  تـفگ :

.« زاسب کیرش 

: تبقنم

.« یلعب هتدّیا  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  بوتکم ال  شرعلا  یلع  اذا  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  اّمل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
بش : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  ارمحلا  وبا  زا  اسراپ  دمحم  هجاوخ  باطخلا  لصف  یفجن و  لضفلا  وبا  یضاق  ءافش  باتک  رد  همجرت :

.« یلعب هتدّیا  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  دوب : هتشون  شرع  رب  مدید  هاگان  دندرب ، نامسآ  رب  ارم  جارعم 

: تبقنم

.« نآرقلا یف  دحا ، هّللا  وه  لق  لثمک  ساّنلا  یف  ّیلع  لثم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رد صـالخا  هروـس  لـثم  هک  تسا  ناـنچ  ناـیمدآ  رد  یلع  لـثم  : » دوـمرف لوـسر  هک  تسا  روطـسم  راـبخالا  سودرف  نیعبرا و  رد  همجرت :
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فرـشا هک  یهلا  تافـص  تفرعم  تاذ و  تدـحو  رب  دـنکیم  تلالد  هچ  تسا ؛ نآرق  هروس  فرـشا  صالخا  هروس  هکناـنچ  ینعی  نآرق ».
. هناگی دیحو و  تالامک  عیمج  رد  تسا و  فرشا  لضفا و  قیالخ  نایم  رد  یلع  نینچمه  تسا ، تافص  تاوذ و  همه 

: هموظنم همجرت 
نآ زا  دمآ  هعبس  تآارقبقلخ  هب  دناسر  یلع  نآرق  ملع 

نآرق  رد  ُهَّللا » َوُه  ُْلق   » نوچ تسهقلخ  هرمز  هب  وا  تاذ  تبسن 
،ص:82 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« بطحلا راّنلا  لکأت  امک  بونّذلا  لکأی  بلاط  یبا  نب  یلع  ّبح  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ار ناهانگ  یلع  یـضترم  یتسود  : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  اـمهنع - هللا  یـضر  ساـبع - نب  هللا  دـبع  زا  تاّدوم  نیعبرا و  رد  همجرت :

.« ار مزیه  شتآ  هچنانچ  دنادرگیم ، تسین  دروخیم و 
: هموظنم همجرت 

تسا ناهانگ  هلمج  لکآراوشتآ  تیالو  هاش  ّبح 
تسا نازوس  هک  شتآ  زا  مزیهدزوسیم  تسا و  مزیه  ام  مرج 

: تبقنم

.« دحاو ءزج  ساّنلا  ءازجا و  ۀعست  ّیلع  یطعاف  ءازجا  ةرشع  یف  ۀمکحلا  تمسق  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
: هک تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  دوعسم - نب ]  ] هّللا دبع  یبلعث  ریسفت  رد  همجرت :

هداد سپ  وزج ؛ هد  رب  تمکح  هدش  هدرک  تمـسق  دومرف : رورـس  نآ  یلع ؟ ّقح  رد  ییوگیم  هچ  هک  ادخ  لوسر  زا  درک  لاؤس  یـصخش  »
.« نایناهج همه  هب  وزج  کی  وزج و  هن  یلع  هب  دش 

: هموظنم همجرت 
ار اهرنه  عبنم  نآ  تمکحتمسق  دش  هدرک  تفگ : یفطصم 

ار اهرگد  یکی  ار  یلع  ُهنهد  ناز  دش  هداد  وزج ، هد  دوب 

: تبقنم

.« بابلا تأیلف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
مکاح و كردتـسم  تاّدوم و  رد  يراصنا و  رباج  زا  یناربط  طسوا  رازب 2881224خ0 6 خ و  ءایلوالا  ۀیلح  يذمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

: دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  هقرحم  قعاوص 
ینعی دیایب ». رهش  نآ  رد  زا  وگ  ار ، ملع  دهاوخ  هک  یسک  سپ  نآ ؛ رد  یلع  مملع و  رهش  نم  »

،ص:83 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. لوسر زا  نتفای  هرهب  تسین  نکمم  ریما  هب  دننک  لّسوت  هکنآیب  3881224خ0 7 خ  اِهباْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  : » مکح هب 

: هموظنم همجرت 
ارم تسرد  یلع  مملع ، رهشنم  هک  تفگ  هچ  لمع  ملع و  رحب 
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ام رد  زا  قدص  هب  دیآرد  وگدیابیم  ملع  هک  ار  یسکره 

: تبقنم

.« اهباب ّیلع  ۀمکحلا و  راد  انا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هک تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  هقرحم  قعاوص  ءایلوالا و  ۀیلح  حیباصم و  ةوکـشم و  مکاح و  كردتـسم  يذـمرت و  حیحـص  رد  همجرت :
هب هنرگا  دیآرد و  يارـس  رد  زا  هک  دیاب  دوش ، تمکح  يارـس  رد  دهاوخ  هکره  يارـس ». نآ  رد  یلع  متمکح ، يارـس  نم  : » لوسر تفگ 

. دنادرگ هاتوک  دوصقم  نماد  زا  دیما  تسد  4881224خ0 8 خ  امُهَیِْدیَأ » اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو   » مکح

: تبقنم

.« هدلو یلع  دلاولا  ّقحک  ۀّمالا  هذه  یلع  ّیلع  ّقح  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ردپ هکنانچ  ینعی  دوخ ». دنزرف  رب  تسا  ردپ  ّقح  وچمه  تّما  نیا  رب  یلع  ّقح  : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  يراصنا  رباج  زا  نیعبرا  رد 

. دوشیم هدرک  ملع  هب  ریبعت  هک  تسا  تّما  نیا  يونعم  تایح  ببس  نینمؤملا  ریما  نینچمه  تسا ، دنزرف  يروص  تایح  ببس 
قیاقح و مولع  دـیامن و  عامتـسا  لد  ناج و  عمـس  هب  شنخـس  دـهن و  ریما  تعباـتم  هداـج  رب  داـقتعا  صـالخا و  مدـق  هک  یتخبکین  نآ  ره 
« نیراّدلا یف  ّیح  نینمؤملا   » يدمرـس تایح  هب  هتـشگ ، زیاف  میقم  میعن  يدبا و  تاّنج  هب  ددنب ، راک  نادب  دـنادب و  هدومرف  يو  هک  فراعم 

. ددرگ صوصخم 

: تبقنم

. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تّما  نیرتاناد  ینعی ، بلاط ». یبا  نب  یلع  یتّما  ملعا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
،ص:84 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هب نزوی  هدومع  ۀّمالا  هقالع و  ۀمطاف  هطویخ و  نیسحلا  نسحلا و  هاتّفک و  ّیلع  ملعلا و  نازیم  انا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« انل نیضغبملا  نیّبحملا و  لامعا 

ود ره  یلع  مملع و  يوزارت  نم  : » دومرف لوسر  هک  تسا  روطـسم  هنع - هّللا  یـضر  سابع - نبا  تیاور  هب  روکذـم  باـتک  رد  مه  همجرت :
نانمشد ناتـسود و  لامعا  وزارت  نیا  هب  دوشیم  هدرک  نزو  نآ ؛ دومع  ناماما  رگید  هقالع و  همطاف  اههتـشر و  نیـسح  نسح و  نآ و  هفک 

.« ام

: تبقنم

.« یتّما یضقا  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
لوسر هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  يردخ - دیعـس  وبا  زا  باعیتسا  رد  و  مالّـسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  زا  يذمرت  حیحـص  رد  همجرت :

.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم  تّما  رتلداع  : » تفگ

: تبقنم
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یناذا نم  یناذا و  دقف  ایلع  يذا  نم  ینـضغبا و  دقف  ایلع  ضغبا  نم  ینّبحا و  دقف  ایلع  ّبحا  نم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« هّللا يذا  دقف 

هک یـسک  : » دومرف لوـسر  هک  تسا  يورم  صاـقو  نب ]  ] دعـس زا  باـعیتسا  هقرحم و  قـعاوص  رازب و  دنـسم  یلع و  وـبا  دنـسم  رد  همجرت :
دناجنرب هک  یسک  ارم و  دراد  نمشد  قیقحت  هب  سپ  ار  یلع  دراد  نمشد  هک  یسک  ارم و  دراد  تسود  قیقحت  هب  سپ  ار  یلع  دراد  تسود 

.« ار ّلج - ّزع و  يادخ - دناجنر  قیقحت  هب  سپ  ارم  دناجنر  هک  یسک  ارم و  دناجنر  قیقحت  هب  سپ  ار  یلع 

: تبقنم

تیتوا یلثم و  انا  توا  مل  یلثم و  ارهـص  تیتوا  انا  ـال  دـحا و  ّنهتؤی  مل  اـثالث  تیتوا  ّیلع ، اـی  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« مکنم انا  یّنم و  مکّنکل  امهلثم و  بلص  نم  توا  مل  کبلص و  نم  نیسحلا  نسحلا و  تیتوا  اهلثم و  توا  مل  یتنبا و  لثم  ۀقیّدص 

،ص:85 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
زا سک  چیه  هدشن  هداد  هک  تلیـضف  هس  ار  وت  رم  دش  هداد  یلع ، ای  : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  ارمحلا  وبا  زا  یبّنلا  فرـش  رد  همجرت :

همطاف نوچ  ياهحوکنم  مود ) تسین ؛ ارم  دش و  هتشاد  ینازرا  وت  هب  نم  وچمه  يرسخ 5881224خ0 9 خ  هکنآ ) لوا  ارم . هن  ار و  قیالخ 
همطاف یلع و  ینعی  امش  نکیل  تسین . ارم  تسه و  ار  وت  وت  بلص  زا  نینـسح  نوچ  ینادنزرف  مّیـس ) و  تسین ؛ ارم  تسه و  ار  وت  نم  رتخد 

.« میامش زا  نم  دیتسه و  نم  زا  نیسح  نسح و  و 
مل یلثم و  ارهـص  تیطعا  طعا و  مل  اثالث و  تیطعا  ّکنا  یلع ، ای  : » هک هدـمآرد  رظن  هب  تراـبع  نیا  هب  ررّدـلا  رحب  رد  روطـسم  ثیدـح  و 

.« طعا مل  نیسحلا و  نسحلا و  لثم  تیطعا  طعا و  مل  ۀمطاف و  لثم  تیطعا  طعا و 

: تبقنم

یف یسوم  یلا  هدهز و  یف  ییحی  یلا  ههمف و  یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« بلاط یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هشطب ،

رد حون  هب  وا و  ملع  رد  مدآ  هب  دنک  رظن  هکنیا  دهاوخ  هک  یسک  : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  ارمحلا  وبا  زا  يدقاو  حیحـص  رد  همجرت :
.« بلاط یبا  نب  یلع  هب  دنک  رظن  هک  دیاب  سپ  وا ، تبیه  رد  یسوم  هب  وا و  دهز  رد  ییحی  هب  وا و  مهف 

هیوقت و یف  حون  یلا  هملع و  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرـس  نم  : » هک تسا  يورم  نینچ  ارمحلا  وبا  زا  مه  یبـّنلا  فرـش  رد  روکذـم  ثیدـح  و 
تیادـه راـبخالا و  رهاوـج  رد  بلاـط ». یبا  نب  یلع  یلا  رظنیلف  هتداـبع ، یف  یـسیع  یلا  هـتبیه و  یف  یـسوم  یلا  هـملح و  یف  مـیهاربا  یلا 

یف لـیئربج  یلا  هتبتر و  یف  لـیئاکیم  یلا  هتبیه و  یف  لیفارـسا  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  : » هک تسا  يورم  رباـج  زا  تراـبع  نیا  هـب  ءادعّـسلا 
یـسوم یلا  هلامج و  یف  فسوی  یلا  هنزح و  یف  بوقعی  یلا  هتّلخ و  یف  میهاربا  یلا  هتیـشخ و  یف  حون  یلا  هملـس و  یف  مدآ  یلا  هتلالج و 

، هقلخ هبـسح و  یف  دّمحم  یلا  هعرو و  یف  یـسیع  یلا  هتّنـس و  یف  سنوی  یلا  هدـهز و  یف  ییحی  یلا  هربص و  یف  بّویا  یلا  هتاجانم و  یف 
.« هریغ ادحا  عمجی  مل  هیف و  هّللا  عمج  ءایبنالا  لیاصخ  نم  ۀلصخ  نیعست  هیف  ّناف  ّیلع  یلا  رظنیلف 

لیئربـج يوس  هب  وا و  هبتر  رد  لـیئاکیم  يوس  هب  وا و  تبیه  رد  لیفارـسا  يوس  هب  درگنب  هک  دراد  تسود  سکره  : » لوسر تفگ  همجرت :
وا و یتسود  رد  میهاربا  يوس  هب  و  ّلج - ّزع و  يادـخ - زا  وا  سرت  رد  حون  يوس  هب  وا و  مالـسا  یتسرد  رد  مدآ  يوس  هب  وا و  یگرزب  رد 

زار رد  یسوم  يوس  هب  وا و  نسح  رد  فسوی  يوس  هب  وا و  هودنا  رد  بوقعی  يوس  هب 
،ص:86 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تدابع رد  یسیع  يوس  هب  وا و  ّتنس  رد  سنوی  يوس  هب  وا و  يراگزیهرپ  رد  ییحی  يوس  هب  وا و  ییابیکش  رد  بّویا  يوس  هب  وا و  نتفگ 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


لیاـصخ زا  تسا  تلـصخ  دون  وا  رد  هک  یتـسرد  هب  یلع . يوس  هب  دـنیب  هک  وگ  سپ  وا ، قـلخ  بسح و  یگرزب  رد  دّـمحم  يوـس  هب  وا و 
.« وا ریغ  رد  هن  وا  رد  یلاعت  يادخ  هدرک  عمج  هک  ناربمغیپ 

: تبقنم

.« ریبخ میلع  يا ، هللا ، تاذ  یف  سدنهم  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
. یلاعت يادخ  تاذ  رد  تسا  سدنهم  یلع  : » دومرف لوسر  هک  تسا  روطسم  باعیتسا  رد 

.« هاگآ اناد و  کین  ینعی ،

: تبقنم

دیعس وبا  تیاور  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  هّللا ». نید  یف  نشخال  ّهنا  هّللا  وف  ایلع  اوکشت  ساّنلا ال  اهّیا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
تیاکش مدرم  تفگ : لوسر  دندرک . لوسر  شیپ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تیاکش  نامدرم  زا  یضعب  : » هک تسا  روطـسم  يردخ 

. ادخ يارب  هناگی  نید و  رد  مکحم  ینعی  تسا ؛ تشرد  قیقحت  هب  وا  هک  ادخ  هب  دینکم . یلع 
تسوا و تفص  6881224خ0 10 خ  ٍِمئال » َۀَمَْول  َنُوفاخَی  ال   » دشیدنین هدیرفآ  چیه  تمالم  زا  دـنک ، یعـس  مالـسا  دـعاوق  تماقا  رد  نوچ 

.« وا نأش  رد  7881224خ0 11 خ  ِراَّفُْکلا » یَلَع  ُءاَّدِشَأ  »
ّهنا هّللا  وف  اـیلع  اوکـشت  ـال  : » هک تسا  يورم  تراـبع  نیا  هب  روکذـم  يوار  زا  مکاـح  كردتـسم  هقرحم و  قعاوص  رد  روطـسم  ثیدـح  و 

: همجرت هللا ». لیبس  یف  وا  هّللا  تاذ  یف  یشخال 
. ادخ هار  رد  ای  ادخ  تاذ  رد  تسا  رتهدنسرت  وا  قیقحت  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینکم ؛ یلع  هوکش 

: تبقنم

.« نمؤم هضغبی  قفانم و ال  ایلع  ّبحی  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
تـسود : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  اهنع - هللا  یـضر  هملـس - ّما  زا  ةوکـشم  يذـمرت و  حیحـص  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد  همجرت :

لوقنم ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  هقرحم  قعاوص  ملسم و  حیحـص  رد  و  نمؤم ». ار  وا  درادیمن  نمـشد  قفانم و  ار  یلع  درادیمن 
لوسر تسا  هدرک  دهع  هک  یتسرد  هب  ار ، قلخ  درک  ادیپ  هناد و  دینایور  هکنآ  اب  : » تفگ هک  تسا 

،ص:87 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« قفانم رگم  ارم  درادیمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ارم  درادیمن  تسود  هک  نم  هب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا -

: تبقنم

.« ّلج ّزع و  هّللا - تاذ  یف  سوسمم  ّهناف  ایلع  اّوبست  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
سوسمم وا  هک  دـییوگم  دـب  دـینکم و  ّبس  ار  یلع  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  هزجع  نب  بعک  تیاور  هب  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  همجرت :

.« ادخ تاذ  رد  تسا 

: تبقنم

.« ینّبس ایلع  ّبس  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
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لوسر هک  تسا  روطـسم  اهنع - هللا  یـضر  هملـس - ما  تیاور  هب  هقرحم  قعاوص  لبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  مکاح و  كردتـسم  رد  همجرت :
.« ارم درک  ّبس  قیقحت  هب  سپ  ار  یلع  درک  ّبس  هک  یسک  : » تفگ

: تبقنم

.« ةدابع ّیلع  یلا  رظنلا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
- قیدـص رکب  یبا  زا  باطخلا  لصف  رد  دوعـسم و  نبا  زا  فراعملا  رحب  هقرحم و  قعاوص  مکاح و  كردتـسم  یناربط و  مجعم  رد  همجرت :

.« تسا تدابع  یلع  یضترم  يوس  هب  ندرک  رظن  : » ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر 
: هموظنم همجرت 

تعاس ره  هنیس  هب  يدنبتسدنارگد  ِتعاطا  رد  یک  هب  ات 
تعاط دَوب  شخر  رب  رظن  هکیهاش  تعاطا  زا  باتم  ور 

: تبقنم

.« اینّدلا لهال  حبّصلا  بکاوک  ۀّنجلا  یف  رهظی  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
، تشهب هب  دـیآرد  نوـچ  یلع  : » تفگ لوـسر  هک  تـسا  يورم  کـلام  نـب  سنا  زا  یقهیب  یملید و  عـمج  هـقرحم و  قـعاوص  رد  هـمجرت :

.« ایند لها  رب  باتفآ  دننام  دشخردیم 
،ص:88 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: هموظنم همجرت 
زوریف علاط  هب  دیآرد  نوچنادیواج  تشهب  رد  یضترم 

زور هراتس  ندیشخرد  نوچنانج  لها  رب  شخر  دشخردیم 

: تبقنم

.« ةدابع ّیلع  رکذ  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هللا یـضر  رکب - یبا  زا  باطخلا  لصف  رد  و  اهنع - هللا  یـضر  هشیاع - نینمؤملا  ّما  زا  فراـعملا  رحب  قعاوص و  یملید و  عمج  رد  همجرت :

.« تسا تدابع  یلع  یضترم  رکذ  دومرف : لوسر  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع -
: هموظنم همجرت 

دش تداع  شادخ  رکذ  هکرهزور  همه  دنک  یلع  ریخ  رکذ 
دش تدابع  یلع  رکذ  تفگربمغیپ  هک  ارگ  تدابع  هب 

: تبقنم

.« ایلع ینیرت  یّتح  ینتمت  مهّللا ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هناور تقو  رد  يداتـسرف ، ییازغ  هب  ار  نینمؤملا  ریما  لوسر  : » هک تسا  روطـسم  هیطع  ّما  تیاور  هب  ةوکـشم  يذمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

.« منیب زاب  ار  یلع  ات  ارم  یناریمن  ایادخ ، راب  تفگ : هتشارفا  اعد  هب  تسد  ود  ره  تشاد ، وا  ياقل  هب  هک  یتّبحم  قوش و  تیاغ  زا  ندرک 
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: تبقنم

.« ۀّنجلا یف  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رد ههجو - هّللا  مّرک  یلع - : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  فوـع  نب  نمحّرلا  دـبع  تیاور  هب  هجاـم  نبا  يذـمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

.« تسا تشهب 

: تبقنم

. یحور کـحور ، یـسفن ؛ کـسفن ، کـبلق ؛ یبـلق ، یمحل ؛ کـمحل ، یمد ؛ کـمد ، یلع  اـی  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  یبـّنلا - لاـق 
8881224خ0 12 خ»

،ص:89 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نهاریپ نورد  ار  نینمؤملا  ریما  نیلسرملا  دیس  يزور  هک  دوب  نآ  ثیدح  نیا  دورو  ببس  : » هک تسا  روطـسم  قیاقحلا  روتـسد  رد  همجرت :

و دومرفیم ». روکذم  ثیدح  تلاح  نآ  رد  دومنیم و  یلو  یبن و  ّرـس  امیا  هب  دـش ؛ یکی  یـضترم  اب  یفطـصم  نت  هچنانچ  دروآرد ، دوخ 
یبارعا دـندوب . رـضاح  نیلقثلا  دّیـس  شیپ  نیماما  يزور  : » هک هدـمآرد  رظن  هب  نینچ  رگید  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  ءادعّـسلا و  تیادـه  رد 

. نم نارسپ  دومرف : دنتسیک ؟ ناشیا  هللا ، لوسر  ای  دیسرپ :
.« دومرف روکذم  ثیدح  هتفرگ ، هرانک  رد  ار  ریما  سپ  دنناشیا . مه  دومرف : دنیاجک ؟ یلع  نارسپ  تفگ :

: تبقنم

.« هینب ّیلعل و  کلذ  صّخر  ّمث  مسقا  انا  یطعی و  هّللا  مساقلا  وبا  انا  یتینک  یمسا و  نیب  اوعمجت  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
نادـنزرف زا  یکی  نوچ  ینعی   ) نم تینک  مسا و  ناـیم  دـینکم  عمج  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هریره  وبا  زا  یبـلعث  ریـسفت  رد  همجرت :

تینک مسا و  نیا  عمج  هک  دینادرگم ) دّمحم  شمان  دینک ، تینک  مساقلا  وبا  رگا  دینادرگم و  مساقلا  وبا  شتینک  دیهن ، دّـمحم  مان  ار  دوخ 
اور قیالخ  رب  سپ  مدّمحم . نم  تسا  دومحم  يادخ  منکیم و  تمسق  نم  دنکیم ، اطع  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نم  تاذ  تاصوصخم  زا 

ار دوخ  نادنزرف  ریما  هک  داد  تصخر  ار  وا  نادنزرف  یلع و  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب  دـنک . عمج  مساقلا  وبا  تینک  دّـمحم و  مسا  هک  دوبن 
.« دینادرگ مساقلا  وبا  تینک  درک و  دّمحم  مان 

- ههجو هّللا  مّرک  نینموملا - ریما  هحلط و  نایم  يزور  : » هک تسا  يورم  نینچ  هیلع - هّللا  ناوضر  هیفنح - دّمحم  زا  مکاح  كردتـسم  رد  و 
همه رب  تینک  مان و  نیا  عمج  لوسر  هکنآ  لاح  مساـقلا و  وبا  شتینک  هدرک و  دّـمحم  ماـن  ار  دوخ  دـنزرف  وت  تفگ : هحلط  دـش . تعزاـنم 

نآ هک  دنداد  یهاوگ  هدمآ ، لوسر  باحـصا  زا  یعمج  نک . رـضاح  ار  نالف  نالف و  دومرف : راّضح  زا  یکی  هب  ریما  هدـینادرگ . مارح  تما 
.« هتخاس مارح  تّما  ریاس  رب  هداد و  تصخر  وا  نادنزرف  ریما و  هب  رورس 

: تبقنم

ّتنط و بابلا  یلع  ۀقلحلا  ّتقد  اذاف  بهّذلا  حیافص  یلع  ءارمح  توقای  نم  ۀنجلا  باب  ۀقلح  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« یلع ای  یلع ، ای  تلاق :

،ص:90 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رب هدـیرفآ ، خرـس  توقای  زا  ياهقلح  ار  تشهب  رد  یلاـعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  : » دومرف لوسر  هک  تسا  روطـسم  بیطخ  بقاـنم  رد  همجرت :
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.« یلع ای  یلع ، ای  دیوگ : دیآرب و  يزاوآ  دننز ، ار  هقلح  نآ  تشهب  رد  رب  هاگره  هدرک . هیبعت  الط  ياههحفص 

: تبقنم

یندمح هّللا  یحواف  هّلل . دمحلا  لاقف : مدآ . سطع  هحور ، نم  هیف  خفن  مدآ و  یلاعت  هّللا  قلخ  اّمل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
مدآ ای  لاقف : معن . لاق : یلـسن ؟ نم  نانوکی  یهلا ، لاق : کتقلخ . ام  اینّدـلا  راد  یف  امهقلخا  نا  دـیرا  نادـبع  الول  یلـالج  یتّزعل و  يدـبع .

.« ۀّنجلا میقم  یلع  ۀمحّرلا و  یبن  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  شرعلا ال  یلع  بوتکم  اذاف  هسأر  عفرف  رظنا . کسأر و  عفرا 
مدآ یلاعت - هناحبـس و  ّقح - نوچ  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  دوعـسم - نب  هللا  دبع  زا  روکذم  باتک  رد  مه  همجرت :

ینعی يدـبع ؛ یندـمح  ّلـج - ّزع و  يادـخ - تفگ : سپ  هّلل . دـمحلا  تـفگ : درک و  هـسطع  مدآ  دـیمد ، وا  رد  دوـخ  حور  زا  دـیرفآ و  ار 
، منیرفایب ار  ناشیا  هک  تسا  نانچ  نم  تدارا  هک  يدوبن  هدنب  ود  شنیرفآ  زا  دوصقم  رگا  نم  لالج  تّزع و  هب  نم . هدـنب  ارم  درک  شیاتس 

رادرب رس  مدآ ، يا  هک  دش  نامرف  هاگنآ  یلب . دومرف : دوب ؟ دهاوخ  نم  لسن  زا  هدنب  ود  ره  نآ  یهلا ، تفگ : مدآ  یمدیرفاین . ار  وت  هنیآ  ره 
.« ۀّنجلا میقم  یلع  ۀمحّرلا و  یبن  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  دوب : هتشون  دید  دیجم  شرع  رب  درک و  رظن  هتشادرب  رس  مدآ  نک . هاگن  و 

: تبقنم

تمسقا باخ . نعل و  هّقح ، رکنا  نم  باط و  یکز و  ّیلع ، ّقح  فرع  نم  یلاعت  هّللا  نع  ایکاح  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« یناصع نا  هعاطا و  نم  ۀّنجلا  لخدا  ینعاطا و  نا  هاصع و  نم  راّنلا  لخدا  نا  یتّزعب 

: دومرف نم  هب  هناحبس  ّقح  : » یبن تفگ  هک  تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه  همجرت :
تّزع هب  مروخیم  دنگوس  دش . راکنایز  نوعلم و  ار  وا  ّقح  درک  راکنا  هک  یسک  دش و  شوخ  كاپ و  تخانـش ، یـضترم  ّقح  هک  یـسک 

تعاطا هک  ار  یـسک  تشهب  رد  منک  لخاد  ارم و  دنک  تعاطا  هچرگا  ار ، وا  دـنک  نایـصع  هک  ار  یـسک  خزود  رد  منک  لخاد  هکنیا  دوخ 
.« ارم دنک  نایصع  هچرگا  ار ، وا  دنک 

،ص:91 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

تـضرفا ّینا  ضایبب  هیف  بوتکم  ءارـضخ  سآ  هقروب  ّلج - ّزع و  هّللا - دـنع  نم  لیئربج  ینئاج  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« یّنع کلذ  مهغّلبف  یقلخ  یلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ۀّبحم 

دمآ : » تفگ لوـسر  هک  تسا  روطـسم  هنع - هللا  یـضر  يراـصنا - رباـج  تیاور  هب  راـبخالا  سودرف  رد  روکذـم و  باـتک  رد  مه  همجرت :
یلع یتسود  مدرک  ضرف  نم  هک  یتسرد  هب  يدیفس : هب  دوب  هتشون  يو  رد  سآ و  زا  زبس  یگرب  هب  یلاعت - هناحبـس و  ّقح - دزن  زا  لیئربج 

.« نم زا  ناشیا  هب  ار  ثیدح  نیا  ناسرب  سپ  دوخ ؛ قلخ  رب  ار 

: تبقنم

.« كریغ يریغ و  دجسملا  اذه  یف  بنجی  نا  ادحال  ّلحت  ال  یلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
قعاوص رازب و  دنسم  رد  تسا و  يورم  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ءادعّـسلا  تیاده  یبّیط و  ةوکـشم و  حیباصم و  يذمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

: تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  دعس  زا  هقرحم 
.« ار وت  ارم و  رگم  درذگ  بنج  دجسم  نیا  رد  هکنیا  تسین  لالح  زیاج و  ار  سک  چیه  یلع ، يا  »
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: تبقنم

.« انابضغ اّودع  یتأی  نییضار و  ۀمیقلا  موی  یتأف  کتعیش  تنا و  ّیلعل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ُْریَخ ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هیآ دـش  لزاـن  نوـچ  : » هک تسا  يورم  ساـبع  نبا  زا  هقرحم  قـعاوص  رد  همجرت :

ادخ و ار  امـش  دیایـضار  هک  یلاح  هب  تمایق  زور  دییآیم  وت  هعیـش  وت و  ار : یلع  یـضترم  رم  تفگ  لوسر  9881224خ0 13 خ  ِۀَّیِرَْبلا »
.« تسا كانمشخ  هکیلاح  رد  وت  نمشد  دیآیم  امش و  زا  ادخ 

: تبقنم

.« رفک دقف  یبا  نم  يدعب  رشبلا  ریخ  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
،ص:92 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رـشب نیرتـهب  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  ناـمیلا - نب  ۀـفیذح  زا  تاّدوم  ءادعّـسلا و  تیادـه  فیاحـص و  رد  همجرت :
.« تسا رفاک  قیقحت  هب  سپ  دنک ، ابا  هک  یسک  نم ؛ زا  دعب  تسا  یلع  یضترم 

: تبقنم

.« ارفاک ناک  هنم  جرخ  نم  انمؤم و  ناک  هیف  لخد  نم  ۀّطح  باب  یلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رافغتـسا هبوت و  رد  یلع  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  ساـبع - نبا  زا  تاّدوـم  قـعاوص و  ینطق و  راد  دارفا  رد  همجرت :

.« رفاک رد ، نآ  زا  دوش  نوریب  هک  ره  ددرگ و  نمؤم  رد ، نآ  رد  دیآرد  هکره  تسا ؛
: هموظنم همجرت 

رطضم وا  فْوط  هب  نامیا  رفکتسا و  باب  ایلوا  ناطلس  ِتاذ 
رفاک دَوب  نآ  زا  جراخ  هکناونمؤم  دَوب  وا  رد  لخاد  هکره 

: تبقنم

.« یندب نم  سأرلا  ۀلزنمب  یّنم  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
تـسا يورم  سابع  نبا  زا  هقرحم  قعاوص  تاّدوم و  راـبخالا و  سودرف  یملید و  عمج  رد  بزاـع و  نب  ءارب  زا  بیطخ  بقاـنم  رد  همجرت :

.« ندب زا  تسه 0981224خ0 14 خ  رس  ياج  هب  نم  زا  یلع  : » تفگ لوسر  هک 
: هموظنم همجرت 

نم اب  یلع  یضترم  ِتبسنتبسن  یمشاه  ِرادرس  تفگ 
ندب تسا و  رس  ِتبسن  شتبسنار  رس  ندب  اب  تسه  یتبسن 

: تبقنم

92 ص :  تبقنم ..... : نتم 92  یفشک  يوضترم ، بقانم 
.« یّتش راجشا  نم  ساّنلا  ةدحاو و  ةرجش  نم  ّیلع  انا و  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - ل 

نم و : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  تاّدوم  رد  يراصنا و  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  هقرحم  قعاوص  یناربط و  طسوا  رد  همجرت :
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زا رگید  نایمدآ  میتخرد و  کی  زا  یلع 
،ص:93 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« هدنکارپ ناتخرد 
: هموظنم همجرت 

هرفک لتاق  نأش  رد  تفگيادخ  لوسر  تفرعم  ِرجش 
هرجش یکی  زا  ود  ره  وا  نمتسیرجش و  زا  کیره  سان  ِتقلخ 

: تبقنم

.« بلاط یبا  نب  یلع  بلص  یف  یتّیرذ  لعج  هبلص و  یف  یبن  ّلک  ۀّیرذ  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
لوسر هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  بیطخ  بقانم  رد  رباج و  زا  تاّدوم  رابخالا و  سودرف  هقرحم و  قعاوص  یناربط و  طسوا  رد  همجرت :

یلع بلص  رد  ارم  هیرذ  دینادرگ  1981224خ0 15 خ  و ]  ] وا بلـص  رد  ار ]  ] ربمغیپ ره  لسن  دینادرگ  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  : » تفگ
.« بلاط یبا  نب 

: هعطق
یبن هتسجخ  نآ  بلص  زا  دادرواد  ياهریبن  ار  یبن  ره 

یلع ِبلص  ادخ ز  هدرک  قلخار  وا  هریبن  ام  یبن 

: تبقنم

.« اوفک ۀمطافل  ناک  امک  ایلع  هّللا  قلخی  مل  ول  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
، ار یلع  یلاعت  يادخ  دیرفآیمن  رگا  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  اهنع - هللا  یضر  هملـس - ّما  زا  تاّدوم  رابخالا و  سودرف  رد  همجرت :

.« يرسمه ار  همطاف  دوبیمن  هنیآره 
: هموظنم همجرت 

رورپنید ِهاش  نأش  رد  تفگقلخ  ِرتهب  ایبنا و  ِرتهم 
رسمه همطاف  تشادیمن  دوخقولخم  يدشیمن  رگ  یلع  هک 

: تبقنم

یقلخ و نم  یتوفـص  دّمحمب  ندع  ۀّنج  تسرغ  انا  شرعلا  قاس  یلع  اتبثمیب  يرـسا  ۀلیل  تیأر  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ّیلعب هتدّیا 

بش نوچ  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطسم  ارمحلا  وبا  تیاور  هب  ءایلوالا  ۀیلح  رد  همجرت :
،ص:94 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نم هدیزگرب  دّمحم  ماهتـشک . ناتخرد  عاونا  هب  ار  ندع  متـشهب  دنوادخ  هک  نم  هتـشون : شرع  قاس  رب  مدید  دندرب ، نامـسآ  رب  ارم  جارعم 
.« ماهداد دییأت  یلع  هب  ار  وا  نم ، شنیرفآ  زا  تسا 

: تبقنم
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.« یثراو یّیصو و  ایلع  ّنا  ثراو و  ّیصو و  ّیبن  ّلکل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هب تسا ؛ یثراو  یـصو و  ار  يربمغیپ  ره  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  هدیرب - زا  تاّدوم  رابخالا و  سودرف  رد  همجرت :

.« تسا نم  ثراو  یصو و  یلع  هک  یتسرد 
: هموظنم همجرت 

یبن تفگ  هک  رمش  ار  یضترمادخ  لوسر  ِثراو  یصو و 
یلع تسا  نم  ِثراو  یصودوب و  ثراو  یصو و  ار  یبن  ره 

: تبقنم

.« بلاط یبا  نب  یلع  ّبح  نمؤملا  ۀفیحص  ناونع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
لاـمعا هفیحـص  همانرـس  : » ادـخ لوسر  تفگ  هک  تسا  يورم  کـلام  نب  سنا  زا  هقرحم  قـعاوص  تاّدوـم و  بیطخ و  بقاـنم  رد  همجرت :

.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  نمؤم ،
: هموظنم همجرت 

بلاغ رورس  ِمان  دَُوبنوا  رد  هکنآ  تسا  كرشم  همان 
بلاط وب  نب  یلع  ِیتسودنمؤم  همان  ناونع  تسه 

: تبقنم

.« ناک ثیح  هعم  ّقحلا  ردا  مهّللا  ایلع  هّللا  محر  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
: دومرف لوسر  هک  تسا  روطسم  نینمؤملا  ریما  تیاور  هب  هّتس  حاحص  رد  همجرت :
.« دشاب هک  اجره  نادرگ  ریاد  یلع  اب  ار  ّقح  ادنوادخ ، ار ؛ یلع  ادخ  دنک  تمحر  »

،ص:95 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« ناملس راّمع و  ّیلع و  ۀثلث  یلا  قاشت  ۀّنجلا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
یتسرد هب  : » دومرف لوسر  هک  تسا  روطسم  کلام  نب ]  ] سنا تیاور  هب  هقرحم  قعاوص  مکاح و  كردتسم  يذمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

.« یسراف ناملس  رسای و  راّمع  بلاط و  یبا  نب  یلع  صخش : هس  ياقل  هب  تسا  قاتشم  تشهب  هک 

: تبقنم

هولزنا یّتح  يراصّنلا  هّبحا  هّما و  اوّمهتا  یّتح  دوهیلا  هتـضغبا  یـسیع  نم  الثم  کیف  ّنا  یلع ، ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« ینتهبی نا  یلع  ینانش  هلمحی  ضغبم  یف و  سیل  امب  ینطرفی  طرفم  ّبحم  نانثا  یف  کلهی  یلع : لاق  ّمث  هل . تسیل  یّتلا  ۀلزنملاب 

هّللا مّرک  نینمؤملا - ریما  تیاور  هب  هقرحم  قعاوص  ةوکـشم و  مکاح و  كردتـسم  یلع و  وبا  رازب و  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد  همجرت :
ناتهب ار  شردام  هک  یّتح  دـنتفرگ ، نمـشد  ار  وا  دوهی  هک  یـسیع  زا  تسا  یلثم  وت  رد  یلع ، اـی  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  ههجو -

: تفگ ریما  سپ  دنتفگ . هّللا  نبا  ینعی  دوبن ؛ ار  وا  رم  تلزنم  نآ  هک  دندرک  تابثا  یتلزنم  ّتبحم  طرف  زا  دنتفرگ و  تسود  اسرت  دـندرک و 
تیهولوا و هبترم  نآ  دوبن و  تلزنم  نآ  نم  رد  هک  دـنک  تابثا  یتلزنم  هب  ارم  ّتبحم  طرف  زا  هکنآ ) یکی  دـنوش ؛ كاله  نم  رد  هفیاط  ود 
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.« دیوگب دب  نم  ّقح  رد  هک  دراد  نآ  رب  ار  يو  نم  توادع  هکنآ ) میود  تسا ، تّوبن 

: تبقنم

اهلـصا و اناف  ةدـحاو ؛ ةرجـش  نم  تنا  انا و  تقلخ  یّتش و  راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هّللا  ّنا  ّیلعل  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
. اهناصغا نیسحلا  نسحلا و  اهعرف و  تنا 

.« ۀّنجلا یف  هّللا  هلخدا  اهنم  نصغب  ّقلعت  نمف 
رد لوسر  يزور  : » هک تسا  روطـسم  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  تیاور  هب  ءاـیلوالا  ۀـیلح  تاّدوم و  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد  همجرت :

هدـیرفآ تخرد  کـی  زا  وت  نم و  هدـنکارپ و  ناـتخرد  زا  ار  ناربمغیپ  دـیرفآ  یلاـعت  ّقح  هک  یتـسرد  هب  تفگ : یلع  یـضترم  اـب  تاـفرع 
، دریگ ّقلعت  تخرد  نیا  ياههخاش  زا  ياهخاش  هب  هکره  سپ  نآ .]  ] ياههخاش نیـسح  نسح و  عرف و  وت  متخرد و  نآ  لصا  نم  میاهدش ؛

.« دروآ دورف  تشهب  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ 
،ص:96 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

نم ینـضغبا و  دـقف  اـیلع  ضغبا  نم  هّللا و  ّبحا  دـقف  ینّبحا  نم  ینّبحا و  دـقف  اـیلع  ّبحا  نم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـّنلا - لاـق 
.« هّللا ضغبا  دقف  ینضغبا 

تسود هک  یسک  : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  اهنع - هللا  یضر  هملـس - ّما  زا  هقرحم  قعاوص  رد  ناملـس و  زا  يذمرت  ننـس  رد  همجرت :
نمشد هک  یسک  ار و  يادخ  هتـشاد  تسود  قیقحت  هب  ارم  دراد  تسود  هک  یـسک  ارم و  تسا  هتـشاد  تسود  قیقحت  هب  سپ  ار  یلع  دراد 

.« هتشاد نمشد  ار  يادخ  قیقحت  هب  ارم  تشاد  نمشد  هک  یسک  ارم و  تشاد  نمشد  هک  قیقحت  هب  ار  یلع  دراد 
: هموظنم همجرت 

درمشن وکن  سک  ِرازآ  هکنآناراگفالد  هنیس  مهرم 
درزآ ارم  قح  هب  ار  یضترمدرازآ  هک  یسکان  ره  تفگ :

: تبقنم

.« ۀمیقلا موی  ۀّنجلا  راّنلا و  میسق  تنا  یلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
یلع ماما  زا  و  یتشهب ». خزود و  هدننکتمسق  وت  یلع ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  هقرحم  قعاوص  ینطق و  راد  ننـس  رد  همجرت :

.« نم زا  نآ  تست و  زا  نیا  یلع ، ای  دیوگ : خزود  تمایق  زور  رد  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  اضر - یسوم ] نب  ]

: تبقنم

.« زاوجلا ّیلع  هل  بتک  نم  ّالا  طارّصلا  دحا  زوجی  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
دهاوخن : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  قیدص - رکب  وبا  زا  باطخلا  لصف  هقرحم و  قعاوص  ینطق و  راد  ننس  رد  همجرت :

.« طارص زا  زاوج  وا  يارب  زا  یلع  دسیونب  هک  یسک  رگم  يدحا  چیه  طارص  زا  تشذگ 

: تبقنم
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یلع یتیب  لها  ۀعاط  یتعاط و  ضرتفا  هّللا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
،ص:97 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يذ نم  یلاعت  هّللا  قلخ  ام  قلخلا  ۀّـکم و  لها  ساّنلا  لاق : قلخلا ؟ ام  ساّنلا و  اـمف  هّللا ، لوسر  اـی  لـیق : ۀـّفاک . قلخلا  یلع  ۀّـصاخ و  ساـّنلا 
.« حور

: لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  سابع - نبا  زا  رابخالا  سودرف  رد  همجرت :
- اههدیرفآ همه  رب  و  صوصخلا - یلع  نایمدآ - رب  ارم  تیب  لها  ارم و  يرادربنامرف  تسا  هدـینادرگ  ضرف  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  »

يذ زا  هدیرفآ  ادخ  هچنآ  ناقلخ  دناهّکم و  لها  نایمدآ  دومرف : ناقلخ ؟ دنتـسیک  نایمدآ و  دنمادک  ادخ ، لوسر  يا  دـنتفگ : مومعلا . یلع 
.« حور

: تبقنم

.« ۀنسح اهعم  عفنت  ۀئّیس ال  اهعم  ّرضت  ۀنسح ال  ّیلع  ّبح  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ییوکین نآ  هب  دـناسریمن  ررـض  هک  تسا  ییوکین  یلع  یتسود  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  رابخالا  سودرف  رد  همجرت :

.« ییوکین چیه  هانگ  نآ  اب  دهدیمن  هدیاف  هک  تسا  یهانگ  یلع  ینمشد  و  يدب ؛ چیه 

: تبقنم

ّقحلا و نیب  قوراف  ّهناف  بلاط  یبا  نب  یلع  اومزلاـف  کـلذ  ناـک  اذاـف  ۀـنتف  يدـعب  نم  نوکیـس  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« لطابلا

سپ یبوشآ . هنتف و  نم  زا  سپ  دوـش  هک  دـشاب  دوز  : » لوـسر تفگ  هک  تسا  يورم  يراـفغ  یلیل  اـبا  زا  راـبخالا  سودرف  رد  مه  همجرت :
یتسرد هب  ار ، وا  يوریپ  تعباـتم و  2981224خ0 16 خ  دـیراذگم ]  ] ینعی ار ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  دـیریگ  مزال  هنتف ، نآ  دوش  عقاو  هاگره 

.« لطاب ّقح و  نایم  تسا  هدننکادج  وا  هک 
: هموظنم همجرت 

لجاع دوش  هنتف  نم  دعبتفگ  يدعب  یبن  لیاق ال 
لطاب زا  ّقح  دنکیم  ادج  واتعاس  ناک  دیورگب  یلع  هب 

: تبقنم

ۀفأر هیلا  رظّنلا  قافن و  هضغب  نامیا و  هّبح  يدعب  نم  هب  تلسرا  ام  یتّمال  نّیبم  یملع و  باب  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ةدابع هتّدوم  و 

،ص:98 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  يرافغ - رذ  یبا  زا  ءایلوالا  ۀیلح  رد  همجرت :

نم زا  دعب  تسا ) یهلا  ماکحا  هدـنناسر  ینعی   ) زیچ نآ  هب  ماهدـش  هداتـسرف  هک  يزیچ  ارم . تما  رم  هدـننکنایب  تسا و  نم  ملع  باب  یلع  »
.« تدابع وا  یتسود  تسا و  ینابرهم  وا  يوس  هب  رظن  تسا و  قافن  وا  ینمشد  نامیا و  وا  یتسود 

: تبقنم
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هباحص زا  یعمج  اب  يزور  : » هک تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  يردخ - دیعس  وبا  زا  هقرحم  قعاوص  مکاح و  كردتـسم  دمحا و  دنـسم  رد 
سپ درکیم . حالصا  هتفرگارف  ار  نآ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  دش . هتسسگ  رورس  نآ  نیلعن  لاود  هک  میتفریم  لوسر  تمدخ  رد 

ای وه  نم  انلقف : هلیزنت . یلع  تلتاق  امک  نآرقلا  لیوأت  یلع  لتاقی  نم  مکنم  ّنا  سانلا  اهّیا  اـی  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - تفگ 
.« هعمس ّهناک  ءاج  هب و  تفتلی  ملف  هّللا  لوسر  لاق  امب  هترّشبف  تجرخف  لعّنلا  فصاخ  كاذ  لاقف : هللا ؟] لوسر  ]

ای میتفگ : نآرق . لیزنت  رب  نم  هکنانچمه  دـنک  لاـتق  دـیجم  نآرق  لـیوأت  رب  هک  تسا  یـسک  امـش  زا  هک  یتسرد  هب  ناـمدرم ، يا  همجرت :
، مداد تراـشب  هتفر  ریما  شیپ  نم  هک : دـیوگ  يردـخ  دیعـس  وبا  دـنک . حالـصا  ارم  رازفاياـپ  هکنآ  دومرف : سک ؟ نآ  تسیک  هّللا  لوسر 

. دوب هدینش  ییوگ  هکنانچ  دشن ؛ تفتلم  نم  نخس  هب  الصا 

: تبقنم

. ام دعب  لاق  هیلع و  ینثا  هّللا و  دمح  ربنملا  دعص  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هینیع و نیب  ام  لبق  هردـص و  یلا  هّمـض  هنم و  یندـف  یّنم  نذا  لاقف : هّللا . لوسر  ای  انا  لاقف : ّیلع  هیلا  بثوف  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  نیا  لاـق :
نیرجاهملا و خیش  اذه  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  اذه  نیملـسملا ، رـشعم  ای  هتوص  یلعاب  لاق : هردص و  یلع  يرجی  هّللا  لوسر  ینیع  عومد  انیأر 

جّرفم اذه  ۀّنجلا ؛ لها  بابش  يدّیس  نیسحلا  نسحلا و  نیطبّسلا  وبا  اذه  يرعش ؛ یمحل و  یمد و  ینتخ و  یّمع و  نبا  یخا و  اذه  راصنالا ؛
نا ّبحا  نم  يرب  هنم  انا  يرب و  هنم  هّللا  نینعاّللا و  ۀنعل  هّللا و  ۀنعل  هیضغبم  یلعف  هئادعا  یلع  هفیـس  هضرا و  یف  هّللا  دسا  اذه  یّنع ؛ برکلا 

.« بئاغلا مکنم  دهاّشلا  غلبیلف  هنم  ءّربتیلف  یّنم  هّللا و  نم  ءّربت 
: تفگ دومرف و  دنچ  ینخس  یلاعت  يادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  هتفر ، ربنم  رب  لوسر  هک  یتسرد  هب  : » تسا روطسم  یبّنلا  فرـش  رد  همجرت :

- نینمؤملا ریما  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  تساجک 
،ص:99 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رد لوسر  دـش . کیدزن  ریما  يآ . نم  دزن  یلع ، ای  دومرف : رورـس  نآ  هّللا . لوسر  ای  مکتآ  تفگ : هدـمآ  ماـمت  لـیجعت  هب  ههجو - هّللا  مّرک 
نآ زا  دعب  دمآ . دورف  هنیس  رب  هدش  ناور  شمشچ  ود  ره  زا  کشا  داد و  هسوب  ار  شیناشیپ  نایم  هداهن ، شاهنیس  رب  هنیس  تفرگ و  شرانک 

؛ تسا نم  ردارب  نیا  تسا ؛ راصنا  رجاهم و  يادتقم  اوشیپ و  نیا  تسا ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  نیا ] ، ] ناناملـسم هورگ  يا  دومرف : دنلب  زاوآ  هب 
؛ دناتشهب لها  ناناوج  نادّیس  هک  تسا  نم  طبس  ود  ره  ردپ  نیا  تسا ؛ نم  يوم  تشوگ و  نوخ و  نیا  تسا و  نم  داماد  مع و  رسپ  نیا 

نآ رب  ناگدننکتنعل  تنعل  ادـخ و  تنعل  ادـخ ؛ نانمـشد  رب  تسادـخ  ریـشمش  ریـش و  نیا  درادرب ؛ نم  زا  ار  اهمغ  هک  تسا  سک  نآ  نیا 
دیاب دوش ، رازیب  نم  زا  يادخ و  زا  دهاوخ  هکره  و  زین . نم  تسا و  رازیب  نیا  نانمـشد  زا  یلاعت  يادخ  دراد و  نمـشد  ار  نیا  هک  داب  سک 

.« دنناسر نابیاغ  هب  نارضاح  ار  نخس  نیا  هک 

: تبقنم

مکقانعا و نبرضیلف  یسفن  لثم  لاق : وا  یّنم  الجر  ّنثعب  الوا  ّنملستل  هؤاج و  نینح  فیقث  دف  ول  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
: لاق مکلاوما . ّنذخأیل  مکیرارذ و  نّیبیل 

: لاق اذه . وه  لوقی  ءاجر  هل  يردص  بصنا  تلعج  ذئموی و  ّالا  ةرامالا  تیّنمت  ام  هّللا  وف  رمع 
.« اذه وه  لاق : ّمث  هدیب  هذخاف  ّیلعل  تفتلاف 

ناشیا زا  یـضعب  هتخیرگ ، نینح  گنج  زا  فیقث  هورگ  نوچ  : » تفگ هک  تسا  يورم  بطخا  هّللا  دـبع  نب  بلطم  زا  باـعیتسا  رد  همجرت :
زا هک  ار  يدرم  هنرگو  دیروآ  مالـسا  هک  دشاب  تفگ : رورـس  نآ  دندمآ . لوسر  تمدخ  هب  یتعامج  دـنتفر و  سوا  هب  یـضعب  فیاط و  هب 
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رمع دناتسب . تمینغ  هب  ار  امش  لام  دنادرگ و  ریسا  ار  امش  نادنزرف  هدز ، امـش  همه  ندرگ  ات  متـسرف  امـش  هورگ  رب  دشاب  نم  لثم  ای  نم و 
دیوگب ربمغیپ  دیاش  هکنآ  دیما  هب  مدربیم  شیپ  ار  هنیـس  زور  نآ  رگم  مدرکن  تراما  يوزرآ  زگره  نم  هک  ادـخ  هب  دـیوگ : باّطخلا  نب 

.« تسا نم  لثم  نم و  زا  هکنآ  تسا  نیا  ینعی  اذه ؛ وه  دومرف : هدش ، تفتلم  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  انثا  نیا  رد  درم . نآ  تسا  نیا 

: تبقنم

.« امالسا املس و  مکمدقا  ّیلع  اذه  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رورس نآ  تمدخ  رد  ام  : » هک تسا  يورم  يرافغ  رذ  وبا  زا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  همجرت :

،ص:100 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تقراـفم وا  زا  دـیامن  يور  هثداـح  رگا  مینک و  تقفاوـم  وا  اـب  دـتفا  يراـک  رگا  هک  وـت  دزن  باحـصا  نیرتتسود  تـسیک  میتـفگ : هـتفر ،

.« مالسا تعاطا و  رد  تسا  امش  مدقم  هک  تسا  یلع  نیا  هک  دومرف  مینیزگن ؟

: تبقنم

.« نیقفانملا بوسعی  لاملا  نیملسملا و  بوسعی  ّیلع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
، لاـم تسا و  ناناملـسم  هاـشداپ  یلع ، : » تفگ لوـسر  هک  تسا  يورم  ههجو - هـّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  زا  هـقرحم  قـعاوص  رد  هـمجرت :

.« ناقفانم هاشداپ 
: هموظنم همجرت 

دشاب نابلاط  بولطم  هکنآیبن  شیوخ  مع  نبا  اب  تفگ 
دشاب ناملاظ  بوسعی  لامینامیا  لها  بوسعی  وت  هک 

: تبقنم

هّللا ّنا  املح . مهلضفا  املع و  مهرثکا  املس و  مهمدقا  نم  کتجّوز  كاّیا  هّللا  ۀمارک  ّنا  ۀمطاف  ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« ایصو هذّختا  كاّیا و  هجّوزا  نا  ّیلا  یحواف  کلعب  مهنم و  ینراتخاف  ۀعالّطا  ضرالا  لها  یلا  علطا 

هداد و تسد  هضراع  ار  لوسر  یتقو  : » هک تسا  يورم  یـسراف  ناملـس  زا  بیطخ  بقانم  رد  سابع و  نبا  زا  نیدّبعتملا  ۀلیـسو  رد  همجرت :
وت ادخ  زا  هک  یتمارک  هک  یتسرد  هب  همطاف ، يا  دومرف : رورـس  نآ  تسیرگب . هدمآ ، تدایع  لیبس  رب  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  اهیلع  ءاسّنلا - ةدـّیس 
هب و  ملح . هب  ناـشیا  لـضفا  ملع و  هب  ناـشیا  رثـکا  مالـسا و  يور  زا  تسا  هباحـص  مدـقا  وا  هک  یـسک  هب  ار  وـت  مدرک  جـیوزت  نم  تسار ،
وا ات  درک  یحو  نم  يوس  هب  ار و  وت  رهوش  هدیزگرب و  ناشیا  زا  ارم  هدومرف  يرظن  نیمز و  لها  يوس  هب  درک  عالّطا  یلاعت  هّللا  هک  یتسرد 

.« منادرگ دوخ  یصو  ار  وا  منک و  جیوزت  وت  اب  ار 

: تبقنم

یبا نب  یلع  يدعب  تفلخا  نم  ریخ  ینید و  یـضقی  يدـعب  كرتا  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  ّنا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« بلاط

،ص:101 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  امهنع - هللا  یضر  کلام - نب  سنا  یـسراف و  ناملـس  زا  ءادعّـسلا  تیاده  هیودرم و  نبا  بقانم  رد  همجرت :
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دعب ماهدرک  هفیلخ  هک  یـسک  نیرتهب  ارم و  نید  دـنکیم  ادا  هک  دوخ  دـعب  ماهتـشاذگ  هک  یـسک  نیرتـهب  نم و  ریزو  ردارب و  یتـسرد  هب  »
.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ ،

: تبقنم
.« یتیب لها  یترتع  هّللا و  باتک  اّولضت  نل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  ّینا  ساّنلا  اهّیا  ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 

هفرع زور  رد  : » هک تسا  يورم  تباث  ناّنح  زا  ءادعّـسلا ، تیاده  حیباصم و  رد  يراصنا و  رباج  زا  ةوکـشم  يذـمرت و  حیحـص  رد  همجرت :
تلالض هب  زگره  وا  هب  دیورگب  رگا  هک  ار  يزیچ  امش  رد  ماهتشاذگ  نم  نامدرم ، يا  تفگ : دیجمت  دیمحت و  زا  دعب  هدمآ ، ربنم  رب  لوسر 

.« دننم تیب  لها  نم  ترتع  هّللا و  باتک  نآ  دیتفین و 

: تبقنم

مکیف كرات  انا  تبجاف و  ّیبر  لوسر  یننوتأی  نا  کشوی  مکلثم  رـشب  انا  اـّمنا  ساـّنلا  اـهّیا  ـالا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
یلع ناک  اـمهکرت  نم  يدـهلا و  یلع  ناـک  اـمهعّبتا  نم  یتیب  لـها  هّللا و  باـتکب  اوذـخف  رّونلا  يدـهلا و  هیف  هّللا  باـتک  اـمهلّوا  نیلقّثلا و 

.« ۀلالّضلا
عضوم رد  : » هک تسا  روطسم  مقرا  نب  دیز  تیاور  هب  ءادعّسلا  تیاده  راونالا و  قراشم  ةوکشم و  حیباصم و  ملـسم و  حیحـص  رد  همجرت :

لثم مايرـشب  نم  هک  تسین  نیا  زج  نامدرم ، يا  دیـشاب  هاگآ  اناد و  تفگ : دناوخ . هبطخ  لوسر  تسا  هنیدم  هکم و  نیب  ام  هک  مخ  ریدـغ 
هکنآ لاح  ایند و  زا  لاحترا  لاقتنا و  هب  ار  وا  منک  تباجا  نم  توملا و  کلم  ینعی  یلاعت  يادخ  هداتـسرف  ارم  دـیایب  هک  تسا  بیرق  امش .

نم و تیب  لها  مود ) هّللا ؛ باتک  هب  دـینک  لـمع  سپ  تسا ، رون  تیادـه و  وا  رد  هک  نآرق  لوا ) میظع : رما  ود  امـش  ناـیم  ماهتـشاذگ  نم 
يده و رب  سک  نآ  تسه  دایقنا ، الو و  لمع و  هب  ار  ود  ره  نیا  دش  عبات  هک  یـسک  دوخ . تیب  لها  باب  رد  ادخ  زا  ار  امـش  منکیم  نایب 

.« یهارمگ رب  وا  تسه  ار  ود  ره  نیا  دنک  كرت  هک  یسک 
،ص:102 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

لعج ۀباجالاب  مهنم  رداب  نمف  ۀّیربلا  یلع  اهتّیرذ  ۀمطاف و  ّیلع و  ّبح  ضرع  دـمحلا  هل  هّللا  ّنا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ۀّنجلا یف  مهعمج  هللا  ّنا  ۀعیّشلا و  مهنم  لعج  کلذ  دعب  باجا  نم  لسّرلا و  مهنم و 

درک هضرع  تسار ، وا  رم  ّصتخم  دماحم  عیمج  هک  یلاعت  يادخ  قیقحت  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  بقانملا  ۀصالخ  رد  همجرت :
. ناربمغیپ ناشیا و  زا  دینادرگ  ّتبحم ، لوق  هب  قیالخ  نیا  زا  دومن  تقبس  هک  یسک  سپ  قلخ . رب  ناشیا  هّیرذ  همطاف و  یلع و  یتسود 

ار ناشیا  درک  دهاوخ  عمج  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  تسایلوا . زا  ترابع  هک  هعیش  زا  دینادرگ  دومن ، تباجا  ناشیا  زا  دعب  هک  یسک  و 
.« تشهب رد 

: تبقنم

نب یلع  ّلوتـسیلف  ّیبر  یندعو  یتلا  ۀّنجلا  لخدـی  یتوم و  تومی  یتویح و  ییحی  نا  ّبحا  نم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ۀلالّضلا باب  یلا  يدهلا  باب  نم  مکوجرخی  نل  مّهناف  هدعب  نم  یجّدلا  حیباصم  يدهلا و  ۀّمئا  نیرهاّطلا  هتّیرذ  بلاط و  یبا 

دریمب نم و  یناگدنز  دننام  دنک  یناگدنز  هکنیا  دراد  تسود  هک  یـسک  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه  همجرت :
هک ار  وا  كاپ  دالوا  بلاط و  یبا  نب  یلع  دراد  تسود  وگ  سپ  ارم ، نم  راگدرورپ  هدرک  هدعو  هک  یتشهب  رد  دـیآرد  نم و  توم  وچمه 
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.« یهارمگ يوس  هب  یتسار  هار  زا  ار  امش  دنراین  زگره  ناشیا  هک  یتسرد  هب  وا . زا  دعب  دنرفک  یکیرات  غارچ  يده و  هیآ 

: تبقنم

نم لّوا  لیئاربج و  ّمث  لیئاکیم  ّمث  لیفارسا  ءامّسلا  لها  نم  اخا  بلاط  یبا  نب  یلع  ذّختا  نم  لّوا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
مّحرتی امک  بلاط  یبا  نب  یلع  ّبحم  یلع  مّحرتی  توملا  کـلم  ّنا  توملا و  کـلم  ّمث  ۀـّنجلا  نزاـخ  ناوضر  ّمث  شرعلا  هلمح  مهنم  هّبحا 

.« ءایبنالا یلع 
لیفارـسا نامـسآ  لها  زا  يردارب  هب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفرگ  هک  یـسک  نیتسخن  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه  همجرت :

نآ زا  سپ  لیئاکیم ، نآ  زا  دعب  تسا ،
،ص:103 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هب لیئارزع و  هاگنآ  تشهب  نزاخ  ناوضر  نآ  زا  دـعب  دنـشرع ، نالماح  نامـسآ  لـها  زا  ار  یلع  تشاد  تسود  هک  یـسک  لّوا  لـیئربج و 
.« ایبنا رب  دنکیم  مّحرت  هچنانچ  یلع ، ناّبحم  رب  دنکیم  مّحرت  توملا  کلم  هک  یتسرد 

: تبقنم

.« ۀبترم نیعست  هباحّصلا  عیمج  یلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لّضف  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« هجرد داتفه  هباحص  عیمج  رب  یضترم  یلع  تسا  هدش  هداد  لیضفت  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه  همجرت :

: تبقنم

.« یتیب لها  ۀّبحمب  ّالا  دبع  نامیا  لبقی  نا  ّیبر  یندهاع  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هب رگم  هدنب  چیه  نامیا  تسین  لوبقم  هک  ار  نیا  نم  راگدرورپ  نم  اب  هدرک  دـهع  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  باتک  رد  مه  همجرت :

.« نم تیب  لها  ّتبحم 

: تبقنم

لاقف تیبلا . لها  انّبح و  یلع  هّللا  هلئـسی  یّتح  ۀمیقلا  موی  دبع  مدق  لوزت  هدیب ال  یـسفن  يّذلا  و  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« اذه ّبح  يدعب  نم  یّتح  لاقف : بلاط . یبا  نب  یلع  سأر  یلع  هدی  عضوف  مکدعب ؟ نم  مکّبح  ۀیآ  ام  و  رمع :

ات تمایق  زور  هدنب  مدق  دزغلن  تسوا ، تردق  دی  هب  نم  سفن  هکنآ  هب  دنگوس  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  همجرت :
سپ هّللا ؟ لوسر  ای  امـش  زا  دعب  امـش  ّتبحم  تسیچ  هنع : هللا  یـضر  رمع - تفگ  تیب . لها  ام و  ّتبحم  زا  هناحبـس  ّقح  دنک  لاؤس  هکنآ 

.« تسا نیا  ّتبحم  نم  زا  دعب  نم  ّتبحم  تفگ : بلاط و  یبا  نب  یلع  قرف  رب  ار  دوخ  تسد  لوسر  داهن 

: تبقنم

کتعیـش ّبحمل  کتعیـشل و  کلهال و  كدـلول و  کتّیرذـل و  کل و  رفغ  دـق  هللا  ّنا  ّیلع ، ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« نطابلا غزت  ّکنا ال  رشباف و 

،ص:104 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تسا هدیشخب  قیقحت  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  یلع ، يا  : » دومرف لوسر  هک  تسا  روطسم  هقرحم  قعاوص  یملید و  عمج  رد  همجرت :
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.« نطاب هریت  یتسین  وت  هک  یتسرد  هب  هد ؛ تراشب  سپ  ار . وت  ناتسود  ار و  وت  تیب  لها  ار و  وت  نادنزرف  ار و  وت  رم 

: تبقنم

ضرالا یلا  ءامّسلا  نم  دودمم  لبح  هّللا  باتک  رخآلا . نم  ربکا  امهدحا  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« اهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا . یلع  ادری  یّتح  قرتفی  نل  یتیب و  لها  یترتع  و 

نوچ : » هک تسا  روطسم  مقرا  نب  دیز  تیاور  هب  نیعبرا  رابخالا و  باصن  ءافّشلا و  باتک  حیباصم و  ةوکشم و  یبلعث و  ریـسفت  رد  همجرت :
زا تسا  رتگرزب  ناشیا  زا  یکی  هک  زیچ  ود  امـش  رد  متـشاذگ  نم  هک  یتسرد  هب  تفگ : دیـسر ، مخ  ریدغ  لزنم  هب  عادولا  ۀّجح  رد  لوسر 

نیا دنوشن  ادج  زگره  دننم و  تیب  لها  نم  ناوریپ  رگید  نیمز و  يوس  هب  نامـسآ  زا  هدش  هدیـشک  نسر  هک  يادـخ  باتک  یکی  يرگید .
.« ود ره  نیا  رد  ارم  درک  دیهاوخ  تفلاخم  هنوگچ  دینک  رظن  سپ  رثوک . ضوح  رب  دنیآ  دورف  ات  مه  زا  ود  ره 

: تبقنم

. حون ۀنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  نا  الا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« کله قرغ و 3981224خ0 17 خ  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم 

رد وا  : » هک تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  يرافغ - رذ  یبا  زا  ءادعّسلا  تیاده  ةّوبّنلا و  فرش  ةوکشم و  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  رد  همجرت :
، یتشک نآ  رب  دش  راوس  هکره  تسا . حون  هنیفس  لثم  امش  رد  نم  تیب  لها  لثم  دومرفیم : هک  لوسر  زا  مدینـش  تفگیم : هتفرگ  ار  هبعک 

.« دش كاله  قرغ و  درک ، فّلخت  هکره  تفای و  یصالخ 

: تبقنم

.« یتیب لها  ّبح  نیّدلا  ساسا  ساسا ؛ ءیش  ّلکل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
[ نم  ] تیب لها  یتسود  نید ، داـینب  تسا و  يداـینب  ار  يزیچ  ره  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  ءادعّـسلا  تیادـه  حیرـشت و  رد  همجرت :

.« تسا
،ص:105 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« مهملاس نمل  ملس  مهبراح و  نمل  براح  انا  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلعل و  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ار نینسح  ءاسّنلا و  ةدّیس  یضترم و  یلع  : » دومرف لوسر  هک  تسا  يورم  مقرا  نب  دیز  زا  ةوکشم  حیباصم و  يذمرت و  حیحـص  رد  همجرت :

روطسم هقرحم  قعاوص  رد  و  ناشیا ». اب  دنک  حلص  هک  یسک  اب  ماهدننک  حلـص  ناشیا و  اب  دنک  گنج  هک  یـسک  اب  ماهدننک  گنج  نم  هک 
لوسر دش ، لزان  4981224خ0 18 خ  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » همیرک هیآ  نوچ  : » هک تسا 

.« مهملاس نمل  ملس  مهبراح و  نمل  برح  انا  دومرف :

: تبقنم

.« یتیب لها  اّوبحا  هّللا و  ّبحب  ینّوبحا  ۀمعن و  نم  مکدقرا  امل  هّللا  اّوبحا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هک تسا  روطـسم  بقانملا  ۀـصالخ  ءادعّـسلا و  تیادـه  رابخالا و  یناعم  باطخلا و  لصف  رابخالا و  باـصن  ةوکـشم و  حرـش  رد  همجرت :
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هک تسا  روطـسم  بقانملا  ۀـصالخ  ءادعّـسلا و  تیادـه  رابخالا و  یناعم  باطخلا و  لصف  رابخالا و  باـصن  ةوکـشم و  حرـش  رد  همجرت :
ّتبحم هب  ارم  دیرادب  تسود  تمعن و  زا  ار  امـش  تسا  هداد  شرورپ  هکنآ  تهج  هب  ار  يادـخ  نانمؤم  يا  دـیرادب  تسود  : » لوسر تفگ 

.« نم یتسود  هب  ارم  تیب  لها  دیرادب  تسود  ادخ و 

: تبقنم

»؟ کجوز كابا و  راتخاف  ضرالا  لها  یلع  علطا  هّللا  ّنا  نیضرت  اما  ۀمطاف ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
لها رب  درک  رظن  یلاعت  يادـخ  هک  یتسین  یـضار  ایآ  همطاـف ، يا  : » تفگ لوسر  ترـضح  هک  تسا  روطـسم  راـبخالا  سودرف  رد  همجرت :

»؟ ار وت  رهوش  ار و  وت  ردپ  دیزگرب  نیمز ،

: تبقنم

مکئادـعا ّنا  و  مکهوجو . ۀـضّیبم  نیترم  ءاور  ضوحلا  یلع  نوّدرت  کتعیـش  تنا و  ّیلع ، اـی  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـّنلا - لاـق 
.« نیّحبقتم ءامظ  ضوحلا  یلع  نوّدری 

وت و یلع ، يا  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطسم  هقرحم  قعاوص  یملید و  عمج  رد  همجرت :
،ص:106 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

امش نانمـشد  هک  یتسرد  هب  امـش . ياهور  تسا  دیفـس  هک  یلاح  نآ  رد  هدش ؛ هدرک  ریـس  باریـس و  ضوح ، رب  دیوشیم  دراو  وت  ناّبحم 
.« یهجو حبق  اب  هنشت  ضوح  رب  دنوشیم  دراو 

: تبقنم

انجاوزا انروهظ و  فلخ  انتاّیّرذ  نیسحلا و  نسحلا و  ۀّنجلا و  یف  یعم  ّکنا  یـضرت  اما  یلع ، ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
»؟ انلئامش انعایشا و  انتاّیّرذ و  فلخ 

نم اب  یـشاب  هکنیا  اب  وت  يوشیمن  یـضار  ایآ  یلع ، يا  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  هقرحم  قعاوص  هیودرم و  نبا  بقانم  رد  همجرت :
»؟ ام تسار  پچ و  ام  ياههعیش  ام و  نادنزرف  سپ  ام  جاوزا  ام و  تشپ  سپ  ام  نادنزرف  نیسح و  نسح و  اب  تشهب  رد 

: تبقنم

لآ ۀیالو  میقتـسملا و  طارّـصلا  یلع  زاوج  دّمحم  لآ  ّبح  راّنلا و  نم  ۀـئارب  دّـمحم  لآ  ۀـفرعم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« باذعلا نم  ناما  دّمحم 

خزود و شتآ  زا  تسا  تاـجن  ببـس  دّـمحم  لآ  تفرعم  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  باـطخلا  لـصف  راـبخالا و  یناـعم  رد  همجرت :
.« باذع عیمج  زا  ناما  دمحم  لآ  یگدنب  طارص و  زا  نتشذگ  ببس  دّمحم  لآ  یتسود 

: تبقنم

حوّرلا و نیب  مدآ  کلذب و  یّمس  هلضف  اورکنا  ام  نینمؤملا  ریما  ّیلع  یّمـس  یتم  ساّنلا  ملعی  ول  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
5981224خ0 19 خ یلب . ولاق  مّکبرب  تسلا  هّللا : لاق  دسجلا .

.« مکریما یلع  مکّیبن و  دّمحم  مّکبر و  انا  یلاعت : لاقف 
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نایمدآ دنتشادیم  رگا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  روطـسم  نامیلا  نب  ۀفیذح  تیاور  هب  رابخالا  سودرف  رد  روکذم  فیرـش  ثیدح  همجرت :
دسج حور و  نایم  مدآ  هکنآ  لاح  یلع و  مان  نآ  هب  دش  هدناوخ  ار . وا  تلیضف  يدندرکن  راکنا  نینمؤملا ، ریما  هب  یلع  دش  هدیمان  یک  هک 

. يرآ دنتفگ : امش ؟ راگدرورپ  متسین  ایآ  وا : ّتیرذ  مدآ و  حور  هب  یلاعت  هللا  تفگ  دوب و 
.« امش یلو  یلع  ّیبن و  دّمحم  امش و  راگدرورپ  منم  تفگ : سپ 

،ص:107 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  تعمس  : » لاق يراصنالا  هّللا  دبع  نب  رباج  نع 
.« هتوصب اهّدمی  هلذخ ، نم  لوذخم  هرصن ؛ نم  روصنم  رفکلا ؛ لتاق  ةربلا و  ریما  اذه  لاق : ّیلع  دیب  ذخا  وه  هیبیدحلا و  موی 

لوسر زا  مدینش  : » هک تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  يراصنا - هّللا  دبع  نب  رباج  زا  تاّدوم  هقرحم و  قعاوص  مکاح و  كردتسم  رد  همجرت :
نارفاک و هدنـشک  تسا و  ناراکوکین  هاشداپ  یلع  نیا  تفگ : نینمؤملا و  ریما  تسد  نیلـسرملا  دیـس  دوب  هتفرگ  هکیلاـح  رد  هیبیدـح  رد 

.« دوب هدرک  دنلب  دوخ  زاوآ  مالک  نیا  رد  ار و  یلع  تشاذگورف  هکره  هدش  هتشاذگورف  ار و  یلع  درک  يرای  هکره  هدش  هدرک  ترصن 

: تبقنم

ای لاقف : ّیبر . يدـی  نیب  تفقو  یهتنملا  ةردـس  یلا  ءامّـسلا  نم  ّمث  ءامّـسلا  یلا  یب  يرـسا  اّـمل  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
: لاق دمحم  ای  تقّدص  دق  لاق : اّیلع . یل  تلق : کل . عوطا  تیأر  مهّیاف  تمعنا  یقلخ و  تولب  دـقل  لاق : کیدعـس . کیّبل و  تلق : دـمحم ،

ترتخا لاق : يریخ . كریخ  ّناف  رتخا  تلق : نوملعی . الام  یباتک  نم  يدابع  مّلعی  کماکحا و  کنع  يّدؤی  ۀـفیلخ  کسفنل  تذـّختا  ـالهف 
ّیلع دّمحم ، ای  هدعب  دحال  تسیل  دحا و  اهلنی  مل  اّقح  نینمؤملا  ریما  وه  یتمکح و  یملع و  ۀلخن  وه  اّیـصو و  کسفنل و  هذـّختاف  اّیلع  کل 

هرّـشبف ینـضغبا  دـقف  هضغبا  نم  ینّبحا و  دـقف  هّبحا  نم  نیقّتملل  اهتمزلا  یّتلا  ۀـملکلا  وه  ییایلوا و  رون  ینعاطا و  نم  ماـما  يدـهلا و  ۀـیار 
.« هرّشبا هرّشبا  دقل  ّیبر  تلق : دّمحم ، ای  کلذب 

وبا تیاور  هب  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تیاور  هب  بیطخ  بقانم  بقانملا و  ۀـصالخ  فراـعملا و  رحب  رد  همجرت :
یهتنملا ةردـس  ات  نامـسآ ، يوس  هب  یلاـعت  يادـخ  ارم  درب  جارعم  بش  نوچ  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  هنع -]  ] هللا یـضر  هریره -

ناشیا مداد  تمعن  ار و  دوخ  قلخ  مدومزآ  قیقحت  هب  تفگ : کیدعـس . کیّبل و  متفگ : دّمحم ، يا  دومرف : دوخ . راگدرورپ  شیپ  مداتـسیا 
ایآ تفگ : و  یتـفگ . تـسار  دّـمحم  يا  دوـمرف : یلع . نـم ، راـگدرورپ  يا  مـتفگ : ار ؟ وـت  رم  تـسا  رتعـیطم  ناـشیا  زا  نیمادـک  سپ  ار ؛

نم باتک  زا  ارم  ياههدنب  دنک  میلعت  ار و  وت  ماکحا  وت  زا  دنک  ادا  هک  ياهفیلخ  دوخ  يارب  يریگیمن 
،ص:108 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: دومرف تسا . نم  هدیزگرب  وت  هدیزگرب  هک  یتسرد  هب  نک  رایتخا  وت  متفگ : دننادیمن ؟ هچنآ 
نانمؤم ریما  نم و  ياهتمکح  ملع و  لخن  وا  و  یـصو . هفیلخ و  دوخ  سفن  يارب  ار  وا  ریگارف  مه  وت  سپ  ار ، یلع  وت  يارب  مدرک  راـیتخا 

ماما تیاده و  ملع  یلع  دّمحم ، يا  يو . زا  دـعب  يو و  زا  لبق  یکی  چـیه  ار  تراما 6981224خ0 20 خ  نآ  تسا  هدیـسرن  قح . رب  تسا 
ارم و تشاد  تسود  قیقحت  هب  دراد  تسود  ار  وا  هکره  ار  ناـیقّتم  ماهدرک  مزـال  هک  تسا  ياهملک  وا  تسا و  نم  ياـیلوا  روـن  ناـعیطم و 

مهد تراشب  ایادـخ ، متفگ : تمارک . نیدـب  ار  یلع  دّـمحم ، يا  هد  تراـشب  سپ  ارم . تشاد  نمـشد  قیقحت  هب  تشاد  نمـشد  ار  وا  هکره 
[.« ار یلع  مهد  تراشب  [ ؛ ار یلع 
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: تبقنم

یلا تفتلا  لاقف : اّیلع . تلقف : دّـمحم ؟ ای  قلخلا  نم  ّبحی  نم  جارعملا  ۀـلیل  یف  یلاعت  هّللا  لاـق  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« مئاق يراسی  نم  ّیلع  اذاف  تفتلاف  كراسی 

، دّمحم يا  هک : یلاعت  يادخ  نم  هب  دومرف  جارعم  بش  رد  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  بقانملا  ۀصالخ  فراعملا و  رحب  رد  همجرت :
: متفگ قیالخ ؟ زا  يرادیم  تسود  ار  هک 

.« هداتسیا یلع  مدید  دوخ ، پچ  بناج  هب  رگنب  تفگ : سپ  ار . یلع 

: تبقنم

. ّیلع ۀغلب  جارعملا  ۀلیل  ینبطاخ  یلاعت  هّللا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
کتقلخ تاهبّشلاب  فصوا  ساّنلاب و  فصوا  ساّنلاب و  ساقا  ءایشالاک  تسل  ءیـش  انا  دّمحم ، ای  لاق : ّیلع ؟ ما  ینبطاخ  تنا  ّبر ، ای  تلق :

کتبطاخف بلاط  یبا  نب  ّیلع  نم  کیلا  ّبحا  ادـحا  کبلق  یف  دـجا  ملف  کبلق  ریارـس  یلع  تعلّطاـف  كرون  نم  اـّیلع  تقلخ  يرون و  نم 
.« کبلق نئمطیل  هناسل  هتغلب و 

ارم درک  باطخ  یلاعت  هّللا  هک  یتسرد  هب  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  بقانملا  ۀـصالخ  بقانملا و  رحب  بیطخ و  بقاـنم  رد  همجرت :
هدرک سایق  هک  ایـشا  وچمه  مدوجوم  هن  دّمحم ، يا  دومرف : یلع ؟ ای  نم  اب  يدرک  باطخ  وت  بر ، ای  متفگ : نم  یلع . نابز  هب  جارعم  بش 
سپ وت . لد  رارـسا  رب  معلّطم  نم  وت و  رون  زا  ار  یلع  دوخ و  رون  زا  ار  وت  مدـیرفآ  تاهیبشت ؛ هب  موش  هدرک  فصو  ای  ناـیمدآ  رکف  هب  موش 

تسناؤم دریگ و  مارآ  وت  لد  ات  متفگ  نخس  وت  اب  وا  نابز  تغل و  هب  تهج  نیا  زا  یلع ، زا  رتتسود  ار  یسک  وت  دزن  متفاین 
،ص:109 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« دریذپ

: تبقنم

.« هتّیرذ اّیلع و  ّبحیلف  نیتملا  لبحب  کّسمتی  نا  دارا  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
: لوسر تفگ  هک  تسا  روطسم  مقرا  نب  دیز  تیاور  هب  قیاقحلا  روتسد  رد  همجرت :

.« ار وا  نادنزرف  ار و  یلع  دراد  تسود  هنیآره  راوتسا ، هتشر  هب  دنک  کّسمت  دهاوخ  هک  یسک  »

: تبقنم

هل و نورفغتـسی  کـلم  فلا  نیعبـس  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هجو  رون  نم  ّلـج - ّزع و  هّللا - قـلخ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـّنلا - لاـق 
.« ۀمیقلا موی  یلا  هیّبحمل 

یلع يور  رون  زا  یلاعت  يادخ  دیرفآ  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  بیطخ  بقانم  بقانملا و  رحب  رد  فراعملا و  رحب  رد  مه  همجرت :
.« تمایق زور  ات  وا  ناتسود  یلع و  يارب  زا  دنهاوخیم  شزرمآ  هک  هتشرف  رازه  داتفه  بلاط  یبا  نب 

: تبقنم

هقوف ۀّنجلا و  یف  لاع  لبج  وه  سودرفلا و  یلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دعـصی  ۀـمیقلا  موی  ناک  اذا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
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مینسّتلا ال هیدی  نیب  يرجی  رون  نم  ّیسرک  یلع  سلاج  وه  نانجلا و  یف  قّرفتی  ۀّنجلا و  یف  راهنا  رّجفتی  هتحفـص  نم  نیملاعلا و  ّبر  شرع 
.« راّنلا هیضغبم  ۀّنجلا و  هیّبحم  لخدیف  ۀّنجلا  یلع  فرشی  وه  هتیب و  لها  هتیرذ  هتیالوب و  ةارب  هعم  ّالا و  میقتسملا  طارص  یلع  دحا  زوجی 

نآ سودرف و  رب  یلع  دور  الاب  دوش ، میاق  تمایق  نوچ  : » تفگ لوسر  هک  تسا  روطـسم  بقانملا  ۀصالخ  فراعملا و  رحب  رد  مه  همجرت :
یـسرک رب  وا  دـندرگ و  قّرفتم  تشهب  رد  هدـش  ناور  اهیوج  وا  نماد  زا  تسا و  راگدرورپ  شرع  وا  يالاب  تشهب و  رد  دـنلب  تسا  یهوک 
یتسود زا  دشاب  یتارب  وا  اب  هکنآ  رگم  دوبن  نتشذگ  تصخر  طارص  زا  ار  سک  چیه  دشاب و  ناور  مینست  همشچ  وا  شیپ  زا  هتـسشن و  رون 

. ّتنج رب  دوب  فرشم  وا  وا و  تیب  لها  یلع و 
.« خزود هب  ار  نانمشد  دروآرد و  تشهب  رد  ار  دوخ  ناتسود 

،ص:110 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

كراتخاف ۀیناّثلا  علطا  ّمث  نیملاعلا  لاجر  یلع  ینراتخاف  اینّدلا  یلع  فرشا  یلاعت  هّللا  ّنا  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« نیملاعلا ءاسن  یلع  ۀمطاف  راتخاف  ۀعباّرلا  علطا  ّمث  نیملاعلا  لاجر  یلع  كدلو  نم  ۀّمئالا  راتخاف  ۀثلاّثلا  علطا  ّمث  نیملاعلا  لاجر  یلع 

فقاو و یلاـعت  يادـخ  هک  یتـسرد  هب  یلع ، يا  : » تفگ لوـسر  هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  زا  تاّدوـم  رد  همجرت :
دـش علّطم  سپ  نایملاع . نادرم  رب  ار  وت  دیزگرب  مّود ، هبترم  دش  علّطم  نآ  زا  دعب  نایملاع . نادرم  رب  ارم  دیزگرب  سپ  ایند ؛ رب  دش  روهدید 

.« نایملاع نانز  رب  ار  همطاف  دیزگرب  مراهچ  هبترم  دش  علّطم  سپ  نایملاع . نادرم  رب  وت  نادنزرف  زا  ار  نیموصعم  هّمئا  دیزگرب  مّویس ، هبترم 

: تبقنم

.« رفک دقف  هیف  ّکش  نم  رشبلا . ریخ  تنا  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رد درآ  کش  هک  یـسکره  یناـیمدآ . نیرتهب  وت  یلع ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  مه  همجرت :

.« تسا رفاک  قیقحت  هب  نیا 
: هموظنم همجرت 

رشب ِنیرتهب  تفگ  نینچنیاکناد  ار  یلع  رشب  نیرتهب 
رفاک دَوب  وزا  تشگرب  هکرهنید  ِهر  رد  هک  وا  زا  يدرگنرب 

: تبقنم

.« رفاک ّالا  هضغبی  نمؤم و ال  ّالا  اّیلع  ّبحی  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« رفاک رگم  ار  وا  درادیمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار  یلع  درادیمن  تسود  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :

: تبقنم

.« قافن مشاه  ینب  ضغب  رفک و  ّیلع  ضغب  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
،ص:111 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« قافن مشاه  ینب  ضغب  تسا و  رفک  یلع  ینمشد  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :
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: تبقنم

ّیصو نوعمش  یسوم و  ّیصو  عشوی  مدآ و  ّیصو  ثیـشف  اّیـصو ؛ ّیبن  ّلکل  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ّیضملا وه  یعاّدلا و  انا  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  ءایصوألا  ریخ  وه  یّیصو و  ّیلع  یسیع و 

مدآ یـصو  سپ  ییـصو ؛ یبن  ره  يارب  زا  دـینادرگ  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :
هار هب  هدنناوخ  منم  یبقع و  ایند و  رد  تسایصوا  نیرتهب  وا  یلع و  نم  یصو  نوعمش و  یسیع  یـصو  عشوی و  یـسوم  یـصو  دوب و  ثیش 

.« هار نآ  ییانشور  تسوا  تسار و 

: تبقنم

.« یتّما یلع  یتفیلخ  تنا  یتّمذ و  ءّربت  تنا  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ینم نیشناج  هفیلخ و  وت  نم و  ندرگ  زا  ار  مدرم  ّقح  ینکیم  ادا  وت  یلع ، ای  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :

.« نم تما  رب 

: تبقنم

هلفحم یف  لیئربج  ینیقلی  یّتح  ءامس  ّلک  یف  ةراشبلاب  ۀکئلملا  ینتقلت  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  اّمل  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« راّنلا قلخ  ام  ّیلع  ّبح  یلع  کتّما  تعمتجا  ول  دّمحم ، ای  لاقف : ۀکئلملا  نم 

هب ناگتـشرف  زا  ارم  دندش  یقالم  نامـسآ ، يوس  هب  ارم  دندرب  جارعم  هب  نوچ  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :
عمج رگا  دّـمحم ، يا  تفگ : سپ  کـیالم ؛ زا  یعمج  اـب  دوخ  سلجم  رد  لـیئربج  ارم  درک  تاـقالم  هکنآ  اـت  نامـسآ  ره  رد  نداد  هدژم 

.« خزود شتآ  دشیمن  هدیرفآ  بلاط ، یبا  نب  یلع  یتسود  رب  وت  تّما  دشیم 
،ص:112 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« یّفک ّیلع  ّفک  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هحفاصم ای  تعیب  يو  اب  هکره  ینعی  تسا ». نم  تسد  فک  یلع  تسد  فک  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :

. دشاب هدرک  نم  اب  دنک 

: تبقنم

.« ایدوهی هلصا  ناک  نم  ّالا  راصنالا  نم  کضغبی  ال  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
لصا دشاب  هک  یسک  رگم  يراصنا  زا  ار  وت  درادن  نمشد  یلع ، ای  : » تفگ هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  مه  همجرت :

.« يدوهی وا 

: تبقنم

نم هّللا و  یصع  دقف  یناصع  نم  ینعاطا و  دق  کعاطا  نم  هّللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
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.« یناصع دقف  كاصع 
قیقحت هب  سپ  ارم  دـنک  يرادربنامرف  هک  یـسک  یلع ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  مه  همجرت :

نم ینامرفان  هکنآ  درک و  نم  يرادربناـمرف  قیقحت  هب  درک  وت  7981224خ0 21 خ  يرادربنامرف ] هک  یـسک  درک و  ادخ   ] يرادربنامرف
.« درک نم  ینامرفان  قیقحت  هب  درک  وت  ینامرفان  هکنآ  درک و  ادخ  ینامرفان  قیقحت  هب  درک 

: تبقنم

ةورع مه  هّللا و  یصع  دقف  مهاصع  نم  هّللا و  عاطا  دقف  مهعاطا  نمف  كدلو . نم  ۀّمئالا  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« یلاعت هّللا  یلا  ۀلیسولا  مه  یقثولا و 

يرادربنامرف سکره  دناوت . نادـنزرف  زا  ناماما  یلع ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  مه  همجرت :
نامـسیر دنناشیا  ار . يادخ  درک  ینامرفان  قیقحت  هب  ار  ناشیا  درک  ینامرفان  هکره  ار و  يادخ  درک  يرادربنامرف  قیقحت  هب  ار  ناشیا  درک 

.« یلاعت هناحبس و  ّقح - يوس  هب  هطساو  هلیسو و  دنناشیا  تسرد و  راوتسا 
،ص:113 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

یف ّدم  هّللا و  لیبس  یف  هقفناف  ابهذ  دحا  لثم  هل  ناک  هموق و  حون  ماق  ام  لثم  هّللا  دبع  ادبع  ّنا  ول  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« اهلخدی مل  هّنجلا و  ۀحئار  ّمشی  مل  ّیلع  ّکلوی  مل  ّمث  امولظم  لتق  ةورملا  افّصلا و  نیب  ّمث  هیمدق  یلع  ماع  فلا  ّجحی  یّتح  هرمع 

موق رد  مالّسلا - هیلع  حون - هک  تّدم  نآ  رادقم  دنک  شتـسرپ  هدنب  رگا  : » ادخ لوسر  تفگ  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :
زارد نانچ  هدنب  نآ  رمع  و  ّلج - ّزع و  يادخ - هار  رد  دنک  هقفن  ار  نآ  سپ  رز ، دحا  هوک  دننام  ار  هدنب  نآ  رم  دـشاب  دوب و  هداتـسیا  دوخ 

يا دشاب ، هتشادن  وت  یتسود  هدنب  نآ  دوش و  هتـشک  روج  هب  هورم  افـص و  نایم  رد  سپ  هدایپ ، لاس  رازه  تدم  رد  دنک  جح  رازه  هک  دوش 
.« وا رد  دیاینرد  تشهب و  يوب  دونشن  یلع 

: تبقنم

.« ّرضم ۀعیبر و  لثم  یف  عفشیل  مهنم  لجّرلا  ّناف  ۀعیّشلا  اوفختست  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
زا يدرم  هک  یتـسرد  هب  ار ؛ یلع  ناوریپ  دـیرادم  کبـس  : » لوـسر تفگ  هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  زا  مه  همجرت :

.« دنشاب رضم  هعیبر و  هلیبق  نادنفسوگ  دننام  هک  یعمج  ناهانگ  دنک  تساوخرد  ناشیا 
برح رد  : » هک دـسیونیم  ءایلوالا  ةرکذـت  رد  راّطع  خیـش  رارـسا ، مرحم  هک  اریز  تسا ؛ نرق  سیوا  درم  نآ  زا  دارم  ارهاـظ  دـیوگ : ّفلؤم 
نکیل هتـسویپ ». تداهـش  هجرد  هب  هدوـمن  تعیب  ریما  هب  هدـمآ  هنع - هللا  یـضر  سیوا - دـش ، عـقاو  هیواـعم  اـب  ار  نینمؤـملا  ریما  هک  نیّفص 

هدیزرمآ يدّمحم  تّما  سیوا  سامتلا  هب  ّرـضم  هعیبر و  هلیبق  نادنفـسوگ  يوم  ددع  هب  دـیوگیم  روکذـم  خیـش  هک  تسا  نیا  رد  توافت 
. رومالا قیاقحب  ملعا  هّللا  و  هدش - توافت  تیاور  فالتخا  ربانب  ارهاظ  تسین ؛ يوم  دیق  فیرش ، ثیدح  رد  و  دش . دهاوخ 

: تبقنم

اهلخدتف ۀّنجلا  باب  عرقت  ّکنا  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
،ص:114 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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.« باسح الب 
.« باسحیب وا  رد  ییآرد  تشهب و  هزاورد  یبوکب  وت  هک  یتسرد  هب  یلع ، ای  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  مه  همجرت :

: تبقنم

.« ۀّنجلا لخدی  ّیلع ، یلع  ّیلع و  تاولّصلا  همالک  رخآ  ناک  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هب دـیآرد  دـشاب ، یلع  رب  نم و  رب  تاولـص  وا  نخـس  نیرخآ  هک  یـسک  : » تفگ لوـسر  هـک  تـسا  يورم  نینمؤـملا  ریما  زا  مـه  هـمجرت :

.« تشهب

: تبقنم

ّلویلف نیتملا  هّللا  لبحب  مصتعی  وا  یقثولا  ةورعلاب  کسمتسی  ةاّجنلا و  ۀنیفس  بکری  نا  ّبحا  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
یف یتّما و  ةداس  يدعب و  قلخلا  یلع  هّللا  ججح  ییایـصوا و  ییافلخ و  مّهناف  هدلو  نم  يدهلا  ۀّمئالاب  مثأی  هّودـع و ال  داعیلا  يدـعب و  ایلع 

.« ناطیشلا برح  مهئادعا  برح  هّللا و  برح  یبرح  یبرح و  مهبرح  ۀّنجلا  یلا  ءایقتالا 
مکحم و نامـسیر  هب  دبـسچب  تاـجن و  یتـشک  دوش  راوس  دـهاوخ  سکره  : » لوـسر تفگ  هک  تسا  يورم  نینمؤـملا  ریما  زا  مه  همجرت :
[ نمـشد  ] دریگب ینمـشد  هب  نم و  زا  دـعب  ار  یلع  دریگب  یتـسود  هب  هک  دـیاب  سپ  تسا ، راوتـسا  هـک  يادـخ  نامـسیر  هـب  دـنزرد  گـنچ 
هک یتسرد  هب  وا . نادنزرف  زا  هناحبـس  ّقح  يوس  هب  دناهدنیامن  هار  هک  ار  ناماما  دشاب  عیطم  ینعی  دنکن ؛ هانگ  ار و  وا  8981224خ0 22 خ 

نانمشد اب  گنج  و  ّلج - ّزع و  يادخ - اب  گنج  نم  اب  گنج  نم و  اب  گنج  ناشیا  اب  گنج  هّللا و  تّجح  دننم و  يایصوا  افلخ و  ناشیا 
.« ناطیش اب  تسا  گنج  ناشیا 

: تبقنم

تیب تغلب  اّمل  ّهنا  هیلا  رظّنلاب  تسناف  نطاوم . ۀعبرا  یف  یمساب  انورقم  کمسا  تیأر  ّینا  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
: تلقف هریزوب . هترصن  هریزوب و  هتدّیا  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  اهب ال  ةرخص  تدجو  ءامّسلا  یلا  یجارعم  یف  سّدقملا 

،ص:115 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دّمحم يدحاو و  انا  ّالا  هلا  هّللا ال  انا  ّینا  اهیلع  تدـجو  یهتنملا  ةردـس  یلا  تیهتنا  اّملف  بلاط . یبا  نب  یلع  لاقف : يریزو ؟ نم  لیئربجل و 

یهتنملا ةردـس  تزواج  اّملف  بلاط . یبا  نب  یلع  لاـق  يریزو ؟ نم  لـیئربجل و  تلقف : هریزوب . هترـصن  هریزوب و  هتدـّیا  یقلخ  نم  یتوفص 
اّملف هریزوب . هترصن  هریزوب و  هتدّیا  یقلخ  نم  یبیبح  دّمحم  انا و  ّالا  هلا  ۀّنجلا ال  باب  یلع  ابوتکم  تدجو  نیملاعلا  ّبر  شرع  یلا  تیهتنا 

.« هریزوب هترصن  هریزوب و  هتدّیا  یقلخ  نم  یبیبح  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ۀّنجلا ال  باب  یلع  ابوتکم  تدجو  ۀّنجلا  یلا  تطبه 
؛ اـج راـهچ  دوخ  ماـن  هارمه  ار  وت  ماـن  نم  مدـید  یلع ، يا  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  مه  همجرت :

تیب رد  هک  یگنس  رب  متفای  نامسآ ، يوس  هب  جارعم  بش  رد  سدقملا  تیب  هب  مدیسر  نوچ  هک  یتسرد  هب  نآ . ندید  هب  متفرگ  سنا  سپ 
. هریزوب هترصن  هریزوب و  هتدّیا  هّللا و  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  تسا : هتشون  سدقملا 

متفگ سپ  وا . ریزو  هب  ار  دّـمحم  مداد  يراـی  تّوـق و  مدـنوادخ  هک  نم  قـح و  رب  هداتـسرف  دّـمحم  هّللا و  رگم  رگید  يادـخ  تـسین  ینعی 
يازـس يادـخ  منم  هک : هتـشون  وا  رب  متفای  یهتنملا و  ةردـس  هب  مدیـسر  سپ  بلاط . یبا  نب  یلع  تفگ : نم ؟ ریزو  تسیک  هک  ار  لـیئربج 

. وا ریزو  هب  ار  دّمحم  مداد  يرای  تّوق و  نم و  ياههدیرفآ  زا  تسا  نم  هدیزگرب  دّمحم  ماهناگی و  هک  نم  رگم  ییادـخ  تسین  شتـسرپ و 
شرع يوـس  هـب  مدیـسر  یهتنملا ، ةردـس  زا  متـشذگرد  نوـچ  و  بلاـط . یبا  نـب  یلع  تـفگ : نـم ؟ ریزو  تـسیک  هـک  ار  لـیئربج  مـتفگ 
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زا تسا  نم  بیبح  دّـمحم  نم و  زج  ییادـخ  تسین  يادـخ و  منم  هک  یتـسرد  هب  شرع : ياـههیاپرب  هتـشون  متفاـی  ناـیملاع و  راـگدرورپ 
تـسین هک : تشهب  رد  رب  هتـشون  متفاـی  تشهب ، يوس  هب  مدـمآ  دورف  نوچ  وا . ریزو  هب  ار  دّـمحم  مداد  يراـی  تّوق و  و ]  ] نم ياههدـیرفآ 

.« وا ریزو  هب  ار  وا  مداد  يرای  تّوق و  و ]  ] نم ياههدیرفآ  زا  تسا  نم  تسود  دّمحم  نم و  زج  ییادخ 

: تبقنم

.« هماما ّیلعف  هماما  تنک  نم  هّیلو و  ّیلعف  هّیلو  تنک  نم  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
یلع سپ  وا ]  ] یلو مشاب  نم  هک  ار  یـسک  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  ءانّثلا - ۀـیّحتلا و  اـهیلع  ارهزلا - ۀـمطاف  ءاـسنلا  ةدّیـس  زا  همجرت :

.« تسوا ياوشیپ  ماما و  یلع  سپ  وا ،]  ] ماما مشاب  نم  ار  هکره  تسوا . یلو 
،ص:116 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« بلاط یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتّما  ملعا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
نب یلع  نم ] زا  سپ   ] نم تّما  رتاـناد  : » 9981224خ0 23 خ تفگ ] لوسر   ] هک تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  یـسراف - ناملـس  زا  همجرت :

.« تسا بلاط  یبا 

: تبقنم

.« ءاوس لدعلا  یف  ّیلع  ّفک  یّفک و  رکب ، ابا  ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
تسد نم و  تسد  ینعی   ) یلع فک  نم و  فک  رکب ، وبا  يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  قیدص - رکب  یبا  زا  همجرت :

.« تسا ربارب  لدع  رد  یلع )
: هموظنم همجرت 

تسا هدمآرس  رب  لدع  رد  هکنآادخ  نیما  لسر  ِياوشیپ 
تسا هدمآ  ربارب  تلادع  ردردیح  فک  نم و  فک  تفگ :

: تبقنم

.« راّنلا هّللا  قلخ  امل  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  ّبح  یلع  ساّنلا  عمتجا  ول  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هنیآ ره  یلع ، یتـسود  رب  ناـیمدآ  دـندشیم  عـمج  رگا  : » تفگ لوـسر  هک  تسا  يورم  هـنع - هللا  یـضر  باّـطخلا - نـب  رمع  زا  هـمجرت :

.« ار خزود  شتآ  یلاعت  يادخ  دیرفآیمن 

: تبقنم

كّودـع هّللا و  بیبح  یبیبح  ینّبحا و  دـقف  کّبحا  نم  ةرخآلا . اینّدـلا و  یف  دّیـس  تنا  یلع ، ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« يدعب نم  کضغبا  نمل  لیولا  هّللا و  ّودع  يّودع  يّودع و 

ایند رد  یگرزب  يدّیس و  وت  یلع ، يا  : » تفگ هتفر ، ریما  يوس  هب  لوسر  هک  تسا  يورم  امهنع - هللا  یضر  سابع - نب  هّللا  دبع  زا  همجرت :
، نم نمشد  تسا و  نم  نمـشد  وت ، نمـشد  ادخ و  تسود  نم ، تسود  ارم . تشاد  تسود  قیقحت  هب  ار  وت  دراد  تسود  هکره  ترخآ . و 
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.« نم زا  دعب  ار  وت  دراد  نمشد  هک  سک  نآ  رب  يادخ و  نمشد 
،ص:117 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

متعقو يدهلا و  قرط  متللض  دقف  هومتفلاخ  اذا  ّیلع و  ّفک  تحت  متنا  اوکلهت و  نل  اّولضت و  نل  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« بلاط یبا  نب  یلع  هّللا  ۀّمذ  یف  هّللا  اوّقتاف  ّیغلا  یف 

دینک تفلاخم  هاگره  دیشاب و  یلع  تسدریز  امش  هکیلاح  رد  دیوشن  كاله  هارمگ و  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  يو  زا  مه  همجرت :
رب يادـخ  ّقح  نتـشاذگ  رد  يادـخ  زا  دـیزیهرپب  سپ  یهارمگ . رد  دـیداتفا  تسار و  ياـههار  دـیدرک  مگ  هک  قیقحت  هب  سپ  ار  وا  اـمش 

.« بلاط یبا  نب  یلع  ندربان  نامرف  زا  دوخ  ندرگ 

: تبقنم

.« ۀمطاف نیرخآلا  نیلّوالا و  ءاسن  نم  نیملاعلا  لضفا  ّیلع و  اذه  ینامز  یف  نیملاعلا  لاجر  لضفا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ناـنز ناـیملاع و  ناـنز  نیرتهب  تسا و  یلع  نیا  نم  ناـمز  رد  ناـیملاع  نادرم  نیرتـهب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  يو  زا  مه  همجرت :

.« همطاف نیرخآ  نیلوا و 

: تبقنم

اهحاتفم ۀّنجلا و  لفق  اذـه  ّنا  و  هبناجم . قافّنلا  هناسل و  یلع  ّقحلا  ّناف  ایلع . کیلع  ساّبع  نب  ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« راّنلا نولخدی  هب  ۀّنجلا و  نولخدی  هب 

رود قافن  تسوا و  نابز  رب  ّقح  هک  یتسرد  هب  یلع . يوریپ  تسا  وت  رب  ساـبع ، نبا  يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  يو  زا  مه  همجرت :
وا ینمشد  هطساو  هب  تشهب و  رد  مدرم  دنیآرد  وا  یتسود  هلیـسو  هب  تسا ؛ تشهب  ياهدیلک  لفق و  یلع  نیا  هک  یتسرد  هب  و  وا . زا  تسا 

.« خزود رد 

: تبقنم

.« ۀمیقلا موی  نوزئافلا  مهتعیش  ّیلع و  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« تمایق زور  رد  يورخا  ياهتمعن  هب  دناهدنسر  وا  هورگ  یلع و  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  يو  زا  مه  همجرت :

،ص:118 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هلعجف ّیلع . نییـصولا  نیرخآلا و  نیلوالا و  دّیـسب  یندـّیا  یلاعت  هّللا  ّنا  كرّـشبا ؛ هّللا ، دـبع  ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاـق 
.« هعّبتاف عفنت  ّعرت و  نا  تدرا  ناف  يوفک 

ییاناوت تّوق و  ّلـج - ّزع و  يادـخ - هک  یتسرد  هب  ار ؛ وت  مهد  تراـشب  هّللا ، دـبع  يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  يو  زا  مه  همجرت :
یـشهاوخ رگا  نم ؛ رـسمه  ار  یلع  هناحبـس  ّقح  دینادرگ  سپ  تسا . یلع  نآ  هک  ایـصوا  گرزب  ناینیـسپ و  ناینیـشیپ و  گرزب  هب  ارم  داد 

.« ار یلع  یضترم  نک  يوریپ  سپ  يریگ ، هدیاف  يوش و  گرزب  هک  يراد 
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.« ار یلع  یضترم  نک  يوریپ  سپ  يریگ ، هدیاف  يوش و  گرزب  هک  يراد 

: تبقنم

.« هّللا لوسر  خا  ّیلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ابوتکم ال  ۀّنجلا  باب  یلع  تیأر  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رگم شتسرپ  راوازس  ییادخ  تسین  هک : هتـشون  تشهب  هزاورد  رب  مدید  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  رباج - زا  همجرت :

.« تسادخ لوسر  ردارب  یلع  تسادخ و  هداتسرف  دّمحم  هّللا و 

: تبقنم

یف ناک  ساّنلا  لضفا  وه  کتیب و  لها  کیف و  ّکش  ّمث  هتدابع  ّقح  هّللا  دبع  ادحا  ّنا  ول  ّیلع ، ای  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« راّنلا

يادـخ دتـسرپ  رگا  یـسک  هک  یتـسرد  هب  یلع ، يا  : » هک راـصنا  رجاـهم و  روضح  رد  لوـسر  تفگ  هک  تسا  يورم  رباـج  زا  مه  همجرت :
نایمدآ نیرتهب  هکنآ  لاح  و  وت - تیب  لـها  وت و  رد  0091224خ0 24 خ  دنک ]  ] کش نآ  زا  سپ  تسوا ، شتـسرپ  ّقح  هچنانچ  ار  یلاعت 

.« خزود شتآ  رد  دشاب  دَوب -

: تبقنم

.« رکنملا نع  یهنی  فورعملاب و  رمأی  ّیلع  دلو  نم  دحا  اهیف  سیل  ۀّما  یف  ریخ  ال  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
رد تسین  هک  یتّما  رد  ییوکین  تسین  : » تفگ لوسر  هک  تسا  يورم  رباج  زا  مه  همجرت :

،ص:119 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« رکنم زا  درادزاب  فورعم و  هب  دنک  رما  هک  یلع  نادنزرف  زا  یسک  تّما  نآ 

: تبقنم

نیدلاولا نم  قفشا  هتعیش  هیلع و  قفـشت  ّیلعب و  نورفغتـسی  ۀکئلملا  ّنا  اّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يّذلا  و  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« هدلو یلع 

ناگتـشرف هک  یتسرد  هب  تلاسر ، هب  یتسار  هب  ارم  تخیگنارب  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  رباـج  زا  مه  همجرت :
.« دوخ دنزرف  رب  ردام  ردپ و  زا  رتنابرهم  وا  ناوریپ  رب  وا و  رب  دننابرهم  یلع و  يارب  زا  دنهاوخیم  شزرمآ 

: تبقنم

رانلا و 1091224خ0 25 خ  ۀّنجلا و ]  ] حیتافم نم  نیتمرخب  لیئربج  ینیتأی  ۀـمیقلا ، موی  ناک  اذا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
: لوقیف هئادعا . نم  نیضغبملا  ءامسا  راّنلا  حیتافم  یلع  دّمحم و  لآ  ۀعیـش  نم  نینمؤملا  ءامـسا  ۀّنجلا  حیتافم  یلع  ۀّنجلا ؛ حیتافم  نم  ۀمرخ 

لخدـی قازرالا ال  میـسق  يذـّلا  وف  دـیری . امب  مهیف  مکحیف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلا  امهعفداف  کّبحمل . اذـه  کـضغبمل و  اذـه  دـمحا ، اـی 
.« ادبا راّنلا  هیّبحم  ۀّنجلا و ال  هیضغبم 

تشهب و ياهدیلک  زا  هتـسد  ود  اب  لیئربج  نم  يوس  هب  دیایب  تمایق ، زور  دوش  هاگره  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  رباج  زا  مه  همجرت :
نم هب  لیئربج  دیوگیم  سپ  وا . نانمـشد  ياهمان  خزود  ياهدیلک  رب  دّـمحم و  لآ  ناوریپ  زا  نانمؤم  ياهمان  تشهب  ياهدـیلک  رب  خزود ؛
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نب یلع  هب  ار  هتسد  ود  ره  نآ  مهدب  نم  سپ  وت . نانمشد  يارب  زا  هتـسد  نیا  تسا و  وت  ناتـسود  يارب  زا  دیلک  هتـسد  نیا  دّمحم ، يا  هک :
رد تشهب و  رد  یلع  نانمـشد  دنیاینرد  هک  اهيزور ، درک  شخب  هکنآ  ّقح  هب  دهاوخ . هچنآ  هب  مدرم  نایم  رد  دنک  يرواد  هک  بلاط  یبا 

.« هشیمه خزود  رد  وا  ناتسود  دنیاین 

: تبقنم

.« ّیلع ۀفلاخم  مالسالا  یف  ۀملث  لّوا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
یلع یـضترم  تعباـتم  مدـع  تفلاـخم و  مالـسا  رد  هنخر  نیتـسخن  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  رباـج - زا  مه  همجرت :

.« تسا
،ص:120 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« هنم ییحتسی  هّللا  ّناف  هنم  اویحتسا  هّبحب و  هّللا  ّناف  اّیلع . اّوبحا  ساّنلا ، اهّیا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
ار و وا  درادیم  تسود  ّقح  هک  یتسرد  هب  دـیرادب . تسود  ار  یلع  نامدرم ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  رماع  نب  ۀـبقع  زا  همجرت :

.« وا زا  درادیم  مرش  یلاعت  هّللا  هک  یتسرد  هب  يو ، زا  دیراد  مرش 

: تبقنم

یّمع نبا  ّریص  اّیصو و  ءایصوالا  یلع  یفطصا  ینراتخا و  ءایبنالا و  یلع  ینافطصا  یلاعت  هّللا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« هل ةّوبّنلا  تناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ول  يریزو و  یتفیلخ و  نوره و  هیخاب  یسوم  دضع  ّدش  امک  يدضع  امک  هب  ّدش  هل و  ینرّهص  و 

ارم و تخاـس  راـتخم  ناربمغیپ و  رب  ارم  دـیزگرب  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  کـلام  نب  سنا  زا  همجرت :
، ارم يوزاب  یصو  نآ  هب  داد  تّوق  ماکحتسا و  وا و  نزردپ  تخاس  ارم  نم و  ّمع  رسپ  ار  یصو  نآ  دینادرگ  ار و  یـصو  ایـصوا  زا  دیزگرب 

هنیآره یبن ، نم  زا  سپ  دوبیم  رگا  تسا و  نم  ریزو  نم و  هفیلخ  ّمع ، رسپ  نآ  نوراه و  وا  ردارب  هب  یسوم  يوزاب  درک  مکحتسم  هچنانچ 
.« ار وا  رم  تّوبن  دوبیم 

: تبقنم

نییبّنلا و ۀکئلملا و ال  ّبحی  ام ال  اّیلع  ّبحی  یلاعت  هّللا  ّنا  ّلج - ّزع و  هّللا - نع  لیئربج  ینثّدح  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« ۀمیقلا موی  یلا  هتعیش  هّبحمل و  رفغتسی  اکلم  هنم  هّللا  قلخی  ّالا و  هّللا  حّبسی  هحیبست  نم  ام  نیلسرملا و  ال 

درادیم تسود  يادخ  هک  یتسرد  هب  گرزب . يادـخ  زا  لیئربج  نم  هب  درک  تیاکح  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  سنا  زا  مه  همجرت :
يادخ دنک  حیبست  هک  یحیبست  چیه  تسین  ار و  نالـسرم  هن  ار و  ناربمغیپ  هن  ار و  ناگتـشرف  نآ  هب  درادـن  تسود  هک  یتسرد  هب  ار ، یلع 

.« رشح زور  ات  وا  ناوریپ  ناتسود و  يارب  زا  دهاوخ  شزرمآ  هک  ياهتشرف  حیبست  نآ  زا  يادخ  دنیرفایب  هک  رگم  ار 
،ص:121 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

تام یلابی  الف  کضغبی  تام  نم  ۀمیقلا و  موی  مهتجرد  یف  نییبّنلا  عم  ناک  یلع ، ای  کّبحا  نم  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
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.« اینارصن وا  ایدوهی 
رد ناربمغیپ  اب  دشاب  یلع ، يا  ار  وت  دراد  تسود  هک  یسک  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  باّطخلا - نب  رمع  زا  همجرت :

.« ینارصن ای  يدوهی  دریمب  هکنآ  زا  درادن  كاب  سپ  وت ، ینمشد  هب  دریمب  هک  یسک  تمایق و  زور  هب  ناشیا  تاجرد 

: تبقنم

تنب ۀمطاف  مکئاسن  ریخ  نیـسحلا و  نسحلا و  مکبابـش  ریخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  مکلاجر  ریخ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« دّمحم

دنانیـسح و نسح و  ناـناوج  نیرتهب  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  امـش  نادرم  نیرتـهب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  رمع  نبا  زا  همجرت :
.« تسا دمحم  رتخد  همطاف  نانز  نیرتهب 

: تبقنم

یبا نب  یلع  يدوعوم  یـضقی  يدـعب  كرتا  نم  ریخ  یلها و  یف  یتفیلخ  يریزو و  یخا و  ّنا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـّنلا - لاـق 
.« بلاط

نم لها  رد  نم  هفیلخ  نم و  ریزو  نم و  ردارب  هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  کـلام - نب  سنا  زا  همجرت :
.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ارم  هدعو  دنکیم  ادا  و ]  ] دوخ زا  سپ  مراذگیم  هک  یسک  رتهب  و 

: تبقنم

.« راّنلا ردجا  رفاک و  وهف  ّیلع  یلع  جرخ  نم  ّنا  ّیلا  دهع  دق  هّللا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
هک یتسرد  هب  نم ؛ اب  تسب  نامیپ  قیقحت  هب  یلاعت  هّللا  هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  اهنع - هللا  یـضر  هشیاـع - زا  همجرت :

اذه تیسناف  اهنع : هللا  یضر  هشیاع - تفگ  خزود ». شتآ  هب  تسا  رتراوازس  تسا و  رفاک  وا  سپ  یلع  رب  دیآ  نوریب  هک  یسک 
،ص:122 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« نوکی نا  یسع  هّللا و  رفغتسا  انا  ةرصبلاب و  هترکذ  یّتح  لمجلا  موی  ثیدحلا 
زا مهاوخیم  شزرمآ  هرـصب و  رد  ار  نآ  مدروآ  دای  هب  هکنآ  اـت  لـمج  گـنج  زور  رد  ثیدـح  نیا  مدوب  هدرک  شومارف  نم  سپ  همجرت :

. ارم دشاب  شزرمآ  هک  تسین  رود  یلاعت ؛ ّقح 

: تبقنم

.« نینمؤملا ریما  بلاط ، یبا  نب  یلع  ابوتکم  شرعلا  تحت  ظوفحملا  حّوللا  یف  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
یبا نب  یلع  هک  تسا  هدـش  هتـشون  شرع  ریز  ظوـفحم  حوـل  رد  : » لوـسر تفگ  هک  تسا  يورم  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  زا  هـمجرت :

.« تسا نینمؤملا  ریما  بلاط 

: تبقنم

انلق ۀمیقلا . موی  نوبّذعی  هب  ۀّنجلا و  نولخدی  هب  ۀّنجلا  یلا  نیملسملا  دئاق  اّیلع  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« راّنلا نولخدی  هضغبب  ۀّنجلا و  نولخدی  هتبحمب  لاق : کلذ ؟ فیک 
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.« راّنلا نولخدی  هضغبب  ۀّنجلا و  نولخدی  هتبحمب  لاق : کلذ ؟ فیک 
ورـشیپ و ار  یلع  تسا  هدـینادرگ  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  هیفنح - دـمحم  زا  همجرت :
. تمایق زور  دنوشیم  هدرک  باذع  وا  هب  خزود  و  تشهب ، رد  دنیآیمرد  وا  رب  هک  تشهب  يوس  هب  ناناملسم  هدنشک 2091224خ0 26 خ 

.« خزود رد  دنیآیمرد  وا  ینمشد  ببس  هب  تشهب و  رد  دنیآیمرد  یلع  یتسود  هلیسو  هب  تفگ : هّللا ؟ لوسر  ای  نیا  تسا  هنوگچ  میتفگ :

: تبقنم

ةاربب ّالا  دحا  زوجی  الف  طارّصلا  یلع  نافقیف  نیکلملل  رمأی  داعملا  باسحلا  نم  یلاعت  هّللا  غرف  اذا  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« راّنلا یف  هّللا  هّبکا  هعم  نکی  مل  نمف  ّیلع  نم  ۀیالو 

، تسا هدـش  رّرقم  هک  یباـسح  زا  دوش  غراـف  ّلـج - ّزع و  يادـخ - هاـگره  : » لوـسر تفگ  هک  تسا  يورم  يردـخ  دیعـس  وـبا  زا  همجرت :
سپ یلع ؛ یتسود  همانمکح  تارب و  ببس  هب  رگم  طارص  زا  سک  چیه  دنکن  رذگ  ات  طارـص  لپ  رب  دنتـسیاب  هک  ار  هتـشرف  ود  رم  دیامرفب 

.« خزود شتآ  رد  یلاعت  يادخ  ار  وا  دزاس  نوگنرس  تارب ، نیا  دشابن  هک  ار  سک  نآرم 
،ص:123 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

یلع نامیا  حجرل  ۀّفک  یف  ّیلع  نامیا  عضو  ۀّفک و  یف  عضو  نا  ضرالا  تاومّسلا و  لها  نامیا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« بلاط یبا  نب 

: تفگ هک  دنک  تیاور  دوخ  نالک  ردپ  زا  يربغ ]؟[  هّرم  رسپ  هتعیشیوج  نب  هّللا  دبع  همجرت :
نآ رد  هک  يدرم  زا  ار  هلأسم  نیا  دیـسرپ  هنع - هللا  یـضر  رمع - سپ  كزینک . قالط  زا  دندیـسرپ  هدـمآ ، باّطخلا  نب  رمع  شیپ  درم  ود  »

قـالط ود  تفگ : درم و  ود  نآ  يوس  هب  رمع  تشگزاـب  سپ  دوخ . تشگنا  ود  ره  هب  درم  نآ  دوـمن  ادا  تفگ و  سپ  دوـب . رـضاح  ناـکم 
باوج هلأسم و  وت  زا  مدیـسرپ  ینانمؤم و  ریما  وت  وت و  يوس  هب  اـم  میدـمآ  هّللا ! ناحبـس  هک  رمع  هب  درم  ود  نآ  زا  یکی  تفگ  سپ  تسا .

وت ایآ  رمع  تفگ  داد . باوج  هراشا  هب  درکن و  نخـس  وت  اب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هکنآ  لاـح  يدرم و  يوس  هب  ياهدـش  لـسوتم  وت ، يداد 
رگا تفگیم : هک  لوسر  زا  ماهدینـش  هک  یتسرد  هب  مرمع  هک  نم  مهدیم  یهاوگ  تسادـخ . لوسر  ردارب  نیا  درم ؟ نآ  تسیک  ینادیم 
یبا نب  یلع  نامیا  دـیآ  هداـیز  هنیآره  رگید ، هّلپ  رد  ار  یلع  ناـمیا  دـنراذگب  وزارت و  هّلپ  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لـها  ناـمیا  دـنراذگب 

.« نیمز اهنامسآ و  لها  نامیا  رب  بلاط 

: تبقنم

اراتخم یّمـس  یتّما و  یف  نمؤم  نکی  مل  ّیلع  نمؤی  مل  ول  ّیلع و  لجا  نم  نینمؤم  ساّنلا  یّمـس  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
اّهنال الوتب  ۀـمطاف  تیّمـس  همـساب و  هلبق  ادـحا  ّمسی  مل  ّهنال  اّیلع  یّمـس  هاضترا و  یلاعت  هّللا  ّنال  یـضرتملا  یّمـس  هراتخا و  یلاعت  هّللا  ّنـال 

.« ارکب یسیع  تدلو  اّهنال  الوتب  میرم  تیّمس  ارکب و  ۀلیل  ّلک  عجرت  راهنالا  رهش و  ّلک  یف  تاروعلا  داتعم  وه  اّمع  تعّطقت  تّلتبت و 
نامیا رگا  یلع و  هلیـسو  هب  نینمؤم  بقل  هب  نایمدآ  دـندش  هدـیمان  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  اهنع - هللا  یـضر  هملـس - ّما  زا  همجرت :

دـش هدـیمان  و  درک ] رایتخا  ار  يو  یلاعت  هّللا  هکنآ  تهج  راتخم  دـش  هدـیمان  و   ] یـسک نم  تّما  زا  دوبیمن  نمؤم  هنیآره  یلع ، دروآیمن 
مان هکنآ  هطـساو  هب  یلع  وا  دش  هدـیمان  و  ّلج - ّزع و  يادـخ - زا  تسا  یـضار  وا  تسا و  یـضار  يو  زا  یلاعت  هّللا  هکنآ  تهج  یـضترم 
هام ره  رد  هک  ار  تاروع  رم  تسا  داـتعم  هچنآ  هکنآ  يارب  زا  لوتب  همطاـف  دـش  هدـیمان  مسا و  نیا  هب  وا  زا  شیپ  ار  یـسک  ةّزعلا  ّبر  درکن 

میرم دش  هدیمان  و  ، ] رکب بش  ره  رد  اهنع - هللا  یضر  تشگیم - هکنآ  ای  دوب  عوطقم  يو  زا  دننیبیم ،
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،ص:124 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
[.« رکب ار  یسیع  داز  هکنآ  يارب  زا  لوتب 

یه لاقی : و  عطقلا . لتبلا ، : » هک ینعم  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  زین  حارـص  ترابع  هچنانچ  تسا ؛ عطق  ینعم  هب  لـصا  رد  لـتب  دـیوگ : فلؤم 
سپ مّلـس ». هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - تنب  همطاف  تعن  یه  هّللا و  یلا  اینّدلا  نع  ۀعطقنملا  یه  لاقی : جاودزالا و  نع  ۀعطقنملا  ءادغلا 

. جاودزا زا  عاطقنا  ربانب  میرم  هیمست  ادخ و  يوس  هب  ایند  زا  تسا  عطقنم  هک  دشاب  نآ  تهج  لوتب  هب  همطاف  هیمست  ریدقت ، نیا  رب 

: تبقنم

بصنی ۀمیقلا  موی  ناک  اذا  ّهنا  کل  ۀّنجلا  کیلا و  قاتشت  ۀکئالملا  کلثم و  نم  خب  خب  ّیلع ، ای  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
یتوا ّمث  لیلخ  بیبح و  نیب  ّیـصو  نم  خب  خب  يدانی  دانم  اذا  اهیلع و  سلجنف  رون  نم  ربنم  کل  رون و  نم  ربنم  میهاربال  رون و  نم  ربنم  یل 

.« کیلا اهعفداف  راّنلا  ۀّنجلا و  حیتافمب 
دنموزرآ ناگتشرف  هک  وت  دننام  تسیک  وت ! لاح  اشوخ  وت ، لاح  اشوخ  یلع ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  ملـسا  نب  دیز  زا  همجرت :

يربنم میهاربا  يارب  زا  رون و  زا  يربنم  نم  يارب  زا  دوش  هدرک  ياپرب  تمایق ، زور  دوش  هاگره  هک  یتسرد  هب  تسار . وت  رم  تشهب  دناوت و 
ییـصو لاح  اشوخ  یـصو ، لاح  اشوخ  هک  هدننکادن  دنک  ادن  ماگنه  نآ  رد  ربانم ، نآ  رب  مینیـشنب  سپ  رون ؛ زا  يربنم  وت  يارب  زا  رون و  زا 

.« وت تسد  هب  ار  اهدیلک  نآ  نم  مهدب  خزود و  تشهب و  ياهدیلک  دوش  هدروآ  سپ  لیلخ . بیبح و  نایم  هتسشن  هک 

: تبقنم

ّهبر نـم  ۀـنّیب  یلع  ناـک  نـمفا  لزنا : هـیف  هـنم و  اـنا  ّیلعب و  نیّدـلا  اذـه  دـّیا  یلاـعت  هـّللا  ّنا  : » مّلـس هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  یبـّنلا - لاـق 
«. ۀیآلا 3091224خ0 27 خ 

نم یلع و  هب  ار  نید  نیا  داد  تّوق  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  يرافغ - رذ  وبا  زا  همجرت :
.« رخآ ات  ِهِّبَر » ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : » همیرک هیآ  هدمآ ، دورف  يو  نأش  رد  مايو و  زا 

،ص:125 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

اهلـضفا و اهقتا و  اهریخ و  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاقف  ساّنلا . نع  هّللا  لوسر  لئـس  ّهنا  : » هئابآ نع  رقابلا  دّمحملا  مامالا  نع 
.« بلاط یبا  نب  یلع  نم  ّیلا  برقا  یقتا و ال  مکیف  یّنم و ال  اهبرقا  ۀّنجلا و  یلا  اهبرقا  اهملعا و 

. نایمدآ زا  ادـخ  لوسر  زا  دندیـسرپ  هک  یتسرد  هب  : » دـنک تیاور  دوخ  راوگرزب  يابآ  زا  هیلع - هّللا  ناوضر  رقاب - دـمحم  ماما  زا  همجرت :
نم و زا  ناشیا  نیرتکیدزن  تشهب و  يوس  هب  ناـیمدآ  نیرتکیدزن  نیرتاـناد و  نیرتلـضاف و  نیرتراـگزیهرپ و  نیرتهب و  لوسر : تفگ  سپ 

.« بلاط یبا  نب  یلع  زا  نم  يوس  هب  رتکیدزن  راگزیهرپ و  امش  نایم  رد  تسین 

: تبقنم

.« هّللا دنع  ۀمیقلا  موی  یتّما  یلع  ۀّجح  اذه  مّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاقف  ّیلع . لبقاف  یبّنلا ، عم  تنک  لاق : سنا  نع 
: لوسر تفگ  یلع . یـضترم  دش  ادیپ  لباقم  زا  سپ  ربمغیپ ، اب  مدوب  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  کلام - نب  سنا  زا  همجرت :

.« ّلج ّزع و  يادخ - دزن  تمایق  زور  نم  تّما  رب  تسا  تّجح  درم  نیا 
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: تبقنم

خفن مدآ و  هّللا  قلخی  نا  لبق  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق  ةّوبّنلا ؟ کل  تبجو  یتم  هّللا ، لوسر  ای  لـیق : : » لاـق هریره  یبا  نع 
4091224خ0 28 یَلب . اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  لاق : و  هیف . حوّرلا 

.« مکریما ّیلع  مکّیبن و  دّمحم  یلْعَْألا 5091224خ0 29 خ ، ُمُکُّبَر  اَنَأ  لاقف : خ 
یلاعت ّقح  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  دومرف : تّوبن ؟ ار  وت  رم  دش  بجاو  یک  هّللا ، لوسر  ای  : » دش هتفگ  هک  تسا  يورم  هریره  یبا  زا  همجرت :

: یبن تفگ  و  وا . رد  ار  ناج  دمدب  ار و  مدآ 
هب ناشیا  ياهـسفن  رب  ار  ناشیا  تفرگ  هاوگ  ناشیا و  نادـنزرف  ناشیا  ياهتـشپ  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  وت  راگدرورپ  تفرگ  هک  ماگنه  نآ  رد 

همه و زا  رتالاب  میامش  راگدرورپ  نم  هک : هناحبـس  هّللا  تفگ  سپ  ام . راگدرورپ  وت  یتسه  دنتفگ : امـش ؟ راگدرورپ  نم  متـسین  ایآ  هکنیا 
.« تسامش ریما  یلع  امش و  یبن  دّمحم 

،ص:126 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هب یلو  هک  اریز  تسا ؛ روطـسم  ثیدـح  قباطم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  لوق  نیّطلا » ءاملا و  نیب  مدآ  اـّیلو و  تنک  : » دـیوگ فلؤم 

. هدمآ زین  یلاو  ینعم 

: تبقنم

: تلاقف اّیلع . ینعی  برعلا  دّیس  یل  عداف  قلطنا  سنا ، ای  : » هّللا لوسر  لاق  سنا  نع 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  لسرا  هئاج  اّملف  برعلا . دّیـس  ّیلع  رخف و  مدآ و ال  دـلو  دّیـس  انا  لاـقف : برعلا ؟ دّیـس  تسلا  هشیاـع :

اذـه لاق : هّللا . لوسر  ای  یلب ، ولاق : يدـعب ؟ اّولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  یلع  مّکلداا  راصنالا ، رـشعم  ای  مهل : لاقف  هوتاف . راصنالا  یلا  مّلس -
.« هّللا نع  مکل  تلق  يّذلاب  ینرما  لیئربج  ّناف  یتمرکم  هومرکا  یّبحب و  هّوبحاف  ّیلع ؛

. ار یلع  یضترم  ینعی  ار ؛ برع  گرزب  دّیـس و  نم  يارب  زا  ناوخب  ورب و  سنا ، يا  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  کلام  سنا  زا  همجرت :
تسین و رخف  نیا  رد  ممدآ و  دـنزرف  گرزب  دّیـس و  نم  دومرف : برع ؟ گرزب  دّیـس و  وت  یتسین  ایآ  اهنع : هللا  یـضر  هشیاـع - تفگ  سپ 

. راصنا تعامج  يوس  هب  داتسرف  لوسر ، شیپ  یلع  دمآ  هاگنآ  برع . دیس  گرزب و  تسا  یلع 
دیوشن هارمگ  زگره  دینز  تسد  وا  اب  رگا  هک  يزیچ  هب  ار  امش  رم  میامن  هار  ایآ  راصنا ، هورگ  يا  ار : ناشیا  رم  لوسر  تفگ  دندمآ ، نوچ 

ببـس هب  دـیراد  یمارگ  نم و  یتـسود  هطـساو  هب  ار  نیا  دـیراد  تسود  تسا ؛ یلع  نیا  دوـمرف : هّللا . لوـسر  اـی  یلب  دـنتفگ : نم ؟ زا  دـعب 
.« ار امش  رم  متفگ  هچنآ  هب  یلاعت  هّللا  بناج  زا  ارم  درک  رما  لیئربج  هک  یتسرد  هب  نم و  نتشاد  یمارگ 

: تبقنم

لوبق دعب  هلمع  بلاط  یبا  نب  یلع  انا و  تلبق  نم  ّالا  مهعفنی  الف  لامعالاب  ۀمیقلا  موی  ساّنلا  یتأی  : » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - لاق 
.« ۀّمالا

ار ناشیا  دـنکن  دوس  سپ  دوخ . ياهلمع  هب  تماـیق  زور  هب  ناـمدرم  دـنیآیم  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  یلهاـب  هماـما  یبا  زا  همجرت :
.« تّما نتفریذپ  زا  سپ  وا  لامعا  یلع  نم و  مریذپب  هک  ار  یسک  رگم  ناشیا  لامعا 

،ص:127 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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: تبقنم

رکب و وبا  هعم  دـقرغلا و  عیقب  یف  6091224خ0 30 خ  مّلس ]  ] هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  عم  تنک  : » لاق يدهنلا  یـسوم  یبا  نع 
؛ ضرالا یف  يریزو  ءامّـسلا و  یف  يریزو  هارت  يذـّلا  اذـه  رکب ، ابا  ای  لاقف : رکب  یبا  یلا  تفتلاف  ّیلع . هباحـصا و  نم  رفن  رمع و  ناـمثع و 

.« هّللا بضغ  هبضغ  هّللا و  یضر  هاضر  ّناف  اّیلع  ضراف  ضار  کنع  وه  هّللا و  یقلت  نا  تببحا  ناف  بلاط . یبا  نب  یلع  ینعی 
زا يرفن  کـی  رمع و  ناـمثع و  رکب و  وبا  نم و  دـقرغ  عیقب  عضوم  رد  هّللا  لوسر  اـب  میدوب  هک : تسا  يورم  يدـهن  یـسوم  وبا  زا  همجرت :
رد تسا  نم  ریزو  ینیبیم  وت  هک  ار  یـسک  نیا  رکب ، وبا  يا  تفگ : رکب  وبا  يوس  هب  لوسر  درک  هاگن  سپ  یلع . نینمؤملا  ریما  هباـحص و 
نک دونـشخ  سپ  دشاب ، دونـشخ  وت  زا  هک  یتلاح  رد  ار  یلاعت  يادـخ  ینک  تاقالم  هک  یهاوخیم  رگا  سپ  یلع . ینعی  نیمز ؛ نامـسآ و 

.« يادخ مشخ  وا  مشخ  تسادخ و  يدونشخ  وا  يدونشخ  هک  یتسرد  هب  ار . یلع 

: تبقنم

فیک الب  هشرع  نم  ۀعالط  ضرالا  علطا  یلاعت  هّللا  ّنا  لوقی : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  تعمـس  : » لاق يرافغ  رذ  یبا  نع 
ضوحلا ماقملا و  نکّرلا و  وه  دحال و  طعی  مل  ام  یناطعا  نیلسرملا و  نیّیبّنلا و  نم  نیرخآلا  نیلّوالا و  دّیس  ینلعج  ینراتخاف و  لاوز ، و ال 

. نیبّرقملا ۀکئلملا  نیّیبّنلا و  نم  ادـحا  طعی  مل  ام  هّللا  یناطع  ةورملا و  هراسی  افّـصلا و  هنیمی  ماظعلا  تارمجلا  یلعالا و  رعـشملا  مزمّزلا و  و 
نسحلا و نیّیبّنلا و  نم  ادـحا  کلذ  طعی  مل  ارکب  ۀـلیل  ّلک  عجرت  لوتبلا  ءارذـعلا  هاـطعا  اـّیلع و  یناـطعا  لاـق : هّللا ؟ لوسر  اـی  اذاـم  و  اـنلق :

طعی مل  راّنلا و  ۀّنجلا و  ۀمـسق  هیلا  لعج  ضوحلا و  هاطعا  ارهـص و  یلثم  دحا  سیل  یلثم و  ارهـص  هاطعا  امهلثم و  ادحا  طعی  مل  نیـسحلا و 
هّللا لّبقت  نا  هّللا و  بضغ  یفطی  نا  دارا  نم  ساّنلا  اهّیا  یلثم  خا  دـحال  سیل  یلثم و  اخا  هاطعا  ۀـّنجلا و  یف  هتعیـش  لعج  ۀـکئلملا و  کلذ 

.« صاصّرلا راّنلا  بیذت  امک  تائّیّسلا  بیذی  هّبح  ّنا  نامیالا و  یف  دیزی  هیلا  رظّنلاف  ّیلع  یلا  رظنیلف  هلمع 
يور دید  دـش و  فرـشم  ّلج - ّزع و  يادـخ - هک  یتسرد  هب  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  يرافغ - رذ  یبا  زا  همجرت :

. لاوز فیکیب و  دوخ  شرع  زا  یندید  ار  نیمز 
،ص:128 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يدحا درکن  اطع  هک  يزیچ  ارم  درک  اطع  ار و  نالسرم  ناربمغیپ و  زا  ناینیسپ  ناینیشیپ و  گرزب  رورـس و  ارم  دینادرگ  ارم و  دیزگرب  سپ 
پچ بناج  افـص و  شتـسار  بناج  هک  گرزب  ياههرانم  رعـشم و  مزمز و  هاچ  رثوک و  ضوح  میهاربا و  ماقم  نکر و  نآ  نایملاع و  زا  ار 

يادخ تسا  هداد  تفگ : هّللا ؟ لوسر  ای  نآ  تسیچ  میتفگ : بّرقم . ناگتـشرف  ناربمغیپ و  زا  یکی  هب  دادن  هک  يزیچ  ارم  داد  تسا و  هورم 
هب بش  ره  ددرگیم  زاب  تسا و  عطقنم  وا  زا  تسا  داتعم  هام  ره  رد  ار  ءاسن  هچنآ  هک  هزیـشود  همطاـف  وا  هب  تسا  هداد  ار ، یلع  ارم  یلاـعت 

نیا دننام  ار  يربمغیپ  چیه  دادن  دنانیسح و  نسح و  هک  دنزرف  ود  وا  هب  تسا  هداد  و  ار ، يربمغیپ  چیه  هجوز  نینچنیا  دادن  یگزیشود و 
هب تسا  هدینادرگ  رثوک و  ضوح  وا  هب  تسا  هداد  يرسخ و  نم  دننام  ار  یسک  رم  دادن  نم و  وچمه  يرسخ  وا  هب  تسا  هداد  نارسپ و  ود 
نم دننام  يردارب  ار  وا  تسا  هداد  تشهب و  ار  وا  ناوریپ  تسا  هداد  ناگتشرف و  هب  هبترم  نیا  دادن  خزود و  تشهب و  ندرک  شخب  وا  يوس 

یلاعت يادخ  دنک  لوبق  هکنیا  ار و  يادخ  بضغ  شتآ  دناشنورف  دـهاوخ  هکره  نایمدآ ، هورگ  يا  نم . وچمه  يردارب  ار  یـسک  تسین  و 
وا یتـسود  ناـمیا و  رد  دـنکیم  هداـیز  وا  يوـس  هب  ندرک  رظن  هک  یتـسرد  هب  یلع ؛ يوـس  هـب  دـنک  رظن  هـک  دـیاب  سپ  ار ، وا  ياـههدرک 

.« ار زیزرا  شتآ  دزادگیم  هکنانچ  ار  اهیدب  دزادگیم 

: تبقنم
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يذ نم  رـشع  نماّثلا  موی  ماص  نم  لاق : ّهنا  7091224خ0 31 خ  مّلس ] و   ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  تعمـس  : » لاق هریره  یبا  نع 
هالاو و نم  لا  و  مهّللا ، هالوم . ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : مخ . ریدغب  ّیلع  دیب  یبّنلا  هیف  ذخا  يّذلا  مویلا  وه  ارهـش و  نیّتس  هل  ناک  ۀّجحلا 

.« هاداع نم  داع 
باوـث تسار  وا  هّجحلا ، يذ  مهدـجیه  زور  رد  دریگب  هزور  سکره  تفگ : هک  لوـسر  زا  مدینـش  : » هک تسا  يورم  هریره  وـبا  زا  همجرت :

یـسکره تفگ : مخ و  ریدغ  عضوم  رد  ار  یلع  تسد  ربمغیپ  زور  نآ  رد  تفرگ  هک  تسا  يزور  روکذـم  هام  مهدـجیه  زور  هام . تصش 
یلع هک  ار  نآ  رادنمشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادتسود  ایادخ ، راب  تسوا . ریما  مکاح و  یلع  مشاب ، ریما  مکاح و  نم  ار 

.« دراد نمشد  ار 

: تبقنم

ّیلعف هالوم  تنک  نم  لاقف : املع . ّیلعل  8091224خ0 32 خ : مّلس ] و   ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  بصن  : » لاق باّطخلا  نب  رمع  نع 
نم لذخا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا ، هالوم .

،ص:129 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
لوسر دقع  دقل  رمع ، ای  لاقف : حیّرلا . ّبیط  هجولا ، نسح  بابش  یبنج  یف  ناک  لاقف : مهیلع . يدیهش  تنا  مهّللا ، هرصن . نم  رصنا  هلذخ و 

. قفانم ّالا  اذک  اذک و  هّلحی  ادقع ال  هّللا 
. اذـک اذـک و  لاقف : ۀـحئاّرلا . ّبیط  هجولا ، نسح  بابـش  یبنج  یف  ناک  ّیلع  یف  تلق  ثیح . ّکنا  هّللا ، لوسر  اـی  تلقف : هّلحت . نا  رذـحاف 

.« ّیلع یف  هتلق  ام  مکیلع  دّکؤی  نا  دارا  لیئربج  هّنکل  مدآ  دلو  نم  سیل  ّهنا  رمع ، ای  معن  لاق :
یلع مریما ، مکاـح و  نم  ار  هکره  تفگ : یملع و  یلع  يارب  زا  لوـسر  درک  ياـپ  رب  تفگ : هک  تسا  يورم  باّـطخلا  نب  رمع  زا  همجرت :

راذگورف دراد و  نمـشد  ار  یلع  هک  ار  نآ  رادنمـشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  ار  نآ  راد  تسود  ایادـخ ، راب  ار . وا  تسا  ریما  مکاح و 
رد هنع : هللا  یضر  رمع - تفگ  ناشیا . رب  ینم  هاوگ  وت  ایادخ ، راب  دنک . يرای  ار  یلع  هک  ار  نآ  نک  يرای  دراذگورف و  ار  یلع  هک  ار  نآ 
نآ دننکن  ادرف  هک  يدـقع  لوسر  تسا  هتـسب  قیقحت  هب  هنیآره  رمع ، يا  ناوج : نآ  تفگ  يوبـشوخ . يوروکین و  دوب  یناوج  نم  يولهپ 
هک یتسرد  هب  ادخ ، لوسر  يا  متفگ  نم  رمع : تفگ  سپ  ار . دـقع  نیا  یلـسگب  هکنآ  زا  وت  نک  زیهرپ  سپ  قفانم . رگم  نینچ  نینچ و  ار 
يا دومرف : نینچ . نینچ و  سپ  تفگ : يوبشوخ ، يورشوخ و  یناوج  نم  يولهپ  رد  دوب  ار ، نانخـس  نآ  یلع  ّقح  رد  یتفگ  وت  هک  ییاج 
.« یلع ّقح  رد  متفگ  نم  امش  رب  هچنآ  دزاس  مکحم  تساوخ  هک  دوب  مالّسلا - هیلع  لیئربج - نکیل  دوبن  مدآ  نادنزرف  زا  ناوج  نآ  رمع ،
هریغ هقرحم و  قعاوص  ةوکشم و  لبنح و  دمحا  دنـسم  حیباصم و  ملـسم و  يذمرت و  حیحـص  رد  هالوم » تنک  نم  : » ثیدح دیوگ : فلؤم 

اّمل مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  نا  مقرا : نب  دیز  بزاع و  نب  ءاربلا  نع  : » تسا نیا  ةوکـشم  ترابع  هکنانچ  تسا ؛ روطـسم 
ّینا نوملعت  متـسلا  لاق : یلب . اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ّینا  نوملعت  متـسلا  لاقف : هنع - هللا  یـضر  ّیلع - دیب  ذخا  مخ  ریدغب  لزن 

: لاقف یلب . اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  ّلکب  یلوا 
یبا نبای  ائینه  هب ، لاقف  کلذ  دـعب  هنع - هللا  یـضر  رمع - هسفنلف  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هـالوم . یلعف  هـالوم  تنک  نم  مهّللا 

حیحص هقرط  نم  اریثک  ّنا  ایباحص و  نوثلث  یبّنلا  نع  هاور  ّهنا  : » درآیم قعاوص  رد  ۀنمؤم ». نمؤم و  ّلک  یلوم  تیـسما  تحبـصا و  بلاط .
حیحـص و وا  قرط  زا  يرایـسب  هک  یتسرد  هب  هباحـص و  زا  رفن  یـس  ار  ثیدح  نیا  یبن  زا  دناهدرک  تیاور  هک  یتسرد  هب  ینعی ، نسح ». و 

. تسا نسح 
،ص:130 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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: تبقنم

دنع ةرسح  کّبحمل  سیل  نا  کبسح  ّیلعل : لوقی  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  تعمس  : » تلاق اهنع - هللا  یـضر  هشیاع - نع 
.« ۀمیقلا موی  عزف  هربق و ال  یف  ۀشحو  هتوم و ال 

تسا هدنـسب  هک : ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرفیم  هک  لوسر  زا  مدینـش  : » هک تسا  يورم  اهنع - هللا  یـضر  هشیاع - نینمؤملا  ّما  زا  همجرت :
.« تمایق زور  رد  یبارطضا  هن  یسرت و  روگ  رد  ار  وا  تسین  ندرم و  زور  هب  ینامیشپ  سوسفا و  ار  وت  تسود  تسین  هکنیا  یلع ، يا  ار  وت 

: تبقنم

: لاقف انیلا  تفتلاف  مّلس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - عم  یّلصن  انک  : » لاق رمع  نبا  نع 
.« اّیلع ینعی  هوظفحاف ؛ ةرخآلا  اینّدلا و  یف  يدعب  مکّیلو  اذه  ساّنلا ، اهّیا 

نیا نامدرم ، يا  تفگ : ام و  بناج  هب  درک  هاـگن  سپ  لوسر . اـب  میدرکیم  زاـمن  : » هک تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  رمع - نبا  زا  همجرت :
(. ار وا  بدا  ینعی   ) ار وا  دیراد  هاگن  سپ  ترخآ ؛ ایند و  رد  نم  زا  دعب  تسامش  ریما  مکاح و  یلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  درم 

: تبقنم

مئاقلا مهرخآ  ّیلع و  مهلّوا  رشع ؛ انثا  دعب  ییایصوا  ّنا  و  نیّیصولا . دّیس  ّیلع  نیّیبّنلا و  دّیـس  انا  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق 
.« يدهملا

نم زا  دعب  نم  يایـصوا  هک  یتسرد  هب  تسایـصوا . دیـس  یلع  ماایبنا و  دّیـس  نم  : » لوسر تفگ  هک  تسا  يورم  یعیبر  نب  هبابا  زا  همجرت :
.« يدهم میاق  ناشیا  رخآ  تسا و  یلع  ناشیا  لوا  دوب ؛ دنهاوخ  هدزاود 

: تبقنم

هذـه لضفاب  مکئّبنال  متئـشول  لاق : لجر . انیف  ۀـقلح و  یف  سولج  نحن  ـالجر و  دوعی  نا  دـیری  وه  یـسرافلا و  ناملـس  ّرم  : » لاـق رمع  نع 
: نیلجّرلا نیذه  نم  لضفا  یبن  دعب  ۀّمئالا 

لضفا یبن و  دعب  ۀّمالا  هذه  لضفاب  کئّبنال  تئش  ول  هّللا  و  لاقف : ناملس  ماقف  رمع . رکب و  یبا 
،ص:131 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: لاق تلق ؟ ام  هّللا ، دبع  ابا  ای  هل  لیقف  ناملس . یضم  ّمث  رمع  رکب و  یبا  نیلجّرلا : نیذه  نم 
هّللا و تلق : ءایـصوالا ؟ نم  يردـتا  ناملـس ، ای  لاق : تیـصوا ؟ له  هّللا ، لوسر  ای  تلقف : توملا . تارمغ  یف  وه  هّللا و  لوسر  یلع  تلخد 

یّصو هدعب و  هکرت  نم  لضفا  ناک  ماس و  حون  یّـصو  هدلو و  نم  دعب  هکرت  نم  لضفا  ناک  ثیـش و  یّـصو  مدآ  ّنا  لاق : ملعا . هّللا  لوسر 
نب نوعمـش  یـسیع  یّـصو  هدعب و  هکرت  نم  لضفا  ناک  ایخرب و  نب  فصآ  نامیلـس  یّـصو  هدـعب و  هکرت  نم  لضفا  ناک  عشوی و  یـسوم 

.« يدعب كرتا  نم  لضفا  وه  ّیلع و  یلا  تیصو  ّینا  هدعب و  هکرت  نم  لضفا  ناک  ایخرب و 
دسرپ تساوخیم  وا  و  هنع - هللا  یـضر  یـسراف - ناملـس  تشذگ  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  باّطخلا - نب  رمع  زا  همجرت :

- ربمغیپ زا  دعب  تّما  نیا  نیرتهب  هب  ار  امش  منک  ربخ  دیهاوخ ، رگا  تفگ : يدرم . ام  نایم  رد  دوب  هقلح و  رد  میدوب  هتـسشن  ام  ار و  يرامیب 
هب مهد  ربخ  مهاوخ ، رگا  ادخ  هب  مسق  تفگ : ناملس و  تساخرب  رمع . رکب و  وبا  ینعی  درم ، ود  زا  نیرتهب  و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

اجک زا  یتفگ و  هچ  هّللا ، دـبع  ابا  يا  ار  وا  رم  دـش  هتفگ  سپ  دـش ، ناور  نآ  زا  دـعب  رمع . رکب و  وبا  زا  لضفا  یبن و  دـعب  تما  نیا  لضفا 
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؟ یتفگ
ینادیم ایآ  ناملس  يا  دومرف : يدرک ؟ تیصو  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  متفگ : دوب . توم  تارکـس  رد  هکیلاح  رد  لوسر  رب  مدمآرد  تفگ :

ثیـش ار و  ثیـش  مالّـسلا - هیلع  مدآ - درک  تیـصو  هک  یتسرد  هب  دومرف : تسا . رتاناد  لوسر  ادـخ و  متفگ : اـیبنا ؟ یـصو  دـننایک  هک  وت 
نآ نیرتهب  ماس  دوب  ار و  ماـس  مالّـسلا - هیلع  حون - درک  تیـصو  دوخ و  نادـنزرف  زا  دوخ  زا  سپ  تشاذـگ  هک  دوب  تعاـمج  نآ  نیرتهب 

دوخ و زا  دعب  تشاذگ  هک  یعمج  نآ  نیرتهب  عشوی  دوب  ار و  عشوی  مالّسلا - هیلع  یسوم - درک  تیصو  دوخ و  زا  سپ  تشاذگ  هک  مدرم 
یـسیع درک  تیـصو  دوخ و  زا  دـعب  تشاذـگ  هک  یناـسک  نیرتـهب  دوب  فصآ  ار و  اـیخرب  فـصآ  مالّـسلا - هیلع  نامیلـس - درک  تیـصو 

یلع و  مالّـسلا ] هیلع   ] یلع يوس  هب  مدرک  تیـصو  نم  دوخ و  زا  دـعب  تشاذـگ  هک  دوب  مدرم  نآ  نیرتهب  نوعمـش  ار و  ایخرب  نب  نوعمش 
.« دوخ زا  سپ  مراذگیم  هک  تسا  مدرم  نآ  نیرتهب 

: تبقنم

ثراو یتّما و  یف  یّیصو  یلها و  یف  یتفیلخ  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  یخا  ّیلع  اذه  لاق : هباحـصا  نیب  تاخاؤم  دقع  دقع  اّمل  : » لاق رمع  نع 
.« ینضغبا دقف  هضغبا  نم  ینّبحا و  دقف  هّبحا  نم  يّرض . هّرض  یعفن و  هعفن  هنم ، یلام  یّنم و  هلام  ینید . یضاق  یملع و 

،ص:132 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ردارب یلع  نیا  دومرف : دوخ  باحصا  نایم  رد  يردارب  دقع  لوسر  تسب  هاگره  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  رمع - زا  همجرت :

نم و نآ  زا  وا  لام  نم . نید  هدـننکادا  نم و  ملع  ثراو  نم و  تّما  رد  نم  یـصو  نم و  لها  رد  نم  هفیلخ  ترخآ و  اـیند و  رد  تسا  نم 
دراد نمشد  سکره  ارم و  دراد  تسود  قیقحت  هب  ار  وا  دراد  تسود  سکره  تسا . نم  ررض  عفن و  وا  ررض  عفن و  تسوا ، نآ  زا  نم  لام 

.« ارم دراد  نمشد  قیقحت  هب  ار  وا 

: تبقنم

تنا لوقی : هاف و  هینیع و  لّبقی  وه  هذخف و  یلع  نیسحلا  اذا  و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبّنلا - یلع  تلخد  : » لاق یسرافلا  ناملـس  نع 
.« مهمئاق مهعسات  کبلص  نم  ۀعست  ججح  وبا  ۀّجح  تنا  ماما ، نب  ماما  تنا  دّیس ، نب  دّیس 

ریما تقو  نآ  رد  و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ - رب  مدمآرد  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملـس  زا  همجرت :
يدّیس رسپ  دّیس و  وت  تفگیم : ار و  وا  نهد  ار و  وا  مشچ  ود  ره  دیسوبیم  ربمغیپ  دوب و  هتسشن  رورس  نآ  نار  يالاب  رب  نیـسح  نینمؤملا 
تسا ناشیا  میاق  اهتّجح  نآ  مهن  هک  دناوت  تشپ  زا  هک  هناگهن  ياهتّجح  ردپ  ییادخ و  تّجح  رـسپ  ییادخ و  تّجح  یماما و  رـسپ  ماما  و 

.« تسادخ نید  هدنراد  ياپرب  هک 

: تبقنم

. یلوالا ۀـعیب  راصنالا  یلع  هّللا  لوسر  اهیف  یّتلا  ۀـلیّللا  ناک  اّمل  : » لاق مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  یلوم  هثراح  نب  دـیز  نع 
یلع اوظفحت  مکـسفنا و  اوعنمت  امیف  ینوعنمت  مکـسفنا و  اوظفحت  امب  نوظفحت  نا  یلبق  نم  نیّیبّنلا  یلع  هّللا  ذخا  امب  مکیلع  تذـخا  لاقف :

یـسیع ۀیفطملا و  راّنلا  میهاربا  اصعلا و  یـسوم  یطعا  هّللا  ّنا  مکنید و  هب  هّللا  دیزی  ربکالا  قیّدـص  ّهناف  مکـسفنا  اوظفحت  امب  بلاط  یبا  نب 
نم ضرالا  اولخت  نل  هدـلو  نم  یتیآ  نیرهاّطلا  ۀّـمئألا  ّیبر و  ۀـیآ  یبن  ّلـکل  اذـه و  یناـطعا و  یتوملا و  اـهب  ییحی  ناـک  یّتلا  تاـملکلا 

.« ۀمیقلا موقت  مهیلع  هتیّرذ و  نم  دحا  یقب  ام  نامیالا 
ادخ لوسر  بش  نآ  رد  تفرگ  هک  بشنآ  دش  نوچ  : » هک تسیورم  دوب ، هّللا  لوسر  مالغ  هک  هنع - هللا  یـضر  هثراح - نب  دیز  زا  همجرت :
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يادـخ تسا  هتفرگ  هچناـنچ  تعیب ، امـش  رب  نم  متفرگ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  تفگ  سپ  ار ، دوخ  نیتـسخن  تعیب  راـصنا  رب 
دیرادیمزاب هک  ییاهزیچ  نآ  زا  ارم  دیرادزاب  ارم و  دیرادهاگن  هکنیا  نم ؛ زا  شیپ  دندوب  هک  یناربمغیپ  رب  یلاعت 

،ص:133 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
؛ تسا ربکا  قیدـص  یلع  هک  یتسرد  هب  سپ  ار . دوخ  ياهناج  درادیمزاب  هچنآ  زا  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـیراد  هاـگن  ار و  دوخ  ياـهناج 
ار یسیع  هدرک و  درـس  شتآ  ار  میهاربا  اصع و  ار  یـسوم  تسا  هداد  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  یلع و  هب  ار  امـش  نید  يادخ  دیازفایم 
نم و راگدرورپ  زا  تسا  یناشن  ار  يربمغیپ  ره  رم  و  ار . یلع  ینعی  ار ؛ نیا  نم  هب  يادـخ  داد  ار و  هدرم  نآ  هب  درکیم  هدـنز  هک  یتاـملک 

یصخش هک  یمادام  نامیا ، زا  نیمز  يور  دوشن  یلاخ  زگره  وا و  نادنزرف  زا  دننم  راگدرورپ  ناشن  هزیکاپ  ناماما  وا و  یگرزب  قدص و  رب 
.« وا ّتیرذ  هب  تمایق  زور  دوشیم  ياپرب  دشاب و  یقاب  وا  دالوا  زا 

لاجر یلع  كراتخاف  ۀیناّثلا  علطا  ّمث  نیملاعلا  لاجر  یلع  ینراتخاف  اینّدـلا  یلع  فرـشا  یلاعت  هّللا  ّنا  ّیلع ، ای  : » ثیدـح زا  دـیوگ : فلؤم 
هثلاث تاّدوم  زا  تسا  تاّدوم  هب  موسوم  هک  ینادـمه  یلع  دّیـس  ریم  ینّابر ، فراع  عمج  زا  ثیداحا  هلمج  اـجنیا  اـت  هرخآ ، یلا  نیملاـعلا »

- راوگرزب دّیـس  عمج  رب  نوچ  اما  هدـمآ ، رد  رظن  هب  هربتعم  بتک  زا  يرثکا  رد  هروکذـم  ثیداحا  هچرگا  دـش . هتـشون  همجرت  هتفرگ ، لقن 
. تخادرپن رگید  بتک  یماسا  نتشون  هب  نیاربانب  دوب ، مامت  دامتعا  هرس - سّدق 

اهتشونیپ

______________________________

اهمـسق بلطملا  دـبع  بلـص  یف  اـنقرتفا  یّتح  دـحاو  رون  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  ّیلع ...  اـنا و  تنک  مب : هخـسن  رد  خ - ( 1  ) 3721224خ0
. اّیصو اّیلع  جرخا  اّیبن و  ینجرخاف  بلاط  یبا  بلص  یف  ءزج  هّللا و  دبع  بلص  یف  ءزج  نیئزج 

. عفاشلا ینب  نامه : خ - ( 2  ) 5721224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 3  ) 8031224خ0

. نامه خ - ( 4  ) 9031224خ0
.« تسا يربهر  ار  یموق  ره  یتسه و  ياهدنهدمیب  وت  هک  تسین  نیا  زج  : » هیآ 7 ( 13  ) دعّرلأ خ - ( 5  ) 6231224خ0

. میعّنلا وبا  ءایلوالا  ۀیلح  مب : هخسن  رد  خ - ( 6  ) 1531224خ0
.« دییآرد اههناخ  هب  اهرد  زا  و  : » هیآ 189 ( 2  ) ةرقبلأ خ - ( 7  ) 3531224خ0

.« دیربب دناهدرک  هک  يراک  رفیک  هب  ار  دزد  نز  دزد و  درم  تسد  : » هیآ 38 ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 8  ) 8531224خ0
«. خ  » لیذ ج 1 ، نیعم ؛ گنهرف  رتشیب - یهاگآ  يارب  نزردپ ؛ یناث :) لّوا و  ّمض  هب   ) رسخ خ - ( 9  ) 6731224خ0

.« دنسارهیمن ياهدننکتمالم  چیه  تمالم  زا  و  : » هیآ 54 ( 5  ) ةدئاملأ خ - ( 10  ) 0931224خ0
.« دنریگ تخس  نارفاک  رب  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  و  : » هیآ 29 ( 48  ) حتفلأ خ - ( 11  ) 0931224خ0

،ص:134 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

حور وت ، حور  و  نم ؛ سفن  وت ، سفن  نم ؛ بلق  وت ، بلق  نم ؛ تشوگ  وت ، تشوگ  نم ؛ نوخ  وت ، نوخ  یلع ، يا  - » خ ( 12  ) 5241224خ0
.« تسا نم 

.« دنناگدیرفآ نیرتهب  دننکیم  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » هیآ 7 ( 98  ) ۀنّیبلأ خ - ( 13  ) 1541224خ0
. تسا مب : هخسن  رد  خ - ( 14  ) 2641224خ0
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. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 15  ) 3741224خ0
. دش ظاحل  هلباقم و  اسایق  هک  دوب  دیراذگم » ، » مب و پ هخسن  ود  ره  رد  خ - ( 16  ) 0351224خ0

قرغ و. مب -: هخسن  رد  خ - ( 17  ) 9951224خ0
.« دراد كاپ  ار  امش  دنک و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  تیب ، لها  يا  : » هیآ 33 ( 33  ) بازحالأ خ - ( 18  ) 6061224خ0

هیآ 172. ( 7  ) فارعألأ خ - ( 19  ) 4261224خ0
. دش ظاحل  هلباقم و  اسایق  هک  دوب  ترامع » ، » مب و پ هخسن  ود  رد  خ - ( 20  ) 6361224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 21  ) 8861224خ0
. نامه خ - ( 22  ) 8071224خ0
. نامه خ - ( 23  ) 9171224خ0

. دش ظاحل  هلباقم و  اسایق  هک  دوب  دننک »  » مب و پ هخسن  رد  خ - ( 24  ) 1571224خ0
. دش ظاحل  هلباقم و  اسایق  دوبن ، ۀّنجلا و »  » مب و پ هخسن  رد  خ - ( 25  ) 0671224خ0

. يامنهار مب : هخسن  رد  خ - ( 26  ) 3971224خ0
زا هـک  سک  نآ  اـیآ  : » هیآ 14 ( 47  ) دّمحم هیآ 17 ؛ ( 11  ) دوه ینآرق - تسا  یتراـشا  تراـبع ، یناـیاپ  شخب  خ - ( 27  ) 0181224خ0

 ...« دراد نشور  یلیلد  شیوخ  راگدرورپ  بناج 
هیآ 172. ( 7  ) فارعالأ دیجم - نآرق  بوبحم ، همان  زا  تراشب  رسارس  تسا  یتراشا  ترابع ، زا  یشخب  خ - ( 28  ) 9181224خ0

هیآ 24. ( 79  ) تاعزاّنلا زین - خ - ( 29  ) 9181224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 30  ) 2381224خ0

. نامه خ - ( 31  ) 9381224خ0

. نامه خ - ( 32  ) 2481224خ0
،ص:135 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

قّلعتی ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  یضترم - یلع  نیفراعلا  ماما  نینمؤملا و  ریما  ایلوا  لّوا  ایفصا و  لضفا  لیاضف  زا  یضعب  نایب  رد  مّیس  باب 
اهب

هراشا

چیه ءانّثلا - ۀیّحتلا و  هیلع  یفطصم - ثیدح  و  الع - ّلج و  يادخ - مالک  زا  دعب  هک  تسا  رهاب  رهاظ و  شنیب  باحـصا  شناد و  بابرا  رب 
ثیداحا ینآرق و  تاکرب  اب  تایآ  ناـیب  زا  دـعب  نیارباـنب  تسین ؛ ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  مـالک  زا  رتفیرـش  رتحیـصف و  یمـالک 

هملک راهچ  دـصکی و  هلمج  نیا  هدـش و  هدرک  ماقم  یّلعم  ماما  نآ  ماجنا  زجعم  مالک  هب  اـکّربت  اـنّمیت و  باـب  نیا  حاـتتفا  یناحبـس ، بیبح 
. هدـینادرگ ناـیبلا  ۀـبطخ  هب  موسوم  هدرک ، حرـش  هعجـضم - رّون  رادـهد - دّـمحم  هجاوخ  راگدـیرفآ ، رظن  روـظنم  ار  نآ  هک  تسا  همّرکم 

حرـش داد  یناعم  ییاسر  ترابع و  تناتم  رد  هسافنا - هّللا  ّبیط  حراش - هک  تسا  نآ  فاصنا  هدـش ، فّرـشم  شاهعلاطم  فرـش  هب  فلؤم 
رد شیدناهتوک  شناد  ردق  هب  ظفل  تحت  ینعم  هجو ، نیزا  دـشیم . باب  تلاطا  بجوم  تشونیم ، مامت  ار  هروکذـم  هلاسر  رگا  هک  هداد 

. دشاب ههجو - هّللا  مّرک  ترضح - نآ  يارآ  ناهج  يار  قباطم  ياضر و  قفاوم  هک  دیما  دروآ ، ریرحت  نیح 

: تبقنم
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تـسا نم  دزن  هک  سک  نآ  منم  ینعی ، يریغ ». دّمحم  دعب  اهملعی  بیغلا ال  حـیتافم  يدـنع  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  لاق 
.« نم ریغ  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم - زا  دعب  ار  اهدیلک  نآ  دنادیمن  هک  بیغ  ياهدیلک 

،ص:136 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

. هاگآ اناد و  يزیچ  ره  تقیقح  هب  منم  ینعی ، میلع ». ءیش  ّلکب  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقّتملا - ماما  لاق 

: تبقنم

ملعلا و ۀنیدم  انا  9062224خ0 1 خ  مّلـس :] و   ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  هیف  لاق  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیملـسملا - ماما  لاق 
.« نآ رد  یلع  ملع و  رهش  منم  هک : يو  نأش  رد  ادخ  لوسر  تفگ  هک  سک  نآ  منم  ینعی ، اهباب ». ّیلع 

: تبقنم

بتک رد  دـش  هدرک  رکذ  هک  نینرقلا  وذ  منم  ینعی ، یلوالا ». فحّـصلا  یف  روکذـملا  نینرقلا  وذ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیفراعلا - ماـما  لاـق 
. هدش لزان  نیا  زا  شیپ  هک  يوامس 

: تبقنم

هدـش و ناور  هک  مّرکم  رجح  نآ  منم  ینعی ، انیع ». ةرـشع  اتنثا  هنم  رّجفت  يذـّلا  مّرکملا  رجحلا  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلـصاولا - ماـما  لاـق 
. رشع انثا  ۀّمئا  تیالو  همشچ  هدزاود  يو  زا  هدمآ  نوریب 

: تبقنم

. مالّسلا هیلع  نامیلس - متاخ  تسا  نم  دزن  هک  سک  نآ  منم  ینعی ، نامیلـس ». متاخ  يدنع  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدّحوملا - ماما  لاق 
. نآ ریغ  سنا و  نج و  زا  تاقولخم  عیمج  رد  مفّرصتم  ینعی 

: دیوگ يونعم  يولوم 
یلع انالوم  هّللا  يرتشگنا ، وت  شدوبيرپ ز  وید و  رب  تفریم  یبن ، نامیلس  مکح 

: تبقنم

. ار قیالخ  باسح  ملّفکتم  يّدصتم و  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ، قئالخلا ». باسح  ّیلوتا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقّقحملا - ماما  لاق 
،ص:137 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

روص عیمج  نم  ریونت  رهم  ریمـض  رد  تسا  تباث  هک  ظوفحم  حول  منم  ینعی ، ظوفحملا ». حّوللا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیکلاّسلا - ماـما  لاـق 
. یهلا ینوک  قیاقح 
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: تبقنم

اهلد و هدـننادرگ  منم  ینعی ، مهباسح ». اـنیلع  ّنا  ّمث  مهباـیا  اـنیلا  ّنا  راـصبالا  بولقلا و  ّبلقم  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نینـسحملا - ماـما  لاـق 
تـسام تمه  هّمذ  رب  هک  قیقحت  هب  ناشیا و  تشگزاب  عجرم و  تسام  يوس  هب  هک  یتسرد  هب  ّرـش و  ریخ و  يوس  هب  مدرم  رهاظ  ياهمـشچ 

. ناشیا باسح 

: تبقنم

فقوملا کطارـص و  طارّـصلا  ّیلع ، ای  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  لاـق  يذـّلا  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقداّـصلا - ماـما  لاـق 
: لوسر تفگ  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ، کفقوم ».

طارص طارـص  لپ  هکنآ  ای  دوب  دیاب  تباث  نامه  رب  یخـسار ، تباث و  وت  هچنآ  رب  ینعی  وت . فقوم  فقوم  تسوت و  هقیرط  هقیرط  یلع ، يا 
ار هکره  يزاـس و  لـصاو  شمیعن  تاـنج  هب  ینارذـگب و  فطاـخ  قرب  وچمه  یهاوـخ  ار  هکره  ینآ . فّرـصتم  بحاـص و  وـت  تسوـت و 

صالخا بسح  هب  ییامن  هذخأوم  رورم  تّدش  روبع و  بثکم  مالآ  نحم و  هب  ار  یـضعب  یتسرف و  شمیحج  تاکرد  هب  راسنوگن  یهاوخ 
تیامح ّلظ  رد  یهاوخ  ار  هکره  دراد . ّقلعت  وت  هب  تسوت و  ياهفقوم  تمایق  ياهفقوم  نینچمه  دنراد و  وت  هب  هک  داقتعا  بتارم  توافت  و 

تـسا لاس  رازه  هاجنپ  هک  باسح  مایا  نتـشذگ  راظتنا و  تبوقع  هب  ار  یـضعب  ینک و  ناسآ  يو  رب  اـجنآ  تنحم  تّدـش و  هدیـشک ، دوخ 
. ینادرگ بقاعم 

: تبقنم

.« نوکی ام  ناک و  ام  یلع  باتکلا  ملع  هدنع  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیملاعلا - ماما  لاق 
. دشاب دوب و  هک  يزیچ  رب  یهلا  باتک  شناد  تسوا  دزن  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ،

،ص:138 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

منم ینعی ، نینمؤملا ». سنوم  انا  راّنلا ، یف  یقلا  نیح  لیلخلا  میهاربا  انا  لّوالا ، حون  انا  لّوالا ، مدآ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلّوالا - ماـما  لاـق 
. نانمؤم راسگمغ  سنوم و  منم  شتآ ، رد  دش  هتخادنا  هک  یتقو  نآ  رد  لیلخ  میهاربا  منم  لوا ، حون  منم  لّوا ، مدآ 

هب خزود  تشهب ، زا  دـعب  یلاـعت - هناحبـس و  ّقح - درک  0162224خ0 2 خ  قلخ ] : » ] هک تسا  روطـسم  نیبلاّـطلا  ةآرم  رد  دـیوگ : فلؤم 
زاب ناشیا  دعب  درک  قلخ  دناریم و  زاب  سپ  لاس . رازه  هد  ار  مدآ  ره  داد  رمع  یفـص و  مدآ  قلخ  زا  شیپ  مدآ  رازه  هد  لاس ، رازه  دصـشش 
مدآ مّود ، لّوا و  هبترم  ياـهمدآ  زا  دـعب  درک  قـلخ  سپ  لاـس و  رازه  هد  قباـس  روتـسد  ار  مدآ  ره  داد  رمع  مدآ و  رازه  هد  ناـشیا  وـچمه 

- هرـس سّدـق  یماج - نمحّرلا  دـبع  انالوم  دـیآ ». قداـص  ینعم  نیدـب  لّوا  حون  سپ  تسا ؛ یحون  مدآ ، ره  ناـمز  رد  نیارباـنب  ار ». یفص 
: دیوگ

هدمآ ملاع  ود  داجیا  دوصقم  وت  تاذنیقی  يور  زا  دوج و  نیع  یفطل و  ملاع 
هدمآ مدآ  اّوح و  رب  وچ 1162224خ0 3 خ  رگ  تقبس  مانلزا  ردنا  تَینعم  مّدقم  مدآ  رب  دوب 

هدمآ مّدقم  تروص  ِهر  زا  مدآ  وچ  رگنم  یسرپیم ز  تسار  رگ  ییوت  لوا  مدآ 
هدمآ مهبم  نایعا  ره  اّما ز  تسا  دهاشبارت  وب  باطخ  ینعم  نیا  رد  ار  يوعد  قدص 
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: تبقنم

. اهببس هدننادرگ  ببس  هدنیاشگ و  منم  ینعی ، بابسالا ». حاّتف  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیحتافلا - ماما  لاق 

: تبقنم

. اهربا هدننکادیپ  منم  ینعی ، باحّسلا ». ءیشنم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدّبعتملا - ماما  لاق 

: تبقنم

. ناتخرد هدننکزبس  هدنهدگرب و  منم  ینعی ، راجشالا ». قروم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقباّسلا - ماما  لاق 
،ص:139 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

اهایرد و هدـننکناور  اههمـشچ و  هدـنرآ  نوریب  منم  ینعی ، راـهنالا ». درطم  اـنا  نویعلا ، رّجفم  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقوبـسملا - ماـما  لاـق 
. اهیوج

: تبقنم

. اهنامسآ هدنزاس  دنلب  اهنیمز و  هدننارتسگ  منم  ینعی ، تاومّسلا ». كاّمس  انا  نیضرالا ، یحاد  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقولخملا - ماما  لاق 

: تبقنم

لصف تسا  نم  دزن  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، راّنلا ». ۀّنجلا و  میـسق  انا  باطخلا ، لصف  يدنع  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلداعلا - ماما  لاق 
حوضو و تیاهن  رد  هک  یمالک  ای  اطخ و  باوص و  نایم  هدننکزایتما  هدنزاسادج و  مالک  لطاب و  ّقح و  نایم  لصاف  باطخ  ینعی  باطخ .

لها رب  مّنهج  تاکرد  ّتنج و  لها  رب  ّتنج  تاجرد  هدننکتمـسق  منم  فراعم . ندـینامهف  ندـیمهف و  قیاقح و  ندومناو  رد  تسا  روهظ 
. مّنهج

: تبقنم

.« هّللا دنع  نم  موصعم  انا  هّللا ، یحو  نامجرت  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیموصعملا - ماما  لاق 
یتمصع هب  اوهس - ادمع و  كوکـش - تارطخ و  ریابک و  ریاغـص و  زا  ظوفحم  موصعم و  منم  یهلا ، یحو  هدننکنایب  ریـسفت و  منم  ینعی ،

. تسا یلاعت  ّقح  بناج  زا  هک 

: تبقنم

عطاس ناهرب  عطاـق و  تّجح  منم  ینعی ، نیـضرالا ». قوف  تاومّـسلا و  یف  نم  یلع  هّللا  ۀّـجح  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدـشرملا - ماـما  لاـق 
سنا و زا  نیمز  تاقبط  نانکاس  یـسدق و  سوفن  کیالم و  سنج  زا  دـناكالفا  رد  هک  ینانآ  رب  یهلا  تردـق  لامک  تینادـحو و  تهج 

. هریغ یضرا و  کیالم  نج و 
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،ص:140 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

مئاـق و منم  یهلا و  ملع  روـجنگ  رادهنیجنگ و  منم  ینعی ، طـسقلاب ». مئاـق  اـنا  هّللا ، ملع  نزاـخ  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرّـشبملا - ماـما  لاـق 
. تلادع لدع و  هب  فصّتم 

: تبقنم

. تسا تمایق  تاراما  تامالع و  زا  نآ  هک  ضرالا » ۀباد   » منم ینعی ، ضرالا ». ّۀباد  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرذنملا - ماما  لاق 

: تبقنم

رم تسا  هدننابنج  هدنهدتکرح و  تیاغ  هب  هک  یلوا  هخفن  نآ  منم  ینعی ، ۀفداّرلا ». انا  ۀـفجاّرلا ، انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیطـسقملا - ماما  لاق 
تسا ذوخأم  لّوا  هکنانچ  فدر ؛ زا  ذوخأم  تسا  یلوا  بقع  رد  هک  هدش  هدیمان  نیاربانب  فدار  و  مود . هخفن  ینعی  هفدار »  » منم ار و  نیمز 

. تسا کیرحت  تّدش  نآ  فجر و  زا 

: تبقنم

هحیص نآ  منم  ینعی ، ضرالا ». تاومّسلا و  قلخ  دنع  متکی  يّذلا ال  جورخلا  موی  ّقحلاب  ۀحیّـصلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقـشاعلا - ماما  لاق 
بقاـنم نیمز . نامـسآ و  تاـقولخم  يو  زا  تسین  هدیـشوپ  هک  يزور  ناـنچنآ  تسا ، قیـالخ  ندرک  رـشح  ندـمآ و  نوریب  زور  هک  ّقـحب 

140 ص :  تبقنم ..... : نتم 140  یفشک  يوضترم ،

: تبقنم

رد بلاط  یبا  نب  یلع  زاوآ  منم  ینعی ، دـعّرلا ». تاوصاک  بورحلا  یف  بلاط  یبا  نب  یلع  توص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیبّرقملا - ماما  لاق 
. دعر ياهزاوآ  وچمه  اهگنج 

: تبقنم

هّللا و یلو  یلع  هّللا ، لوسر  دّـمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  هیـشاوح : یلع  بتک  ۀّـجح و  هّللا  قلخ  ام  لّوا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  ندیـشاّرلا - ماما  لاـق 
یلو یلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  وا : فارطا  رب  هتشون  ار و  وا  تّجح  یلاعت  هّللا  هدرک  قلخ  هک  یسک  لوا  منم  ینعی ، هّیصو ».

،ص:141 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
- ترضح نآ  تفگ  زین  و  هّیـصو ». یلو و  یلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  هعبرالا : هناکرا  یلع  بتک  شرعلا و  قلخ  ّمث  : » لاق و  هّللا .

یلع بتکف  نیـضرالا  قلخ  ّمث  : » لاق و  هروکذـم . تاملک  وا  هناـگراهچ  ناـکرا  رب  تشون  ار و  شرع  درک  قلخ  سپ  هک : ههجو - هّللا  مّرک 
تاقبط درک  قلخ  سپ  هک : ههجو - هّللا  مّرک  ترـضح - نآ  تفگ  زین  و  هّیـصو ». هّللا و  یلو  یلع  هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  اهفارطا :

یلع هّللا ، لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  هدودح : یلع  بتکف  حّوللا  قلخ  ّمث  لاق : هروکذم . تاملک  وا  بناوج  فارطا و  رب  تشون  ار و  نیمز 
بناوج تایاهن و  رب  تشون  ار و  ظوفحم  حول  درک  قلخ  نآ  زا  سپ  هک : ههجو - هّللا  مّرک  ترـضح - نآ  دومرف  زین  و  هّیـصو ». هّللا و  یلو 
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. هدوهعم تاملک  وا 

: تبقنم

، تسوا رکنم  بّذکم و  سکره  هک  یتعاس  نآ  منم  ینعی ، اریعـس ». اهب  بذک  نمل  یّتلا  ۀـعاّسلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلّکوتملا - ماما  لاق 
. تسا تمایق  زور  تعاس ، نآ  زا  دارم  و  خزود . يو  رب  هدش  بجاو 

: تبقنم

زا ترابع  هک  يو  رد  یبیر  یکش و  تسین  هک  باتک  نآ  منم  ینعی ، هیف ». بیر  باتکلا ال  کلذ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدهاّشلا - ماما  لاق 
. تسا دیجم  نآرق 

: تبقنم

تـسا هدرک  رما  هک  یهلا  يانـسح  يامـسا  منم  ینعی ، هب ». یعدی  نا  هّللا  رما  یّتلا  ینـسحلا  ءامـسا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعکاّرلا - ماما  لاق 
. امسا هب  ار  وا  دوش  هدناوخ  هکنآ  هب  هناحبس  ّقح 

: دیوگ يونعم  يولوم 
یلع انالوم  هّللا  نابز ، رب  نک  دوخ  حیبستیلع  انالوم  هّللا  ناوخب ، ناحلا  شوخ  غرم  يا 

یلع انالوم  هّللا  تسا ، مدآ  قح  الومتسا و  ملاع  درف  راّفغ و  تسا ، مظعا  میظع و  شمسا 
یلع انالوم  هّللا  ناتسناج ، تسا و  هدناج  وکناشفرب  وا  ِهر  رد  ناج  ناشن ، وز  یبای  هک  یهاوخ 

یلع  انالوم  هّللا  ریپ ، انرب و  هدنرادریزویب  راگدرورپ  ریظن ، لثمیب و  ناطلس 
،ص:142 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« دیبعلل ماّلظب  انا  ام  ّيدل و  لوقلا  لّدبتی  يّذلا ال  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرهاّطلا - ماما  لاق 
. ار اههدنب  رم  هدننکملظ  نم  متسین  نم و  شیپ  مالک  لوق و  دوشیمن  ّریغتم  لّدبتم و  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ،

: تبقنم

يو زا  درک  ییانـشور  بلط  هک  يرون  نآ  منم  ینعی ، يدـهف ». یـسوم  هنم  سبتقا  يذـّلا  رّونلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدـجاّسلا - ماـما  لاـق 
. رون نآ  هب  تفای  تیاده  سپ  یسوم ،

: تبقنم

. ملاع تارامع  ایند و  ياهرصق  هدنزادنارب  منم  ینعی ، روصقلا ». مداه  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمّرکملا - ماما  لاق 

: تبقنم
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. ناشیا ياهربق  زا  نانمؤم  هدنرآرب  منم  ینعی ، روبقلا ». نم  نینمؤملا ، جرخم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدهتجملا - ماما  لاق 

: تبقنم

.« ءایبنالا بتک  نم  باتک  فلا  يدنع  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیبستحملا - ماما  لاق 
. مالّسلا مهیلع  ءایبنا - بتک  زا  باتک  رازه  تسا  نم  دزن  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ،

: تبقنم

. تسایند رد  هک  نابز  تغل و  ره  هب  هدنیوگ  نخس  منم  ینعی ، اینّدلا ». یف  ۀغل  ّلکب  مّلکتملا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمّلکتملا - ماما  لاق 

: تبقنم

یلتبملا بّویا  بحاص  انا  هیجنم ، حون و  بحاص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلاعتملا - ماما  لاق 
،ص:143 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

عاونا هب  دوب  ـالتبم  هک  بّویا  بحاـص  منم  وا و  هدـنهدتاجن  حون و  بحاـص  منم  ینعی ، هیجنم ». سنوـی و  بحاـص  اـنا  هیفاـش ، هیجنم و  و 
. يو هدنهدتاجن  سنوی و  بحاص  منم  يو ، هدنشخبافش  هدنهدتاجن و  اهتنحم و 

: تبقنم

هب ار  نامـسآ  تفه  ماهدرک  اپرب  هک  منم  ینعی ، ۀلماکلا ». یتردق  يرونب و  عبّـسلا  تاومّـسلا  تمقا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرداقلا - ماما  لاق 
. دوخ هلماک  تردق  رون و 

: تبقنم

نم ببـس  هب  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، هلـضفب ». ّرقا  نیملاعلا و  ّبرل  لیلخلا  میهاربا  ملـسایب  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیبلاغلا - ماما  لاق 
. وا یگرزب  لضف و  هب  درک  رارقا  ار و  نایملاع  راگدرورپ  رم  لیلخ  میهاربا  دروآ  مالسا 

: تبقنم

ماهدنریگ نآ  هب  میلک و  یـسوم  ياصع  منم  ینعی ، نیعمجا ». قلخلا  ۀیـصانب  ذخا  هب  میلکلا و  ءاصع  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیتناقلا - ماما  لاق 
. ناشیا رد  فّرصتم  ضباق و  ار و  قلخ  یناشیپ  ياهیوم 

: تبقنم

رظن هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، باغ ». دق  ائیـش و  يریغ  دجا  ملف  توکلملا  ملاع  یف  ترظن  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیفوطعملا - ماما  لاق 
. ریغ دوب  بیاغ  قیقحت  هب  ار و  رگید  زیچ  دوخ  ریغ  متفاین  سپ  توکلم ، ملاع  رد  مدرک 

: تبقنم
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مرامـشیم و هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، هّللا ». یلا  مهبّدا  یّتح  اورثک  نا  قلخلا و  اذه  یـصحا  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرمالا - ماما  لاق 
. یلاعت هّللا  يوس  هب  ار  ناشیا  منادرگیم  بّدؤم  هکنآ  ات  دنوش  رایسب  هچرگا  ار  قلخ  دادعا  مباییم 

،ص:144 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

نیمز و رد  ادـخ  یلو  منم  ینعی ، هدابع ». یف  مکحاف  هرما  هیلا  ضّوفملا  ضرالا و  یف  هّللا  یلو  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیـسّدقملا - ماـما  لاـق 
. مهاوخیم هچنانچ  يو  ياههدنب  رد  منکیم  مکح  ادخ و  رما  نم  يوس  هب  هدش  هتشاذگ 

: تبقنم

مدـناوخ هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، نوبـصنیف ». اهترماف  ینوباجاف  عبّـسلا  تاومّـسلا  توعد  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمهلملا - ماما  لاـق 
. دندنام اپرب  مدرک  مکح  سپ  ارم ، دندومن  تباجا  سپ  ار ، هناگتفه  ياهنامسآ 

: تبقنم

. ار نالوسر  ایبنا و  متخیگنارب  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ، نیلسرملا ». نّییبّنلا و  تثعب  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیّریحتملا - ماما  لاق 

: تبقنم

تعاطا بلط  مدـناوخ و  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، یناباجاف ». رمقلا  سمّـشلا و  توعد  يذـّلا  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمکاـحلا - ماـما  لاـق 
. ارم ناشیا  دندرک  تباجا  سپ  ار ، باتفآ  هام و  مدومن 

: يونعم يولوم 
کیلع مالس  هاش  رمق ، سمش و  عجارربش  ریبش و  باب  رشبلا ، ریخ  هجاوخ 

کیلع مالس  هاش  نسحلا ، وب  ادخ  ریشنسح  نیسح و  باب  نکشرکشل ، ردیح 

: تبقنم

. اهمیلقا عیمج  هب  اناد  اهنیمز و  هدننارتسگ  منم  ینعی ، میلاقالاب ». ملاع  نیضرالا و  یحاد  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدهاجملا - ماما  لاق 
،ص:145 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« یِّبَر ِْرمَأ  ْنـِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  : » دوـمرف هـک  وا  حور  ادــخ و  رما  مـنم  ینعی ، حوّرلا ». هـّللا و  رما  اـنا  : » هـهجو هـّللا  مّرک  نیدیهـّـشلا - ماـما  لاــق 
2162224خ0 4 خ

: تبقنم

رم يادـخ  تفگ  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، دـینع ». راّفک  ّلـک  مّنهج  یف  اـیقلأ  هئادـعال  يذـّلا  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیزراـبملا - ماـما  لاـق 
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. ار شکندرگ  رفاک  ره  خزود  رد  دینکفیب  ار  وا  نانمشد 

: تبقنم

راجشالا و سرغم  عورّزلا و  تبنم  نویعلا و  جرخم  انا  نیضرالا ، تطسب  لابجلا و  تیـسرا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیحـصفالا - ماما  لاق 
تنوکـس تهج  ار  اـهنیمز  ماهدـینارتسگ  نیمز و  تشادـهاگن  تهج  هب  ار  اـههوک  ماهدرک  رگنل  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، راـمّثلا ». جرخم 

. اههویم هدنرآرب  اهتخرد و  هدننکدنلب  اهتعارز و  هدننایور  اههمشچ و  هدنرآ  نوریب  منم  تاقولخم و 

: تبقنم

ریدـقت و هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، قربلا ». دـعّرلا و  عمـسم  رطملا و  لّزنم  اهتاوقا و  ردـقا  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلتاقملا - ماـما  لاـق 
. مقرب دعر و  زاوآ  هدنناونش  ناراب و  هدنرآ  دورف  ار و  مدرم  ياهتوق  مزاسیم  رّدقم  ماهدرک و  هزادنا 

: تبقنم

منم ینعی ، روحبلا ». یف  کلفلا  ءیـشنم  موّجنلا و  ءیـشنم  رجفلا و  علطم  سمّـشلا و  ءییـضم  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمّدـقتملا - ماـما  لاـق 
. اهایرد رد  یتشک  هدنزاسناور  هدننکادیپ و  اههراتس و  هدننکادیپ  حبص و  هدنرآرب  باتفآ و  هدننکنشور 

: دیوگ يولوم 
یلع  انالوم  هّللا  يروخمغ ، ار  نانمؤم  مهيربهر  ار  ناکلاس  مه  يرتخا ، تفه  مکاح 

،ص:146 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هک یـسک  نآ  منم  ینعی ، لتقا ». ملف  تلتق  نا  تما و  ملف  تما  نا  يذـّلا  انا  ۀـعاّسلا ، موقا  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرخافتملا - ماما  لاق 
. موشیمن هتشک  دنشکب ، رگا  مریمیمن و  موش ، هدناریم  رگا  هکنآ  منم  ار ، تمایق  منکیم  اپرب 

: تبقنم

ام نویعلا و  حمل  بولقلا و  تارطخ  ملعا  يذـّلا  انا  ۀـعاس ، نآدـعب و  انا  ثدـحی ، ام  ملعا  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدـهاّشلا - ماما  لاق 
نآ منم  تاعاس ، زا  یتعاس  ره  رد  تاقوا و  زا  یتقو  ره  رد  دوشیم  ادیپ  هک  ار  يزیچ  منادیم  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، رودّـصلا ». یفخی 
رد تسا  هدیـشوپ  یفخم و  هک ]  ] ییاهزیچ اهمـشچ و  ندز  کلپ  اهلد و  رد  درذـگیم  دـنکیم و  روطخ  هک  ییاهزیچ  منادیم  هک  یـسک 

. مدرم ياههنیس 

: تبقنم

.« مهداهج مهّجح و  مهتوکز و  نینمؤملا و  ةولص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیبیطخلا - ماما  لاق 
. ناشیا داهج  ّجح و  ةوکز و  نانمؤم و  زامن  منم  ینعی ،

: دیوگ يولوم 
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یلع انالوم  هّللا  مایص ، تسا و  زامن  جحماش و  حبص و  ره  وزا  ادیپ  مانی ، یح ال  ناحبس 

: تبقنم

قلخ ام  لّوا  انا  رخآلا ، لّوالا و  رـشّنلا  بحاص  انا  ِرُوقاَّنلا ، ِیف  َرُِقن  اذِإَف  یلاعت : هّللا  لاق  يذـّلا  روقاّنلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیثراولا - ماما  لاق 
3162224خ0 5 ِرُوقاَّنلا ». ِیف  َرُِقن  اذِإَف  : » یلاعت هناحبس و  ّقح - تسا  هتفگ  هک  روقان  نآ  منم  ینعی ، دحاو ». رون  نم  دمحم  انا و  يرون ، هّللا 

نینچمه تسا و  نتخاس  هدنز  زا  هیانک  نیا  تسا و  ربق  زا  هک  لّوا  نتخیگنارب  رـشن و  بحاص  منم  روص . رد  دوش  هدیمد  هک  یتقو  ینعی  خ 
. میرون کی  زا  دمحم  نم و  و  ارم ، رون  یلاعت  هّللا  تسا  هدرک  قلخ  هک  یسک  لوا  منم  تاصرع ، يوس  هب  نیمز  نتخیگنارب  بحاص  منم 

،ص:147 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

بحاص ایانملا و  بحاص  انا  ۀـفجاّرلا و  لازلّزلا و  بحاص  انا  ۀـلوّدلا ، لیزم  بکاوکلا و  بحاص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمظعملا - ماما  لاق 
بحاص اهدوصقم و  بحاص  منم  هفجار و  هلزلز و  بحاـص  منم  تلود و  هدـننکرود  بکاوک و  بحاـص  منم  باـطخلا ». لـصف  اـیالبلا و 

. لطاب ّقح و  نایم  تسا  هدننکزایتما  هک  یمالک  اهالب و 

: تبقنم

، ینعی اهیف ». امب  لذابلا  قفنملا  انا  اهلزانا ، دالبلا و  یف  اهلثم  قلخی  مل  یّتلا  دامعلا  تاذ  مرا  بحاص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلذابلا - ماما  لاـق 
يو زا  رتورف  هن  يرهـش و  چیه  رد  وا  لثم  هدشن  قولخم  هک  یمرا  نینچمه  تسا ، گرزب  ياهنوتـس  دومع و  دنوادخ  هک  مرا  بحاص  منم 

. هریغ رهوج و  سیافن و  زا  تسا  مرا  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  هدننکلذب  قفنم و  منم  و 

: تبقنم

.« راقفلا وذ  یعسب  نیمّدقتملا  ربابجلا  تکلها  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعجشالا - ماما  لاق 
. راقفلا وذ  ششوک  یعس و  هب  ار  نیشیپ  ناشکرس  ناراّبج و  مدرک  كاله  هک  منم  ینعی ،

: دیوگ يونعم  يولوم 
یلع انالوم  هّللا  نکشنمشد ، لدرپ  نآنمی  رصم و  هماّلع  نمجنا ، ره  رتفدرس 

یلع انالوم  هّللا  ناج ، قدص و  زا  وگب  مد  رهناما  یبای  رگ  وید  زا  نابزنیریش ، هدنب  يا 
یلع انالوم  هّللا  نیزگ ، لد  ناج و  هگناونیبم ز  ار  دوخ  وشم  هّرغ  نیبهار ، یقشاع و  رگ 

یلع انالوم  هّللا  ناج ، شوگ  رد  تدیآ  اتناشفرد  یناعم  ّرد  ناج ، ِزابناج  نید ، سمش  يا 

: تبقنم

فسوی سنوم  انا  هسناؤم ، میهاربا و  تیجنا  يّذلا  انا  اهلمع ، یّتلا  ۀنیفّـسلا  یف  حّونلا  تلمح  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمّلعملا - ماما  لاق 
، ار وا  دوب  هتخاس  هک  هنیفـس  رد  ار  حون  متـشادرب  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، اهمّلعم ». رـضخلا و  یـسوم و  بحاص  انا  هجرخم ، ّبجلا و  یف 

بحاـص منم  هاـچ ، زا  يو  هدـنرآرب  هاـچ و  رد  فسوی  سنوـم  منم  تبرغ ، رد  میوا  سنوـم  شتآ و  زا  ار  میهاربا  مداد  تاـجن  هکنآ  منم 
اهمکح و ود  ره  نآ  هدننکمیلعت  رضخ و  یسوم و 
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،ص:148 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. یهلا رارسا  ضماوغ 

: تبقنم

منم ای  نوک ، ملاع  توکلم و  نتخاس  ادیپ  ثعاب  ببـس و  منم  ینعی ، نوکلا ». توکلملا و  ءیـشنم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیّبحملا - ماما  لاق 
. ود ره  نیا  هدننکادیپ 

: تبقنم

. اهمحر رد  لافطا  هدنهدتروص  منم  هدننکادیپ ، منم  ینعی ، ماحرالا ». یف  رّوصملا  انا  ءيرابلا ، انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدّجمملا - ماما  لاق 

: تبقنم

نورّخدت ام  نولکأت و  امب  مکئبنا  انا  رئامضلا ، یف  ام  ملعا  صربالا و  عفرا  همکالا و  ءيربا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرّـسفملا - ماما  لاق 
ریامض و رد  هچنآ  مفقاو  اناد و  ار و  یـسیپ  صرب و  مزاسیم  رود  ار و  دازردام  يانیبان  منکیم  انیب  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، مکتویب ». یف 

. دوخ ياههناخ  رد  ار  نآ  دیهنیم  هریخذ  هک  يزیچ  امش و  دیروخیم  هک  يزیچ  هب  مهدیم  ربخ  هک  منم  تساهرطاخ ،

: تبقنم

یلاعت هّللا  نآ  هب  تسا  هدروآ  لثم  هک  ۀضوعب »  » نآ منم  ینعی ، الثم ». اهب  هّللا  برض  یّتلا  ۀضوعبلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعیطملا - ماما  لاق 
4162224خ0 6 خ» اهقوف . امف  ۀضوعب  ام  الثم  برضی  نا  ییحتسی  هّللا ال  ّنا  : » هک

: تبقنم

هّللا ارم  دومن  يرادربنامرف  تعاطا و  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، ۀـملّظلا ». یف  هّللا  ینعاطا  يذـّلا  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیبّیطملا - ماـما  لاـق 
. تقو روطنآ 5162224خ0 7 خ  رد  ارم  لوئسم  درک  تباجا  ینعی  یکیرات ؛ تملظ و  تقو  رد  یلاعت 

،ص:149 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

: الع ّلج و  لاق - اورکنا و  ترهظ  اّملف  ینعاط  یلا  یعد  ۀـملّظلا و  یف  قلخلا  هّللا و  ینماقا  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیدوجالا - ماما  لاق 
هکنآ لاح  ارم و  تقیقح  یلاعت  قح  تخاس  ایهم  درک و  اـپرب  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، 6162224خ0 8 خ  اوُرَفَک ». اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاـج  اَّمَلَف 

نآ دـش  رهاـظ  دـش و  نشور  هکنآ  زا  سپ  نم ؛ تعاـطا  يوس  هب  ار  قلخ  نآ  دـناوخ  دـندوب و  یتسین  تملظ و  هطرو  رد  تاـقولخم  عیمج 
ّقح تسا  هدومن  هراشا  هدومرف و  دوخ  هچنانچ  ارم . يرادربنامرف  تعاط و  دـندرک  راکنا  تاقولخم ، نآ  دـندمآ  دوجو  هبترم  رد  تملظ و 
وا ردق  دنتخانـشن  ار  ناشیا  دمآ  هک  هاگره  سپ  ْمُهَءاج » اَّمَلَف  : » دوخ دیجم  مالک  رد  تسا - يدـنلب  تیاهن  یگرزب و  لامک  رد  هک  یلاعت -

. وا هب  دندش  رفاک  ار و 

: تبقنم
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توسک سابل و  ار  اهناوختـسا  ماهدیناشوپ  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، امحل ». ماظعلا  توسک  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمّلکملا - ماما  لاق 
. تشوگ

: تبقنم

نآرقلا و لیوأت  ملعا  يذـّلا  انا  ملعلا ، لماح  يدـلو و  نم  راربالا  عم  هّللا  شرع  لماح  وه  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیملعـالا - ماـما  لاـق 
منم دننم و  نادنزرف  زا  هک  راربا  تعامج  اب  تسادخ  شرع  هدنرادرب  وا  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، ملعلا ». یف  خوسرملا  انا  ۀـفلاّسلا ، بتکلا 

خسار و منم  ار و  هتشذگ  بتک  نآرق و  یناعم  لیوأت  منادیم  کین  هک  یـسک  نآ  منم  دمحلا ، ءاول  يا  تسا  ملع  هدنرادرب  هک  یـسک  نآ 
. ملع رد  هدش  هدرک  راوتسا 

: تبقنم

بحاص انا  ههجو 7162224خ0 9 خ ، ّالا  کلاه  ءیـش  ّلک  ضرالا  تاومّـسلا و  یف  هّللا  هجو  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمئاّـصلا - ماـما  لاـق 
منم وا ، تاذ  رگم  تسا  هدـنوش  انف  كاله و  ءیـش  ره  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یلاـعت  هّللا  تاذ  منم  ینعی ، توغاّـطلا ». تبجلا و 

. دنناکرشم هلا  ناتب و  هک  توغاط  تبج و  قلاخ  بحاص و 
،ص:150 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

َو ِءامَّسلا  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  اْهنَع ال  اوُرَبْکَتْسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ّمث : هّللا  لاق  يّذلا  هّللا  باب  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیخساّرلا - ماما  لاق 
روکذم هک  هّللا  باب  نآ  منم  ینعی ، 8162224خ0 10 خ » َنیِمِرْجُْملا . يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ِطایِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  ال 

رابکتـسا و ار و  تایآ  دـندرک  بیذـکت  هک  یناـنآ  قیقحت  هب  یتسرد و  هب  ینعی  َنیِمِرْجُْملا » يِزَْجن  َنیِذَّلا ...  َّنِإ  : » همیرک هیآ  نآ  رد  تسا 
رافوس رد  رتش  دیآرد  هکنیا  ات  تشهب  رد  دـنوشیمن  لخاد  نامـسآ و  ياهرد  ار  ناشیا  دوشیمن  هداشگ  تایآ ، نآ  زا  دـندومن  یـشکرس 

. ار نامرجم  ام  میهدیم  ازج  نیمه  هب  دشاب . لاحم  تشهب  رد  زین  ناشیا  ندمآرد  سپ  لاحم ، تداع  بسح  هب  دوخ  نیا  و  نزوس .

: تبقنم

هّللا ّصخ  يذـّلا  انا  نیتّرم ، سمّـشلا  یلا  ّتدر  يذـّلا  انا  لیئاکیم ، لیئربج و  ینمدـخ  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمودـخملا - ماـما  لاـق 
زاب دـشاب و  هدرک  در  هک  یـسک  نآ  منم  لیئاکیم ، لیئربج و  ارم  درک  تمدـخ  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، یل ». ۀـعاّطلاب  لیئاکیم  لـیئربج و 

تعاط و هب  ار  لیئاکیم  لیئربج و  یلاعت - هناحبس و  ّقح - دینادرگ  صاخ  هک  یسک  نآ  منم  هبترم ، ود  ار  باتفآ  نم  تهج  زا  هدروآ  سپ 
.« نم يرادربنامرف 

: تبقنم

یهلا و يانـسح  يامـسا  زا  یمـسا  منم  ینعی ، یلع ». الا  مظعالا و  وه  ینـسحلا و  ءامـسا  نم  مسا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نینهربملا - ماما  لاق 
. یلعا تسا و  مظعا  مسا  نآ 

: تبقنم
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يّذلا انا  لسّنلا ، ثرح  انا  رومعملا و  هّللا  تیب  انا  روطسملا و  باتکلا  بحاص  انا  روّطلا و  بحاص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمظعالا - ماما  لاق 
بحاص منم  نیادم و  رد  روهـشم  تسا  یهوک  نآ  روط و  بحاص  منم  ینعی ، هّللا ». قلخ  نم  سّفنتم  حور  يذ  ّلک  یلع  یتعاط  هّللا  ضرف 

ردـق هب  وا  ياهترامع  هبعک و  لباقم  هب  نامـسآ  رد  تسا  ياهناـخ  نآ  رومعملا و  تیب  منم  ظوفحم و  حول  اـی  نآرق  ینعی  روطـسم ، باـتک 
رد و   ) تسوا ياههدننکفاوط  ناریاز و 

،ص:151 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ای دسریمن . ناشیا  هب  فاوط  تبون  نآ  هب  فاوط و  تهج  هب  هتـشرف  رازه  داتفه  زور  ره  رومعملا  تیب  رد  دنوشیم  لخاد  هک  هدمآ  رابخا 
هک یـسک  نآ  منم  منم و  و  تسا ). روطـسم  كرادـم  رد  هچنانچ  ناریاز ، نایجاح و  هب  تسا  رومعم  هک  دـشاب  هبعک  رومعملا  تیب  هب  دارم 

. دوخ قلخ  زا  سّفنتم  حور  يذ  ره  رب  ارم  تعاط  یلاعت  هّللا  هدرک  ضرف 

: تبقنم

یسک نآ  منم  راّنلاب ». مهقرحم  راقفلا و  وذ  یعسب  ءایقشالا  لتاق  انا  نیرخآلا ، نیلّوالا و  رـشنا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نییزاغلا - ماما  لاق 
تایح نمرخ  هدنزوس  منم  راقفلا و  وذ  شـشوک  هب  ناراکدب  ناتخبدب و  هدنـشک  منم  ار ، نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  هتخیگنارب  هدرک و  رـشن  هک 

. شتآ رد  ناشیا 
: يونعم يولوم 

دوب یلع  دوجسم ، هدش  مدآ  يو  نمی  زکیناعم  عوبنی  قح و  ِنید  دعاس  نآ 
دوب یلع  دودزب ، تعدب  متس و  گنزنید  هنیآ  زا  يو  ریشمش  هب  هک  هش  نآ 

دوب یلع  دوشگب ، هبطصم  ِرد  لفق  هکتداعس 9162224خ0 11 خ  حاتفم  تلود و  هحتاف  نآ 

: تبقنم

ّدرا يذـّلا  انا  ممالا ، ةوعد  يدا  يذـّلا  انا  نیملاّظلا ، نم  مقتنم  انا  نیّدـلا ، یلع  هّللا  ینرهظا  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلماکلا - ماما  لاـق 
زا هدنـشک  ماقتنا  منم  نید و  رب  ارم  هناحبـس  ّقح  درک  بلاغ  دـینادرگ و  رهاظ  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، هّللا ». لوسر  ضوح  نم  نیقفاـنملا 

مهاوخ رگا  ینعی  ، ) رثوک ضوح  زا  ار  ناـقفانم  منک  ّدر  هک  یـسک  نآ  منم  ار و  اـهتّما  توعد  منکیم  لوبق  هک  یـسک  نآ  منم  ناـملاظ و 
(. رثوک ضوح  بآ  زا  ار  ناقفانم  شتآ  مناشنورف 

: تبقنم

0262224خ0 12 ناریّنلا ». دیلاقم  نانجلا و  حیتافم  هدیب  يّذلا  انا  انمآ ، ناک  هلخد  نم  هّللا  حتف  باب  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نینمآلا - ماما  لاق 
نآ منم  نیراد ، تاهورکم  عاونا  زا  هدنبای  ناما  دشاب  رد ، نآ  زا  دیآرد  هک  یسک  یلاعت  هّللا  ار  وا  تسا  هداشگ  هک  يرد  نآ  منم  ینعی ، خ 

. خزود تشهب و  ياهدیلک  تسوا  تسد  هب  هک  یسک 
،ص:152 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

یطعا هتیالو  هرون و  ّمتی  نا  ّالا  هّللا  یتأیف  هتّجح  صاخرا  هّللا و  رون  ءافطاب  ةربابجلا  دـهج  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرّفظملا - ماـما  لاـق 
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یـسک نآ  منم  ینعی ، ءاشی ». نم  ینعنمی  ءاشی و  نم  هّللا  ینفرعف  ضرالا  یف  هّللا  لوسر  عم  اـنا  هویحلا ، رحب  یناـطعا  رثوکلا و  رحب  هّیبن  هّللا 
رون دوش  مامت  هکنیا  رگم  یلاعت  هّللا  ارم  درک  لصّتم  سپ  ار . وا  تّجح  ندرک  مک  یهلا و  رون  ندناشنورف  هب  ناراّبج  دندوب  هدرک  یعس  هک 

تساوخ هک  ار  یسک  ارم  دیناسانش  نیمز . رد  میادخ  لوسر  اب  نم  تایح ، يایرد  ارم  رثوک و  يایرد  ار  دوخ  یبن  ادخ  داد  وا . تیالو  وا و 
. تساوخیمن هک  ار  یسک  درک  عنم  و 

: تبقنم

رد ماهداتـسیا  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، سّفنتی ». سفن  كّرحتت و ال  حور  ثیح ال  رـضخ  مئاق  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیفـصاولا - ماـما  لاـق 
. دنک سفنت  هک  یسفن  تسین  دنبنجیمن و  حاورا  هک  اجنآ  توکلم  يا ، ییزبس 

: تبقنم

. ایوگ ياناد  دّمحم  شوماخ و  ياناد  منم  ینعی ، قطان ». ملاع  دّمحم  تماص و  ملاع  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیتماّصلا - ماما  لاق 

: تبقنم

، ینعی هلّظلا ». موی  باّذع  انا  نوعرف ، تقرغا  میلکلا و  یـسوم  ترواح  انا  یلوالا ، نارقلا  بحاص  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نینراقملا - ماما  لاق 
هملاـکم هرواـحم و  هک  منم  و  تسا ) نم  نرق  اـهنرق  نیرتهب  ینعی  « ) ینرق نورقلا  ریخ  : » تسا عقاو  ثیدـح  رد  هک  یلوا  نارق  بحاـص  منم 

. دشابن هیاس  شرع  ّلظ  زا  ریغ  هک  يزور  هدننکباریس  منم  ار ، نوعرف  ماهدرک  قرغ  یسوم و  اب  ماهدرک 

: تبقنم

قلخا انا  تیما ، ییحا و  انا  هّللا ، نیمآ  هّللا و  تایآ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیمظاکلا - ماما  لاق 
،ص:153 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« یناّثلا انا  یلوالا و  انا  نیع ، ۀفرط  یف  عبّـسلا  یف  نیـضرالا  عبّـسلا و  تاومّـسلا  لوجا  يّذلا  انا  ریـصبلا ، انا  میلعلا ، انا  عیمّـسلا ، انا  قزرا ، و 
منم اونـش ، منم  مهدیم ، قزر  منکیم و  ادـیپ  نم  مناریمیم و  منادرگیم و  هدـنز  هک  منم  هّللا و  رادزار  هّللا و  تـمحر  تاـیآ  مـنم  ینعی ،

یلّوا منم  ندز ، مشچ  کی  رد  ار  نیمز  قبط  تفه  نامـسآ و  تفه  منکیم  ریـس  هک  یـسک  نآ  منم  ایـشا ، نطاب  رهاظ و  هب  اـنیب  منم  اـناد ،
(. یناث هخفن  ینعی   ) یناث منم  و  یلّوا ) هخفن  ینعی  )

: تبقنم

. تما نیا  نینرقلا  وذ  منم  ینعی ، ۀّمالا ». هذه  نینرقلا  وذ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیکلاملا - ماما  لاق 

: تبقنم

منکیم خفن  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ، ریسی ». ریغ  نیرفاکلا  یلع  ریـسع  موی  روقاّنلا  یف  خفنا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نییـصولا - ماما  لاق 
. درادن یناسآ  لامتحا  الصا  هکنآ  لاح  نارفاک و  رب  تسا  تخس  تیاغ  هب  هک  يزور  نآ  رد  روص  رد 

: تبقنم
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. تسا صعیهک »  » هک مظعا  مسا  منم  ینعی ، صعیهک ». وه  مظعالا و  مسالا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقوشعملا - ماما  لاق 

: تبقنم

یـسیع نامّزلا  رخآ  یف  یّلـصی  يذـّلا  انا  قیّدّـصلا ، فسوی  انا  یـسیع ، ءابـص  ناسل  یف  مّلکتملا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیّلـصملا - ماـما  لاـق 
دنکیم زامن  هک  یسک  نآ  منم  قیّدص ، فسوی  منم  یسیع ، یلاسدرخ  نامز  رد  مدش  ایوگ  هک  منم  ینعی ، روّصلا ». یف  ّبلقتملا  انا  یفلخ ،

. اهتروص رد  هدننادرگ  منم  نم ، بقع  رد  یسیع  نامّزلا  رخآ  رد 
: يونعم يولوم 

دوب یلع  دوب ، قح  رهظم  نیقی  يور  زکتقیقح  هب  قیاقح  ِقیقحت  هبعک  نآ 
دوب یلع  دونشن ، تدحو  یسفن  وا  زجدمحا  ِمد  زک  دحا  دیحوت  هطقن  نآ 

دوب  یلع  دوجوم ، ملاع  يدشن  وا  یبینعم  ِهر  زک  ناهج  ود  ِدوجو  دوب  نآ 
دوب یلع  دوه ، اب  یسیع و  اب  فسوی و  ابتلاح  همه  رد  نادب  هک  دّرجم  رون  نآ  ،ص:154  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دوب یلع  دواد ، مدآ و  تلزنم  ابییحی  تمصع  اب  ینامیلس و  کلم  اب 
دوب یلع  دوتسب ، تیآ و  دنچ  هب  تخاونبنآرق  هب  دنوادخ  هک  اّفصم  حور  نآ 

دوب یلع  دوهشم ، دهاش و  مه  يداه و  مهقفنم  تناق و  مه  قداص و  مه  رباص و  مه 
دوب یلع  دوعوم ، دعوم و  مه  هدعو و  مهنطاب  رهاظ و  مه  رخآ و  مه  لوا و  مه 

دوب یلع  دوس ، ناهج ، ود  دوجو  دقن  زازیربت  قحلا  سمش  زاب ز  ونشب  ّرس  نیا 

: تبقنم

منم ینعی ، ةّوبنلا ». لیدانق  نم  لیدـنق  نوتیز و  عورف  نم  عرف  انا  دـیعا ، دـبا و  انا  یلوالا ، ةرخآلا و  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیظفاحلا - ماما  لاق 
دای مسق  هک  نوتیز  ياههخاش  زا  یخاش  منم  اـهنآ ، هدننکرـشح  هداـعا و  منم  ایـشا ، أدـبم  هدـننکادیپ  منم  تساـیند ، رد  هک  یلوا  ترخآ و 

ار تلاسر  عمش  مرادیم  هاگن  هک  تّوبن  ياهلیدنق  زا  یلیدنق  منم  1262224خ0 13 خ و  ِنُوْتیَّزلا » َو  ِنیِّتلا  َو  : » یلاعت هّللا  نآ  هب  تسا  هدرک 
. تافآ داب  زا 

: تبقنم

. مهاوخب هچنانچ  تادوجوم ، هدنزاسادیپ  ایشا و  هدننکرهاظ  منم  ینعی ، ءاشا ». فیک  ءایشالا  رهظم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نییکّزلا - ماما  لاق 

: تبقنم

هک یسک  نآ  منم  ینعی ، ءامّسلا ». یف  ضرالا و ال  یف  ءیش  یّنع  بزعی  دابعلا ال  لامعا  يرا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرظاّنلا - ماما  لاق 
. نامسآ رد  هن  نیمز و  رد  يزیچ  چیه  نم  زا  تسین  هدیشوپ  ار ؛ اههدنب  ياهلمع  منیبیم 

: تبقنم

ّالا لماع  لمع  نم  ءیـش  سیل  يذـّلا  اـنا  یفطـصملا ، رون  اـهیف  ةوکـشم  اـنا  ۀـیادهلا ، حابـصم  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعـشاخلا - ماـما  لاـق 
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هک یـسک  نآ  منم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - دّمحم  رون  تسوا  رد  هک  ةوکـشم  منم  تیادـه ، غارچ  منم  ینعی ، یتفرعمب ».
. دشاب نم  یگتسناد  تفرعم و  هب  لمع  نآ  رگم  2262224خ0 14 خ  یلماع ]  ] چیه لمع  رابتعا  هبترم  تسین 

،ص:155 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ددـع ملعا  يذـّلا  انا  هناثدـح ، نامّزلا و  ّریغتب  ملاع  انا  طسقلاب ، مئاق  انا  ضرالا ، تاومّـسلا و  نزاخ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعفاّرلا - ماما  لاق 
نم تردـق  فّرـصت  رد  همه  هک  نیمز  اهنامـسآ و  روجنگ  منم  ینعی ، راطمالا ». تارطق  ددـع  اهنزو و  لاـبجلا و  رادـقم  اـهنزو و  لـمنلا و 

وا نزو  هچروم و  ددـع  منادیم  هک  یـسک  نآ  منم  و  ثداوح ، زا  یلاح و  هب  یلاح  زا  نامز  نتفای  رییغتب  اناد  منم  لدـع ، هب  مئاق  منم  تسا ،
. ار ناراب  ياههرطق  ددع  ار و  اهنآ  نزو  ار و  اههوک  رادقم  ار و 

: تبقنم

، یهلا گرزب  ياههناشن  تایآ و  منم  ینعی ، یصع ». نوعرف و  هّللا  اهارا  یّتلا  يربکلا  هّللا  تایآ  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعـضاخلا - ماما  لاق 
. نوعرف دیزرو  نایصع  نوعرف و  هب  یلاعت - هناحبس و  ّقح - ار  اهنآ  دومن  هک  یتایآ  نانچنآ 

: تبقنم

ماهدرک لابقا  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ، ءاشا ». فیک  ءایشالا  رهظا  نیتّرم و  ییحا  نیتلبقلا و  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیملـسملا - ماما  لاق 
هچنانچ ریصن  روهشم  هصق  هب  تسا  هراشا  نیا   ) هبترم ود  ماهتخاس  هدنز  هک  منم  ار ) هبعک  سدقملا و  تیب  ینعی   ) هلبق ود  ماهتخاس  هجاوم  و 

(. دهدیم ربخ  هلوقم  نیا  زا  یفصآ 
: تیب

دیناسا هب  یلاعت - هّللا  نوعب  قراـخ - باـب  رد  هروکذـم  هصق  تشذـگ و  ریـصن  رب  هچنآ  برع  راوسهـش  زمدـید  مجع  هنتف  نآ  بل  هزمغ  ز 
. مهاوخ هچنانچ  ار  ایشا  مزاسیم  رهاظ  هک  منم  و  تفای ، دهاوخ  داریا  لیصفت  لیبس  رب  هحیحص 

: تبقنم

ۀّما فـلا  یتیـالو  دـحج  يذـّلا  اـنا  اوـکله ، اوـعجرف و  بارت  ّفـک  راّـفکلا  هجو  تیمر  يذـّلا  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نـیحلفملا - ماـما  لاـق 
راکنا هک  یـسک  نآ  منم  و  دـندش ، كـاله  دنتـشگرب و  سپ  كاـخ  تشم  راّـفک  يور  رب  متخادـنا  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، مهخـسمف ».

ارم تیالو  دندرک 
،ص:156 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. ار ناشیا  یلاعت  قح  دینادرگ  خسم  سپ  هتشذگ ، ياهتما  زا  تّما  رازه 

: تبقنم

منامز و زا  شیپ  هک  یسک  نآ  منم  ینعی ، نامّزلا ». رخآ  یف  رهاظ  جراخ و  نامّزلا و  فلاس  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیقفشملا - ماما  لاق 
. نامّزلا رخآ  رد  ماهدنوش  رهاظ  نامز و  زا  جراخ 
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: تبقنم

تـسا نم  دزن  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، ماظعلا ». ءامـسا  نم  امـسا  نوعبـس  نانثا و  يدنع  يذـّلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیّربکتملا - ماما  لاق 
. مظعا ءامسا  زا  مسا  ود  داتفه و 

: تبقنم

منم ینعی ، مهنم ». ءیـش  ّیلع  یفخی  اهبراغم و ال  ضرالا و  قراشم  یف  قیالخلا  لامعا  يرا  يّذلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیملاعلا - ماما  لاق 
. ناشیا زا  يزیچ  چیه  نم  رب  تسین  هدیشوپ  برغم و  قرشم و  رد  ار ]  ] تاقولخم ياهلمع  منیبیم  هک  یسک  نآ 

: تبقنم

توغاّطلا و تبجلا و  بّذـعم  انا  نیرخـآلا ، یف  مهبّذـعم  مهجرخم و  نیلّوـالا و  ۀـنعارف  مصاـق  اـنا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیعروـالا - ماـما  لاـق 
تکلمم زا  ناشیا  هدنرآرب  نیـشیپ و  ناکرـشم  ندرگ  هدننکـش  منم  ینعی ، اریثک ». اّولـضا  دـق  رـسن و  قوعی و  ثوغی و  بّذـعم  مهجرخم و 

هبعک و هناخ  زا  ناـشیا  هدـنرآرب  3262224خ0 15 خ  و ]  ] توغاط تبج و  هدـننکتبوقع  منم  ترخآ ، رد  ناـشیا  هدـننکباذع  ناـشیا و 
. دنناکرشم ناتب  هک  رسن  قوعی و  ثوغی و  باذع 

: تبقنم

راهّنلا لیّللاب و  ثدحی  ام  ملعا  يّذلا  ّنا  اهجو  نیعبس  یلع  ءیـش  ّلک  یتفم  اناسل و  نیعبـسب  مّلکتم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلماعلا - ماما  لاق 
؛ روما عیمج  زا  تسا  هیانک  نیا  يزیچ و  ره  هدـنهديوتف  نابز و  داتفه  هب  ایوگ  منم  ینعی ، ۀـمایقلا ». مویلا  یئیـش  دـعب  ائیـش  رما و  دـعب  ارما 

. تمایق زور  ات  دش  دهاوخ  عقاو  هک  يرما  ره  منادیم  ینعی 
،ص:157 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: يونعم يولوم 
یلع انالوم  هّللا  نادبیغ ، شوپرتس  يایلع  انالوم  هّللا  نانمؤم ، يامنهر  يا 

یلع انالوم  هّللا  همه ، زازعا  ردق و  ياهمه  زاغآ  ماجنا و  همه ، زار  هدنناد 
یلع انالوم  هّللا  وت ، ناناج ز  مه  ناج و  مهوت  ناحیر ز  مه  حور و  مه  وت ، ناکرا ز  وت  ناسحا ز 

یلع انالوم  هّللا  یملعا ، ملاع  هلمج  ربیمظعا  مه  یناطلس و  یمرکا ، مه  یمّویق و 
یلع 4262224خ0 16 خ انالوم  هّللا  وت ، ادیش ز  نافراع  مهوت  اناد ز  ایلوا  مه  وت ، ایوگ ز  ایبنا  مه 

: تبقنم

قرـش هّللا  ینکلمی  يّذلا  انا  قیتعلا ، 5262224خ0 17 خ  تیب ]  ] مارحلا و تیبلا  مارحلا و  ۀـبعکلا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیرهطالا - ماما  لاـق 
و تسا ) فیرش  هبعک  مسا  هس  ره  هک   ) قیتعلا تیب  مارحلا و  تیب  مارحلا و  ۀبعک  منم  ینعی ، رـصبلا ». حمل  نیع و  ۀفرط  نم  اهبرغ  ضرالا و 

(. نیمز يور  یمامت  زا  تسا  هیانک  نیا  و   ) ندز مههب  مشچ  کی  رد  ارم  یلاعت  هّللا  دنادرگیم  برغم  قرشم و  کلام  هک  یسک  نآ  منم 

: تبقنم
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رهظ ّیلع  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق  امک  یـضترملا ؛ ّیلع  انا  یفطـصملا ، دّمحم  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلـضفالا - ماما  لاق 
دومرف هچنانچ  یـضترم ؛ یلع  مه  یفطـصم  دّمحم  منم  ینعی ، هبـش ». مسا و  ّیلع  عقی  يّذلا ال  یعملا  انا  سدقلا ، حورب  حودـمملا  انا  یّنم »

عقاو هک  تسارف  بحاص  منم  سدقلا ، حور  هدرک  حدم  منم  نم » زا  تسا  هدش  رهاظ  یلع  : » هک مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ 
. یهابتشا نم  رب  دوشیمن 

: تبقنم

ره ار  هیدوجو  يایـشا  منادرگیم  رهاظ  هک  منم  ینعی ، اهیف ». ءاشا  فیک  ۀـیدوجولا  ءایـشالا  رهظا  انا  : » ههجو هّللا  مّرک  نیلمکالا - ماما  لاق 
. مهاوخیم هک  یعون 

. نیعمجا مهیلع  ةاولص  نّییبّنلا - ریخ  دعب  ساّنلا  لضفا  نییصولا و  ریخ  نیقّتملا و  ماما  نینمؤملا ، ریما  قّدص 
: يونعم يولوم 

افص  لها  دوجو  باتفآادخ  یلو  نیبم  ماما  نآ 
امس ضرا و  نامز و  نیمز و  ردقح  هب  تسا  میاق  هک  یماما  نآ  ،ص:158  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ایر رفک و  6262224خ0 18 خ  و ]  ] كرش هّزنم ز  واتمصعلا  بجاو  تسه  وا  تاذ 
اهیف ام  تافص  زا  نورب  واوا  نکسم  تسا  تدحو  ملاع 

اجرب وا  دنوش و 8262224خ0 20 خ  یناف  هلمجناسنا  تقیقح  نامه 7262224خ0 19 خ  تسوا 
اقب کلم  هب  دَوب  وا  شدرگمیدق  ّیح  دَوب ز  وا  شبنج 

ار یلاع  ّیلع  شتافص  ناونوچیب  یقاب و  تسا و  ناحبس  تاذ 
ادخ تاذ  هب  وا  سوسمم  تسهتاذ  زا  وا  تافص  یلاخ  تسین 

ادیپ هدش  قح  هب  وا  قح  هکتوه ز  یفخم ال  جنگ  نآ  تسوا 
الع ّیلع  زجب  رگید  تسیننایاپیب  ملع  جنگ  نآ  دقن 

ایشا ملاع  تسا و  میکح  وکسک  دنادن  وا  زج  وا  تمکح 
يرخا الب  دَوب  ّقح  رخآلّوا  الب  دَوب  قح  لّوا 

انیب هدید  تسار  ایلواقحلا  وا  تسایبنا  رصان 
یجُد ِردب  تسوا  هک  ناد  نیقی  هبنینوک  رد  تسا  رضاح  قحب  وا 

اقب هب  نادواج  تسا و  قحب  وارهاظ  وزا  قح  تسا و  قحب  وا 
ادیش دوخ  يایض  زا  باتفآهدرک  وا  يور  رون  هعمل 

امسا ِرهظم  ِجات  هدش  هکمدآ  ِلد  وا  رون  زا  دوب 
اپ مدآ  تشهب  رد  دهننيادخ  ّقحب  یلع  يالویب 

اقب ماما  نآ  ملع  زا  مدآءیش  ره  رب  تسا  هتشگ  علّطم 
اتکی قلاخ  رون  ُدب  هکنازتوکلم  ارو  رم  دندرک  هدجس 

امنهار لیلد و  ار  ایبناتوربج  ملاع  سدق  ِهر  رد 
یلعا ملعا و  رون  نآ  زا  تشگیلع  رون  دیدب  مخ  رد  ثیش 

ایلُع لزنم  هب  وا  دیسر  اتدیبلطیم  هچنآ  تفای  وزا  حون 
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ارمح هلال  ران  ورب  دشهّلپ  رد  لیلخ  شرکذ  درک 
ادخ لیلخ  رب  دورمن  ِراندش  لگ  لبنس و  نیرسن و  هلمج 

افص هب  وا  شیک  ِنابرق  تشگلیعامسا  کشیب  درک  وا  هب  ور 
انیب دش  دینش و  فسوی  يوببوقعی  وا  شیپ  دیلان  هک  سب 

ادلی ِبش  نآ  رد  هلاو  تشگنارمع  ِیسوم  دید  وا  ِرون 
اقل  لاصو  قرغتسم  هتشگدوخیب  ُدب  هداتف  ینیعبرا 

« اضیب دی  ار  وت  مداد  : » تفگ « هد یناشن  ارم  برای ، : » تفگ ،ص:159  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ادیپ یفطصم  تاذ  اب  تشگریس  رد  ایبنا  هلمج  اب  دوب 

ارس ود  ره  ماما  تقیقح  ردملع  هنیدم  ِرد  تعیرش  رد 
ادیپ ببس  نآ  زا  یسیع  تشگمیرم  ِمدمه  دوب  وا  فطل 

« یند  » ماقم رد  برق  بش  ردنینْوک  رورس  دید  وا  ّرس 
اجنآ دوبن  یلع  زج  یلع  هبیلع  ِقطن  دینشیم  یلع  زا 

ارهز ِرهوش  یلاو و  تسوالوسر  ّمع  نیا  تسیلع و  وا 
ایوگ وا  دنتماص و  نافراعبولطم  وا  دنبلاط و  ناورهر 

اناد دَوب  وا  نادان و  ْریغملاع  دَوب  وا  لاّهج و  ْقلخ 
« یحوا ام   » زمر قیقحت  درکنشور  شرب  دش  دیواج  ملع 

ادخ ياهجنگ  فقاو ز  تسواتادوجوم  ّلک  دوصقم  تسوا 
ارس تحت  قوف  هک  ات  يرث  زاوا  تیشم  هب  تسین  ياهّرذ 

انب عرش  نید و  رصق  وا  هدرکتسوا  ّتیدحاو  ملع  رصاق 9262224خ0 21 خ 
ادخ هب  دَوب  وا  نطاب  رهاظنید و  رد  دَوب  وا  رخآ  لّوا و 

الاو تیالو  رد  یسرنینعم  نیا  ّرس  وت  ینادن  ات 
يوأملا ّتنج  هب  تدنرب  اتنک  ردیح  هب  ینک  ّالوت  رگ 

اعد رکذ و  فاوط و  رد  امیادوا  ِدقرم  درگ  هب  مظعا  حور 
« ارس ود  ره  ِهاش  تسا  بارتوب  :» قیقحت ِرس  زا  دوخ  دمحا  تفگ 
اغوغ ینک  مک  هجاوخ  يا  نم  ابتسوا  یلاو  هک  تنشور  دوش  رگ 

الاو ِيداه  تسا و  ریما  هکدنراد  وا  هب  ور  هلمج  نانمؤم 
ایرد وا  میاهرطق  همه  امدیشروخ  وا  میاهرذ  همه  ام 

یلعا وا  میایتسپ و  همه  امهدنز  وا  میاهدرم و  همه  ام 
اقب هب  وا  میایناف و  همه  امهاگآ  وا  میلفاغ و  همه  ام 

انالوم يارب  نک  ادف  ناجقشع  رد  یقداص  هکنوچ  نید  سمش 
ایرد يوس  ياهرطق  دسر  اتناناج  لصاو  ْْتناج  دوش  ات 

اول  تحت  هب  یسر  یهاوخب  رگشابیم  ناج  هب  نادناخ  هدنب 
،ص:160 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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: تبقنم

هّللا و دبع  انا  تفگیم : هک  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  مدینش  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یضر  سابع - نبا  زا  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد 
هّللا لوسر  ردارب  نامحر و  بیبح  ماقم  میاق  نامز و  بطق  منم  ینعی ، رتفم ». بذاک  ّالا  يریغ  اهلوقی  ال  ربکالا ؛ قیدـص  انا  هّللا و  لوسر  خا 

. يرتفم رگم  نم  زجب  دیوگن  یسک  ار  هملک  نیا  ربکا ؛ قیدص  منم  و 
اجره دیجم  نآرق  رد  دندوب  راصعا  باطقا  هک  ار  مالّسلا - مهیلع  ایبنا - رباکا  اذهل  تسا و  باطقا  صوصخم  هّللا  دبع  مسا  دیوگ :]  ] فلؤم

. هدینادرگ هّللا  دبع  هب  موسوم  هدرک ، رکذ 
0362224خ0 22 خ اِیبَن ». ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق ] : » ] یلاعت هّللا  لاق  امک 

: تبقنم

تارف رانک  رب  نم  ردپ  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  مالّـسلا - هیلع  نیـسح - ماما  زا  نینمؤملا  ۀیافک  یبّنلا و  ریـس  بولقلا و  حـیباصم  رد 
هاگن نوچ  يرتام . ذخ  کنیمی  نع  رظنا  تفگ : یفتاه  دـمآ ، نوریب  نوچ  دربب . شنهاریپ  هدـمآرب  یجوم  هاگان  دـش . بآ  رد  لسغ  تهج 

: دوب هتشون  وا  رب  هک  داتفا  شنابیرگ  زا  ياهعقر  تفرگ . ارف  هدیچیپ ، ییابید  رد  دید  ینهریپ  درک 
اموـق اـهانثروا  کلذـک  نارمع  ثروـی  صیمق  اذـه  بلاـط  یبا  نب  یلع  یلا  میکحلا  زیزعلا  هّللا  نم  ۀـیده  هذـه  میحّرلا ؛ نمحّرلا  هّللا  مسب 
تـسا هدش  هداد  ثرا  هک  تسا  صیمق  هیدـه  نیا  بلاط . یبا  نب  یلع  يوس  هب  میکحلا  زیزع  دـنوادخ  زا  تسا  هفحت  نیا  ینعی ، نیرخآ ».

. رگید یموق  هب  ار  وا  مهدیم  ثاریم  نینچمه  نارمع ،

: تبقنم

تـشهب دومرف : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - : » هک تسا  يورم  کلام  سنا  زا  هیودرم  نبا  بقانم  ریّـسلا و  بیبح  یناث  دّلجم  رد 
. نم تما  زا  سک  راهچ  هب  تسا  قاتشم 

نآ زا  سرپـب  یتـّما . نم  ۀـعبرا  یلا  قاـشت  ۀـّنجلا  ّنا  دومرف : لوسر  متفگ : هتفر ، هنع - هللا  یـضر  رکب - وـبا  دزن  سپ  منک ، موـلعم  متـساوخ 
دزن هاگنآ  دـننک . شنزرـس  ارم  میمت  ونب  مشابن ، راهچ  نآ  هلمج  زا  رگا  مراد  هظحالم  تفگ : رکب  وبا  دـنمادک ؟ سک  راـهچ  نآ  ترـضح 
هّیما ونب  مشابن ، راهچ  نآ  هلمج  زا  رگا  مراد  هشیدنا  تفگ : زین  وا  مداهن . نایم  رد  يو  اب  ار  روکذم  ثیدـح  هتفر ، هنع - هللا  یـضر  نامثع -

یضر رمع - دزن  سپ  دنیاشگ . نم  نعط  هب  نابز 
،ص:161 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ریما دزن  نآ  زا  دـعب  دـنیوگ . اـهتیانک  ارم  یعوـن  هب  مشاـبن  راـهچ  نآ  لـخاد  رگا  مسرتیم  تفگ : باوـج  رد  زین  وا  متفگ . هتفر ، هنع - هللا 
میدـقت هب  یهلا  دـمح  مزاول  مشاـب ، سک  راـهچ  نآ  هلمج  زا  رگا  منک  لاؤـس  رورـس  نآ  زا  هّللا  و  تفگ : ریما  متفگ . هتفر ، یلع  نینمؤـملا 

ام متفر . يو  اب  نم  هدش و  هّجوتم  لوسر  يوس  هب  دنادرگ و  هلمج  نآ  زا  ارم  هک  میامن  تلأسم  ّلج - ّزع و  يادخ - زا  مشابن  رگا  مناسر و 
رـس ریگب  تفگ : هدرک  مالـس  دید ، ار  ریما  هیحو  نوچ  دوب . یبلک  هیحو  رانک  رد  شکرابم  رـس  هکیلاح  رد  نویامه  يارـس  رد  میدـمآرد 

. دید یلع  یضترم  رانک  رد  ار  دوخ  رس  دش ، رادیب  ادخ  لوسر  نوچ  نم . زا  يرتراوازس  وت  هک  دوخ  ّمع  رسپ  كرابم 
يوناز رب  وت  كرابم  رـس  هناخ ، رد  مدـش  لخاد  هک  یتقو  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : یتجاح . رگم  اـم  دزن  ار  وت  تسا  هدرواـین  یخا ، اـی  دومرف :

. ار وا  یتخانش  یخا ، ای  دومرف : راک . نیا  هب  ییالوا  ّقحا و  نم  زا  وت  هک  دوخ  ّمع  رسپ  رس  ریگب  تفگ : هدرک  مالس  نم  رب  دوب . یبلک  هیحو 
تـشهب ياهدومرف  وت  هک  هدـینادرگ  هاـگآ  ارم  سنا  هّللا ، لوـسر  اـی  تفگ : ریما  دوـب . لـیئربج  دوـمرف : دسانـش . رتـهب  ادـخ  لوـسر  تفگ :
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- نینمؤملا ریما  يوس  هب  تبون  هس  دوخ  تسرپقح  تسد  هب  رورـس  نآ  سک ؟ راهچ  نآ  دنمادک  نم . تّما  زا  تسا  سک  راهچ  دـنموزرآ 
.« یناشیا لّوا  وت  هّللا  و  تفگ : هدرک  هراشا  ههجو - هّللا  مّرک 

: تبقنم

دّمحم هناخ  هب  یضترم  یلع  دمآرد  يزور  : » هک تسا  يورم  امهنع - هللا  یـضر  دوعـسم - نبا  سابع و  نبا  زا  هیودرم  نب  ظفاح  بقانم  رد 
: تفگ هشیاع  تسشنب . نیملسملا  ّما  نیلسرملا و  دّیس  نایم  رد  نینمؤملا  ریما  سپ  دوب . رورس  نآ  دزن  اهنع - هللا  یضر  هشیاع - یفطصم و 
هک یتسرد  هب  نم . ردارب  شجنر  رد  ارم  ناجنرم  نخـس و  نیا  زا  رادب  تسد  نک و  هاتوک  دومرف : رورـس  نآ  تسوت . ياج  هن  نیا  یلع ، ای 

دنیشنیم یطارص  رب  تمایق  زور  رد  تسا . ینارون  ناشیا  يور  ياپ و  تسد و  هک  ینانآ  ياوشیپ  ناناملسم و  نیرتهب  نانمؤم و  ریما  تسوا 
.« دزادنایم شتآ  رد  ار  ادعا  دزاسیم و  لخاد  ّتنج  هب  ار  دوخ  ناتسود  ایلوا و  و 

: دیوگ ۀمحّرلا - هیلع  یعفاش -
: رعش

ۀّنجلا راّنلا و  میسقۀّنج  هّبح  ّیلع 
1362224خ0 23 خ دیوگ :]  ] ییانس میکح  ۀّنجلا  سنالا و  مامااّقح  یفطصملا  ّیصو 

دوب ردیح  راقفلا  وذ  بحاصدوب  ردیح  راگدرک  بیان  ،ص:162  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ران ّتنج و  میسق  شمشخ  ملحراد و  ربنم و  لیلد  شنیک  رهم و 

: تبقنم

هّللا یّلص  هّللا - لوسر  ناک  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  اهنع - هللا  یضر  هملس - ّما  زا  هقرحم  قعاوص  مکاح و  كردتسم  یناربط و  طسوا  رد 
زا یکی  چـیه  درکیمن  يریلد  دـشیم ، كانبـضغ  لوـسر  هک  یتـقو  ینعی ، یلع ». اـّلا  ۀـملکب  دـحا  رجی  مل  بضغ  اذا  مّلـس : هلآ و  هـیلع و 

. یلع یضترم  رگم  يو  اب  دنک  هملاکم 

: تبقنم

فیاط هرصاحم  رد  : » هک تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ةّوبّنلا  جراعم  ریّسلا و  بیبح  بابحالا و  ۀضور  ةوکشم و  حایبصم و  رد 
مدرم دیـشک ، دادـتما  هب  زار  نایب  نامز  نوچ  تفگیم . نانخـس  زار  قیرط  هب  یلع  یـضترم  اب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر 

هّللا نکل  هتیجتنا و  ام  دومرف : هدش  فرشم  ریامـض  ریارـس  هب  لوسر  دیوگیم . دوخ  ّمع  رـسپ  اب  هک  تسا  يزارد  رود و  زار  بجع  دنتفگ :
: دیوگیم ییانس  میکح  هک  تساجنیا  زا  و  دومرفیم . زار  يو  اب  یلاعت  هّللا  هکلب  متفگن  زار  يو  اب  دوخ  هب  نم  ینعی ، هاجتننا ». ام 

: يونثم
ار نادزی  ّرس  هتشگ  وا  مرحمار  ناج  هبعک  دوب  وا  مرحم 

لیوأت همانجنگ  نزاخلیزنت  هناخ  شقن  بتاک 
ردیح شربمیپ  رادزارربمغیپ  يادخ  رادزار 

: تبقنم

. درک هدجس  هبترم  جنپ  تایّحتلا - لمکا  تاولّصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دّیس  يزور  : » هک تسا  روطـسم  ءادعّـسلا  ۀیاده  دابعلا و  زنک  رد 
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یلاـعت هّللا  هک  یتسرد  هب  تفگ : هدـمآ  لـیئربج  دومرف : تسیچ ؟ تاهدجـس  ببـس  نیملاـعلا ، ّبر  لوسر  اـی  دـندومن : راسفتـسا  باحـصا 
رگید ار ؛ نینسح  درادیم  تسود  تفگ : مدرک . هدجس  زاب  ار ، همطاف  درادیم  تسود  تفگ : مدرک . هدجـس  زاب  ار ، یلع  درادیم  تسود 

تـسود تسود  درادیم  تسود  تفگ : مدرک . هدجـس  رگید  ار ؛ ناشیا  دنتـسود  هک  ار  یناسک  درادیم  تسود  تفگ : مدرک . هدجـس  راب 
.« مدرک هدجس  رگید  ار ؛ ناشیا 

،ص:163 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

راب تفگ : دیسر ، عزن  تلاح  هب  سابع  هّللا  دبع  نوچ  : » هک تسا  يورم  کلام  نب  سنا  تیاور  هب  هّتس  حاحص  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  رد 
.« بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  هب  وت  يوس  هب  مهاوخیم  بّرقت  ایادخ ،

: تبقنم

هانپتیالو هاش  : » هک تسا  روطسم  هیلع - هّللا  ناوضر  يرکسع - نسح  ماما  تیاور  هب  ریّـسلا  بیبح  یمزراوخ و  بقانم  هّمغلا و  فشک  رد 
: تفگ مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - يزور  هک  تسا  نانچ  هصق  دوب . نینمؤملا  ریما  هب  بّقلم  نیلسرملا  دّیس  تایح  نامز  رد 

[ عیطملا  ] دـبعلا اهّیا  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : نینمؤملا  ریما  درک . دـهاوخ  نخـس  وت  اب  زین  وا  هک  نک  نخـس  باتناهج  باتفآ  هب  یخا ، اـی 
ای تفگ : زین  و  نیلّجحملا . ّزعلا  دئاق  نیقّتملا و  ماما  نینمؤملا و  ریما  ای  مالّسلا  کیلع  و  تفگ : باوج  رد  باتفآ  هّللا . 2362224خ0 24 خ 

- یفطـصم دّمحم  دوش  قشنم  وا  3362224خ0 25 خ  تهج ]  ] هب نیمز  هک  یـسک  لوا  دوب و  دـنهاوخ  تشهب  رد  وت  ناتـسود  وـت و  یلع ،
هیلع هّللا  یّلص  یفطصم - دّمحم  دیشوپ ، دهاوخ  تایح  توسک  هک  یسک  لّوا  و  وت . نآ  زا  دعب  دوب ، دهاوخ  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

. وت نآ  زا  دعب  دوب ، دهاوخ  مّلس - هلآ و  و 
لوسر دمآ . نالیـس  رد  شکرابم  مشچ  زا  کشا  دـش و  دـجاس  هلبق  يوس  هب  نینمؤملا  ریما  دـش ، مّلکتم  تراشب  هدژم  نیدـب  باتفآ  نوچ 

هب هک  دوخ  رس  ردارب  نم ، تسود  نم و  ردارب  يا  ینعی ، تاومّسلا ». عبس  لها  کئاکبف  هّللا  نا  دقف  کسأر  عفرا  یبیبح ، یخا و  ای  دومرف :
. ار نامسآ  تفه  لها  وت  ببس  هب  یلاعت  هّللا  دنایرگیم  قیقحت 

.« دومن مّلکت  ریما  هب  باتفآ  هبترم  تفه  : » هک تسا  روطسم  باتکلا  نسحا  رد  دیوگ : فلؤم 

: تبقنم

کلام سنا  زا  رابکلا  نسحا  ءایلوالا و  ۀـیلح  4362224خ0 26 خ  و ]  ] بقانملا رحب  هیودرم و  نبا  بقاـنم  یمزراوخ و  بیطخ  بقاـنم  رد 
: دومرف مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  هک  تسا  يورم 

: دومرف هدرازگ  زامن  هتخاس و  وضو  مدومن ، مایق  هدومرفب  نوچ  نک . بیترت  بآ  نم  تهج  زا  »
ماما نیّیصولا و  ریخ  نینمؤملا و  ریما  دیآ  نم  شیپ  زورما  هک  یسک  لوا  سنا ، يا 

،ص:164 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نینمؤملا ریما  انثا  نیا  رد  دوش . علاط  نامز  نیمه  دومرف : دشاب ؟ سک  مادـک  نآ  داب ؛ وت  يادـف  مردام  ردـپ و  متفگ : تسا . نیلّجحملا  ّزعلا 

.« نّییبّنلا دعب  سانلا  یلوا  نیّیصولا و  ریخ  نینمؤملا و  ریما  تسا  نیا  تفگ : رورس  نآ  دز . رد  رب  تسد  هدمآ ، یلع 
: هفلؤمل

كرابم يور  قرع  درک ، هقناعم  یلع  یـضترم  اـب  هتـساخرب  نآ  زا  دـعب   » نینمؤملا ریما  دوب  کـشیب  هکنازنید  جاـت  شقرف  هب  هدـنبیز  دوب 
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ای دومرف : تسیچ ؟ تاـفتلا  تقفـش و  نیا  بجوم  هّللا ، لوـسر  اـی  تفگ : ریما  سپ  دوـخ . يور  رب  وا  يور  قرع  دـیلام و  وا  يور  رب  دوـخ 
دعب هک  ار  ینعم  نیا  ینکیم ، نایب  یناسریم و  تّما  هب  ارم  نخـس  ینادیم و  نید  ماکحا  وت  هکنآ  لاح  منکن و  ینابرهم  وت  اـب  ارچ  یخا ،

.« نآ رد  دننک  فالتخا  نم  زا 

: تبقنم

ریّسلا بیبح  یناث  دّلجم  رد  قیاقحلا و  روتسد  ءادعّسلا و  تیاده  حیباصم و  ةوکشم و  فیاحـص و  یئاسن و  حیحـص  يذمرت و  حیحـص  رد 
: تفگ هدرک  نامـسآ  يوس  هب  ور  دـندروآ . نمحّرلا - تاولـصلا  هیلع  ناـمّزلا - رخآ  یبن  دزن  ناـیرب  غرم  يزور  : » هک تسا  يورم  سنا  زا 
اب نایرب  غرم  نیا  ات  تسرف  نم  دزن  ار  دوخ  قلخ  نیرتتسود  ایادخ ، راب  ینعی ، ریّطلا ». اذه  یعم  لکأی  کیلا  کقلخ  ّبحاب  ینتیتآ  مهّللا  »

.« دومرف لوانت  ار  نایرب  غرم  رارک  ردیح  اب  راربا  رورس  دمآ و  نیلسرملا  دّیس  دزن  مد  نامه  نینمؤملا  ریما  سپ  دیامن . لوانت  نم 

: تبقنم

يو زا  زین  رورـس  نآ  هدوب و  هناحبـس  ّقح  ياضر  رد  هشیمه  هک  دـنناوخ  ور  نآ  زا  یـضترم  ار  ریما  : » هک تسا  روطـسم  هیظفاـح  حرـش  رد 
.« هدوب رکاش  یضار و 

: تبقنم

دنسم یناربط و  طسوا  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  هقرحم و  قعاوص  فیاحـص و  قیاقحلا و  روتـسد  حیباصم و  ةوکـشم و  هّتـس و  حاحـص  رد 
یسراف ترابع  هب  ةّوبّنلا  جراعم  بابحالا و  ۀضور  ریّسلا و  بیبح  رد  یبرع و  نابز  هب  ءادعّـسلا  ۀیاده  و  هیمالا ]؟[  حورـش  حیرـشت و  رازب و 

باطتسم باطخ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  هتفای  داریا  رتاوت  هب  : » هک تسا  روطسم  نینچ  هحیحص  دیناسا  هب 
،ص:165 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

، دروآ رارف  هب  ور  نوچ  داتـسرف . هدرک  رکـشل  ریما  ار  هنع - هللا  یـضر  رمع - رورـس ، نآ  ربیخ  گنج  رد  هک  دش  بطاخم  زور  نآ  زا  راّرک 
رمع سامتلا  ربانب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  دروخ . میظع  تسکـش  زین  وا  داتـسرف ، هدومن  رکـشل  ریما  ار  قیدـص  رکب  وبا 
الجر ادـغ  ۀـیاّرلا  ّنیطع  ال  دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  سپ  تفای ، مازهنا  مالـسا  رکـشل  زاب  نوچ  داتـسرف . هدرک  رکـشل  ریما  ار  وا  راب  رگید 

5362224خ0 27 خ هب ] هلمح   ] هک ار  يدرم  ادرف  ملع  منک  اطع  هنیآ  ره  ینعی ، هلوسر ». هّللا و  هّبحی  هلوسر و  هّللا و  ّبحی  رارف ، ریغ  اراّرک 
زین و  دنرادیم . تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  6362224خ0 28 خ  و ]  ] درادیم تسود  ار  لوسر  ادخ و  تسین ؛ هدنزیرگ  دـنکیم و  رارکت 

.« هدومنن رارف  یهاگمزر  چیه  رد  هدروآ و  راّفک  هب  هلمح  رارکت  هب  هک  دنناوخ  نآ  زا  راّرک  ار  نینمؤملا  ریما  : » دـیوگ هیمالا ]؟[  حورـش  رد 
: دیوگ حاورالا  ۀهزن  بحاص  هچنانچ 

رصق وا  هب  هکنآ  تسیابیمن و  رد  ار  ملع  هنیدم  وایب  هکنآ  تیاهن ، رمث  عرف  نآ  تیالو ، هرجـش  نآ  یبن ، ّمع  نبا  نآ  یبّلطم ، رورـس  نآ  »
، هدرواین يور  تشپ  چیه  هب  اج  چیه  رد  هک  يریـش  هدادن و  هدرپ  تشپ  يور  چیه  اج  چیه  رد  هک  يدرمریـش  تسیابیمن ، رد  چیه  ار  نید 

هیور کی  شنخـس  دنکفایم ، هراپود  ار  هعلق  هن  هلمح  کی  هب  هک  يردفـص  نآ  درکیم و  هراپود  ار  يرکـشل  هرعن  کی  هب  هک  یلدرپ  نآ 
.« تسکشیم ار  نانمشد  نآ  زا  دوب  هیور  ود  شغیت  تسشنیم ، ناتسود  لد  رد  نآ  زا  دوب 

هرجنح رد  نوخ  هدرشفب  ار  مصخشرجنخ  بیهن  زک  نادزی  ریش 
هرغرغ رد  يرغ  زا  نمشد  ِناجلجا  زا  شیپ  وا  بیسآ  زا  دوب 

هرس دنام 7362224خ0 29 خ  وا  رهم  اب  نید  رهمنآ  زا  مالسا  رکشل  بلق  تسوا 
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هرگنک نامسآ  میوگن  نمشرظنم  یلاع  ردق  زارف  رب 
: یلو هّللا  تمعن  هاش  یلزا 8362224خ0 30 خ ، لامج  هّجوتم  هریاد  هن  شزکرم  طیحم  رددش  موهوم  هطقن  کی  زا  مک  نوچ 

تسایلوا بطق  راّرک  ردیحتسایبنا  ماما  لسرم  دمحا 
تسار وت  اب  میوگب  نم  میوگن  جکار  هاش  دنناوخ  راّرک  ور  هچ  زا 

تساهتنم لیلد  نیا  دش  دمآناربمغیپ و  توسک  رد  اهراب 
تسا  یتفال  راوسهش  وک  یلع  نآیمدآ  قلد  دیشوپ  اهراب 

،ص:166 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

دّیـس نوچ  هک  دـش  ناـمز  نآ  زا  بلاـغلا  هّللا  دـسا  بقل  هب  بّقلم  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطـسم  رارـسالا  جـنگ  قیاـقحلا و  روتـسد  رد 
زا درکیم . هلمح  ریـش  نآ  دوش ، رتشیپ  تساوخیم  رابره  هتـسب . رون  ياهریجنز  اب  دـید  يریـش  ایربک  هاگراب  رد  تفر ، جارعم  هب  تاـنیاک 

وت 9362224خ0 31 اب  هدیاز  يزیچ  يویند  عاتم  زا  رگم  نک  صّحفت  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : دـهاوخیم ؟ هچ  نیا  یخا ، ای  دیـسرپ : لیئربج 
كرابم نینمؤملا  ریما  دمآ ، جارعم  زا  نوچ  دنکفا . ریـش  بناج  هدروآرب  دوب . شتـسرپ  قح  تسد  رد  يرتشگنا  درک ، رظن  نوچ  تسه . خ 

.« بلاغلا هّللا  دسا  ای  اریخ  نیراّدلا  یف  هّللا  كازج  دومرف : رورس  نآ  داهن . رورس  شیپ  رد  يرتشگنا  هدومن  ضرع  داب 
: تیب

؟ رورس نآ  تسد  زا  تفرگ  متاخ  نوچ  جارعم  بشنادزی  ترضح  ریش ، تسین  رگ  یضترم  ّیلع 

: تبقنم

نوچ هریشعلا  وذ  هوزغ  رد  هک : تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  جراعم  ءادهّـشلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  قعاوص و  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  رد 
بارت وبا  تینک  هب  ار  ردـیح  نینمؤملا  ریما  رثا  رفظ  رفـس  نیا  رد  تشگزاب ، هنیکـس  ربنع  هنیدـم  هب  هدومن ، هدـهاعم  حلـص و  تانیاک  دـّیس 

نآ هک  میدوب  هدش  هدولآدرگ  هتفر  باوخ  هب  ییامرخ  تخرد  ياپ  رد  ریما  نم و  هروکذـم  هوزغ  رد  دـیوگ : رـسای  راّمع  دـینادرگ . یّنکم 
نیرتتخبدـب زا  مهد  ربخ  ار  وت  یخا ، ای  دومرف : و  بارت . ابا  ای  مق  تفگ : ریما  هب  هدـمآ  ام  نیلاب  رب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورس -

: تفگ نامدرم ؟
گنر وت  نوـخ  هب  ار  وـت  نساـحم  هکنآ  رگید  درک و  رفغ  ار  حـلاص  هقاـن  هکنآ  یکی  دـناسک : ود  0462224خ0 32 خ  دومرف ] . ] يرآ

.« دیشکیم نینمؤملا  ریما  يور  رس و  رب  دوخ  تسرپقح  تسد  تفگیم و  نیا  دنک .
: دیسرپ هدمآرد  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  اهیلع  ءاسّنلا - ةدیس  هناخ  هب  تانیاک  دّیـس  يزور  : » هک درآیم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  یماج  نمحّرلا  دبع  اّلم  و 
ار ریما  هتفاتـش  نوریب  رورـس  نآ  درکن . هلولیق  هناخ  رد  نیاربانب  دـش ، ییوگتفگ  وا  نم و  نایم  تفگ : تساـجک ؟ نم  ّمع  رـسپ  همطاـف ، يا 
. هتشگ هدولآكاخ  هداتفا و  ششود  زا  ادر  هک  دید  هتفر  اجنآ  نیلـسرملا  دّیـس  تسا . هتفر  باوخ  هب  اج  نالف  تفگ : یکی  دومن . سّـسجت 

: دومرفیم هدرک  رود  دوخ  كاپ  تسد  هب  ار  كاخ 
.« يدماین رتشوخ  بارت  وبا  زا  یتینک  یمان و  چیه  ار  ریما  زور  نآ  زا  دنیوگ  بارت . ابا  ای  مق 

،ص:167 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ریما هب  تبسن  نیلـسرملا  دیـس  هک  تسین  دیعب  دروآ و  ریرحت  ّزیح  رد  ود  ره  نیاربانب  دوب ، میظع  توافت  نیتیاوّرلا  نیب  نوچ  دیوگ : فلؤم 

. رومالا قیاقحب  ملعا  هّللا  و  دشاب - هدرک  هبترمود  تافتلا  هنوگنیا  نینمؤملا 
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: تبقنم

ریما مان  عامتسا  زا  دنیوگ و  هنع - هللا  یضر  دوش - روکذم  هباحـص  زا  یکی  مسا  هاگره  هک  تسا  ببـس  هچ  : » درآیم قیاقحلا  روتـسد  رد 
ریما هدلاو  هک  دسا  تنب  همطاف  دـمآ و  بلاط  وبا  هناخ  هب  تثعب  زا  شیپ  تانیاک  دّیـس  يزور  هک : تسا  يورم  ههجو ؟ هّللا  مّرک  نینمؤملا -
نابز هب  میامنیم . مایق  رایتخایب  هک  دنزیم  مکـش  رد  دوخ  يور  نانچ  نم  محر  دنزرف  ییآیم  هناخ  رد  وت  هاگره  دّـمحم ، ای  تفگ : دوب 

. ههجو هّللا  مّرک  دومرف : نایب  زجعم 
بلاط وبا  يزور  يدومن . مایق  میظعت  لیبس  رب  يدـنامن ، نتـسشن  تقاـط  يدّـمحم  لاـمج  هدـهاشم  زا  ار  ریما  هدـلاو  نوچ  رگید  تیاور  هب 

. تسین يراـیتخا  دوشیم  عقاو  نم  زا  هک  یعـضاوت  هّللا  و  تفگ : ینکیم ؟ ارچ  شمارکا  همه  نیا  تسوت ، دـنزرف  هباـثم  هب  دّـمحم  تفگ :
: تفگ دوش . كاله  بارطـضا  تیاهن  ندـیپط و  تیاغ  زا  نم  محر  دـنزرف  میامنن ، مایق  دـیآیم  دّـمحم  نم  بناـج  هب  هک  یتلاـح  رد  رگا 

دّیس هدرک  مکحم  بلاغلا  هّللا  دسا  ردام  شود  رب  دوخ  ياهتـسد  هدومن  قاّفتا  هزمح  بلاط و  وبا  سپ  درک . ناوتن  ینعم  نیا  لوبق  ناهربیب 
نآ دومن . تسرد  مایق  يوضترم  تیوقت  رد  يدمـص  دییأت  هب  ریما  هدلاو  يوفطـصم  ياقل  ههجاوم  دّرجم  هب  دندناوخ . نوریب  زا  ار  تانیاک 

. ههجو هّللا  مّرک  دومرف : رورس 
هدرک نینمؤملا  ریما  هدـلاو  يوس  هب  كرابم  يور  يدـمآ ، دوخ  ّمع  هناخ  هب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  هاـگره  یتیاور  هب 

نآ هب  ور  يدوب ، رورس  نآ  هک  فرط  ره  هب  و  هّللا . لوسر  ای  مالّـسلا  کیلع  یتفگ : مکـش  نورد  زا  ریما  یخا . ای  کیلع  مالّـسلا  يدومرف :
.« ار وا  تاذ  یلاعت  هناحبس  ّقح  دنادرگ  گرزب  ینعی  ههجو ؛ هّللا  مّرک  دومرف : ینعم  نیا  عالّطا  زا  دعب  يدومن . بناج 

: تبقنم

مدوب و هدیباوخ  يزور  تفای ، تیبرت  محر  رد  ریما  هام  تفه  تّدم  نوچ  : » هک تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  هدـلاو  زا  روکذـم  باتک  رد  مه 
بلاط وبا  هک  دوب  هتسشن  نم  دزن  تانیاک  دّیس 
،ص:168 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ات درک  ملع  ریـشمش  تریغ  تیمح و  يور  زا  و  ياهدیباوخ ! هک  دیآیمن  مرـش  ار  وت  تسا ، ناوج  دّمحم  تفگ : بضغ  هار  زا  نم  اب  هدمآ 
. نم دنزرف  ياج  هب  تسا و  موصعم  دّمحم  هک  زاسم  ماندب  موق  شیوخ و  نایم  رد  بجومیب  ار  دوخ  شکم و  قحان  ارم  متفگ : دشکب .

زا دّمحم  هاگره  هک  منکیم  اراکـشآ  وت  رب  زار  نیا  تشاد و  نم  محر  دنزرف  هب  هملاکم  هکلب  دوب  هتـسشن  بیرق  نینچ  نم  رطاخ  رهب  زا  هن 
هک یبناج  ره  هب  دیوگیم و  هّللا  لوسر  ای  مالّـسلا  کیلع  نم  مکـش  نورد  زا  دنزرف  نیا  دـیوگیم ، یخا  ای  کیلع  مالّـسلا  هدـمآ ، نوریب 

ربانب رورس  نآ  و  منکیمن . رواب  منم  ات  تفگ : بلاط  وبا  دنادرگیم . فرط  نامه  هب  دوخ  يور  دنزرف  نیا  دنیشنیم ، ای  ددرگیم و  دّمحم 
: تفگ دمآ  نوچ  داتسرف . رورس  نآ  بلط  هب  سک  اهنع - هللا  یضر  دسا - تنب  همطاف  هدرب ، فیرـشت  نوریب  ایح  ترثک  زا  هشقانم  هدهاشم 
: تفگ دش  تقوشوخ  بلاط  وبا  داد . زاب  مالـس  باوج  ریما  درک . مالـس  رورـس  نآ  نک . مالـس  دـنزرف  نیا  رب  قباس  روتـسد  هب  دّـمحم ، ای 

.« تسایبنا متاخ  نم  هدازردارب  دّمحم  هک  نیقی 

: تبقنم

يور یهاگچیه  هک  اریز  دنیوگ ؟ ههجو  هّللا  مّرک  دوش ، روکذم  نینمؤملا  ریما  مان  نوچ  هک  تسا  ببـس  هچ  : » دـیوگ يرـصان  تیاکح  رد 
.« هدرکن هدجس  تب  شیپ  زگره  هدینادرگن و  راّفک  هبراحم  زا  كرابم 

: تبقنم
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: تبقنم

ّیلع ّدم  منصب  دجس  هّما  تدارا  ام  ّلک  هّما  نطب  یف  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  ّیلع  ناک  : » هک تسا  روطسم  نیحلاّصلا  تایاکح  رد 
هکنیا ریما  ردام  یتساوخ  هاگره  ردام ؛ نطب  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب  ینعی ، یلاعت ». هّللا  ةردـقب  دجـست  نا  تنکما  امف  اـهنطب  یف  هیلجر 

يادخ تردق  هب  ندرک  هدجـس  رب  دشیمن  رداق  سپ  ردام . مکـش  رد  دوخ  ياپ  ود  ره  یلع  یـضترم  درکیم  زارد  ار ، تب  رم  دنک  هدجس 
. یلاعت

: تیب
نآ تقیرط  ناکلاس  لوق  هروطـسم ، تایاور  میلـست  زا  دـعب  وا  رهطا  يور  هجو  ره  هب  تسا  مّرکمداهنن  تب  شیپ  ههبج  قح ، يور ز  تفاتن 
زا دش ، رادـیاپ  یقاب و  تمایق  مایق  ات  یلع  یـضترم  تاکربلا  ضیاف  تاذ  هب  جارعم  هقرخ  بجوم  هب  تعیب  داشرا و  لسلـست  نوچ  هک  تسا 

. دنیوگ ههجو  هّللا  مّرک  هجو ، نیا 
،ص:169 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ریما هدلاو  مکش  يوس  هب  ور  دمآ و  لبـس  يداه  لسر و  هاش  ربکا  دیدرگ ، هلماح  ریما  ردام  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  سدقلا  تاحوتف  رد 
. يدوشگ تّوبن  ناطلس  باوج  هب  نابز  ردام  مکش  رد  هانپتیالو  هاش  يدومن و  مّلکت  دوخ  ّمع  نبا  اب  يداشگ و  نایب  زجعم  نابز  هدرک 

اب وت  هملاکم  تسیچ و  لاح  تقیقح  دیـسرپ : تانیاک  دّیـس  زا  دیدرگ ، ریحتم  دیناسر  بلاط  وبا  عمـس  هب  ار  لاق  لاح و  تقیقح  ریما  هدلاو 
: دومرف تسیک ؟ وت  ردارب  تفگ : بلاـط  وبا  میوپیم . دینـش  تفگ و  هار  دوخ  ردارب  اـب  میوگیم و  نخـس  دوـخ  ردارب  اـب  دوـمرف : تسیک ؟

حیبست مهاب  نیمز ، هن  دوب و  نامسآ  هن  یسرک ، هن  دوب و  شرع  هن  هک  یتقو  میدوب  رون  کی  ود  ره  ام  تسایلوا . هاش  تیالو ، هاش  نم  ردارب 
، دینـشب نخـس  نیا  نوچ  بلاط  وبا  دومن . دهاوخ  تقفارم  زین  اهتنا  رد  دوب و  ادتبا  رد  نم  قیفـش  قیفر و  میدومنیم ، یلاعت  ّقح  سیدـقت  و 

. تیالو بصنم  يرگید  هب  دیسر و  دهاوخ  تلاسر  دنسم  یکی  هب  دیدرگ ؛ دنهاوخ  تیاده  هار  لعشم  ردارب  ود  ره  نیا  هک  تسناد 
قلط درد  زا  نینمؤملا  ریما  ردام  دـیادزب ، تیادـه  رون  هب  رفک  تملظ  دـیامن و  عولط  بیغ  علطم  زا  تیالو  باـتفآ  هک  دـش  نآ  تقو  نوچ 

نورد هب  ياپم و  نوریب  رد  هک  دیـسر  ادن  وا  شوه  شوگ  هب  دیبلط . اود  دوخ  درد  يارب  زا  دـیدرون و  هار  هبعک  يوس  هب  دـیدرگ و  رارقیب 
ریما سّدقم  تاذ  دیدرگ . ناهنپ  هدرپ  نآ  رد  دید  ياهدرپ  دش ، هبعک  نورد  هب  نوچ  يدرگیم ! هناگیب  ارچ  يراد  انـشآ  ناشن  يآرد . هناخ 

. دیمارخ تداهش  ملاع  هب  بیغ  هدرپ  زا  هدرپ  نآ  ریز 
ملاع رد  نیا  زا  شیپ  دـینادرگ و  موقرم  یلع  مسا  ریما  هنیـس  رب  دوخ  راقنم  هب  هدـمآ  دـیدپ  هناخ  فقـس  زا  يدیفـس  غرم  لاـح  نیا  نراـقم 
نوچ يدیـشک . شمـشچ  رد  همرـس  ناتب  ياپ  كاخ  زا  لهج  وبا  يدـش ، دـّلوتم  یلفط  اجره  تقو  نآ  رد  دوبن و  یلع  مان  ار  یـسک  دوهش 
روز دنچره  درآرد ، شمشچ  رد  همرـس  درادرب  تساوخ  دید  ار  ریما  نوچ  دیدرگ . هجوتم  دیـسر ، نیعل  نآ  هب  تیالو  ناطلـس  تیالو  ربخ 

، دزاـس لـحکم  ناـتب  ياـپ  كاـخ  زا  دـیاشگب و  هک  داـهن  نینمؤملا  ریما  نیبتدـحو  مشچ  رب  دوخ  عباـصا  سپ  درادرب . هک  تسناوتن  درک 
داتفا و افق  رب  هچنانچ  دز ، شیور  رب  هچناپط  تیالو  يوزاب  تّوق  هب  داـشرا  کـلم  هاـش  لاـح ، نآ  رد  دوشگ . تسناوتن  دومن ، روز  دـنچره 

. دومنیم ملاع  قلخ  هب  نیعل  نآ  یتساران  دوب و  شرمع  رخآ  ات  تساران  نآ  دش و  جک  شندرگ 
هدید ارچ  دنبلد ، دنزرف  يا  تفگ : هتشگ  نیگهودنا  ینعم  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  ردام 

،ص:170 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
کلم کی  ماهلا  لاح  نیا  رد  یـشارخب ! ملا  مغ و  نخان  هب  مناج  یـشاب و  یمعا  ادابم  مسرتیم  ییامرفیمن ؟ ملاع  هب  يرظن  ییاشگیمن و 
عیمج اب  تلاسر  رهپـس  باتفآ  بایرد . ار  وا  باتـشب و  هدـش ، دـلوتم  وت  ّمع  نبا  هک  دیـسر  مالّـسلا - تاولّـصلا و  هیلع  مانا - دّیـس  هب  ماـّلع 
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يوسیگ يوب  نوچ  دـیناشن . مالک  الام  زازعا  ماـمت و  مارتحا  هب  دوخ  نماد  رد  هتـشادرب  ار  تیـالو  نامـسآ  هاـم  هدـیدرگ و  هجوتم  باـبحا 
نآ دوتسب و  هدروآ  اجب  وا  تیحت  مالس و  دوشگ و  وا  يارآناهج  لامج  رب  هدید  دیسر ، راّرک  ردیح  ماشم  هب  راگدیرفآ  بوبحم  رابکـشم 
هب ار  وا  ییانیب  هدیـشک ، هدید  غارچ  مشچ  نآ  هدـید  رد  رصبلا 1462224خ0 33 خ » غازام  : » همرس مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورس -

.« دینادرگ لحکم  ( 33 « ) یغطام  » لحک
: تیب

وا رظنم  هب  هتشاد  يرظن  لزا  زا  هکداشگن  رظن  یسک  يور  رب  لوسر  زجب 

: تبقنم

.« دش بجر  رهش  مهدزیس  هعمج  زور  لاس  یس  هب  لیف  هعقاو  زا  دعب  هّللا  تیب  نورد  ریما  تدالو  : » هک درآیم  ءادهّشلا  ۀضور  رد 
: تیب

دوب يدرم  نمی  رد  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ۀمحر  دیفم - خیش  زا  فرـش  نیا  دشن  رّـسیم  ار  یـسکفدص  شمارحلا  تیب  ّرد و  وا  دش 
ایوگ دوب » هدرک  یناف  هعتما  یند و  يایند  رب  تشپ  تضاـیر  عرو و  دادمتـسا  هب  تشاد و  تداـبع  بارحم  يوس  هب  ماود  رب  هّجوت  هجو  هک 

: تسا وا  حدم  رد  هصاخ  يوضترم  بقانم  رد  فلؤم  تیب  دنچ  نیا 
: يونثم

ياهتسج یتسه  ياهقّلعت  زوياهتسر  ملاع  ود  زا  قح  لصاو 
یتشاد ناناج  رادید  رب  هدیدیتشاد  نابیرگ  رد  رس  بش  زور و 

هاگن يدرکیمن  هم  رهم و  يوسهام  رهم و  يدرک  هولج  ششیپ  هب  رگ 
فورعم و نمی  دـهاز  باـطخ  هب  و  ماـقیثلا ]؟[  بیعد  نب  مرـشم  شماـن   » مارتحا يدرکن  ار  سک  قح  ریغمادـم  يدوب  شاهلبق  يوس  هب  ور 
رد هدرک  تاجاحلا  یـضاق  هاگرد  هب  زاـین  يور  یبش  هتـشگن . لولم  یهلا  تعاـط  زا  تّدـم  نیا  رد  هتـشذگ و  شرمع  زا  لاـس  دون  دـص و 

دوخ مرتحم  مرح  ناگرزب  زا  یکی  اکلم ! ادنوادخ ! تفگ : تاجانم 
،ص:171 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تـسار رگا  متفگ  یلو  یبن و  ّرـس  زا  هچنآ  ارداق ! اکلم ! تفگ : هتـشادرب  تسد  دـهاز  مهاوخیم . هزات  رانا  کشخ ، تخرد  نیا  زا  تفگ :
ود هدمآ ، ادیپ  وا  رب  ران  لگ  هدـش  زبس  رانا  تخرد  لاعتم  دزیا  تردـق  هب  لاحلا ، یف  نک . تمحرم  هزات  رانا  کشخ ، تخرد  نیا  زا  تسا 

دننام اهنآ  تفاکـشب  نوچ  داهن ؛ بلاط  وبا  شیپ  هتـشادرب  ود  ره  دـهاز  داتفا و  نیمز  رب  هتخپ  مرد  ود  تسیب و  نزو  هب  باریـس  فیطل  راـنا 
ریما ییورخرـس  هک  تسا  لوـقنم  . ) درک تیارـس  هفطن  هـب  شگنر  دوـمن  لواـنت  نآ  زا  دـنچ  ياهـناد  بلاـط  وـبا  دوـب ، خرـس  یناـمر  لـعل 

.( تسا هدوب  ور  نآ  زا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا -
تنب همطاف  محر  هب  شتشپ  زا  ریما  دیـسر ، همّظعم  هکم  هب  نوچ  دش . ناور  هدمآ  نوریب  دهاز  تولخ  زا  نادنخ  ناداش و  بلاط  وبا  هّصقلا ،
نوچ دش . رهاظ  نم  رب  ضاخم  رثا  هک  مدوب  هّللا  تیب  فاوط  رد  هک  دنک  تیاور  ریما  هدلاو  تشذگ ، لمح  تّدم  نوچ  دـش و  لقتنم  دـسا 

، مدیناسر ضرع  هب  لاح  تروص  دوشیم ! هدهاشم  تگنر  رد  يرییغت  هک  تسا  لاح  هچ  ار  وت  ردام ، يا  تفگ : دید  ارم  یفطـصم  دّـمحم 
.« تسا یهلا  ّرس  هک  يآرد  هبعک  هناخ  نورد  تفگ : هدنامن . تقاط  متفگ : نک . مامت  هناخ  فاوط  دومرف :

تیب ربارب  يّزعلا  دـبع  ینب  زا  یعمج  مدوـب و  ّبلطملا  دـبع  نب  ساـبع  اـب  نم  : » هک تسا  يورم  بعک  نب  دـیرب  زا  یفطـصملا  ریاـشب  رد  و 
، دنامن نتفر  نوریب  لاجم  نوچ  دش . رهاظ  يو  رب  قلط  رثا  فاوط  نیع  رد  دـمآرد و  دجـسم  هب  دـسا  تنب  همطاف  هک  دـندوب  هتـسشن  مارحلا 

همطاف دـش و  ّقش  هبعک  هناخ  راوید  هک  مدـید  دـیوگ : يوار  نادرگ . ناسآ  نم  رب  تدـالو  كّربتم  هناـخ  نیا  تمرح  هب  ادـنوادخ ، تفگ :
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.« دمآ نوریب  هتفرگ  تسد  رب  ار  ریما  مراهچ  زور  تفر و  نورد 
دشاب و هدش  ّدلوتم  هبعک  هناخ  رد  هک  هتـشگن  فّرـشم  یمظع  فرـش  نیا  هب  سک  چیه  ریما  زا  دعب  ریما و  زا  شیپ  دـیوگ : یکانی ]؟[  دواد 

: دیوگ برع  ياحصف  زا  یکی  ینعم  نیا  رد 
: مظن

كاپ وا و  ردام  تسا  كاپ  وا ، ردام  كّربتم  مرح  رد  ار  وا  تسا  هدییاز  ینعی : دلوملا  اهدیلو و  باط  تباطهّما و  مّظعملا  مرحلا  یف  هتدلو 
. ّدلوت ياج  تسا  كاپ  وا و  دنزرف  تسا 

دوجو رد  هبعک  مرح  هنایم  دمآدوب  كاپ  زین  فدص  دوب و  كاپ  وچ  رهوج 
: دیوگ يونعم  يولوم  دومنیم  هولج  ناهج  ود  دّیس  شود  ربمرجال  تشاد  افص  هبعک  ضیف  شبعک ز 

؛ دیوگ یماج  نامحرلا  دبع  انالوم  دننکیم  تمالس  ناتسم  فدص ، هبعک  يّرد و  وتفرش  هدید  فجن  وت  زا  فجن ، هاش  نید ، هاش  يا 
،ص:172 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: هعطق
فرط هب  قح  تسارم  اجنیا  هک  هبعک  ّبر  هبفجن  هار  هب  نم  خیش و  دور  هبعک  يوس  هب 

مرتحم مرح  زا  دـسا  تنب  همطاف  نوچ  دوصقملا ،  » فدـص يوس  هب  وا  متفر  رهگ  يوس  هب  نم  هکتسا  نیا  وا  تسا و  نم  نایم  هک  یتوافت 
، دنیبب ار  دوخ  دنزرف  كرابم  يور  ات  دمآ  هناریلد  تّرسم  تجهب و  ترثک  زا  داد . تراشب  ار  بلاط  وبا  هداهن  دهم  رد  ار  ریما  دمآ ، هناخ  هب 
دیز و شردپ  دندیناسر : ضرع  هب  دـناهدرک ، مان  هچ  ار  يو  دیـسرپ  تانیاک  دّیـس  نوچ  دیـشارخب . هتفرگ  شتـسد  ههجو - هّللا  مّرک  ریما -

نورد زین  نم  هک  ادخ  هب  تفگ : همطاف  داهن . دیاب  شتّمه  یلاع  یلع  شیلاع ، مان  دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  تسا . هدرک  مان  دـسا  شردام 
.« مدرکیم ناهنپ  هتسناد  زار  نم  اما  دینک  یلع  شیمان  مان  تفگ : هک  مدینش  یفتاه  زا  هبعک  هناخ 

نامـسآ يوس  هب  ور  نینمؤملا  ریما  ردام  دـندمآ و  مرح  رد  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  داتفا و  هلداجم  هیمـست  رد  ردام  ردـپ و  ناـیم  یتیاور  هب  و 
؛ تسا نیا  شتیب  کی  هک  درک  زاغآ  يزیچ  هدرک ،

: رعش
ماب زا  هاگان  كدوک . نیا  مان  رد  تسوت  ياضر  هچنآ  اـمرف  مکح  یهلا ، ینعی  یبّصلا  اذـه  مسا  نم  يرت  اذ  امیـضرملا  کـمکحب  اـنل  نیب 

؛ تسا نیا  تیب  کی  تایبا  نآ  زا  دناوخیم و  یفتاه  هک  دیسر  یتایبا  هبعک  هناخ 
: رعش

: تیب ّیلعلا 3462224خ0 35 خ  نم  ّقتشا  یلعّیلع  خماش  2462224خ0 34 خ  نم ]  ] همساف
ایمیک رظن  رد  نوچ  دولوم ؟ نآ  تساجک  تفگ : رورس  نآ  سپ   » مان نیا  تسا  ناج  تحار  لد و  مارآمان  نیا  تسا  نابز  ماک  نهد و  ماک 

نتـسش دوخ  تسرپقح  تسد  هب  هدومن  بلط  هباـتفآ  تشط و  هدروآ ، نوریب  هراوـهگ  زا  تقفـش  تیاـهن  ّتبحم و  تیاـغ  زا  دـندروآ ، رثا 
.« دنادرگب رورس  نآ  هکنآیب  دیدرگ  پچ  بناج  هب  ریما  دش ، هتسش  شتسار  بناج  نوچ  درک . زاغآ 

: تیب
نادـنچ درک ، هدـهاشم  لاـح  نآ  نوـچ  ربـمغیپ   » وا ِرب  زا  ترـضح  تسد  دـشکن  یتـمحز  هکيرب  هب  يرب  زا  تشگ  نآ  زا  لـسغ  تقو  هـب 

ارم كدوک  نیا  منیبیم  تفگ : تسیچ ؟ هیرگ  ببـس  دّـمحم  ای  تفگ : ریما  هدـلاو  دـش . رتهدـید  بآ  زا  شکراـبم  نساـحم  هک  تسیرگب 
نیا رخآ  زور  مداد ، لسغ  ار  نیا  لوا  زور  رد  دنادرگب ؛ ارم  هکنآیب  مدرگیم  يو  شیپ  رد  مه  نم  دهدیم ، لسغ 

،ص:173 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دیدـم تّدـم  هدرک و  شناهد  رد  نایب  زجعم  نابز  هداهن  ریما  يورهبور  هتفرگ  رانک  رد  دـش ، غراف  لیـسغت  زا  نوچ  داد . دـهاوخ  لسغ  ارم 
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.« دیکمیم ار  نیلسرملا  دّیس  نابز  نینمؤملا  ریما 
هتـسش یتیاور  هب  و  هدوب . رورـس  نآ  كرابم  ناهد  باعل  هدومن ، لوانت  ریما  لوا  هچنآ  : » هک هتفای  داریا  رتاوت  هب  رابخا  حاحـص  رد  هچنانچ 

نوچ دوب . جـهن  نیا  رب  یتّدـم  هکنانچ  دومن ، زاغآ  هیرگ  هدرکن  لوبق  دـهنب  تساوخ  شناهد  رد  ناتـسپ  ردام  نوچ  داد ، شردام  راـنک  رد 
.« دروخ ردام  ریش  نابز ، ندیکم  زا  دعب  داهن و  شناهد  رد  نابز  هتفرگ  شرانک  رد  هدمآ  تفای ، عالّطا  ینعم  نیا  زا  رورس  نآ 

همشچرس هک  یبن  نآ  باعل  تاحشر  تنمیم  زا  تسا و  رورس  نآ  تاکرب  اب  ناهد  باعل  هدروخ ، ریما  هک  يزیچ  لوا  هجو  ره  هب  دوصقملا 
شرعلا نود  اّـمع  ینولـس  دوـمرف : هدـمآرب  ربـنم  رب  هک  دـش  اـناد  ياهـبترم  هـب  دوـب  4462224خ0 36 خ  يوَْـهلا » ِنَع  ُقِْـطنَی  اـم  َو   » رارـسا

الم فیلأت  دالوالا  عفانم  مهدزناش  تبقنم : رد  دمحا و  نسحم  خیش  فیلأت  یـسوم  رافـسا  باتک  رد  روکذم  لقن  و  5462224خ0 37 خ ».
. تسا روطسم  زین  ءادعّسلا  تیاده  رد  ییانس و  نیدلا  ءایض 

شرورپ دوـخ  راـنک  رد  هکناـنچ  تفرگیم ، ربـخ  هتـسویپ  دوـمرفیم و  ریما  تیبرت  رد  رورـس  نآ  : » هک هدروآ  یفطـصملا  ریاـشب  رد  مه  و 
ترـسع هب  ترـشع  لاس  کشخ  تهج  هب  و  دـمآ ، شیرق  ناـیم  یگربیب  یگنت و  تقو  نآ  رد  دیـسر ، یگلاـس  جـنپ  بیرق  نوچ  دادیم .

لایعلا ریثک  شیورد و  بلاط  وبا  يرگناوت و  وت  دومرف : دوخ  ّمع  سابع  اب  رورـس  نآ  يزور  دوب ، دنملایع  نوچ  بلاط  وبا  دیدرگ و  لدـبم 
اب هدومن  ینعم  نیا  لوبق  سابع  ددرگ . راب  کبـس  يردـق  ات  میرادرب  يدـنزرف  وا  زا  ام  کیره  هتفر  قاّفتا  هب  اـت  اـیب  ـالتبم ، طـحق  يـالب  هب 
ار یقاـب  دـیراذگ و  نم  نارـسپ  زا  ار  لـیقع  تفگ : باوج  رد  بلاـط  وبا  دـندومن . ریرقت  لاـح  تروص  هدـمآ  بلاـط  وـبا  لزنم  هب  ربـمغیپ 

. دیراتخم
ءاسّنلا ةدّیس  دش و  ثوعبم  هک  یماگنه  ات  دوبیم  نیلسرملا  دّیس  تلافک  رد  نینمؤملا  ریما  ار و  رفعج  سابع  دومن ، لوبق  ار  ریما  رورـس  نآ 

.« دومرف نییعت  هرجح  هداد  يو  هب  ار  ارهز  همطاف 
: يونثم

ردپ يارس  ردنا  درب  رس  هبرشبلا  ماما  یلفط  ماّیا  هب 
: هّفلؤمل مامتها  درک  تالامک  بسک  هبمانالا  ریخ  دزن  یبص  نس  هب 

یلع دمآ  ریما  ملاع  همه  ربیلع  دمآ  ریظنیب  لیاضف  رد 
مدق نطب  رد  کلم  نامیا  تشادمکش  رد  دّمحم  ایوگ  یلع  نآ 

داهن  اپ  ربمیپ  شود  رب  هکنآداز  هبعک  رد  شردام  هک  یلع  نآ 
ناربمغیپ ِرورس  ار  وا  تسشناهج  رد  دمایب  نوچ  وک  یلع  نآ  ،ص:174  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هدمآ بیعیب  تسا ، بیغ  زا  هچنآهدمآ  بیغ  زا  شمان  وک  یلع  نآ 
تفای جارعم  هقرخ  وک  یلع  نآتفای  جات  رس  رب  ملع  زک  یلع  نآ 

دوبررد ینولس  نادیم  يوگدومن  هر  ار  ناج  سنا و  هک  یلع  نآ 
تسافص لها  رورس  وک  یلع  نآتسادخ  زار  فقاو  وک  یلع  نآ 

زاین قح  ِرهب  لیاس ز  اب  درکزامن  رد  دوخ  متاخ  وک  یلع  نآ 
تسوا نامرف  عبات  ملاع  ود  رهتسوا  نأش  رد  اّمنا »  » وک یلع  نآ 

تسا یفطصم  رادزار  وک  یلع  نآتسا  یضترم  یبتجم و  وک  یلع  نآ 
نیفراعلا ماما  تسه  وک  یلع  نآنینمؤملا  ریما  تسه  وک  یلع  نآ 

تسایصوا نیرتهب  وک  یلع  نآتسایلوا  ِنیلوا  وک  یلع  نآ 
دوب شیپ  هلمج  يداو ز  همه  رددوب  شیوخ  تقو  بطق  وک  یلع  نآ 
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دَوب رترب  همه  زا  وا  هبتردَوب  رثوک  ِیقاس  وک  یلع  نآ 
دیهش دش  نیّفص  هب  وک  یسیوا  نآدیرم  دمآ  سیوا  ار  وک  یلع  نآ 

دوزف یتسم  ملد  رد  وا  تحدمدوب  شیورد  لد  هاش  وک  یلع  نآ 

: تبقنم

خیراوت ریـس و  لها  نایم  : » هک درآیم  بابحالا  ۀضور  یناث  رتفد  رد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - اب  مهنم  نمآ  نم  لوا  نایب : رد 
- رکب وبا  هک  دننآرب  یـضعب  هچرگا  دوب ؟ هک  دوب  هدروآ  نامیا  لوسر  رب  مهنع - هللا  یـضر  هباحـص - زا  هک  یـسک  لوا  هک  تسا  فالتخا 
هک دننآرب  مارک  ماظع  هباحص  زا  یعمج  اما  تسا ، لوقنم  تباث  نب  ناّسح  دیعـس و  وبا  هبقع و  نب  ورمع  زا  لوق  نیا  دوب و  هنع - هللا  یـضر 

رباج ترالا و  نب  بابخ  يدنک و  دوسالا  نب  دادقم  یسراف و  ناملس  يرافغ و  رذ  وبا  زا  لوق  نیا  هدوب و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما 
رگید تسا . لوقنم  مهنع - هللا  یضر  یبن - ّمع  سابع  کلام و  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يراصنا و  تباث  نب  ۀمیزخ  يراصنا و  هّللا  دبع  نب 

- مالّسلا هیلع  یسیع - یلا  قباّسلا  نون ، نب  عشوی  مالّسلا - هیلع  یسوم - یلا  قباّسلا  هثلث : قبـسالا  تفگ : هک  تسا  نیا  سابع  نبا  زا  تیاور 
هللا یـضر  یـسراف - ناملـس  يرافغ و  رذ  وبا  زا  و  بلاط . یبا  نب  یلع  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم - یلا  قباّسلا  سیل ، بحاـص 

: هک تسا  يورم  امهنع -
هک یـسک  لوا  تسا  نیا  هک  یتـسرد  هب  ینعی  یب ؛ نمآ  نم  لوا  اذـه  ّنا  دومرف : هتفرگ  دوخ  تسرپقح  تسد  هب  ار  ریما  تسد  رورـس  نآ 

رورس نآ  هک  تسا  يورم  ناملس  زا  زین  و  هدروآ . نم  هب  نامیا 
،ص:175 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ةدّیـس حاکن  دصق  نایب  رد  روکذم  باتک  زا  لوا  دصقم  رد  و  بلاط . یبا  نب  یلع  امالـسا  اهلّوا  ضوحلا  یلع  ادورو  ۀمالا  اذه  لوا  دومرف :
همه زا  يو  نافرع  هک  مدروآرد  يدرم  دقع  رد  ار  وت  دومرف : همطاف  هب  رورس  نآ  هک  هتـسویپ  ریرحت  هب  یـضترم  یلع  اب  ارهز  همطاف  ءاسّنلا 
ثیح تسا ؛ لوقنم  تیب  ود  نیا  ینعم  نیا  هب  نینمؤملا  ریما  حدم  رد  يراصنا  تباث  نب  ۀـمیزخ  زا  و  شیپ . همه  زا  يو  نامیا  تسا و  شیب 

: رعش لاق 
نسح یبا  نع  اهنم  ّمث  مشاه  نعافرصنم  رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام 

ریما مالـسا  تقبـس  هب  هراشا  برع  ياحـصف  زا  یکی  ننّـسلا 6462224خ0 38 خ و  ناقرفلاب و  ساـّنلا  ملعا  ومهتلبقب  یّلـص  نم  لّوا  سیلا 
: رعش دیوگیم  هدومن 

اناکرا مالسالل  کلذ  تمدهۀبلاغ و  رادقالا  مجلم و  نبال  لق 
مّرک نینمؤملا - ریما  ماـظن  زجعم  مـالک  زا  تیب  نیا  انامیا 7462224خ0 39 خ و  امالـسا و  ساّنلا  لّوا  ومدق  یلع  یـشمی  نم  لضفا  تلتق 

؛ تسا ینعم  نیا  رب  يوق  لیلد  ههجو - هّللا 
: هیبرع

غولب نامز  مدوب  هدیـسرن  هکنآ  لاح  مالـسا و  رد  امـش  همه  زا  ماهدرک  تقبـس  ینعی ، یملح  ناوا  تغلب  ام  امالغاّرط  مالـسالا  یلا  مکتقبس 
.« ار

هیاقو و حرش  رد  اما  هدومن  افتکا  تیب  نیمه  رب  نانمؤم  همه  رب  ریما  مالـسا  تقبـس  توبث  يارب  زا  بابحالا  ۀضور  بحاص  دیوگ : فلؤم ] ]
نیا نآ  تسا و  نینمؤملا  ریما  لیاضف  رب  رعـشم  هک  هدمآ  رظن  هب  رگید  تیب  جنپ  يدابادخلا  ماما  نیعبرا  هقرحم و  قعاوص  باطخلا و  لصف 

: تسا
: هیبرع
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یّمع ءادهّشلا  دّیس  ةزمح  ويرهص  یخا و  یبّنلا  دّمحم 
یّما نبا  ۀکئالملا  عم  ریطییشمی  یحضی  يّذلا  رفعج  و 

یمحل یمدب و  اهمحل  طونمیسرع  ینکس و  دّمحم  تنب  و 
؟ یمهسک مهس  هل  مکل و  نمفاهنم  يادلو  دمحا  اطبس  و 

تسا و نم  رسخ  ردارب و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  لوا ) تیب  ینعم  یّمخ  ریدغ  موی  هّللا  لوسرمکیلع  هتیالو  یل  بجوا  و 
ناریط رد  هکئالم  اب  تدابع و  رد  دوب  لوغـشم  ماش  تشاـچ و  هک  راـّیط  رفعج  مود ) تیب  ینعم  تسا . نم  ّمع  تسادهّـشلا  دّیـس  هک  هزمح 

نم و تشوگ  هب  وا  تشوگ  تسا  طوبرم  نم ؛ سورع  تسا و  نم  مارآ  یفطصم  دّمحم  رتخد  مّیس ) تیب  ینعم  تسا . نم  ردام  رسپ  تسا ،
ینعم نم . نوخ  هب  وا  نوخ 

،ص:176 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
؟ نم بیصن  وچمه  دشاب  بیـصن  ار  وا  رم  هک  امـش  زا  تسیک  سپ  وا ؛ رتخد  زا  دنانم  نارـسپ  رورـس  ترـضح  نآ  هساون  ود  مراهچ ) تیب 

. مخ ریدغ  زور  ادخ  لوسر  امش  رب  دوخ  تیالو  نم  تهج  زا  هدینادرگ  بجاو  مجنپ ) تیب  ینعم 
يربک هجیدخ  لّوا  هک  تسا  نآ  خیراوت  ریس و  لها  ناقّقحم  دزن  حیحـص  : » دیوگیم بابحالا  ۀضور  بحاص  هروطـسم  تامّدقم  رخآ  اما 

.« مهنع هللا  یضر  لالب - سپ  رکب ، وبا  هاگنآ  هثراح ، نب  دیز  نآ  زا  دعب  دندروآ ، نامیا  یضترم  یلع  و 
؟ رکب وبا  مالسا  ای  دوب  قبسا  یلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  دندیـسرپ : یظرق  نب  دمحم  زا  : » هک هدرک  تیاور  باعیتسا  باتک  رد  هّللا  دبع  نبا  و 

زیاف يو  زا  دعب  رکب  وبا  درکیمن ، رهاظ  قلخ  شیپ  رد  هدرک  دوخ  ردپ  تیاعر  اما  دـش  فّرـشم  تلود  نیدـب  لوا  ریما  هللا ! ناحبـس  تفگ :
نینمؤملا ریما  مالسا  قبـس  رب  ریّـسلا  بیبح  یناث  دّلجم  رد  و  دنداتفا ». هابتـشا  رد  نادان  مدرم  تهج  نیا  زا  دومن . دوخ  مالـسا  راهظا  هتـشگ 

زور ریما  دـش و  ثوـعبم  هبنـشود  زور  رـشبلا  ریخ  هک  هتـشگ  رّرحم  رثا  تحـص  تیاور  هب  هربـتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  : » دـیوگیم ردـیح 
نینثالا و موی  هّللا  لوسر  تثعب  : » تفگ هک  تسا  يورم  کلام  نب  سنا  زا  يذـمرت  حیحـص  رد  دومن ». قیدـصت  عامتـسا  دّرجم  هب  هبنـشهس 

لّوا : » تفگ هک  تسا  يورم  سابع  نبا  زا  و  درازگ . زامن  هبنشهس  زور  ریما  دش و  ثوعبم  هبنـشود  زور  ربمغیپ  ینعی  اثلثلا ». موی  ّیلع  یّلص 
تسا يورم  مقرا  نب  دیز  زا  و  هدوب . یلع  نینمؤملا  ریما  هدرازگ  زامن  یبن  اب  هک  یـسک  لوا  ینعی  بلاط ». یبا  نب  یلع  یبّنلا  عم  یّلـص  نم 

: تفگ هک 
.« ّیلع ملسا  نم  لوا  »

زا یکی  چیه  هک  تسا  تلیضف  راهچ  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  لوقنم  ساّبع  هّللا  دبع  زا  دهاز  رمع  یبا  فیلأت  تیقاوی  باتک  رد  و 
یمامت رد  مود ) تسا ؛ هدرازگ  زامن  تانیاک  دّیس  اب  هک  یسک  نیتسخن  هکنآ ) لوا  تسین . رّسیم  لیاضف  نآ  زا  ار  رابک  هباحص  تیب و  لها 

رارف هتشاد ، تباث  ییابیکش  هداج  رب  مدق  سارهم  زور  صیصخت  هب  كراعم  عیمج  رد  مویس ) هدوب ؛ وا  تسد  هب  تانیاک  رورس  ملع  تاوزغ 
.« هدروآرد ربق  هب  هدومن و  نیفکت  داد و  لسغ  ار  یفطصم  دّمحم  ایبنا  رورس  مراهچ ) دنیوگ ؛) ار  نینح  گنج  سارهملا  موی  و   ) هدومنن
روهظ زا  شیپ  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  سیق  نب  ثعشا  ّمع  رسپ  يدنک  فیفع  زا  ریّسلا  بیبح  ینورزاک و  دیعس  ماما  فیلأت  یبّنلا  ریس  رد 

نآ رد  هک  هناـخناهن  زا  يدرم  هاـگان  مدوـب ، هتـسشن  ساـبع  دزن  ینم  رد  يزور  مدوـب . هتفر  هکم  هب  هّللا  تیب  فاوـط  تـهج  یتـبون  مالـسا 
هناخ زا  یتروع  مه  نآ  زا  دعب  هداتـسیا ؛ زامن  رد  هدرک ، لیم  ءامّـسلا  طسوا  زا  دـید  نوچ  درک . رظن  باتفآ  رد  هدـمآ ، نوریب  دوب  یکیدزن 

اجنامه زا  دوب  هدیسر  غولب  هب  کیدزن  یکدوک  هاگنآ  درک . ادتقا  هدمآرب 
،ص:177 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دبع نب  دّمحم  درم  نیا  تفگ : تسیچ ؟ راک  نیا  زا  شبلطم  تسیک و  گرزب  درم  نیا  هک  مدیـسرپ  سابع  زا  نم  دش . يدتقم  هدمآ  نوریب 
هب دّمحم  هک  مدرب  نامگ  تسوا و  ّمع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  كدوک  نیا  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  وا  هحوکنم  هفیعـض  نم و  هدازردارب  هّللا 
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ات دنکیم و  وا  هک  تسا  يزامن  نیا  دش و  دـهاوخ  حـتف  وا  رب  رـصیق  يرـسک و  زونک 9462224خ0 40 خ  هتشگ و  فرـشم  تّوبن  فرش 
هدرک لقن  تیاکح  نیا  هتسویپ  دیسر ، مالسا  فرش  هب  هکنآ  زا  دعب  فیفع  دنیوگ  هدرکن . دّمحم  تعباتم  يدحا  سک  ود  نیا  زا  ریغ  لاح 

.« مالسا تقبس  رد  مدوبیم  ریما  یناث  مدروآیم  نامیا  زور  نآ  رد  مه  نم  رگا  هآ  تفگیم : فسأت  هب 
نانز زا  درک ، تعباتم  دروآ و  لوسر  رب  نامیا  هک  یسک  لوا  : » تفگ هک  تسا  روطـسم  قاحـسا  نب  دمحم  تیاور  هب  یبّنلا  ریـس  رد  مه  و 
مهیلع هّللا  ناوضر  رکب - وبا  سپ  هثراح ، نب  دـیز  يو  زا  دـعب  دوب و  هلاـس  هد  تقو  نآ  رد  و  یلع . نینمؤملا  ریما  نادرم  زا  دوب و  هجیدـخ 

.« نیعمجا
زا هک  یـسک  لوا  هک  تسا  قافتا  ار  تاقث  نیثدحم  ربخ و  باحـصا  ریـس و  بابرا  باب  نیا  رد  : » هک تسا  روطـسم  رردلا  جرد  باتک  رد 
هک هتسویپ  توبث  هب  هحیحص  تیاور  هب  هچنانچ  هدوب . یـضترم  یلع  روکذ  زا  يربک و  هجیدخ  ءاسن  زا  دش  فرـشم  مالـسا  فرـش  هب  تما 

يربک و هجیدخ  دش ، ثوعبم  رومأم و  تلاسر  دعاوق  دیهمت  تما و  راذنا  هب  تایّحتلا - لمکا  تاولّصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دیس  نوچ 
: دنتفگ فقوت  الب  لمأتیب و  ود  ره  نیا  دیشخب ، عالطا  ار  یضترم  یلع 

میلعت مالّسلا - هیلع  لیئربج - هک  يروتسد  هب  هدرب  یبآ  همشچ  رـس  رب  ار  ناشیا  سپ  هّللا . لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا 
. دوب هدرکن  ادتقا  زامن  رد  رورس  نآ  هب  يدحا  نت ، ود  نیا  زا  شیپ  تخومآ و  زامن  وضو و  دوب ، هتفرگ 

بـش هب  زور  زور و  هب  بـش  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  دـینارذگیم و  يدـمحم  تلاـفک  ّلـظ  رد  بلاـط  یبا  نـب  یلع  بلاـطم ، هریاد  هـطقن 
ربخ رد  هچنانچ  دروآ . نامیا  هفشاکم  هدهاشم و  هزجعم و  بلط  زا  دعب  لاس  دنچ  زا  سپ  رکب  وبا  دوب و  هلاس  هد  نامز  نآ  رد  دیناسریم و 

تیاـغ هب  لاـس  دوـن  دصیـس و  دوـب  يریپ  نمی  رد  دوـب و  هتفر  نمی  هب  تراـجت  مسر  هب  قیدـص  رکب  وـبا  قـیفوت ، هریاد  زکرم  نآ  هک  تسا 
نایب دوب - شنار  رب  یناشن  فان و  رب  هایـس  لاخ  هک  یتح  داد - ربخ  عقاو  قباطم  وا  لاح  زا  دـید  رکب  وبا  نوچ  تسارف ، تضایر و  بحاص 

ماوع و رد  یهلا  مکح  هب  نونکا  هدش . ثوعبم  هک  تسا  یتدـم  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  هک  درگزاب  نطو  هب  يدوزب  رکب ، وبا  يا  تفگ : هدومن ،
زا زین  وت  هک  بایرد  شتعباتم  تداعـس  باتـشب و  هدـیورگن . وا  هب  يرگید  وا  ّمع  رـسپ  هجوز و  زجب  لاـح ، اـت  هدرک  تّوبن  راـهظا  صاوخ 

ار ربخ  نیا  ناسرب و  نم  مالس  یسرب ، رورـس  نآ  تمدخ  هب  نوچ  تفگ : هداد ، شدای  هب  تیب  هدزاود  رب  يوتحم  يربخ  رد  یـشاب . ناقباس 
زا زاین  ناسل  هب 

،ص:178 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ۀبقع يرحلا و  وبا  هعیبر و  نب  ۀبتع  اب  دیـسر  هکم  هب  نوچ  دـش . مرتحم  مرح  هجوتم  يویند  لغاشم  غارف  زا  دـعب  رکب  وبا  ناوخب . نم  بناج 

عیادـب رب  رعـشم  هک  هدـش  ثداح  يرما  چـیه  تفگ : هدومن ، تاقالم  دـندوب  وا  نابحاصم  ناـّبحم و  زا  هک  نیعل  لـهج  وبا  طـیعم و  یبا  نب 
يرادن و غیرد  تحیـصن  تسه ، یتقادص  وا  هب  ار  وت  رگا  دنکیم . تّوبن  يوعد  بلاط  وبا  میتی  هّللا ، دبع  نب  دّمحم  يرآ ، دـنتفگ : دـشاب ؟

. يراذگن شنخس  نیا  رب 
هک درک  تمزالم  ار  رورس  نآ  یتلاح  رد  دش و  اهنع - هللا  یضر  يربک - هجیدخ  هناخ  هجوتم  هداد ، نیکـست  ار  ّلاض  تعامج  نآ  رکب  وبا 

يور نآ  زا  دعب  دومنیم . میلعت  دوخ  ردارب  هب  دوب  هتفرگارف  لیئربج  زا  عیارـش  مالـسا و  دعاوق  زا  هچنآ  دوب و  هملاکم  رد  یلع  یـضترم  اب 
تقو يامنهار . یعاد و  ار  ملاع  قلخ  میادخ و  لوسر  نم  هک  شاب  هاگآ  اناد و  هفاحق ، وبا  رسپ  يا  تفگ : هدرک ، رکب  وبا  يوس  هب  كرابم 

. رآرد صالخا  هبتر  رد  صاصتخا  هبقر  تما ، ياغلب  زا  شیپ  رامش و  منتغم 
؟ تسیک وت  لاقم  لاح و  دهاش  تسیچ ؟ وت  هزجعم  ینکیم ، قباس  يایبنا  دـننام  تلاسر  تّوبن و  يوعد  هک  وت  دّـمحم ، يا  تفگ : رکب  وبا 
تلفغ و گـنز  هرهاـب  حـیاصن  هرفاو و  ظـعاوم  لقیـص  هب  دومن و  وت  اـب  ار  وت  یفخم  ياـهناشن  هدیـسر ، وـت  هب  نمی  رد  هک  ریپ  نآ  دوـمرف :

رـس رب  تیادـه  داـشرا و  لعـشم  تخومآ و  وـت  هب  هدرک  اـشنا  تسا  تیب  هدزاود  رب  يوـتحم  هک  زجر  نیا  دودزب و  تلد  هنییآ  زا  تلـالض 
: تفگ هدش ، ریحتم  تیاغ  هب  رکب  وبا  دناوخرب . مامت  ار  زجر  نآ  و  تخورفا . تهار 
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هب ربخ  نیا  دومرف : یتسناوت ؟ هنوگچ  شیبومک  توافتیب  تیاکح  نیا  لقن  یتسناد و  اجک  زا  نایع  عقاو و  قباـطم  نم  لاـح  ناـیب  حرش و 
داقتعا نابز  هب  هنع - هللا  یضر  رکب - وبا  هدینادرگ . فقاو  لاقم  لاق و  نیا  زا  هدیناسر و  نم  هب  نیما  لیئربج  یلاعت - هناحبس و  ّقح - مکح 

رارقا ناـج  لد و  زا  وت  تّوبن  مدروآ و  فارتـعا  وت  تلاـسر  هب  تسا  لاونم  نیا  رب  وـت  لاـح  نوـچ  تفگ : نیقی  قدـص و  ناـسل  هب  نیبـم و 
.« قیفوتلا یلو  هّللا  تسشن ؛ تعباتم  تعیابم و  هبتع  رد  هتساخرب ، تفلاخم  ماقم  زا  هتسب و  ناج  نایم  رب  تمدخ  هقطنم  سپ  مدرک .

دهاوش رد  هلوقم  نیا  زا  يا ]  ] همـش هچنانچ  دوب و  هلاس  راهچ  لهچ و  یتیاور  هب  جـنپ و  لهچ و  هنع - هللا  یـضر  رکب - وبا  ناـمز  نآ  رد  و 
وبا تیاور  هب  یناطقی  وبا  ظفاح  فیلأت  نیلسرملا  دیس  ثیداحا  حرش  رد  نیعملا  لالزلا  ةوفص  رد  تسا و  روطـسم  بابحالا  ۀضور  ةّوبّنلا و 

دحا و ملسی  نیا  لبق  ۀنس  عبس  هّللا  لوسر  عم  تیّلص  : » دومرفیم هک  مدینش  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  نم  : » تفگ هک  تسا  روطسم  ینرع  هّبح 
.« درازگ زامن  درآ و  مالسا  يرگید  هکنآ  زا  شیپ  لاس  تفه  تدم  مدرازگ ، زامن  هّللا  لوسر  اب  نم  ینعی ، دحا » یلصی 

رورس نآ  هب  هک  تسا  یسک  لوا  یلع  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطسم  زین  لوصالا  عماج  رد  و 
،ص:179 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هلاس و هدزیـس  یـضعب  هلاس ، هدراهچ  یـضعب  دوب و  هلاس  هدزناپ  هک  دـننآرب  یـضعب  تسا ؛ فالتخا  شرمع  نیح  نآ  رد  و  هدروآ ». ناـمیا 
مالک هدروآ و  نامیا  غولب  زا  شیپ  هک  هتفای  داریا  رتاوت  هب  هربتعم  بتک  رثکا  رد  هک  اریز  تسا  رخآ  لوق  حلصا  اما  دنیوگ . هلاس  هد  یـضعب 

.« رکب وبا  نمآ  لبق  تنمآ  ربکالا  قیدص  انا  : » دومرف زین  تسا و  ینعم  نیا  ربخم  دش ، روکذم  ردص  رد  هک  شماظن  زجعم 
. دروآ نامیا  رکب  وبا  هکنآ  زا  شیپ  مدروآ  نامیا  هک  ربکا  قیدص  منم  ینعی ،

رد تاقث  نیثدحم  ریـس و  باحـصا  خیراوت و  بابرا  نایم  تسین  یفالتخا  یفالخ و  چیه  : » دیوگ هیلع - هللا  ۀمحر  يروباشین - هّللا  دبع  وبا 
- هنع هللا  یضر  هّبح - تیاور  هب  باعیتسا  رد  و  هدرک ». زامن  هب  ادتقا  هدروآ و  نامیا  رورس  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  یلع  یـضترم  هکنآ 

يرگید تما  نیا  زا  هـکنآ  زا  شیپ  مدرک  تداـبع  ار  ّلـج - ّزع و  يادـخ - دوـمرفیم : هـک  مدینـش  نینمؤـملا  ریما  زا  : » تـفگ هـک  درآیم 
.« لاس جنپ  تدم  هب  دنک  تدابع 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  اب  لاس  تفه  تدم  نآ  هب  دومرف  هراشا  نوچ  قباس  هک  تسا  نآ  لوق  ود  نیا  نایم  قیرفت  دیوگ : فلؤم 
تفـص هـب  دوـب  درفنم  نینمؤـملا  ریما  ناـمز  نآ  رد  نیارباـنب  درازگ . زاـمن  درآ و  مالـسا  يرگید  هـکنآ  زا  شیپ  ماهدرازگ  زاـمن  مّلــس - و 

اما دشاب  هدروآ  مالسا  يرگید  تدم  نآ  رد  هک  دناوتن  سپ  دوبن . تیعماج  نیا  ار  يرگید  ندرازگ و  زامن  مالـسا و  فرـش  نایم  تیعماج 
رهاظ بیذهت  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  ماهدرک  تدابع  نارگید  زا  شیپ  لاس  جنپ  هکنآ  هب  دومرف  هراشا  رگید  لوق  رد  و  دـشاب . هدرکن  زامن 

نینمؤملا ریما  هک  دوشیم  دافتسم  نانچ  لوق  ود  نیا  سپ  هدیمح . فاصوا  قالخا و  زا  نطاب  هیلح  هب  و  هّقح - وه  امک  عیارش - لامعتسا  هب 
زا يرگید  هکنآ  زا  شیپ  لاس  جنپ  تدـم  هب  هدومن و  تقبـس  نارگید  رب  ةولـص  تماقا  مالـسا و  تلیـضف  تیعماج  هب  لاس  تفه  تدـم  هب 

بتارم عماج  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  دـنک . تدابع  هریغب  اما  لماک و  مالـسا  هب  اما  عاونا ، زا  یعون  هب  هنع - هللا  یـضر  باحـصا -
. دوب لمکا  ّمتا و  هجو  تفرعم و  تدابع و 

: تفگ هک  تسا  روطسم  هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس  تیاور  هب  هریغ  بیطخ و  بقانم  رد 
- ّقح درکیم  سیدقت  حـیبست و  رون  نآ  یلاعت و  يادـخ  شیپ  رد  میدوب  رون  کی  یلع  نم و  دومرفیم : هک  یفطـصم  دّـمحم  زا  مدینـش  »

ناهج نیا  لاس  رازه  تدـم  رادـقم  نآ  زور  ره  هک  تیهولا  لاس  رازه  راهچ  هب  مالّـسلا - هیلع  مدآ - تقلخ  زا  شیپ  ار  یلاـعت - هناـحبس و 
تشپ رد  ار  رون  نآ  دیرفآ ، ار  مدآ  هناحبس  ّقح  نوچ  0562224خ0 41 خ و  ٍۀَنَس » ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  تسا .

کی منم و  شخب  کی  نیاربانب  میدـش ؛ ادـج  رگیدـکی  زا  هاگنآ  بلطملا  دـبع  تشپ  رد  ات  میدوب  اج  کی  هشیمه  سپ  درک . بیکرت  يو 
.« تسا یلع  شخب 

،ص:180 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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قالطا بیغ و  ملاع  رد  یگناگی  داحتا و  تبسن  هقباس  ار  نینمؤملا  ریما  نیلسرملا  دیس  هاگره  داب  حضاو  شنیب  باحصا  شناد و  بابرا  رب 
؛ یحور کحور ، یمد ؛ کمد ، یمحل ؛ کمحل ، : » دـیامرفیم هکنانچ  تبیغ  تبـسن  تداهـش  ملاـع  رد  دومرف و  رورـس  نآ  هک  دوب  نینچ 

سفن ار  نینمؤملا  ریما  هلهابم  هیآ  رد  یلاعت - هناحبـس و  ّقح - يوبن  ثیدـح  قباطم  و  یسفن 1562224خ0 42 خ » کسفن ، یبلق ؛ کبلق ،
2562224خ0 ْمُکَسُْفنَأ » َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  دیامرفیم ؛ نیلـسرملا  دیس 
هب میدروآ  دنـس  ام  هک  دـنام  اجک  ییود  اجنیا  سپ  تشگ ، روطـسم  لیـصفت  هب  تایآ  باب  رد  همیرک  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  هچناـنچ  43 خ 

مدع متک  زا  مالسا  زونه  يوبن  ثیدح  مکح  هب  هک  اریز  هدرازگ ؛ زامن  ربمغیپ  اب  هدروآ و  مالـسا  هک  تسا  یـسک  لوا  نینمؤملا  ریما  هکنآ 
. دوب فوصوم  سیدقت  حیبست و  تفص  هب  رون  نآ  دندوب و  رون  کی  ود  ره  نینمؤملا  ریما  نیلسرملا و  دیس  هک  دوب  هدماین  دوجو  هصرع  هب 

عاعش دندوب و  رون  تقیقحلا - یف  ناشیا - هک  ارچ  ناشیا ؛ تاکربلا  ضیاف  تاذ  باتفآ  وترپ  زا  تسا  یعاعـش  مالـسا  ریقف  داقتعا  هب  هّللا ! و 
ماوع ندینامهف  تهج  زا  دمآ ، هدومن  ریرحت  ردص  رد  هک  هروکذم  تامّلکت  هروطـسم و  تامّدقم  همه  نیا  نکیل  دوشیمن ، کفنم  رون  زا 
نیا رد  رگا  دشاب . رکذـت  رکفت و  لاجم  ار  یـسک  هک  تسا  ياهلزنم  هب  هن  نینوک  هاشداپ  ود  نیا  نایم  تبیغ  لب  داحتا  تبـسن  هنرگو  تسا 

. تسا راوازس  دنیوگب ، هتخاس  بطاخم  ار  رگیدکی  ردارب  ود  ره  تیب 
: يدلاول

: مظن وت  نم و  نایم  تسین  وت  نموت و  نم و  نایم  تسیداحتا 
اغد ردفص  نیا  تلاسر و  ردفص  نآنوک  ود  رتهم  نیا  ملاع و  ود  رتهب  نآ 

افطصا تخت  مه  تّوبن و  تکلم  مهرف  ّرک و  تفای  وزک  تسایبنا  متخ  نا  و 
« اّمنا  » فیرشت هب  تسا  فرشم  شتاذمارتحا  ردق و  زا  هک  تسایلوا  هاش  نیو 

اخس عبنم  نیا  تمارک و  علطم  نآمرک  عمجم  نیو  تّوتف و  رهظم  نآ 
الو یلاو  نیا  تعیرش و  مکاح  نآقیرط  يداه  نیا  تقیقح و  فراع  نآ 

« یتا له   » ّصن نیا  و  كرمعل »  » بحاص نآنید  باتفآ  نیا  تعفر و  نامسآ  نآ 
« اه  » و اط »  » دیشروخ دش و  نیس »  » و ای »  » هام نیافشک  ول  ناطلس  دش و  فرع  نم  هاش  نآ 

الب عفاد  نیا  تلالض و  عناق  نآقلخ  يامنهر  نیا  تّما و  ياوشیپ  نآ 
افش ار  جنر  نیا  تعافش و  ار  مرج  نآتاجن  یتشک  نیا  يراگتسر و  رحب  نآ 

اجر  نمأم  نیا  تّورم و  أجلم  نآ  ودارم  هبعک  نیا  تداعس و  هبعک  نآ 
اقب ملاع  نیا  ّیندل و  ملعا  نآننملا  وذ  لضف  نیا  یهلا و  تمحر  نآ  ،ص:181  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

اضق زا  دمآ  ردق  رما  ود  نیا  رومأمردق  زا  دمآ  اضق  مکح  ود  نآ  موکحم 
اکّتم تسا  شرع  لزنم و  هردس  تسار  نیامکح  ریز  مارجا  عبات و  خرچ  تسار  نآ 

ابرهک زیمایم  سیفن  رهوگ  ابدنتمحر  يایرد  رهوگ  هاش  ود  ره  نیا 
، يرآ دنیوگ : نید  ياملع  نیدهتجم و  زا  یـضعب  اتود  نیبم  ار  یکی  تسیکی  نت  ود  ره  نیک  ؟ تسیچ رهب  یمحل ز  کمحل  ثیدـح  یناد 

هیلع مانالا - دیس  تثعب  تقو  رد  نوچ  نکیل  تسین  ههبش  یکش و  یلع  نینمؤملا  ریما  مالسا  تقبـس  رد  ناقیدص  نانمؤم و  همه  رب  هچرگا 
رگا بیع و  هن  تسا  رنه  نیدنچ  زییمت ، اب  يا  تسا . هلئسم  نیا  رکنم  ریقف  دوریم و  ینخس  دوب ، هدیسرن  غولب  دح  هب  مالّسلا - تاولّـصلا و 

؛ دومرفیم نوچ  تسا ، يدمحم  ملع  هنیدم  رد  هک  نینمؤملا  ریما  دشیمن ، زیاج  عرّشلا  دنع  كدوک  مالسا 
: هیبرع

لهچ هکنآ  زا  دعب  ار  رابک  هباحـص  زا  یـضعب  هک  یتسود  لب  یملح 3562224خ0 44 خ  ناوا  تغلب  ام  اـمالغاّرط  مالـسالا  یلا  مکتقبس 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ دوب و  لّصحم  رّـسیم و  نآ  زا  رتنوزفا  هجرد  رازه  دص  ردام  محر  رد  ار  نینمؤملا  ریما  دومن ، يور  دندرب  رـس  هب  رمع  تلاهج  رد  لاس 
زا شیپ  هاگره  دشابن ، قشع  رد  ارچ  يرآ ، تامیلسّتلا - تایّحتلا و  لمکا  تاولّصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دّیس  اب  دازردام  قشع  تسیچ ؟

فراعم و بابرا  دزن  ندروآ  مالـسا  اـت  دازرداـم  قشع  زا  دوب و  تبیغ  تبـسن  تیهولا  لاـس  رازه  هدراـهچ  هب  مالّـسلا - هیلع  مدآ - تقلخ 
بتک زا  يرثکا  رد  هکلب  دـیوگیمن  شیوخ  شیپ  زا  فلؤم  ار  نیا  دوب و  دـهاوخ  مامت  قرف  هک  نیقی  ناقیا ، قیاـقح و  باحـصا  ناـفرع و 

نآ اب  ردام  محر  رد  نیلـسرملا  دیـس  تثعب  زا  شیپ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  هتـسویپ  توبث  هب  هتفاـی و  داریا  رتاوتم  هحیحـص  تاـیاور  هب  هربتعم 
. تشگ روطسم  ردص  رد  لیصفت  لیبس  رب  هچنانچ  درکیم ؛ تلاسر  راهظا  تّوبن و  رارقا  هدومن ، هملاکم  رورس 

: تبقنم

بطر دوب و  هتـسشن  ماب  هفرغ  رب  یگلاـس  تفه  تسیب و  نس  رد  تیادـه  رون  تیـالو و  هاـش  يزور  : » هک تسا  روطـسم  راـبکلا  نسحا  رد 
امرخ هصح  کی  هانپتیالو  هاش  تخودنایم . انف  رقف و  دعاوق  تخودیم و  هقرخ  هفرغ  نییاپ  رد  هنع - هللا  یضر  ناملـس - دومنیم . لوانت 

بـسانم لاـسدرخ . وت  هدروآ و  ترخآ  هار  هب  يور  ماهدروخلاـس و  ریپ  نم  تفگ : ناملـس  تخاـس . فرـشم  نادـب  ار  وا  تخادـنا و  وا  رب 
ار دوخ  وت  ناملس ، يا  تفگ : نینمؤملا  ریما  ییآ ! شیپ  نینچ  نم  اب  هک  تسین 

،ص:182 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یتسین هاگآ  هدرک و  شومارف  هنژرا  تشد  لاوها  لاوحا و  زا  هدروآ و  یشومارف  رد  يور  رگم  یناوخیم ؛ لاسدرخ  ارم  ینادیم و  گرزب 

! دـیدرگ ریحتم  ناملـس  داد ؟ تاـیح  ون  رـس  زا  تشاد و  ظوفحم  ریـش  ّرـش  زا  ار  وت  هک  داـشگب و  وت  يور  هب  تاـجن  رد  سک  هچ  هکنآ  زا 
يدوب و بآ  نایم  رد  وت  دومرف : يادزب . ملد  زا  تلفغ  گنز  ریرقت ، هلقصم  هب  يامن و  نایب  ریش  تشد و  هیـضق  زا  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ :
. دـیدرگ نورقم  تباجا  هب  وت  ياعد  يدرک ، اعد  تاجن  يارب  زا  يدروآ و  اـعد  هب  يور  لاـح  نآ  رد  يدومنیم ؛ عزف  عزج و  ریـش  میب  زا 

نآ دیـشکرب و  غیت  فک ، رد  غیت  تشاد و  فتک  رب  هرز  هک  راوس  نآ  مدوب  نم  مدومنیم . روبع  ارحـص  نآ  رد  مدوب و  رذـگ  رد  اجنآ  نم 
رب تریح  باوبا  يامرف و  نایب  زین  ار  نآ  تسه ؟ رگید  یناشن  تفگ : ناملس  دیناسر . تاجن  لزنمرـس  هب  ار  وت  دینادرگ و  مین  ود  هب  ار  ریش 
هک وت  هیده  دوب  نیا  دومرف : هدروآ  نوریب  نیتسآ  زا  هزادنا  دحیب و  توارط  اب  هزات  رت و  لگ  هتـسد  کی  نینمؤملا  ریما  ياشگب . نم  يور 

. دیدرونرد رکفت  هار  یتعاس  دیدرگ و  ریحتم  رتشیب  ناملس  يداهن . ناج  رب  ّتنم  وا  تدعاسم  زا  يداد و  راوس  نآ  هب 
هب يامیپب و  هار  ایفـصا  يادـتقم  ایبنا و  ياوشیپ  يوس  هب  یقّتم ، ریپ  يا  تفگ : داـشگب و  باـطخ  يور  زا  باـقن  داد و  زاوآ  یفتاـه  هاـگان 

دیناسر ضرع  فقوم  هب  لاونم  نیا  رب  ارجام  دـیدرگ ، نیقفاخلا  ءادـتقم  نیلقثلا و  دّیـس  تمزالم  هجوتم  ناملـس  ياشگب . نابز  لاح  ضرع 
ردـپ زا  ار  وت  نید  مدـناشفا . نایدا  عیمج  زا  هجوت  تسد  مدـنارب و  لابقا  نسوت  وت  ّتبحم  هصرع  رد  مدـناوخ و  وت  تعن  لـیجنا  رد  نم  هک 

زا نکیل  دیناجنرب  ارم  هدمآ  نم  نتـشک  ماقم  رد  دیدرگ و  هاگآ  ملاح  زا  مردپ  اما  مدوشگن . بل  ینعم  نیا  زا  وا  شیپ  مدومن و  ناهنپ  دوخ 
نم هب  نیاربانب  دنادرگ . غراف  هغدغد  زا  ار  دوخ  لد  دـناسر و  لتق  هب  ارم  هک  دومرفیم  اههلیح  دومن و  رذـح  نتـشک  زا  نم ، ردام  هظحالم 

یتعاس نوچ  مداتفا . هنژرا  تشد  رد  مداهن و  تبرغ  هب  يور  ببس  نیا  زا  دومنیم . رما  تالکشم  لح  هب  ارم  دومرفیم و  لکـشم  ياهراک 
مه داهن . نم  هب  يور  هدش  ادیپ  راوخمدرم  يریش  منک ، لسغ  هک  مدیـسر  همـشچ  رـس  رب  يرادیب  زا  دعب  مدیدرگ . ملتحم  ار  اضق  مدیباوخ ،

تاجن ریش  نآ  ّرش  زا  مداشگ و  لاهتبا  عّرضت و  نابز  مدروآ ، تاجاحلا  یضاق  يوس  هب  يور  داتسیا . نم  ياههماج  رـس  رب  همـشچ  رانک  رب 
دوب راهب  لصف  نوچ  مدیسوب و  شباکر  هدمآ  نوریب  بآ  زا  درک . مین  ود  رادبآ  غیت  هب  ار  ریـش  نآ  هدش  ادیپ  يراوس  هاگان  مدومن . تلأسم 

ره هب  دیدرگ . بایان  راوس  نآ  دوجو  رهوگ  انثا  نیا  رد  مدـینادرگ . راوس  هیدـه  هدـیچرب  لگ  هتـسد  دوب ، مرخ  نیحایر  لگ و  زا  ارحـص  و 
نبا لاحلا ، ماهدرکن . راهظا  یـسک  هب  تدم  نیا  رد  نم  هتـشذگ و  هعقاو  نیا  زا  لاس  دنچ  دصیـس و  تدم  متفاین . نآ  زا  يرثا  متفاتـش ، وس 

. دوشگ نم  يور  رب  ّریحت  باوبا  دومن و  هیضق  نیا  راهظا  نم  هب  وت  مع 
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،ص:183 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نینچنیا دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  تخودنا ! هنوگچ  بیرال  رارـسا  تخومآ و  هک  زا  بیغ  ملع  وا  هّللا ، لوسر  ای 

یماقم هب  هتـشذگ  یهتنملا  ةردـس  زا  متفر  جارعم  هب  نوچ  ناملـس ، يا  ماهدـید . اـهنیا  زا  رتبجع  وا  زا  هک  رادـم  بجع  نم  ردارب  زا  اـهزیچ 
زار يادـخ  اب  مدـناشفا . ملاـع  دوجو  درگ  زا  نماد  مدـنار و  دـیجم  شرع  يوس  هب  هنتکـی  دـنامورف . نم  یهارمه  زا  لـیئربج  هک  مدیـسر 
نب یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  مدید  متخادنا ، وا  رب  رظن  نوچ  مدید . هداتـسیا  دوخ  لباقم  رد  يریـش  لاح  نآ  رد  متفنـشیم . باوج  متفگیم و 
ریخ يا  تفگ : هدمآرد  مالک  الام  مالـس  مارتحا و  ّتبحم و  اب  یلع  مدیـسر . دوخ  عجـضم  هب  مدیدرگزاب  جارعم  زا  نوچ  تسا . بلاط  یبا 
يا دومن . نایب  ظفّللاب  اظفل  دوب ، هتـشذگ  راگدرورپ  نم و  نایم  هک  يزار  دوشگب و  نابز  سپ  ماّلع . کلم  تایانع  ار  وت  داب  كرابم  ماـنالا 

دادیم و تاجن  ار  ناشیا  یلع  دـندشیم ، راتفرگ  یتنحم  الب و  هب  ایقتا  احلـص و  ایلوا و  ایبنا و  زا  یـسکره  لاح  اـت  مدآ  ناـمز  زا  ناـملس ،
کعم اّرـس و  یبن  ّلک  عم  ایلع  تلـسرا  دمحا ، ای  تسا : ینعم  نیا  ربخم  یـسدق  ثیدح  هچنانچ  داشگیم ؛ ناشیا  يور  رب  یـصالخ  باوبا 

4562224خ0 45 خ ۀینالع ». اّرس و 
: دیوگ یهاک  مساق 

تسا نارمع  روپ  میهارب و  مهسیردا  هدوب و  حون  مدآ و 
تسا نامیلس  هگ  دواد و  هاگلیعامسا  هاگ  قاحسا و  هاگ 

رگا اما  تسا  رتروهـشم  باتفآ  زا  هچرگا  هنژرا  تشد  هصق  دیوگ : فلؤم  تسا  ناریح  لیقع  هک  ینانخـسجارعم  بش  یفطـصم  رب  تفگ :
. دیامن هعلاطم  زین  ینانمس  هلوّدلا  ءالع  خیش  ینّابر  فراع  سلجم  لهچ  رد  دسر ، رطاخ  هب  یناجلخ  ار  یسک 

: دیوگ یهاک  مساق 
رارسالا جنگ  قیاقحلا و  روتـسد  رد  جارعم  هصق  رواب و  هنژرا  تشد  ناملـس و  هّصق  درادنلد  نیمز  رد  دراک  هک  سکره  یلع  ضغب  يوُج 

: دیوگیم هّرس - سّدق  يونعم - يولوم  ینعم ، نیا  رد  مه  دش و  روکذم  ردص  رد  هچنانچ  تسا ؛ روطسم  زین 
: دیامرف يدعس  خیش  دوب  یلع  دوب ، یکی  راتخم  دمحا  ابجارعم  بش  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 

یلع يرسا » يّذلا  ناحبس   » جارعم بش  رددیفس  زاب  تروص  رد  یفطصم  ِراد  رتچ 
یلع یندا » وا   » دح زا  وا  ياپ  هتشذگ  ردنیرق  هدید  اب  هدید  رون  وچمه  دّمحم  اب 

: يدلاول یلع  الاب  ملاع  رب  نوزف  دش  دّمحم  ابنارق  بحاص  رورس  نآ  کلف  هن  زا  تشذگرب 
یلو حور  دَوب  فقاو  نخس  نیزیلع  دمحا  اب  جارعم  مه  تشگ  ،ص:184  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رادیاپ تقیقح  هتشگ  نت  ود  نیزراکشآ  تدحو  رون  دش  نت  ود  نیز 
تفص زا  رترب  رخف  رد  نت  ود  نیزتفرعم  دراد  راونا  نت  ود  نیز 

دهدیم ربخ  هراشا  لیبس  رب  ینعم  نیا  زا  زین  يزاریـش  ظفاح  هجاوخ  هدـمآ  روجنر  کشر  نیز  یجراخهدـمآ  رون  کـی  نت ز  ود  ره  تاذ 
نایب لیصفت  هب  هدمآ  تسا ، رثوک  یقاس  يوبن  ثیدح  مکح  هب  هک  نینمؤملا  ریما  دوب ، هتفگ  رارسا  زا  رورـس  نآ  هب  هناحبـس  ّقح  هچنآ  هک 

. دومن
: تیب

: دیوگ یماج  انالوم  دینش  اجک  زا  شورفهداب  هک  متریح  ردتفگن  سک  هب  کلاس  فراع  هک  ادخ  ّرس 
تفاین رثوک  تبرش  ّتنج  یقاس  فک  زادرک  راکنا  یلع  ّقح  رد  هکره  مهاقس »  » رد

تفاین رت  کشخ و  رت ز  مشچ  کشخ و  نابل  زجتسخب  شهاگرد  كاخ  زا  وربا  ام  نوچ  هکنآ 

: تبقنم
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: دومرفیم هک  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - زا  مدینـش  : » هک تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  يرافغ - رذ  وبا  زا  نیدّبعتملا  ۀلیـسو  رد 
. تسا نم  يوزاب  داماد و  ردارب و  وا  هک  دشابن  نورقم  یلع  یضترم  یتسود  هب  رگا  دنکیمن  لوبق  هضیرف  چیه  هناحبـس  قح  هک  یتسرد  هب 

یجات شرس  رب  هتسشن و  رون  تخت  رب  مدید  يا ]  ] هتـشرف دندرب ، نامـسآ  رب  ارم  جارعم  بش  نوچ  رذ ، وبا  يا  تفگ : هدرک ، نم  هب  ور  سپ 
ود ناـیم  رد  قیـالخ  همه  دـیدیم و  وا  رد  ار  اـیند  ماـمت  هک  دوب  یحول  يو  شیپ  رد  برغم و  رد  یکی  قرـشم و  رد  شیاـپ  کـی  رون ، زا 
يو شیپ  لیئارزع . تفگ : دراد ؟ مان  هچ  هتشرف  نیا  هک : مدیسرپ  لیئربج  زا  دیسریم . برغم  قرشم و  هب  زین  شتسد  ود  ره  دوب ، وا  يوناز 

: متفگ یضترم . یلع  ردارب  ایبنا و  متاخ  ای  مالّسلا  کیلع  تفگ : باوج  رد  مدرک . مالس  هتفر ،
هک یلع  وت و  حوتفرپ  حور  زا  ریغ  هدرک  لّکوم  قیالخ  حاورا  عیمج  ضبق  هب  ارم  هناحبس  قح  هک  مسانشن  ارچ  تفگ : یسانشیم ؟ ار  وا  وت 

.« درک دهاوخ  ضبق  دوخ  تدارا  تیشم و  هب  امش  ود  ره  حور 
،ص:185 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ریما نوچ  داد . يور  بت  هضراع  ار  ةولّـصلا - هیلع  تاـنیاک - دّیـس  يزور  : » هک تسا  يورم  دـلاخ  یبا  نب  دیعـس  زا  نینمؤملا  تیاـفک  رد 
: دومرف رورس  نآ  دمآ ، نیلسرملا  دیس  تمدخ  هب  نینمؤملا 

: تفگ هداهن  شکرابم  هنیس  هب  دوخ  تسار  تسد  نینمؤملا  ریما  دراد . شیوشت  هب  بتارم  یخا ، ای 
يادخ یخا ، ای  تفگ : تسشن و  هتساخرب  رورس  نآ  هک  مدید  دیوگ : يوار  هلوسر 5562224خ0 46 خ . هّللا و  دبع  ّهناف  یجرخا ؛ ؤاد ، ای 

.« هدینادرگ وت  داقنم  عیطم و  ار  اهدرد  همه  هک  تسا  نآ  یکی  هدرک ، تمارک  وت  هب  هک  یلیاضف  زا  یلاعت 

: تبقنم

زا يدرم  هک  مدوب  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  تمدـخ  هب  يزور  : » هک تسا  يورم  نانـس  نب  دـمحم  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
؟ دنسانشیم نینح  مدرم  ار  ام  دومرف : ماما  دمآ . نینح 

نشلگ رب  زور  لوا  رد  دنافکشب ؛ هفوکش  دنک و  لگ  رابود  يزور  راهب  لصف  رد  هک  تسا  یتخرد  ام  دالب  رد  هّللا . لوسر  نبای  یلب  تفگ :
.« هّللا لوسر  ۀفیلخ  ّیلع  هّللا ، ّالا  هلا  ال  میبایب : موقرم  زور  رخآ  لگ  رب  هّللا و  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  مینیبب : ياهتشون 

: تبقنم

تسین و بآ  هناخ  رد  دنزرف ، يا  دومرف : نم  ردـپ  ارم  یبش  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  نسح - نینمؤملا  ریما  زا  رابکلا  نسحا  رد 
بآ لطـس  نیدـّبعتملا ، ماما  ای  تفگ : یفتاه  انثا  نیا  رد  متفر . بآ  بلط  هب  هتـساخرب  دوب ، کیرات  بش  تیاغ  هب  مراد . لسغ  جایتحا  نم 

هب مدـید  مدروآ ، بآ  نوچ  تشگ . لوغـشم  دّـجهت  زامن  هب  هدرک  تراـهط  بآ  نآ  زا  سپ ، ماهدروآ . تشرـس  ربنع  تشهب  زا  هک  ناتـسب 
: تفگیم يدانم  لسغ ، غارف  زا  دعب  داتسرف . بآ  لطس  هناحبس  قح  دومرف : دش ؟ لصاح  اجک  زا  بآ  ردپ ، يا  متفگ : تسا . لوغشم  زامن 

لـصاح يرخف  ارم  لمع  نیا  زا  تفگ : نم  اب  لیئربج  زین  و  ینک ؟ لسغ  ات  دروآ  بآ  وت  رهب  تشهب  زا  لیئربج  هک  تسیک  وت  لثم  یلع ، ای 
.« تمایق زور  ات  منک  تاهابم  فرش  نیدب  هکئالم و  نایم  دش 

: تبقنم
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غراف رصع  زامن  زا  تانیاک  دّیس  يزور  : » هک تسا  يورم  سابع  نبا  زا  بولقلا  حیباصم  رد 
،ص:186 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

، تلاسر هّطخ  هعقب  تّوبن و  کلف  هرهز  لزنم  هب  ات  میدش  ناور  ام  همه  دـیایب . نم  بقع  درادیم  تسود  ارم  هکره  تفگ : هتـساخرب  هدـش 
راوسهش و  یتا 6562224خ0 47 خ » له   » رادـجات انثا  نیا  رد  میدیـسر . ءانّثلا - ۀـیّحتلا و  اهیلع  ارهز - همطاف  یفطـصم ، تیب  لـها  غارچ 

« یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  : » تیاـنع هب  صوـصخم  اّمنا 7562224خ0 48 خ »  » فیرـشت هب  فّرـشم  یتفال ، نادـیم 
9562224خ0 50 دمآ ]  ] نوریب هدولآلگ  زا  اهتسد  هدـیچیپ و  دوخ  رد  یمیلگ  یـضترم ، یلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  8562224خ0 49 خ 

خ.
نیـشیپ زامن  تقو  متـساوخیم  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : يدرک . هدـهاشم  زورید  هچنآ  ار  ناـمدرم  هد  ربخ  یخا ، اـی  تفگ : ملاـع  رتهب  رتهم و 

هب نسحلا ، ابا  ای  تفگ : یفتاه  هک  تشذگب  یتعاس  مداتـسرف . بآ  يارب  ار  نیـسح  نسح و  دوبن . بآ  منک  ادا  ضرف  زامن  هدرک ، تراهط 
لـسع و زا  رتنیریـش  فرب و  زا  رتدیفـس  یبآ  وا  رد  اوه و  رد  ّقلعم  رز  زا  مدـید  یلطـس  مدرک ، رظن  نوچ  نک . هاـگن  دوـخ  تسار  بناـج 

یّلص رورـس - نآ  دیـسر . ملد  هب  نآ  یکنخ  هک  دیکچ  مرـس  رب  ياهرطق  مدیماشآ . یکدنا  هتخاس ، وضو  بآ  نآ  زا  بالگ . زا  رتوبـشوخ 
ریز زا  دـیکچ ، وت  رـس  رب  هک  هرطق  نآ  یبوط و  تخرد  ریز  زا  شبآ  دوـب و  تشهب  زا  لطـس  نآ  یخا ، اـی  تفگ : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا 

شمداـخ زورید  هک  تسا  یـسک  نم  مشچ  رون  تسود و  تفگ : داد و  هسوب  شیوربا  ود  ناـیم  رد  هدیـشکرب ، رد  گـنت  سپ  دوـب . شرع 
.« دوب لیئربج 

: تبقنم

. متفر دیشرلا  نوراه  شیپ  يزور  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  يدقاو  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
هتشاد دای  یلع  نینمؤملا  ریما  لیاضف  زا  ثیدح  دنچ  تفگ : ار  یعفاش  نوراه ، دندوب . رضاح  زین  قاحسا  دمحم  فسوی و  دمحم  یعفاش و 

ثیدـح دـنچ  وت  تفگ : ار  قاحـسا  هدایز . هکلب  رازه  ات  تفگ : يراد ؟ دای  ثیدـح  دـنچ  وت  تفگ : ار  فسوی  دـصناپ . اـت  تفگ : یـشاب ؟
؟ ینکیم تیاور 

وت و زا  تفگ : تسیک ؟ زا  سرت  تفگ : نوراه  یمدرک . نایب  يدوبن ، عنام  سرت  میب و  رگا  هدیـسر . رایـسب  ام  هب  رتاوت  هب  وا  لیاضف  تفگ :
. لسرم رازه  هدزناپ  دنـسم و  ثیدـح  رازه  هدزناپ  تفگ : قاحـسا  رایم . رطاخ  هب  هشیدـنا  ینعم  نیا  زا  نک و  نایب  تفگ : نوراه  وت . لامعا 
: دنتفگ دـیراد ؟ دای  امـش  هچنآ  زا  رتهب  میامنب  زین  امـش  هب  ماهدـید و  دوخ  مشچ  هب  هک  يو  لیاضف  زا  ار  امـش  مهد  ربخ  نم  تفگ : نوراه 

نوعلم نآ  نم  دیوگیم : ازسان  دهدیم و  مانـشد  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  یبیطخ  اجنیا  تشون  نم  هب  قشمد  لماع  تفگ : يامرفب .
مکح هب  هتـشک  ار  هکره  وا  متفگ : تسا . هتـشک  ار  ام  ناردـپ  هکنآ  يارب  تفگ : یهدیم ؟ مانـشد  ار  یلع  ارچ  متفگ : هدـیبلط  قشمد  زا  ار 

وا رب  هنایزات  دص  ات  مدومرف  ار  داّلج  سپ  منمشد . ار  يو  نم  تسا  نینچ  رگا  تفگ : هتشک . لوسر  ادخ و 
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شتآ هب  ای  مزوسب  مشکب ، شور  هچ  هب  ار  يو  هک  مدرک  هشیدـنا  نآ  رد  بش  نوچ  درک . لفق  ار  هناـخ  نآ  رد  هتخادـنا ، ياهناـخ  رد  هدز ،
. متفر باوخ  هب  لایخ  نیا  رد  منادرگ ، هراپ  شغیت  هب  ای  منک  قرغ 

. یفاص بآ  زا  رپ  تسد  رد  ياهساک  اب  هدیشوپ  هّلح  جنپ  دمآ . دورف  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - دش و  هداشگ  نامـسآ  رد  مدید 
هعیش هکره  هک : دومرف  دوب . سک  رازه  هاجنپ  بیرق  نم  يارس  رد  دتـسب و  لیئربج  زا  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - ار  هساک  نآ 

. دیرایب ار  یقشمد  نآ  تفگ : هداد  بآ  ار  ناشیا  رورس  نآ  دنتساخرب . سک  لهچ  دزیخرب . عمجم  نیا  زا  تسا ، یلع 
، ادـنوادخ تفگ : یهدیم و  مانـشد  ارم  ارچ  نوعلم ، يا  تفگ : داـتفا  وا  رب  رظن  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  دـندروآ ، نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  نوچ 
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رد متفگ : هدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم  دـندرک . دـنب  هناخ  رد  زاب  ار  گس  نآ  ات  دومرفب  دـش . گس  تروص  لاح ، رد  نادرگ . خـسم  ار  نیا 
یمدآ شوگ  هب  شـشوگ  اما  دندروآ ، ات  دومرفب  تسا . هناخ  رد  نونکا  دوب و  یگـس  دـندروآ ، نوچ  دـیرایب . ار  یقـشمد  هدرک ، زاب  هناخ 

زا تفگ : یعفاش  دش . ناور  شمـشچ  زا  بآ  دنکفا و  شیپ  رد  رـس  ار ؟ يادخ  باذع  يدید  نوچ  دـنتفگ : ار  گس  نآ  تشاد و  تهابش 
گـس اب  هناخ  نآ  رد  دـمآرد و  هقعاص  دـندرک ، هناـخ  نآ  رد  ار  وا  نوچ  دوب . ناوتن  نمیا  باذـع  زا  تسا ؛ خـسم  هک  دـیرب  رترود  اـجنیا 

.« تخوسب دوب  هچره  یقشمد 

: تبقنم

- رورـس نآ  هب  هک  تمایق  تافیرـشت  زا  یکی  : » تسا روطـسم  ةّوبّنلا  جراعم  بقانملا و  رحب  بیطخ و  بقاـنم  لـبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  رد 
هچنانچ دنـشاب ؛ اول  نآ  لظ  رد  لسر  ایبنا و  همه  دوب . شتـسد  رد  دمح  ياول  هک  تسا  نآ  دشاب  صوصخم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دمحلا و ءاول  دیب  رخف  ۀمایقلا و ال  موی  مدآ  دلو  دّیس  انا  : » دومرف رگید  تیاور  هب  و  يدیب 0662224خ0 51 خ » ذئموی  دمحلا  ءاول  : » تفگ
دـشاب و عاـفترا  هار  هلاـس  رازه  ار  اوـل  نآ  و  یئاول 1662224خ0 52 خ » تحت  وه  اـّلا و  هاوـس  نم  مدآ و  ذـئموی  یبـن  نم  اـم  يرخف و  ـال 
رد مود  قرـشم ، رد  یکی  رون ؛ زا  دوب  بیاوذ  هس  ار  وا  رم  ارـضخ و  درمز  زا  وا  هّجز  ارمح و  توقای  زا  شنانـس  اـضیب و  هضبق  زا  شاهضبق 

، هّللا ّالا  هلا  ـال  ثلاـث ) َنیَِملاـْعلا ؛ ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  یناـث ) میحّرلا ؛ نمحّرلا  هّللا  مسب  لوا ) بوتکم : رطـس  هس  وا  رب  هکم و  رد  مویـس  برغم ،
.« هّللا لوسر  دّمحم 

ره لوط  تسا و  بوتکم  زین  هّللا  یلو  یلع  مّویـس  رطـس  رد  : » هک تسا  روطـسم  مالـس  نب  هّللا  دـبع  تیاور  هب  تاّدوـم  رد  دـیوگ : فـلؤم 
یـشرقلا یبرعلا  یّمـالا  یبّنلا  نیا ، دـنک : ادـن  يداـنم  دـننادرگ ، رـضاح  تاـصرع  ياـضف  رد  ار  اول  نیا  نوچ  تسا . هار  هزور  رازه  يرطس 

یمرحلا یّکملا 
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- رورس نآ  تسا .]  ] نیملاعلا ّبر  لوسر  نیقّتملا 2662224خ0 53 خ و  ماما  نیلسرملا و  دّیس  نیّیبنلا و  متاخ  هّللا  دبع  نب  دّمحم  یماهّتلا ،
اب میرم  نب  یـسیع  ات  مدآ  زا  ار  ایبنا  یمامت  نآ  زا  دعب  تفرگ . دوخ  كرابم  تسد  هب  ار  اول  نیا  هدمآ  شیپ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

قارب و قرف ، نیا  زا  ناشیا  مادکره  يارب  هاگنآ  دـندرک . عمتجم  اول  نآ  یلاوح  رد  نافرع  لها  هفاک  ناحلاص و  ادهـش و  ناقیّدـص و  ریاس 
ناطلس نآ  نویامه  قرف  رب  هدروآ  رون  زا  یجات  هیلع - همالس  هّللا و  ةولـص  يوبن - سدقم  ترـضح  يارب  زا  دننادرگ و  رـضاح  جات  هّلح و 

سپ دنرب . رورس  نآ  شیپ  شیپ  اول  رازه  داتفه  ملع و  رازه  داتفه  دنناشوپ و  شکرابم  ندب  رد  ارضخ  ریرح  زا  یسابل  دنهن و  ناج  سنا و 
ءاول هیاس  رد  ار  روکذم  هیولا  مالعا و  جاوفا و  هداد ، ههجو - هّللا  مّرک  یلع - یـضترم  نادرم  هاش  كرابم  تسد  هب  دمحلا  ءاول  رورـس ، نآ 
تاّنج هب  ملاع  رورس  نآ  هارمه  هتـشاد ، كولـسم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم - ّتنـس  تعباتم  هقیرط  هکره  دروآرد و  دمحلا 

.« دیامن لوزن  ندع 
. نیّدلا موی  یلا  مالّسلا - ةولصلا و  هیلع  نیبملا - رّونلا  نیمالا و  دّیسلا  ۀعباتم  کلضفب  انقزرا  مهّللا 

رد مالّـسلا - هیلع  مدآ - نوچ  : » هک هدـمآرد  رظن  هب  نینچ  هرکذـت  بتک  زا  یـضعب  رد  مولعلا و  رحب  ریـسفت  رد  دـمحلا  ءاول  هیمـست  هجو  و 
دونشب و یبضغ 3662224خ0 54 خ » یتمحر  تقبـس  ّکبر  کمحری  هّلل  دمحلا  ، » باوج رد  دومن و  هسطع  ندب  هب  حور  ندمآرد  تقو 

مدآ دـنیاسب . دـیراورم  هچنانچ  دـمآ ، يزاوآ  يو  زا  هسطع  نیح  رد  دـنیوگ  دوب ، كرحتم  مدآ  نیبم  نیبج  رد  يدّـمحم  رون  نیح  نآ  رد 
نیا دش و  يدّمحم  رون  هدهاشم  ياّنمت  ار  مدآ  نامز . رخآ  یبن  دّـمحم  تسوت ، دـنزرف  رون  دـمآ : باطخ  تسیچ ؟ زاوآ  نیا  یهلا ، تفگ :

- مالّـسلا هیلع  مدآ - دـنتخاس . رگهوـلج  شاهّحبـسم  تشگنارـس  هـب  هداد  لاـقتنا  وا  یناـشیپ  زا  روـن  نآ  تـشگ . لعتـشم  يو  لد  رد  وزرآ 
هفیحـص رب  شتّبحم  رهم و  شوقن  تشاذـگ و  تمایق  ات  مدآ  دالوا  نایم  ّتنـس  نیا  دومن و  تردابم  نیتداهـش  هب  هدروآرب  هّحبـسم  تشگنا 
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ریخ و تکرب و  نمی و  مالّـسلا - هیلع  مدآ - نیمی  هب  رون  نآ  لاقتنا  تکرب  زا  تشاگنب و  ناـقیا  قدـص و  مقر 4662224خ0 55 خ  هب  لد 
رد هچنآ  دنتـشگ و  دـنمجرا  نیمیلا  باحـصا  بقل  هب  دنمتداعـس و  دـندوب ، نّکمتم  نیمی  بناج  هک  يدالوا  هدـمآ و  نیمی  نیرق  تداـعس 

. دندنام مورحم  دافرا  داعسا و  نیا  زا  دندوب ، مدآ  لامش 
هب ياهیده  دمآ ، روهظ  هب  بیغ  زا  يدنزرف  ار  هکره  مدآ ، يا  هک : دمآ  باطخ  دید ، هّحبـسم  هنییآ  رد  يدّـمحم  لامج  مدآ  نوچ  هّصقلا ،
نم هب  مرک  هنازخ  زا  هک  یفطاوع  فیاطل و  زا  ادنوادخ ، تفگ : دوب ؟ دهاوخ  هچ  دـنمجرا  دـنزرف  نیا  هب  وت  هیدـه  نونکا  راد و  ینازرا  وا 

موسوم دمحلا  ءاول  هب  هدیرفآ  اول  نیا  هب  دمح  نآ  باوث  زا  رجا  هدرک . ارجا  نابز  رب  هک  تسا  هّلل  دـمحلا  هملک  نیمه  ياهدومرف ، تمحرم 
نآ رب  هک  هتسویپ  توبث  هب  دومرف . صاصتخا  ملاع  دّیس  هب  هدینادرگ 

،ص:189 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
جاوزا نییعت  اهتارب  نآ  رد  یتارب و  کیره  تسد  هب  هتـسشن و  لامج  اب  ناروح  هّبق ، ره  رد  هتخیوآ و  رون  ياـههّبق  اـب  دـشاب  لـجالج  اول 
تـسد دنیبب ، تاصرع  قیالخ  نایم  رد  ار  دوخ  نیرق  مادـکره  ات  دنـشابیم  دوخ  جاوزا  رظتنم  تابق  نآ  تافرغ  رد  ناروح  هدومن و  ناشیا 

نوچ دـنرادرب . ار  ملع  نآ  ات  دوش  نامرف  ار  هکئالم  نآ  زا  دـعب  دـشک . زان  تخت  رب  مامت  زازعا  مارکا و  هب  ار  دوخ  دزماـن  هدرک ، زارد  زاـین 
ریما تساجک ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  ام  ترـضح  ریـش ، ینعی  بلاغلا ؟ هّللا  دـسا  نیا  دـیامرف : هناحبـس  ّقح  دـنیآ ، زجاع  نآ  لمح  زا  کیالم 

میاسن زا  يداب  هناحبـس  ّقح  یتیاور  هب  و  دـنارذگب . طارـص  لپ  زا  هتفرگ  تسد  رـس  رب  هتـسدلگ  نوچ  ار  اول  نآ  هدـش و  رـضاح  نینمؤملا 
لاثم رب  نادرم  هاش  رـس  رب  زور  نآ  رد  ملع  نآ  و  درآ . دورف  ّتنج  ياضف  هب  هتـشادرب  دـمح  ياول  اب  ار  ملاع  یلاع ، یلع  ات  دنتـسرفب  ّتنج 

. جات رد  رهاوز  رهاوج و  لاثم  رب  ملع ، نآ  رد  ایلوا  دشاب و  یجات 
: تیب

باذـع رد  ار  خزود  لها  دوب ، میاق  تاصرع  رد  اول  نآ  ات  وا و  رـس  رب  غرم  نامیلـس و  جاـت  هب  نیببماـیق  زور  هب  شرـس  رب  نیبب  دـمح  ياول 
نآ دنزاس ؛ ّقبطم  ار  مّنهج  قابطا  ددرگ و  بعـص  نایخزود  رب  باذع  دنرب ، تاّنج  هصرع  هب  تاصرع  يارحـص  زا  نوچ  دـشاب و  یفیفخت 

.« دنیامن مادقا  وا  شیاتس  هب  دنسانشب و  دمحلا  ءاول  تلزنم  ردق و  قیالخ  ماگنه ،

: تبقنم

درآیم نینچ  مالّسلا - ةولّصلا و  هیلع  مانالا - دّیس  مامتها  هب  مالزا  ساجرا  مانصا و  ساجنا  زا  مارحلا  تیب  ریهطت  رکذ  ةّوبنلا  جراعم  رد  مه 
یحاون فارطا  رد  تب  تصـش  دصیـس و  هک  ناکرـشم  ربخ  نیا  زا  تسوت 5662224خ0 56 خ . رّخـسم  ّولمم و  ریـس  بتک  ياهنتم  : » هک

هزین مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورـس - نآ  دوب ، هدرک  راوتـسا  نیمز  رد  صاصر  هب  ار  ناتب  نآ  مادقا  سیلبا  دندوب و  هدرک  بصن  هبعک 
نآ 6662224خ0 57 خ . ُدیُِعی » ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِدـُْبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق  : » دومرفیم هراشا  ناتب  نآ  هب  تشاد  كرابم  تسد  رد  هک  یبوچ  ای 

ناکرـشم ياههناخ  رد  هک  تب  ره  نینچمه  دوب . راوتـسا  صاصر  هب  ناشیا  ياهياپ  هکنآ  اب  دـنداتفایمرد  بوچ ، ندیـسر  دّرجم  هب  ناـتب 
هب و  تسکـشب . ار  هلیان  فاصوا 7662224خ0 58 خ و  ات  درک  هراشا  نینمؤملا  ریما  اـب  نیلـسرملا  دیـس  داـتفا و  رود  رب  همه  زور  نآ  دوب ،

يرگید مهرج و  زا  دوب  يدرم  هدوب ، ورمع  نب  فاسا  یکی  تب  ود  نآ  لصا  دنیوگ : هورم . رب  هلیان  دوب و  بوصنم  افـص  رب  فاسا  یتیاور 
دندش و گنـس  هک  دینادرگ  خـسم  ار  ناشیا  ّلج - ّزع و  يادـخ - دـندرک و  انز  هبعک  هناخ  رد  ود  ره  مهرج . هلیبق  زا  مه  لیهـس  تنب  هلیان 

مان هلیان  هک  منص  نآ  نوچ  دندومن و  لاغتشا  خوسمم  تب  ود  نآ  ندیتسرپ  هب  تلالض  تقامح و  طرف  تلاهج و  لامک  زا  شیرق 
،ص:190 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. هلیان تسا  نیا  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  دمآ . نوریب  هنهرب  هایس و  ینز  کی  شنورد  زا  دش ، هتسکش  تشاد 
یتب هک  هدیسر  تحص  هب  داتفارد و  افق  هب  درک  هراشا  هک  یتب  ره  يور  هب  رورـس  نآ  زور  نآ  رد  هک : تسا  لوقنم  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  و 
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ضرع هب  نینمؤملا  ریما  دـمآرد ، هبعک  رد  یـضترم  اب  یفطـصم  نوچ  دیـسریمن . اهنآ  هب  تسد  هک  دـندوب  هدرک  عضو  یعـضوم  رد  دـنچ 
نم راب  تقاط  ار  وت  یخا ، ای  دومرف : رورـس  نآ  زادـنیب . اهنآ  لحم  زا  ار  ناتب  نیا  هن و  نم  فتک  رب  كرابم  ياپ  هّللا ، لوسر  ای  هک  دـیناسر 

.« هدومن لمع  هدومرف  بجوم  هب  نینمؤملا  ریما  يامن . لاغتشا  رما  نیا  هب  هن و  نم  شود  رب  ياپ  وت  تسین ؛
: تیب

شود رب  ریما  كراـبم  ياـپ  هک  یناـمز  رد  تسا  لـقن  وا  رکیپ  قرف  وچمه  تب  ندرگ  تسکـشمکح  هب  داـهن  نید  زارفارـس  شود  هب  مدـق 
نانچ هّللا ، لوسر  ای  تفگ : ار ؟ دوخ  یباییم  هنوگچ  یخا ، ای  دیسرپ : رورـس  نآ  دوب ، مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  كّربتم 

نم رادـتقا  هضبق  هب  تسا  نامـسآ  همه  رگا  منکیم  زارد  تسد  هچره  هب  دیـسر . شرع  قاس  هب  نم  رـس  هدـش و  عفترم  بجح  هک  منیبیم 
، یخا ای  تفگ : یتیاور  هب  و  مشکیم . ّقح  راب  هک  نم  لاـح  اذـّبح  ینکیم و  ّقح  راـک  هک  وت  تقو  اـشوخ  یخا ، اـی  دومرف : تسا . ناـسآ 

. دوب وت  بولطم  هچنآ  هب  يدیسر 
: تیب

شود زا  ار  دوخ  هتخادنا ، نیمز  رب  ار  ناتب  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دناهدروآ  دنیـشن  مّدقم  تّوبن  رهم  زدمحا  شود  رب  هک  ییاپ  شقن  یهز 
نینچ زا  ار  دوخ  هک  دوب  نآ  يارب  زا  مّسبت  هّللا ، لوسر  اـی  تفگ : دیـسرپ ، مّسبت  بجوم  رورـس  نآ  دوـمن . مّسبت  دـنکفا ، نیمز  رب  كراـبم 

هدروآ دورف  لیئربج  هتـشادرب و  ار  وت  دّمحم  هک  دسر  ملا  وت  هب  هنوگچ  یخا ، ای  دومرف : تشگن . قحلم  نم  هب  یملا  متخادـنا و  دـنلب  ياج 
« ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  منم . وت  هدنرادرب  زورما  نم ، هدنب  يا  دیوگیم : یلاعت - هناحبـس و  قح - ّهناک ، ياهفیطل !

مدوب نم  هدنرادرب  هک  9662224خ0 60 خ  ًامیِرَک » اًلَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو   » مشاب نم  تشهب  رد  وت  هدـنروآ  دورف  ادرف  8662224خ0 59 خ و 
دیاع وت  هب  یتنحم  چیه  هک  شاب  راودیما  مشاب ، نم  هدنرآدورف  هدنرادرب و  هک  ییاج  دیـسرن . یلع  هب  یتّقـشم  چیه  لیئربج ، هدـنرآدورف  و 

0762224خ0 61 خ َنوُدَتْهُم » ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  . » تشگ دهاوخن 
شود رب  نینمؤملا  ریما  ندمآرب  لوا ، هدومن : داریا  اههتکن  تراشا  لها  باب  نیا  رد  و 

،ص:191 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یلو راب  یبن  اما  دیشک  دناوتن  یبن  راب  یلو  تیالو ، زا  تسا  هدایز  تّوق  ار  تّوبن  هکنآ ) لوا  تمکح  دناهتفگ : تمکح  هس  نیلسرملا  دیس 

، نآ رد  نینمؤملا  ریما  دوب و  ملع  هنیدم  رورس  نآ  هکنآ ) هیناث  تمکح  دومرف ؛ نایب  رورس  نآ  ینعم  نیا  زا  ياهمـش  هچنانچ  دیـشک . دناوت 
ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  : » دیامرفیم یلاعت  قح  هکنآ ) هثلاث  تمکح ؛ رد  رب  ار  رهـش  هن  دـناشنب  رهـش  رب  ار  رد  هک  تسا  نآ  هدـعاق 

. دنشاب منهج  زورفاشتآ  خزود و  مزیه  ناتب  نامرف ، نیا  ياضتقم  هب  1762224خ0 62 خ  َمَّنَهَج » ُبَصَح 
؛ يدوبن فّرـصت  يو  رد  ار  شتآ  يدیـسر ، هچره  هب  شتـسرپّقح  تسد  هک  دوب  یتیـصاخ  ار  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ 

اقافتا دوب . ینازرا  فیرـشت  ءانّثلا - ۀـیّحتلا و  اهیلع  ءارهّزلا - ۀـمطاف  ءاسّنلا ، ةدّیـس  هناخ  هب  يزور  : » هک هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد  هچناـنچ 
رورـس نآ  دوب ]  ] مرگ نامومحم  لاثم  رب  لوسر  هشوگرگج  نآ  كرابم  نت  ران ، ترارـش  ترارح  زا  تسب و  يرونت  رد  نان  ءارهزلا  ۀمطاف 

، دوب هتـسب  رونت  رد  همطاف  هک  ینان  ره  تسب . رونت  رد  كرابم  تسد  هب  دنچ  ینان  تقفاوم  لیبس  رب  دنمجرا  دـنزرف  نآ  تناعا  دادـما و  رد 
تمکح ات  دومن  بجعت  هتفرگ ، رکفت  نادند  رد  ریحت  تشگنا  همطاف  دنامب . ماخ  دوب ، هتسب  رونت  رد  رورس  نآ  هک  هدرگ  ره  دمآرب و  هتخپ 

یلثم مکیا   » هتخپ نآ  ناـن  هتخپ و  ناـشیا  ناـن  تسا ، ناـشیا  نأـش  رد  لقعلا 2762224خ0 63 خ » تاـصقان  ّنه  : » هک یتعاـمج  تسیچ ؟
نآ ماخ ! دزپ  هتخپ  هچنآ  هتخپ و  دزپ  ماخ  هچنآ  تسا ، ياهعقاو  لکشم  ماخ ؛ ّیبر 4762224خ0 65 خ » دنع  تیبا  ، » 3762224خ0 64 خ

تسد هچره  هتفای . ام  تسد  ساسم  فرـش  نان  هدرگ  نآ  هک  تسام  هزجعم  لامک  زا  مه  نیا  هک  رادم  بجع  هدید ، رون  يا  دومرف : رورس 
. دنکن راک  نآ  رب  شتآ  دیاسب ، ار  نآ  ام 

رابره دوب . هدیـسر  وا  هب  تبون  کی  رورـس  نآ  كرابم  تسد  هک  هنع - هللا  یـضر  تسادرد - وبا  هرفـس  اعّدم  نیا  قدص  رب  رگید  دهاش  و 
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شتآ زا  كاپ  دیفس و  هرفـس  یتخوسب و  يو  ياهكرچ  يداهن ، شتآ  رب  ار  نآ  یتخورفا و  شتآ  یتشگ  خوش 5762224خ0 66 خ  هک 
نوصم خزود  شتآ  زا  هتبلا  یتخادنا ، ار  ناتب  دوخ  كرابم  تسد  هب  هدمآرب  نینمؤملا  ریما  شود  رب  رگا  زین  اجنیا  کلذـک  يدـمآ . نوریب 

نآ باـب  نیا  رد  هتکن  یتشگن و  ذـفان  مّنهج 6762224خ0 67 خ » بصح  هّللا  نود  نم  نودـبعت  ام  مّکنا و  : » ناـمرف يدـنام و  ظوفحم  و 
رد لاس  تصـش  ای  هاجنپ  تّدم  هک  نمؤم  هدنب  لد  درادن . فّرـصت  وا  رد  شتآ  دسریم ، رابکی  یفطـصم  دّـمحم  تسد  هب  هک  ینان  تسا :

: هک تسا  بلقنم  یهلا  تردق  هضبق 
ظوفحم قارف  ران  زا  نوصم و  خزود  شتآ  زا  رگا  ءاشی 7762224خ0 68 خ ،» فیک  اهبّلقی  نمحّرلا  عباصا  نم  نیعبصا  نیب  نمؤملا  بلق  »

! بجع هچ  دنام 
ارِّهَط ْنَأ   » هفاضا فرش  نوچ  دنداهن و  هبعک  هناخ  رد  ار  تب  مه  نارفاک  هکنآ ، مود  هراشا 

،ص:192 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نمؤملا 9762224خ0 يدبع  بلق  ینعـسی  نکل  و  : » ییاجنگ فیرـشت  هک  نمؤم  هدنب  لد  دشن . هناختب  تشاد ، َِیْتَیب 8762224خ0 69 خ »

! بجع هچ  دوشن  هناگیب  دنچ  یتیصعم  هب  رگا  هتفای ، 70 خ »
يزورنابش ره  رد  هک  اجنیا  دنتشادن . زاب  هناحبس  ّقح  زا  ار  وا  تفاضا  دندوب ، هداهن  هبعک  هناخ  رد  تب  تصش  دصیس و  هکنآ ، مّیـس  هراشا 

. ونشب باب  نیا  رد  یلقن  و  ددرگ ! طقاس  وا  صاصتخا  هفاضا و  هنوگچ  دشاب ، هداد  تیوقت  ار  دوخ  هدنب  لد  رظن  تصش  دصیس و  هب 
رد لیئارسا . ینب  بقع  رد  نوراه  تفریم و  شیپ  شیپ  یسوم  دندینارذگیم ، ایرد  رب  مالّسلا - هیلع  یـسوم - موق  هک  زور  نآ  دناهدروآ 

نوچ هک  تسا  نآ  تراشا  اجنیا  کلذـک  دـنادرگ . رت  موق  مادـنا  رب  ییوم  هک  دوبن  نآ  لاجم  هقاس  همدـقم و  تکرب  زا  ار  بآ  ناشیا  نایم 
: هک ار  یلع  رم  يدوب  هتفگ  دوخ  هن  دّمحم ، يا  هک  دسر  رد  باطخ  الع - لج و  ةّزعلا - ّبر  ترضح  زا  دوش ، تمایق  زور 

ار وت  تما  نوچ  هک : دیامرف  دنوادخ  یلب ، دیوگ : رورس  نآ  يدعب 0862224خ0 71 خ » یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  »
شتآ ات  دیهد  ياج  شیوخ  نایم  رد  ار  تما  دیوش و  هقاس  يرگید  همدقم و  مادک  کی  یلع  وت و  نتـشذگ ، دـیاب  خزود  شتآ  يایرد  رب 

. دزوسب تما  مادنا  رب  يوم  کی  هک  دشابن  نآ  هرهز  ار 

: تبقنم

رد : » هک تسا  روطسم  ةّوبنلا  جراعم  ءافّصلا و  ۀضور  ریّـسلا و  بیبح  بابحالا و  ۀضور  ینادمه و  رـصن  وبا  تایعبـس  يدقاو و  حیحـص  رد 
باب رد  ترواشم  ةودّنلا  راد  رد  شیط  تواقـش و  اب  شیرق  ناکرـشم  ۀعامج  نوچ  هک  دناهدروآ  نینچ  ریـس  نف  ياملع  ترجه ، تامدقم 

رادربخ ناشیا  رکم  زا  ار  دوخ  بیبح  یلاعت  يادخ  دنتـسب ، نامیپ  دهع و  ینعم  نیا  ياوحف  رب  دـنداد و  رارق  لتق  رب  مهم  هدومن ، رورـس  نآ 
: دومرف هچنانچ  دینادرگ ؛ لطاب  ار  ناشیا  رکم  دینادرگ و 

هوکشیب هورگ  نآ  سجن  سلجم  رد  هک  یتاعقاو  ات  داتـسرف  ار  لیئربج  1862224خ0 72 خ و  َنیِرِکاـْملا ». ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  »
ْلَعْجا َو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  َو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  : » دناوخ هیآ  نیا  دومن و  ضرع  رورس  نآ  هب  کیهبکی  دوب ، هتـشذگ 
عجضم رد  بشما  هک  تسا  نانچ  نامرف  تفگ : هدومن  نایب  لیصفت  هب  ار  راّفک  دصق  2862224خ0 73 خ و  ًاریِصَن ». ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل 

. ییامرف هجوت  هنیکس  هنیدم  هب  هدرک  رفس  بابسا  هیهت  رگید  زور  ییامنن و  تحارتسا  دوخ 
ترـضح يارـس  رد  رب  ایقـشا  زا  رگید  یعمج  فلخ و  نب  ّیبا  بهل و  وـبا  لـهج و  وـبا  لـثم  شیرق  ياـسؤر  دـش ، بش  نوـچ  دوـصقملا ،

كاله لتق و  هب  نانوعلم  نآ  دوش ، باوخ  رد  رورـس  نآ  نوچ  هک  دندربیم  راظتنا  هدمآ  عمج  دندوب  هداد  رارق  هک  يروتـسد  هب  یفطـصم 
بهل وبا  دنزادرپ . وا 

،ص:193 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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لاح رب  ترـضح  نآ  میاهتـشک . یعامتجا  تئیه  هب  ار  وا  ام  هک  دوش  مولعم  ار  مشاـه  ونب  هک  میرادیم  هاـگن  حبـص  اـت  ار  وا  بشما  تفگ :
هک یعیادو  میامنیم و  رفـس  زیهجت  ادرف  دـنداد و  هنیدـم  هب  ترجه  نذا  ارم  یخا ، ای  دومرف : ار  نینمؤملا  ریما  هتفای ، عالطا  لالـض  باـبرا 

؛ دـنراد نم  لتق  دـصق  ناکرـشم  بشما  یناسرب و  هنیدـم  هب  دوز  ار  دوخ  هدـناسر  شنابحاص  هب  هک  مراپـسیم  وت  هب  تسا  نم  دزن  ار  مدرم 
ار دوخ  سفن  هدرک ، هیکت  لاب  غارف  هب  ریما  دیـسر . دهاوخن  وت  هب  یهورکم  چـیه  هّللا  ءاشنا  نک ، هیکت  نم  هاگباوخ  رد  هدیـشوپ  زبس  رداچ 
ّقح دومن ، هیکت  نیلسرملا  دیـس  صاخ  شارف  رب  نینمؤملا  ریما  هک  بش  نآ  رد  هدیـسر  توبث  هب  دینادرگ و  رورـس  نآ  سّدقم  تاذ  يادف 

یکی مادک  متخاس . رگید  رمع  زا  رتزارد  یکی  رمع  هتسب ، تاخاؤم  دقع  امـش  نایم  رد  نم  هک : دومرف  یحو  ار  لیئاکیم  لیئربج و  هناحبس 
؟ دنیزگیم شیوخ  تایح  رب  دوخ  ردارب  تایح  امش  زا 

. منکیمن راـیتخا  دوخ  یناگدـنز  رب  ار  يرگید  یناگدـنز  مرادیم و  تسود  ار  دوـخ  تاـیح  نم  تفگ : بّرقم  هتـشرف  ود  نآ  زا  کـیره 
دّمحم هنامیرک  سفن  هیاقو  ار  دوخ  ناج  وا  ماهتـسب ، تاخاؤم  دـقع  دّـمحم  وا و  نایم  نوچ  هک  دـیوشیمن  یلع  لـثم  ارچ  هک : دـمآ  یحو 

. دیراد هاگن  ادعا  ّرـش  زا  ار  یلع  دیورب و  اربغ  هّطخ  هب  ارـضخ  مراط  نیا  زا  هک  دیاب  هدومن ، رایتخا  دوخ  تایح  رب  ار  دّـمحم  تایح  هتخاس ،
نیلاب و رـس  رب  لیئربج  هدومرف ، لوزن  نوکـسم  عبر  هصرع  هب  هدـمآ  زاورپ  رد  نوگلین  فقـس  زا  نوچیب ، ناطلـس  ناـمرف  هب  ود  ره  ناـشیا 

ّقح درک  تاهابم  هک  یلع  يا  وت  لثم  تسیک  ینعی  یلع ، ای  کل  خـب  خـب  تفگیم : لیئربج  هداتـسیا ، نینمؤملا  ریما  ياپ  بناـج  لـیئاکیم 
؟ یلعا ءالم  هکئالم  رب  وت  هب  یلاعت 

: تیب
ْنَم ِساَّنلا  َنِم  َو  : » همیرک هیآ  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  نآ  زا  دـعب  ددـنب  رمک  وا  نامرف  هب  شرع  کلمددـنبرب ز  سفن  هار  ادـخ  رهب  هکنآ  ره 
: دومرف تیب  دنچ  نیا  باب  نیا  رد  زین  نینمؤملا  ریما  دش . لزان  3862224خ0 74 خ  ِدابِْعلِاب » ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی 

: هیبرع
رجحلاب قیتعلا و  تیبلاب  هفاط 4862224خ0 75 خ  نم  ویصحلا  یطو  نم  ریخ  یسفن  تیقو 

رکملا نم  هلالا 5862224خ0 76 خ  لوطلا  وذ  یجنفهب  ورکمی  نا  فاخ  هّللا  لوسر 
رتس 6862224خ0 77 خ یف  هّللا و  ظفح  یف  یتومانمآ  راغلا  یف  هّللا  لوسر  تاب  و 

نیرتهب دوخ  سفن  مدرک  هیاقو  ینعی  لوا ) تیب  ینعم  رسالا  لتقلا و  یلع  یـسفن  تیطو  دقفخ  ینوتبثی 7862224خ0 78  ام  مهیعرا  تب  و 
. ار دوسالا  رجح  هبعک و  هناخ  هدرک  فاوط  هک  یسک  نیرتهب  و  دوخ ) مکش  رب  ینعی   ) تسا هتسب  گنس  هک  ار  یسک 

،ص:194 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. رکم زا  یگرزب  دنوادخ  داد  تاجن  سپ  وا ، هب  دننک  رکم  هکنیا  زا  درک  هشیدنا  ادخ  ربمغیپ  مود ) تیب  ینعم 

. ادخ رتس  ظفح و  رد  دش  هتشاد  هاگن  سرت  میبیب و  راغ و  رد  لوسر  درک  بش  مویس ) تیب  ینعم 
رب ار  دوخ  سفن  نم  مدـیچیپ  قیقحت  هب  سپ  ارم ، دنتـشادن  تباث  ار و  ناکرـشم  نآ  مراد  هاگن  هکنیا  نم  مدرک  بش  و  مراهچ ) تیب  ینعم 

.« يریسا لتق و 
هروس لوا  زا  هتفر  نوریب  هناخ  زا  رورـس  نآ  درک ، هیکت  نیلـسرملا  دیـس  رتسب  رب  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک : دـناهدروآ  ریـس  بتک  عمج  رد  و 
نیعل ناروهقم  نآ  رـس  رب  هتفرگ  كراـبم  فـک  رب  یکاـخ  تشم  هدـناوخ ، 8862224خ0 79 خ  َنوُرِْـصُبی » ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف   » ات نیـسای 

تمالس هب  رورس  نآ  تسویپ و  رد  خزود  شتآ  هب  ردب  گنج  رد  تسشن ، هک  ییامیپداب  ره  رس  رب  كاخ  نآ  زا  يدرگ  دنیوگ : و  دیـشاپ .
دیاهدمآ و مهارف  راک  هچ  يارب  زا  اجنیا  امـش  هک : دیـسرپ  دـش  ادـیپ  اجنآ  سیلبا - یتیاور  هب  و  یـصخش - نآ  زا  دـعب  تشذـگب . ناشیا  زا 
، هتخیر كاخ  امـش  رـس  رب  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  دّمحم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : میدّمحم . رظتنم  دنتفگ : ناشیا  دیربیم ؟ ار  هک  راظتنا 

هاگباوخ رد  یـصخش  دندید  دندرک  هاگن  رد  فاکـش  زا  سپ ، دنتفای . هدولآكاخ  دوخ  ياهقرف  هدز ، دوخ  قرافم  هب  تسد  ناشیا  تفر .
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نوچ تساخرب . دوخ  ياج  زا  نینمؤملا  ریما  دـنداهن ، هناـخ  رد  مدـق  دربتـسد  مزع  هب  نوچ  هتفخ . دّـمحم  کـنیا  دـنتفگ : هتفخ . رورـس  نآ 
مناد هچ  دـناهدرکن ؛ لّـکوم  تظفاـحم  هب  ارم  تفگ : تساـجک ؟ دّـمحم  دندیـسرپ : ریما  زا  هتفر ، اـجنیا  زا  هّللا  لوـسر  دّـمحم  هک  دنتـسناد 

هب رخآ  دنتـشاد و  سوبحم  ار  ریما  ینامز  هدش  لعفنم  ناکرـشم  دیاهدرب . رـس  هب  وا  بلط  رد  بش  مامت  هک  دـینادیم  وکین  امـش  تساجک ؟
. دندرک هاتوک  وا  زا  ضّرعت  تسد  بهل  وبا  تراشا 

9862224خ0 80 خ ِهَّللا » ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  : » همیرک هیآ  نایب  رد  تاـیآ  باـب  رد  هروکذـم  هّصق  هچرگا  دـیوگیم : فلؤم 
. دش هتشون  ررکم  نیاربانب  دوب ، هتفای  داریا  لیصفت  لیبس  رب  هروکذم  بتک  رد  نوچ  اما  هتشگ  روطسم 

: تبقنم

- رورـس نآ  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  بابحالا و  ۀـضور  ةّوبنلا و  جراعم  هّمغلا و  فشک  بیطخ و  بقانم  نیدـّبعتملا و  ۀلیـسو  رد 
لهچ دینادرگ ، دقعنم  تّوخا  دقع  هنیدم  هکم و  یلاها  زا  هنیکس  راقو و  بابرا  نایم  ترجه  زا  لوا  لاس  رد  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

رما هب  درم  هاجنپ  یفنص  ره  زا  رگید  تیاور  هب  هنیدم و  راصنا  زا  رفن  جنپ  لهچ و  هکم و  نارجاهم  زا  رفن  جنپ  و 
،ص:195 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

اب قیّدـص  رکب  وبا  ادرد 0962224خ0 81 خ و  وبا  اب  یسراف  ناملـس  هلمج  نآ  زا  دندینادرگ . مکحم  تاخاؤم  هلـسلس  رورـس  نآ  نییعت  و 
اب حاّرج  هدیبع  وبا  تباث و  نب  سوا  اب  نافع  نب  نامثع  کلام و  نب  نایبغ 1962224خ0 82 خ  اب  باطخلا  نب  رمع  يراصنا و  دیز  هجراخ 
نب بعصم  عیبرلا و  دعـس  اب  فوع  نمحّرلا  دبع  کلام و  نب  بعک  اب  هّللا  دیبع  نب  ۀحلط  همالـس و  نب  ۀملـس  اب  ماوع  نب  ریبز  ذاعم و  دعس 
نب مصاع  اب  شحج  هّللا  دبع  سیق و  نب  تباث  اب  رسای  راّمع  يراصنا و  ریـشب  نب  ضایع  اب  هبتع  نب  هفیذح  وبا  يراصنا و  بویا  وبا  اب  ریمع 

دنیامن تاساؤم  تنواعم و  رگیدکی  اب  هک  دنتشون  یبوتکم  باب  نآ  رد  سایقلا - اذه  یلع  يراصنا - هحلط  وبا  اب  مقر  یبا  نب  مقرا  تباث و 
یلْوَأ ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  : » همیرک هیآ  ردب ، هوزغ  زا  دـعب  ات  دـندربیم  ثاریم  رگیدـکی  زا  دـقع  نآ  هب  دـنرب و  ثاریم  رگیدـکی  زا  و 

.« دش خوسنم  تاخاؤم  دقع  هب  ندرب  ثاریم  دش و  لزان  2962224خ0 83 خ  ِهَّللا » ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب 
ناـیم دوـب  تاـخاؤم  نیا  ياوـس  رگید  تاـخاؤم  : » هک هدروآ  ّربـلا  دـبع  نـبا  زا  لـقن  يراـخب  3962224خ0 84 خ  حیحـص ]  ] حرـش رد  و 

- رمع نبا  تیاور  هب  یثیدح  باب  نیا  رد  زین  يروباشین  هّللا  دـبع  وبا  مکاح  و  دـنیآرد ». باحـصا  هرمز  رد  راصنا  هکنآ  زا  شیپ  نارجاهم ،
دبع ناـفع و  نب  ناـمثع  ناـیم  ریبز و  هحلط و  ناـیم  رمع و  رکب و  وـبا  ناـیم  تسب  تاـخاؤم  دـقع  رورـس  نآ  : » هک هدروآ  هنع - هللا  یـضر 
نم ردارب  يدرکن ، نییعت  ردارب  چـیه  ارم  یتـسب و  يردارب  دـقع  اـهنآ  ناـیم  هّللا ، لوسر  اـی  تفگ : یلع  نینمؤملا  ریما  سپ  فوع . نمحّرلا 

اینّدـلا و یف  یخا  تنا  تفگ : یتیاور  هب  و  ماوت . ردارب  نم  ینعی  كوخا ؛» انا  : » دومرف مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  تسیک ؟
مولعم سپ  مهنع . هّللا  یـضر  دننارجاهم - هلمج  زا  دندش  روکذـم  هک  تعامج  نآ  هّصقلا ، ترخآ ». ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  ینعی  ةرخالا ؛

. دناوخ دوخ  ردارب  رورس  نآ  ار  ریما  تبون  ود  تاخاؤم  دقع  رد  هک  دش 
: تیب

وا ردارب  دوب  ربمیپ  وچمه  هک  یسکریظن  لفط  دازن  شرهد  ِردام  یلب ز 

: تبقنم

: هک تسا  روطسم  ةّوبنلا  جراعم  ریّسلا و  بیبح  ءافّصلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  تاّدوم و  رد 
نوچ درازگب . جح  هک  دش  نآ  هیعاد  ار  رورـس  نآ  ترجه ، زا  مهن  لاس  هدـعقلا  يذ  رخاوا  رد  هک : دـناهدروآ  نینچ  رابخا  ریـس و  ياملع  »

اب طالتخا  تیهارک  زا  دنیامنیم ، هناخ  فاوط  هنهرب  هدـمآ و  همّظعم  هکم  هب  جـح  مسوم  رد  تیلهاج  مسر  هب  ناکرـشم  هک  دومن  عامتـسا 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


هکم هب  هک  دومرف  هدومن  نییعت  باحصا  زا  رفن  دصیس  تراما  هب  ار  قیّدص  رکب  وبا  هدرک ، فوقوم  ار  تمیزع  نآ  ناشیا 
،ص:196 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ناور هتسب  مارحا  هفیلخلا  وذ  زا  رکب  وبا  نوچ  دناوخب . مدرم  هب  هیآ  لهچ  ات  تئارب  هروس  لیاوا  زا  دزومایب و  جح  کسانم  ار  قیالخ  دور و 
يادا تلاسر و  غیلبت  سک  چیه  هک  دیناسر  الع - ّلج و  ةّزعلا - ّبر  ترـضح  ماغیپ  هدمآ  مالّـسلا - هیلع  لیئربج - لاح  نیا  نراقم  تشگ ،

نم تبارق - تبرق و  یتدایز  هب  موق  نایم  زا  نینمؤملا  ریما  نوچ  دشاب . وت  زا  هک  يدرم  ای  وت  رگید ، یتیاور  هب  و  یلع ، ای  وت  ّالا  دـنکن  ماغیپ 
، دینادرگ هاگآ  لاح  تیفیک  زا  ار  رورس  نآ  تشاد ، داّحتا  صاصتخا و  فرش  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  هب  هوجولا - ّلک 

یکی ناـسرب ؛ قلخ  هب  زین  هملک  راـهچ  نیا  ناوخب و  مدرم  رب  جـح  مسوم  رد  هتفرگ ، يو  زا  تئارب  هروس  دورب . رکب  وبا  بقع  زا  هک  دومرف 
؛ دـیامنن هبعک  فاوط  هنهرب  چـیه  هکنآ ) مود  دوب ؛ یّلحتم  مالـسا  یلح  هب  هک  یـسک  رگم  دـییاینرد 4962224خ0 85 خ  تشهب  هب  هکنآ )
ادخ و اب  تقوم  دهع  هکره  راّفک  ناکرـشم و  هکنآ ) مراهچ  درازگن ؛ جح  تلالـض  كرـش و  بابرا  زا  یـسک  لاسما  زا  دـعب  هکنآ ) مّویس 

ياضقنا زا  دعب  دشاب و  نآ  رد  هام  راهچ  ات  دوبن  لّجوم  وا  دـهع  رگا  دـشاب و  تباث  دوخ  دـهع  رب  تقو  نآ  ياضقنا  ات  دـشاب  هتـشاد  لوسر 
. دشاب رده  وا  لام  نوخ و  دوشن ، ناملسم  رگا  تدم  نیا 

، دمآرد دادماب  زامن  تقو  میدیـسر و  جرع  هب  نوچ  میدوب . هدمآ  نوریب  هنع - هللا  یـضر  رکب - وبا  اب  سک  دصیـس  اب  دیوگ : يراصنا  رباج 
: تفگ هدومن  فقوت  دیسر ، شـشوگ  هب  رورـس  نآ  هصاخ  هقان  زاوآ  هک  دوب  هدرکن  عورـش  زامن  زونه  دنک . تماما  هک  تفر  شیپ  رکب  وبا 
رد میرازگب . زامن  شتمدخ  هب  ات  دییامن  فّقوت  درازگب ؛ جح  هک  هدش  رومأم  اییوگ  تسا . 5962224خ0 86 خ  هّللا ]  ] لوسر هقان  زاوآ  نیا 

بجاو مکح  تفگ : ریما  رومأم ؟ ای  دمآ  رمآ  دیـسرپ : نینمؤملا  ریما  زا  رکب  وبا  دیـسرب . راوس  رورـس  نآ  رتش  رب  یلع  نینمؤملا  ریما  انثا  نیا 
تایآ رکب  وبا  مناسر . مدرم  عمس  هب  ار  هعبرا  تاملک  نیا  مناوخ و  قلخ  رب  هک  یهد  نم  هب  ار  تئارب  تروس  هک  هدش  رداص  نینچ  ناعذالا 

، هدـناوخ مدرم  رب  هیآ  لهچ  ات  ار  تئارب  هروس  لیاوا  هتـساخرب  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دـعب  درازگ . زاـمن  ریما  بقع  هدومن ، میلـست  ار  تاـنّیب 
مایق دوب  هدـش  رومأم  هچنآ  هب  و ]  ] دومرف نایب  ماکحا  دـناوخ و  هبطخ  جـح ، فقاوم  زا  یفقوم  ره  رد  دـیناسر و  ناشیا  هب  ار  هعبرا  تاـملک 
نایم هچنآ  يدشن  هدیرب  رگا  هک  داد  زاوآ  نایم  نآ  زا  یکی  دیناسر ، مدرم  عمس  هب  هعبرا  تاملک  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک : دناهدروآ  دومن .

راوشد مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - رب  هنرگا  تفگ : ریما  ریـشمش . هب  وت  اب  مدرکیم  ادتبا  هنیآ  ره  دنگوس  تسوت ، ّمع  رـسپ  ام و 
هدیـسر 6962224خ0 هکم  هب  ریما  نوچ  دنیوگیم : مدومنیم . مادقا  وت  نتـشک  رب  هنیآ  ره  ییآزاب ، ات  ییوگن  چیه  هدومرف  ارم  هک  يدمآ 

: تفگ هدیشکرب  ریشمش  87 خ ،
وا هب  هک  دشوپب  ياهماج 7962224خ0 88 خ  ای  منک و  بیدأت  غیت  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  دنکن  فاوط  هنهرب  سک  چیه  هک  دنگوس  ادـخ  هب 

. دشاب هدیسر  نزوس 
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تئارق زا  هک  دـش  رداص  هچ  نم  زا  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : رورـس  نآ  هب  رکب  وبا  دومن ، تعجارم  هتفای  تغارف  ایاضق  زا  ریما  نوچ  دوصقملا ،
بحاصم وت  هتفاین . هار  وت  لاح  هب  یتصقنم  هدـماین و  عوقو  هب  وت  زا  يرما  چـیه  رکب ، وبا  يا  دومرف : رورـس  نآ  يدومرف ؟ عنم  تئارب  هروس 

.« دشاب وت  زا  هک  یسک  ای  وت  ّالا  دیامنن  راک  نیا  يادا  هک  تسا  نینچ  یهلا  نامرف  تفگ : هدمآ  لیئربج  اما  راغ ، رد  ینم 

: تبقنم

نب ءارب  سابع و  نبا  زا  مقرا و  نب  دیز  زا  ءادعّسلا  تیاده  یئاسن و  حیحص  لبنح و  دنسم  رد  سابع و  نبا  زا  ةوکشم  يذمرت و  حیحص  رد 
هب ار  اهرد  نآ  دیدنبب  دومرف : رورس  نآ  دندوب . هدرک  زاب  ار  اهرد  دجسم  رد  لوسر  باحصا  زا  سک  دنچ  : » دنتفگ هک  تسا  يورم  بزاع 

ياپرب دیـسر ، يوبن  سدقا  فرـشا  عمـس  هب  تیاکح  نوچ  دـنتفگ . نانخـس  باب  نیا  رد  مدرم  زا  یـضعب  سپ  بلاط . یبا  نب  یلع  رد  ریغ 
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امـش زا  یکی  سپ  یلع . باب  ریغ  هب  مدرک  رما  باوبا  نیا  ّدس  هب  نم  هک  یتسرد  هب  دعب  اما  دومرف : هتفگ  یلاعت  يراب  يانث  دـمح و  هتـساخ 
.« متشگن رومأم  نآ  هب  هک  یماگنه  ات  مداشگن  متسبن و  چیه  نم  هک  هّللا  و  هتفگ ؛ نخس  باب  نیا  رد 

: درف
دندروآرب لگ  هب  ار  یلع  باب  ریغ  هکیلع  ریغب  وجم  رگید  ِرد  زا  شیاشگ 

: تبقنم

نآ زا  یکی  رگا  هک  دـش  هداد  تلیـضف  هس  یلع  یـضترم  هب  هک  یتسرد  هب  : » تفگ هک  تسا  يورم  رمع  نبا  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد 
رد ار  وا  داد  ياـج  هکنآ ) مّیود  داد ؛ يو  هب  ار  لوتب  لوسر ، هکنآ ) یکی  يومخرـس ؛ نارتش  زا  نم  دزن  تسا  رتتسود  دـشاب ، ارم  لـیاضف 

مّویس دور ؛) دجسم  رد  بنج  هک  هداد  تصخر  وا  هب  لوسر  ینعی   ) ار وا  رم  تسا  لالح  هچنآ  دجسم ، نآ  رد  ارم  تسین  لالح  هک  دجـسم 
.« دومن اطع  وا  هب  ملع  ربیخ  زور  هکنآ )

. تسا لوقنم  زین  باطخلا  نب  رمع  زا  هقرحم  قعاوص  رد  هروکذم  لقن  دیوگ : فلؤم 

: تبقنم

لاس رد  هک : دناهدروآ  هّللا - مهمحر  ریـس - لها  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبنلا  جراعم  ریّـسلا و  بیبح  بابحالا و  ۀضور  ءافّـصلا و  ۀـضور  رد 
اب مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ار - رورس  نآ  ترجه  زا  مهد 

،ص:198 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
زا دـعب  تعاـمج  نآ  دومن و  توعد  مالـسا  هب  ار  ناـشیا  هداتـسرف  یبوتکم  نوـچ  هک : تسا  لوـقنم  دـش . هعقاو  هحلاـصم  نارجن  ياراـصن 

دوخ باحـصا  هب  ربخ  هدومن ، قیقحت  رورـس  نآ  لاوحا  هک  دنداتـسرف  هنیدـم  هب  هدرک  رایتخا  دوخ  موق  ياسؤر  زا  سک  هدراـهچ  تروشم 
نآ دوب و  دّیـس  شبقل  مهیا و  شماـن  رگید  يدرم  بقاـع و  شبقل  حیـسملا و  شماـن  هدـنک ، ینب  زا  دوب  يدرم  تقو  نآ  مّدـقم  دـنناسر و 

دنمـشناد و هک  همقلع  نب  ۀثراحلا  وبا  نب  ۀعیبر  زا  رگید  يدرم  دوب . ناشیا  رد  هلیبق  بحاص  دّیـس  نارجن و  لها  يأر  بحاص  ریما و  بقاع 
زا زین  وا  همقلع ، نب  زرک  وا  مان  تشاد  يردارب  ثراحلا  وبا  نبا  دندوب و  دوخ  موق  ریهاشم  نایعا و  زا  یقاب  دوب ، هفیاط  نآ  سرادم  بحاص 
ام نید  زا  تسا  دعبا  هک  سک  نآ  دـیآرد  رـس  هب  تفگ : زرک  دـمآرد . رـس  هب  ثراحلا  وبا  رتشا  هار  يانثا  رد  دوب و  رفن  هدراهچ  نآ  هلمج 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : ییوگیم ؟ نینچ  ارچ  ردارب  ای  تفگ : زرک  ییآرد . رسب  وت  هکلب  تفگ : ثراحلا  وبا  هّللا ! رفغتسا  رورس ) نآ  ینعی  )
: تفگ ینکیمن ؟ شنید  لوبق  ارچ  تسا ، لاونم  نیا  رب  لاـح  نوچ  تفگ : زرک  میدربیم . شروـهظ  راـظتنا  اـم  تساـیبنا و  متاـخ  دـمحم 
زا دناهداد - ام  هب  هچنآ  دنامن و  يراصن  دزن  ام  رابتعا  دیآ ، روهظ  هب  ام  زا  تروص  نیا  رگا  تسا . موق  تفلاخم  مزلتسم  دّمحم  اب  تقفاوم 
هب نوچ  هدنار ، مامت  لیجعت  هب  رتش  دش و  ادیپ  زرک  لد  رد  مالـسا  ّتبحم  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  دنناتـسزاب . لاوما - میارک  هعتما و  سیافن 

. دومن ضرع  هملک  هدروآ  شتلاسر  هب  نامیا  دیسر ، رورس  نآ  هحفاصم  تداعس 
هدرک تسد  رد  الط  ياهيرتشگنا  هدیـشوپ و  یمـشیربا  ياههلح  هتخاس ، رود  ار  هار  ياههماج  دندیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  هک : تسا  لوقنم 
باوج دندومن ، مّلکت  دنچره  دومرف . ضارعا  ناشیا  زا  هدادان  مالـس  باوج  رورـس  نآ  دندرک . مالـس  هدـمآرد ، رّهطم  سّدـقم  دجـسم  هب 

. دندینشن
امـش ربمغیپ  دنتفگ : هدرک  ادیپ  دنتـشاد  هک  یتفرعم  هقباس  ربانب  ار  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  هدمآ ، نوریب  دجـسم  زا  هاگنآ 

توکس زجب  میدرک  نخس  دنچره  میدینشن و  باوج  میدیناسر ، میدقت  هب  مالس  تیحت و  هدمآ ، نوچ  دومن . توعد  هتشون ، یبوتکم  ام  هب 
. میدیدن يزیچ 
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نینمؤملا ریما  دنتفاین . هورگ  نآ  باوج  دندرک ، رکف  دـنچره  نمحّرلا  دـبع  نامثع و  مینک ؟ فقوت  ای  میدرگزاب  تسیچ ؟ تحلـصم  نونکا 
نم يار  دومرف : تسیچ ؟ باب  نیا  رد  وت  يارآناهج  يار  نسحلا ، ابا  ای  دنتفگ : نمحّرلا  دبع  نامثع و  دوب . رضاح  سلجم  نآ  رد  زین  یلع 

رورس نآ  نویامه  سلجم  هب  هدرک  رب  رد  فراعتم  ياههماج  دننک و  رود  دوخ  زا  نیّرز  ياهيرتشگنا  یمشیربا و  ياههماج  هک  تسا  نآ 
. دندرک مالس  هدومن  لمع  نینمؤملا  ریما  هدومرفب  موق  نآ  دنیآرد .

نم شیپ  لوا  تبون  تعاـمج  نیا  نوچ  هک  هداتـسرف  قلخ  هب  یتـسار  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  دوـمرف : هدادزاـب ، ناـشیا  باوـج  رورـس  نآ 
مدادنزاب مالس  باوج  تهج  نآ  زا  دوب . ناشیا  اب  ناطیش  دندمآ ،

،ص:199 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ع]  ] یـسیع هرابرد  لاؤس  هدوزفا ، دانع  راکنا و  رد  هدومن  اـبا  دومرف ، توعد  مالـسا  هب  ار  ناـشیا  نآ  زا  دـعب  مداـشگن . ناـبز  هملاـکم  هب  و 
: تفگ ین . دومرف : دوب ؟ يردپ  ار  یسیع  ینادیم  چیه  دیسرپ : هورگ  نآ  فقسا  دوب . يادخ  لوسر  هدنب و  داد : باوج  رورـس  نآ  دندرک .

. دیونشب دوخ  لاؤس  باوج  ات  دینک  تماقا  میوگیمن ؛ نخس  نیا  باوج  زورما  دومرف : تسا ؟ قولخم  هدنب و  وا  هنوگچ  سپ 
َکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ  : » داتسرف همیرک  هیآ  نیا  هناحبس  ّقح  رگید  زور 

َو انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  ْنُکَت  ـالَف 
هیآ نومضم  هب  دناوخ . هلزنم  تایآ  هدیبلط ، ار  ناشیا  رورس  نآ  8962224خ0 89 خ  َنِیبِذاْکلا ». یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ 
مینک اعد  ینعی   ) مینک هلهابم  رگیدکی  اب  ات  دییایب  دیرادیمن ، رواب  رگا  دومرف : رورس  نآ  دندوب . ّرصم  دوخ  داقتعا  رب  هدومنن ، رارقا  همیرک 

. مییامن هلهابم  ادرف  هدرک ، لّمأت  باب  نیا  رد  ات  هد  تلهم  ار  ام  زورما  دـنتفگ : ناـیوگغورد ) رب  يادـخ  تنعل  مییوگ  رگیدـکی و  نأـش  رد 
دینادب قیقحت  هب  امـش  دنگوس  ادخ  هب  يراصن ، هورگ  يا  تفگ : تسیچ ؟ باب  نیا  رد  وت  يار  دـنتفگ : دوب  ناشیا  سیئر  هک  بقاع  اب  هتفر 

دعب هک  درکن  هلهابم  ربمغیپ  اب  یموق  چیه  هّللا  و  دینکم . يو  اب  هلهابم  هدروآ و  رهاظ  یلیلد  یـسیع ، باب  نیا  رد  تسا و  لسرم  دّـمحم  هک 
ناغاّبـص هک  حبـص  رگید  زور  دیدرگزاب . دوخ  راید  هب  دینک و  لوبق  هیزج  هدومن ، هحلاصم  يو  اب  هک  تسا  نیا  رتهب  دـشاب . هتـسیز  نآ  زا 

زا رظنم  يدجربز  رکیپ  يدروجال  هحفص  نیا  رب  تمکح ، نابهذم  دنتخیر و  نوملقوب  کلف  نوگبامیس  هتوب  رد  باتفآ  بان  رز  تردق ،
ماما تسد  هدـمآرد ، دوخ  كرابم  هرجح  زا  رورـس  نآ  دـنتخیگنارب ، باتفآ  صرق  رّونم  هرهچ  هرّودـم  هسمـش  رونا  دیـشروخ  رمحا  بهذ 

هام هرهز و  نوچ  یـضترم  یلع  ایلوالا  ناطلـس  ارهز و  همطاف  ءاسّنلا  ةدّیـس  هداد و  اج  لغب  رد  ار  نیـسح  ماما  هتفرگ و  تسد  کی  هب  نسح 
هورگ دییوگ . نیمآ  امش  منک ، اعد  نم  نوچ  دومرفیم : دوخ  داجما  دالوا  اب  رورـس  نآ  هتـشگ و  ناور  هانپتلاسر  کلف  باتفآ  نآ  یپ  رد 

یتسرد هب  نارای  يا  تفگ : دوب  ناشیا  دنمشناد  هک  هثراحلا  وبا  دندیسرت . دندینـش ، نیمآ  اعد و  ثیدح  هدید  ار  نت  جنپ  نیا  نوچ  يراصن 
نیمز يور  رب  هک  دـینکن  هلهابم  راهنیز  دـننادرگ . لیاز  دوخ  ياج  زا  ار  هوک  دـنهاوخرد ، هناحبـس  ّقح  زا  رگا  هک  منیبیم  دـنچ  ییور  هک 

. دنام دهاوخن  ینارصن  چیه 
. دیاین ام  زا  راک  نیا  دنتفگ : دیوش . ناملسم  دومرف : مینکیمن . هلهابم  وت  اب  ام  مساقلا ، ابا  ای  دنتفگ :

لاونم نیا  رب  وت  اب  مینکیم  هحلاصم  نکیل  تسین  برع  هبراحم  تّوق  تمواقم و  تقاط  ار  ام  دنتفگ : دـیوش . هدامآ  ار  هبراحم  سپ  دومرف :
رد رازه  رفص و  هام  رد  رازه  هّلح ، رازه  ود  لاس  ره  هک 

،ص:200 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ام نید  هب  ار  ام  هکنآ  طرـش  هب  مینک  يرادـنامهم  درذـگ ، ام  راید  هب  هک  وت  لوسر  دـشاب و  مرد  لهچ  هّلح  ره  ياـهب  میهدـب و  بجر  هاـم 

باب نیا  رد  همانحلص  نآ  زا  دعب  میهدب . هزین  یس  هرز و  یس  رتش و  یس  بسا و  یس  دنتفگ : یتیاور  هب  و  ییامنن . هبراحم  ام  اب  يراذگب و 
.« دنداد هورگ  نآ  هب  هدرک  تبث  اجنآ  رب  مهنع - هللا  یضر  باحصا - زا  یعمج  یهاوگ  هتشون و 

رّرکم دوب ، هتفای  داریا  لیصفت  لیبس  رب  روکذم  بتک  رد  نوچ  اما  هتشگ  روطـسم  هلهابم  هیآ  نایب  رد  تایآ ، باب  رد  هچرگا  دیوگ : فلؤم 
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. دش هتشون 

: تبقنم

عادولا ۀّـجح  رفـس  رد  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  دوعـسم - نب  هللا  دـبع  زا  یمزراوخ  بقانم  نیدـّبعتملا و  ۀلیـسو  رد 
؟ یـشکیم هآ  ارچ  نیملاـعلا ، ّبر  بوبحم  يا  متفگ : دیـشک . درـس  هآ  هک  مدـید  مدوب . تمدـخ  رد  نم  دـمآرب و  ارحـص  يوس  هب  لوسر 

هفیلخ ار  یـسک  نیبنذملا ، عیفـش  ای  متفگ : دـنتفایم . تلالـض  رد  نم  تّما  هک  منیبیم  دـندیناسر و  نم  هب  گرم  ربخ  دوعـسم  نبا  دومرف :
نآ نکب . هفیلخ  ار  رمع  متفگ : دیشک . درـس  هآ  زاب  تفگن و  چیه  رورـس  نآ  ار . رکب  وبا  متفگ : منک ؟ هفیلخ  ار  هک  دومرف : ینکیم ؟ دوخ 
راک نیا  زگره  امش  هو ! تفگ : عّجفت  رس  زا  نکب . هفیلخ  ار  یلع  یضترم  نیلسرملا ، دّیس  ای  متفگ : مّویس  تبون  دیـشک . درـس  هآ  زاب  رورس 

لخاد ّتنج  هب  ار  امش  هتبلا  دیدرکیم  راک  نیا  امش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دییامنن . لوبق  منادیم  منک ، دوخ  ماقم  میاق  ار  وا  هاگره  دینکن و 
.« مدرکیم

: تبقنم

تقو نوچ  : » تفگ هک  تسا  يورم  اهنع - هللا  یـضر  هقیّدص - هشیاع  نینمؤملا  ّما  زا  یمزراوخ  بیطخ  بقانم  نیدّبعتملا و  ۀلیـسو  رد  مه 
ار رکب  وبا  نم  ارم . تسود  نم  يارب  دیناوخب  ینعی  یبیبح ؛ یلا  اوعدا  دومرف : دـش ، بیرق  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  توف 

يا امش  رب  ياو  متفگ : نم  یبیبح . یلا  اوعدا  دومرف : هداهن  شلاب  رب  رس  زاب  هدرک ، رظن  رکب  وبا  نم و  يوس  هب  هتشادرب  رـس  لوسر  مدناوخ .
نورد هتخاس  مضنم  دوخ  هنیـس  اب  ار  نآ  دمآ ، یلع  یـضترم  نوچ  دهاوخیمن . ار  وا  ریغ  لوسر  هک  دیبلطب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نامدرم !

هب شکاپ  حور  هک  دوب  شوغآمه  یلع  یـضترم  اب  نانچمه  دـندرک و  رد  هب  رـس  نابیرگ  کی  زا  ردارب  ود  ره  هکنانچ  دـیناجنگ ؛ نهاریپ 
.« دیمارخ نیرب  سودرف 

،ص:201 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

- اهنع هللا  یـضر  هشیاع - هناـخ  هب  دوخ  هّمع  هارمه  يزور  : » هک تسا  يورم  ریمع  نب  عیمج  زا  حـیباصم  ةوکـشم و  يذـمرت و  حیحـص  رد 
: تفگ دوب ؟ هک  لوسر  يوس  هب  مدرم  نیرتتسود  ینعی  هّللا ؛ لوـسر  یلا  ساـّنلا  ّبحا  ناـک  نم  نینمؤـملا ، ّما  اـی  هک : مدیـسرپ  مدـمآرد .

.« وا رهوش  تفگ : مسرپیم . نادرم  زا  متفگ : ینعی  لاجّرلا ؛ نع  کلئسا  اّمنا  تلقف  همطاف .
نامدرم نیرتتسود  ارچ  تفگ : نینمؤملا  ّما  روطسم ، باوج  لاؤس و  زا  دعب  : » هک هدروآ  راربالا  عیبر  باتک  رد  يرـشخمز  دیوگ : فلؤم 

يراج یلع  یضترم  فک  رد  تانیاک  رورس  نهد  زا  بآ  تافو ، نیح  رد  مدید  هک  ادخ  هب  دوب و  رادیب  بش  رادهزور و  هتـسویپ  هک  دشابن 
يرداچ نینمؤملا  ّما  يدرک ؟ برح  يو  اب  هک  تشاد  نآ  رب  هچ  ار ، وت  دوب  نینچ  نوچ  متفگ  نم  دـیوگ : يوار  ار . نآ  دـیماشایب  وا  دـش و 

.« دوب رّدقم  نم  رب  تفگ  تسیرگ و  رایسب  هدیشک ، ور  رب 

: تبقنم

- مّلـس هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  رورـس - نآ  زا  باحـصا  يزور  : » هـک تـسا  يورم  هـنع - هللا  یـضر  ساـبع - نـبا  زا  ءادهّـشلا  ۀـضور  رد 
هناحبـس ّقح  نآ  تکرب  هب  دـنار و  ناـبز  رب  ار  نآ  مالّـسلا - هیلع  مدآ - هک  دوب  تاـملک  هچ  نییبّنلا ، ریخ  نیبنذـملا و  عیفـش  اـی  دندیـسرپ :

: دومرف درک ؟ لوبق  شاهبوت 
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[ يا هـک   ] نـیا هناحبــس  ّقـح  زا  درک  لاؤـس  ینعی  ّیلع ؛ تـبت  نا  نیــسح  نـسح و  همطاــف و  یلع و  دـّـمحم و  ّقـحب  هـّبر  نـع  مدآ  لأــس 
.« درک لوبق  ار  مدآ  هبوت  یلاعت  هّللا  نک . لوبق  نم  هبوت  نت  جنپ  نیا  ّقح  هب  نم ، راگدرورپ  0072224خ0 90 خ 

: یعابر
ابع لآ  نسح و  نیسح و  هب  ّبر  ایارهز  یلع و  دّمحم و  هب  ّبر  ای 

یلعالا ّیلع  ای  قلخ  ّتنمیبارس  ود  رد  متجاح  رآرب  فطل  زک 

: تبقنم

یلع لـیاضف  لوسر ، زا  ار  وـت  هچنآ  هک : مدیـسرپ  هنع - هللا  یـضر  يراـصنا - رباـج  زا  نم  : » هک تسا  يورم  ملاـس  یبا  زا  تاّدوـم  رد  مه 
رشبلا ریخ  یناحبس ، بیبح  ثیداحا  ینآرق و  صوصن  بجوم  هب  نییبّنلا  ریخ  زا  دعب  نینمؤملا  ریما  تفگ : رباج  نک . نایب  نم  اب  هدش  مولعم 

: متفگ سپ  تسا .
دناهدش رفاک  قیقحت  هب  ناشیا  تفگ : دنتشاد ؟ لد  رد  وا  توادع  ضغب و  هک  نانآ  ّقح  رد  ییوگ  هچ 

،ص:202 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« رفاک رگم  ار  یلع  درادن  نمشد  و 

: تبقنم

زا ار  نآرق  هروس  داتفه  مدرک  دنس  تفگیم : هک  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  مدینـش  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  دیزی  نب  مشاه  زا  تاّدوم  رد  مه 
.« بلاط یبا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ تّما  نیرتهب  متفگ : تّما . نیرتهب  زا  یقاب  و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر -

: تبقنم

متفگ يراصنا  بّویا  وبا  اب  نم  : » هک تسا  لوقنم  دـیزی  نب  دوسا  زا  سیق و  نب  ۀـمقلع  زا  بقاـنملا  رحب  بیطخ و  بقاـنم  تاّدوم و  رد  مه 
رب نیا  دوجو  اب  هتفایرد و  ربمغیپ  تبحص  فرش  وت  بّویا ، وبا  يا  هک  تفریم  هیواعم  گنج  هب  یلع  نینمؤملا  ریما  بناج  زا  هک  ینامز  رد 

کلاـم نب  سنا  مدوب و  هتـسشن  لوسر  تمدـخ  رد  نم  يزور  دوـسا ، همقلع و  يا  تفگ : یـشکیم ؟ ریـشمش  هّللا  اـّلا  هلا  ـال  هملک  نـالئاق 
يا تفگ : دمآ ، نوچ  بلطب . دومرف : تسا . راّمع  تفگ : تسیک ؟ رد  سپ  نیبب  ار  سنا  رم  تفگ  لوسر  دـیبنج . هناخ  رد  هک  دوب  هداتـسیا 

دـنور و ّتنج  هب  ناشیا  زا  یـضعب  دنـشکب و  ار  رگیدـکی  ریـشمش  هب  هکنانچ  حـیابق ؛ داسف و  دوش  رهاظ  نم  تّما  رد  هک  دـشاب  دوز  راّـمع 
یلع هک  یتسرد  هب  دننک . وا  تفلاخم  ملاع  لها  مامت  دنچره  ییامن ؛ یلع  تقفاوم  هک  دیاب  ینک ، هنیاعم  هعقاو  نیا  نوچ  خزود . هب  یضعب 

.« تسادخ يرادربنامرف  نم ، يرادربنامرف  تسا و  نم  يرادربنامرف  وا ، يرادربنامرف  و  تسار ؛ هار  زا  دنادرگیمنرب 

: تبقنم

ار یلع  نینمؤملا  ریما  ّقح  هک  سکره  : » تسا روطسم  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا - دّیس  مداخ  عفار ، تیاور  هب  تادّوم  رد  مه 
: تسین نوریب  لاح  هس  نیزا  هک  یتسرد  هب  دسانشن ،

.« هدروآ دوجو  هب  ار  وا  هدش  هلماح  ضیح ، تلاح  رد  شردام  ای  انّزلا  دلو  ای  تسا  قفانم  ای 

: تبقنم
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رکب و وبا  هک  لاونم  نیا  رب  ار  ربمغیپ  رابک  باحـصا  درمـشیم  هک  رمع  هّللا  دـبع  زا  مدینـش  : » هک تسا  لوقنم  لـئاو  یبا  زا  تاّدوم  رد  مه 
هک یلع  یضترم  تسین  رابک  باحصا  زا  رگم  هّللا ، دبع  يا  يدرم : تفگ  سپ  ناشیا . رد  ار  نینمؤملا  ریما  درمـشن  هریغ و  نامثع و  رمع و 

يرامشیمن
،ص:203 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يو هبترم  رد  ادـخ  لوسر  اب  ار ؛ هباحـص  زا  یکی  چـیه  وا  هب  دوشیمن  هدرک  سایق  تسا و  ربمغیپ  تیب  لها  زا  یلع  یـضترم  تفگ : ار ؟ وا 
هک یناـسک  نآ  ینعی  خــلا ؛ 1072224خ0 91 خ  ْمُُهتَّیِّرُذ » ْمُْهتَعَبَّتا  اوـُنَمآ ، َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  هـک  یتـسرد  هـب  تـسا و 

لوتب هّللا و  لوسر  اب  زین  یلع  یـضترم  تسادـخ و  لوسر  اب  مالّـسلا - اهیلع  همطاف - سپ  ار ، تاـیّرذ  ناـشیا  هب  متخاـس  هارمه  دـندیورگ ،
.« تسا

: تبقنم

رمع و رکب و  وبا  تفگ : هباحـص . نیرتـهب  زا  دوخ  ردـپ  زا  مدیـسرپ  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  لـبنح  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  زا  تاّدوـم  رد  مه 
هلهابم هیآ  مکح  هب  یلع  یضترم  دنزرف ، يا  تفگ : يدرواین ؟ نابز  رب  ار  یلع  یضترم  مان  ارچ  ردپ ، يا  متفگ : دش . شوماخ  سپ  نامثع ؛

3072224خ0 93 ُهَّللا » ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » مکح هب  لوسر و  تیب  لـها  زا  2072224خ0 92 خ  ُهَّللا » ُدـیُِری  امَّنِإ  : » مکح هب  تسا و  ربمغیپ  سفن 
.« وا هب  هباحص  زا  یکی  چیه  دوشیمن  ربارب  تسا ؛ نانمؤم  ریما  هالوم 4072224خ0 94 خ » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » ثیدح خ و 

: تبقنم

رانک رد  لوسر  كرابم  رـس  يزور  توم  ضرم  رد  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  رقاب - دّمحم  ماما  زا  تادّوم  باتک  رد  مه 
نآ رد  دندوب و  عمتجم  نیلـسرملا  دّیـس  5072224خ0 95 خ  لزاـن ]  ] ضویف لزنم  رد  راـصنا  رجاـهم و  دوب و  یلع  نینمؤملا  ریما  كّربـتم 

: دومرف هدرک ، ریما  يوس  هب  ور  ماگنه 
، ّتقر ترثک  زا  هچنانچ  دش ؛ هیرگ  رد  هّللا و  لوسر  ای  یلب  تفگ : ریما  ارم ؟ ياههدعو  يروآیم  اجب  ارم و  تیصو  ینکیم  لوبق  یخا ، ای 

تدابع ماگنه  هقاف  مایا  رد  هک  ياهچراپ  گنـس  هقان و  بسا و  هرز و  دوخ و  ریـشمش و  رایب  لالب ، يا  لوسر : تفگ  سپ  دـیدرگ . شوهیب 
. متسبیم مکش  رب 

ربب دراد ؛ ّقلعت  وت  هب  نم  هّصاخ  بابـسا  نیا  یخا ، ای  دومرف : هدرک ، ردـب  دوخ  تشگنا  زا  ار  يرتشگنا  سپ  دومن ، مایق  هدومرفب  لالب  نوچ 
رب ار  كّربتم  ياهزیچ  نآ  نینمؤملا  ریما  دشابن . هقیاضم  وت  اب  روما  نیا  رد  نم  زا  دعب  ار  سک  چیه  هک  دوخ  هناخ  هب  هنب  ار و  ياهزیچ  نیا 

.« درب دوخ  هناخ  هب  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  هدیلام ، هدید  رس و 

: تبقنم

رورـس زا  دـعب  هک : مدیـسرپ  رمع  نبا  زا  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هللا  یـضر  رمع - نب  ماّلع  عفان  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد 
وا رب  هک  تسا  یسک  تفگ : تسیک ؟ ساّنلا  ریخ  تانیاک ،

،ص:204 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: متفگ تسا . مارح  ربمغیپ  رب  هچنآ  تسا  مارح  يو  رب  تسا و  لالح  ربمغیپ  رب  هچنآ  تسا  لالح 

باوـبا ربـمغیپ  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  سک  نآ  تفگ : هدرک ، رافغتـسا  نآ  زا  دـعب  اـجک ؟ زا  لاؤـس  نیا  اـجک و  زا  وـت  تسیک ، نآ 
ار و وت  ارم و  زجب  دیایب  بنج  دجـسم  نیا  رد  هک  تسین  لالح  ار  يرگید  یلع ، ای  دومرف : تخاسن و  دودسم  ار  وا  باب  تسب و  ار  دجـسم 
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تداهـش هـجرد  هـب  نـم  ّتنـس  رب  ارم و  ياهدـهع  ماو و  ینکیم  ادا  ینم و  ثراو  یـصو و  تـسا و  بـجاو  وـت  رب  بـجاو  نـم  رب  هـچره 
.« یسریم

: تبقنم

هّللا یّلـص  رورـس - نآ  سّدقم  دقرم  فاوط  هب  امهنع - هللا  یـضر  رکب - وبا  یلع و  یـضترم  يزور  : » هک تسا  روطـسم  هقرحم  قعاوص  رد 
تعمس الجر  مدقا  تنک  ام  رکب : وبا  تفگ  رکب . وبا  يا  وت  وش  شیپ  ینعی  رکب ؛ ابا  ای  تنا  مّدقت  تفگ : ریما  دنتفریم . مّلـس - هلآ و  هیلع و 

نم زا  یلع  وا ، نأش  رد  تفگیم  هک  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  هک  يدرم  زا  موش  شیپ  هنوگچ  ینعی  هنم ؛ انا  یّنم و  ّیلع  هیف  لوقی  هّللا  لوسر 
!« میوا زا  نم  تسا و 

: تبقنم

یلع یـضترم  هک  دوب  هتـسشن  یعمج  اـب  رکب  وبا  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  یبعـش  زا  هقرحم  قعاوص  رد  مه 
اذه یلا  رظنیلف  هّللا  لوسر  اّنع  ۀلاح  هلـضفا  ۀبارق و  ۀبرقا  ۀلزنم و  سانلا  مظعا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  تفگ : هدومن ، شلابقتـسا  رکب  وبا  دمآ .

زا نیرتلضاف  تبـسن و  يور  زا  ناشیا  نیرتکیدزن  هبترم و  يور  زا  ناـمدرم  نیرتگرزب  يوس  هب  دـنک  رظن  دـهاوخ  سک  ره  ینعی  علاّـطلا ؛
.« یلع یضترم  ینعی  دش ، علاط  هکنیا  يوس  هب  دنک  رظن  سپ  لوسر ، هب  ام  زا  تلاح  يور 

: تبقنم

204 ص :  تبقنم ..... : نتم 204  یفشک  يوضترم ، بقانم 
.« تسام زا  رتلضاف  یلع  یضترم  ینعی  انلضفا ؛ ّیلع  هنع : هللا  یضر  رمع - تفگ  : » هک تسا  روطسم  هقرحم  قعاوص  رد 

،ص:205 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

.« یلع ۀنیدملا  لها  یضقا  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  دوعسم  نبا  زا  مکاح  كردتسم  هقرحم و  قعاوص  رد  مه 
ادخ هب  میربیم  هانپ  ینعی  نسح ؛ وبا  اهل  سیل  ۀلـضعم  نم  هّللاب  ذوعن  باطخلا : نب  رمع  تفگیم  : » هک تسا  لوقنم  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  و 

.« نسحلا وبا  ار  وا  رم  تسین  هک  ياهیضق  زا 
هباحص زا  یکی  چیه  دوبن  ینعی  یلع ؛ ّالا  شرعلا  نود  اّمع  ینولس  لوقی  هباحّـصلا  نم  دحا  نکی  مل  : » تفگ هک  تسا  يورم  دعـس  زا  مه  و 

.« یلع یضترم  رگم  شرع  ياوس  نم  زا  دینک  لاؤس  دیوگب  هک 
رتملاـع یـضترم  هک  یتـسرد  هب  ینعی  ۀنّـسلاب ؛ یقب  نم  ملعا  ّهنا  : » تفگیم هک  تسا  لوقنم  اـهنع - هّللا  یـضر  هشیاـع - نینمؤـملا  ّما  زا  و 

.« يوبن ّتنس  هب  تسا  هدنام  یقاب  هک  تسا  یسک 
یف هقفلا  هّللا و  لوسر  یف  رهـصلا  مالـسالا و  یف  مدـقلا  هل  ناک  ملعلا و  یف  عطاق  صرف  نم  تئـش  ام  یلعل  ناک  : » سابع هّللا  دـبع  تفگ  و 

هلئسم ره  ینعی   ) ملاع رد  هدنرب  نادند  زا  متساوخیم  هک  يزیچ  ار  یلع  یضترم  دوب  ینعی  لاملا ؛ یف  دوجلا  برحلا و  یف  ةدّجنلا  ۀنّـسلا و 
گنج و رد  يریلد  ّتنـس و  رد  ملع  تاـنیاک و  دّیـس  ار  وا  رم  رـسخ  دوب  مالـسا و  رد  تقبـس  ار  وا  رم  دوب  و  دومرفیم ) باوج  ار  هلکـشم 

.« لام رد  ششخب 
؛ ۀّمالا هذه  دحال  تناک  ام  ۀبقنم  رـشع  ینامث  یلعل  تناک  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  مه  هقرحم  قعاوص  یناربط و  طسوا  رد  و 
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.« ار تّما  نیا  زا  یکی  ره  تسین  دوبن و  هک  تفص  هدجیه  ار  یضترم  یلع  دوب  ینعی 

: تبقنم

، نیلقّثلا لوسر  ای  دیسرپ : ریما  تسیرگ . هدرک ، نینمؤملا  ریما  يوس  هب  ور  نیملاعلا  ّبر  لوسر  يزور  : » هک تسا  روطـسم  بقانملا  رحب  رد 
رارق ناشیا  هنیس  رد  وت  ضغب  هک  تسا  تّما  تلالـض  يارب  زا  نم  هیرگ  یخا ، ای  دومرف : هیرگ  يانثا  رد  رورـس  نآ  تسیچ ؟ هیرگ  بجوم 

. هتفرگ
هک ارم  تسا  هداد  ربخ  لیئربج  ینعم  نیا  زا  هدرک و  تنعل  ار  ناشیا  هناحبـس  ّقح  هکنآ  لاح  نم و  زا  دـعب  رگم  دـننادرگیمن  رهاظ  نونکا 

لاونم نیا  رب  وت  لآ  لاوحا  دیناسر و  دنهاوخ  اهتناها  وت  دالوا  وت و  هب  درک و  دنهاوخ  گنج  وت  اب  دننک و  ملظ  وت  ّقح  رد  ّلاض  هقرف  نیا 
رب قیالخ  ریاس  نم و  تّما  هاگنآ  ددرگ و  تّما  یلاو  مکاح و  مان  دّمحم  وت  دالوا  زا  یکی  هک  یمادام  ات  دوب  دهاوخ 

،ص:206 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دنوش و كدنا  مدرم  ّریغتم و  اهرهـش  نامز  نآ  رد  دندرگ و  نامداش  ناّبحم  دنوش و  راسنوگن  ناشيادـعا  دـنیامن و  عامتجا  وت  لآ  ّتبحم 

ضغب هک  دیروآ  ياجب  روفوم  یعس  نانمؤم ، هورگ  يا  دومرف : هدش ، لاحشوخ  رورس  نآ  سپ  ددرگ . لصاح  مدرم  نایم  رد  رورـس  حرف و 
كاـپ ار و  سجر  ناـشیا  زا  ربـب  تسا ؛ نم  لآ  یلع  لآ  ادـنوادخ ، تفگ : هتـشادرب ، تسد  ود  ره  دریگن و  رارق  امـش  لد  رد  شتآ  یلع و 

ار ّقح  دوخ و  تّزع  هب  راد  زیزع  تمایق و  مایق  ات  ار  ناشیا  لسن  نادرگم  عطقنم  ار و  ناشیا  نکم  راوخ  شاب و  ناشیا  رای  ار و  ناـشیا  زاـس 
.« دنشاب هک  اجره  راد  ناشیا  اب 

: تیب
: هل دمحم و  لآ  تسا و  سب  دّمحم  قشعیناوج  ینک و  یقشاع  رگا  يدعس 

یلع تمرح  زا  دمحم و  تّزع  زادنملاع  فارشا  هدید و  رون  تاداس 
یلتمم تسین  ناشتّبحم  زا  زورماکیلد  دَوب  خزود  هدعم  ماعط  ادرف 

یلهاج هب  رهوگ  تمیق  تسکش  ناوتنجنرم  دوش  رداص  ناشیا  زا  ياهدرخ  رگ 
یل نوحلاّطلا  هّلل و  نوحلاّصلا  : تسا هتفگ  نینوک  دّیس  هکنآ  رهب  زا 

: تبقنم

: هک تسا  لوقنم  مالّسلا - مهیلع  نیموصعم - همئا  زا  لیوط  دانسا  هب  یفطصملا  ریاشب  رد 
نادب یخا . ای  ار  وت  مهد  تراشب  هک  ماهدمآ  تفگ : هدـمآ ، نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  نادـنخ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - يزور  »

هک ار  یلع  هد  تراشب  دّـمحم ، يا  دـیامرفیم : هناحبـس  ّقح  هک  دروآ  نم  هب  نیملاعلا  ّبر  زا  ماـغیپ  نیا  نیما  لـیئربج  تعاـس  نیا  رد  هک 
: تفگ هدروآ  اـجب  رکـش  ماـمت  یتـقوشوخ  هب  نینمؤملا  ریما  هدژم  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  دـناتشهب . لـها  زا  یـصاع - عیطم و  وت - ناتـسود 

زین نم  ادـنوادخ ، تفگ : ارهز  همطاف  ءاسّنلا  ةدّیـس  سپ  مدیـشخب . یلع  ناّبحم  هب  ار  دوخ  ياهییوکین  همین  نم  هک  شاـب  هاوگ  ادـنوادخ ،
[ زین  ] ام شاب  هاوگ  ادنوادخ ، دنتفگ : هتفرگ ، هاوگ  ار  هناحبس  ّقح  زین  نیماما  نآ  زا  دعب  مدیشخب . یلع  ناّبحم  هب  ار  دوخ  ياهییوکین  همین 
؛ دیتسین رتمیرک  نم  زا  امش  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  هاگنآ  میدیـشخب . یلع  ناتـسود  هب  ار  دوخ  ياهییوکین  همین 

. مدیشخب یلع  ناتسود  هب  دوخ  ياهییوکین  زین  نم 
هب دـیتسین ؛ رتمیرک  نم  زا  امـش  دـیوگیم : دـناسریم و  مالـس  وت  تیب  لها  وت و  هب  هناحبـس  ّقح  دّـمحم ، يا  تفگ : هدـمآ ، لـیئربج  سپ 

.« دوخ رادید  اب  وا  ياهتمعن  تشهب و  مدینادرگ  يزور  ار  ناشیا  ار و  یلع  ناتسود  ناهانگ  عیمج  مدیشخب  مدیزرمآ و  هک  یتسرد 
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،ص:207 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

اب هنیدـم  دجـسم  رد  یفطـصم  دّـمحم  ایبنا  رورـس  يزور  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  ءادعّـسلا  تیادـه  رد 
اب ار  حون  شتوفـص و  اب  ار  مدآ  درگنب  دهاوخ  سکره  دومرف : رورـس  نآ  دمآ . یـضترم  یلع  ایلوا  هاش  هک  دوب  هتـسشن  هباحـص  زا  یعمج 
ار دّمحم  شدهز و  اب  ار  یسیع  شتلزنم و  اب  ار  سیردا  شتاجانم و  اب  ار  یسوم  شقالخا و  اب  ار  دواد  شتمشح و  اب  ار  نامیلس  شتکرب و 

رورـس نآ  تسا ؟ عمج  یلع  رد  لـیاضف  همه  نیا  هّللا ، لوـسر  اـی  تفگ : هباحـص  زا  یکی  ار . یلع  نم  ردارب  دـنیبب  هنییآ  ره  شتعاـطا ، اـب 
هکنانچ تسا ؛ هدرک  ربارب  ار  یلع  ربمغیپ  هدزاود  اـب  دوخ  دـیجم  مـالک  رد  هناحبـس  ّقح  هکلب  میوگیمن  دوخ  زا  نم  ار  نیا  و  یلب ، دومرف :

« انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » تفگ ار  یلع  6072224خ0 96 خ و  َمَدآ » یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : » تفگ ار  مالّسلا - هیلع  مدآ -
اَّمِإ َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ  : » تفگ ار  یلع  8072224خ0 98 خ و  ًاروُکَـش » ًادـْبَع  َناک  ُهَّنِإ  تفگ : ار  حون  7072224خ0 97 خ و 

َْتیَأَر َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  : » تـفگ ار  یلع  0172224خ0 100 خ و  ًامیِظَع » ًاْکُلم  ْمُهاـْنیَتآ  َو  : » تفگ ار  نامیلـس  9072224خ0 99 خ و  ًاروُفَک »
َنوـُفُوی : » تفگ ار  یلع  2172224خ0 102 خ و  یَّفَو » يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو  : » تـفگ ار  مـیهاربا  1172224خ0 101 خ و  ًارِیبَک » ًاْکُلم  َو  ًاـمیِعَن 

4172224خ0 104 خ و ِنِیبَْجِلل » ُهََّلت  َو  امَلْسَأ  اَّمَلَف  : » تفگ ار  لیعامسا  3172224خ0 103 خ و  ًاریِطَتْسُم » ُهُّرَش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلِاب 
ُْدبَْعلا َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَـجَو  اَّنِإ  : » تفگ ار  بّویا  5172224خ0 105 خ و  ِهَّللا » ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » تفگ ار  یلع 

َناک َو  : » تفگ ار  یسوم  7172224خ0 107 خ و  ًاریِرَح » َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اـِمب  ْمُهازَج  َو  : » تفگ ار  یلع  6172224خ0 106 خ و  ٌباَّوَأ » ُهَّنِإ 
ار دواد  9172224خ0 109 خ و  ًارُوفاک » اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  : » تفگ ار  یلع  8172224خ0 108 خ و  اِیبَن » ًالوُسَر 
« ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  : » تفگ ار  یلع  0272224خ0 110 خ و  ِضْرَْألا » ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  : » تفگ

اوُّلُح َو  ٌقَْربَتْسِإ  َو  ٌرْضُخ  ٍسُدنُس  : » تفگ ار  یلع  2272224خ0 112 خ و  اِیلَع » ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  : » تفگ ار  سیردا  1272224خ0 111 خ و 
4272224خ0 114 ِةاکَّزلا » َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ  : » تفگ ار  یـسیع  3272224خ0 113 خ و  ًاروُهَط » ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  َرِواسَأ 

اَّنِإ : » تفگ ارم  مدّـمحم  هـک  نـم  5272224خ0 115 خ و  َنوـُعِکار » ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنوـُتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  : » تفگ ار  یلع  خ و 
7272224خ0 ًاریِْجفَت » اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  : » تفگ ار  یلع  6272224خ0 116 خ و  ْرَْحنا » َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ََرثْوَْکلا  َكاْنیَطْعَأ 

8272224خ0 118 خ ًاریِسَأ » َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  دومرف : وا  نایب  رد  117 خ و 
: يدلاول

ایربک مَلَع  ار  دبا  وت  زکرهگ  یگرزب  رحب  لزا  يا ز 
ار دنمدرخ  درم  بجع  تسینترد  رب  دوش  كاخ  ناهج  ود  رگ 

اهتنمیب  تّزع  ارت  دادنانچنآ  ناهج  دنوادخ  هکناز 
امس رب  الثم  دراگن  شقنرکف  کلک  رگا  وت  تاذ  تّزع  ،ص:208  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ایض زا  ناهج  هب  ددرگ  هنیاکرهم  راونا  هب  شقن  نآ  دوش  هب 
ارت رم  دَوب  هک  نیکمت  همه  نیزدروآ  ترظن  شیپ  وچ  خرچ 

: يونعم يولوم  اج  يزیخب ز  میظعت  هب  وت  مهدید  ِهاگ  شاهتفیش  يوش  وت  مه 
دنکیم تمالس  ناتسم  یلع ، نادیم  ردفص  يودنکیم  تمالس  ناتسم  یلع ، نادرم  رورس  يا 

دننکیم تمالس  ناتسم  فدص ، هبعک  يّرد و  وتفرش  هدید  فجن  وت  زا  فجن ، هاش  نید ، هاش  يا 
دننکیم تمالس  ناتسم  وت ، رارسا  مرحم  ياوت  راوخمغ  سنوم و  يا  وت ، رادلد  ربلد و  يا 
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دننکیم تمالس  ناتسم  ام ، دوبعم  دباع و  ياام  دوصقم  دصقم و  يا  ام ، بولطم  بلاط و  يا 
دننکیم تمالس  ناتسم  وت ، جارات  ناهش  جاتوت  جارعم  یبن  شود  وت ، جات  اولاعت » لق   » يا

دننکیم تمالس  ناتسم  یضترم ، يا  یبتجم ، ياابع  کی  رد  یفطصم  اب  یفطصم ، كاپ  رون  يا 
دننکیم تمالس  ناتسم  مرک ، ناک  اخس ، رحبمرتحم  ایند  نید و  رد  مشتحم ، هاش  ریم و  يا 
دننکیم تمالس  ناتسم  يرد ، ار  دّمحم  ملعيرس  ار  ملاع  نادرم  يرب ، نایصع  همه  زا  يا 

دننکیم تمالس  ناتسم  یلماک ، وت  نید  ملع و  ردیلو  تمان  نیمز  ردنا  و  یلع ، تمان  امس  ردنا 
دننکیم تمالس  ناتسم  دننکیم ، تیادف  ار  ناجدننکیم  تناج  یتسم ز  دننکیم ، تمالغ  ار  ناج 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، نید  ماما  نآ  ابور  وت  روآ  فجن  يوس  يوبکشم ، حبص  داب  يا 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  ردیح  ّیح  نآوگب  ار  رمحا  يور  نآ  وگب ، ار  رتخا  رون  نآ 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  اّقس  ضوح  نآوگب  ار  اهناج  حابصم  وگب ، ار  اهلد  حاتفم 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، نونکم  يؤلؤل  ابوگب  نون  یفک و  لق  اب  وگب ، نوتیز  اب  نیت و  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  نادرم  هاش  نآوگب  ار  نادیم  درم  نآ  وگب ، ار  نادزی  ریش  نآ 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  نآرق  عمج  نآوگب  ار  ناّمع  رحب  نآ  وگب ، ار  نامیا  عمش  نآ 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  هّللا  تّجح  نآوگب  ار  هّللا  تردق  نآ  وگب ، ار  هّللا  تیآ  نآ 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  قطان  نآرقوگب  ار  قداص  هاش  نآ  وگب ، ار  قشاع  ِقوشعم 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، رثوک  یقاس  ابوگب  ربنم  بحاص  اب  وگب ، ربنق  هجاوخ  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، راّرک  ردیح  ابوگ  رادلد  ِلد  نآ  اب  وگ ، راّفک  لتاق  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، ریّبش  ّربش و  ابوگ  ریهطت  تیآ  اب  وگ ، ریدقت  فراع  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، قداص  رفعج  ابوگب  رقاب  نید  رون  اب  وگب ، دباع  نید  نیز  اب 
دننکیم  تمالس  ناتسم  یقح  رون  وت  هاش  ياکیقّتم  نادّیس  اب  یقن  و  وگ ، یقت  اب  مه 

 *** دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، يدهع  یلاو  ابوگب  يدهم  رکسع و  اب  وگب ، يداه  نید  ریم  اب  ،ص:209  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دننکیم تمالس  ناتسم  یلع ، رثوک  یقاس  يادننکیم  تمالس  ناتسم  یلع ، رورپنید  هاش  يا 

دننکیم تمالس  ناتسم  یفطصم ، نیشناج  ياارس  ود  رد  اجّدلا  ردب  ایلوا ، زارفرس  يا 
دننکیم تمالس  ناتسم  ناهج ، ِناناج  ِناج  ياناکم  نوک و  هدنراد  ناوج ، ریپ و  هشنهاش 
دننکیم تمالس  ناتسم  وت ، نییّلع ز  يالعاوت  مه ز  نیقلت  نییآ  وت ، نیکمت ز  وت ، نیولت ز 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، رثوک  یقاس  ابور  وت  روآ  فجن  يوس  وبکشم ، میسن  يا  ناه 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، باطقا  هلبق  ابوگ  بابحا  هدبز  اب  وگ ، باحصا  هودق  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، راّرک  ردیح  ابوگ  رارحا  ربهر  اب  وگ ، راربا  رورس  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، راتخم  دّیس  ابوگ  راکنا  مداه  اب  وگ ، راّفک  لتاق  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، راهطا  هدبز  ابوگ  راثآ  عدبم  اب  وگ ، رارسا  أدبم  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، تمه  ندعم  ابوگب  تمکح  نزخم  اب  وگب ، ّتنج  نزاخ  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، تمحز  یحام  ابوگب  تمحر  تیآ  اب  وگب ، تّزع  تیار  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، لماع  ملاع  ابوگب  لماک  لصاو  اب  وگب ، لداع  مکاح  اب 
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دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، لوقعم  لقاع و  ابوگ  لوتقم  لتاق و  اب  وگ ، لوبقم  لباق و  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، فوشکم  فشاک و  ابوگ  فوصوم  فصاو و  اب  وگ ، فورعم  فراع و  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، دوهعم  دهاع و  ابوگ  دومحم  دماح و  اب  وگ ، دوصقم  دصاق و  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگ ، قوشعم  قشاع و  ابوگ  قوبسم  قباس و  اب  وگ ، قوطنم  قطان و  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، قیاف  قذاح  ابوگب  قیاش  قشاع  اب  وگب ، قداص  قطان  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، یلعا  تیار  ابوگب  یندا » وا   » زار اب  وگب ، يوجن  تیآ  اب 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، رهظَم  رهظُم  ابوگب  ربهر  رورس  اب  وگب ، ردفص  ردیح  اب 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  متاخ  ناهربوگب  ار  ملاع  ناناج  وگب ، ار  ملاع  ناج  نآ 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  ّتبحم  قشعوگب و  ار  تکوش  لابقا و  وگب ، ار  ترصن  حتف  نآ 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  انعر  ناتسبوگب  ار  ابیز  ناناج  وگب ، ار  ایند  ناطلس 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  مّلسم  هاروگب  ار  مّظعم  هام  وگب ، ار  مّرکم  هاش 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  نآرق  عومجموگب  ار  ناقلخ  عوبطم  وگب ، ار  ناویح  عوبنی 
دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  تیامح  ِهاگوگب  ار  تیاده  هار  وگب ، ار  تیالو  هاش 

دننکیم تمالس  ناتسم  وگب ، ار  ناتسم  دوجسموگب  ار  نافرع  دوبعم  وگب ، ار  نامیا  دوصقم و 
دننکیم  تمالس  ناتسم  وگب ، یفشک »  » ربلد ابوگب  یّفص 0372224خ0 119 خ  ربهر  اب  وگب ، یفجن  رورس  اب 

،ص:210 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

- ههجو هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  قطان  ماما  زا  ریّسلا ، بیبح  یناث  دّلجم  رد 
رتبوبحم لیاضف  نآ  هک  تسا  هیطع  هد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - زا  ارم  ساّنلا ، اـهّیا  دومرف : هدـمآرب ، هفوک  دجـسم  ربنم  رب 

نیرتکـیدزن تفگ : مّیود ) ترخآ ؛ اـیند و  رد  ینم  ردارب  دومرف : لوسر  هکنآ ) لوا  دـنکیم . عولط  نآ  رب  باـتفآ  هچنآ  زا  نم  دزن  تسا 
لباقم ناوخا  لزانم  هچنانچ  دوب ، دـهاوخ  نم  لزاـن  ضویف  لزنم  ربارب  تشهب  رد  وت  لزنم  تفگ : مّویـس ) تماـیق ؛ زور  رد  نم  هب  یقیـالخ 

: دومرف مراهچ ) دشابیم ؛ رگیدکی 
: تفگ مشـش ) نم ؛ تّما  باحـصا و  رب  تماـیق  ماـیق  اـت  یماـما  ینم و  ماـقم  میاـق  تفگ : مجنپ ) نم ؛ صاوـخ  تیب و  لـها  رد  ینم  ثراو 

یلو ینم و  دـهعیلو  وت  تفگ : متـشه ) نم ؛ تیعر  نایم  رد  یلدـع  هب  میاق  وت  تفگ : متفه ) نم ؛ روضح  تبیغ و  رد  ینم  لها  هدـنرادهگن 
یخزود تشهب و  هدننکتمسق  وت  دومرف : مهد ) ادخ ؛ نمشد  نم ، نمشد  تسا و  نم  نمـشد  وت  نمـشد  تفگ : مهن ) تسادخ ؛ یلو  نم ،

.« ار مما  رم 

: تبقنم

- مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - : » هک تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  یمزراوخ  دّیؤملا  وبا  بقانم  روکذم و  باتک  رد  مه 
نیمز نامـسآ و  درک . ضرع  ناشیا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  نم و  تّوبن  درک ، قلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  نوچیب  عناـص  نوچ  دومرف :
یسک یقش  ددرگ و  دیعس  ام  هلیسو  هب  هک  تسا  یـسک  تداعـس  بحاص  سپ  تفای . ضیوفت  ود  ره  ام  هب  نید  رما  دندومن و  لوبق  ود  ره 

.« ددرگ التبم  تواقش  هب  ام  تعباتم  مدع  ببس  رب  هک  تسا 
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: تبقنم

دوب و هداد  نینمؤملا  ریما  تسد  هب  دوخ  تامم  تاـیح و  تلاـح  رد  تارّهطم  جاوزا  راـیتخا  ةولّـصلا - هیلع  تاـنیاک - دّیـس  هکنآ  ناـیب  رد 
رتفد رد  یفوک و  مثعا  خـیرات  رد  هدادـن . يرگید  تسد  هب  ار  دوخ  هجوز  قالط  رما  رد ]  ] سک چـیه  هدـش ، ادـیپ  ایند  ات  هک  دـنامن  یفخم 

تیاصو راثد  تیاده  راعـش  تیالو  بانج  لمج ، برح  هعقاو  زا  دعب  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  لوا  دّلجم  بابحالا و  ۀضور  یناث 
هتـسشن هرـصب  یلاها  نانز  اب  هشیاع  هک  دید  دـمآرد . هتـشگ  نوذأم  ندـمآرد ، ناذـیتسا  زا  دـعب  درب و  فیرـشت  هشیاع  لزنم  هب  دوخ  راثآ ،

قفر و هب  نینمؤملا  ریما  دنتسیرگیم .
،ص:211 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

کّـسمتم وت  و  ّنکتویب » یف  نرق  : » هک تسا  نیا  ینامّزلا  رخآ  ربمغیپ  نانز  نأش  رد  ینّابر  باطخ  تفگ : دـناوخ و  زیمآباتع  باتک  یمرن 
اب ارم  تبارق  برق و  تبـسن  هک  يدوجو  اب  دوبن . وت  لاـح  بساـنم  هک  یتشگ  يروما  بکترم  دومن و  ور  ار  وت  هک  ییاـطخ  هبـش  هب  يدـش 

مهّللا هالوم . ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » هک يدوب  هدینش  رّرکم  رورس  نآ  زا  یتسنادیم و  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپتلاسر - ترضح 
تقفاوم تقفارم و  ملع  نم  نادـناعم  اب  یتشاد و  كولـسم  نم  هب  توادـع  قیرط  هاداع 1372224خ0 120 خ ،» نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو 

باجح 2372224خ0 121 خ» ءارو  نم  ّنهولئـسف  : » تمـصع هدرپ  هریاد  زا  ور  ارچ  یتفای ، نید  رد  نانمؤم  تموما  هبترم  نوچ  یتشارفا و 
نامز رد  هنیدـم  بوص  هب  ییامن و  رارقا  شیوخ  ياطخ  رب  هک  تسا  نآ  باوص  نونکا  یـضم - ام  یـضم  هکنآ - مـالک  لـمجم  یتفاـترب ؟
.« تساخرب وا  دزن  زا  تفگب و  نیا  دسر . وت  هب  لجا  ات  یشاب  دوب  هتشاذگ  اجنآ  ار  وت  يوبن  سّدقم  ترضح  هک  یلزنم  هب  يدرگناور و 

هک یناکم  رد  ثراحلا  تنب  هیفـص  دـیامرف ، مّلکت  نیملـسملا  ّما  اب  نینمؤملا  ریما  بانج  هکنآ  زا  شیپ  : » هدروآ یفوک  مثعا  نبا  حوتف  رد  و 
ینعی عیمجلا ؛ قرفم  ای  بابحالا و  لتاق  ای  دنتفگ : نیعمجا  هدزتبیصم  نانز  ریاس  درک و  هحون  دایرف و  دوب ، یعازخ  فلخ  هّللا  دبع  هجوز 

: هک تفگ  فلخ  هّللا  دبع  هجوز  دندرک و  زاغآ  نتفگ  هوای  تیعمج و  هدننکناشیرپ  يا  ناتسود و  هدنشک  يا 
: تفگ هدرک ، وا  بناج  هب  هاگن  نینمؤملا  ریما  دانادرگ و  میتی  ار  وت  نادنزرف  ّلج - ّزع و  يادخ -

وت ّمع  ردب و  زور  رد  ار  وت  ّدج  هک  اریز  ییوگدب ؛ يریگنمشد و  ارم  هکنآ  رب  منکیمن  تمالم  ار  وت  نم  هک  هیفص  يا  شاب  هاگآ  نادب و 
هنیآ ره  تسا - معز  ار  وت  هکنانچ  مدوبیم - امـش  هّبحا  هدنـشک  نم  رگا  ماهدروآ و  لتق  هب  لـمج  برح  رد  ار  وت  جوز  دـحا و  زور  رد  ار 

میاشگب و هناخ  نیا  رد  هک  مدرک  نآ  دـصق  نم  تفگ : هدومرف ، لابقا  هشیاع  بناج  هب  سپ  تسارـس . نیا  رد  هک  ار  يدـحا  ره  متـشکیم 
فیّـسلا ۀـیقب  زا  رگید  یعمج  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  هک  دومرف  هناخ  هب  تراـشا  منارذـگب و  تسایـس  غیت  هب  دـشاب  هناـخ  نیا  رد  هک  سکره 

نیا تبیه  زا  هدیـسر  تبیـصم  نانز  ریاس  هشیاع و  مهاوخیم . ناناملـسم  تمالـس  تیفاع و  نم  نکیل  دـندوب ؛ یفتخم  نآ  رد  لمج  برح 
تساخرب و درک ، مامت  هشیاع  اب  هتـشذگ  تایاکح  حیاصن و  هکنآ  زا  دعب  دـندش و  شوماخ  هدرک ، تشرد  نانخـس  هیرگ و  كرت  باطخ 

. دش ناور 
مسر هب  ار  نسح  هدازهاش  ینعی 3372224خ0 122 خ  تلایا  تلالج و  ناتـسوب  رورـس  تلاسر و  تّوبن و  هچنغ  رگید  زور  هک  تسا  لقن 

: تفگ هدمآ ، 4372224خ0 123 خ  نسح ]  ] ماما داتسرف . هشیاع  هناخ  هب  تلاسر 
هب یماغیپ  يزادرپن ، هنیدم  رفس  زیهجت  هب  نامز ، رد  رگا  هک  هنازرف  مدآ  دیرفایب  هناد و  تفاکـشب  هک  يادخ  نادب  دیامرفیم : نینمؤملا  ریما 

وت ار  نآ  تیفیک  هک  يرما  رب  منک  هیبنت  ار  وت  متسرف و  وت 
،ص:212 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نوچ دفابب . پچ  بناج  تساوخیم  دوب ، هتفاب  تسار  بناج  درکیم . هناش  دوخ  رـس  تقو  نآ  رد  هشیاع  دـیوگیم  يوار  ینادیم . کین 
راب تفگ : شیوخ  مدـخ  صاوخ و  اب  تسجرب و  یناکم  زا  نامز  رد  هتفابان  ار  دوخ  يوسیگ  رـسیا  قش  دـیناسر ، ماغیپ  نیا  نسح  هدازهاـش 
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رهاظ شاهرشب  رد  بارطضا  لامک  و  مرادن ، هنیدم  هب  نتفر  زج  هراچ  چیه  هک  دیوش  لوغشم  هنیدم  رفـس  يزاسراک  هب  دیهن و  هلحار  رب  ارم 
وت دیناسر و  ماغیپ  نیمه  دـمآ ، وت  دزن  سابع  نب  هّللا  دـبع  نینمؤملا ، ّما  ای  تفگ : هشیاع  اب  بلح  ینب  زا  هرـصب  ياسؤر  ءاسن  زا  یکی  دـش .
هناخ زا  تساخرب و  بضغ  هب  يو  هکنانچ  میدینـش ؛ وا  اب  هلداـجم  هلواـقم و  نیح  رد  ار  وت  زاوآ  همه  اـم  هک  يدـینادرگ  دـنلب  وا  هب  نخس 

هچ نونکا  يدومنن . وا  لوق  هب  لابقا  چـیه  دـنار ، نخـس  هلوقم  نیا  زا  وت  اب  دـمآ و  دوخ  نینمؤملا  ریما  ینعی  ناوج  نیا  ردـپ  تفر و  نوریب 
؟ داد تسد  ار  وت  بارطضا  همه  نیا  وا  رسپ  لوق  هب  هک  داتفا 

- ربمغیپ هناخمـشچ  ود  ره  رب  رظن  دـهاوخ  سکره  تسا . لوبق  لـها  هدـید  رون  و ]  ] لوتب دـنزرف  لوسر و  طبـس  ناوج ، نیا  تفگ : هشیاـع 
دیـسوبیم و ار  وا  لوسر  مدـید  نم  هک  قـیقحت  هب  و  دـنک . وا  دـنزرف  نیا  نامـشچ  هب  رظن  هک  دـیاب  دزادـنا ، مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

كولس قیرط  زجب  هک  هداد  عالّطا  يرما  رب  ارم  هداتسرف  یماغیپ  وا  تسد  هب  شردپ  و  دینادرگیم . قصلم  شدوخ  رهطا  هنیس  هب  دییوبیم و 
نایم دوب . هدیـسر  یلقن  میانغ  زا  يزور  ار  ترـضح  تفگ : دومن ، راسفتـسا  رما  نآ  تیفیک  زا  نز  نآ  مرادن . رگید  ییاود  ندومیپ  هنیدـم 
بلط نآ  رد  میدـیبلط و  یبیـصن  هصح و  باصن  نآ  زا  ترـضح  نآ  تارّهطم  تاـجوز  ینعی  زین  اـم  دومرفیم . تمـسق  دوخ  ياـبرقلا  وذ 

زا حاحلا  و  دیدرک . هغلابم  هک  تسا  سب  تفگ : هدوشگ ، تمالم  هب  نابز  بلاط  یبا  نب  یلع  میدـینارذگ . لادـتعا  ّدـح  زا  هغلابم  حاحلا و 
نانخـس ار  وا  وا و  رب  میدومن  مّکحت  زین  اـم  درک . رایـسب  عیرقت  خـیبوت و  ار  اـم  دـیتخاس و  روضحیب  لوـلم و  ار  ترـضح  هدـینارذگ  دـح 

دیاش ینعی  5372224خ0 124 خ  َّنُْکنِم » ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِدـُْبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یـسَع  : » دـناوخ ام  رب  تیآ  نیا  وا  میتفگ و  زیمآتنوشخ 
. ار وا  دهد  ضوع  لدب و  امش  زا  رتهرس  رتهب و  وا  راگدرورپ  درآرد ، تاقّلطم  هزوح  رد  ار  امش  درادب و  امش  زا  تسد  وا  رگا  هک  دوب 

، دش بضغ  رد  میدومن  وا  رب  هک  ام  لوق  تظلغ  یتشرد و  زا  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - میدوزفا . یتشرد  تنوشخ و  رد  زین  ام 
دوخ لیکو  ار  وت  متخاس و  ضّوفم  وت  هب  مدروآرد و  وت  راـیتخا  هضبق  رد  ار  ناـشیا  قـالط  نم  یلع ، يا  دومرف : هدرک  یلع  بناـج  هب  رظن 

. دوش وحم  یبّنلا  ءاسن  ای  رتفد  زا  وا  مان  یهد ، قالط  نم  لبق  زا  وت  هک  ناشیا  زا  مادکره  هک  مدینادرگ 
هیبنت ینعم  نیا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  ارم  هدومنن ، تاـمم  تاـیح و  ناـیم  قرف  هدومرف و  قـالطا  وا  هب  ار  اـم  قـالط  رما  ترـضح  نآ  نوچ 

يزیچ ادابم  مشیدنایم  یّلک  قارف  زا  نم  نونکا  دنکیم .
،ص:213 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تمدخ تداعـس  تاقالم و  تلود  زا  ناهج  نآ  رد  موش و  يرب  لوسر  زا  هک  مسرتیم  درک و  ناوتن  رّوصت  نآ  كرادت  هک  دور  شنابز  رب 
.« منام مورحم  وا 

: هیبرع
: تیب فلخ  نم  بیبحلا  دقفلام  وفلخ  هتمدع  ءیش  لّکل 

تسا نتساخرب  وت  يوک  رس  لکشمتسین ز  لکشم  ناهج  ناج و  زا  نتساخرب 

: تبقنم

هاگان هک  دوب  هدـمآ  دورف  ایرد  رانک  رب  بآمتیالو  هاش  بانج  هیواعم ، هبراـحم  ماـیا  رد  : » هک تسا  لوقنم  ینرع  هّبح  زا  ةّوبنلا  دـهاوش  رد 
نم دومن : ضرع  درم  نآ  مالّـسلا . کـیلع  دومرف : باوج  رد  ریما  نیقّتملا . ماـما  نینمؤـملا و  ریما  اـی  کـیلع  مالّـسلا  تفگ : هدـمآ ، يدرم 

. تشاد تنوکس  اجنآ  رد  هک  درک  هراشا  يرید  هب  و  رید ؛ نیا  بحاص  ما ، ایخول 6372224خ0 125 خ  نب  نوعمش 
وت شیپ  ار  نآ  ییامرفب  رگا  دناهتفرگ . ثاریم  لیبس  رب  رگیدکی  زا  مالّـسلا - هیلع  یـسیع - باحـصا  هک  تسا  لیجنا  باتک  ام  دزن  تفگ :
رد دناوخ و  يو  تّما  تالامک  فاصوا و  و  مالّسلا - ةاولّـصلا و  هیلع  لوسر - تعن  رد  دروآ ، باتک  درم  نآ  رایب . دومرف : مناوخب ؟ هدروآ 

قرـشم لها  نید ، بسن و  تبارق و  رد  نییبّنلا  متاخ  هب  دشاب  برقا  هک  يدرم  دیآ  دورف  رید  نیا  رانک  رد  يزور  هک  دوب  روطـسم  شرخاوا 
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موی یف  حیرلا  هب  تّدتشا  دامر  نم  هدنع  نوها  اینّدلا  : » دوب موقرم  ریما  تبقنم  رد  زین  هملک  دنچ  نیا  دیامن و  هلتاقم  برغم  لها  هب  دیارایب و 
رتلهـس ایند  ینعی ، ةداهـش » هعم  لتقلا  هّللا و  ناوضر  هل  رـصّنلا  نامّظلا و  هبرـشی  ءام  تبرـش  نم  هیلع  نوها  هّللا  ّبح  یف  توملا  فصاـع و 

هک یبآ  ندیـشون  زا  وا  رب  تسا  رتناسآ  ادـخ  یتسود  رد  ندرم  و  تخـس ، داب  زور  رد  دـشاب  هدـش  تخـس  هک  يرتسکاخ  زا  وا  دزن  تسا 
ثوعبم یبن  نوچ  تفگ : درم  نآ  سپ  تداهـش . اب  ندش  هتـشک  تسا و  یلاعت  يادخ  ياضر  ار  وا  رم  نداد  يرای  و  هنـشت ، ار  وا  دشونیم 

- نینمؤملا ریما  مشاب . وت  اب  هدرم  هدنز و  ات  مدرک  دهع  هدش  فّرـشم  وت  تمدخ  هب  يدمآ  دورف  اجنآ  وت  نوچ  مدروآ و  نامیا  يو  هب  دـش ،
: دنار نایب  تغالب  نابز  هب  سپ  زین . راّضح  تسیرگب و  ههجو - هّللا  مّرک 

ارم تسا  هدینادرگن  هک  ار  يادخ  رم  رکـش  ینعی ، راربالا » باتک  یف  ینرکذ  يّذلا  هدمحا  ایـسنم و  هدنع  یل  هل  لعجی  مل  يذلا  هّلل  دمحلا  »
نمؤم درم  نیا  دومرف : ینرع  هّبح  هب  سپ  دوخ . راربا  باتک  رد  ارم  تسا  هدرک  دای  هک  ار  سکنآ  رم  میوگیم  رکـش  شومارف و  دوخ  دزن 

اب هک  ریرهلا  ۀلیل  رد  هرخآلاب  يدرک و  بلط  ار  يو  يدیناروخ ، مدرم  هب  ماعط  تشاچ  ماش و  نوچ  رادهگن . دوخ  اب  ار 
،ص:214 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

، هدرپس كاخ  هب  هدـمآ  دورف  شربق  رد  هدومن ، ادا  هزانج  زاـمن  يو  رب  نینمؤملا  ریما  هیلع . هّللا  ۀـمحر  تشگ - دیهـش  دـش ، برح  هیواـعم 
.« تسا نم  تیب  لها  زا  تسا و  نمؤم  درم  نیا  ینعی ، یتیب » لها  نم  نمؤم و  لجر  اذه  : » دندومرف

: تبقنم

رد هک : دناهتفگ  نینچ  فلس  نالقان  : » هک تسا  روطسم  ةّوبنلا  جراعم  ریّسلا و  بیبح  ءافصلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  ةّوبنلا و  دهاوش  رد 
، تشگ ّبترم  باتک  ملق  تاود و  دـندروآ و  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  ار  ورمع  نب  لیهـس  نوچ  حلـص  طرـش  دادـعت  زا  دـعب  هیبیدـح  حـلص 

لیهـس دـیامن . مایق  هماندـهع  تباتک  هب  ات  درک  بلط  ار  يراـصنا  یلوخ  نب  سوا  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يوبن - سّدـقم  ترـضح 
: سیونب دومرف ، ار  یلع  نینمؤملا  ریما  رورس  نآ  لیهس ، سامتلا  ربانب  دسیونب . یلع  وت  ّمع  رسپ  هک  دیاب  دّمحم ، يا  تفگ :

ناناملسم مهّللا . کمـساب  سیونب  تسا ؟ سک  هچ  هک  میـسانشن  ار  نمحر  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : لیهـس  میحّرلا . نمحّرلا  هّللا  مسب 
دیس هدومرفب  نینمؤملا  ریما  مهّللا . کمساب  سیونب  یخا ، ای  دومرف : لوسر  میسیونیمن . يزیچ  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  زا  ریغب  ام  دنتفگ :

هب فارتعا  ام  تفگ : لیهـس  تشون . ار  نآ  ریما  هّللا ، لوسر  دّـمحم  هیلع  یـضق  ام  اذـه  سیونب : تفگ  نآ  زا  دـعب  دومن . لـمع  نیلـسرملا 
لوسر ظفل  یخا ، ای  دومرف : رورـس  نآ  میدرکیمن . عنم  وا  هناخ  ترایز  زا  ار  وت  ییادـخ  لوسر  وت  میتسنادیم  رگا  میرادـن و  وت  تلاـسر 

هّللا ال و  تفگ : ریما  دومرف ، تلالد  هّللا  لوسر  ظفل  وحم  هب  ار  ریما  رورـس  نآ  نوچ  سیونب . هللا  دبع  نب  دّـمحم  شیاج  هب  زاس و  وحم  هّللا 
هحلاـصم نیا  زا  نم  اـّلا  نک و  وحم  ار  هّللا  لوسر  یلع ، يا  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  یتـیاور  هب  منادرگ و  وحم  ار  تلاـسر  فـصو  نم  هک 

يا راذگب  دومرف : رورس  نآ  دنک . لزع  تموکح  نیا  زا  ار  كرشم  ات  درب  ریشمش  هب  دوخ  تسد  هتشاذگ ، ار  هفیحص  نینمؤملا  ریما  مرازیب .
ار هفیحص  نآ  لوسر  منک . وحم  ار  هملک  نیا  نم  هک  دیآیم  عنام  وت  بناج  هب  میظعت  بدا و  تاعارم  ارم  هّللا ، لوسر  ای  دومرف : ریما  یخا .
و تشون . هّللا  دبع  نب  دّـمحم  زاجعا  قیرط  زا  دوخ  دوب ، هتـشونن  طخ  زگره  هک  نآ  اب  یتیاور  هب  و  درک . وحم  ار  هّللا  لوسر  ظفل  هتفرگرب ،

نب رمع  هفاـحق و  رکب  یبا  ناناملـسم  زا  درآ و  ریرحت  کلـس  رد  ار  هملک  نیا  اـت  دومرف  ار  نینمؤملا  ریما  هدرک  وحم  دوـخ  دـنیوگ  یـضعب 
هّللا یضر  لیهـس - نب  لدنم  وبا  هملـسم و  نب  دّمحم  حاّرج و  هدیبع  وبا  ناّفع و  نب  نامثع  صاّقو و  دعـس  فوع و  نب  هّللا  دبع  باّطخلا و 

تداهـش رگید  یعمج  ضفح و  نب  رکب  يزعلا و  دبع  نب  بطیوخ  راّفک  زا  دـندومن و  تبث  هفیحـص  نیا  رب  ار  دوخ  هفیرـش  یماسا  مهنع -
ار دوخ 

،ص:215 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رورس نآ  دندش ، غراف  همانحلص  ریرحت  زا  نوچ  دنتسج و  شیرق  هب  لّسوت  رکب  ونب  دندمآ و  ربمغیپ  دهع  رد  هعازخ  ونب  دنتشون و  اجنآ  رد 
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رکـشل رد  هعقاو  نآ  هنیع  هب  دومن و  دـهاوخ  ور  هعقاو  نیا  لـثم  زین  ار  وت  یخا ، اـی  دومرف : هدروآ ، نینمؤـملا  ریما  بناـج  هب  نویاـمه  يور 
نوچ تفای . رارق  حلـص  رب  تبقاـع  هدـیماجنا ، لوط  هب  هلتاـقم  هلباـقم و  تّدـم  هیواـعم  و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  ناـیم  هک  نیّفص 

نب یلع  سیونب : زاس و  وحم  ار  نینمؤملا  ریما  ظفل  تفگ : هیواعم  تسا ، یلع  نینمؤملا  ریما  هحلاـصم  باـتک  نیا  هک  دنتـشونیم  هماندـهع 
نینمؤـملا ریما  مدوـمنیم . يو  تعیاـبم  تعباـتم و  مدرکیمن و  هلتاـقم  يو  اـب  تسا  ناـنمؤم  ریما  یلع  متـسنادیم  نم  رگا  هک  بلاـط  یبا 

ءاشنا دش - دهاوخ  هتشون  لیصفت  لیبس  رب  تعاجـش  باب  رد  هکنانچ  دیوگیم ». هیواعم  هکنانچ  مه  دیـسیونب  هّللا ، لوسر  ای  قّدص  تفگ :
. یلاعت هّللا 

: تبقنم

یلع نینمؤملا  ریما  عبات  رکـشل  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - : » هک تسا  يورم  یملـسا  هدیرب  زا  هیدـهاز  ءادعّـسلا و  تیادـه  رد 
. مدوب ریما  باکر  مزالم  زین  نم  داتسرف و  نمی  هب  هدومن 

تیاکش نم  امش ؟ ریما  بحاص و  تبحص  دوب  هنوگچ  رفـس ؟ دوب  نوچ  دیـسرپ : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  میدمآ ، نوچ 
. يو زا  درکن  تیاکش  یسک  نم  زا  ریغ  يو و  زا  مدرک 

لوسر ای  یتسه ، متفگ : امش ؟ ياهسفن  زا  نانمؤم  هب  یلوا  نم  متسین  ایآ  هدیرب ، يا  تفگ : هدینادرگ  ور  نم  زا  مامت  بضغ  رد  رورس  نآ 
.« تسوا یلو  یلع  مشاب ، یلوا  نم  ار  هکره  دومرف : هّللا .

: تبقنم

دیشّرلا نوراه  سلجم  رد  يزور  : » هک تسا  لوقنم  یمشاه  ناملس  نب  قاحسا  زا  ءادعّسلا  تیاده  بابحالا و  هضور  رد  ةّوبنلا و  فرش  رد 
ار شنادـنزرف  یلع و  نم  هک  دـنراد  ناـمگ  نم  رب  ماوع  مدرم  تفگ : دوب . روکذـم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  لـیاضف  بقاـنم و  زا 

. مرادیمن تسود 
تیلـضفا لئاق  فّرعم و  نم  هک  تسا  مولعم  ار  وا  قیقحت  هب  و  تسوا . داجما  دالوا  ریما و  هب  هک  ارم  ّتبحم  طرف  دنادیم  رتهب  هناحبـس  ّقح 

لضفا هیلع  تانیاک - دّیـس  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  هدیـسر  هنع - هّللا  یـضر  سابع - نبا  زا  نم  هب  یحیحـص  ثیدح  ادخ . هب  مناشیا 
ردپ و نم ، دنزرف  يا  دومرف : رورـس  نآ  دوب 7372224خ0 126 خ . نایرگ  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  اهیلع  ءاسّنلا - ةدّیس  هک  مدوب  رضاح  ةولّـصلا -
. مباییمن میوجیم ، دـنچره  دـناهتفر ؛ نوریب  هناخ  زا  نیـسح  نسح و  نم  ياههدـید  رون  تفگ : دـینایرگ ؟ ور  هچ  زا  داب ؛ وت  يادـف  مردام 

ار ناشیا  هکنآ  شابم ! نیگهودنا  دنزرف ، يا  دومرف :
،ص:216 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دنمجرا دـنزرف  ود  نیا  اجره  نیقّرفتملا ، عماج  ای  تفگ : هتـشادرب  كرابم  تسد  هاگنآ  وت . نم و  زا  ناشیا  رب  تسا  رتناـبرهم  وا  هدـیرفآ ،
ترخآ ایند و  رد  ناشیا  هک  وشم  نیگهودنا  نیلسرملا ، دّیس  ای  تفگ : هدیسر  رد  نیمالا  حور  نیح ، نیا  رد  شاب . ناشیا  نابهاگن  وت  دننم ،

هب دوخ  باطتـسم  باحـصا  هب  تراشب  عامتـسا  زا  دعب  رـشبلا  ریخ  دنراجنلا . ینب  هریطخ  رد  ناشیا و  زا  تسا  لضفا  ناشیا  ردـپ  دنلـضاف و 
لاب هب  هدرتسگ و  ناشیا  ریز  ار  دوخ  لاب  کی  یکلم  دناهدیباوخ و  هتفرگ  هرانک  ار  رگیدکی  دید  دیـسر ، نوچ  دیدرگ . ناور  هریطخ  يوس 
فتک رب  ار  نسح  ماما  سپ  دـندش . رادـیب  هکنآ  ات  دیـسوبیم  مامت  تّقفـش  هب  هتـسشن  ناشیا  رـس  بناج  هب  رورـس  نآ  هدرک . هیاـس  رگید 

نآ بقاعتم  هباحـص  ربارب و  رد  مالّـسلا - هیلع  لیئربج - تشگ و  ناور  لزنم  يوس  هب  هدیناشن  دوخ  پچ  فتک  رب  ار  نیـسح  ماما  تسار و 
ای تفگ : هدـمآ  شیپ  رکب  وبا  انثا  نیا  رد  ار . امـش  مهد  یگرزب  فرـش و  هتبلا  دومرف : نایب  زجعم  ناـبز  هب  لاـح  نآ  رد  دـنتفریم و  رورس 

وکین ناشیا و  بکرم  تسا  یبکرم  وکین  رکب ، وبا  يا  مه  دندومرف : لوسر  مرادرب . هک  هد  ارم  شرع  هراوشوگ  ود  نیا  زا  یکی  هّللا ، لوسر 
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. ناشیا زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  ناشیا و  دنناراوس 
فیرش عیضو و  ریبک و  ریغص و  زا  نوچ  دنیآ . رضاح  نانمؤم  هک  دنک  ادن  ات  دومرف  ار  لالب  دمآرد ، دجسم  رد  لاونم  نیا  رب  نوچ  هّصقلا ،

زا قیالخ  نیرتهب  رب  ار  امـش  منادرگ  هاگآ  ساّنلا ، اهّیا  تفگ : هدمآرب  ربنم  رب  هدناشن  نیفتک  رب  ار  نیماما  قباس  روتـسد  هب  دـندمآ ، رـضاح 
لوسر دّمحم  ناشیا  ّدج  هک  تسا  نیـسح  نسح و  نآ  دومرف : يرآ . دنتفگ : هلاخ ؟ لاخ و  هّمع و  ّمع و  ردپ و  ردام و  هّدج و  ّدج و  يور 

رد تسا  ءاسّنلا  ةدّیـس  هک  نم  تنب  همطاف  ناشیا  ردام  تسا و  نم  تارّهطم  جاوزا  لضفا  هک  دلیوخ  تنب  هجیدخ  ناشیا  هّدـج  تسا و  هّللا 
یبا تنب  یناه  ّما  ناشیا  هّمع  راّیط و  رفعج  ناشیا  ّمع  تسا و  رـشبلا  ریخ  نم  زا  دـعب  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـشیا  ردـپ  ترخآ و  اـیند و 

ناشیا ردپ  ردام و  نیسح و  نسح و  هک  منادیم  ادنوادخ ، تفگ : هاگنآ  نم . تنب  بنیز  ناشیا  هلاخ  نم و  رسپ  مساق  ناشیا  لاخ  بلاط و 
. دوب دنهاوخ  تشهب  رد  دوخ  ناتسود  اب 

: دیوگ يوار  دشاب . خزود  رد  دابآلادبا  دراد ، نمشد  ار  ناشیا  هکره  وت  زا  مهاوخیم 
راّضح هب  تیاکح  نیا  هک  یتقو  رد  دوب ، هدش  هتفرگ  وا  يولگ  زاوآ  هیرگ  يرایـسب  زا  هکنادـنچ  تخیریم ؛ هدـید  زا  بآ  دیـشرلا  نوراه 

.« دومنیم نایب  سلجم 

: تبقنم

نآ باحـصا ، رب  ار  نیادـم  داد  حـتف  هناحبـس  ّقح  نوچ  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  هنع - هّللا  یـضر  ساـبع - نبا  زا  مه  باـطخلا  لـصف  رد 
نب رمع  نامز  رد  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس -

،ص:217 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ام ّقح  رمع  ای  هدب  دنتفگ : هدمآ  مالّسلا - امهیلع  نیـسح - ماما  نسح و  ماما  سپ  دننک . تمـسق  ار  تمینغ  هک  ار  رمع  درک  مکح  باّطخلا 

. هداد حتف  ناناملسم  رب  هناحبس  ّقح  هچنآ  زا  ار 
ارم ّقح  هدب  ردپ ، يا  تفگ : هدمآ  رمع  نب  هّللا  دبع  سپ  داهن . نیماما  شیپ  مهرد  رازه  ود  مامت  میرکت  میظعت و  هب  هنع - هّللا  یضر  رمع -

ار نینـسح  هک  فاصنا  لدع و  یهز  تفگ : شرـسپ  مهرد . دصناپ  دوخ  رـسپ  هب  رمع  داد  ار . نانمؤم  يادخ  تسا  هدرک  تمحرم  هچنآ  زا 
مدـق هنیدـم  زا  زونه  هک  دـنایکدوک  ناشیا  مداهج و  ریـشمش و  بحاص  لوسر  تایح  نامز  زا  نم  هکنآ  لاح  یهدیم و  فعاضم  نم  زا 

ردپ دننام  يردپ  رایب  يراب ، ناشیا ! يربارب  لاجم  هچ  ار  وت  ردـپ  ار و  وت  نکیل  ییوگیم  وت  هک  تسا  نینچ  تفگ : رمع  دـناهداهنن . نوریب 
. ناشیا لاخ  دننام  یلاخ  ناشیا و  هّمع  دننام  ياهّمع  ناشیا و  ّمع  دننام  یّمع  ناشیا و  ّدج  دننام  يّدج  ناشیا و  ردام  دننام  يردام  ناشیا و 

هجیدـخ هّدـج ، یفطـصم و  دّـمحم  شّدـج  ارهز و  همطاف  ناشردام  یـضترم و  یلع  ناـشیا  ردـپ  هک  اریز  دروآ ؛ یناوتیمن  هک  یتسرد  هب 
هّللا و لوسر  نب  میهاربا  لاخ ، دـش و  وا  هناـخ  رد  جارعم  هک  رورـس  نآ  هجوز  بلاـط  یبا  تنب  یناـه  ّما  هّمع ، راـّیط و  رفعج  ّمع ، يربک و 

.« تشگ شوماخ  دش و  نامیشپ  رمع  هّللا  دبع  لیاضف ، عامتسا  زا  دعب  موثلک . ّما  هیقر و  اههلاخ ،

: تبقنم

خیش خلا ، 8372224خ0 127 خ  ُهَّللا » ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  : » هیآ ریـسفت  رد  هک  تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
ءالم ناموصعم  زا  یعمج  جارعملا  ۀلیل  رد  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورـس - نآ  نوچ  : » هک هدروآ  هیلع - هّللا  ۀمحر  یـسوم - یلع  وبا 

دّیس ای  تفگ : دنموق ؟ هچ  نیا  دیسرپ : ار  مالّسلا - هیلع  لیئربج - دندوبن ، رتمّدقم  ناشیا  زا  یکی  چیه  دنتفگیم و  دّمحم  دّمحم ، هک  یلعا 
نیا ناشیا  یخا ، ای  دومرف : دـنانیمز ، لها  فرـشا  وت  كاپ  لآ  نایولع  هکنانچمه  دـنايولع ، ملاع  ناسّدـقم  ناـیولع و  ناـشیا  نیلـسرملا ،

؟ دنتفای تیثیح  هچ  هب  یلاع  هجرد 
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.« تسا نیمه  ناشیا  تدابع  ماوّدلا  یلع  هک  وت  كرابم  مان  حیبست  زا  تفگ :
هجو رون  نم  ّلج - ّزع و  هّللا - قلخ  - » مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا - لاق  هک  ثیدح  نیا  مکح  هب  روکذم و  ربخ  ربانب  دیوگ : فلؤم 
رهظم رد  هّرس - سّدق  راّطع - خیش  ۀمیقلا 9372224خ0 128 خ » موی  یلا  ۀبیجملا  هل و  نورفغتـست  کلم  فلا  نیعبـس  بلاط  یبا  نب  یلع 

. دهدیم ربخ  ینعم  نیا  زا  زین  رهاوج 
: مظن

لیطعت  وت  نک  شایبصان  لوق  هبلیصفت  هب  ییوگ  یلع  لضف  رگا 
درک ادن  ار  ام  کلم  دنچ  هتشرسدرک  یضترم  يور  رون  زا  ادخ  ،ص:218  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نم ریدـقت - نیا  رب  سپ  دـنیولع . هروکذـم  هکئالم  هک  تسویپ  توبث  هب  يرارق و  دـنراد  امـس  رب  ناشیا  هکيرازه  دـشاب  ناش  داتفه  ددـع 
ملاع رد  هچ  تسا - هناحبـس  ّقح  یقیقح  راگدیرفآ  تسین و  شیب  هطـساو  ردـپ ، هک  اریز  تفگ ؛ ناوت  یلع  لآ  ار  هروکذـم  هقرف  یهجو -

ار تاداس  هکنانچمه  سپ  1472224خ0 130 خ . ُدیُِری » ام  ُمُکْحَی   » 0472224خ0 129 خ و ُءاشَی » ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  . » لفس ملاع  رد  هچ  ولع و 
کیالم زا  ياهقرف  شیور  رون  زا  کلذـک  دـینادرگ . یـضرا  تاقولخم  نیرتفیرـش  هدـیرفآ ، بلاط  یبا  نب  یلع  بلـص  زا  دوهـش  ملاع  رد 

. درک ییامس  ناسّدقم  فارشا  هدیرفآ 
ع:

دوجوم دوجو  هصرع  هب  مدع  متک  زا  مدآ  هسطع  زا  مالّـسلا - هیلع  یـسیع - هک  تسا  ربخ  رد  اذهل  و  دنکیم . دهاوخ  هچره  وا ، تسا  رداق 
، دیوگ تعن  رد  يولهد  يورسخ  ریما  هچنانچ  دیناشن ؛ مراهچ  نامسآ  رب  هدینادرگ ،

: يونثم
باتفآ نآ  ندید  زا  دز  هسطعبات  رون  نآ  زا  مدآ  تسخن  تفای 

بوـسنم هن  تسا و  بجع  نیملاـعلا  ّبر  زا  هن  هبیرغ  روـما  عوـن  نیا  هدـش و  احیـسم  روـن  نآ  زا  هسطعهدـش  اـنیب  هچ  روـن  نآ  زا  شمـشچ 
رد هچناـنچ  تسا ؛ بیارغلا  رهظم  بئاـجعلا و  رهظم  شیاـّلعم  باـقلا  زا  یکی  هک  بیرغ ! نینمؤملا  ریما  تافّـصلا  عـمجم  تاذ  هب  شندرک 

تمایق زور  رد  هک  یمامغ  نآ  : » هک تسا  روطسم  2472224خ0 131 خ  ِمامَْغلِاب » ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  َو  : » همیرک هیآ  نایب  رد  یظفاح  ریسفت 
، دیناسر روهظ  هب  هبیجع  روما  ایند  رد  هکنانچمه  تسا . بیارغلا  رهظم  بئاجعلا و  رهظم  هک  اریز  تسا ؛ یلع  یضترم  دفاکشب ، ار  نامـسآ 

.« دزاس رهاظ  هبیرغ  روما  زین  ترخآ  رد 
فلا رـشع  ۀعبرا  مدآ  قلخی  نا  لبق  هسّدـقی  رّونلا و  کلذ  هّللا  حّبـسی  اعیطم  هّللا  يدـی  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک  : » مکح هب  هک  دوب  دـناوت  و 

هلصا 4472224خ0 یلا  عجری  ءیـش  ّلک  : » ياضتقا هب  دنـشاب و  هدش  قولخم  هروبزم  هکئالم  رون ، نآ  وترپ  زا  ماع 3472224خ0 132 خ »
وهس زا  باطخلا  لصف  رد  هچرگا  دنشاب  هتفگیم  یلع  یلع ، هک  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  نکیل  دنشاب . هتفگیم  دّمحم  دّمحم ، 133 خ »

هک تسا  نآ  ریرقت ، نیا  ریرحت  هب  مرومأم  هدـش و  دراو  ماهلا  لیبس  رب  بش  رخآ  نیا  رد  ریقف  لد  هچنآ  اما  تسین . موقرم  یلع  مسا  بتاک ،
. دهدیم ربخ  ینعم  نیا  زا  يونعم  يولوم  هچنانچ  دننکیم ؛ كّربتم  مسا  ود  نیا  رکذ  يولع  هکئالم 

،ص:219 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: مظن

کیلع مالس  هاش  اخس ، دوج و  ندعمکیلع  مالس  هاش  ادخ ، یلو  ریش و 
هیآ لوزن  زا  دـعب  هک  اریز  تسا ؛ بجعت  ياج  هن  لحم  نیا  رد  کیلع و  مالـس  هاـش  ناـیناحور ، تحارنایـسوّدق  هرمز  نامـسآ ، رب  وت  ماـن 

لوسر ای  هک : دندومن  راسفتسا  مهنع - هّللا  یضر  باحـصا - هیآلا ، 5472224خ0 134 خ  ِِّیبَّنلا » یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  : » همیرک
«. دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا   » دییوگب دومرف : وت ؟ رب  میتسرف  مالس  ةولص و  هنوگچ  هّللا ،
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زا تایآ  باب  رد  هروطـسم  هیآ  لوزن  نأش  هچنانچ  نیـسح ؛ نسح و  همطاـف و  یلع و  دومرف : دنتـسیک ؟ لآ  زا  دارم  هّللا ، لوسر  اـی  دـنتفگ :
دّمحم و رب  یضرا  ییامس و  هکئالم  مامت  هک  دیدرگ  لصاح  نیقی  نوچ  دش . موقرم  لیـصفت  لیبس  رب  مکاح  كردتـسم  هقرحم و  قعاوص 
ار ناقیا  باحصا  نامیا و  بابرا  دنشاب ، هتشاد  دوخ  حیبست  ار  یلع  دّمحم و  مسا  ياهقرف  رگا  دنتسرفیم ، مالس  ةولص و  شکاپ  لآ  یلع و 

توقاـی زا  تسا  ياهقلح  تشهب  هزاورد  رب  : » دومرف رورـس  نآ  هک  هدـمآ  ریرحت  زیح  رد  ثیداـحا  باـب  رد  زین  و  دوب . دـناوت  کـش  ّلـحم 
: دیوگب دننابنجب ، ار  وا  هاگره  رمحا .

.« یلع ای  یلع ، ای 
جارعم بش  رد  نوچ  هک : دومرفیم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  : » هک تسا  يورم  کلام  نب  سنا  زا  بلاّطلا  تیافک  رد  و 
هتـشرف نیا  مدیـسرپ : نیمـالا  حور  زا  هدـمآرد . وا  درگ  اههتـشرف  هتـسشن و  رون  ربنم  رب  هک  مدـید  يا ]  ] هتـشرف متـشذگ ، تاومـس  قرط  زا 

نم زا  رتشیپ  یلع  لیئربج ، يا  متفگ : تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  مدید  متفر ، نوچ  نک . مالـس  هتفر  وا  شیپ  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : تسیک ؟
داتفه هعمج  زور  هعمج و  بش  ره  هک  هدرک  رما  کیالم  عیمج  هب  هدیرفآ  ار  هتـشرف  نیا  یلع  رون  زا  هناحبـس  ّقح  نکیل  هن ، تفگ : دـمآ ؟

.« دننکیم نیا  ترایز  تبون  رازه 
هّللا یّلـص  لوسر - تفگ  : » هک تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  يراصنا - هّللا  دبع  نب  رباج  زا  نیدـّبعتملا  ۀلیـسو  بلاّطلا و  تیافک  رد  مه  و 
ردپ هک  يردپ  اشوخ  درکیم : ادن  نیا  ییدانم  هک  مدینش  اهباجح ، زا  مدمآ  نوریب  اهنامسآ و  رب  دندرب  ارم  هک  یتقو  مّلس : هلآ و  هیلع و 

.« یلع تسوت  ردارب  هک  يردارب  اشوخ  میهاربا و  تسوت 
. تسا راوشد  نآ  كرد  يدمص  تیانع  دییأتیب  هک  تسا  رایسب  بیغ  دوهش و  ملاع  رد  بیریب  رارسا  نینچنیا  دوصقملا ،

: هّفلؤمل
؟ ار راتفگ  نیا  دمهف  وک  نآ  تسیک  ؟ ار رارسا  نیا  دناد  یک  یسک  ره 
سک ؟ مهو  رد  ّقح  زار  دجنگب  یک  ؟ سک مهف  رد  ّقح  ّرس  دیایب  یک 

وگتفگ نیا  زا  هداد  ور  متریحوا  دیامرفیم  هچره  مسیونیم  ،ص:220  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دونشوتفگ نیز  هاگآ  متسیندوبر  نم  زا  ارم  شقشع  یتسم 

ام لاوحا  زا  رترب  شتاذ  ِهنکام  لاوقا  زا  شفصو  هّزنم  يا 
تومی ّیح ال  فصو  یتوم 6472224خ0 135 خ  نیاتوکس  دشاب  نایب  ار  شتاذ  فصو 

: تبقنم

نم يوس  هب  ور  بضغ  رـس  زا  مدـید . ار  ةولّـصلا - لـضفا  هیلع  تاـنیاک - دّیـس  یبش  : » هک تسا  يورم  کـلام  سنا  زا  بیطخ  بقاـنم  رد 
التبم صرب  تبوقع  هب  رخآ  هک  يدرکن  ادا  يدینش  یلع  لامک  لضف و  هب  نم  زا  هچنآ  هک  تشاد  نآ  رب  هچ  ار  وت  سنا ، يا  دومرف : هدرک ،

ار ربخ  نیا  نک  راکشآ  رمع  یقاب  رد  نونکا  يدینشیمن . ّتنج  هحیار  هنیآ  ره  درکیمن ، وت  تاریصقت  كرادت  یلع  رافغتسا  رگا  يدش و 
. تسا ربکا  قیّدص  یلع ، رفعج و  هزمح و  نیـسح و  نسح و  ياههیاسمه  ّتنج و  يوس  هب  دنناقباس  ناورـشیپ و  وا ، لآ  یلع و  نایلاوم  هک 

.« تمایق لوه  زا  سرتم  دیوگیم  ایبنا  متاخ  هک  وا  هب  هد  تراشب  دراد ، تسود  ار  وا  سکره 
بـسح هب  داد و  هدژم  ریقح  نیا  هب  بیرال  ملاع  زا  بیغ  فتاه  یبش  روکذم  تراشب  قباطم  باتک ، نیا  فیلأت  نامز  رد  هک : دیوگ  فلؤم 

: تفگ هدمآ  ریقف  شیپ  یصخش  هک  دش  نآ  ثعاب  رهاظ 
؟] يا  ] هدومن موقرم  باتک  نیا  رد  مه  هثلث  يافلخ  لـیاضف  زا  چـیه  تفگ : نینمؤملا . ریما  بقاـنم  فیلأـت  هب  متفگ : یلوغـشم ؟ راـک  هچ  هب 
رد راّـطع  خیـش  اذـهل  و  تسا . نوریب  ناـشیا  ّتلم  بهذـم و  هریاد  زا  نمؤم  مادـک  متفگ : دوـشیم ؟ رهاـظ  تفگ : اـبیرقت . رگم  هن ، متفگ :
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هچنانچ درکیم ، راختفا  تیب  لها  یحاّدم  هب  یعفاش  تسا و  ع ]  ] قداص رفعج  ماما  نادرگاش  زا  مظعا  ماما  هک : دسیونیم  ءایلوالا  ةرکذـت 
؛ تفگ

: رعش
يایتوت دـنتفای ، ناشیا  ياپ  كاخ  رگا  کلام  لـبنح و  ضفار 7472224خ0 136 خ و  ّینا  نالقّثلا  دهـشیلفدّمحم  لآ  ّبح  اضفر  ناـک  ول 

: متفگ تسا . ّقح  رب  وا  هتـشاد ، نآ  هک  یبهذم  ره  منیّدلا . یحم  دّیـس  دیرم  نم  تفگ : تامّدقم  نیا  عامتـسا  زا  دعب  يدندرک . دوخ  مشچ 
سّدق تقیقح 8472224خ0 137 خ - ناگجاوخ  زا  نآ  لاـثم  هقرخ و  هچناـنچ  مناـشیا و  هفیلخ  هطـساو  تفه  هب  نم  یناـشیا ، دـیرم  رگا 

یلو رازه  نیدـنچ  تسا و  نیّدـلا  یحم  دّیـس  ناریپ  ریپ  هک  یخرک  فورعم  ماهتفاـی . زین  هکّربتم  هلـسلس  نیزا  هّلل  دـمحلا  مراد ، مهرارـسا -
هیفوص حالطصا  هب  ار  نآ  هک  تدارا  هرجش  رد  ینکن  دامتعا  رگا  دوب و  اضّرلا  یسوم  یلع  نابرد  دوخ  هتساخرب ، وا  تلود  نماد  زا  لماک 

،ص:221 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دروآرب هتشاد ، لیامح  لیبس  رب  دوخ  ندرگ  رد  اقافتا  نیبب . اشگب و  دوب ، دهاوخ  موقرم  هداد  وت  هب  وت  ریپ  هک  نیقی  دنناوخ و  يروص  هطبار 

هطساو جنپ  هب  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  هیلع  اضر - ماما  تسا و  ع ]  ] اضّرلا یـسوم  یلع  ماما  دیرم  نیّدلا ، یحم  دّیـس  هطـساو  هبن  هک  دید  دناوخ . و 
فال یـشاب و  لفاغ  دوخ  ناریپ  ریپ  زا  هک  تسا  تدارا  هن  نیا  زییمت ، اب  زیزع  يا  متفگ : هاگنآ  یـضترم . یلع  اـیلوا  رورـس  هفیلخ  دـنزرف و 

دـسیونب ای  دیوگب  یلع  یـضترم  بقانم  اهنت  سکره  منادیم  ردقنآ  نکیل  دـمآرب  مناوتیمن  باوج  هدـهع  زا  نم  تفگ : ینز ! وا  يدـیرم 
رد نم  هک  اریز  يزاسیم ؟ ماندـب  ار  نّنـست  لها  ارچ  يراد و  هک  تسا  همیمذ  هدـیقع  نیا  متفگ : دراد . لد  رد  يراقن  هثالث  يافلخ  اب  هتبلا 

هتـشاد رطاخ  هب  يرابغ  ناشیا  زا  هک  تفگ  ناوت  اجنیا  ماهتـشونن . مهریغ  راّیط و  رفعج  هزمح و  نیماما و  ءاسّنلا و  ةّدیـس  بقانم  باتک ، نیا 
نیا زا  دوخ  هب  داقتعا  رد  یماج  نمحّرلا  دبع  اّلم  هچنانچ  دوب ، تمصاخم  تفلاخم و  مه  نایم  هعبرا  يافلخ  رد  نوچ  اما  هن ، تفگ : مشاب ؟

، دهدیم ربخ  ینعم 
: تیب

مد اجنآ  رد  نزم  بّصعت  هبمهاب  ناشدوب  هک  تموصخ  ره 
تـسا نآ  بلاغ  ّنظ  دزادرپ ، ریما  فیرعت  فصو و  رب  اهنت  هکنیا  ربانب  راکهچ  مکح  هب  ار  وت  نک  یگدـنبراذگ  يادـخ  اـب  هّصق  نآ  مکح 

: متفگ دشاب . هعیش  هک 
نینمؤملا ریما  هب  عوجر  هلکـشم  لئاسم  رد  باّطخلا  نب  رمع  باحـصا  هودق  يدوب ، تفلاخم  رگا  هچ  دوب ! تموصخ  ناشیا  نایم  هک  اشاح 

هک تسا  لوقنم  و  يدومرفن . رمع 9472224خ0 138 خ » کلهل  یلع  ول ال  و  «، » نسح وبا  اهل  سیل  ۀلضعم  نم  هّللاب  ذوعن   » و يدومنیمن .
. دومن راسفتسا  ینعم  نیا  هجو  راّضح  زا  یکی  يزور  یتسیرگن . رایسب  ریما  بناج  هب  هنع - هّللا  یضر  قیّدص - رکب  وبا 

ریقف رابخا  نیاربانب ، ةدابع 1572224خ0 140 خ » یلع  0572224خ0 139 خ  هجو ]  ] یلا رظّنلا  : » دومرفیم مراد  عامتـسا  ربمغیپ  زا  تفگ :
رد تیب  دـنچ  نیا  هدرک  بّصعت  لها  هب  باطخ  دوخ  هدـیقع  قباطم  هچنانچ  توادـع . هن  دوب  ّتبحم  ناشیا  نایم  هک  تسا  لـصاح  نیقی  ار 

: هتفگ یسدق  دهاش 
: هّفلؤمل

تسا رفاک  سک  نآ  ههبشیب  نم  دزنتسا  ربمغیپ  هبحص  اب  دب  هک  ره 
تسه قیّدص  ترضح  يودع  وکتسه  قیدنز  نآ  زا  رازیب  یضترم 

تسایبنا هاشداپ  نیشنمهتسادخ  لوبقم  تسا  قیدص  هکنآ 
لمع ملع و  خر  هب  يو  زا  رون  تفایلزا  زا  دمآ  دمحا  نید  ردص 
هد  هیاریپ  ار  ملح  سورعونهد  هیامرس  ار  قدص  شکاپ  تاذ 
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تسا هدوب  ناج  شبلاق  رس  ات  ياپتسا  هدوب  نافرع  يایرد  شرطاخ  ،ص:222  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ّقح رادید  هنییآ  رسهبرسّقح  رارسا  هنیجنگ  شاهنیس 

تسوا راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناثتسوا  راتخم  دمحا  راغ  رای 
ام تسد  زا  وا  فصو  دیآرب  یکانث  دیوگ  ار  هکره  یلاعت  ّقح 

تفرعم يرادن  نادان  يا  تسینتفص  نیا  ار  یضترم  یتسود 
شیک نید و  یناد  قلخ  ینمشدشیوخ  لهج  زا  يوش  نمشد  سک  هب  هگ 

بضغ ضغب و  زا  يزاس  دوخ  هشیپبش  زور و  دّمحم  باحصا  ّبس 
یضترم یضار  تسین  هّلل  شاحار  ملظ  نیا  دوخ  هب  يراد  اور  نوچ 

تفرعم لزنم  تناج  رد  دنک  هکتفص  دمآ  نینچ  ار  ردیح  رهم 
دنک الاب  کلف  ُهن  زا  وت  ردقدنک  اج  ردیح  رهم  تناج  هب  رگ 

دیزی نعل  بش  زور و  ییوگب  اتدیرفآ  تنیا  رهب  یلاعت  ّقح 
مشوخرس وا  نتشک  رد  سب  هکنآزمشک  مبای  اور  رگ  ییوگ  هاگ 
وکن دشاب  یسب  ار  وا  یشک  رگوت  سفن  دمآ  یناث  دیزی  نوچ 

لزی مل  ِتفگ  میوگ ز  یمه  نملزا  زا  دمآ  تسفن  ّقح  نمشد 
دیزیاب نوچ  يوش  ابیز  یشک  رگدیزی  زا  ّقح  نمشد  دشاب  تشز 
رایتخا لتق  نکب  ار  ّقح  نمشدرادتسود  ار  یضترم  یتسه  وت  رگ 
اور بهذم  نیا  دراد  یک  یضترمازسان  ییوگب  ار  نامثع  هاگ 

ياهدینشب دوخ  رمع  رد  سک  ایياهدید ز  زگره  وت  زا  مسرپب  رگ 
! يرفاک اب  دهد  ار  دوخ  يرتخديرگنب  ناملسم  کی  ملاع  هب  هک 

دوش نوخ  نارازه  يرما  نینچ  رددوش  نوچ  ناسنیز  هک  ییوگ  نیقیلاب 
نم راتفگ  زا  هدرزآ  نکم  لد  ! نم رای  يا  هد  فاصنا  دوخ  وت  سپ 

! دهن رطاخ  رد  عرش  فالخ  یکدهد  نوچ  رفاک  هب  رتخد  نید  هاش 
هدمآ ناحبس  هاگرد  لبقمهدمآ  ناّفع  نامثع  وا  هکنآ 

وا كاردا  ناهن  زار  كردموا  كاپ  تاذ  تسنآرق  عماج 
ملع رحب  قلخ و  ناک  دوج و  رباملح  يایرد  نزجوم  شنیبج  زا 
ام مهو  ردنا  دجنگ  یک  وا  ّزعام  مهف  زا  دَوب  نوریب  وا  فصو 

ساسا مکحم  نید  تفای  شدوجو  زکسانشیم  ار  رمع  نامثع  زا  رتهب 
داهن  ربنم  شش  تصش و  رازه و  کیداهن  رس  رب  يرورس  جات  وچ  وا 

جارس شتاذ  دَوب  ار  نید  هناخجاور  ار  نید  وا  دهع  رد  یسب  دش  ،ص:223  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تسب هدرپ  خر  رب  مرش  زا  باتفآتسشن  تّزع  دنسم  رب  رمع  نوچ 
تسا هدوب  یلازی  ماج ال  تسمتسا  هدوب  یلامتشخ  شتوق  هجو 

دنملاع يامنهر  هار و  رضخدنملاع  ياوشیپ  نیمادک  ره 
ربخیب يا  یتسین  هگآ  دوبرسدرد  ایند  راک  ار  یکی  ره 
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نامگ يراد  دوخ  وچمه  ار  نافراعناج  هب  يراد  بلط  ار  ایند  وت  نوچ 
تسا یبن  لآ  ندعم  وک  یلع  نآتسا  یلع  اب  ار  رَمع  ناک  یتسود 

؟ نم نامیا  رای  راهچ  یتسودنم  ناج  يا  ار  وت  ام و  دَرب  یک 
ملکشم ناشیا  رهم  زا  هدش  لحملد  ناج و  زا  راچ  ره  صلخم 

باجحیب يامندصقم  ناشرهمباوص  هار  ِيداه  ناشیا  رهم 
رقس زورفاشتآ  ناشیا  رهقرفسیب  ناسرهبعک  ناشفطل 

تسا هنیکیب  شاهنیس  نآ  نیقیلابتسا  هنیس  رد  یلع  رهم  ار  هکره 
راک هب  دیآیمن  يدیلقت  رهمرابتعا  درادن  يدیلقت  رهم 

راد هنیک  زا  یهت  ار  دوخ  هنیسراد  هنیس  رد  یلع  رهم  نم  وچمه 
دیدن يروک  زا  هک  سک  نآ  رب  ياودیدپ  ینّابر  راونا  همه ، رد 

لامک نیع  دشاب ، لاقم  قباطم  لاح  رگا  تفگ : هروطسم  تایبا  عامتسا  زا  دعب  رایتخب  ملاع  ود  ره  رد  يوش  اترایتخا  نک  ار  هیفوص  بهذم 
ترخآ لاـکن  هب  هدـنام  مورحم  2572224خ0 141 خ  اریخ » نینمؤملاـب  اوـّنظ   » باوـث زا  هک  نک  دوـخ  لاـح  رکف  زیزع ، يا  متفگ : تسا .

مصخ ار  رگیدکی  راهچ  ره  ایآ  دوب ، تمصاخم  هعبرا  يافلخ  نایم  هک : تسا  هتفگ  یماج  نمحّرلا  دبع  اّلم  هچنآ  متفگ : يدرگن و  بّذعم 
هّیـضق نآ  تفگ : تسادـخ ؟ رب  فوقوم  شمکح  هک  تسا  مادـک  هّیـضق  نآ  دنتـشاد ؟ تموصخ  نینمؤملا  ریما  اـب  هثلث  ياـفلخ  اـی  دـندوب 

ار تفالخ  هثلث  يافلخ  هک  دوشیم  دافتـسم  نانچ  اّلم  هدیقع  نیزا  متفگ : دـشاب . تموصخ  ریما  رطاخ  رد  ّرمم  نیا  زا  رهاظ  تسا و  فالخ 
- هتـشگ یهتنم  ریما  هب  ناشیا  تعیب  تدارا  تبـسن  هک  ایلوا  عیمج  هک  دـیاب  دـشاب ، نینچ  لاح  تقیقح  هاگره  دـناهتفرگ . ریما  زا  بصغ  هب 
، دوب دوخ  ریپ  نمـشد  هک  يدیرم  ره  تسا و  نمـشد  نمـشد ، تسود  هچ  دنـشابن ، تسود  مهنع - هّللا  یـضر  هثلث -- يافلخ  اب  هّللا - ذاعم 

. دیرم هن  تسا  دیرم 
ریـش اب  هکنانچ ع : دوب ، هتفریذـپ  ناکم  شلد  رد  بّصعت  هک  اجنآ  زا  اـما  مدومن  ناـیب  هلوقنم  تـالاقم  هلوقعم و  لـیالد  دـنچره  دوصقملا ،

درکن و رثا  الصا  دور 3572224خ0 142 خ ، ردب  ناج  اب  دش و  نوردنا 
،ص:224 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تفگ هدنار  زاب  هّصق  هدش ، یقالم  ریقف  نایانشآ  زا  یکی  هب  هار  رد  تفر . هدش  رطاخهدرزآ 
انـشآ نآ  مراگنا . يزاغ  دوخ  مشکب  رگا  دیهـش و  موش ، هتـشک  رگا  مروآ . لتق  هب  عماج  دجـسم  رد  ار  ینالف  هدـنیآ  هعمج  رد  مهاوخیم 

دنچ زورما  ار  وا  هچ  دشاب ! هتشاد  هار  بّصعت  زا  ياهّرذ  شلد  رد  هک  اشاح  مراد ، صالخا  تبسن  سک  نالف  هب  نم  هک  تسا  یتّدم  تفگ :
: هعلاطم زا  هک  تسا  لاس 

دیحوت تبسن  هکلب  5572224خ0 144 خ  ِهَّللا » ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  : » هدهاشم زا  4572224خ0 143 خ و  ًاطیُِحم » ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  »
لوق مکح  هب  ددرگیم و  رهاب  رهاظ و  لامک  هجو  رب  شلاح  دـجو و  زا  هریغ  سرع و  سلاجم  ماـیا  رد  لاـقم  نیا  قدـص  هدـش و  لـصاح 

ياهظحل تسا  ینالف  تادراو  زا  هک  لدبیب  لزغ  دنچ  نیا  نومضم  رد  هک  دیاب  دیوج ، يونثم  رد  دهاوخ  ارم  سکره  هک : يونعم  يولوم 
. تسا روهظ  تیاهن  حوضو و  تیاغ  رد  قوذ ، روضح و  تایآ  قوش و  تابلغ  هک  ینک  هظحالم 

: لزغ
تسین اّنمت  شاوت  لاصو  هک  لد  مادکتسین  ادیش  وت  تعلط  رب  هک  هدید  مادک 

تسین ادوس  سینا  تقشع  هک ز  رس  مادکدشن  لامیاپ  وت  هار  هب  هک  نت  مادک 
تسین احیسم  ِزجعم  ورد  هک  مد  مادکتسا  دبا  هدنز  رضخ  نوچ  هن  هک  سک  مادک 
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تسین اشامت  ورد  نوگ  دص  هک  هزبس  مادکتسافق  هب  یلبلب  هن  تقشع  هک ز  لگ  مادک 
تسین ایرد  هتفهن  يو  رد  هک  هرطق  مادکتسناهن  باتفآ  هن  يو  رد  هک  هّرذ  مادک 

تسین ادیوه  وا  زج  هک  نیبب  وت  نیقی  نایعتسا  قح  لامج  ینکفا  رظن  هک  اجک  ره  هب 
تسین اوسر  تخبهتشگرب  قشاع  مادکحصان  يا  تسا  ییاوسر  كاب ز  هچ  ارم 

: اضیا هل  تسین و  اج  کی  هب  شاییاج  ره  ربلد  هکنآ  زاوا  رب  تسا  قشاع  هن  یفشک »  » هک زیچ  مادک 
مییام دومن  اتکی  ملاع ، ود  رد  هک  یتاذمییام  دوبر  ار  ام  ام ، زا  هک  يدهاش  نآ 

مییام دوزف  یتسم  لد ، رب  هک  ياهداب  نآ  وهدوبر  ناج  یتسه  ناج ، زا  هک  ياهئشن  نآ 
مییام دوشگ  لد  رب  تقیقح ، ِرد  وک  نآ  وهشیمه  ناج  هب  دیوپ  تقیرط ، ِهر  وک  نآ 

مییام دومن  رد  رگ  رگنب ، تسا  قح  نطابینیب  ریغ  دنچ  ات  بَْذبَذم  دهاز  يا 
مییام دودْولا  ّبر  ِلامج  هنییآینعم  هب  يربیپ  ات  ام ، ِتروص  سانشب 

مییام دورف  جوا و  میلاح ، طیحم  قرغمیلازی  دیشروخ ال  میلالجلا ، وذ  تآرم 
: اضیا هل  مییام و  دوبن  دوب و  یفشک ،»  » مشچ هب  رگنبدوجوم  تسین  هّرذ  کی  ام ، زج  نْوک  ود  ره  رد 

میتفای  یّلعم  دوخ  ماقم  میتشگ و  تسممیتفای  یّلجت  رون  نتشیوخ  نورد  ام 
میتفای ام  نتشیوخ  رد  ار  قوشعم  قشاعریمض و  دش  نشور  لصا  باتفآ  رون  هب  ات  ،ص:225  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

میتفای ادیوه  ملاع  همه  رد  ار  ّقح  تاذتشگ  هاگآ  لد  ناج و  تقیقح  رارسا  نوچ ز 
میتفای اضعا  تفه  ردنا  رمضم  ار  کلف  ُهنمیدش  يراّیس  هب  اسآسفن  ات  دوخ  نت  رد 
میتفای ایرد  نیع  ار  دوخ  میدید  نوچ  کینمیدز  یشوج  لزا  رحب  زا  میدوب  ياهرطق 

میتفای ادیپ  ناهنپ و  ار  هلعش  دص  یسخ  ردمیاهدید  ادیش  تسم و  ار  ناتسوب 6572224خ0 145 خ  دص  یلگ  رب 
: اضیا هل  میتفای و  اّنمت  رب  دوخ  لد  ماک  ایفشک » » ناهج زا  میتسر  میتسب  لد  رای  فلز  هب  ات 

ياهدرک اتکی  درف  مباتفآ  نوچ  ناهج  ردياهدرک  اج  ملد  رد  ات  ماییاج  ره  ِهم  يا 
ياهدرک اشامت  دوخ  لامج  دوخ  مشچ  هب  وترهد  هب  ترادید  بات  درآ  هکنآ  وت  زج  تسیک 

ياهدرک ادیش  تسم و  لبلب  وچمه  ار  یملاعقشع  ناتسب  رد  تسهتفکشب  وت  نسح  لگ  ات 
ياهدرک ارحص  هب  ور  ار  رگد  یقلخ  نامز  رهشیوخ  يادوس  زا  هام  ار  يربلد  رهپس  يا 

ياهدرک اهلد  کلم  ردنا  شتآ  ضراع  ود  نآزقلخ  ِناج  يراد  ریجنز  رد  ياپ  وسیگ  ود  نآز 
ياهدرک اوسر  قلخ  رد  نم  کشا  نوچ  ارم  مهراکشآ  يزاسن  نم  رهم  هک  یتفگ  نم  هب  مه 

ياهدرک امیپهداب  ار  ام  هچ  زا  وگ  الم  ربالخ  رد  یتسم  ییامیپهداب ز  ترشع  هب  وت 
: اضیا هل  ياهدرک و  ایند  كرت  ناج  لد و  زا  ات  ایفشک » » نیرب شرع  زا  دشرب  تیانع  سوک  لغلغ 

منییزت رسهبرس  هک  مدوخ  يادیشمنییآ  تسا  یتسرپدوخ  ینیبدوخ و 
لاـح زا  تیب  دـنچ  نیا  تسوا ، تافّنـصم  زا  هک  زار  هعوـمجم  رد  زین  منیا و  متـسه  هچنآره  منیا  مـنیامنیدیب  رگ  مقداـص و  نمؤـم و  رگ 

. دهدیم یهاوگ  شتفرعم 
: اضیا هل  و 

متاهج زا  ناهج و  نوریبمتانیاک ز  يور  هنییآ 
متاذ نیع  تافص  نیع  نوچجاوما  مه  مناور و  يایرد 
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متام لها  درد  هیرگ و  مهمشیع  لها  قوذ  هدنخ و  مه 
متالکشم عیمج  لاّلحلاوحا  ضرع  دینکب  نم  اب 

متانیاک غاب  ِلگ  نونکامدوب  شیوخ  هب  ناهن  هچنغ  نوچ 
تّدوم نینمؤملا و  ریما  ّتبحم  ياوس  عّیـشت  لها  اب  ار  وا  هکنآ ، لاقم  لآم  متافـصیب  فصو  همه  نیا  ابتابثا  مدرک  هک  تفـص  هلمج  نیا 

، باحصا ضغب  بّصعت و  زا  هن  ریما  ّتبحم  راهظا  نیا  تسین و  یتهباشم  یتبسانم و  ههجو - هّللا  مّرک  نیملسملا - ماما 
،ص:226 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یکی یلبش  هک : تسا  لوقنم  هکنانچ  تسا . تابجاو  ضیارف و  زا  كولس  باحصا  تقیرط و  بابرا  دزن  هک  تسا ]  ] یتسرپریپ هار  زا  هکلب 
، تفگ خیش  دومن ، مایق  هدومرفب  نوچ  هّللا . لوسر  یلبش  هّللا ، ّالا  هلا  ال  وگب : تفگ  ار  دوخ  نادیرم  زا 

: يونثم
كاپ تلد  ایر  هبئاش  زاكالفا  يارو  تمدق  ره  يا 

ار وا  تسا ، يدّمحم  ناتسآ  نامداخ  زا  یکی  هک  یلبش  هّللا ! رفغتسا  تفگ : نآ  زا  دعب  يدیسر  دوخ  ماقم  هب  اجنیايدیرم  تیاهن  تسا  نیا 
وت صالخا  رد  يروصق  هّللا  دـمحب  دوب ؛ وت  ناحتما  بلطم ، نکیل  دـیوپ ! هقدـنز  رفک و  هار  رد  هنوگچ  دـیوگب و  نخـس  نیا  هک  لاجم  هچ 

. دش مامت  راک  ورب  نونکا  تسین ،
مکحم ریگ و  رد  کی  تفگ : یبیرقت  رباـنب  يولهد  نسح  هب  : » هک تسا  لوقنم  اـیلوا  نیدـلا  ماـظن  خـیاشملا  ناطلـس  زا  داؤفلا  دـیاوف  رد  و 

تافّنـصم و رد  تسا ، عقاو  فلـس  ناگرزب  لاوقا  لاوحا و  زا  هک  یـسک  دراد ، ّولغ  نینمؤملا  ریما  ّتبحم  رد  زورما  اـهنت  هن  ینـالف  و  ریگ ».
. تسا بآمتیالو  نآ  بانج  هب  عوجر  ار  ایلوا  عیمج  هک  دنادیم  هدرک  روبع  ناشیا  تاّفلؤم 

: هّفلؤمل
دـصق یتسرپادخ ، یناملـسم و  يوعد  دوجو  اب  هک  وت  زا  تسا  بجع  سپ  ماقم  ردنا  ماع  دنرادنپ و  صاخماع  دـننادیمن  ار  ناصاخ  لاح 

دیاب يرآ ، دنروهرهب ! دیفتسم و  يو  زا  نطاب  رهاظ و  بسح  هب  ریثک  یعمج  تسا و  یّمسم  اب  مسا  هک  نیفرّطلا  میرک  دّیـس  روطنیا  نتـشک 
هیلع و هّللا  یّلص  رورس - نآ  هک  اریز  ینادرگن ؛ راتفرگ  يدمرس  تکاله  يدبا و  تبوقع  هب  ار  دوخ  يرذگرد و  همومذم  هدارا  نیا  زا  هک 

ینحفاص دقف  يدالوا  حفاص  نم  : » لاق امک  هدرک . دیکأت  رایـسب  تّما  هب  دوخ  داجما  دافحا و  دالوا و  مارتحا  مارکا و  باب  رد  مّلـس - هلآ و 
.« یتایح 7572224خ0 146 خ یف  یتراز  اّمناکف  يربق  راز  نم  یعم و  سلج  دقف  يدالوا  عم  سلج  نم  و 

دـنک و هحفاـصم  سکره  دـیامرفیم : هک  اریز  هتـشاد ؛ ینازرا  زاـیتما  فرـش  ار  دـالوا  دوخ  رّهطم  ربق  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  رگنب 
رد هدومن  ترایز  هک  یتسنانچ  ارم ، ربق  دـنک  ترایز  هکره  هدومن و  تسلاجم  هدرک و  هحفاصم  نم  اب  قیقحت  هب  سپ  نم ، دالوا  اـب  دنیـشنب 

ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال  : » همیرک هیآ  ربانب  8572224خ0 147 خ » یل . نوحلاّطلا  هّلل و  نوحلاّصلا  يدـالوا  اومرکا  : » هدومرف زین  و  ارم . تاـیح  نیح 
رد ینیبیمن  تسا . ضرف  نیع  نیع و  ضرف  مالـسا  لها  عیمج  رب  تاداس  ّتبحم  9572224خ0 148 خ  یبْرُْقلا ». ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

ّتبحم هک  تسا  نآ  نانمؤم  لاح  قیال  سپ  تسین . تسرد  زامن  دنتـسرفن ، وا  لآ  ربمغیپ و  رب  ةولـص  اـت  رخآ  هدعق 0672224خ0 149 خ 
نیا هچ  دنناد . ضیارف  نیرتهب  ار  یضترم  یفطصم و  لآ 

،ص:227 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رد موص  تسا و  ضرف  رابکی  رمع  مامت  رد  نتفگ  ّبیط  هملک  هچنانچ  تسین ؛ ریذـپناصقن  هدوهعم  ضیارف  فالخرب  لاح  چـیه  رد  ضرف 
جح نینچمه  ددرگن و  باصن  بحاص  ات  ةوکز  تسا و  رصق  دوب ، رفاسم  یّلـصم  رگا  تقو و  جنپ  يزورنابـش  رد  زامن  هامکی و  لاس  مامت 

1672224خ0 اًلِیبَس » ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  : » یلاعت هّللا  لاق  اـمک  تسین . ضرف  هلحار  داز و  تعاطتـسا  لوصحیب 
رب رظن  نیاربانب  دوشیمن و  طقاس  تانمؤم  نانمؤم و  هّمذ  زا  هوجولا  نم  هجو  چـیه  هب  هک  یمیاد  تسا  یـضرف  تیب  لها  ّتبحم  اما  150 خ 
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. رذگرد لآمتمادن  لایخ  نیا  زا  هدرک ، 2672224خ0 151 خ  ِۀَُکلْهَّتلا » َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  : » هیآ
تـشادنپ عّیـشت  لها  زا  زین  ار  وا  تشاد ، هک  یبلق  تواـسق  زا  دومن ، عامتـسا  حـیاصن  ظـعاوم و  هنوگنیا  زییمت  بحاـص  زیزع  نآ  زا  نوچ 

وت اب  هک  هنیرید  قالخا  یتسود و  يور  زا  ینالف ، تفگ : هدـمآ  ریقف  شیپ  مالک  ـالام  ناـیب  ماـمت و  بارطـضا  هب  انـشآ  نآ  هّصقلا  دـیجنر .
. مزاسیم هاگآ  ار  وت  مراد ،

. هدرک هدارا  نینچنیا  وت  ّقح  رد  سک  نالف  هک  اریز  یشاب ؛ ربخاب  دوخ  زا  هدنیآ  هعمج  رد  هک  دیاب 
: هّفلؤمل

عورش نارای  ياعدتـسا  هب  ریقف  هک  یتقو  رد  زیزع ، يا  متفگ : نآ  زا  دعب  هدمآ  راثیا  تقو  ِْهن ، فک  هب  ناجهدمآ  رادلد  هک  لد  يا  داب  هدژم 
زا هداهن و  رّکفت  يوناز  هب  رـس  یتعاس  تسیرگ و  هدش  ّملأتم  دوب ، هرهبیب  نطاب  ملع  وچمه  رهاظ  ملع  زا  نوچ  درک ، باتک  نیا  فیلأت  رد 

ال : » تراشب هب  هدرک  دوخ  راسکاخ  رس  رب  يراذگ  یـضترم  یلع  ءایلوالا  ناطلـس  ینعی  لاعتم  دزیا  یلو  حور  لاح ، نیا  نراقم  تفر . دوخ 
ناسحا دوج و  ندـعم  نآ  زا  ماـمت  راـسکنا  هب  راـسکاخ  نیا  تقو  نآ  رد  دـینادرگ . رّـشبم  3672224خ0 152 خ  ِهَّللا » ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 

: هک دومن  سامتلا 
ّتبحم تلود  نیا  تفای  بجوم  دوش و  تمحرم  نم  هب  تداهش  هجرد  مهاوخیم  راک ، نیا  4672224خ0 153 خ  هلص ] ، ] راربا رورس  يا 

. دشاب هتفای  لوبق  هجرد  دنمزاین  نیا  سامتلا  هک  تسا  دیما  دشاب . وت  تایآ  یسدق  تاذ 
: یعابر

دشن دیواج  لبقم  زج  وت  لوبقمدشن  دیمون  هدنب  چیه  وت  فطل  زا 
هک تسین  دیعب  ایفـصا  يادتقم  ایخـسا و  ياوشیپ  نآ  میمع  مرک  زا  دشن و  دیـشروخ  رازه  زا  ْهب  هّرذ  نآکیمد  تسویپ  هّرذ  مادک  هب  تفطل 

ناّبحم نارای و  هب  هک  مداد  دنگوس  و  رایم . رطاخ  هب  هشیدنا  ینعم  نیا  زا  راهنیز  دنک . اطع  دزم  تدعاسم  لیبس  رب  تمدخ  مارصنا  زا  شیپ 
روجهم و یّلک  دوصقم  یلـصا و  دـصقم  زا  ار  ریقف  هدرک  شلتق  دـصق  دـصاق ، دـصق  زا  شیپ  اداـبم  هک  نکم  راـهظا  هلوقم  نیا  زا  زین  ریقف 

زار يافخا  ریقف  هغلابم  ربانب  دنزاس . مورحم 
،ص:228 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زا نایسن  هلمجلا  یف  هک  متشگ  بقارم  هدرب ، ورف  تداهش  دهاش  بلط  نابیرگ  هب  رـس  دمآرد ، هعمج  بش  نوچ  تفر . دوخ  لزنم  هب  هدومن 
نوکا انا  رشحیف و  مالّـسلا - هیلع  بلاط - یبا  نب  یلع  ّبح  یلع  تام  نم  : » درکیم ادن  نیا  يدانم  هک  مدینـش  داد . ور  ناکم  نوک و  ملاع 

يزعت 6672224خ0 155 مدـمآ ، تقافا  هب  نوچ  درک . رارکت  رابود  ار  ماجنا  تمحر  مـالک  نیا  و  هراسی 5672224خ0 154 خ ». هنیمی و 
قفا زا  تلود  حبـص  نیا  هـک  مدوـب  نارگن  هدـیناسر ، میدـقت  هـب  یهلا  رکـش  هدجـس  داد . يور  تّرـسم  تـجهب و  هار  زا  مـیظع  یتـّقر  خ و 
زامن يادا  زا  دعب  دـش ، زور  نوچ  دـیاشگ ؟ باتفآ  نوچ  هرهچ  زا  باجح  تعاس  مادـک  تداعـس  دـهاش  نیا  دـیامن و  عولط  یک  تمحر ،

نیا مالکالام  قایتشا  مامت و  جاهتبا  هب  هتخاس  ّبیطم  دوع  ربنع و  هب  ار  دوخ  ندـب  هدیـشوپ و  دیفـس  تخر  هدومن ، لسغ  تشاـچ  قارـشا و 
. مدش ناور  عماج  دجسم  بناج  هب  هدنار  نایبلا  ریصق  نابز  رب  تیب  دنچ 

: هّفلؤمل
دراد مهّتم  مضفر  هب  نادان  یضترم  قشع  زهّللا  لوسر  عرش  وریپ  كاپ و  یّنس  منم 

دراد مرتحم  سب  ارم  رشحم  رد  هویش  نیز  ادخمنامیا  تسا  ضفر  سپ  تسا  ضفر  یلع  قشع  رگا 
زاغآ هدمآرب ، ربنم  رب  بیطخ  نوچ  هّصقلا ، دراد  مغ  هچ  نمـشد  زا  یفـشک »  » دوخ یماح  دراد  وچبلاط  یبا  نب  یلع  ردیح  نینمؤملا  ریما 

هدروآ تاغوس  لیبس  رب  ار  وا  رهّنلا  ءاروام  زا  هک  يدراک  دزاس ، كاپ  یـصاعم  زا  ار  یـصاع  نیا  تساوخیم  هک  یتسود  نآ  دومن ، هبطخ 
دّمحم و یلع  ّلص  مهّللا   » تشاد لاغتشا  هبطخ  هب  بیطخ  ات  تسـشن و  تسا  لد  لحم  هک  رادقمیب  نیا  راسی  بناج  هدنالخ ، رمک  رد  دوب 
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غارف زا  دعب  دندش . غراف  زامن  زا  نانمؤم  هکنآ  ات  درکیم  هاگن  دوخ  تسار  پچ و  هب  هظحل  ره  حـیبست  يانثا  رد  دـناوخیم و  دّـمحم » لآ 
هدومن یـشوغآمه  وا  اب  هتفرگ  شهار  شیپ  شیر  لد  شیورد  نیا  تشگ ، ناور  دوخ  لزنم  هب  هدـناسران  بولطم  هب  ار  بلاط  نوچ  زاـمن 

دیهش بلاط  7672224خ0 156 خ  مدق ] رب  رس  ، ] دمآ لاح  هب  هکنآ  زا  دعب  تخادنا . نیمز  رب  ار  وا  هدمآ ، دیدپ  شندب  رد  هزرل  درـشفب و 
(.« 157  ) میقتسملا طارص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هّللا  و  « ؛ دش بئات  هداشگ  رافغتسا  نابز  هداهن ، تداعس  دهاش  تداهش و 

: ۀمحّرلا هیلع  يدعس - خیش  تالاقم  نم 
ردفص هاش  نآ  نینمؤملا  ریماردیح  يالوم  مدش  ناج  زک  منم 

ربمیپ شدرک  یصو  ّقح  رما  هبدناوخ  یلو  کشیب  ادخ  ار  وک  یلع 
ربکا درف  زاینیب و  يادخملاع  ود  ره  هاشداپ  ّقح  هب 

رترب تسین  ییاج  چیه  اجنآ  زککیالم  اهنامسآ و  ّقح  هب 
رگید  جرب  ود  هد و  كالفا و  هبمیلقا  تفه  عرش و  ناکرا  جنپ  هب 

رظنم بوخ  نآ  لیئربج  ّقح  هبظوفحم  حول  شرع و  هب  یسرک و  هب  ،ص:229  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رکنم ( 158 [ ) و  ] روگ لْوه  لیئارزع  هبشروص  لیفارسا و  لیئاکیم و  هب 

رتفد راچ  ره  تمرح  ّقح  هبلیجنا  فحص و  روبز و  تاروت و  هب 
رسارس هط  هروس  ّقح  هبسی  یسرکلا و  ۀیآ  ّقح  هب 

رتسگداد ثیش  دوه و  ّقح  هبهدوتس  حون  مدآ و  ّقح  هب 
رضحم کین  طول  نینرقلا و  وذ  هبنامقل  نامرد  ییحی و  درد  هب 

رجاه لیعامسا و  هب  قاحسا و  هبوا  ندرک  نابرق  میهاربا و  هب 
رشحم زور  رد  نایصاع  عیفشدشاب  هک  دمحا  ایبنا  متخ  هب 

رعشم ینکر و  هورم و  ّقح  هبمزمز  احطب و  هّکم و  ّقح  هب 
رواد قیدصت  هضور و  ّقح  هبنابعش  ردق  ات  بجر  میظعت  هب 

ّربش ریّبش و  قحان  نوخ  هبارهز  لآ  تیب و  لها  جنر  هب 
راوخمغ ناریپ  هنیس  زوس  هبمورحم  نالفط  هدید  بآ  هب 

ردیح رتهب ز  رتلضاف و  دبنملاع  هلمج  رد  یفطصم  زا  دعب  هک 
رواد دوب  ار  یفطصم  ملع  هکار  وا  نتفگ  ینولس  ُدب  مّلسم 

رتمک چیه  وا  دوبن  ربمغیپ  زتمصع  ملع و  اخس و  ردنا  نیقی 
روخرد دوب  شنار  ریز  لدلد  هکتسیک  یلع  زج  وت  وگب  یناد  رگا 

رکاچ هاگ  شیوگحدم  ُدب  یهگلیربج  هک  یهاش  نآ  فصو  میوگ  هچ 
ربیب تسین  تداعس  نیز  يدعس  هکدننادب  ناقلخ  ات  هک  متفگ  نادب 

روخ رب  شیوخ  داقتعا  نید و  زيداقتعا  وکین  وت  يدعس  ایآ 

اهتشونیپ

______________________________

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 1  ) 6191224خ0
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. نامه خ - ( 2  ) 9391224خ0
. هچ مب : هخسن  رد  خ - ( 3  ) 0491224خ0
،ص:230 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

.« تسا نم  راگدرورپ  نامرف  زا  یئزج  حور  وگب : : » هیآ 85 ( 17  ) ءارسالأ خ - ( 4  ) 9102224خ0
هیآ 8. ( 74  ) رثّدملأ خ - ( 5  ) 0402224خ0

.« دنزب لثم  نآ  زا  رتمک  هشپ و  هب  هک  درادن  ییابا  ادخ  : » هیآ 26 ( 2  ) ةرقبلأ خ - ( 6  ) 0602224خ0
. روط مب -: هخسن  رد  خ - ( 7  ) 2602224خ0

هیآ 89. ( 2  ) ةرقبلأ خ - ( 8  ) 4602224خ0
هیآ 88. ( 28  ) صصقلأ ینآرق - تسا  یتراشا  ترابع  ینایاپ  شخب  خ - ( 9  ) 0702224خ0

هیآ 40. ( 7  ) فارعألأ خ - ( 10  ) 2702224خ0
. وک مب : هخسن  رد  خ - ( 11  ) 3802224خ0

. دشن هتفای  مب  هخسن  رد  هدش ، دای  ترابع  ّلک  خ - ( 12  ) 7802224خ0
.« نوتیز ریجنا و  هب  دنگوس  : » هیآ 1 ( 95  ) نیّتلأ خ - ( 13  ) 1112224خ0

. دش ظاحل  هلباقم و  اسایق  هک  دوب  یملاع »  » پ مب ، هخسن  ود  ره  رد  خ - ( 14  ) 7112224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 15  ) 6312224خ0

تسا هرکذ - هّللا  همّظع  يولوم - ترضح  نآ  مّلسم  داتسا  دنیوگیم و  لزغ  يونثم - تایلزغ ، هنوگنیدب  هزورما  خ - ( 16  ) 0412224خ0
. دوشیم هتفای  رایسب  سمش  ناوید  رد  هک 

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 17  ) 2412224خ0
. نامه خ - ( 18  ) 0512224خ0

. ناج مب : هخسن  رد  خ - ( 19  ) 0512224خ0
و. نیشیپ -: خ - ( 20  ) 0512224خ0

. هّصاخ نیشیپ : خ - ( 21  ) 1512224خ0
.« تسا هدینادرگ  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  میادخ ، هدنب  نم  تفگ : كدوک  : » هیآ 30 ( 19  ) میرم خ - ( 22  ) 5512224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 23  ) 0712224خ0
. نامه خ - ( 24  ) 4812224خ0
. نامه خ - ( 25  ) 4812224خ0
. نامه خ - ( 26  ) 8812224خ0
. نامه خ - ( 27  ) 0022224خ0
. نیشیپ خ - ( 28  ) 0022224خ0

. هدنام مب : هخسن  رد  خ - ( 29  ) 2022224خ0
. یلزا لامج  هّجوتم  نیشیپ : خ - ( 30  ) 2022224خ0

. وت اب  هدیاز  نیشیپ -: خ - ( 31  ) 5022224خ0
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. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 32  ) 0122224خ0
.« تشذگنرد دح  زا  درکن و  اطخ  مشچ  : » هیآ 17 ( 53  ) مّجنلأ خ - ( 33  ) 4322224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 34  ) 7522224خ0
. تسا قتشم  الاو ] دنلب و  یلُع -[  زا  یلع  تسا ؛ یلع  وا  دنلب  مان  تیب : همجرت  خ - ( 35  ) 7522224خ0

.« دیوگیمن يوه  يور  زا  نخس  و  : » هیآ 3 ( 53  ) مّجنلأ خ - ( 36  ) 3622224خ0
،ص:231 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

.« دیسرپب تسا ، شرع  ياوس  هچنآ  نم  زا  : » ینعی خ - ( 37  ) 3622224خ0
هب هک  یـسک  نیتسخن  ایآ  .« » دوش هدـنادرگرب  نسحلا  وبا  زا  سپـس  مشاـه و  زا  رما  نیا  مدرکیمن  ناـمگ  : » ینعی خ - ( 38  ) 4722224خ0

.« تسین لوسر  ياهتنس  نآرق و  هب  مدرم  نیرتاناد  و  درازگ ، زامن  ناشهلبق 
.« دوب مالسا  ناکرا  نآ  هکیلاح  رد  درک ، دوبان  ار ] یلع   ] هک وگب  رگهطلس  ناردتقم  مجلم و  نبا  هب  : » ینعی خ - ( 39  ) 5722224خ0

.« تشک دروآ ، نامیا  مالسا و  هک  یمدرم  نیتسخن  درک و  يریلد  هک  یصخش  نیرتلضاف  »
. روشک مب : هخسن  رد  خ - ( 40  ) 7822224خ0

.« تسا لاس  رازه  اب  ربارب  وت  راگدرورپ  ياهزور  زا  زور  کی  و  : » هیآ 47 ( 22  ) جحلأ خ - ( 41  ) 3032224خ0
بلق وت ، بلق  نم ؛ ناـج  وت ، ناـج  نم ؛ نوخ  وت ، نوخ  ص ؛])  ) دّـمحم نم -[  تشوگ  ع ])  ) یلع وت -[  تشوگ  - » خ ( 42  ) 4032224خ0

.« تسا نم  سفن  وت ، سفن  نم ؛
دوخ نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  امش  ار و  دوخ  نادنزرف  ام  میروآ ، رضاح  ات  دییایب  وگب : : » هیآ 61 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 43  ) 4032224خ0

.« ار دوخ  ناردارب  امش  ار و  دوخ  ناردارب  ام  ار ، دوخ  نانز  امش  ار و 
. دش دای  نیا ، زا  شیپ  نآ  همجرت  خ - ( 44  ) 0132224خ0

.« مداتسرف اراکشآ  ناهن و  وت  هارمه  يربمایپ و  ره  هارمه  ناهن  رد  ار  یلع  دمحا ، يا  - » خ ( 45  ) 5132224خ0
.« تسوا هداتسرف  ادخ و  هدنب  ص ])  ) دمحم  ] ناشیا هک  ارچ  وش ؛ نوریب  درد ، يا  - » خ ( 46  ) 2332224خ0

.« دوبن رکذ  روخ  رد  يزیچ  وا  تشذگ و  نامز  زا  یتدم  ناسنا  رب  هنیآ  ره  : » هیآ 1 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 47  ) 0432224خ0
هیآ 33. ( 33  ) بازحالا هیآ 55 ؛ ( 5  ) ةدئاملا ینآرق - تسا  یتراشا  خ - ( 48  ) 0432224خ0

.« مهاوخیمن نادنواشیوخ  نتشاد  تسود  زج  امش ، زا  يدزم  تلاسر  نیا  رب  وگب : : » هیآ 23 ( 42  ) يروّشلا خ - ( 49  ) 0432224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 50  ) 0432224خ0

نم ناتـسد  رد  زورما  دـمح ، مچرپ  [. » توافت یکدـنا  اب   ] ص 460 ج 6 ، راربالا ؛ ةّدـع  رارـسالا و  فشک  کـن : خ - ( 51  ) 0532224خ0
.« تسا

رخف تسا و  نم  تسد  هب  دمح  مچرپ  تسین . یشزان  متسه و  ع )  ) مدآ دنزرف  ياقآ  رورـس و  تمایق  زور  ات  نم ، - » خ ( 52  ) 0532224خ0
.« دننم مچرپ  ریز  هکنآ  رگم  تسین  نارگید - ات  هتفرگ  ع )  ) مدآ زا  يربمایپ - چیه  زور  نآ  رد  و  تسین . یشزان  و 

. نیقشاعلا تحار  مب : هخسن  رد  خ - ( 53  ) 2532224خ0
ص 72. ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 54  ) 4532224خ0

. موقر مب : هخسن  رد  خ - ( 55  ) 4532224خ0
. تسا نوحشم  ّولمم و  ریس  بتک  نوتم  نامه : خ - ( 56  ) 0632224خ0
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.« تسین شتشگزاب  يارای  دیاین و  زاب  لطاب  دمآ و  زارف  ّقح  وگب : : » هیآ 49 ( 34  ) ءابس خ - ( 57  ) 0632224خ0
ارچ تسا ؛ دوهشم  بتاک  فیحصت  لصا ، هخسن  رد  نامگیب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال   ] فایسا مب : هخـسن  رد  خ - ( 58  ) 0632224خ0

[. تسا هدمآ  قیقد  تسرد و  فایسا  هژاو  قوف ، ترابع  لابند  هب  هک 
.« میدرک راوس  یکشخ  ایرد و  رب  و  : » هیآ 70 ( 17  ) ءارسالا خ - ( 59  ) 6632224خ0

.« میروآیمرد وکین  یناکم  هب  ار  امش  و  : » هیآ 31 ( 4  ) ءاسّنلا خ - ( 60  ) 6632224خ0
.« دنناگتفای تیاده  ناشیا  تسا و  ناشیا  نآ  زا  ینمیا  : » هیآ 82 ( 6  ) ماعنالا خ - ( 61  ) 6632224خ0

.« دیمّنهج ياهمزیه  دیدیتسرپیم  هّللا  ياوس  هک  ییاهزیچ  نآ  امش و  : » هیآ 98 ( 21  ) ءایبنالا خ - ( 62  ) 8632224خ0
.« دننادرخمک نانز ] نانآ -[  - » خ ( 63  ) 9632224خ0

،ص:232 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

.« تسا نم  دننام  ناتمادک  ره  - » خ ( 64  ) 9632224خ0
.« دنکیم باریس  دهدیم و  شروخ  ارم  هک  منکیم  هتوتیب  مراگدرورپ  دزن  . » ص 115 ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 65  ) 9632224خ0

. نیکرچ مب : هخسن  رد  خ - ( 66  ) 0732224خ0
. دش دای  نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  خ - ( 67  ) 0732224خ0

نامحر دنوادخ  ناتـشگنا  زا  یلالج ] یلامج و  تشگنا -[  ود  نایم  نمؤم  لد   » ص 83 ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 68  ) 1732224خ0
.« دزاس نوگرگد  دهاوخب ، هک  هنوگنآ  ار  نآ  تسا .

.« دیراد هزیکاپ  ارم  هناخ  : » هیآ 125 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 69  ) 3732224خ0
.« دراد ارم  ییاجنگ  منمؤم ، هدنب  بلق  نکیل  . » ص 26 يونثم ؛ ثیداحا  کن : خ - ( 70  ) 3732224خ0

هلزنم هب  ینم  زا  وـت  . » ص 294 ج 10 ، ص 150 ؛ ج 3 ، ص 395 ؛ ج 1 ، راربالا ؛ ةّدـع  رارـسالا و  فشک  کـن : خ - ( 71  ) 6732224خ0
.« تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  ع )  ) یسوم زا  نوراه 

.« تسا ناگدننکرکم  نیرتهب  ادخ  و  درک ، رکم  مه  ادخ  و  دندرک ، رکم  نانآ  : » هیآ 54 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 72  ) 9732224خ0
نوریب ییوکین  یتسار و  هب  نک و  لخاد  ییوکین  یتسار و  هب  ارم  نم ، راگدرورپ  يا  وگب : : » هیآ 80 ( 17  ) ءارسالا خ - ( 73  ) 9732224خ0

.« نک اطع  يرای  يزوریپ و  دوخ  بناج  زا  ارم  و  رب ،
نیا رب  ادخ  دنک . ادف  ار  شیوخ  ناج  ادـخ  يدونـشخ  نتـسج  يارب  مدرم  زا  رگید  یـسک  : » هیآ 207 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 74  ) 4832224خ0

.« تسا نابرهم  ناگدنب 
. فاط مب : هخسن  رد  خ - ( 75  ) 6832224خ0

. هلالا نیشیپ -: خ - ( 76  ) 6832224خ0
. رتسی هلالا  ظفح  یف  یفوتی  نیشیپ : خ - ( 77  ) 6832224خ0
. یننوتبثی ام  مهیعارا  تب  و  نیشیپ : خ - ( 78  ) 6832224خ0

.« دید دنناوتن  ات  میدنکفا  ياهدرپ  زین  ناشنامشچ  رب  و  : » هیآ 9 ( 36 « ) سی - » خ ( 79  ) 0932224خ0
. دش دای  نآ  زا  نیا ، زا  شیپ  خ - ( 80  ) 1932224خ0

. رذ وبا  مب : هخسن  رد  خ - ( 81  ) 4932224خ0
. نانع نیشیپ : خ - ( 82  ) 4932224خ0
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.« دنرتراوازس رگیدکی  هب  نادنواشیوخ  ادخ ، باتک  مکح  هب  : » هیآ 75 ( 8  ) لافنالا خ - ( 83  ) 4932224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 84  ) 5932224خ0

. دنیاین مب : هخسن  رد  خ - ( 85  ) 1042224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 86  ) 2042224خ0

. دیسر مب : هخسن  رد  خ - ( 87  ) 2042224خ0
. يا نیشیپ -: خ - ( 88  ) 3042224خ0

وا هب  دیرفایب و  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  نوچ  ادخ ، دزن  رد  یسیع  لثم  : » 61 تایآ 59 - ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 89  ) 0242224خ0
یهاگآ هب  هک  سپ  نآ  زا  شابم . ناگدـننکدیدرت  زا  تسوت . راـگدرورپ  بناـج  زا  ّقح  نخـس  نیا  دـش . دوجوم  سپ  وش . دوجوم  تفگ :

نانز ام  ار ، دوخ  نادنزرف  امـش  ار و  دوخ  نادنزرف  ام  میروآ ، رـضاح  ات  دییایب  وگب : دـنک ، هلداجم  وت  اب  وا  هرابرد  هک  سکره  ياهدیـسر ،
. ار دوخ  ناردارب  امش  ار و  دوخ  ناردارب  ام  ار ، دوخ  نانز  امش  ار و  دوخ 

.« میتسرفب نایوگغورد  رب  ادخ  تنعل  مینک و  عّرضت  اعد و  هاگنآ 
،ص:233 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 90  ) 4342224خ0
.« دندرک ناشیوریپ  نامیا ، رد  ناشنادنزرف  دندروآ و  نامیا  دوخ  هک  یناسک  : » هیآ 21 ( 52  ) روطلا خ - ( 91  ) 0542224خ0

.« دراد كاپ  ار  امش  دنک و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  تیب ، لها  يا  : » هیآ 33 ( 33  ) بازحالا خ - ( 92  ) 2542224خ0
دـنناوخیم و زاـمن  هک  یناـنمؤم  وا و  لوـسر  تسادـخ و  امـش  ّیلو  هک  تـسین  نـیا  زج  : » هـیآ 55 ( 5  ) ةدـئاملا خ - ( 93  ) 2542224خ0

.« دننکیم قافنا  دنعوکر  رد  هکنانچمه 
.« تسوا يالوم  ع )  ) یلع سپ  مشاب ، وا  تسود  الوم و  نم  هک  ار  هکره  . » ص 180 ج 2 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 94  ) 2542224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 95  ) 4542224خ0
.« داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  ادخ  : » هیآ 33 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 96  ) 6842224خ0

.« ساپسان ای  دشاب  رازگساپس  ای  میاهداد . ناشن  وا  هب  ار  هار  : » هیآ 3 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 97  ) 6842224خ0
.« میتشاد ینازرا  گرزب  ییاورنامرف  و  : » هیآ 54 ( 4  ) ءاسّنلا خ - ( 98  ) 6842224خ0

.« گرزب ییاورنامرف  تسا و  ناوارف  تمعن  يرگنب  هچره  يرگنب ، نوچ  : » هیآ 20 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 99  ) 6842224خ0
»؟ درک ادا  ار  تلاسر  قح  هک  میهاربا ، زا  ای  : » هیآ 37 ( 53  ) مّجنلا خ - ( 100  ) 6842224خ0

.« دنسرتیم تسا  هتفرگ  ار  اج  همه  نآ  ّرش  هک  يزور  زا  دننکیم و  افو  رذن  هب  : » هیآ 7 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 101  ) 6842224خ0
.« دنکفا یناشیپ  هب  ار  وا  دندش و  میلست  ود  ره  نوچ   » هیآ 103 ( 37  ) تاّفاّصلا خ - ( 102  ) 6842224خ0

.« دنک ادف  ار  شیوخ  ناج  ادخ  يدونشخ  نتسج  يارب  مدرم  زا  رگید  یسک  : » هیآ 207 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 103  ) 6842224خ0
.« دوب ياهدنب  وکین  هچ  تشاد  ام  هاگرد  هب  يور  هراومه  هک  وا  میتفای . رباص  ياهدنب  ار  وا  : » هیآ 44 ( 38 « ) ص - » خ ( 104  ) 6842224خ0

.« داد ریرح  تشهب و  ار  ناششاداپ  دناهدرک  هک  يربص  شاداپ  هب  : » هیآ 12 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 105  ) 6842224خ0
.« دوب ربمایپ  ياهداتسرف  و  : » هیآ 54 ( 19  ) میرم خ - ( 106  ) 6842224خ0

.« تسا روفاک  هب  هتخیمآ  هک  دنشونیم  ییاهماج  زا  ناکین  : » هیآ 5 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 107  ) 6842224خ0
.« میدینادرگ نیمز  يور  هفیلخ  ار  وت  ام  : » هیآ 26 ( 38 « ) ص - » خ ( 108  ) 6842224خ0
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اهنآ زا  شیپ  هک  ار  یمدرم  هکنانچمه  دـنک ، ناشنارگید  نیـشناج  نیمز  يور  رد  هک  هیآ 55 ...« : ( 24  ) رّونلا خ - ( 109  ) 6842224خ0
.« درک نارگید  نیشناج  دندوب 

.« میدربارف دنلب  یناکم  هب  ار  وا  : » هیآ 57 ( 19  ) میرم خ - ( 110  ) 6842224خ0
تنیز میس  زا  ییاهدنبتـسد  هب  و  قربتـسا ، زبس و  سدنـس  زا  تسا  ییاههماج  ناشنت  رب  : » هیآ 21 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 111  ) 6842224خ0

.« دزاس ناشباریس  هزیکاپ  یبارش  زا  ناشراگدرورپ  و  دناهدش .
.« تسا هدرک  تیصو  تاکز  زامن و  هب  و  : » هیآ 31 ( 19  ) میرم خ - ( 112  ) 6842224خ0

.« دننکیم قافنا  دنعوکر  رد  هکنانچمه  دنناوخیم و  زامن  هک  ینانمؤم  و  : » هیآ 55 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 113  ) 6842224خ0
.« نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  میدرک . اطع  وت  هب  ار  رثوک  ام  : » 2 هیآ 1 - ( 108  ) رثوکلا خ - ( 114  ) 6842224خ0
ناور دـنهاوخ  هک  ياـج  ره  هب  ار  نآ  دنـشونیم و  نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  هک  ياهمـشچ  : » هیآ 6 ( 76  ) ناـسنالا خ - ( 115  ) 6842224خ0

.« دنزاسیم
.« دنناروخیم ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  شتسود  دوخ  هکیلاح  رد  ار  ماعط  و  : » هیآ 8 نیشیپ ؛ خ - ( 116  ) 6842224خ0

. یفصو مب : هخسن  رد  خ - ( 117  ) 6842224خ0
، ادنوادخ تسوا . يالوم  یلع  سپ  مشاب ، وا  تسود  الوم و  نم  ار  هکره  . » ص 180 ج 2 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 118  ) 6842224خ0

،ص:234 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« دراد نمشد  ار  وا  هکره  راد  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هکره  رادب  تسود 

______________________________

.« دیهاوخب هدرپ  تشپ  زا  دیتساوخ ، يزیچ  ربمایپ  نانز  زا  رگا  و  : » هیآ 53 ( 33  ) بازحالا خ - ( 119  ) 1942224خ0
. ینعی مب -: هخسن  رد  خ - ( 120  ) 9942224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 121  ) 9942224خ0
هیآ 5. ( 66  ) میرّحتلا خ - ( 122  ) 3052224خ0
. اّنحوی مب : هخسن  رد  خ - ( 123  ) 3052224خ0

. دمآ نامه : خ - ( 124  ) 6052224خ0
.« درادب تسود  ار  امش  زین  وا  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : : » هیآ 31 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 125  ) 4152224خ0

شزرمآ ناـشیا  يارب  اـهنآ  دـیرفآ . هتـشرف  رازه  داـتفه  بلاـط ، یبا  نب  یلع  تاذ  روـن  زا  ّلـج - ّزع و  يادـخ - خ - ( 126  ) 8252224خ0
.« دنیوگیم خساپ  ار  يو  تمایق  زور  ات  دنهاوخیم و 

.« دنکیم دهاوخب  هچره  ادخ  : » هیآ 27 ( 14  ) میهاربا هیآ 40 ؛ ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 127  ) 8352224خ0
«. دنکیم مکح  دهاوخیم  هچره  هب  ادخ  : » هیآ 1 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 128  ) 0452224خ0

.« دفاکشیم اهربا  اب  نامسآ  هک  يزور  : » هیآ 25 ( 25  ) ناقرفلا خ - ( 129  ) 3452224خ0
. دش دای  نآ  زا  نیا ، زا  رتشیپ  خ - ( 130  ) 3452224خ0

.« ددرگیمرب دوخ  لصا  هب  يزیچ  ره  - » خ ( 131  ) 7452224خ0
.« دنتسرفیم تاولص  ربمایپ  رب  شناگتشرف  ادخ و  : » هیآ 56 ( 33  ) بازحالا خ - ( 132  ) 8452224خ0

. یبرم يا  مب : هخسن  رد  خ - ( 133  ) 8452224خ0
.« مایضفار نم  هک  مهدیم  یهاوگ  سنا  ّنج و  هب  سپ  تسا ، ضفر  دّمحم  لآ  هب  قشع  یتسود و  رگا  - » خ ( 134  ) 0552224خ0
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. تشچ مب : هخسن  رد  خ - ( 135  ) 8552224خ0
.« دشیم كاله  رمع  دوبن ، ع )  ) یلع رگا  - » خ ( 136  ) 4652224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 137  ) 4652224خ0
.« تسا تدابع  ع )  ) یلع تاذ  هب  نتسیرگن  - » خ ( 138  ) 8652224خ0

.« دیرب کین  نامگ  نانمؤم  هب  - » خ ( 139  ) 9652224خ0
. دوش ردب  ناج  اب  دمآ و  ردنا  ریش  اب  مب : هخسن  رد  خ - ( 140  ) 9652224خ0

.« تشاد هطاحا  دندرکیم ، هچره  هب  ادخ  و  : » هیآ 126 ( 4  ) ءاسّنلا خ - ( 141  ) 3752224خ0
.« تسادخ هب  ور  اج  نامه  دینک ، ور  هک  اجره  هب  سپ  : » هیآ 115 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 142  ) 4752224خ0

. نالبلب مب : هخسن  رد  خ - ( 143  ) 7752224خ0
[. تسا هدمآ  نتم  رد  نآ  همجرت  - ] خ ( 144  ) 7752224خ0

.« نم نآ  زا  ناراکدب  دندنوادخ و  نآ  زا  ناراکوکین  دیرادب ؛ یمارگ  ار  راهطا ] همئا  منادنزرف -[  - » خ ( 145  ) 2852224خ0
.« مهاوخیمن نادنواشیوخ  نتشاد  تسود  زج  امش ، زا  يدزم  تلاسر  نیا  رب  وگب : : » هیآ 23 ( 42  ) يروّشلا خ - ( 146  ) 2952224خ0

. دّهشت مب : هخسن  رد  خ - ( 147  ) 3952224خ0
بجاو دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  هب  نتفر  تردق  هک  یناسک  رب  هناخ  نآ  جح  ادـخ ، يارب  : » هیآ 97 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 148  ) 3952224خ0

.« تسا
.« دیزادنیم تکاله  هب  شیوخ  تسد  هب  ار  نتشیوخ  و  : » هیآ 195 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 149  ) 3952224خ0

،ص:235 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

.« دیوشم سویأم  ادخ  تمحر  زا  : » هیآ 53 ( 39  ) رمّزلا خ - ( 150  ) 4952224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 151  ) 4952224خ0

تسار و تمس  رد  ع ])  ) یلع نم -[  هکیلاح  رد  سپ  دریمب ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  قشع و  هب  هکره  - » خ ( 152  ) 8952224خ0
.« دوشیم روشحم  متسه ، يو  پچ 

. ریسعت مب : هخسن  رد  خ - ( 153  ) 9952224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 154  ) 2062224خ0

.« دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سکره  ادخ  : » هیآ 213 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 155  ) 2062224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 156  ) 4062224خ0

،ص:237 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: اهب قّلعتی  ام  و  ءانّثلا - ۀیحّتلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  ءاسّنلا  ةدّیس  اب  یضترم  یلع  ایلوالا  ناطلس  حاکن  دقع و  نایب  رد  مراهچ  باب 

هراشا

هام رد  ترجه  زا  مّود  لاس  هب  نیخّروم  قاّفتا  هب  كرابم  دقع  نیا  هک  دنادرگیم  حیال  حضاو و  شنیب  باحصا  شناد و  بابرا  ریمـض  رب 
هچنآ اما  لّصفم . یـضعب  لمجم و  یـضعب  دـناهدروآ ؛ تایاور  ریـس  لـها  صـصقلا ، نسحا  نیا  ناـیب  رد  تشگ و  دـقعنم  بجرملا  بجر 
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- اهنع هّللا  یـضر  هملـس - ّما  زا  هیلع - هّللا  ۀـمحر  يزوج - نبا  فیلأـت  تسا  هیفّـصلا  ةوفـص  تیاور  هتفاتـشب  شاهمجرت  هب  هتفاـی ، رتعماـج 
: هک دروآیم 

- رورـس نآ  دـندومن . تردابم  شاهبطخ  هب  شیرق  رباکا  دیـسر ، ءاسن  هجرد  هب  ءابـص  هبترم  زا  ءانّثلا - ۀـیّحتلا و  اهیلع  ارهز - همطاـف  نوچ  »
وا راک  دومرف : باوج  رد  دومن . ینعم  نیا  راهظا  قیّدص  رکب  وبا  يزور  ات  يدومرفن  تافتلا  ناشیا  نخـس  هب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ناملـس زا  دونـش . باوج  ناـمه  دومن ، ساـمتلا  باّـطخلا  نب  رمع  سپ  مربیم . یحو  راـظتنا  تفگ : یتـیاور  هب  تسا و  ّقح  رما  هب  هتـسباو 
هتشاد نایم  رد  ءاسّنلا  ةدّیـس  نخـس  هتـسشن ، دجـسم  رد  مهنع - هّللا  یـضر  ذاعم - دعـس  رمع و  رکب و  وبا  يزور  هک : تسا  لوقنم  یـسراف 

وبا هدرکن ، رهاظ  هلوقم  نیا  زا  زونه  یلع  یضترم  داتفین . لوبق  هجرد  هب  دندومن  ینعم  نیا  سامتلا  رورس  نآ  زا  شیرق  رباکا  هک  دنتفگیم 
فیوست و رد  ءاسّنلا  ةدّیس  مهم  تسوا و  عنام  رقف  هک  تسا  نآ  ّنظ  بلاغ  تفگ : رکب 

،ص:238 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هتفر شترایز  هب  هک  دییامنیم  تقفاوم  نم  اب  تفگ : سپ  دـنراد . اضر  شجیوزت  هب  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  یـضترم  یلع  تهج  فیرعت 

هراومه ار  وت  یلاعت  يادـخ  رکب ، یبا  ای  تفگ : دعـس  مینک . يراکددـم  دـیوگ ، يرذـع  رقف  ّرمم  زا  رگا  مییاـمن ؟ بیغرت  همطاـف  هبطخ  هب 
نینمؤملا ریما  تقو  نآ  رد  دندمآرب و  راّرک  ردیح  بلط  هب  راوگرزب  هس  ره  هن . هار  رد  مدق  دشاب ، شوخ  دـیامرف ؛ تمارک  ریخ  روما  قیفوت 

: تفگ رکب  وبا  دومن . لاح  راسفتسا  هدمآ  لابقتـسا  هب  دنچ  یمدق  داتفا ، ناشیا  رب  شرثا  ضیف  رظن  نوچ  دادیم . بآ  ار  رتش  یناتـسلخن  رد 
لـضفا هیلع  تانیاک - دّیـس  دزن  دـشابن و  تقبـس  نانمؤم  همه  رب  نآ  رد  ار  وت  هک  تسین  هدومحم  لیاصخ  زا  یتلـصخ  چـیه  نسحلا ، ابا  ای 

رد بآ  نینمؤملا  ریما  ییامنیمن ؟ تردابم  همطاـف  هبطخ  هب  ارچ  تسین . تکراـشم  نآ  رد  وت  اـب  ار  سک  چـیه  هک  يراد  یتلزنم  ةولّـصلا -
شومارف دصق  هب  هچنآ  یهدیم  دای  هب  هداد و  نیکـست  مامت  تفلک  هب  هک  ار  یـشتآ  ییامنیم  جییهت  رکب ، وبا  يا  تفگ : هدینادرگ ، هدـید 

دوخ وت  نسحلا ، ابا  اـی  تفگ : رکب  وبا  دوشیم . عناـم  رقف  اـیح و  نکیل  تسین  رّوصتم  نآ  قوفاـم  تسا  رما  نیا  رد  ارم  هک  یتبغر  ماهدرک .
. ددرگن لاقم  نیا  عبات  لاح  چیه  هب  لام  ّتلق  هک  دیاب  درادن ؛ يرابتعا  لوسر  ادخ و  دزن  ایند  هک  ینادیم 

نوچ تشاد . فیرـشت  هملـس  ّما  لزنم  هب  رورـس  نآ  هک  ینامز  رد  تفاتـش ، یهانپتلاسر  ترایز  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  سپ 
؟ تسیک تفگ : هملس  ّما  مه  دز ، رد  رب  هقلح  ریما 

ار لوسر  ادـخ و  هک  تسا  يدرم  نیا  ینعی  هلوسر » هّللا و  ّبحی  هلوسر و  هّللا و  ّبحی  لجر  اذـه  . » ياشگب رد  زیخرب و  دومرف : رورـس  نآ 
نینچنیا وا  هراـبرد  هک  درم  نیا  تسیک  داـب ، وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : دـنرادیم . تسود  ار  وا  لوـسر  ادـخ و  درادیم و  تسود 

هب دنگوس  مداشگب . رد  هدـیود  مامت  تعرـس  هب  دـیوگ  هملـس  ما  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نم  ّمع  رـسپ  ردارب و  دومرف : یهدیم ؟ یهاوگ 
رس نینمؤملا  ریما  دناشنب . دوخ  دزن  هدیبلط ، نیلسرملا  دّیـس  هاگنآ  مدمآرد . دوخ  هناخ  مرح  هب  نم  هک  یمادام  ات  داهنن  نورد  مدق  هک  ادخ 

نانچ یخا ، ای  دومرف : رورـس  نآ  دراد . مرـش  نآ  ضرع  زا  درآ و  یتجاح  یـسک  هچناـنچ  تسیرگنیم ؛ نیمز  رد  هتخادـنا ، دورف  كراـبم 
لوسر ای  تفگ : ریما  تسا . یضقم  ام  دزن  وت  تجاح  هک  وگب  يراد  لد  رد  هچره  ینکیم ، مرـش  نآ  راهظا  زا  يراد و  یتجاح  هک  مرادنپ 

ياهتیبرت هدومرف ، ینازرا  صاـصتخا  فرـش  دوخ  تمزـالم  هب  هدرک  ادـج  رداـم  ردـپ و  زا  ارم  رغـص  ناوا  زا  هک  تسا  مولعم  ار  وت  هّللا ،
. ماهدیدن نآ  ریشع  رشع  ردام  ردپ و  زا  ماهدرک ، هدهاشم  دوخ  هرابرد  وت  زا  هک  تّقفش  ناسحا و  نآ  هدینادرگ و  دعتـسم  ینطاب  يرهاظ و 

يوزاـب تداعـس  تدـعاسم  زا  وت  تمدـخ  تلود  هب  هک  نونکا  ییوت . نم  ینارماـک  شیع و  هیاـم  یناگدـنز و  رمع و  هریخذ  هک ، لـصاح 
زوف و هتشگ و  مکحم  نیکمت 

،ص:239 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
همطاف هبطخ  هیعاد  تسا  یتّدم  ینیزگرب و  يداماد  هب  ارم  هک  هتـسب  شقن  مرطاخ  رد  نآ  ياّنمت  هدش ، مّلـسم  نیراد  حاجن  ریخ و  حالص و 

روهظ هب  ینعم  نیا  هک  هّللا ، لوسر  اـی  دراد  ناـکما  چـیه  مرآیمن . ناـبز  رب  هتـشاد  فیوست  رد  یخاتـسگ  مه  وـت  تهج  زا  مراد و  لد  رد 
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: دیوگ هملس  ّما  دیآ ؟
هتـشگ جهتبم  مّسبتم و  تخورفارب و  باتفآ  نوچ  نیلـسرملا  دّیـس  نیبم  نیبج  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  هک  مدـید  مدرکیم ، هاگن  رود  زا  نم 

رد هک  تسین  هدیـشوپ  وت  رثا  ضیف  رظن  زا  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : ییامن ؟ لّـسوت  نآ  هب  هک  لّـهأت  جاـتحیام  زا  يراد  چـیه  یخا ، اـی  دومرف :
تردابم داهج  هب  هتـسویپ  هک  تسا  رورـض  ار  وت  ریـشمش  دومرف : یمکاـح . ییاـمرف ، هچره  يرتش . یهرز و  تسا و  يریـشمش  نم  طاـسب 

هب نسحلا ، ابا  ای  مهدیم . زین  یتراشب  ار  وت  منکیم و  افتکا  وت  عرد  هب  نکیل  تسا  دبال  زین  نآ  تسوت ؛ هیطم  هلحار و  هک  رتش  ییامنیم و 
رم هک  داتسرف  نم  تینهت  هب  نامسآ  زا  یکلم  ییایب ، وت  هکنآ  زا  شیپ  تسا . هتسب  اهنامسآ  رد  وت  اب  ار  همطاف  دقع  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد 

مدرک لاؤس  يو  زا  نم  لسّنلا . ةراهط  لمّشلا و  عمجب  دّمحم ، ای  رشبا  تفگ : هدروآ ، مالس  ارم  دوب . رایسب  ياهلاب  اهيور و  ار  هتـشرف  نآ 
ّقح ارم  شرع . میاوق  زا  یکی  هب  لّکوم  هتـشرف  ملیئاطبـس ؛ نم  تفگ : تسیچ ؟ زا  ترابع  لسن  تراهط  هب  تراـشب  نیا  کـلملا ، اـهّیا  هک :

بوتکم رون  رطس  ود  يو  رد  هک  دروآ  ّتنج  زا  دیفس  هراپ  ریرح  لیئربج ، کنیا  منادرگ و  رّـشبم  یتراشب  هب  ار  وت  ات  دومرف  تزاجا  یلاعت 
: تفگ تسیچ ؟ شنومضم  تسا و  همان  هچ  نیا  ردارب ، يا  متفگ : دوب .

يردارب هب  ار  وا  هداد ؛ يو  هب  ار  همطاف  هدرک ، رایتخا  یبحاـص  يردارب و  وت  يارب  زا  هدـیزگرب و  قلخ  زا  ار  وت  هناحبـس  ّقح  هّللا ، لوسر  اـی 
يور زا  وت  ّمع  رسپ  نید و  رد  وت  ردارب  تفگ : هدمآ ؟ تسرد  تسچ و  وا  تماق  رب  نم  تّوخا  تعلخ  هک  سکنآ  تسیک  متفگ : نیزگرب ،
تانج هب  باطخ  لوا  هک  قیرط  نیا  هب  دـینادرگ  دـقعنم  نامـسآ  رد  ار  ناشیا  حاـکن  دـقع و  یلاـعت  ّقح  تسا و  بلاـط  یبا  نب  یلع  بسن 

هب هدـینادرگ و  نّیزم  ار  دوخ  اـهرویز  هب  اـت  داتـسرف  یحو  نیع  روح  هب  دنتـسارایب و  ار  دوخ  ماـمت  تنیز  هب  اـت  دومرف 4082224خ0 1 خ 
رومعملا تیب  کیدزن  مراهچ  نامـسآ  رد  هک  ار  مارک  هکئالم  هدرک  رما  دنداد و  بیترت  اههّلح  قاروا  ياج  هب  هک  دومن  ماغیپ  یبوط  هرجش 

. دناوخ هبطخ  يو  رب  مالّسلا - هیلع  یفص - مدآ  هک  تمارک  ربنم  هب  موسوم  رون  زا  تسا  يربنم  دندمآ و  عمج 
تروص نسح  قطن و  تفاطل  تحاصف و  هب  کی  چیه  ناگتـشرف  نایم  رد  تسا و  لیحار  وا  مسا  هک  یکلم  هب  دومرف  یحو  یلاعت  ّقح  سپ 

ناگتشرف وا ، ترابع  تسالس  تروص و  نسح و  زا  دیناسر و  میدقت  هب  الع - ّلج و  دنوادخ - يانث  دمح و  هدمآرب ، ربنم  نآ  رب  تسین . وا 
هدنب هب  ار  دّمحم  تنب  همطاف  دوخ  كزینک  نم  لیئربج ، يا  هک : دومرف  یحو  نم  هب  دندمآ . شبنج  رد  كالفا  زازتها و  رد  تاومس  قابطا 

هکئالم نایم  رد  زین  وت  متسب ، دقع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ 
،ص:240 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تباث دیفـس  ریرح  نیا  رب  هعقاو  تروص  متفرگ و  هاوگ  ار  هکئالم  هتـسب ، ناشیا  حاکن  دـقع و  یهلا  نامرف  هب  نم  نادرگ . دّـکؤم  ار  داـقعنا 
نزاخ هک  ناوضر  هب  هدرک  رهم  کشم  هب  هک  تسا  نانچ  مکح  مدروآ . وت  فرـشا  رظن  هب  هدـینادرگ  حـشوم  هکئالم  تداهـش  هب  هتخاس و 

روح و هکئالم و  دینادرگ و  رـشتنم  للح  یلح و  ات  هک : دومرف  رما  یبوط  هرجـش  هب  تشگ ، دقعنم  دـقع  نیا  نوچ  و  مراپـسب . تسا ، ّتنج 
ات دناهدرب  هیده  رگیدکی  هب  هفیاط  نآ  نایم  رد  هک  فحت  ایاده و  دندوبر و  يرویز  هّلح و  یکی  ره  مامت  شالت  هب  ّتنج  نادـلو  ناملغ و 
هد تراشب  زین  وت  مناـسر و  تینهت  مهد و  تراـشب  جاودزا  دـقع  نیا  هب  ار  وت  اـت  دومرف  رما  ارم  نآ  زا  دـعب  دوب . دـهاوخ  یکّربت  رب  تماـیق 

. ترخآ ایند و  رد  نیلضاف  نیرهاط و  دنمجرا  دنزرف  ود  هب  ار  ناشیا 
لابقا لاب  دوب و  هداهنن  مدق  كالفا  جارعم  رب  لیئربج  زونه  هک  ادـخ  هب  نسحلا ، ابا  ای  دومرف : ةولّـصلا - لضفا  هیلع  تانیاک - هجاوخ  هاگنآ 

هب هک  هتـشگ  ذـفان  باـب  نیا  رد  ـالع - ّلـج و  راـگدرورپ - ناـمرف  نونکا  يدز . رد  رب  هقلح  وت  هک  هداـشگن  توکلم  ياـضف  رد  ناریط  هب 
هک مناسر  باحصا  عمس  هب  دنچ  یفرح  وت  بقانم  لیاضف و  زا  هدناسر ، میدقت  هب  كرابم  دقع  نیا  داقعنا  داهـشا  سوئر  هب  مور و  دجـسم 

بناـج هب  ماـمت  تعرـس  هب  دـمآ ، نوریب  ناـحرف  رورـس  نآ  دزن  زا  نینمؤملا  ریما  نوچ  دوش . ّبیطم  نآ  هب  وت  لد  نشور و  نآ  هب  وت  مشچ 
تانیاک هجاوخ  تفگ : دـندومن ، لاح  راسفتـسا  ناـشیا  داـتفا . تاـقالم  اـمهنع - هّللا  یـضر  رمع - رکب و  وبا  هب  هار  رد  دـش . ناور  دجـسم 
داهـشا سوئر  هب  دـقع  نآ  داقعنا  ات  دنـشاب  عمتجم  دجـسم  رد  نارای  هک  تسا  ناـنچ  رّرقم  دـسریم و  کـنیا  هتـشاد ، لوذـبم  ارم  سمتلم 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


رورس نآ  هک  دندوب  هدماین  رد  دجسم  هب  زونه  دندومن . تقفاوم  دجسم  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  اب  نیخیـش  سپ  دریذپ . قیقحت 
لالب تباجا  باحصا  نوچ  نک . عمج  ار  راصنا  رجاهم و  هک  دومرف : لالب  هب  هدیسر  بقع  زا  هتخورفارب  هدراهچ  بش  هام  نوچ  هراسخر  اب 
يوس هب  ور  نآ  زا  دعب  هدروآ ، اجب  یلاعت  يراب  يانث  دمح و  دعاوق  هدـمآرب  ربنم  رب  رورـس  نآ  دـندمآ ، رـضاح  نویامه  سلجم  هب  هدومن 

ار هکئالم  یلاعت  هّللا  هک : دروآ  نینچ  ربخ  نامسآ  زا  هدمآ  دورف  لیئربج  نم  ردارب  هک  ناناملـسم ، رـشاعم  يا  دینادب  تفگ : هدرک ، راّضح 
نایم رد  ات  دومرف  رما  ارم  تسب و  دقع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  هدنب  هب  ار  دّـمحم  تنب  همطاف  دوخ  كزینک  هدومرف  عمج  رومعملا  تیب  رد 

هدـعاق زیخرب و  یخا ، ای  دومرف : درک  باطخ  سپ  منادرگ . لّجـسم  لودـع  دوهـش  روضح  هب  حاکن  تّجح  منک و  دـقع  نآ  دـیدجت  نارای 
دّمحم رب  دورد  امعن و  ءالآ و  رکش  انث و  دمح و  يادا  زا  دعب  ایقتا  عمجم  ایفـصا و  نمجنا  نایم  یـضترم  یلع  ایلوا  ناطلـس  رآ . اجب  هبطخ 

هدش رّرقم  نم  عرد  نآ  قادص  ارهز و  همطاف  دوخ  دنمجرا  دنزرف  هب  ایبنا  دّیـس  ارم  دومرف  جیوزت  هک  یتسرد  هب  تفگ : هتـساخرب  یفطـصم 
زا مداد ؛ اضر  ینعم  نیا  رب  نم  تسا و 

،ص:241 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
جیوزت قیرط  نیا  هب  هّللا ، لوسر  ای  دـنتفگ : هدروآ  تاـنیاک  دّیـس  يوس  هب  ور  باحـصا  دیـشاب . هاوگ  نآ  تقیقح  هب  دیـسرپب و  رورـس  نآ 

. امهلمش عمج  امهیف و  هّللا  كراب  هک  دمآرب  زاوآ  بناوج  فارطا و  زا  نآ  زا  دعب  یلب . دومرف : میشاب ؟ هاوگ  هلمج  نیا  رب  ام  ياهدومرف ،
نآ ریما  رآ . نم  هب  نآ  نمث  شورفب و  عرد  ورب  دومرف : نینمؤملا  ریما  هب  هدیشوک  حاکن  نالعا  رد  هدومن ، تدواعم  فیرـش  لزنم  هب  هاگنآ 

نمث ضبق  هدرک ، نامثع  میلـست  هرز  نوچ  تخورف . ناّفع  نب  نامثع  تسد  هب  مهرد  داتـشه  دصراهچ و  یتیاور  هب  دصراهچ و  هب  ار  عرد 
. هدومن

؟ منکب مهاوخ  هک  فّرصت  ره  ینعی  وت ؟ زا  متسه  یلوا  عرد  نیا  هب  نم  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : نامثع 
. متشاد ینازرا  وت  هب  هیعرش  هبه  هب  نم ؛ زا  يرتیلوا  عرد  نیا  هب  وت  عقاولا ، یف  تفگ : یلب . دومرف :

ضورعم لاـح  تیفیک  هدروآ ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رز  مه  عرد و  مه  هدوـمن ، ادا  یقیقح  معنم  رکـش  ّدر » ـال   » مکح هاـنپتیالو  هاـش 
ماجنارـس تسا ، جاتحیام  هچنآ  ات  دومن  رکب  وبا  لیوحت  هتفرگ  مهارد  نآ  زا  ياهضبق  هدومرف ، ریخ  ياعد  ار  ناـمثع  تاـنیاک  دّیـس  تشاد .

. دیامن
نآ زا  دوب ؛ مهرد  تصش  دصیس و  میدرمـش  دمآ ، نوریب  نوچ  مییامن . يراکددم  هک  داتـسرف  رکب  وبا  هارمه  ار  لالب  ارم و  دیوگ : ناملس 

، میدا زا  ياهداـسو  یعطن و  مشپ و  هب  وشحم  يرـصم  شیخ 5082224خ0 2 خ  زا  یشارف  هک  روتـسد  نیا  رب  میدومن . عایتبا  زاهج  بابـسا 
هیلع هّللا  یّلص  رورس - نآ  رثا  ضیف  رظن  شیپ  ار  اهنیا  مشپ ، زا  ياهدرپ  نیلافس و  زا  دنچ  ینادبا  يربیخ و  ياهداّبع  امرخ و  فیل  نآ  وشح 
ینعی فزخلا ؛» مهینآ  یلعا  موقل  كراب  مهّللا  : » دومرف ملکت  اعد  نیا  هب  هدینادرگ  كرابم  هدید  رد  کشا  میدروآ . رضاح  مّلـس - هلآ و  و 

هب ار  نآ  ات  دومن  هلاوح  هملـس  ّما  هب  مهرد  یقاب  و  دـشاب . لافـس  هساک  هزوک و  ناشیا  دـنوآ  نیرتبوخ  هک  یموق  رب  هد  تکرب  ادـنوادخ ،
رد هاـم  کـی  تّدـم  هک : تسا  لوقنم  نینمؤملا  ریما  زا  داد . شوخ  يوـب  يارب  یتـیاور  هب  و  دـیامن . فرـص  رگید  تاّـمهم  یـضعب  بیترت 

تولخ هب  هک  یهاگ  اما  میوگب  ینخس  مناوت  هک  دوبن  نآ  يارای  مرش  زا  ارم  دشن و  روکذم  هلوقم  نیا  زا  رگید  رورـس  نآ  فیرـش  سلجم 
: يدومرف يداتفا ، تاقالم 

نایملاع نانز  نیرتهب  يو  هک  مهدیم  تراشب  وت ، تفج  تسا  یتفج  وکین  ینعی  نیملاعلا ؛» ءاسّنلا  ةدّیـس  اّهنا  رـشبا  کتجوز  ۀـجوّزلا  معن  »
. تسا

تقوشوخ لاحلا و  هفرم  جاودزا  دـقع و  نیا  هطـساو  هب  ردارب ، يا  تفگ : نینمؤملا  ریما  ردارب  لیقع  تشذـگب ، نیا  رب  یهام  هکنآ  زا  دـعب 
دارم نیا  زین  نم  دومرف : ریما  ددرگ . نشور  ام  مشچ  ات  دـنیامن  نارقا  لاصو  جرب  رد  لابقا  بکوک  ود  نیا  يدوز  هب  میهاوخیم  اـما  میدـش 
نیا رورـس  نآ  همداخ  نمیا  ّما  هب  هدـمآ  نیلـسرملا  دّیـس  هرجح  رد  هب  هتفرگ  نینمؤملا  ریما  تسد  لیقع  مرادیم . مرـش  راـهظا  زا  اـما  مراد 
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دّدرت ّمهم  نیا  رد  رگید  دیدرک ، ربخ  امش  تفگ : وا  دروآ . نایم  رد  نخس 
،ص:242 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نمیا ّما  دیوگ : هملس  ّما  تسا . عفنا  ّمهم  نیا  رد  تاروع  نخـس  هک  مییامن  تیافک  مهم  نیا  تارهاط  جاوزا  قاّفتا  هب  تاروع  ام  ات  دییامنم 
، هتفر دوب  اجنآ  تلاسر  ترـضح  هک  اهنع - هّللا  یـضر  هشیاـع - هناـخ  هب  همه  اـم  جاوزا و  یقاـب  هب  نآ  زا  دـعب  تفگ ، نم  هب  لوا  ربخ  نیا 

دای وا  هیئزج  هیّلک و  تاّمهم  یگتخاـس  روما  بیترت  و  اـهنع - هللا  یـضر  يربک - هجیدـخ  رکذ  هدروآ ، شیپ  زیمآترـسح  نانخـس ، زاـغآ 
كرابم مشچ  رد  بآ  رورـس  نآ  يدـش . نشور  اـم  ياههدـید  يدوب ، کلـسنم  اـّبحا  کلـس  هب  وا  همطاـف  راـک  رد  رگا  هک : میتفگ  هدرک ،

؟ تساجک هجیدخ  لثم  دومرف : هدینادرگ 
تناعا ار  یلاعت  يادخ  نید  درک و  نم  ياضر  فرـص  دوخ  لام  یمامت  دـندومنیم و  بیذـکت  مدرم  همه  هک  یتقو  رد  درک  نم  قیدـصت 
تردابم مّلکت  هب  نم  و  دـیرفآ . دّرمز  هّضف و  زا  تشهب  رد  هک  ياهناخ  هب  مداد  تراشب  وا  تایح  مایا  رد  ات  دومرف  هناحبـس  ّقح  ارم  دومن و 

هلیلح دزن  ار  وا  هک  دـهاوخیم  وت  ّمع  نبا  نونکا  تسا . نآ  لها  ییوگیم  هجیدـخ  لامک  فاـصوا  زا  هچره  هّللا ، لوسر  اـی  متفگ : هدومن 
نم رب  ینعم  نیا  زا  دوخ  یلع  هملس ، ّما  يا  دومرف : یشکرد . لاّصتا  هتـشادرب ، ار  تیالو  تّوبن و  يایرد  رهوگ  ود  نیا  يرآرد و  شاهلیلج 

: دومرف نمیا  ّما  هب  رورس  نآ  سپ  هدرکن . راهظا  تهج  نآ  زا  ایح ؛ تفص  هب  فوصوم  تسا  يدرم  وا  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : هتخاسن . رهاظ 
دورف مرـش  زا  رـس  هدمآ ، ریما  دناوخیم . ار  وت  هّللا  لوسر  هک  ایب  تفگ : هدمآ  نمیا  ّما  دوب . رظتنم  هار  رـس  رب  نینمؤملا  ریما  ناوخب . ار  یلع 

هب هدعو  نیلـسرملا  دّیـس  هّللا . لوسر  ای  معن ، تفگ : يدرگ ؟ نیرق  دوخ  تفج  اب  یهاوخیم  یخا ، ای  دومرف : رورـس  نآ  تسـشنب . هتخادنا 
هملس ّما  هب  هک  مهارد  نیا  زا  دنناسر و  میدقت  هب  یناوا  شارف و  بیترت  نیسحت و  نیئزت و  زا  همطاف  روما  بیترت  ات  دومرف  هدومن ، بش  ادرف 

هب امرخ و  مرد  راهچ  هب  نغور و  مرد  جـنپ  هب  درخب . ونیب 6082224خ0 3 خ  نغور و  امرخ و  ات  دومرف  میلـست  ریما  هب  مرد  هد  دوب ، هدرپس 
بیکرت رگیدکی  اب  ار  همه  دوخ  كرابم  تسد  هب  هدیبلط  میدا  زا  ياهرفـس  لوسر  دروآ . رـشبلا  ریخ  رظن  رد  هدـیرخ ، ( 3  ) ونیب مرد ]  ] کی

ینک تاقالم  ار  هکره  ور  نوریب  یخا ، ای  دومرف : نآ  زا  دعب  دـنزاس . زیچ  هس  نیا  زا  هک  تسا  یماعط  شیح  دومرف و  بیترت  شیح  هدرک ،
همه دومرف : دنرایـسب . مدرم  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : هدومن ، تدواعم  دـید . عمتجم  رد  رب  ریثک  عمج  هدـمآ  نوریب  نینمؤملا  ریما  رایب . دوخ  اب 

رورـس نآ  تیافک  اب  فک  تکرب  هب  ماعط  نآ  زا  سک  دـصفه  دـندرک ، باسح  نوچ  دومن . مایق  هدومرفب  دـنورب . هدروخ  ماعط  ات  راـیب  ار 
هاگلزنم هب  هتفرگ  همطاف  تسد  رگید  تسد  هب  یلع و  یـضترم  تسد  تسد  کی  هب  دـش ، یـضقنم  ءاـسّنلا  ةدیـس  همیلو  نوچ  دـندش . ریس 

. وت تفج  تسا  یتفج  وکین  یلع ، ای  دومرف : هدرپس  ریما  هب  هداد  شیناشیپ  رب  هسوب  هداهن ، دوخ  كرابم  هنیس  هب  ار  همطاف  رس  هدروآ ، ناشیا 
داتسرف و هناخ  نورد  ار  ناشیا  نآ  زا  دعب  وت . جوز  تسا  یجوز  وکین  تفگ : هدرپس  همطاف  اب  زین  ار  ریما 

،ص:243 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تنب امـسا  تشگزاـب . هدرپـس  یلاـعت  يادـخ  هب  هدومرف  ناـشیا  تیعمج  تکرب و  هب  اـعد  هتفرگ  تسرپّقـح  تسد  هب  ار  رد  يوزاـب  ود  ره 
اجنیا نیا  يارب  زا  نم  دـشابیم ، یتجاـح  فاـفز  تقو  رد  ار  نارتخد  هّللا ، لوسر  اـی  تفگ : دیـسرپ  فّقوت  بجوم  دـید ، اـجنآ  ار  سیمع 

: دومرف ماهدومن . فّقوت 
. دنادرگ تیافک  وت  ترخآ  ایند و  جئاوح  یلاعت  ّقح 

زا مراـهچ  زور  یتیاور  هب  دروآ و  فیرـشت  اـم  هناـخ  هب  رگید  تبون  ناوا  نآ  رد  مه  هک : تسا  لوقنم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا 
نانچمه هک  داد  دنگوس  میزیخرب  میتساوخ  میدینـش ، شکرابم  زاوآ  نوچ  هدیـشک ، دوخ  رب  يو  يابع  میتشاد و  هیکت  ود  ره  ام  هک  فافز 

ياپ همطاف  مدوخ و  هنیس  رب  شتسار  ياپ  نم  هکنانچ  دروآ ؛ نایم  رد  كرابم  ياپ  ود  ره  تسشنب و  ام  رتسب  رب  هدمآ  دیشاب و  دوخ  لاح  هب 
: دومرف نآ  زا  دعب  دعتسم . مّلعت  هب  ام  دوب و  لوغشم  مّلکت  هب  ام  اب  پچ و 

يور و رس و  رب  متشاذگ  هچنآ  راذگب . یکدنا  ماشایب و  دومرف : دناوخ ، دنچ  یتیآ  بآ  نآ  رب  مدروآ . رایب . بآ  يرادقم  زیخرب و  یخا ، ای 
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هزات یبآ  یخا ، ای  دومرف : زاـب  7082224خ0 4 خ » اریهطت . كرّهط  نسحلا و  اـبا  اـی  سجّرلا  کـنع  هّللا  بهذا  : » دومرف هدـناشفا  نم  هنیس 
لوسر ای  تفگ : درک . نم  لاح  راسفتسا  همطاف  زا  هداتسرف ، نوریب  ارم  سپ  تشاد . كولـسم  لاونم  نیا  رب  زین  همطاف  يارب  زا  مدروآ . رایب .

، دنزرف يا  دومرف : تسا . ریقف  وت  رهوش  هک  دننکیم  تمالم  یهاگ  ارم  شیرق  تاروع  زا  یضعب  اما  لامک  تافـص  هب  تسا  فوصوم  هّللا ،
. هن ریقف  زین  وت  رهوش  تسین و  ریقف  وت  ردپ 

راـیتخا تسا  ّقـح  یـضرم  هچنآ  هتـسناد ، دوـخ  رخف  ار  رقف  هدرکن  لوـبق  دـندرک ؛ ضرع  اـم  رب  هرقن  رز و  زا  ار  نیمز  يور  نیازخ  یماـمت 
زا تسا  باحصا  شیپ  مدقا  وت  جوز  هک  ادخ  هب  ددرگ و  راوخ  وت  رظن  رد  یمامت  هب  ایند  مینادیم ، ام  هچنآ  ینادب  رگا  دنزرف ، يا  میدومن .

؛ دومن رایتخا  ار  سک  ود  ملاع  لها  زا  یلاعت  ّقح  نم ، هدـید  رون  يا  ملح . يور  زا  ناشیا  مظعا  ملع و  يور  زا  ناـشیا  ربکا  مالـسا و  يور 
زین هدیبلط  ارم  نآ  زا  دعب  ییامن . وا  يرادربنامرف  يزرون و  وا  نایـصع  هک  راهنز  وت ، رهوش  تسا  يرهوش  وکین  ار . وت  رهوش  ار و  وت  ردـپ 

؛ تسا نم  زا  ياهراپ  همطاف  تفگ : هدومرف ، تلالد  فّطلت  قفو و  هب  دومن و  وا  بانج  تاعارم  همطاف و  رطاع  رطاـخ  تیاـعر  هب  اهتیـصو 
یلاعت ّقح  هب  زاـب  ار  اـم  و  یـشاب . هتـشاد  نوزحم  ارم  يراد ، نوزحم  ار  وا  رگا  یـشاب و  هتـشاد  تقوشوخ  ارم  يراد ، تقوشوخ  ار  وا  نوچ 

: دومرف دـشاب . ّدـمم  تاّمهم  یـضعب  رد  ات  يامرف  نییعت  نم  تمدـخ  هب  یکزینک  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : همطاف  دزیخرب  هک  تساوخ  هدرپس ،
دمحلا هللا تبون ؛ هس  یس و  يوگب  هّللا  ناحبس  زور  ره  دومرف : تسیچ ؟ همداخ  زا  رتهب  تفگ : همداخ ؟ زا  رتهب  يزیچ  ای  میامن  ماعنا  همداخ 

لامعا همان  رد  هنـسح  رازه  تمایق  زور  هملک  دنچ  نیا  زا  ات  تبون  کی  هّللا  ّالا  هلا  نآ ال  زا  دعب  و  راب ، هس  یـس و  ربکا  هّللا  راب و  هس  یس و 
دوخ يوزارت  ینیب و  تبث  دوخ 

،ص:244 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. دمآ نوریب  نآ  زا  دعب  یبای . نیگنس 

دندرک و ضبق  شکرابم  ناج  ات  دـیزرون  رد  نم  نایـصع  درواین و  بضغ  رد  ارم  زگره  همطاف  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگ : نینمؤملا  ریما 
.« مدیناجنرن شرطاخ  زگره  زین  نم 

: هک هدمآرد  رظن  رد  هریغ  تایعبس و  لثم  ریکذت  لها  بتک  رد  هکنآ  هعقاو  نیا  فیاطل  زا  یکی  و 
مهرد و قادص  ار  مدرم  همه  تانب  تفگ : تلاسر  ترضح  هب  دش ، فقاو  دوب  عرد  ياهب  هک  قادص  مرد  دصراهچ  زا  ءاسّنلا  ةدّیس  نوچ  »

. دوب قادص  سنج  نیا  زا  مه  ار  وت  رتخد  دشاب و  رانید 
هب روفلا  یف  دومن . تلئـسم  رورـس  نآ  دـنادرگ . وت  تّما  تعافـش  ارم  قادـص  هک  ياـمرف  تساوخرد  یلاـعت  ّقـح  زا  دـشاب ؟ هچ  قرف  سپ 

ارهز همطاف  رهم  یلاعت  ّقح  هکنآ : شنومضم  دوب . بوتکم  يو  رد  يرطس  ود  دروآ ، مالّسلا - هیلع  لیئربج - يریرح  هعطق  دیسر و  تباجا 
تقو نوچ  رمع و  رخآ  هب  ات  تشادیم  هاگن  یکّربت  هب  ار  هعقر  ءاسّنلا  ةدّیـس  دنیوگ : دـینادرگ . وا  راوگرزب  ردـپ  یـصاع  تّما  تعافـش  ار 

یصاع تّما  هدینادرگ  شیوخ  تّجح  مزیخرب . ادرف  نوچ  هک  دینک  نفد  ربق  رد  نم  اب  ار  همان  نیا  هک : دومرف  تیـصو  ءاسّنلا  ةدّیـس  لاحترا 
، نیـسح نسح و  ثانا . زا  هس  روکذ و  زا  هس  تشاد ؛ ینازرا  دنزرف  شـش  ار  ءاسّنلا  ةدّیـس  هناحبـس  ّقح  و  مناسر . تعافـش  هب  ار  دوخ  ردپ 

شش تدم  رد  نیلسرملا  دّیس  تلحر  زا  دعب  شتافو  تفای . تداهش  هجرد  ضرم  نآ  هب  دش  طقـس  هک  نسحم  هیقر و  موثلک و  ما  بنیز و 
نیا رد  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  لاـصخ  هدیدنـسپ  نآ  لیامـش  لاـمک و  فاـصوا  رکذ  دـش . عقاو  هنیکـس  هنیدـم  رد  رتمک  یتیاور  هب  هاـم و 

.« ددرگ روکذم  رصتخم 
: هک دنک  تیاور  ءاسّنلا  ةدّیس  زا  سیمع  تنب  ءامسا  : » هک تسا  روطسم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  و 

تیاکح لوسر  اب  ار  نآ  دادماب  درکیم . مّلکت  يو  اب  ضرا  مدینش  هک  اریز  مدیـشیدنا ؛ يو  زا  دمآ ، نم  دزن  لوا  بش  یـضترم  یلع  نوچ 
8082224خ0 5 خ جوز ]  ] داد تلیضف  هناحبس  ّقح  هک  یتسرد  هب  لسن ، تراهط  هب  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : هدرک  ینالوط  هدجس  مدرک .

.« دنک ضرع  يو  اب  درذگب  برغم  قرشم و  زا  يو  رب  هچنآ  هک  دومن  رما  نیمز  هب  قیالخ و  عیمج  رب  ار  وت 
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اهتشونیپ

______________________________

. ّتنج هک  دومرف  باطخ  مب : هخسن  رد  خ - ( 1  ) 6772224خ0
. هّلح نامه : خ - ( 2  ) 5872224خ0

. ریعش نامه : خ - ( 3  ) 0972224خ0
.« دایامرف هزیکاپ  دانک و  رود  ار  یکاپان  يدیلپ و  وت  زا  دنوادخ  نسح ، ابا  يا  - » خ ( 4  ) 4972224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 5  ) 2082224خ0
،ص:245 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ام و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  نیملعالا  نیقّتملا و  ماما  نینمؤملا و  ریما  فشک  ملع و  نایب  رد  مجنپ  باب 
: اهب قّلعتی 

هراشا

يا دومرف : ارم  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  لوقنم  امهنع - هّللا  یـضر  سابع - نب  هّللا  دـبع  زا  سدـقلا  ضایر  ررّدـلا و  رحب  ریـسفت  رد 
. يآ نم  دزن  هب  اشع  زامن  يادا  زا  دعب  هّللا ، دبع 

. دنادیم رتهب  نینمؤملا  ریما  متفگ : ینادیم ؟ دمحلا  مال »  » و فلا »  » ینعم دومرف : متفر ، نوچ 
رد سپ  دوب . هدرکن  روبع  نآ  زا  ياهّمـش  نم  رطاخ  هب  زگره  هک  دومن  نایب  قیاقح  نادنچ  بش  زا  یـساپ  ات  مال »  » و فلا »  » ینعم رد  هاگنآ 

هچنآ هّللا ، دبع  يا  تفگ : نایب  زجعم  نابز  هب  نآ  زا  دـعب  دومرف . فراعم  8513224خ0 1 خ  رگید ]  ] یساپ هدمآرد ، دمحلا  ءاح »  » ریـسفت
؟ يدینش مدرک  نایب 

ترقوـال ۀـحتافلا  یناـعم  یف  تـبتک  وـل  هـّللا ، دـبع  اـی  : » دوـمرف هاـگنآ  متــشگ . ناریح  مدوـمن و  عامتــسا  نینمؤـملا ، ریما  اـی  یلب  مـتفگ :
: دومرف زین  و  ار . رتش  داتفه  منک  راب  هنیآ  ره  هحتاف ، هروس  یناعم  نایب  رد  مسیونب  رگا  هّللا ، دبع  يا  ینعی  اریعب ». نیعبس  9513224خ0 2 خ 

هّللا همرکا  هّنجلا و  هل  تبجو   » دـنادب یبـجاو  هب  شیناـعم  هکره  ددرگ و  نـمیا  خزود  شتآ  زا  دـناوخب ، تـسرد  ار  هحتاـف  هروـس  سکره 
ساـبع نبا  شیوـخ .] برق  و   ] شیوـخ رادـید  هب  هناحبـس  ّقـح  ار  وا  دـنادرگ  گرزب  تشهب و  ار  وا  رم  دوـش  بجاو  ینعی  هبرق » هـتیؤرب و 

يزور هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یضر  يو - زا  و  يرحب . رد  متفای  هرطق  ناسب  ترضح  نآ  ملع  بنج  رد  ار  دوخ  ملع  دیوگ :
،ص:246 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. یمدرک راب  رتش  داتفه  هّللا  مسب  ي  اب »  » ریسفت زا  یمتساوخ ، رگا  ینعی  اریعب » نیعبس  هّللا  مسب  ءابب  ترقوال  تئـش  ول  : » دومرف نینمؤملا  ریما 
مراد هظحالم  نکیل  یمداد  ربخ  مدرم  عیمج  لاوحا  زا  یمتـساوخ ، رگا  ادخ  هب  دومرف : نینمؤملا  ریما  يزور  هک : تسا  يورم  يو  زا  مه  و 

.« دنوش رفاک  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - تعیرش  نید و  هب  نم  ّتبحم  رد  هک 

: تبقنم

هدشن لزان  یتیآ  چیه  نآرق  رد  دومرفیم : دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  يزور  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  یناث  دـّلجم  رد 
رد مه  هدـش ». لزان  تقو  مادـک  رد  هک و  نأش  رد  هک  مشابن  ملاع  نآ  رب  هکنآ  رگم  راهن  لیل و  رد  ای  لبج و  لهـس و  رد  ای  رحب و  رب و  رد 

وحن و قطنم و  یناعم و  هقف و  ریـسفت و  مالک و  سنج  زا  يونعم  يروص و  مولع  ناـکلاس  عیمج  دنـس  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


.« ددرگیم تسرد  نینمؤملا  ریما  هب  سایقلا - اذه  یلع  هریغ - فرص و 

: تبقنم

یباب ره  زا  هک  تخومآ  ملع  زا  باب  رازه  ارم  ءایبنا  متاخ  هک : دومرفیم  یضترم  یلع  ایلوا  ناطلس  : » هک تسا  روطـسم  ءادهّـشلا  ۀضور  رد 
.« دش فشکنم  نم  رب  رگید  باب  رازه 

: دیوگ راطع  خیش 
داشگب ملع  دص  شلد  ردنا  ناز  ودادرد  ملع  کی  وا  شوگ  رد  یبن 

دمآ ردیح  کشیب  رهش  نآ  ِرددمآ  ربمغیپ  نید  ملع  رهش  وچ 

: تبقنم

هب وزج  کی  هداد و  نینمؤملا  ریما  هب  اهنت  وزج  هن  هدـیرفآ ، ملع  وزج  هد  هناحبـس  ّقح  : » هک تسا  لوقنم  ساـبع  نبا  زا  باـطخلا  لـصف  رد 
هک تسا  لوقنم  يو  زا  مه  و  ام . همه  رب  تسا  بلاغ  کیرش و  مه  هّصح  نیا  رد  یلع  یـضترم  هک  ادخ  هب  هدومن و  تمـسق  نایملاع  مامت 
نآ رد  هک  یتسرد  هب  ار و  نامدرم  عیمج  سدـس  کی  تسا و  یلع  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  طـقف  جـنپ  تسا ؛ سدـس  شـش  یهلا  ملع  تفگ :

.« تسا ملعا  ام  همه  زا  هک  یتیاغ  ات  تسا  کیرش  زین  مشش  سدس 
،ص:247 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هک تسا  نانخـس  ار  وا  رم  تسا و  نافراع  رورـس  بلاط  یبا  نب  یلع  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  ةّوبّنلا و  دـهاوش  فّرعت و  حرـش  رد 
زا دیـسرپب  دومرف : هدمآرب  ربنم  رب  يزور  هک  يّدح  هب  ات  هدرواین  نآ  دننام  يدحا  زین  يو  زا  دعب  هدـشن و  مّلکتم  نادـب  یـسک  يو  زا  شیپ 

تسا و هانپتلاسر  ناهد  باعل  ریثأـت  زا  نیا  تسا و  مولع  رایـسب  نم  يولهپ  ود  ناـیم  هک  یتسرد  هب  دیـسرپیم . هچره  شرع  يارواـم  نم 
نامرف رگا  تسوا ، تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  ارم . مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - تسا  هدیناشچ  هک  تسا  يزیچ  نیا 
باـتک ود  ره  نآ  رد  هچنآ  زا  مهد  ربـخ  هتـسشن  يو  رب  منک و  عـضو  هداتـسیا  نم  هـنیآ  ره  دـنیوگ  نخـس  لـیجنا  تاروـت و  زا  هـک  دـسر 

.« دنیامن قیدصت  باب  نآ  رد  ارم  هتفگ  باتک  ود  نآ  لها  هکنانچ  تسا ؛ روطسم  باطتسم 
یناـمی بلعذ  ار  يو  دوب  يدرم  عمجم  نآ  رد  دومرف ، نخـس  نیا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوچ  : » هک درآیم  ةّوبّنلا  دـهاوش  رد  و 

. دـنامرد شباوـج  زا  هک  منک  یلاؤـس  هـنیآ  ره  ار . نخـس  درک  لـیوط  ضیرع و  سب  درم  نـیا  تـفگ : هارکا  راـکنا و  يور  زا  دـنتفگیم .

. هزیتس ّتنعت و  يارب  زا  هن  نک  ییاناد  يوقت و  يارب  زا  ینکیم ، لاؤس  رگا  وت ؛ رب  ياو  دومرف : نینمؤملا  ریما  مراد . یلاؤس  تفگ : هتساخرب 
: درک لاؤس  سپ  یتشاداو . نیا  رب  ارم  وت  تفگ : بلعذ 

، ینعی هرا »] یّتح   ] هرا مل  ّابر  دبعا  مل  : » تفگ ریما  ار ؟ وا  یتخانـش  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  يدید  ایآ  ینعی  هتفرع »؟ یّتح  ّکبر  تیأر  له  »
: تفگ ار .] وا   ] مدیدن ات  ار  يادخ  مدیتسرپن 

ار وا  مدیدن  ینعی  نافرعلا ». قیاقحب  بولقلا  هتأر  نکل  نایعلا  ةدهاشمب  نویعلا  هتأر  ام  : » تفگ ار ؟] وا   ] يدید هنوگچ  ینعی  هتأر »؟ فیک  »
هب یتّدم  زا  دعب  داتفا . نیمز  رب  هدز  ياهحیـص  بلعذ  یفـشک . تّجح  یلقع و  ناهرب  قیرط  هب  ّرـس  هدید  هب  ار  وا  مدید  نکیل  رـس  هدـید  هب 

. منکن لاؤس  ناحتما  لیبس  رب  رگید  هک  مدرک  دهع  يادخ  هب  تفگ : هدمآ ، شوه 
.« دشاب وت  تسد  هب  راک  رایتخا  رگا  دومرف : نینمؤملا  ریما 
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ناشیا باوج  رد  ریما  دندومن و  راسفتسا  صاوخ  زا  یـضعب  : » هک تسا  لوقنم  نینچ  هغالبلا 0613224خ0 3 خ  جهن  زا  یظفاح  ریسفت  رد 
.« رومالا قیاقحب  ملعا  هّللا  و  دومرف - هروکذم  ترابع 

: تبقنم

- مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ - هعاّرد  مدـید  هفوـک  ربـنم  رب  ار  نینمؤـملا  ریما  : » هک تسا  لوـقنم  يرخف  نـبا  زا  نیرئاـسلا  لزن  رد 
هداهن و رس  رب  شکرابم  همامع  هدیشوپ و 
،ص:248 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. دیباین ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخ ، هچره  نم  زا  دیسرپب  دومرفیم : هدرک ، تشگنا  رد  رورس  نآ  يرتشگنا  لیامح و  ترضح  نآ  ریـشمش 
نآ رب  سپ  دـننک  هات  ود  نم  يارب  زا  یـشلاب  رگا  هّللا  و  تسا . رایـسب  ملع  تسا ، لد  لحم  هک  نم  کچوک  ياـهولهپ  ناـیم  هک  یتسرد  هب 
هب ار  لیجنا  تاروت و  یلاعت  يادـخ  هکنآ  ات  لیجنا  هب  لیجنا  لها  نایم  تاروت و  هب  ار  تاروت  لها  ناـیم  یمداد  ياوتف  یمتـسشن و  شلاـب 

امـش هکنآ  لاح  هدمآ و  دورف  ام  رد  هک  یماکحا  هب  هداد  يوتف  ار  امـش  قیقحت  هب  یلع  هک  یتسرد  هب  دنتفگیم : قلخ  اب  و  دروآیم . مّلکت 
.« دینکیمن مهف  دیناوخیم و 

نآ رب  يدش و  هتسکش  نم  يارب  زا  یشلاب  رگا  ادخ  ّقح  هب  : » دومرف هک  تسا  روطـسم  ءادعّـسلا  تیاده  فیاحـص و  رد  رگید  تیاور  هب  و 
.« نآرق هب  مالسا  لها  نایم  روبز و  هب  روبز  لها  نایم  لیجنا و  هب  لیجنا  لها  نایم  تاروت و  هب  تاروت  لها  نایم  یمدرک  مکح  یمتسشن ،

سّدق يدادـغب - دـینج  زا  ةّوبّنلا  دـهاوش  رد  هک  تساجنیا  زا  ندوب . نّکمتم  نتفای و  تغارف  زا  تسا  هیانک  نتـسکش ، شلاب  دـیوگ : فلؤم 
ره یتخادرپزاـب ، هدرک  نید  تیوقت  يارب  زا  ناـفلاخم  اـب  هک  یتاـبراحم  زا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  رگا  : » هک تسا  لوـقنم  هّرس -

.« يدرواین نآ  طبض  تقاط  اهلد  هک  يدندرک  لقن  فراعم  قیاقح و  ملع  نادنچ  يو  زا  هنیآ 
: هعطق

تسا لآل  دقع  تریغ  شمالکملع  رهوگ  زا  رپ  تسیرحب  شلد 
تسا لالح  رحس  رسهبرس  شنایبتسا  تاذ  رارسا  رهظم  شنابز 

تسا لاؤس  ره  باوج  رب  اناد  هکدش  فشکنم  قیاقح  يو  رب  نانچ 

: تبقنم

ناشیا نایم  دنتشگ . عمتجم  يو  رب  قیالخ  دمآ ، هفوک  هدلب  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد 
. دومن ینز  يراگتساوخ  هک  دوب  یناوج 

ینز و اجنآ  رد  يا .]  ] هناخ دجسم  نآ  لصّتم  تسا و  يدجسم  عضوم  نالف  هب  دومرف : ار  یصخش  هدرک ، دادماب  زامن  نینمؤملا  ریما  يزور 
بشما دومرف : هدرک ، اهنآ  يوس  هب  ور  ریما  دروآ . ار  ناشیا  هتفر  صخـش  نآ  زاس . رـضاح  نم  شیپ  ار  نت  ود  ره  دنراد . عازن  مه  اب  يدرم 
یترفن يو  زا  ارم  متفر  وا  شیپ  هدروآ ، حاکن  هب  ار  نز  نیا  نوچ  نینمؤملا ، ریما  ای  دومن : ضرع  ناوج  نآ  دیشک . ازارد  هب  امش  تموصخ 

هب كرابم  يور  سپ  دیـسر . وت  نامرف  ات  تشاد  عازن  نم  اب  تقو  نآ  زا  یمدـنار . دوخ  شیپ  زا  تعاس  نامه  یمتـسناوت  رگا  هک  دومن  ور 
همه دباین . فوقو  نآ  رب  يرگید  دیاب  بطاخم  زجب  هک  تسا  نانخس  رایسب  تفگ : هدرک ، نارضاح 

،ص:249 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
؟ یسانشیم ار  ناوج  نیا  دومرف : هدرک ، نز  بناج  هب  يور  هاگنآ  دنتفرگ . هرانک  هتساخرب 

وت دومرف : سپ  مهدـن . تفگ : یهدـن . فک  زا  یتسار  هتـشر  رـس  هکنآ  فاصنا  قیرط  اما  یـسانشب ؛ هکناـنچ  میوگب  نم  دومرف : هن . تفگ :
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. درک تعماجم  وت  اب  وا  يدـش و  نوریب  تجاح  ياضق  رهب  زا  یبش  دـیدوب . ّبحم  ار  رگیدـکی  ود  ره  یتشاد ، یّمع  نبا  ینالف . تنب  نـالف 
زا ار  وت  ردام  دوب . بش  دش ، لمح  عضو  تقو  نوچ  یتشاد . یفخم  ردپ  زا  هدومن ، راهظا  دوخ  ردام  هب  ار  نآ  يدش و  نتـسبآ  بش  نامه 

یگـس یتخادنا . تسا ، نامدرم  تجاح  ياضق  ّلحم  هک  اهراوید  نوریب  هدیچیپ ، هقرخ  رد  ار  وا  دش ، دـلوتم  دـنزرف  نوچ  درب . نوریب  هناخ 
سپ تسب . ار  شرس  وت  ردام  تسکشب . دیسر و  كدوک  نآ  رـس  رب  گنـس  نآ  اقاّفتا  یتخادنا . وا  بناج  هب  یگنـس  درک . يوب  ار  وا  هدمآ 
نیا زا  نکیل  تسا  نینچنیا  لاح  تروص  هک  درک  رارقا  نابز  بلق و  قیدصت  هب  نز  نآ  دیتسنادن . وا  لاح  رگید  دـیتشاذگ و  اجنامه  ار  وا 

تیبرت هتفرگرب ، اجنآ  زا  ار  رـسپ  نآ  هلیبق  نالف  زا  يدرم  دش ، دادماب  نوچ  دومرف : سپ  دوبن . هاگآ  نم  ردام  نم و  زا  ریغ  سک  چیه  هعقاو 
نوچ نک . هنهرب  دوخ  رـس  هک : دومرف  ار  ناوج  نآ  و  تساوخ . ینز  هب  ار  وت  هدـمآ  هفوک  هب  ناشیا  هارمه  هدـش ، گرزب  هک  یتقو  اـت  دومن 

زا ار  امش  یلاعت  يادخ  نیا . ردام  وت  تسوت و  رسپ  نامه  نیا  تروع ، يا  دومرف : هاگنآ  دوب . ادیوه  شرـس  رد  یگتـسکش  رثا  درک ، هنهرب 
.« ورب ریگرب و  دوخ  رسپ  تشاد ؛ ظوفحم  مارح 

: دیوگ یهاک  مساق 
رهوش نز و  نآ  دندوب  دنزرف  ردام و  ینعم  هبهدرک  ادج  رهوش  زا  نز  هفوک  رد  بیغ  ملع  هب 

: تبقنم

هّللا مّرک  نینمؤملا - ریما  باطتـسم  باکر  هب  نیّفـص  لـمج و  رد  : » هک تسا  لوقنم  يورـالا  هّللا  دـبع  نب  بدـنج  زا  ةّوبّنلا  دـهاوش  رد  مه 
درک روطخ  رطاخ  هب  هریطخ  نیا  میدمآ ، دورف  ناورهن  هب  نوچ  اما  تسام  فرط  هب  ّقح  هک  دوبن  یّکش  نیا  رد  ارم  مدوب و  زارفارس  ههجو -
هزین مدش و  نوریب  بآ  هرهطم  اب  هاگرکشل  نایم  زا  يدادماب  تسا . راوشد  تخس  ناشیا  نتـشک  دناام ، ياّبحا  ابرقا و  همه  تعامج  نآ  هک 
چیه دیـسرپ : هدمآ ، نیبم  رهم  نوچ  هراسخر  اب  نینمؤملا  ریما  هاگان  متـسشن . رکفتم  شاهیاس  رد  هداهن ، وا  رب  ار  رپس  هدرب و  ورف  نیمز  رب  ار 

رد هتخاس ، وضو  هدمآ ، نآ  زا  دـعب  دـش . ناهنپ  رظن  زا  هک  تفر  رود  نادـنچ  هتفرگ  تسرپّقح  تسد  هب  مدروآ ، شیپ  هرهطم  يراد ؟ بآ 
ار يو  دومرف : دـناوخیم . ار  وت  راوس  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  متفگ : دیـسرپیم . شلاح  زا  هک  مدـید  يراوس  هاگان  تسـشنب . رپس  نآ  هیاـس 

بآ هتشذگ  ناورهن  زا  نافلاخم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدمآ  شیپ  مدناوخ ، نوچ  ناوخب .
،ص:250 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

فرط نآ  ار  ناشیا  تایار  ات  اقح  تفگ : راوس  نآ  تسا . طلغ  دومرف : دنتـشذگ . هّللا ! و  تفگزاب : دنـشاب ! هتـشذگ  اشاح  دومرف : دـندیربب .
زا مک  رگم  دنامن  هدنز  ناشیا  زا  تساجنیا و  ناشیا  نتخیر  نوخ  ياج  نداتفا و  لحم  هک  اریز  تسا ؛ فالخ  دومرف : مدماین . مدـیدن ، بآ 

مسانشب ریما  لاح  هک  دمآ  تسد  هب  ینازیم  هّلل  دمحلا  متفگ : دوخ  اب  نم  تساخرب . سپ  نت . هن  رگم  دنوشن  هتشک  نم  باحصا  زا  نت و  هد 
لاتق هبراحم و  رب  هنرگا ، مشاب و  نم  دنک  هبراحم  ریما  هب  هک  یسک  لّوا  دنـشاب ، هتـشذگ  ناورهن  زا  نافلاخم  رگا  هک  مدرک  دوخ  اب  دهع  و 
سپ تسا . مئاق  دوب  هک  ییاج  رد  دوخ  لاح  هب  ناشیا  تایار  مدید  متشذگ ، فوفـص  زا  نوچ  مشاب . میقتـسم  تباث و  ادعا  رکاسع  نالاّطب 

؟ دش نشور  وت  رب  راک  تقیقح  تفگ : هدینابنج ، تشپ 
تخیوآ و یهاوخ  يرگید  اب  درک و  یهاوخ  لتق  ار  ناشیا  زا  یکی  هک  یـشاب  لوغـشم  راک  هب  دومرف : هاگنآ  نینمؤملا . ریما  ای  یلب ، متفگ :

نیمز رب  هتفر ، دوـخ  زا  ود  ره  نم و  رب  وا  مدز و  وا  رب  یمخز  هتخیوآ  يرگید  اـب  هتـشک ، ار  ناـفلاخم  هرمز  زا  نت  کـی  هک  دوـب  ناـنچمه 
هکناـنچ دـندمآ - ناگتـشک  رامـش  رـس  رب  نوچ  دوصقملا ، دـش . غراـف  هبراـحم  زا  نینمؤملا  ریما  هک  میدـماین  دوخ  هب  یتـقو  اـت  میداـتفا و 

بلص ار  وت  هک : داد  ربخ  يو  لاوحا  زا  ار  یصخش  و  دش . دیهـش  نت  هن  زین  شباطتـسم  باحـصا  زا  دنام و  یقاب  نت  هن  ناشیا  زا  دندومرف -
.« دش عقاو  هنیع  هب  هدومرف  هکنانچمه  امرخ ؛ تخرد  نالف  رد  عضوم ، نالف  رد  درک  دنهاوخ 
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: تبقنم

ار وا  موـق  فیاـظو  نیعل  نآ  تخیرگب . لـیمک  درک . بلط  ار  داـیز  نب  لـیمک  جاّـجح ، يزور  : » هک تسا  روطـسم  ةّوـبّنلا  دـهاوش  رد  مـه 
جاّجح دمآ 1613224خ0 4 خ . شـشیپ  مزاس . مورحم  ار  دوخ  موق  هک  دـیاشن  هدیـسر ، رخآ  هب  نم  رمع  تفگ : دوخ  اب  لیمک  تفرگزاب .

هک اریز  نکب ؛ یهاوخ  هچره  یکدـنا . رگم  هدـنامن  یقاب  نم  رمع  زا  تفگ : لـیمک  مباـی . تسد  وت  رب  هک  مدوب  ینعم  نیا  ناـهاوخ  تفگ :
2613224خ0 5 و ]  ] دز ندرگ  لاح ، رد  ار  يو  جاّجح  دوب . یهاوخ  وت  نم  لتاق  هک  هداد  ربخ  اـقباس  ارم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما 

.« هّللا همحر  دش - دیهش  وا  خ 

: تبقنم

یلاعت يادخ  هب  شلتق  هب  بارت و  وبا  باحـصا  زا  یکی  هب  مسرب  مهاوخیم  تفگ : جاّجح  يزور  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  مه 
زا تفگ : هدیبلط ، ار  ربنق  سپ  دـشاب . هتـشاد  تبحـص  ربنق  زا  شیپ  يو  اب  هک  مینادیمن  ار  سک  چـیه  ام  دـنتفگ : شنامداخ  میوج . بّرقت 

نید و
،ص:251 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ینتـشک عوـن  ره  هب  تشک . مهاوـخ  ار  وـت  تفگ : ياـمنهار . دـشاب ، يو  نـید  زا  رتلـضاف  هـک  ینید  هـب  ارم  تـفگ : وـش . رازیب  یلع  تـّلم 
. تشک مهاوخ  ار  وت  عون  نآ  ادرف  نم  یـشکیم ، ارم  زورما  هک  یجهن  ره  هب  تسوت ؛ تسد  هب  رایتخا  تفگ : ربنق  نک . راـیتخا  یهاوخیم ،

دنتخاـس دیهـش  ار  ربـنق  اـت  تفگ  نیعل  نآ  تشک . دـهاوخ  ملظ  هب  جاّـجح  ار  وـت  هک  قداـص  ربـخم  یـصو  ارم  تسا  هدرک  ربـخ  هـک  اریز 
.« 3613224خ0 6 خ

: تبقنم

ار نیسح  نم  هدید  رون  نوچ  : » هک دوب  هدومرف  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  بزاع  نب  ءارب  هب  : » هک تسا  روطسم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  مه 
ءارب درک ، دیهش  نوعلم  دیزی  ار  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  هیلع  نیـسح - ماما  نوچ  ینکن . ترـصن  ار  يو  وت  دننک ، دیهـش  نید  نافلاخم  زا  یتعامج 
شیب مدرکن و  ترصن  تلفغ  يور  زا  ار  وا  نم  دش و  هتشک  نیـسح  ماما  هک  نینوک  یـصو  دوب  هدومرف  تسار  قیقحت  هب  تفگ : بزاع  نب 

.« دومنیم تمارغ  تمادن و  راهظا  شیپ  زا 

: تبقنم

پچ تسار و  بناج  هب  دیـسر ، ـالبرک  هب  نوچ  4613224خ0 7 خ  ریما ]  ] اهرفـس زا  یـضعب  رد  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  مه 
: تفگ تشذگب و  تشد  نآ  زا  نایرگ  نایرگ  درک و  هاگن  دوخ 

هچ نیا  نینمؤملا ، ریما  اـی  هک : دـندومن  راسفتـسا  راّـضح  ناـشیا ! ندـش  دیهـش  عضوم  ناـشیا و  نارتش  ندـیناباوخ  لـحم  تسا  نیا  هّللا ، و 
: دومرف نایب  زجعم  نابز  هب  تسا ؟ یعضوم 

ات تسنادن  وا  ماظن  تیالو  مالک  لیوأت  سک  چیه  تقو  نآ  رد  دـنیآرد . تشهب  هب  باسحیب  دـنوش ، هتـشک  یجوف  اجنیا  تسالبرک ؛ نیا 
.« دش عقاو  نیسح  ماما  تداهش  هعقاو  هک  زوسناج  زور  نآ 

: دیوگ هّرس 5613224خ0 8 خ - سّدق  ّبیط - هاش 
یلع لآ  يودع  رب  ّقح  تنعل  رازهیلع  لآ  يور  قاّشع  لزنم  تشهب 
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یلع لآ  يوس  ور ز  یمد  چیه  باتمتسیبن  رهم  ادخ و  ّبح  يوعد  هک  ارت 
یلع لآ  يوم  رات  کی  هب  ردق  يور  زدسرن  ابّیط »  » تسه ورد  هچره  ناهج و 

: تبقنم

رکـشل رایـسب  لاـق  لـیق و  زا  دـعب  دـیبلط ، رکـشل  هفوک  زا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  دـهاوش  رد  مه 
دسرب يو  هب  يرکشل  هکنآ  زا  شیپ  دنداتسرف .
،ص:252 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هاگرذگ رب  مدینـش ، نخـس  نیا  نوچ  دیوگ : ریما  باحـصا  زا  یکی  دیآیم . درم  کی  رازه و  هدزاود  هفوک  زا  دومرف : نایب  قراخ  نابز  هب 
.« دایز هن  دوب و  مک  یکی  هن  هدومن ، نّیعم  هک  يددع  نآ  زا  مدروآ . رامش  رد  ار  کیکی  هتسشن ، رکشل 

: تبقنم

جاتحم ریما  باطتسم  باحصا  نیّفص  برح  رفـس  رد  يزور  : » هک تسا  روطـسم  یفوک  مثعا  خیرات  ریّـسلا و  بیبح  ةّوبّنلا و  دهاوش  رد  مه 
نابایب نایم  رد  دش . رهاظ  يرید  دینادرگ ، هداج  زا  یکدنا  ار  ناشیا  دنتفاین . بآ  زا  يرثا  دنتفاتـش ، تسار  پچ و  رب  دنچره  دندش . بآ  هب 

. تسا هار  گنسرف  ود  بآ  ات  اجنیا  زا  تفگ : دندرک . بآ  بلط  رید  نکاس  زا  باحصا 
نم ياپ  ریز  هک  یگنـس  نیا  دومرف : میـسر . بآ  هب  ات  يامرف  تزاجا  دنامن ، تقاط  ار  ام  هکنآ  زا  شیپ  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : باحـصا 
ياج زا  دنتـسناوتن  دندرک ، دهج  هدومن  قاّفتا  یعمج  دـنچره  6613224خ0 9 خ  دیـشکب .] ار  نآ  ات   ] دینکب یعـس  تسا  بآ  يالاب  تسا 

یفاص و تیاغ  رد  دش  رهاظ  یبآ  تخادـنا . رود  همـشچ  يالاب  زا  ار  گنـس  نآ  كرابم  تشگنا  ود  هب  هدـمآ  دورف  رتش  زا  سپ  دـننابنجب .
ردق ره  دندش و  باریس  رثوک  یقاس  تیانع  لیفط  هب  مدرم  مامت  دندوب . هدیماشاین  بآ  نآ  زا  رتشوخ  رفس  نآ  رد  هکنانچ  ینیریش ؛ تیاهن 

هداهن ازفاحور  همـشچ  يالاب  قباـس  روتـسد  هب  هتـشادرب  ار  نارگ  گنـس  نآ  تیـالو ، ياـیرد  همـشچرس  نآ  سپ  دنتـشادرب . دنتـساوخ  هک 
. دنتشابنا كاخ  هب  ار  نآ  دومرف ؛

: دومرف یلسرم ؟ ربمغیپ  وت  تفگ : دمآ  دورف  رید  زا  درک ، هدهاشم  لاح  نیا  بهار  نوچ 
هّللا ةولـص  تسا - نییّبنلا  متاخ  وا  ماهّللا . دبع  نب  دّـمحم  یـصو  نم  دومرف : یـسک ؟ هچ  تفگ : سپ  هن . دومرف : یبرقم ؟ هتـشرف  تفگ : هن .

ّنا دهـشا  هّللا و  اـّلا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تفگ : داد . يو  هب  تسد  نینمؤملا  ریما  موـشیم . ناملـسم  هک  راـیب  تسد  تفگ : ملـس . هلآ و  هیلع و 
زورما هتشگرب ، دوخ  دادجا  ابآ و  ّتلم  زا  ببس  هچ  هب  دیـسرپ : يو  زا  ریما  نآ  زا  دعب  هّللا . لوسر  ّیـصو  ّکنا  دهـشا  هّللا و  لوسر  ادّمحم 

تسا و ياهمـشچ  عضوم  نیا  رد  هک  میاهدینـش  دوخ  ياـملع  زا  میاهدـید و  دوـخ  بتک  رد  اـم  نینمؤـملا ، ریما  اـی  تفگ : يدروآ ؟ ناـمیا 
دوخ يوزرآ  هب  مدرک  هدهاشم  وت  زا  راک  نیا  نم  نوچ  ربمغیپ . یـصو  ای  ربمغیپ  رگم  دـناوتن  شندـنک  دـنادن و  ار  نآ  هک  یگنـس  شیالاب 

رت هدـید  بآ  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  نادـنچ  دینـش ، نانخـس  نیا  نینمؤملا  ریما  نوچ  متفای . مدوب  شراظتنا  رد  هچنآ  مدیـسر و 
: هملک 7613224خ0 10 خ و  دش ] ]

و ناشومارف ؛ زا  وا  دزن  مدوبن  هک  ار  يادخ  ساپـس  رکـش و  ینعی  دناوخ ؛ اروکذم » هبتک  یف  تنک  ایـسنم و  هدنع  نکا  مل  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 
بهار نآ  سپ  روکذم . ياهباتک  رد  نم  مدوب 

،ص:253 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
زا وا  يارب  هدرازگ ، زامن  يو  رب  نینمؤملا  ریما  دیـسر و  تداهـش  هجرد  هب  ات  دومن  هلتاقم  موش  نایماش  اـب  هدـش  شباطتـسم  باـکر  مزـالم 

.« تسا نمؤم  وا  يدومرف  يدرک ، دای  ار  وا  هاگره  تساوخ و  شزرمآ  یلاعت  يادخ 
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: تبقنم

دعب قیقد . لاؤس  دنچ  رب  لمتشم  داتسرف  همان  باّطخلا  نب  رمع  نامز  رد  مور  کلم  : » هک تسا  روطسم  ةّوبّنلا  لیالد  ةّوبّنلا و  دهاوش  رد  مه 
، هدومن بلط  ملق  تاود و  روفلا  یف  هدروآرد ، رظن  هب  ار  همان  ریما  دـمآ . ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  شیپ  همان  اب  هتـساخرب  هعلاطم  زا 

؟ تسیک هدنسیون  باوج  نیا  دیسرپ : لوسر  داد . رصیق  لوسر  هب  هدیچیپ  رد  تشون و  باوج 
.« مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن - داماد  ّمع و  نبا  یسانشیمن ؟ تفگ : هنع - هّللا  یضر  رمع -

: تبقنم

نیا زا  رتشیپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  تسناد  ناوت  هنوگچ  تفگ : هیواـعم  يزور  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  ةّوبّنلا و  دـهاوش  رد  مه 
مولعم یلع  زا  مه  ار  نیا  نم  تفگ : مینادیمن . ار  نیا  قیرط  ام  دـنتفگ : سلجم  راّضح  نم ؟ ای  دـنکیم  تلحر  ملاع  8613224خ0 11 خ 

کی ات  دیورب  رگیدکی  اب  تفگ : هدومن ، بلط  دوخ  نادـمتعم  زا  رفن  هس  لطاب . هن  دوب  دـناوت  ّقح  درذـگب ، شنابز  رب  هچره  هک  اریز  منک ؛
يرامیب رکذ  رد  دیشاب  قّفتم  رگیدکی  اب  همه  نکیل  دییوگ  زاب  ارم  گرم  ربخ  دییآرد و  هفوک  هب  يرگید  زا  دعب  کیره  اجنآ  زا  هلحرم و 

. هریغ زامن و  ناگدنرازگ  ربق و  عضوم  نآ و  تعاس  ندرم و  زور  و 
لها دـمآرد . لوا  زور  یکی  دندیـسر ، هفوک  هب  بیرق  نوچ  دـندش . ناور  هداد ، رارق  دوخ  هب  دوب  هدرک  نیقلت  هیواـعم  هکناـنچ  نت  هس  نآ 

. ماش زا  تفگ : یسریم ؟ اجک  زا  دندیسرپ : هفوک 
تافتلا اعطق  الصا و  هانپتیالو  هاش  دنتفگزاب . ربخ  هدمآ  نینمؤملا  ریما  تمزالم  هب  مدرم  یضعب  درم . هیواعم  تفگ : تسیچ ؟ ربخ  دنتفگ :

مویـس زور  دـشن . تفتلم  مه  دـنتفگ : هدـمآ  ریما  تمدـخ  هب  زاب  یـضعب  تفگ : هیواـعم  ندرم  ربخ  هدـمآ ، مود  صخـش  رگید  زور  دومنن .
اریز تسویپ ؛ تّحص  هب  دش و  قیقحت  ربخ  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : هدمآ  مدرم  زاب  تفگ ، ربخ  سک  ود  نآ  قفاوم  زین  هدمآ ، يرگید 
يو يادخ  هب  دیلفاغ . يو  ياههلیح  رکم و  زا  امش  دومرف : تفگزاب . هیواعم  ندرم  ربخ  نیشیپ  سک  ود  نآ  قفاوم  هدمآ  يرگید  زورما  هک 

هس نآ  سپ  دنکن . هبعالم  نآ  هب  راوخرگج ) دنه  رـسپ  ینعی   ) دابکالا ۀلکآ  نبا  دوشن و  نیگنر  نوخ  هب  یلع  نساحم  هک  یمادام  ات  دریمن 
زا دنیوگ  دندیناسر . هیواعم  هب  ار  ربخ  نیا  نت 

،ص:254 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دحا گنج  رد  هک  دومرفیم  دابکالا  ۀـلکآ  نبا  ار  هیواعم  تهج  نآ  زا  ریما  هک  دـنامن  یفخم  دـش و  تقوشوخ  تیاغ  هب  ربخ  نیا  عامتـسا 

زا ینازاتفت  نیّدلا  دعس  الم  هچنانچ  دوب ». هدروخ  هدومن ، صّحفت  مامت  قایتشا  هب  ار  یفطصم  ّمع  هزمح  ءادهّـشلا  دّیـس  رگج  دنه ، شردام 
. دهدیم ربخ  ینعم  نیا 

: هعطق
دیسر هچ  ربمیپ  هب  مه ]  ] وا نت  هس  وزا و  هکيدینشن  رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

دیکمب ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردامتسکشب  ربمیپ  نادند  رُد  وا  ردپ 
دیزی موق  یلع  دیزی و  هّللا  ۀنعلداب  تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب 

: تبقنم

: دومرف درک . دادـغب  ماع  لتق  هب  هراشا  دوخ  يابطخ  زا  یکی  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  دـهاوش  رد  مه 
! يو رب  ياو  دـنک . عفد  دوخ  زا  ار  الب  نآ  هک  درادـن  تردـق  وا  ار و  ینابرق  رتش  هکنانچ  دنـشکیم ؛ ار  سابعلا  ینب  زا  یکی  منیبیم  اـییوگ 
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نآ زا  دعب  هدروآ ! نود  يایند  هب  يور  هتـشاذگ ، ار  دوخ  راگدرورپ  رما  هکنآ  ببـس  هب  موق  نایم  رد  وا  تسا  هدـش  راوخ  هچ  يو ! رب  ياو 
.« ناشیا لتق  عضاوم  اههلیح و  اهتینک و  اهمان و  زا  مهد  ربخ  ار  امش  مهاوخ ، رگا  دومرف : هبطخ  نآ  رد  مه 

: تبقنم

وبا ینعی   ) ناملـسم ابا  ای  تفگ : دنلب  زاوآ  هب  نیّفـص  برح  زور  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  مه 
نم دوصقم  تسین ، یتالوخ  ملـسم  وبا  نم  دارم  دـنزرف ، يا  دومرف : تسا . فوفـص  رخآ  رد  يو  تفگ : هیفنح ؟ دّـمحم  تساـجک  ملـسم )
دوخ زکرم  هب  ار  ّقح  وا  هطساو  هب  یلاعت  ّقح  هک  دنک  هبراحم  نادنچ  دیآ و  دیدپ  هایس  تیار  هب  قرـشم  بناج  زا  هک  تسا  شیج  بحاص 

.« دنیامن دهج  ّدج و  نیملاظ  يراسنوگن  رد  نید و  يالعا  رد  دننک  تقفاوم  يو  اب  هک  نانآ  تقو  اشوخ  دهد . رارق 
دوب عیاش  نینمؤملا  ریما  هب  تبـسن  هّیما  ینب  دهع  رد  هک  ییازـسان  نعل و  هچرگا  ملـسم  وبا  هک  تسا  نآ  هیماما  هعیـش  داقتعا  دـیوگ : فلؤم 

ناوضر رقاب - دّمحم  ماما  نامز  نآ  رد  هچ  درک ؛ یهاتوک  اما  تخاس  قلطم  دوبان  تسین و  9613224خ0 12 خ  ار ]  ] هّیما ینب  تخادنارب و 
. دومن یقناود  روصنم  هلاوح  ار  کلم  تاحوتف ، زا  دعب  ملسم  وبا  دوب ، قح  رب  هفیلخ  ماما و  هیلع - هّللا 

،ص:255 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

كرابم يور  يدرازگ ، دادماب  زامن  مالّـسلا - ةولّـصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دّیـس  نوچ  : » هک تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  ةّوبّنلا  جراعم  رد 
. یتشگ عفدنم  عفترم و  بابحا  بولق  تحاس  زا  مغ  هودنا و  تاملظ  نیبنذملا  عیفش  نآ  نیبج  راونا  عاعش  هب  يدرک و  باحصا  يوس  هب 

دجسم زا  دوخ  اب  هدینادرگ ، رختفم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هیلاع ، هراشا  هب  هدرکان  هباحص  بناج  هب  نیبم  نیبج  هدرازگ ، حبـص  زامن  يزور 
ریما دمآرد و  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  اهیلع  ارهز - همطاف  هرجح  هب  یلع  یضترم  اب  هکنآ  ات  دندوبن  فقاو  لاوحا  تیفیک  زا  باحصا  دروآ . نوریب 

ترایز هب  کیالم  هتـشگ و  دـّلوتم  نیـسح  ماـما  هکنآ  رب  ینبم  دـنک ؛ عنم  لوخد  زا  ار  ناگدـنیآ  هدومن ، فقوت  هرجح  رد  رب  هک  دومرف  ار 
دومن راسفتـسا  رورـس  نآ  لاح  زا  دید . فقوتم  هرجح  رد  رب  ار  ریما  هدـمآ ، هنع - هّللا  یـضر  رکب - وبا  انثا  نیا  رد  دـنیآیم . نایوگتینهت 
رورـس نآ  تفگ : ریما  میآرد ؟ هک  تسه  تزاجا  ارم  تفگ : رکب  وبا  هتـشادزاب . اجنیا  ناگدـنیآ  عنم  يارب  زا  ارم  تسا و  هرجح  رد  تفگ :

دصراهچ لاح  ات  دنیوگیم و  تینهت  هدمآ ، شترایز  هب  ناگتشرف  هدش و  ّدلوتم  دنمجرا  يدنزرف  تفگ : تسیچ ؟ دیسرپ : تسا . یلغش  ار 
ینعم نیا  رب  نینمؤملا  ریما  عالّطا  تیفیک  زا  ددع  نیا  نییعت  زا  رکب  وبا  دنیآیم . زین  رگید  هدمآ و  ترایز  هب  هتـشرف  رازه  راهچ  تسیب و  و 
نوریب هانپتلاسر  ترـضح  ات  دندوب  رظتنم  هدمآ ، عمج  باحـصا  یقاب  ناّفع و  نب  نامثع  باّطخلا و  نب  رمع  یتعاس  زا  دعب  دنام . بّجعتم 

. دمآ
کیالم دادـعا  داد و  عالّطا  هک  ینعم  نیا  رب  ار  وت  یخا ، اـی  دومرف : رورـس  نآ  دـیناسر . ضرع  فقوم  هب  دوب  هدینـش  ریما  زا  هچنآ  رکب  وبا 

ریرقت صاخ  ظفل  هب  دوخ  دادعا  دندمآیم ، هک  ناگتـشرف  زا  هرمز  ره  مدشیم و  فقاو  کیالم  جاوفا  ندـمآ  زا  دومرف : یتسناد ؟ هنوگچ 
یلع ای  القع  هّللا  كداز  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  دیـسر . غلبم  نیا  هب  ات  مدرک  عمج  ار  اهددع  نآ  نم  دندومنیم .

.« 0713224خ0 13 خ

: تبقنم

هّللا یعاد  اوبیجا   » یعاد مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپتلاسر - ترضح  نوچ  : » هک تسا  روطسم  ضایّرلا  ةرهز  ةّوبّنلا و  جراعم  رد  مه 
هب هکّربتم  هضور  رد  شکرابم  ندـب  درک و  زاورپ  نییّلع  جوا  هب  وا  نینزان  حور  نیـشنهردس  ریاـط  دومن ، تباـجا  ار  1713224خ0 14 خ »
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مالّـسلا تفگ : هدـمآ ، دجـسم  رد  هدـنکفا  ور  رب  عقرب  هتفرگ و  تسد  هب  هناـیزات  ییبارعا  زور  هد  زا  دـعب  تشگ . يراوتم  باـجتحا  باـقن 
ّقح هدش ، توف  امش  زا  هچنآ  هّللا . لوسر  باحصا  ای  مکیلع 

،ص:256 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تومی مکتبیـصم  مظعا  ام  مکبنذ  رفغ  مکرجا و  هّللا  مظع  ادـبا  تومی  ّیح ال  هّللاف  تام  دـق  ادّـمحم  ناک  نا  . » دراد ینازرا  ضوع  یلاـعت 

؟ تسیک امش  ربمغیپ  یصو  تفگ : و  2713224خ0 15 خ » مکدّیس .
: تفگ هدروآ ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هب  ور  وا  درک . هراشا  یضترم  یلع  هب  رکب  وبا 

. دنتـشگ ّریحتم  نینمؤملا  ریما  باوج  زا  نارـضاح  رکب و  وبا  رّـسلا . بحاص  رـضم و  ای  مالّـسلا  کیلع  تفگ : ریما  یتف . اـی  کـیلع  مالّـسلا 
هیلع و هّللا  یّلص  یفطصم - دّمحم  نم  ردارب  ارم  تفگ : ریما  یتفگ ؟ ّرس  بحاص  هنوگچ  نم و  مان  یتسناد  نوچ  ناوج ، يا  تفگ : یبارعا 

نب یلع  دومرف : تسیچ ؟ وت  مان  دیسرپ : رضم  مرآ . نایم  رد  وت  اب  یهاوخ  رگا  دومن . ریرقت  نم  هب  وت  لاح  تیفیک  هداد و  ربخ  مّلـس - هلآ و 
دـص هک  ادتبا  رد  هتـشذگ . وت  رمع  زا  لاس  تصـش  دصیـس و  تّدم  يراد و  تردـپ  مان  رـضم و  وت  مان  یبرع و  زا  وت  تفگ : و  بلاط . یبا 

هراسخر اب  دیآ  نوریب  يدرم  هماهت  زا  یتفگ  يداد و  تراشب  تانیاک  دّیـس  تلاسر  روهظ  هب  دوخ  موق  ردنا  دـش ، یـضقنم  وت  رمع  زا  لاس 
بحاص دشاب ؛ نانیکـسم  نامیتی و  ردپ  دـبای ؛ نیراد  تاجن  دـیامن ، کّسمت  يو  هب  هکره  رتنیریـش ؛ لسع  زا  ینخـس  اب  رتینارون و  هام  زا 

دشاب ایبنا  متاخ  دیامرف ؛ یهن  ابر  لتق و  زا  دنادرگ و  مارح  ار  انز  رمخ و  دنزرب ؛ دنویپ  ار  دوخ  شفک  دنیـشن و  شوگزارد  رب  دوب ؛ ریـشمش 
وا هب  هورگ  يا  دنناسر ؛ میدـقت  هب  مارحلا  هّللا  تیب  جـح  دـننارذگب و  مایـص  هب  ناضمر  هام  دـنرازگ و  زامن  تقو  جـنپ  شتّما  ایلوا ؛ دّیـس  و 

قیمع هاچ  رد  ار  وت  هدیشوک ، وت  يانفا  اذیا و  رد  دندومن . تردابم  هبراحم  هب  وت  اب  يدرک ، تلالد  رما  نیا  هب  ار  ناشیا  نوچ  دیروآ . نامیا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم - بانج  طاسب  نوچ  يدوب . سوبحم  هاچ  نآ  رد  لاح  ات  هکنانچ  دنتخادرپزاب ؛ وت  دّدرت  زا  رطاخ  دنتخادنا و 
زا ادن  نیا  نآ ، زا  دعب  دومرف . تمارک  تاجن  سبح  نآ  زا  ار  وت  هدـینادرگ ، كاله  لیـس  هب  ار  وت  موق  یلاعت  ّقح  دـندیدرون ، رد  مّلـس - و 

. يامن شربق  ترایز  هتفر  هنیدم  هب  ییوا ؛ باحصا  هرمز  زا  وت  دش و  توف  دّمحم  هک  یتسرد  هب  رضم ، يا  هک  دیسر  وت  عمس  هب  بیغ  ملاع 
. يوش فّرشم  ترایز  هب  هک  يدیسر  اجنیا  هب  هدومن  لحارم  ّیط  لزانم و  عطق  زور  بش و  وت  نیاربانب 

ریما یتفای ؟ عالّطا  اجک  زا  لاـح  نیا  رب  یتسناد و  نوچ  هّصق  نیا  یلع ، اـی  تفگ : هدـمآ  هیرگ  رد  دومن ، عامتـسا  نانخـس  نیا  نوچ  رـضم 
رـضم نوچ  ناسرب . يو  هب  نم  مالـس  ینک ، تاقالم  يو  هب  نوچ  دیایب . نم  تافو  زا  دعب  رـضم  هک  دوب  هداد  ربخ  تانیاک  دّیـس  ارم  تفگ :
لامج زا  عقرب  رـضم ، ای  دومرف : ریما  تسـشنب . هداد  ریما  قرف  رب  هسوب  هدـمآ  شیپ  دـیدرگ ، دعتـسم  ماغیپ  تداعـس  هب  دینـش و  مالـس  دـیون 
رب هک  مراد  یلاؤس  دنچ  تفگ : نآ  زا  دعب  تشگ . رّونم  دجسم  یمامت  هک  دش  عطاس  شنیبج  زا  يرون  تشادرب ، نوچ  رادرب و  شیوخ 

،ص:257 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هدام زا  درادن و  ردام  ردپ و  هک  يرن  زا  ارم  نک  ربخ  یلع ، ای  تفگ : نک . لاؤس  دومرف : ریما  وا . یـصو  ای  یبن  رگم  دباین  عالّطا  نآ  باوج 

هن هکئالم و  زا  هن  3713224خ0 16 خ  تسا ]  ] شتآ زا  هن  نج و  زا  هن  هک  لوسر  زا  هدمآ و  دوجو  هب  ردپیب  هک  يرن  زا  ردام و  ردپیب و 
دروخ و هک  یمسج  زا  درک و  میب  ار  دوخ  باحصا  هک  یناویح  زا  داد و  ریس  دوخ  اب  ار  دوخ  بحاص  هک  يربق  زا  عابس و  زا  هن  میاهب و  زا 
زا دازب و  هدنز  هک  يدامج  زا  تفات و  دـهاوخن  رگید  تفاتن و  يو  رب  باتفآ  شیپ  تبون  کی  وا  تقلخ  يادـتبا  هک  ياهعقب  زا  دـیماشاین و 
هک تسود  ود  زا  دندرگ و  نکاس  هک  كّرحتم  ود  زا  دننکن و  تکرح  هک  نکاس  ود  زا  دش و  دـّلوتم  يو  زا  دـنزرف  تعاس  هس  هب  هک  ینز 

ددرگ و ّقلعتم  محر  رد  لّوا  هچنآ  ایـشا و  نیرتتشز  زا  ایـشا و  نیرتبوخ  زا  ءیـش و  ءیـش و ال  زا  ارم  نک  ربخ  رگید  دـنوشن و  نمـشد 
. دومرف تردابم  کیره  باوج  هب  ریما  دومن ، لاؤس  تسیب  نیا  رضم  نوچ  دزیرب . ربق  رخآ  رد  هچنآ 

هک يرن  و  اهنع - هّللا  یـضر  اّوح - ردام  ردـپیب و  هداـم  و  مالّـسلا - هیلع  مدآ - نآ  درادـن ؛ رداـم  ردـپ و  هک  يرن  زا  يدیـسرپ  لوا  تفگ :
تسا یبارغ  دوب  عابس  زا  هن  میاهب و  زا  هن  کیالم و  زا  هن  سنا و  زا  هن  نج و  زا  هن  هک  یلوسر  تسا و  مالّسلا - هیلع  یسیع - دمآ ، ردپیب 
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هک دوب  یهام  داد ، ریس  ار  دوخ  بحاص  هک  يربق  نآ  4713224خ0 17 خ و  ِضْرَْألا » ِیف  ُثَْحبَی  ًابارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف  « ؛] دومرف  ] یلاعت ّقح  هک 
میب ار  دوخ  باحصا  هک  ناویح  نآ  درکیم و  ریس  رحب  بناوج  فارطا و  هب  تشاد و  مکـش  رد  زور  یـس  تّدم  ار  مالّـسلا - هیلع  سنوی -

: تفگ روم  نآ  دنتفریم . نامیلس  رس  يالاب  نوتس  رب  ناروم  دوخ . موق  اب  دوب  هدمآ  نوریب  قزر  بلط  هب  يروم  درک ،
- یسوم ياصع  دروخ ، دیماشاین و  هک  یمسج  نآ  ددرگن و  يّذأتم  امش  زا  يادخ  ربمغیپ  دزیرن و  نامیلـس  رـس  رب  كاخ  هک  دیـشاب  فقاو 

کی باتفآ  هک  ياهعقب  5713224خ0 18 خ و  َنوُِکفْأَی » ام  ُفَْقَلت  : » هک دمآ  وا  نأش  رد  درب و  ورف  ار  نارحاس  رحس  هک  دوب  مالّـسلا - هیلع 
باتفآ دروآ و  دیدپ  نآ  رعق  هتفاکـش ، یـسوم  موق  يارب  زا  یلاعت  ّقح  هک  دوب  لین  يایرد  نآ  تفات ، دهاوخن  تفاتن و  اجنآ  رب  شیپ  تبون 

يو زا  هک  يدامج  نآ  تشگزاب و  لوا  لاح  هب  هتخیر  مهرب  بآ  موق ، نتـشذگ  نآ  زا  دعب  دمآرب و  شرعق  زا  درگ  هکنانچ  تفات ؛ اجنآ  رب 
نیمز نامـسآ و  دندرگن  كّرحتم  هک  نکاس  ود  نآ  دـمآ و  نوریب  مالّـسلا - هیلع  حـلاص - هقان  يو  زا  هک  دوب  یگنـس  دـش ، دـّلوتم  ناویح 

هـس هب  هک  ینز  نآ  تسا و  هام  باتفآ و  دـندرگب ، نکاس  هک  نارگید  رگید و  یناـکم  هب  یناـکم  زا  تسا . لاـقتنا  كرحت  زا  دارم  تسا و 
هیلع یسیع - هتشگ ، رجنم  ضاحم  درد  هب  رگید  تعاس  تشاد و  راب  تعاس  کی  دش و  هلماح  تعاس  کی  هب  هک  تسا  میرم  دازب ، تعاس 

تایح توم و  دندرگن ، تسود  زگره  هک  نمشد  ود  نآ  دناناج و  مسج و  دندرگن ، نمـشد  زگره  هک  تسود  ود  نآ  دازب و  ار  مالّـسلا -
نمؤم و ءیش ، نآ  و 

،ص:258 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تسا و تداهش  تشگنا  ددنب ، محر  رد  هچنآ  لوا  رسیب و  ندب  ایـشا ، حبقا  تسا و  مدآ  ینب  تروص  ایـشا ، نسحا  تسا و  رفاک  ءیـش ، ال 

. تسا رهظ  ياصقا  رد  هک  دنبرس  ناوختسا  دزیرب ، ربق  رد  هک  يزیچ  رخآ 
رد هک  باطتسم  باحصا  دادب و  نادرم  هاش  نومیم  هیـصان  نویامه و  قرف  رب  هسوب  هتـساخرب ، دینـشب ، دوخ  ياهلاؤس  باوج  نوچ  رـضم 
ملع ثراو  یصو و  ار  وا  دندومن و  تردابم  ههجو - هّللا  مّرک  يافصا - رورس  ایلوا و  رتفد  رس  نآ  سأر  لیبقت  هب  دندوب  رضاح  سلجم  نآ 

رب ات  نک  تلالد  تانیاک  دّیس  رّهطم  دقرم  هب  ارم  یلع ، ای  تفگ : رضم  هاگنآ  دندوشگ . نیـسحت  نابز  وا  رخافم  لیاضف و  هب  هتـسناد  لوسر 
نآ رب  هنیـس  هتفرگ ، لغب  رد  ار  كرابم  ربق  رـضم  دومن . تلـالد  رّونم  دـقرم  هب  هدرک  وا  هارمه  هقردـب  ریما  میرگب . تافـص  یلاـع  نآ  توف 

، هدـمآرد یتعاس  زا  دـعب  نوچ  ایند . زا  تسوا  تقراـفم  تقو  هک  دـنراذگب  دوخ  لاـح  هب  ار  رـضم  یتعاـس  دومرف : ریما  داـهن . ناـمیا  جرد 
.« دنتخاس نوفدم  هنع - هّللا  یضر  هزمح - ءادهّشلا  دّیس  ربق  کیدزن  هدومن . میلست  ّقح  هب  ناج  هداهن و  رّهطم  دقرم  رب  رس  دندید 

: تبقنم

ياهبنـش دوبیم . لوغـشم  تاروت  تئارق  هب  هبنـش  ره  ماش  رد  ییدوهی  : » هک تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  ضایّرلا  ةرهز  ةّوبّنلا و  جراعم  رد  مه 
تـشه رد  رگید  هبنـش  تخوسب . شتآ  رد  هدیرب  ار  نآ  دـید ، لحم  راهچ  رد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  تعن  تاروت  رد 

لامک و تافـص  دـنچره  نم  تفگ : هدـش  ّریحتم  دـید ، موقرم  اج  هدزاود  رگید  هبنـش  دومن . تردابم  نآ  قارحا  عطق و  هب  تفایزاب  عضوم 
بابحا زا  نآ ، زا  دـعب  دوش . وا  تعن  تاروت  مامت  هک  دیـسر  دـهاوخ  ییاج  هب  ددرگیم و  تبث  رتشیب  منکیم ، وحم  ار  دّـمحم  لالج  تعن 

. تسا یلوا  شندیدان  دنکیم ، تّوبن  يوعد  هماهت  رد  هک  دّـمحم  نیا  دـنتفگ : درک . قایتشا  راهظا  هدومن ، رورـس  نآ  لاح  راسفتـسا  دوخ 
تاقالم هک  یـسک  اب  لّوا  دیـسر و  هنیدم  هب  ماش  زا  هدومن ، لحارم  ّیط  سپ  دـینکن . عنم  شترایز  زا  ارم  هک  تاروت  ّقح  هب  تفگ : يدوهی 

تنا تفگ : تسا . تلاـسر  ترـضح  هک  درب  ناـمگ  دـید ، هیجو  هرواـحم و  شوخ  ار  ناملـس  نوچ  دوب . هنع - هّللا  یـضر  ناملـس - دومن ،
دّمحم تفگ : يدوهی  میوا . مـالغ  نم  تفگ : دـش ، هیرگ  رد  ناملـس  دوب . هتـشذگ  رورـس  نآ  لاـقتنا  زا  زور  یـس  هکنآ  لاـح  و  دّـمحم ؟

، تسایحا هرمز  رد  دـیوگ  رگا  ددرگزاب و  دـیمون  هدیـسران  بولطم  هب  بلاـط  هدـش ، توف  دـیوگ  رگا  هک  دـش  رّکفتم  ناملـس  تساـجک ؟
رب يدوهی  دندوب . هتـسشن  نوزحم  هباحـص  دمآرد . دجـسم  هب  يدوهی  اب  مرب . وا  باحـصا  دزن  ار  وت  ات  ایب  تفگ : دـشاب . هتفگ  عقاو  فالخ 
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نایم رد  رورس  نآ  هکنآ  هّنظم 
،ص:259 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نایم زا  ناغفا  هلان و  راب  کی  هب  دنار ، نابز  رب  بیبح  مان  بیرغ  درم  نوچ  دّمحم . ای  مساقلا و  ابا  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : تسا ، باحـصا 
هک یتسیک  تفگ : هدروآرب  رس  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تفریذپ . الیتسا  نمجنا  نآ  رد  نویش  هیرگ و  ار  وا  تساخرب و  باحـصا 

تّدم يرادن . عالّطا  ترضح  نآ  توف  رب  یتسین و  کلم  نیا  زا  ارهاظ  یناشفایم ؟ کمن  ام  تحارج  رب  ینادرگیم و  هزات  ار  ام  تبیـصم 
، هدیـشکرب هنیـس  زا  ترـسح  هآ  يدوهی  هداهن . قارف  شتآ  رب  ار  ناتـسود  ياهلد  هداتفا و  قاحم  رد  تلاسر  کلف  هام  هک  تسا  هاـم  کـی 

: تفگ
: هفلؤمل

درکن سک  اب  مغ  درک  نم  اب  هچنآدرد  نادشتآ  رد  رسکی  متخوس 
يدّمحم تعن  یمدناوخ ، تاروت  رد 6713224خ0 19 خ  ار  وت  نوچ  نهد و  رد  يداد  رهز  مریش  ياجنم  ياج  يداز  گنـس  ردام  شاک 

؟ دیامن رورس  نآ  تریس  تروص و  فیرعت  هک  دشاب  یسک  تفگ : نآ  زا  دعب  یمتشگ . فّرشم  شرادید  هب  مدید  نوچ  یمدید .
ییوت هک  یتسرد  هب  متفای و  روطـسم  تاروت  رد  ار  وت  مان  قیقحت  هب  تفگ : یلع . دومرف : تسیچ ؟ وت  مان  دیـسرپ : ونـشب . نم  زا  دومرف : ریما 

. نک شکرابم  هیّلح  تفص  نونکا  رورس . نآ  یصو 
رـشبلا ریخ  رـس  لادتعا و  تیاغ  رد  شریذپلد  دق  دومنیم و  هریت  باتفآ  شربارب  رد  هک  دوب  نشور  ياهبترم  هب  شکرابم  يور  دومرف : ریما 

رون يدومن ، مّسبت  نوچ  هداشگ . رگیدکی  زا  اهنادند  هتـسویپ و  شیوجلد  يوربا  هایـس و  شاهدنخرف  ياهمشچ  هداشگ و  یناشیپ  رّودم و 
تـشپ هب  شنومیم  مکـش  هتـشگ و  تشرد  نحط  نوچ  هناخ  روما  تیافک  تهج  هب  شکرابم  نیفتک  يدیـشخرد و  شکراـبم  ياـهبل  زا 

تشوگ و ناـیم  رد  دوب و  حـیال  رهاـظ و  تّوبن  متاـخ  وا  شوـک  تعاـط  شود  7713224خ0 20 خ  ود ]  ] نیبام هتـشگ و  قحلم  نویاـمه 
. هدیشک رّوصم  کلف  تئش  ثیح  هّجوت  مقر  شرهاظ  رب  هتشون و  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  هملک ال  تردق  ملق  هب  شنوخ  تسوپ و 
نینچ زین  نم  تاروت  رد  یلع . اـی  تقّدـص  تفگ : يدوهی  دوـمرف ، ریرقت  هجو  نیا  رب  رورـس  نآ  تاراـما  تاـمالع و  نینمؤـملا  ریما  نوـچ 

كّربتم هقرخ  هتفر ، هک : دومرف  ناملس  هب  نینمؤملا  ریما  میامن ؟ شاهحیار  مامشتسا  هک  دشاب  يا ]  ] هماج رورس ، نآ  تاسوبلم  زا  اما  ماهدید 
رد هتسشن ، يو  شیپ  نیماما  تسیرگیم و  نالان  لوسر  قارف  رد  هک  دینـش  ءاسّنلا  ةدّیـس  زا  هدمآ و  هناخ  رد  هب  ناملـس  رایب . ار  رورـس  نآ 

. دندرکیم ّثبشت  تیب  نیا  نومضم  هب  هدومن  تقفاوم  هیرگ 
: مظن

یتشاذگ  ار  اپ  رسیب و  ناگتشگرسیتشاذگ  ار  ام  یتفر و  هدید  رون  يا 
ناملـس نوچ  یتشاذـگ  ار  افو  لها  هتـسخ  حورجمرجه و  يافج  تسد  هب  لـصو و  مزب  هب  یتفر  ،ص:260  نتم  ، یفـشک يوضترم ، بقانم 

؟ دبوکیم نامیتی  هناخ  رد  هک  تسیک  تفگ : ءاسّنلا  ةدّیس  دز ، رد  رب  هقلح 
تسیک تفگ : ءاسّنلا  ةدّیس  هدومن . اعدتسا  ار  رورـس  نآ  هکّربتم  هقرخ  هداتـسرف ، ارم  نینمؤملا  ریما  تسا و  ناملـس  تیب  لها  مداخ  تفگ :

. دومن ضرع  لاح  تروص  دروآ ، نایم  رد  يدوهی  هعقاو  ناملس  دشوک ؟ ریطخ  رما  نیا  رد  هکنآ  يارای  ار  هک  دشوپرد و  مردپ  هماج  هک 
. داتـسرف ناملـس  تسد  هب  دـندوب  هتخود  رب  هعقر  اـمرخ  فـیل  هب  اـج  تفه  هک  تسا  لوـقنم  دروآ . نوریب  هکّربـتم  هقرخ  نآ  ءاـسّنلا  ةدـّیس 

نآ ربق  رـس  رب  هدومن ، شاهحیار  هباطتسا 8713224خ0 21 خ  وا  دندرک . يدوهی  میلست  هدیلام  هدید  رـس و  رب  هدومن ، مامـشتسا  باحـصا 
لوسر ادّمحم  ّنا  دهـشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : هدرک  نامـسآ  بناج  هب  زاین  يور  هدـمآ ، مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورس -
ضبق تعاس  نیمه  ارم  ناج  ياهدومرف ، لوبق  ارم  مالـسا  رگا  ایادـخ ، راب  ینعی  ۀـعاّسلا ؛ یف  یحور  ضبقاـف  یمالـسا  تلبق  نا  ّمهّللا ، هّللا ،

.« دنتخاس نوفدم  هفرع  عیقب  رد  هدومن ، شزیهجت  نیفکت و  باطتسم  باحصا  دومن . میلست  ناج  تفگب و  نیا  يامرف .
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: تبقنم

هب یتباتک  مور  رصیق  زا  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - تلحر  زا  دعب  : » هک تسا  روطـسم  صاوخلا  ۀمجرت  يزار و  رخف  ریـسفت  رد 
َطارِّصلا اَنِدْها   » رد ههبش  اما  متفای ؛ عالّطا  نآ  یناعم  رب  هدیسر و  نم  هب  امش  دزن  زا  باتکلا  ۀحتاف  هروس  هکنآ ، شنومضم  دمآ  هبّیط  هنیدم 

بلط سپ  میقتسم ، طارص  میوق و  قیرط  هب  لوصو  مزلتـسم  نآ  لوبق  تسا و  ّقح  رب  امـش  نید  نیقی  هب  رگا  هک  دنکیم  روطخ  َمیِقَتْـسُْملا »
، هتفریذپن قیقحت  امـش  لد  رد  زونه  تسا  نیقی  هرمث  هک  نامیا  سپ  دیراد  یّکـش  دوخ  نید  تقیقح  رد  رگا  دـشاب و  لصاح  لیـصحت  نآ 

اهلاؤس نیا  باوج  هچنانچ  رگا  دناهقرف ؟ مادک  دوصقم  َنیِّلاَّضلا »  » زا دناهفیاط و  هچ  ْمِْهیَلَع » ِبوُضْغَْملا   » زا دارم  دـییامن و  ههبـش  نیا  عفر 
. مییامن مالسا  نید  لوبق  مییآرد و  امش  نید  هب  دیزاس ، نایب  لیصفت  هب  ام  يارب 

عالّطا مور  رـصیق  هلوئـسا  رب  نوچ  دـندروآ . بآمتلاسر  ملع  هنیدـم  باطتـسم  باـنج  هب  عوجر  باحـصا  عومجم  دیـسر ، بوتکم  نوچ 
تـسار هار  نآ  ینعی ، ۀمیقلا ». موی  ۀنجلا  قیرط  اندها  اینّدلا و  یف  هیلع  انتّبث  : » هک تسا  نآ  َمیِقَتْـسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدـْها   » ینعم دومرف : تفای ،

تاـبث و نیا  تکرب  هب  میـشک  اـقب  ملاـع  هب  تخر  نوـچ  اـیند و  رد  اـم  تاـیح  ماـیا  رد  راد  تباـث  نآ  رب  ار  اـم  ياهدرک ، تمارک  اـم  هب  هک 
تسا نیا  رب  لیلد  يامرف و  تلالد  ّتنج  هب  تماقتسا 

،ص:261 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نیقی نآ  تقیقح  هدومرف و  طارص  تماقتـسا  نآ  هب  لوا  9713224خ0 22 خ  ُهوُِعبَّتاَف » ًامیِقَتْسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأ  َو  : » دومرف رگید  هیآ  هک 

« َنیِّلاَّضلا  » زا دـندوهی و  ْمِْهیَلَع » ِبوُضْغَْملا   » زا دارم  و  دـیامرفیم . تلالد  نآ  رب  تسا  ندوب  تباـث  زا  تراـبع  هک  عاـّبتا  هب  هاـگنآ  هدومن و 
« ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَـض  َو  ، » هدش عقاو  ناشیا  نأش  رد  هک  0813224خ0 23 خ  ِهَّللا » َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  : » لـیلد هب  دوهی  موق  ینعی  يراـصن .

. دراد نآ  مکح  دیوج ، فارحنا  وا  تیب  لها  دّمحم و  قیرط  زا  هکره  هدش و  رداص  يراصن  هرابرد  هک  1813224خ0 24 خ 
فرح تفه  خزود و  باوبا  ددـع  هب  تسا  هیآ  تفه  هک  ینآرق  هروس  زا  تسا  هروس  مادـک  هک  دوب  موقرم  مور  رـصیق  بوتکم  رخآ  رد  و 

هّللا مّرک  ریما - دوش . هتـسب  يو  رب  خزود  رد  تفه  دـناوخب ، ار  هروس  نآ  سکره  میاهدـناوخ ، لیجنا  رد  ام  هک  تسین ؟ يو  رد  فورح  زا 
و میج »  » و اـث »  » هک فرح  تفه  نآ  دـنناوخ و  یناـثملا  عبـس  ار  نآ  هک  تسا  هحتاـف  هروس  نآ  هک : تشون  باوج  ناـمه  رخآ  رد  ههجو -
« َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها   » رد هک  هدیسر  امش  هب  هک  تسا  هروس  نیمه  نآ  تسین . هروس  نآ  رد  دشاب  اف »  » و اخ »  » و اظ »  » و نیـش »  » و داز » »

موق هب  اما  تشگ و  فشکنم  يو  رب  مالسا  نید  تقیقح  دناوخب ، مور  رصیق  نوچ  داتـسرف و  هدرک  دوخ  رهم  ار  تباتک  نآ  دیتشاد و  ههبش 
.« داتسرف زاب  مالسا  لها  ناریسا  دومن و  مالسا  لوبق  لد  هب  درک ، تسناوتن  راهظا  دوخ 

: تبقنم

ار یفرح  ره  هدـش و  لزاـن  فورح  تفه  رب  نآرق  : » تفگ هک  تسا  لوـقنم  هنع - هّللا  یـضر  دوعـسم - نـب  هـّللا  دـبع  زا  یبـلعث  ریـسفت  رد 
لـصا فرح  زا  دارم  ای  و  هتـشگ ؛ لزان  تئارق  تفه  رب  نآرق  تسوا و  نطاب  رهاظ و  ملع  یلع ، نینمؤملا  ریما  دزن  تسا و  ینطاب  يرهاـظ و 

.« خوسنم خسان و  لّوئم و  لمجم و  رهاظ و  صن  هباشتم و  مکحم و  هدش ، لزان  لصا  تفه  رب  هک  دشاب 

: تبقنم

جراوخ زا  یضعب  شوگ  هب  اهباب 2813224خ0 25 خ » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : » ثیدح نوچ  : » هک تسا  روطسم  هماّلع  هّللا  راج  نیعبرا  رد 
رگا مینکیم ؛ لاؤس  کی  وت  زا  مادـکره  ام  یلع ، ای  دـنتفگ : هدـمآ  نینمؤملا  ریما  شیپ  ناشیا  ناملاع  زا  رفن  هدـجیه  دـسح  هار  زا  دیـسر ،
رطاخ هب  هچنآ  دیـسرپب  تفگ : نینمؤملا  ریما  یلوسر . ملع  هنیدم  رد  قیقحت  هب  وت  هک  مینادیم  سپ  يداد ، ادجادج  ام  زا  مادـکره  باوج 
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هک یتسرد  هب  دومرف : لیلد ؟ هچ  هب  تفگ : تسا . رتهب  ملع  دومرف : لاـم ؟ اـی  تسا  رتهب  ملع  هک  دومن  لاؤس  هدـمآ  شیپ  یکی  سپ  دـیراد .
ربمغیپ ثاریم  ملع 

،ص:262 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نابهگن ملع  ینابهگن و  وت  ار  لام  هک  اریز  لام ؛ زا  تسا  رتهب  ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید  نوعرف . ناماه و  نوراـق و  ثاریم  لاـم  تسا و 
يرگید تسود . ار  ملع  بحاص  تسا و  رایـسب  نمـشد  ار  لام  بحاـص  هک  اریز  لاـم ؛ زا  تسا  رتهب  ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید  تسوت .

. هدایز فّرصت  هب  ملع  دوش و  مک  فّرصت  هب  هک  اریز  لام ؛ زا  تسا  رتهب  ملع  دومرف : دیسرپ ،
: دومرف دیـسرپ ، يرگید  میرک . ار  ملع  بحاص  دـنناوخ و  لیخب  ار  لام  بحاـص  هک  اریز  لاـم ؛ زا  تسا  رتهب  ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید 

رتهب ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید  تسین . تظفاحم  هب  تجاح  ار  ملع  درک و  تظفاحم  دیاب  دزد  زا  ار  لام  هک  اریز  لام ؛ زا  تسا  رتهب  ملع 
هک اریز  لام ؛ زا  تسا  رتهب  ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید  هن . ملع  بحاص  زا  دـنبلطب و  باسح  ادرف  لام  بحاـص  زا  هک  اریز  لاـم ؛ زا  تسا 

. هن ملع  دوشیم و  هنهک  نامز  لوط  هب  لام 
رتهب ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید  هایـس . لام  ّبح  زا  دوشیم ، نشور  لد  ملع  زا  هک  اریز  لاـم ؛ زا  تسا  رتهب  ملع  دومرف : دیـسرپ ، يرگید 

کتدابع 3813224خ0 ّقح  كاندـبع  ام  : » دـیوگ ملع  بحاص  دـنک و  ییادـخ  يوعد  نوعرف  وچمه  لام  بحاص  هک  اریز  لام ؛ زا  تسا 
ات دـینک  لاؤس  امـش  رگا  تسوا ، تردـق  هضبق  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ناج  هک  ییادـخ  هب  دومرف : تالاؤس  باوج  يادا  زا  دـعب  و  26 خ .»

- ههجو هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  ییاناد  ملع و  نینچنیا  جراوخ  نآ  نوچ  مهد . رّرکم  ریغ  باوج  هنیآ  ره  مشاب ، هدـنز  نم  هک  یمادام 
.« دندش نمؤم  بئات و  هداشگ ، رافغتسا  هب  نابز  دوخ  ناعبات  زا  یعمج  اب  رفن  هدجیه  دندرک ، هدهاشم 

: تبقنم

ارم دوب ، هناخ  رد  ةولّصلا - لضفا  هیلع  تانیاک - دّیـس  یتقو  : » هک تسا  روطـسم  یلع  نینمؤملا  ریما  تیاور  هب  فراعم  باطخلا و  لصف  رد 
دـنانم و دزن  ناگتـشرف  هک  یتسرد  هب  ار ؛ رد  دـنبرب  ردارب ، يا  ینعی  یّنم » نوذـخأی  يدـنع و  ۀـکئالملا  ناف  بابلاب  ذـخ  یخا ، ای  : » دومرف

ناشیا زاوآ  نم  دنتفریم . هتفرگ ، میلعت  رورس  نآ  زا  دندمآیم و  هکئالم  زا  جوف  جوف  سپ  نیقی . هار  داشرا  نید و  میلعت  نم  زا  دنریگیم 
. دندوب هتشرف  یس  دصیس و  هک  متسناد  هدینش ،

؟ یتسناد هنوگچ  اما  یلب ، دومرف : دندوب ؟ هتـشرف  یـس  دصیـس و  دـنتفر  هک  یعمج  نیا  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : نم  دـش ، غراف  میلعت  زا  نوچ 
ناشیا هک  یتسرد  هب  متسناد  سپ  زاوآ . یس  دصیس و  مدینش  ینعی ، نوثالث ». ۀئامثلث و  مّهنا  تملعف  اتوص  نیثالث  ۀئامثلث و  تعمس  : » متفگ
4813224خ0 27 خ» یلع . ای  املع  انامیا و  هّللا  كداز  دومرف : هداهن ، نم  هنیس  رب  دوخ  كرابم  تسد  رورس  نآ  دنانت . یس  دصیس و 

،ص:263 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

رمع دوب ، هدرک  انز  هک  دـندروآ  ار  هنونجم  ینز  هنع - هّللا  یـضر  باّطخلا - نب  رمع  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  باـطخلا  لـصف  رد  مه 
ماهدینش 5813224خ0 28 خ - مّلس ] و   ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - زا  تفگ : ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  دومن . شمجر  هب  مکح 

. ظیقتسی مئاّنلا ، نع  و  كردی ؛ یّتح  مالغلا ، نع  ؤربت ؛ یّتح  نونجملا  نع  ثلث : نع  ملقلا  عفر  : » دومرفیم هک 
. دوش رادـیب  ات  میان  زا  دوش و  غلاب  ات  كدوک ، زا  دوش و  هب  ات  هناوید  زا  موق : هس  زا  ار  ملق  یلاعت  يادـخ  تسا  هتـشادرب  ینعی  اـهنع ». یلخف 
، بلاط یبا  نب  یلع  لثم  ندلی  نا  ءاسّنلا  ةزجع  : » تفگ نینمؤملا و  ریما  لوق  هب  درک  عوجر  نآ و  ندرک  راسگنـس  زا  تشذگرد  رمع  سپ 

.« رمع دشیم  كاله  هنیآ  ره  یلع ، دوبیمن  رگا  یلع و  لثم  نداز  رد  نانز  دنازجاع  ینعی  رمع ». کلهل  یلع  ول ال 
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: تبقنم

روطسم هیآلا ، 6813224خ0 29 خ  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  : » همیرک هیآ  نایب  رد  نافرعلا  زنک  يزار و  رخف  ریـسفت  رد 
هروکذـم هیآ  همادـق  دـنک . ّدـح  يارجا  يو  رب  تساوخ  هفیلخ  دروـخ ، بارـش  نوـعظم  نب  ۀـمادق  باـطخلا  نب  رمع  ناـمز  رد  : » هک تسا 

رادـب دیـسر ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هب  ربخ  نیا  نوچ  تشادـب . يو  زا  تسد  هفیلخ  تسین ؛ بجاو  ّدـح  نم  رب  تفگ : هدـناوخ ،
نینمؤملا ریما  دناوخ . نم  رب  هیآ  نیا  دومرف : هنع - هّللا  یـضر  رمع - همادـق ؟ زا  يدرک  ّدـح  كرت  ارچ  صفح ، ابا  ای  تفگ : هدـمآ ، عرّـشلا 

سپ دننادن . لالح  ار  مارح  هیآ ، بجوم  هب  نامیا  لها  هدش و  مارح  بکترم  هچ  تسین ؛ هیآ  نیا  لها  زا  وا  دومرف : ههجو - هّللا  مّرک  یلع -
جراخ مالـسا  ّتلم  زا  وا  هک  رآ  لتق  هب  دنکن  هبوت  رگا  نک و  وا  رب  ّدح  يارجا  هبوت  زا  دعب  هتفگ و  هچنآ  هب  هدـب  شاهبوت  نادرگزاب و  ار  وا 

.« درک هبوت  دیسر ، همادق  هب  ربخ  نیا  نوچ  تسا .

: تبقنم

هّللا یـضر  نامثع - نامز  رد  يرجه  زا  مهن  تسیب و  لاس  رد  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  لّوا  دّلجم  بابحالا و  ۀضور  یناث  رتفد  رد 
- نامثع دروآ . دنزرف  هام  شـش  تدم  هب  رهوش  اب  تولخ  عوقو  حاکن و  دقع  زا  دـعب  هک : دـنتفگ  هدروآ  هنیهج  هلیبق  زا  يا ]  ] هفیعـض هنع -

رب ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوچ  درک . مکح  شمجر  هب  لمأتیب  هنع - هّللا  یضر 
،ص:264 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رد هناحبس  ّقح  هک  اریز  تسا ؛ بسنا  یلوا و  ییامن ، ریخأت  تسایس  نیا  يارجا  رد  دومرف : هدمآ  عرّـشلا  راد  هب  تفای ، عالّطا  هعقاو  تیفیک 
، لاصف تّدم  لمح و  تّدم  ّلقا  رب  تسا  لمتشم  همیرک  هیآ  نیا  7813224خ0 30 خ و  ًارْهَش » َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  : » دیامرفیم نآرق 

لمح تّدـم  ّلقا  سپ  تسا ؛ لاس  ود  8813224خ0 31 خ  ِْنیَِلماک » ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتادـِلاْولا  َو  : » لآم زاجعا  مالک  ياضتقم  هب 
هفیعض نآ  مجر  رد  هک  داتسرف  بقع  زا  ار  یـصخش  تامّدقم  نیا  هظحالم  زا  دعب  نامثع  ددنویپن . نیقییب  نز  نیا  يانز  دشاب و  هام  شش 

.« دوب هتفر  تسد  زا  راک  هداتسرف ، ندیسر  ات  هک ]  ] دینکم لیجعت  ناطیّشلا 9813224خ0 32 خ » نم  ۀلجعلا  : » مکح هب 
: تیب

دَوب كایرت  همه  رگ  ياهدیاف  دهدندنهد  بارهس  هب  گرم  زا  سپ  هک  ورادشون 

: تبقنم

: هک حیـصف  تراـبع  نیا  هب  هیواـعم  هب  تشوـن  هماـن  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤـملا  ریما  : » هک تسا  روطـسم  لّوـطم  عیدـب  نف  ثـحب  رد 
دهاوخ تبقاع  سپ  تّزع ، ار  وت  هدرک  رورغم  ینعی  اذـهب ». يدـهت  کّلعف  کلعف  شحاف  شحاف  ّکلذ  کلذ  راـصف  راـصف  كّزع  كّرغ  »

هّللا یـضر  ربنق - یمان  همان  لماح  یلاعت و  يادخ  ار  وت  دیامن  تسار  هار  هک  دیاش  دوخ ، لعف  ياهيدـب  زا  سرتب  سپ  وت ؛ رب  يراوخ  دـش 
وت شیپ  ایآ  ینعی  ءامّـسلا ». نم  ربخ  كدنع  له  : » تفگ لزه  يور  زا  هدرک  شتماق  يدـنلب  رب  رظن  وا  تفر ، هیواعم  شیپ  نوچ  دوب . هنع -

دـیآیم و وـت  بقع  رد  نینمؤـملا  ریما  ینعی  کـئاوه » یف  توـملا  کـلم  كاـفق و  یف  یلعلا  ّنا  . » يرآ تـفگ : نامـسآ ؟ زا  ربـخ  تـسه 
علخاف : » تفگ هیواعم  دنک . تاقالم  ات  دش  ناور  شمیلگ  رب  شفک  اب  ربنق  سپ  تشگ . شوماخ  هدـش  لعفنم  هیواعم  وت . بلط  رد  لیئارزع 
هچنانچ ار - دوخ  نیلعن  رآ  دورف  ییوگیم  هک  وت  ینعی  ( 33 « ) ًيوُط ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ   » اذه تفگ : ربنق  کیلعن 0913224خ0 33 خ »

. دش لجخ  هدنکفا ، شیپ  رد  رـس  زین  هیواعم  تسا ! سّدقم  يداو  نیا  رگم  دوب  هتفگ  انیـس  روط  رب  مالّـسلا - هیلع  یـسوم - هب  هناحبـس  ّقح 
.« نم گید  دنزیم  شوج  نم  تبترم  هب  ینعی  يردق » یلغ  يردق  یلع  : » هک تشون  باوج  رد  نینمؤملا  ریما  هب  سپ 
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زاوآ وعوع  زا  قتشم  هیواعم  اهزیچ و  همه  زا  دنلب  ّولع ، ینعم  تسا و  ّولع  زا  قتشم  یلع  : » هک تسا  روطسم  یناعم  رـصتخم  لوطم و  رد  مه 
نادـب درک و  اـنب  لاـملا  تیب  زا  يدجـسم  دوخ  یغب  ناـمز  رد  هیواـعم  هک  هدـمآرد  رظن  هب  هربـتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  دـنیوگ و  ار  گـس 

. داتسرف هتشون  تیب  هس  نیا  ههیدبلا  یف  دیسر ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  كرابم  عمس  هب  ربخ  نیا  نوچ  دومنیم و  ترخافم 
،ص:265 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: هیبرع
یقّفوم ریغ  هّللا  نوعب  تنا  وۀنایخ  نم  ادجسم  ینبت  کتعمس 
یقّدصتملا نیاخلل  الثم  يرجاهجرف  بسک  نم  ءانمزلا  ۀمعطمک 

لاح تنایخ و  زا  يدجـسم  ینکیم  انب  وت  هک  مدینـش  لوا ) تیب  ینعم  یقّدـصتت  ینزت و ال  لیولا ال  کلیقّتلا  ةریـصبلا و  لها  اـهل  لاـق  و 
. تفای یهاوخن  قیفوت  یلاعت  يادخ  تیانع  هب  هکنآ 

هقدـص رد  تنایخ  يارب  زا  وت  لثم  تسا  يراـج  دوخ ، جرف  بسک  زا  هدوب ، ءاـنمز  شماـن  هک  ینز  هدـنهدهقدص  هچناـنچ  مود ) تیب  ینعم 
. نز نآ  نداد 

: تفگ هدمآ  وا  هک  یتقو  رد  ءانمز  دوب  يوقت  تریصب و  بحاص  هک : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  تفگ  و  موس ) تیب  ینعم 
. مهدیم هقدص  انز  بسک  زا  نم  هّللا ، لوسر  ای 

.« هدب هقدص  هن  نک و  انز  هن  ینعی  یقدصتت ؛ ینزت و ال  ال  دومرف : ترضح  نآ 

: تبقنم

یتخرد ریز  رد  ناتـسلخن  رد  ناّبحم  زا  یعمج  اـب  هفوک  هدـلب  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » هک تسا  روطـسم  بولقلا  حـیباصم  رد 
. دنشک راد  هب  تخرد  نیا  بوچ  رب  ار  وت  نم  تافو  زا  دعب  دومرف : تسا . ییامرخ  وکین  تفگ : يرجه  دیشر  دومنیم . لوانت  امرخ  هتسشن 

هدرمژپ مدـید  هدیـسر  اجنادـب  يزور  دوشن . کـشخ  هک  مدومنیم  یگراوخمغ  ار  تخرد  نآ  هتفر ، زور  ره  نینمؤملا  ریما  تاـفو  زا  دـعب 
ریما هک  دمایب  یکی  زور  رگید  دندوب . هدرک  هاچ  خرچ  نوتـس  هدیرب ، نآ  زا  ياهمین  مدید  متفر  رگید  زور  هدیـسر ! ملجا  هآ ، متفگ : هدـش .

وت يارب  ارم  متفگ : هدز  يو  رب  ياپ  هداـتفا . اـجنآ  مدـید  ار  تخرد  همین  نآ  مدیـسر ، وا  کـشوک  رد  هب  نوچ  دـهاوخیم . ار  وت  هّللا  دـیبع 
هتفگن غورد  زگره  وا  هک  ادخ  هب  متفگ : بلاط . یبا  نب  یلع  ياهغورد  زا  رایب  تفگ : یقـش  نآ  دندرب . دایز  رـسپ  شیپ  ارم  سپ  دندروآ .

. مراذـگب تنابز  مربب و  تیاپ  تسد و  مزاس ؛ وگغورد  ار  وا  نم  تفگ : ینک . مراد  رب  يربب و  ارم  نابز  ياـپ و  تسد و  هک  هداد  ربخ  ارم  و 
دیـسیونب تفگیم : درکیم و  تیاور  تیب  لها  ّقح  رد  هحیحـص  ثیداـحا  دیـشر  دـندرک . راد  رب  هدـیرب  وا  ياـپ  تسد و  هک : دومرف  سپ 

هک دندمآ  دنزن . مد  راب  رگید  ات  دیربب  شنابز  تفگ : بضغ  رهق و  رـس  زا  دیـسر ، نوعلم  نآ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـنربب . منابز  هکنآ  زا  شیپ 
. درک نوریب  نابز  سپ  دنادرگ ! وگغورد  ارم  بحاص  هک  یقش  نآ  دوب  هدرک  يوعد  هن  دومرف : هنع - هّللا  یضر  دیـشر - دننک ، نوریب  نابز 

لّدبم تواقش  هب  زگره  هک  تشگ  فّرشم  یتداعس  هب  هدش  دیهش  تعاس  نامه  دندرک ، عطق  نوچ 
،ص:266 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« ددرگن
: تیب

یلو ِّیلع  اهبنوخ  شدهدهتشک  دوش  وا  قشع  رد  هکره 

: تبقنم
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رب ریپ  ییاسرت  تشذگب . يرید  رب  ناورهن  هار  رد  رثا  رفظ  رکشل  اب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » هک تسا  روطسم  ءادهّـشلا  ۀضور  رد 
نینمؤـملا ریما  هب  ربـخ  نیا  نوـچ  دـیایب . نم  کـیدزن  هک  دـییوگب  ار  دوـخ  ياوـشیپ  مالـسا ، رکـشل  يا  تـفگ : هدز  هرعن  دوـب ، رید  يـالاب 

برح هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  رکـشل ، رورـس  يا  تفگ : ینارید  دیـسر ، کیدزن  نوچ  دینادرگ . فرط  نآ  رب  ار  بکرم  نانع  دندیناسر ،
. فعض تیاهن  رد  مالسا  ّتلم  علاط  تسا و  طوبه  رد  ناناملسم  هراتس  نامز  نیا  هک  وشم  نافلاخم  برح  هّجوتم  تفگ : نید . نانمشد 

، ینکیم نامسآ  ملع  يوعد  وت  نوچ  دومرف : نینمؤملا  ریما  دریگ . تّوق  ناناملـسم  علاط  دهن و  دوعـس  هب  يور  هک  نک  فقوت  يزور  دنچ 
ریما داد . تسناوتن  باوج  درک ، رگید  لاؤـس  ریما  ماهدینـشن . هراتـس  نیا  ماـن  زگره  نم  اّـقح  تفگ : ریپ  هد . ربـخ  هراتـس  نـالف  ریـس  زا  ارم 

: دومرف
؟ مسرپ يزیچ  یضرا  تالاح  زا  يرادن ، فوقو  نادنچ  نامسآ  لاوحا  زا  هک  دش  مولعم 

: دومرف مرادن . عالطا  هّللا  و  تسا ؟ نوفدم  هچ  تمدق  ریز  رد  هک  ینادیم  هداتسیا ، هک  اجنیا 
لوسر تیانع  هب  تفگ : ریما  ییوگیم ؟ اجک  زا  نخـس  نیا  تفگ : ریپ  لاونم . نیدـب  هکـس ، شقن  ددـع و  نیدـب  رانید ، زا  رپ  تسا  یفرظ 

زا دـنوش و  هتـشک  سک  هد  زا  مک  مالـسا  رکـشل  زا  منک ، برح  موق  نیا  هب  متفاـی  نوچ 1913224خ0 34 خ  دوـمرف : زین  نیملاـعلا و  ّبر 
. دندنک وا  مدق  ریز  ریما  هدومرفب  سپ  دش  ّریحتم  نانخس  نیا  زا  ریپ  دنربب . تمالس  هب  ناج  سک  هد  زا  مک  نافلاخم  رکشل 

ریما تسرپّقح  تسد  هب  هدمآ  نوریب  رید  زا  لاحلا  یف  ریپ  دوب . هکـس  نامه  ددـع و  نامه  دندرمـش ، نوچ  رانید . زا  رپ  دـمآ  نوریب  یفرظ 
تلالض هار  زا  هک  جراوخ  رکشل  اب  دروآ و  ناورهن  هب  يور  مالکالام  تکوش  مامت و  توطس  اب  نینمؤملا  ریما  دش و  ناملسم  هدومن  تعیب 
بیاعم هنوگره  بیاوش  هب  ار  تعاطا  دایقنا و  یفاص  دروم  رابدا  تیاغ  زا  دـندوب و  هتخادـنا  نایـصع  هیواه  نایغط و  هیداب  رد  ار  نتـشیوخ 

دندش فلت  هصرع  رد  نت  کی  دون و  دصهن و  رازه و  هس  سکان  رازه  راهچ  نآ  زا  دندوشگ و  هلتاقم  هار  هدـمآ  لباقم  رد  هتخاس ، رّدـکم 
تخر یقاـب  دندیـشچ و  تداهـش  تبرـش  سک  هن  مالـسا  رکـشل  زا  دـندرب و  نوریب  ناـشفانوخ  هصرع  نآ  زا  ناـج  هـتخیرگ ، سک  هـن  و 

، دنتسج رابکی  ناگتشک  رد  دییوجب . ار  هّیدنلا  وذ  دومرف : حتف  زا  دعب  سپ  دندیشک . تمالس  تحاس  هب  ناشفانوخ  يایرد  نآ  زا  یناگدنز 
،ص:267 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نوچ دییوجب . ار  وا  هدش ، هتـشک  وا  میوگن ؛ غورد  هّللا  و  دومرف : دشاب . هدومن  رارف  هکرعم  زا  هدشن و  هتـشک  دیاش  دـنتفگ : یعمج  دـنتفاین .
.« دوب هدومرف  نینمؤملا  ریما  هک  یشور  نامه  هب  دنتفای ، ناگتشک  زا  نت  لهچ  ریز  رد  دنتسج ، مود  هبترم 

: تبقنم

زا رابحا  بعک  هنع - هّللا  یضر  باّطخلا - نب  رمع  نامز  رد  : » هک تسا  لوقنم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  بابحالا  ۀضور  مّویس  رتفد  رد 
: تفگ هنع - هّللا  یضر  رمع - دوب ؟ هچ  دومرف ، ملکت  عزن  تلاح  رخآ  رد  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - هک  ياهملک  دیسرپ : رمع 
نآ نم  تقو  نآ  رد  دوـمرف : لاؤـس  زا  دـعب  ترـضح  نآ  سرپ . ههجو - هّللا  مّرک  بلاـط - یبا  نب  یلع  زا  مدوـبن ، رـضاح  تقو  نآ  رد  نم 

بعک ةولّـصلا . ةاولّـصلا ، تفگ : هداهن  نم  شوگ  رب  نهد  هک  دوب  نم  شود  رب  شکرابم  رـس  مدوب و  هتخاس  مضنم  دوخ  هنیـس  رب  ار  رورس 
: تفگ

.« دنوش ثوعبم  نیمه  رب  دنارومأم و  نیا  رب  هک  اریز  دشاب ؛ نیا  ایبنا  تیصو  رخآ  يرآ ،

: تبقنم

ریما اب  مدرک  ریس  نم  : » تفگ هک  روعا  ثراح  زا  لیوط  دانسا  هب  یلجع  دّمحم  نب  دمحا  نب  یسیع  نب  حلاص  دنک  تیاور  یلاما  باتک  رد 
هک ینارید  رب  متـشذگ  ماگنه  نآ  رد  هفوک . کـیدزن  تسا  یعـضوم  ماـن  هک  هربـح 2913224خ0 35 خ  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا -
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، يوضترم بقانم  دناد . رتهب  ایبنا  متاخ  یـصو  متفگ : سوقان ؟ نیا  دـیوگیم  هچ  ینادیم  ثراح ، يا  دومرف : ترـضح  نآ  دزیم . سوقان 
267 ص :  تبقنم ..... : نتم 267  یفشک 

، دیوگیم ار و  وا  یبارخ  ایند و  دنزیم  لثم  هک  یتسرد  هب  دوم :
: رعش

اقدص اقدص  اّقحاّقح و  هّللا  ّالا  هلا  ال 
انتوهتسا انلغتشا و  وانتعدخ  اینّدلا  ّنا 

انرق انرق  اینّدلا  ینفتاعمج  اعمج  اینّدلا  نب  ای 
انکر اّنم  نهوا  ّالاانیع  یضمی  موی  نم  ام 

ینفلا راد  انطوتسا  ویقبت  اراد  انعّیض  دق 
راهچ یعارصم  ره  دناهدیمان ؛ سوقان  رحب  هدرک ، طابنتسا  سوقان  زا  ار  رحب  نیا  نایضورع  هک ، نادب  انتم  اموی  ّالا  اهیفانرصق  ام  يردن  انـسل 

: تسا نینچ  شعیطقت  تسا ، تایبا  نیا  لوا  عرصم  هک  هّللا  ّالا  هلا  هبّیط ال  هملک  تسا و  نلعتسم » نّمثم   » رحب نیا  نوکسیب و  تسا  نلعف » »
همومضم ياهعابشا  هب  ال و 

،ص:268 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
«. نلعف »

؛ هدمآ هغلابم  تهج  قدص  ّقح و  رارکت  تسا و  قدص  ّقح و  هّللا  ّالا  هلا  هبیط ال  هملک  لوا ) تیب  ینعم 
؛ ار ام  تخادنا  اطخ  وهس و  رد  ار و  ام  دینادرگ  لوغشم  ار و  ام  داد  بیرف  ایند  هک  یتسرد  هب  مود ) تیب  ینعم 

؛] دوشیم 3913224خ0 36 خ یناف  دص  دص  ایند  ینکیم ، عمج  هک  ایند  دنزرف  يا  موس ) تیب  ینعم  ]
؛ ینکر ام  زا  دوشیم  تسس  هکنآ  رگم  ام  زا  يزور  چیه  درذگیمن  مراهچ ) تیب  ینعم 

؛ ار یناف  يارس  میتخاس  نطو  ار و  یقاب  يارس  ام  میدرک  عیاض  مجنپ ) تیب  ینعم 
. میریمب هک  يزور  رگم  ایند  رد  میدرک  ریصقت  هچنآ  مینادب  هک  ام  میتسین  مشش ) تیب  ینعم 

ییادخ هب  ار  مالّسلا - هیلع  یسیع - هنیآ  ره  دنتسنادیم  رگا  دومرف : دیوگیم ؟ سوقان  هچنآ  دننادیم  يراصن  نینمؤملا ، ریما  ای  متفگ : نم 
. یتـخاونیم هک  یعون  هب  ار  سوقاـن  زاونب  حیـسم  ّقـح  هب  متفگ : تخاوـنیم  سوقاـن  هک  ینارید  شیپ  هتفر  نم  رگید  زور  دـندیتسرپیمن .

تـسار هک  ادخ  هب  تفگ : ینارید  سپ  انتم . موی  ّالا  اهیف  عارـصم : هب  مدیـسر  ات  مدناوخیم  هروکذم  تایبا  نم  تخاونیم و  سوقان  ینارید 
؟ تسه یتبارق  امش  ربمغیپ  وا و  نایم  ایآ  تفگ : دوب . زورید  نم  اب  هک  درم  نآ  متفگ : ینعم ؟ نیا  زا  ار  وت  داد  ربخ  هک  وگب ،

یصو هک  دوب  دهاوخ  يربمغیپ  ایبنا  رخآ  رد  هک : هتشون  تاروت  رد  متفای  نم  هّللا ، و  تفگ : نارید  سپ  تسایبنا . رورـس  ّمع  نبا  نیا  متفگ :
.« مالسالا نید  یلع  هّلل  دمحلا  دش ؛ ناملسم  هدمآ ، نینمؤملا  ریما  تمزالم  هب  نم  اب  هاگنآ  دیوگ . سوقان  هچنآ  دنک  ریسفت  وا 

: تبقنم

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ - رب  ییبارعا  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  لیوط  دانـسا  هب  روکذم  باتک  رد  مه 
. وت نم و  نایم  دـنک  مکح  هک  يدرم  مهاوخیم  تفگ : یبارعا  ماهداد . وت  هب  دومرف : ربمغیپ  درک . يوعد  هقان  ياـهب  مهرد  داـتفه  مّلـس - و 

تباب زا  مهرد  داـتفه  تفگ : یبارعا  ربمغیپ ؟ رب  يراد  يوعد  هچ  تفگ : رکب  وبا  درک و  مکح  ار  رکب  وبا  یبارعا  قاـّفتا  هب  رورـس  نآ  سپ 
زا هک  يدرک  رارقا  قیقحت  هب  تفگ : رکب  وبا  ماهداد . هقاـن  ياـهب  نم  دومرف : ادـخ ؟ لوسر  يا  وت  ییوگیم  هچ  تفگ : رکب  وبا  هقاـن . ياـهب 

رورـس نآ  دمآ . باّطخلا  نب  رمع  انثا  نیا  رد  هدب . وا  هب  مهرد  داتفه  ای  دوخ  نخـس  تابثا  رب  نارذـگب  هاوگ  ود  نونکا  ياهتفرگ ، هقان  يو 
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قباطم زین  رمع  تخاس . مکح  ار  رمع  یبارعا  قاّفتا  هب 
،ص:269 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. یلاعت يادخ  مکح  قباطم  دنک  مکح  هک  ار  يدرم  مهاوخیم  هنیآ  ره  تفگیم : تساخرب و  هدولآبضغ  رورس  نآ  سپ  تفگ . رکب  وبا 
: تفگ يادخ ؟ لوسر  رب  ینکیم  يوعد  هچ  یبارعا ، يا  تفگ : ریما  درک . مکح  ار  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  یبارعا  قاّفتا  هب  سپ 

یبارعا هب  سپ  ماهداد . هقان  ياـهب  نم  دومرف : رورـس  نآ  ادـخ ؟ لوسر  يا  ییاـمرفیم  هچ  تفگ : ربمغیپ  هب  سپ  هقاـن . ياـهب  مهرد  داـتفه 
ماـین زا  ریـشمش  نینمؤملا  ریما  هن . تفگ : یبارعا  دـیوگیم ؟ تسار  اـیآ  ماهداد ؛ هقاـن  ياـهب  نم  دـیامرفیم  ربـمغیپ  هک  یتـسرد  هب  تفگ :
هکره درک و  ادـخ  لوـسر  بیذـکت  هکنآ  تـهج  تـفگ : یتـشک ؟ ار  یبارعا  ارچ  یخا ، اـی  دوـمرف : رورـس  نآ  دز . یبارعا  ندرگ  هدیـشک 

ّقح هب  دومرف : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  یبارعا . نتـشک  تسا  بجاو  وا و  نوخ  نتخیر  تسا  لـالح  دـنک ، وت  بیذـکت 
هب وت  زا  دوب  ادـخ  ياضر  هچنآ  ینعی  ار  يادـخ  مکح  وت  یبارعا . نتـشک  باب  رد  یخا  ای  يدرکن  اـطخ  هک  هتخیگنارب  یتسار  هب  ارم  هکنآ 

4913224خ0 37 خ» اریخ . نیراّدلا  یف  هّللا  كازج  دمآ - عوقو 

: تبقنم

اب نامدرم  تسـشن و  يروص  تفالخ  ریرـس  رب  نینمؤملا  ریما  نوچ  : » هک تسا  لوقنم  هنانب  عبـصا  زا  لیوط  دانـسا  هب  روکذم  باتک  رد  مه 
لیامح ایبنا  متاخ  ریـشمش  اـپ و  رد  نیلقّثلا  دّیـس  نیلعن  رب و  رد  رورـس  نآ  هکّربتم  هقرخ  هداـهن و  رـس  رب  لوسر  هماـمع  دـندرک ، تعیب  يو 

: تفگ و  هناکم ». یلا  ّقحلا  عجر  دق  هناسحا  یلع  هّلل  دمحلا  : » دومرف هدمآ  ربنم  رس  رب  هدومن 
هنوگچ نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هتـساخرب  سیق  نب  ثعـشا  لاح  نیا  رد  دـیباین . ارم  هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخیم  هچنآ  دیـسرپب  نامدرم ، يا 

هب ثعـشا ، يا  تفگ : ریما  يربمغیپ ؟ ناشیا  يوس  هب  دشن  هتخیگنارب  یباتک و  ناشیا  رب  دـشن  لزان  هکنآ  لاح  سوجم و  زا  يریگیم  هیزج 
دوخ شارف  هب  ار  دوخ  رتخد  هتشگ ، شوهیب  یبش  کی  دوب . یهاشداپ  ار  ناشیا  رم  داتـسرف و  ناشیا  رب  ربمغیپ  باتک و  یلاعت  يادخ  قیقحت 

رب دح  تماقا  میزاس و  كاپ  ار  وت  ات  يآ  نوریب  ار ؛ ام  نید  يدرک  بارخ  هاشداپ ، يا  دنتفگ : دندینش ، وا  موق  نوچ  دش . عمج  وا  اب  هدیبلط 
دیهاوخ هچره  ماهدـش ، بکترم  هچنآ  زا  ارم  دـشابن  یجرخم  یناهرب و  یلیلد و  رگا  ارم  نخـس  دیونـشب  تفگ : ناشیا  هب  هاـشداپ  مینک . وت 

دوخ 5913224خ0 هب  ار  وا  تسب  دقع  ار ، مالّسلا - هیلع  مدآ - ودب ، زا  درک  قلخ  ادخ  هک  یتسرد  هب  امـش  دینادیم  ایآ  تفگ : سپ  دینک .
: تفگ یتفگ . تسار  دنتفگ : دوخ ؟ نارتخد  هب  ار  دوخ  نارسپ  درک  جیوزت  نینچمه  دشاب و  اّوح  هک  38 خ 

ناشیا ياههنیـس  زا  درک  وحم  یلاعت  يادخ  لیلد و  نیمه  يور  زا  دندرک  دقع  ار  دوخ  تامّرحم  موق  سپ  تسا . نانچنآ  مه  نم  راک  نیا 
. تشادرب ناشیا  زا  ار  باتک  ار و  ملع 

،ص:270 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ریما ای  تفگ : هدـمآ ، رگید  يدرم  لاح  نیا  رد  ناشیا . زا  تسا  رتتخـس  ناقفانم  لاح  خزود و  رد  دـنوشیم  لخاد  هک  دـنرفاک  نیارباـنب 
ملاع هب  تسا : زیچ  هس  رب  ایند  تماقا  هک  ونـشب  دومرف : دهد . تاجن  یلاعت  يادـخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  یلمع  هب  ارم  نکیم  تلالد  نینمؤملا ،
ریقف دزرو و  لخب  ینغ  ار و  دوخ  ملع  دشوپن  ملاع  هاگره  رباص ؛ ریقف  نید و  لها  رب  ار  دوخ  لام  دنکن  لخب  هک  يرادـلام  قطان و  لماع و 

دنکیم تعجر  ایند  راد  هک  دننادیم  سانشادخ  نافراع  و  دوشیم .) كاله  ایند  نامز  نآ  ینعی   ) تسا روبث  لیو و  ماگنه  نآ  دنکن ، ربص 
اهّیا ناشیرپ . اـهلد  تسا و  عمج  ناـشیا  ياهيدـب  هک  دنتـسه  ياهفیاـط  تعاـمج  دـجاسم و  ترثک  هب  دـنوشن  رورغم  ناـمدرم  رفک و  هب 

دـیآ و وا  يوس  هب  هک  ایند  زا  دریگیمن  يزیچ و  هب  دوشیمن  داش  هکنآ  دـهاز  و  رباـص ؛ بغار و  دـهاز و  دـناهفیاط : هس  هّللا  قلخ  ساـنلا ،
تهج يو ، زا  دوشیم  ضرعتم  دـیآ  تسد  هب  نوچ  اما  دـنکیمن  ایند  يوزرآ  هکنآ  رب  رباـص  دورب و  هک  يزیچ  نآ  زا  ددرگیمن  نوزحم 
نمؤم هناشن  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : لیاس  دـسر . وا  هب  هک  ایند  مارح  لالح و  زا  درادـن  كاب  بغار  ار و  وا  تبقاع  یبارخ  دـنادیم  هکنآ 
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فالخ هچنآ  هب  دـنک  رظن  درآ و  نآ  هب  يور  يو و  رب  تسا  هدـینادرگ  بجاو  ادـخ  هک  يزیچ  هب  دـنک  رظن  هک  تسا  نآ  تفگ : تسیچ ؟
- رـضخ نم  ردارب  دومرف : هدومن ، مّسبت  ریما  دش . ادـیپان  نینمؤملا و  ریما  يا  يدومرف  تسار  تفگ : لئاس  نآ . زا  دوش  رازیب  تسا و  نآ  رد 

.« دوب مالّسلا - هیلع 

: تبقنم

هک هفینح  ینب  هلیبق  رب  ریثک  تعامج  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  دوخ  نامز  رد  هنع - هّللا  یضر  رکب - وبا  : » هک تسا  روطـسم  نینمؤملا  تیافک  رد 
هب رایسب  ریسا  میانغ و  هدمآ ، بلاغ  هلیبق  نآ  رب  دلاخ  دنک . تلالد  تسار  هار  هب  ات  دنداتسرف  دندومنیم  ریخأت  لاوما  ةوکز  يادا  رد  ناشیا 

. دروآ تسد 
ترـضح رّونم  دـقرم  رب  شرظن  نوچ  دوـب و  ناـیم  نآ  رد  ماـن  هلوـخ  هلیبـق  رباـکا  زا  یکی  رتـخد  دـندروآرد ، دجـسم  هب  ار  ناریـسا  نوـچ 

وت شیپ  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : تیاغیب  هلان  تیاهنیب و  هیرگ  زا  دعب  هتفر  ربق  هب  کیدزن  داتفا ، مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هانپتلاسر -
دّمحم هّللا ، ّالا  هلا  ـال  هبّیط  هملک  لـئاق  اـم  تفگ : ینکیم ؟ تیاکـش  هچ  تفگ : داـتفا ، رتخد  نآ  رب  هفیلخ  رظن  نوچ  ماهدـمآ . تیاکـش  هب 

مدرم هک  تسا  نینچ  هن  هعقاو  نیا  تفگ : هلوخ  دـیدرک . ةوکز  عنم  امـش  دوـمرف : هفیلخ  دـیاهدرک ؟ ریـسا  نوـچ  ار  اـم  میتـسه . هّللا  لوـسر 
روتـسد هب  زین  لاح  میتفگ  ام  دـندادیم . ناریقف  هب  هتفرگ  ةوکز  ام  ياینغا  زا  هانپتلاسر  ترـضح  نامز  رد  نکیل  دـناهدرک  وت  ناـشنرطاخ 

نخـس رتخد  نیا  اب  هچ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : راّضح  زا  یکی  دندرک . ریـسا  ار  نافیعـض  ام  هتـشادن  لوذبم  ام  سامتلا  دـینک ، لمع  قباس 
سپ دینک . دـیهاوخ  هچره  امـش  میوگیم ؛ تسار  نم  تفگ : هلوخ  دـنیوگیم . زجع  تاملک  هنوگنیا  يریـسا  زا  دـعب  ناشیا  هک  ینکیم 

نابز هب  نامز  هفیلخ 
،ص:271 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یسک رگید  و ]  ] تخادنایم هماج  يریسا  رس  رب  مهنع - هّللا  یضر  باحصا - زا  سکره  هک  دوب  هدعاق  لوسر  دهع  رد  تفگ : ناشفرهوگ 
، دنریگب ینز  هب  ار  هلوخ  هکنآ  بلط  هب  سک  ود  دینک . نینچ  زین  امش  تشادیم ؛ وا  هب  ّقلعت  ریـسا  نآ  درکیمن ، هدایز  يزیچ  هماج  نآ  رب 

کلام ارم  سک  چیه  دیاین و  لعف  هب  هّوق  زا  لاحم  رما  نیا  ددنبن و  تروص  لایخ  نیا  زگره  هّللا ، ال و  تفگ : هلوخ  دـنتخادنا . يو  رب  هماج 
زا یکی  ماهدومن . مّلکت  تقو  نآ  رد  هچنآ  دـنک  ناـیب  هدـش و  عقاو  نم  زا  نم  تدـالو  نیح  رد  هچنآ  زا  دـهد  ربخ  هکنآ  رگم  دـش  دـناوتن 

. بذاک هن  مقداص ، لوق  نیا  رد  نم  هک  ادخ  هب  تفگ : ییوگیم . لیاطال  لصاحیب و  نانخس  هدمآ  عزف  هب  رتخد ، يا  تفگ : راّضح 
زا ات  دینک  ربص  موق ، يا  دومرف : هدومن ، عامتـسا  لیبس  رب  ارجام  نیا  دـمآرد و  دجـسم  هب  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  انثا  نیا  رد 

رظتنم نم  دنراد و  نم  کّلمت  دصق  تعامج  نیا  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  هلوخ ، يا  دومرف : نآ  زا  دعب  منک . لاؤس  لاح  تیفیک  هفیعض  نیا 
. رآ نم  يوس  هب  هجوت  يور  راد و  نم  بناج  هب  لد  شوگ و  دومرف : هدـش . عقاو  نم  زا  تدـالو  نیح  رد  هچنآ  زا  دـهد  ربخ  هک  مسک  نآ 

اذـه نم  ینمّلـس  مهللا  : » تفگ هتـشادرب  تاجانم  هب  تسد  دـش ، بلاـغ  ترداـم  رب  قلط  درد  يدوب و  رداـم  مکـش  رد  وت  هک  تقو  نآ  رد 
ّدلوتم وت  دیدرگ و  تباجا  هب  نورقم  شیاعد  تعاس  نآ  رد  امرف . تمارک  یتمالـس  دـنزرف  نیا  تدالو  رد  ارم  ایادـخ ، راب  ینعی  دولوملا ».

. دش دهاوخ  ّدلوتم  يدـنزرف  نم  زا  ار  وا  رآرد و  يدّیـس  هلابح  هب  ارم  ردام ، يا  یتفگ : و  هّللا » لوسر  دّـمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  : » یتفگ هدـش ،
ار هتخت  نآ  دندومن و  شقن  سم  هتخت  رب  دندوب ، هدینش  وت  زا  هچنآ  دنتشگ و  ّریحتم  وت  نانخس  زا  دندوب  رـضاح  تقو  نآ  رد  هک  یتعامج 

ریـسا ار  وت  هک  یناـمز  رد  دوـمن . تیـصو  تظفاـحم  هب  ار  وـت  دـش ، رهاـظ  توـم  رثا  يو  رب  نوـچ  درک . نفد  وـت  دـّلوت  لـحم  رد  ترداـم 
. یتسب دوخ  تسار  يوزاب  رب  هدیناسر  نآ  هب  ار  دوخ  ندمآ  نوریب  تقو  هدومن ، حول  نآ  ذخا  رب  فورـصم  دوخ  تّمه  یمامت  دـندرکیم ،

تنا مهّللا  : » تفگ هتـسشن  هلبق  هب  ور  هک  ار  هلوـخ  مدـید  دـیوگ : يوار  دوـب . دـهاوخ  دّـمحم  شماـن  منم و  دـنزرف  بحاـص  هک  رآ  نوریب 
سم هتخت  نآ  و  هیلع 6913224خ0 39 خ » اهتممتا  ّالا و  دحال  اهطعت  مل  و  ّیلع ] تمعنا  یّتلا  کتمعن  رکـشا  نا  ینعزوا   ] ناّنملا لّضفملا 
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. تخادنا سلجم  راّضح  شیپ  هدروآ ، نوریب  ار 
وبا نآ  زا  دـعب  اهباب » ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  لاق : ثیح  هّللا ، لوسر  قّدـص  : » دـنتفگ دـندرک ، هدـهاشم  هبیرغ  هعقاو  عون  نیا  هباحـص  نوچ 

ءامـسا هب  طایتحا  تهج  ار  هلوخ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تسوت . کـلم  رتخد  نیا  نسحلا ، اـبا  اـی  تفگ : هنع - هّللا  یـضر  رکب -
، هدمآ هلوخ  ردارب  هام  کی  زا  دعب  دوش . ادـیپ  یلاو  وا  يارب  زا  ات  درپس  دوب ، هنع - هّللا  یـضر  رکب - یبا  هجوز  ماّیا  نآ  رد  هک  سیمع  تنب 

.« تسب دقع  نینمؤملا  ریما  هب  هدش  لیکو  رهاوخ  بناج  زا 
: تیب

تسیکی شدزن  هب  ناهنپ  ادیپ و  هکتسین  هدیشوپ  هّرذ  کی  ملع  ورب  ،ص:272  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ناجیابرذآ یحاون  هب  يدرم  باّطخلا  نب  رمع  باحـصا ، هودـق  ناهرب  اب  نامز  رد  : » هک تسا  لوقنم  ساـبع  نبا  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
رد دـنچره  درم  نآ  داهن . نابایب  هب  ور  هتـسسگ  راهم  یتسم  هبلغ  زا  يزور  دـشیم . نآ  هیارک  زا  شلافطا  لایع و  شاـعم  هک  تشاد  يرتش 

رورـس نآ  تایح  نیح  رد  نوچ  تالکـشم  نیا  لاثما  هک  میاهدینـش  ام  دـنتفگ : شیاـبرقا  زا  مرجـال  داـتفین و  دـیفم  دومن ، یعـس  شنتفرگ 
رگا دنادرگیم . ناسآ  شیایریب  ياعد  نمی  زا  هناحبـس  ّقح  دندرکیم ، ضرع  رورـس  نآ  هب  دشیم  عقاو  ةولّـصلا - لضفا  هیلع  تانیاک -

مار هدـیمر  رتش  نیا  شیاعد  تکرب  هب  ات  تفر  دـیاب  وا  شیپ  تسه ؛ ینیـشناج  ار  وا  هدومن ، لاقتنا  اقب  راد  هب  اـنف  راد  زا  لاـعتم  دزیا  لوسر 
هک دومن  دیاب  رافغتـسا  ار  وت  دومرف : درک . لاح  راهظا  هدمآ ، یناث  هفیلخ  یماس  تمزالم  هب  هدیناسر  هنیدم  هب  ار  دوخ  رتش  بحاص  ددرگ .
نآ شیپ  هتفر  ریلد  وت  هک  دیاب  اما  مسیونب  یبوتکم  نم  دومرف : سپ  داتفین . رثؤم  مدرک  رافغتـسا  رایـسب  ریما ، يا  تفگ : دوش . لصاح  اعّدم 
امـش هب  رمع  نینمؤملا  ریما  بناج  زا  تسا  یبوتکم  نیا  تشون : نآ  زا  دعب  دماجنا . لوصح  هب  اعّدم  ات  يزادـنیب  رتش 8913224خ0 40 خ 

ار بوتکم  درم  نآ  دیـشاب . رذـحرب  مکح  نیا  تفلاخم  زا  دـینادرگ و  داـقنم  عیطم و  ار  هدـیمر  رتش  هک  نیطایـش  هورگ  نج و  فانـصا  يا 
. تشگ ناجیابرذآ  هّجوتم  هتخاس ، دوخ  هتخوس  لد  ذیوعت 

رهاظ تمارک  یبن  هزجعم  قباطم  دومرف : متشاد . ضورعم  هعقاو  تروص  هتفر  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تمدخ  هب  نم  دیوگ : يوار 
. منک مولعم  رتش  بحاص  لاح  دیایب ، ناجیابرذآ  زا  یسک  رگا  هک  مدوبیم  دّصرتم  ّبقرتم و  مدینش ، نخس  نیا  نوچ  یصو . زا  رگم  دوشن 

ارم هدرک  نم  رب  هلمح  مدنکفا ، رتش  شیپ  بوتکم  نوچ  تفگ : مدیـسرپ ، شلاح  زا  هتفر  شیپ  یمدق  دنچ  دـمآیم . درم  نآ  مدـید  يزور 
دیزم 9913224خ0 41 خ تّدم  نآ  زا  دعب  دـندرک . صالخ  ارم  رایـسب  دّدرت  هب  دندیـسر ، رد  یتعامج  اب  مردارب  سپ  تخادـنا . نیمز  رب 

هتفر رمع  نینمؤملا  ریما  شیپ  متفگ  مدمآ ، لاح  هب  نوچ  هدش . عقاو  تقو  نآ  رد  ینیبیم ، نم  يور  رب  هک  یمخز  نیا  مدیـشک و  شیوشت 
هّللا یـضر  رمع - متفر . هارمه  وا  هب  نم  دـش ، هّجوتم  عرّـشلا  راد  هب  نوچ  دـیامن . نم  لافطا  لایع و  تشیعم  رکف  ات  منک  دوخ  لاـح  راـهظا 

بلاط یبا  نب  یلع  شیپ  ار  درم  نیا  سابع ، نبا  يا  هدیرفآ . ار  یـسک  يراک  ره  يارب  هناحبـس  ّقح  تفگ : شلاوحا  عامتـسا  زا  دـعب  هنع -
هک یعضوم  نآ  هب  ورب  دومرف : هتـشگ  مّسبتم  ههجاوم  دّرجم  هب  میدیـسر  شتمزالم  هب  درم  نآ  نم و  نوچ  راد . ضورعم  راک  تقیقح  هدرب 

ینفکا اهتبوعـص و  یل  ّللذ  مهّللا  نیملاعلا . یلع  مهترتخا  يذـّلا  تیبلا  لـها  ۀـمحّرلا و  ّیبن  کـّیبن  هّجوتا  ّینا  مهّللا  : » يوگب تسوت و  رتش 
.« رهاقلا 0023224خ0 42 خ بلاغلا  یفاعملا و  یفاکلا و  ّکناف  اهّرش 

،ص:273 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ایادـه فحت و  هدـمآ و  جـح  هب  هدروآرد  راب  ریز  رد  ار  رتش  نآ  هک  مدـید  رگید  لاـس  تفر . ناـجیابرذآ  هب  هتفرگ  داـی  اـعد  نیا  درم  نآ 

هک یتقو  رد  دومرف : امرفب . وت  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : نم ؟ ای  ییوگیم  وت  ار  لاوحا  دومرف : ترـضح  نآ  هدروآ ، هاـنپتیالو  هاـش  تهج 
: تفگ داهن . ندرگ  ار  وت  تعاط  دیباوخ و  هدمآ  وت  شیپ  مامت  ّللذت  عضخت و  هب  رتش  يدناوخ ، اعد  داتفا  رتش  رب  ترظن 
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هتفرگ رتش  نآ  جـیاتن  زا  رایـسب  عاـفتنا  دـمآیم و  جـح  هب  لاـس  ره  رگید  و  يدومن . ناـیب  كراـبم  ناـبز  هب  هک  دوب  ناونع  نیمه  هب  هّللا ! و 
لام رد  یناصقن  راک و  رد  لکشم  ار  یـسک  رگا  هّللا ، دبع  يا  دومرف : نایب  قراخ  نابز  هب  هدرک  نم  هب  ور  ترـضح  نآ  دیدرگیم . لّومتم 

اور شتجاح  هتبلا  دیامن  عّرـضت  یهلا  هاگرد  هب  هدناوخ  روکذم  ياعد  عوشخ  عوضخ و  يور  زا  وا  دیآ ، دـیدپ  لایع  لها و  رد  يرامیب  ای 
.« ددرگ

: تبقنم

ّقح دومرف : ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  لوـقنم  هیلع - هّللا  ناوـضر  قداـص - رفعج  ماـما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
. دومرف تمحرم  زین  ارم  هدرک  تمارک  رسپ  هدزاود  ار  وا  هکنانچمه  مالّسلا - هیلع  بوقعی - نم و  نایم  دشاب  تبسانم  تساوخیم  هناحبس 

تعباتم هب  ار  امش  منکیم  تیصو  زین  نم  مالّسلا - هیلع  فسوی - میظعت  تاعارم  ّقح  رد  ار  دوخ  دالوا  دوب  هدرک  تیـصو  بوقعی  هچنانچ 
. دنناوضر هضور  ناناوج  نادّیس  تانیاک ، دّیس  لوق  هب  ود  ره  نیا  نم . تبیغ  روضح و  رد  ناشیا  رماوا  تعاطا  و  مالّسلا - امهیلع  نینسح -

شکرابم گنر  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  تسین ؟ ناشیا  ربارب  هیفنح  دّـمحم  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : دوب ، ریما  نارـسپ  زا  یکی  هک  هّللا  دـبع 
رـس باوخ  رتسب  رب  ار  وت  منیبیم  اییوگ  ینکیم ؟ تأرج  نینچ  ارچ  تاـیح  نیح  رد  وت  هّللا ، دـبع  يا  دومرف : ماـمت  بضغ  هب  دـش و  ّریغتم 

، هدرک مشخ  يو  زا  هیلع - هّللا  ناوضر  راتخم - نامز  رد  هک  هتـسویپ  توبث  هب  تسیک . هک  دـنادیمن  ار  وت  هدنـشک  سک  چـیه  دـناهدیرب و 
شلتاـق هک  دـشن  مولعم  دـنتفای و  هتـشک  شباوخ  رتسب  رب  حابـص  دـمآ ، دورف  یلزنم  هب  بش  نوچ  دـش . ناور  هرـصب  هب  ریبز  بعـصم  شیپ 

»؟ تسیچ وا  نتشک  ببس  تسیک و 
رغص رد  شش  هک  دوب  رسپ  هدجه  ار  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  رهشا ، لوق  هب  : » هک تسا  روطسم  ءادهّـشلا  ۀضور  رد  دیوگ : فلؤم 

ّیح و رـسپ  هدزاود  هدروآ ، كرابم  نابز  رب  هدزاود  ددـع  نینمؤملا  ریما  هک  نامز  نآ  رد  دـش و  طقـس  نسحم  هکنانچ  دـنتفای . تافو  نس 
. رومالا قیاقحب  ملعا  هّللا  و  تسویپ - توبث  هب  لوق  ود  ره  حیحصت  ریدقت ، نیا  رب  دندوب ». میاق 

اذِإ : » هروـس ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  شیپ  يزور  : » هک تسا  لوـقنم  هیلع - هّللا  ناوـضر  نیـسح - ماـما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
نیا هب  نوچ  مدناوخیم . 1023224خ0 43 خ  اَهلاْزلِز » ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز 

،ص:274 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
راـبخا يو  اـب  نیمز  دـنک و  لاؤس  نیمز  زا  هک  یناـسنا  نآ  دومرف : (، 43 « ) اهَرابْخَأ ُثِّدَُـحت  ٍذـِئَمْوَی  اَهل  ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو  : » هک مدیـسر  هیآ 

الُک َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  : » همیرک هیآ  زا  دارم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : دوب ، رضاح  یـصخش  مان  اوکلا  نبا  انثا  نیا  رد  منم . دیوگب 
؟ تسیچ 2023224خ0 44 خ  ْمُهامیِِسب »

نایم میتسیاب  ناشیا و  ياهيور  زا  ار  دوخ  راصنا  ناتسود و  میسانشب  هک  فارعا  لاجر  مییام  دومرف : تسیک ؟ فارعا  بحاص  زا  ضرغ  و 
هکنآ لاح  وت ! رب  ياو  ینعی  درک ؛ باطخ  کحیو  هب  هبترم  دنچ  هملاکم  يانثا  رد  مینک و  وا  راکنا  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  تشهب . خزود و 
نادرم هاش  نایرکشل  اب  هدمآ  نوریب  جراوخ  بناج  زا  اوکلا  نبا  هک  ناورهن  گنج  ات  دوب  یفخم  ّرـس  نیا  درکیم و  عّیـشت  راهظا  اوکلا  نبا 

ار وت  نم  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : هدـمآ ، رگید  یـصخش  دـیدرگ و  مولعم  وا  راـک  ّرـس  دـش و  لـصاو  میحج  تاـکرد  هب  درک و  هبراـحم 
درم هاگنآ  تفر . هدـش  لجخ  يراد و  مامت  عـالّطا  ریامـض  ریارـس و  رب  هک  اّـقح  تفگ : وا  ییوگیم ؟ غورد  ارچ  دومرف : مرادیم . تسود 
نایب رد  دروآ و  اـجب  شیپ  زا  شیب  دـماحم  تاـعارم  مرادیم و  تسود  ار  وت  نادـنزرف  ار و  وت  نم  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : هدـمآ ، رگید 
قافن ضحم  هکلب  تسا  بلق  قیدصت  زا  هن  ییوگیم  هکنیا  دومرف : دـیناسر . روهظ  هب  روفوم  یعـس  ترـضح  نآ  نامدود  بقانم  لیاضف و 

ام نادـناخ  تسود  سک  جـنپ  ار . ناشیا  میـسانشیم  ام  تسا و  راثآ  تامالع و  ار  ام  یقیقحت  ناـصلخم  یقیقح و  ناـّبحم  هک  اریز  تسا ؛
ضیح تلاح  رد  شردام  هکنآ  مجنپ ) هدازمارح ؛ مراهچ ) زادناتشپ ؛ مویـس ) ّثنخم ؛ مود ) سّوید ؛ لوا ) دـنیامن ، دـهج  دـنچره  دـنوشن ،
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اب دوخ  يادـتقم  هارمه  ات  دـش  وا  نایدـتقم  زا  یکی  هتفر ، هدـیجنر  هیواـعم  شیپ  هدینـش ، تـالاقم  نیا  درم  نآ  نوچ  دـشاب . هدرک  لـصاح 
.« تفر منهج  تاکرد  هب  هدرک  گنج  نینمؤملا  ریما  نامزالم 

مادک هدازمارح  مادک و  هدازلالحمانا  ماما  نآ  ّبح  کحم  رب  تسا  نایع 

: تبقنم

رگا دومرف : نم  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » تفگ هک  دـنک  تیاور  راّمت  مثیم  دوخ  ردـپ  زا  نارمع  روکذـم  باتک  رد  مه 
وت يالاو  يـالو  نماد  زا  تسد  منکن و  راـک  نیا  زگره  متفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  ینک  اّربت  نم  زا  هک  دـنک  رما  هدومن ، بلط  ار  وت  هیواـعم 

. مرادنرب
. مدرگنرب ناج  رس و  ببس  هب  وت  رابتعا  قیرط  دادو و  ّتبحم و  هار  زا  منک و  ربص  متفگ : درک . دهاوخ  وت  لتق  هب  رما  هّللا  و  دومرف :

: هّفلؤمل
ظوفحم و خزود  شتآ  زا  ینک  نینچ  رگا  دومرف : مراد  ندب  رد  ناج  ات  دنک  مهاوخن  تیوک  زا  لددراب  الب  ریت  رگ  دزیر و  افج  گنس  رگا 

. یشاب تشهب  رد  نم  اب  ینام و  نوصم 
،ص:275 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زا یتعاـمج  وا  تسا . هّکم  رد  مردـپ  ییوـگ  وـت  دـیامن و  بلط  وـت  زا  ارم  هیواـعم  هک  دـشاب  يزور  تفگ : نم  اـب  نم  ردـپ  دـیوگ : نارمع 
نوچ ماهدینـش . نینمؤملا  ریما  زا  ربخ  نیا  نم  هک  دنرب  وا  شیپ  هتفرگ  ارم  هکم  زا  تعجارم  تقو  ات  دزاس  میقم  هیـسداق  رد  وت  اب  ناگنهرس 

رد هتفرگ ، ار  ام  هناخ  فارطا  شناـمالغ  داتـسرف و  شبلط  هب  سک  هیواـعم  ماـیا  ناـمه  رد  تفر و  جـح  هب  مردـپ  تشذـگ ، نیا  رب  یتّدـم 
؟ تساجک تردپ  تفگ : دندرب . هیواعم  شیپ  ارم  دنتفاین ، نوچ  دندومن . غیلب  یعس  شبلط 

هیسداق رد  نادنچ  داتسرف و  هیسداق  هب  نم  هارمه  دوخ  عباوت  زا  یعمج  سپ  تسا . همّظعم  هّکم  رد  لاحلا  هتفر و  جح  هب  متفگ : نک . رضاح 
یبا نب  یلع  یهاوخیم ، دوخ  تایح  رگا  مثیم ، يا  تفگ : دـندرب ، هیواـعم  شیپ  هتفرگ  ار  وا  نوچ  دومن . تعجارم  مردـپ  هک  دـندوب  میقم 

. نک نیرفن  ار  بلاط 
سپ مرادـن . اور  دوـخ  رب  ملظ  عوـن  نیا  زگره  نم  دابآلادـبا ؛ داـب ، یلع  نینمؤـملا  ریما  ناگدـننکنیرفن  نانمـشد و  رب  ادـخ  تـنعل  تـفگ :
لاـح نیا  رد  دـش و  يراـج  شنهد  زا  نوـخ  زور  راـهچ  زا  دـعب  دـنتخیوآ و  هنوـگژاو  ثـیرح  نارمع  هناـخ  رد  رب  ار  وا  هیواـعم  هدوـمرفب 

: تفگ دیسر ، هیواعم  هب  شنانخس  نوچ  هیما . ینب  حیابق  تاواسق و  زا  ار  امش  مهد  ربخ  ات  نم  زا  دینک  لاؤس  تفگیم :
ماجل هک  یسک  لّوا  دش و  لصاو  يدزیا  تمحر  راوج  هب  زور  نامه  دندرک ، شنهد  رد  ماجل  نوچ  دنکن . نخس  ات  دینک  وا  نهد  رد  ماجل 

. دوب هیواعم  درک ، هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  هملک ال  نهد  رد 
ات تفگیم : باوج  رد  هیواعم  تساوخیم ، تزاجا  هضیرف  زامن  ندرازگ  يارب  زا  دـنچره  مثیم  زور  راهچ  نیا  رد  : » هک تسا  لوقنم  زین  و 

.« تسا باجتسم  یک  تزامن  ینکن ، نیرفن  بلاط  یبا  نب  یلع  رب 
ّقلعت رهاظ  هجو  هب  هکنآ  قیقحت . نطاب و  رهاظ و  هدرک . ناـیب  هجو  هس  هب  ار  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  ّتبحم  بقاـنملا  ۀـصالخ  رد 
ماـما نینمؤملا  ریما  3023224خ0 45 خ و  اُونَمآ » َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  : » یلاعت هّللا  لاـق  اـمک  تسا ؛ تیـالو  ثروم  ناـمیا  هک  تسا  نیا  دراد ،

هب دنراد  تسود  ار  ریما  تیالو  لها  سپ  يدعب 4023224خ0 46 خ » ۀـنمؤم  نمؤم و  ّلک  ماما  تنا  یلع ، ای  : » یبّنلا لاق  امک  تیالو ؛ لها 
نم میعّنلا  نم  اهیف  ام  ۀّنجلا و  : » لاق امک  تسا ، هّللا  لوسر  دّمحم  لد  ّتنج ، هک  تسا  نیا  دراد ، قلعت  نطاب  هجو  هب  هکنآ  و  نامیا ؛ هطساو 

ّتنج زا  هک  اریز  دـنراد ؛ تسود  ار  ریما  ناـمیا  لـها  مرجـال  تسا  لوسر  لد  رد  نینمؤملا  ریما  تبحم  و  یبلق 5023224خ0 47 خ ،» رون 
یّلجت و هب  نوچ  هک  تسین  بیـصن  ّتنج  زا  ار  ناشیا  هک  اریز  دنرادن  تسود  اما  دننک  ّتبحم  يوعد  هچرگا  قافن  بابرا  دنراد و  بیـصن 
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تـسا دّمحم  تقیقح  هب  وا  نوچ  ملع و  یّلجم  وا  تینارون  دش و  تاذ  يالجم  وا  تیرهوج  دمآ و  مظعا  حور  هیتاذ  هیملع  روص  نآ  رهظم 
. تسا دّمحم  نطاب  یلع  هک  اریز  دمآ ؛ میدق  تاذ  يالجم  یلع  مرجال 

دراد و تسود  ار  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - درک ، روهظ  رتشیب  تافص  تاذ و  لامج  هکره  رد  سپ 
،ص:276 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« رتمک رتمک ، هکره 
: هّفلؤمل

یضترم ياپ  كاخ  ناج  هدید  يایتوتیضترم  ياوه  ام  لد  رد  میراد  لزا  زا 
یضترم يادف  مزاس  دَوب  رگ 6023224خ0 48 خ  ناج  ناهج  دصكاخ  تشگ  شیافو  هار  رد  هک  یناج  اشوخ  يا 

یضترم يافو  ردنا  ادف  دوخ  ناج  تخاسلد  قدص  زک  نآ  رب  اداب  دبا  رمع  هدژم 
یضترم يالویب  هتشگن  زگره  یلو  سکرهش  خیش  يا  ناج  هب  نیزگب  یضترم  یتسود 
یضترم يانث  دوخ  درو  زاس  وجادخ ، يادوس  چیه  درادن  یناوخ  رگا  درو  نارازه  دص 

یضترم ياروام  دشاب  هکره  هرمگ  دابتسا  هرمگ  دیوج  هک  سکره  وا  يار  ياروام 
یضترم يادگ  دراد  فرش  ناهاش  رب  هکنآزدرخ  زا  وش  يدمحا  ملع  باب  يادگ  ناه 

یضترم ياطع  غراف  شتخاس  ملاع  ود  زکنیبب  يآ و  ادگ  يوس  ترواب  دیاین  رگ 
یضترم يالتبم  نم  لد  ییوگیم  هک  ياوگب  سپ  وش  لدكاپ  نود  ییند  يالتبا  ز 

یضترم يانشآ  يدرگ  هک  یهاوخیم  وت  رگنم  رای  يا  نک  هناگیب  لد  ار ز  هنیک  ضغب و 
یضترم ياذغ  رگ  رهاظ  هب  هدوب  وج  نانروضح  یّلجت  راونا  شکاپ  توق  دوب 

یضترم ياضر  زج  مهاوخن  ییوگ  یهگنآودسح  دقح و  همه  يدرک  نتشیوخ  ياذغ  وت 
یضترم ياقل  قاتشم  تس  یفشک »  » نوچ هکنآدَوب  وا  ياقل  قاتشم  سودرف  ّتنج 

: تبقنم

. تفر جح  هب  هدرپس  رکب  وبا  هب  رانید  رازه  غلبم  یناگرزاب  هنع - هّللا  یضر  قیدص - رکب  وبا  نامز  رد  : » هک تسا  روطسم  رابکلا  نسحا  رد 
راد هب  هتـسشن . شیاج  هب  باّطخلا  نب  رمع  دوب . هتفاتـش  اقب  راد  هب  انف  ملاع  زا  رکب  وبا  دمآ ، هنیدم  هب  هدومن  تعجارم  هاگدنچ  زا  دعب  نوچ 

ار وا  دیاش  دومن ، دیاب  قیقحت  هشیاع  زا  تسین ؛ عالّطا  ینعم  نیا  زا  ارم  تفگ : هنع - هّللا  یضر  رمع - دومن . رانید  رازه  بلط  هدمآ ، عرّشلا 
ناملـس هب  ییانـشآ  تقبـس  ربانب  هدش ، رطاخ  شّوشم  ناگرزاب  متـسین . فقاو  زین  نم  تفگ : دندیـسرپ ، نینمؤملا  ّما  زا  نوچ  دـشاب . مولعم 

. دیناسر ضرع  فقوم  هب  هّصق  هدروآ ، بآمتیالو  باطتسم  بانج  شیپ  ار  وا  ناملس  درک . راهظا  لاح  تقیقح  هنع - هّللا  یضر  یسراف -
تناما هک  یعضوم  رد  ات  نک  لصاح  نذا  هنع - هّللا  یضر  هشیاع - زا  صفح ، ابا  ای  تفگ : هدمآ  نیلـسرملا  دیـس  دجـسم  هب  نینمؤملا  ریما 

، صفح ابا  ای  دومرف : دوب ؟ هدرک  رهاظ  ّرس  نیا  وت  اب  قیّدص  رکب  وبا  رگم  نسحلا ، ابا  ای  دومرف : هنع - هّللا  یضر  رمع - میامنب . تسا  نوفدم 
هدرک رما  ضرا  هب  رکب  وبا  راگدیرفآ  نکیل  دیوگ ؟ هنوگچ  نم  اب  دشاب  هتفگن  وت  اب  هاگره  ییوا ، یـصو  نونکا  يدوب و  رکب  وبا  مرحم  وت 

. دنک نایب  نم  اب  درذگب  يو  رب  برغ  ات  قرش  زا  هچره  هک 
،ص:277 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دمآرب یفرظ  دندنک ، نوچ  دینکب . مدآ  مدق  کی  هک  یعضوم  هب  درک  هراشا  هدرب ، فیرشت  اهنع - هّللا  یـضر  نینمؤملا - ّما  لزنم  هب  هاگنآ 
مامت راسکنا  هب  راّضح  دـش ، طقاس  رکب  وبا  ندرگ  زا  نید  دیـسر و  رادقح  هب  قح  نینمؤملا  ریما  لیفط  هب  نوچ  دوب . وا  رد  راـنید  رازه  هک 
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تّوق و رد  مه  تسارف و  ملع و  رد  مه  تسا ؛ شیپ  همه  زا  يداو  ره  رد  هک  دـنک  بلاط  یبا  نب  یلع  فصو  نابز  مادـک  هب  سک  دـنتفگ :
!« تبارق تبسن و  رد  ربمغیپ  اب  مه  تضایر و  تدهاجم و  تواخس و  رد  مه  تعاجش ،

: تبقنم

هب امـش  نیرتملاع  تفگ : هدـمآ ، يدوهی  ياملع  زا  یکی  تفالخ  هب  باّطخلا  نب  رمع  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
اب تسا ، ملعا  وا  هک  یفرتـعم  وت  هاـگره  هفیلخ ، يا  تفگ : وا  درک . یلع  یـضترم  هب  هراـشا  رمع  تسیک ؟ یفطـصم  ّتنـس  ادـخ و  باـتک 

يوعد رمع  هک  ینانچ  وت  تفگ : هدروآ  ریما  هب  ور  يدوهی  سپ  دزادرپیمن . راـک  نیا  هب  وا  تفگ : یناتـسیم ؟ تعیب  مدرم  زا  وت  وا  دوجو 
؟ تفه ییوگن  ارچ  دومرف : تسا . کـی  هس و  هس و  وت  زا  نم  لاؤس  تفگ  میوگ ، باوج  اـت  یهاوـخیم  هچره  سرپـب  دوـمرف : ریما  هدرک ؟
هب میوگب  تالاؤس  باوج  رگا  نک  طرش  دومرف : ریما  منک . لاؤس  مه  ار  رگید  سپ  تفگ ، یناوت  باوج  رگا  مسرپیم ؛ هس  زا  لوا  تفگ :

نیمز يور  رب  لوا  هک  ياهمـشچ  زا  دـیکچ و  نیمز  رب  لوا  هک  ینوخ  هرطق  زا  هد  ربـخ  تفگ : هدوـمن ، لوـبق  يدوـهی  ییآرد . مالـسا  نید 
نآ تسا . نینچ  هن  تشکب و  ار  وا  لـیباق  هک  دوب  لـیباه  نوخ  امـش  داـقتعا  هب  دومرف : دـش . ادـیپ  نیمز  رد  لوا  هک  یتخرد  زا  دـش و  ناور 

. تسا نانچ  هن  دوب و  سدقملا  تیب  رد  لوا  همشچ  امش  هدیقع  هب  هداتفا و  نیمز  رب  ثیش  دوجو  زا  شیپ  هک  تسا  نطب  نوخ 
ودب نون  نب  عشوی  یـسوم و  دش و  هدنز  هداتفا  وا  رد  یهام  تفای و  ار  وا  نینرقلا  وذ  نامز  رد  رـضخ  هک  تسا  تایح  همـشچ  همـشچ ، نآ 
هیلع مدآ - هک  تسا  ياهوـجف  نآ  تسا . ناـنچ  هن  دـناشن و  یتـشک  تهج  هب  حوـن  هک  تسا  نوـتیز  لوا  تخرد  دـییوگ  امـش  دندیـسر و 

هب نوراه  مردـپ  تسا ، راهن  لیل و  قلاـخ  هک  ییادـخ  نادـب  تفگ : يدوهی  تسا . نآ  زا  هرجـش  عاونا  دروآ و  دوخ  اـب  تشهب  زا  مالّـسلا -
. هتشون نینچ  یسوم  يالما 

( مّویس دنشاب ؛ تشهب  مادک  رد  مود ) دناماما ؛ دنچ  مالّسلا - ةولّـصلا و  هیلع  مانا - دّیـس  زا  دعب  هکنآ ) لوا  رگید . هناگهس  زا  هد  ربخ  نونکا 
: دومرف دمآ . نیمز  رب  نامسآ  زا  هک  یگنس  لوا  زا 

تـشهب رد  تانیاک  دّیـس  یفلاخم و  چیه  تفلاخم  زا  دنوشن  گنتلد  یملاظ و  چیه  ملظ  ار  ناشیا  درادـن  نایز  دنـشاب و  لداع  ماما  هدزاود 
رجح نآ  تسا . نانچ  هن  تسا و  سدقملا  تیب  هرخص  امش  شناد  هب  دیآ  نیمز  رب  هک  یگنـس  لّوا  دنـشاب و  يو  اب  زین  ناشیا  دشاب و  ندع 

نینچ نوراه  باتک  رد  زین  نم  هّللا  و  تفگ : يدوهی  هدروآ . نامسآ  زا  لیئربج  هک  مارحلا  تیب  رد  تسا  دوسالا 
،ص:278 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. ماهدید
یـصو دومرف : دریمب ؟ دوخ  توم  هب  ای  دنـشکب  ار  وا  دـشاب و  لاس  دـنچ  ایبنا  متاـخ  یـصو  رمع  تدـم  هک  تسا  نآ  متفه  لاؤس  تفگ : و 

راز راز  يدوهی  دشاب . حلاص  هقان  رقاع  زا  رتدب  نم  هدنشک  موش . دیهش  غیت  مخز  هب  دوب و  دهاوخ  نم  رمع  لاس  هس  تصش و  منم و  ربمغیپ 
زا یناربع  طخ  هب  یقرو  سپ  هّللا » لوسر  یـصو  ّکنا  دهـشا  هّللا و  لوسر  ادّـمحم  ّنا  دهـشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ تسیرگب و 

هیرگ بجوـم  نیلـسرملا ، ریخ  یـصو  اـی  تفگ : يدوـهی  تـسیرگب . هتـسیرگن  يو  رد  ترـضح  نآ  داد . ریما  تـسد  هـب  هدروآرب  نیتـسآ 
نآ ياـمن . نم  هب  ار  نآ  تفگ : تسا . موقرم  نم  ماـن  قرو  نیا  رد  هک  اریز  هدرک ؛ داـی  ارم  هناحبـس  ّقح  هکنآ  هطـساو  هب  دوـمرف : تسیچ ؟

تسیرگیم و نانچمه  مموسوم و  زین  ردیح »  » هب لیجنا  رد  و  لیباه »  » مسا هب  تاروت  رد  نم  دومرف : داهن ، نآ  رب  كرابم  تشگنا  ترضح 
.« هدینادرگن ناشومارف  زا  ارم  هدرک و  تبث  راربا  فحص  بتک و 7023224خ0 49 خ  رد  نم  مان  هک  هّلل  دمحلا  دومرفیم :

: تبقنم

ریما يا  دـنتفگ : هدـمآ  دوهی  ياملع  زا  يرفن  دـنچ  باّطخلا  نب  رمع  باحـصا ، هودـق  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
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. دـیهاوخیم هچره  دیـسرپب  تفگ : رمع  میروآ . نامیا  يدّـمحم  نید  هب  میبای ، باوج  رگا  مینکب  لاؤس  دـنچ  وت  زا  میهاوخیم  نینمؤملا ،
تقلخ هک  ینت  جنپ  زا  درک و  راذنا  ار  دوخ  موق  دوبن ، نج  سنا و  زا  هک  یلوسر  زا  نامـسآ و  ياهدیلک  اهلفق و  زا  هد  ربخ  ار  ام  دـنتفگ :

نب رمع  هدزاود . هدزای و  هد و  هن و  تشه و  تفه و  شـش و  جـنپ و  راهچ و  هس و  ود و  یکی و  زا  هد  ربخ  هدـش و  محر  هطـساویب  ناـشیا 
ملعا ادخ  لوسر  ادخ و  مکح  هب  وا  هک  مرب  يدرم  شیپ  ار  امـش  اما  تسین  مولعم  ارم  هک  دیراد  روذـعم  تفگ : درک ، رکف  یتعاس  باطخلا 

. تسا تّما  نیا  لضفا  و 
ياـهلفق دومرف : هدـمآ  باوج  ضرعم  رد  ریما  دومن . ناـیب  لاـح  تروص  هدـمآ ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  شیپ  ناـیدوهی  اـب  سپ 

يروم هدرک ، دوخ  موق  راذنا  دوب و  سنا  نج و  زا  هن  هک  یلوسر  هّللا و  لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  فورح ال  اهدیلک  تسا و  كرش  نامسآ 
: یلاعت هّللا  لاق  امک  دنکن ؛ لامیاپ  ار  امش  رکشل  هک  دییآرد  دوخ  ياههناخ  هب  تفگ : وا  تشذگ ، وا  موق  رب  نامیلس  رکـشل  نوچ  هک  تسا 
، تسا محر  زا  هن  ناـشیا  قـلخ  هک  نت  جـنپ  نآ  8023224خ0 50 خ و  ُهُدُونُج ». َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  »
هک هلالج - ّلـج  تسادـخ - یکی ، دوب و  مالّـسلا - هیلع  میهاربا - شبک  حـلاص و  هقاـن  دـشیم و  ناـبعث  هک  یـسوم  ياـصع  اّوح و  مدآ و 

دواد و روبز  یسیع و  لیجنا  یسوم و  تاروت  تسا : يوامس  بتک  راهچ ، هناگهس و  دیلاوم  هس ، تساّوح و  مدآ و  ود ، درادن و  کیرش 
،ص:279 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

« ٍماَّیَأ ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » مکح هب  شـش ، تسا و  هناگجنپ  زامن  جنپ ، و  مالّـسلا - مهیلع  دّمحم - ناقرف 
ناوت زین  تهج  شـش  و  زور ، شـش  نآ  رد  ار  ملاـع  نیمز و  نامـسآ و  درک  قلخ  هناحبـس  ّقح  هک  تسا  زور  شـش  9023224خ0 51 خ 

درک و قـلخ  امـش  رـس  ریز  رب  هک  نامـسآ  تفه  0123224خ0 52 خ  ًادادِـش » ًاْعبَـس  ْمُکَقْوَـف  اـْنیََنب  َو  : » مکح هب  تسا  تفه  هچنآ  تفگ و 
یتاـیآ هن ، 1123224خ0 53 خ و  ٌۀَِـینامَث » ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو  : » یلاعت هّللا  لاق  اـمک  شرع ؛ هدـنراد  رب  دناهتـشرف  تشه ،

هک تسا  ياهرشع  هد ، 2123224خ0 54 خ و  ٍتانَِّیب » ٍتایآ  َعِْست  : » دهدیم ربخ  نآرق  رد  هچنانچ  هداتسرف  مالّسلا - هیلع  یسوم - هک  تسا 
. دـش زور  لهچ  هک  درک  مامت  رگید  زور  هد  هب  ار  نآ  دـشاب ، نکاـس  روط  هوک  رد  زور  یـس  هک  دوب  هدرک  هدـعو  مالّـسلا - هیلع  یـسوم -

هدزاـی هچنآ  تفگ و  ناوت  زین  هرـشع  لوـقع  و  3123224خ0 55 خ ، ٍرْـشَِعب » اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  انْدَعاو  َو  : » دـیامرفیم هچنانچ 
، تسا هدزاود  هچنآ  4123224خ0 56 خ و  ًابَکْوَک » َرَـشَع  َدَحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  : » دهدیم ربخ  نآ  زا  یلاعت  ّقح  هک  دـنافسوی  ناردارب  تسا ،
« ًاْنیَع َةَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْـضا  اَْنلُقَف  : » یلاعت هلوق  دـیدرگ ؛ رهاـظ  یـسوم  ياـصع  هب  هک  تسا  همـشچ  هدزاود  نآ 

تسا یکی  ادخ  هک  میهدیم  یهاوگ  دنتفگ : هدینش ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  نانخـس  نیا  نایدوهی  نوچ  5123224خ0 57 خ 
دمحلا دندش - ناملسم  هرابکی  همه  دوب و  یـسوم  یـصو  نوراه  هچنانچ  یلوسر ، نیـشناج  یـصو و  یلع ، ای  وت  تسوا و  لوسر  دّمحم  و 

.« قیفّوتلا یلع  هّلل 
نامیا زین  نم  تفگ : یکی  دـندروآ و  نامیا  ود  دـندوب ، رفن  هس  نایدوهی  نآ  : » هک تسا  روطـسم  نینچ  بیارغلا  باـتک  رد  دـیوگ : فلؤم 

: دومرف ریما  ییوگ . باوج  ارم  لاؤس  دنچ  رگا  مرایب 
« يوَتـْـسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنـمْحَّرلا  ، » جاّرد دوــمرف : دــنیوگیم ؟ هـچ  راــمح  بــسا و  دــغج و  يرمق و  سورخ و  جاّرد و  تــفگ : سرپــب .

دّمحم لآ  ضغبم  نـــعلا  مــــهّللا  ، » يرمق 7123224خ0 59 خ و  نولفاــغ » اــی  هـّللا  اورکذا  ، » سورخ دــیوگیم ؛ 6123224خ0 58 خ 
یلع نونمؤملا  كدابع  رـصنا  مهّللا  ، » داـهج زور  رد  بسا  و  دوبعملا 9123224خ0 61 خ » ّیبر  ناحبـس  ، » دغج و  8123224خ0 60 خ »

. دنزیم گناب  هدید  ار  سیلبا  دنکیم و  تنعل  راثع  رب  رامح  و  نیرفاکلا 0223224خ0 62 خ »
هناحبـس ّقح  دومرف : مراد . فهک  باحـصا  لاح  زا  لاؤس  کی  نونکا  ماهدـید . نینچ  تاروت  رد  زین  نم  هک  يدومرف  تسار  تفگ : لـیاس 

فرـش هب  زین  مویـس  يدوهی  نآ  دومن و  نایب  لیـصفت  لیبس  رب  رخآ  ات  لّوا  زا  هروکذـم  هّصق  هاگنآ  هداد . دـیجم  نآرق  رد  ناشیا  لاـح  ربخ 
.« دش فّرشم  مالسا 
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: دیوگ یناغف 
ماد  هناد و  هب  دوش  مدرم  نزهر  هکنآ  هنریط  قطنم  زومر  دناد  هک  تسوا  ماما 

،ص:280 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

راد زا  رورس  نآ  دندروآ ، نوچ  داتسرف . ایبنا  رورـس  تمدخ  هب  رایـسب  لام  مور  کلم  : » هک تسا  لوقنم  یلیل  یبا  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
یصو دیوگ ، هلئسم  هس  نیا  باوج  سکره  تشون : باوج  رد  دنتشون . رصیق  هب  لاح  تروص  مور  کلم  نالوسر  دنتفاتش و  اقب  راد  هب  انف 
هدمآ رکب  وبا  شیپ  مور  کلم  لوسر  دیروآ . سپ  ار  اهلام  دیاینرب ، باوج  هدهع  زا  یـسک  رگا  دـنیامن و  يو  میلـست  لام  تسوا ، ربمغیپ 

؛ تسین هناحبـس  ّقح  دزن  هچنآ  مود ) تسین ؛ ار  یلاعت  يادخ  هچنآ  لوا ) هد ؛ ربخ  ارم  تفگ : یلب . تفگ : ییادخ ؟ لوسر  هفیلخ  وت  تفگ :
زین باّـطخلا  نب  رمع  ییوـگیم و  هک  تسا  رفک  هچ  نیا  تفگ : هدرک  رهاـظ  رب  رظن  رکب  وـبا  دـنادیمن ؟ ادـخ  ار  نآ  هـک  تـسیچ  موـیس )

. مینادیمن دـییوگب  دـییآیم ! شیپ  یتخـس  هب  لـئاس  اـب  هک  تسا  فاـصنا  هچ  نیا  تفگ : ساـبع  نبا  دومن . یتشرد  وا  هب  شیپ  زا  رتشیب 
بلاط یبا  نب  یلع  نآ  اـم و  همه  زا  تسا  رتملاـع  هک  منادیم  ار  یـسک  اـما  هن  تفگ : ینادیم ؟ وت  دـنتفگ : اـمهنع - هّللا  یـضر  نیخیش -

زا ترـضح  نآ  هک  یتقو  رد  دـندروآ ، نینمؤملا  ریما  شیپ  ار  رـصیق  لوسر  سپ  یتفگ . تسار  هک  یتسرد  هب  هّللا ، كازج  دـنتفگ : تسا .
تـسین ار  ادخ  هچنآ  دومرف : تشاد . ضورعم  هروکذم  تالاؤس  مالـس  تیحت و  يادا  زا  دعب  رـصیق  لوسر  دوب . هدـش  غراف  تباتک  ریرحت 

لاق امک  دنادیمن ؛ دوخ  رـسپ  ار  وا  ادخ  تسادخ و  رـسپ  یـسیع ، دییوگیم : هک  تسامـش  لوق  دنادیمن ، ادخ  هک  يزیچ  تسا و  کیرش 
اهنامـسآ و رد  تسه  يرـسپ  ار  وا  هک  دنادیمن  ادخ  ینعی  1223224خ0 63 خ  ِضْرَْألا » ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اـِمب ال  : » یلاـعت هّللا 

یصو ّکنا  دهشا  هّللا و  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ رـصیق  لوسر  تسا . ملظ  تسین ، ادخ  دزن  هچنآ  و  نیمز .
.« دومن میسقت  نامیا  بابرا  هب  ترضح  نآ  دومن و  نینمؤملا  ریما  میلست  ار  لام  و  هّللا » لوسر 

: تبقنم

عرّـشلا راد  هب  هتفرگ ، اـنز  تلع  هب  ار  رفن  جـنپ  هنع - هّللا  یـضر  رمع - ناـمز  رد  : » هک تسا  لوـقنم  هناـنب  عبـصا  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
. دومرف دح  ار  مادکره  هنع - هّللا  یضر  رمع - دندروآ .

ندرگ ار  یکی  هک  درک  رما  سپ  هدومن . ناـیب  نم  هب  لوسر  هدوـمرف و  ادـخ  هچنآ  منک  مکح  نم  تفگ : ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما 
جنپ نسحلا  ابا  ای  تفگ : رمع  دندرک . ریزعت  ار  مجنپ ) دح ؛ همین  ار  مراهچ ) دندز و  دح  ار  مویـس ) درمب ؛ ات  دندرک  راسگنـس  مود ) دـندز ؛

هک ار  نآ  هدرک و  داسف  ناملـسم  نز  اب  هک  دوب  یّمذ  دـندز ، ندرگ  هک  ار  نآ  دومرف : يدرک ؟ فلتخم  مکح  جـنپ  هیـضق  کی  رد  ار  سک 
دح هک  ار  نآ  دوب و  مجّرلا  بجاو  وا  تشاد و  نز  ینعی  دوب ، نصحم  دندرک ، راسگنس 

،ص:281 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. تسا ریزعت  وا  دح  دوب  هناوید  مجنپ ، دندز 2223224خ0 64 خ  وا  زا  دح  همین  دوب  هدنب  مراهچ ، دوب و  دّرجم  دندز ،

.« دنتسناد نیلسرملا  دّیس  ملع  ثراو  هدوشگ ، نینمؤملا  ریما  تبقنم  حدم و  هب  نابز  هنیدم  لها  مامت  قیقحت ، زا  دعب 

: تبقنم

رد تفگ - رهـس  نب  ةزیوج  هب  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  لوـقنم  هیلع - هّللا  ناوـضر  قداـص - رفعج  ماـما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
ناما وت  ّرـش  زا  ارم  بلاغلا  هّللا  دسا  وگب  سرتم و  دـش ، دـهاوخ  یقالم  وت  هب  يریـش  هار  رد  هک : دوب - هدـش  دوخ  هعرزم  مزاع  وا  هک  یتقو 
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رد رـس  هدرک و  همهمه  تبون  جنپ  ریـش  هدـینادرگ . نمیا  وت  ّرـش  زا  ارم  بلاغلا  هّللا  دـسا  ثراحلا ، ابا  ای  تفگ : دیـسر ، ریـش  هب  نوچ  هداد .
؛ متفگ وا  هب  يدوب  هدومرف  هچنآ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : تشذـگ ؟ نوچ  تبحـص  دومرف : ریما  دـمآ ، هتـشگرب  نوچ  تفرب . هدـنکفا  شیپ 

: دومرف يامن . نایب  وت  ار  یقاب 
.« ناسرب ادخ  ریش  هب  نم  مالس  هک  دوب  نآ  شدارم  دومرف : يرآ . تفگ : درک ؟ همهمه  هبترم  جنپ  ریش 

: تبقنم

: دنتفگ هدمآ ، نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  رفن  دنچ  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
رون هب  ترضح  نآ  میبای . تداهش  هجرد  ات  مییامن  هلتاقم  وت  يادعا  اب  میشاب و  وت  باستنا  تداعس  باکر  مزالم  رمع  همه  هک  میراد  هدارا 
زور هدیشارت ، رس  درگادرگ  تعامج  نآ  دییایب . هدیشارت ، ار  اهرس  دیورب  دومرف : دنیوگیمن . داقتعا  صالخا و  رـس  زا  هک  تسناد  تیالو 

رـس 3223224خ0 65 خ يوم  زا  هک  اریز  تسین ؛ بلق  میمـص  زا  دـییوگیم  امـش  هچنآ  دومرف : هک  دـندوب  هتـسشنن  زوـنه  دـندمآ . رگید 
!« تشذگ دیهاوخ  هنوگچ  رس  زا  دیتشذگن ،

: تبقنم

نینمؤملا ریما  تمدـخ  هب  نم  دـندرکیم  تعیب  رکب  وبا  هب  مدرم  هک  یتقو  رد  : » هک تسا  لوقنم  هدانج  نب  شبح  زا  روکذـم  باتک  رد  مه 
تقو نیدـنچ  دوـمرف : هن . متفگ : دـنامب ؟ اـیند  رد  زور  دـنچ  دـننکیم  تـعیب  ار  وا  زورما  هـک  درم  نـیا  ینادیم  شبح ، يا  دوـمرف : مـتفر .
سپ دـنز . مخز  ار  وا  یـصخش  هاگنآ  دـشاب و  مکاح  تقو  نیدـنچ  دنیـشن و  شیاـج  هب  رمع  سپ  دریمب . دوخ  گرم  هب  دـنک و  تموکح 

دننادرگ دوخ  ریما  ارم  مامت  حاحلا  هب  مدرم  نآ  زا  دعب  دنشکب . ار  وا  هدومن ، عامجا  ناناملـسم  لاس  دنچ  زا  دعب  دنیـشنب و  شیاج  هب  نامثع 
قافن فالخ و  قیرط  نم  اب  ینامز  كدنا  رد  و 

،ص:282 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« مدرک هنیاعم  نایع  نیع  هب  توافت  هبیاشیب  هریغ  هثلث و  يافلخ  مایا  تدم  زا  دوب  هداد  ربخ  قداص  ربخم  یصو  هچنآ  دیوگ : يوار  دنرپس .

: تبقنم

. متشذگب يرق  يداو  هب  تفگ : هدمآ  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  دزن  همقلع  نب  دیوس  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
دوشن و تلالـض  رکـشل  همدـقم  اـت  دریمن  وا  دومرف : نک . رافغتـسا  يو  رهب  زا  تفاـی ، تاـفو  هطقرع 4223224خ0 66 خ  نب  دلاخ  مدـید 
هک اـشاح  ماوت ، هعیـش  نم  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : هتـساخ  ياـپرب  دوب . رـضاح  تقو  نآ  رد  بیبح  دـشابن . داـمح  نب  بیبـح  شرادـملع 
ملع اب  رد  نیا  زا  تفگ : هدرک  نابعّثلا  باب  هب  هراشا  تشادرب و  یهاوخ  هتبلا  اما  ییوگیم  نینچ  زورما  دومرف : موش ! وت  ناـفلاخم  رادـملع 

هب ملع  همّدقم و  دلاخ  دـندوب و  رکـشل  رالاسهپـس  رادرـس و  دعـس  رمع  دایز و  هّللا  دـیبع  دـش ، البرک  هاکناج  هعقاو  نوچ  دـمآرد . یهاوخ 
.« دمآرد نابعّثلا  باب  هب  نینمؤملا  ریما  هدومرف  قباطم  دوب و  بیبح  تسد 

: تبقنم

هدمآ یـصخش  دتـسرف . هرـصب  هب  یلام  تساوخیم  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  لوقنم  يرعـشالا  نب  دمحم  میهاربا  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
هک دوب  هدرک  رّرقم  دوخ  اب  وا  و  مناسرب - اجنآ  مکاح  هب  ات  نک  نم  هلاوح  یتسرفیم  هرـصب  هب  هک  یلام  نیلـسرملا ، دّیـس  یـصو  ای  تفگ :
نآ يرب . هلیح  رکم و  هب  هک  منک  هلاوـح  وـت  هب  هک : دوـمرف  ترـضح  نآ  دوـش . فّرـصتم  هدرب  هلیح  رکم و  هب  دـیآ ، تسد  هـب  لاـم  نوـچ 
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.« تفر نوریب  سلجم  زا  هدش  لعفنم  صخش 

: تبقنم

راق يذ  هب  نتفرگ  قاثیم  دهع و  يارب  زا  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  نوچ  : » هک تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
نوچ دندرگ . داقتعایب  مدرم  دوش و  شیبومک  ادابم  هک  مدش  رّکفتم  نم  دنـسر . ام  هب  هفوک  زا  مدرم  رازه  دادماب  ادرف  دومرف : دـمآ ، دورف 

: متفگ دوخ  اب  تشذگ . هدمآ ، رفن  هن  دون و  دصهن و  مدرمش  هتفرگ  ناشیا  هار  رس  دندیسر ، تعامج  نآ  حابص 
هب سپ  دـش . ادـیپ  هدرک  تسار  دوـخ  اـب  برح  تـالآ  رب و  رد  فوـص  ياـبق  يدرم  ناـبایب  هّرپ  زا  نیح  نیا  رد  دـش . مک  یکی  هک  بـجع 
رد وت  تعیب  فرش  نمی  هب  ات  رآ  نوریب  تسرپقح  تسد  نیلسرملا ، ریخ  یصو  نینمؤملا و  ریما  ای  تفگ : هتشگ  فّرـشم  تمزالم  تداعس 

زاتمم زارفارس و  نیراد 
،ص:283 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تـشهب هب  دوخ  اب  تداعـس  نیا  مسر و  تداهـش  هجرد  هب  هک  منک  هبراحم  نادنچ  یغاب  موق  نیا  هب  وت  رورّـسلا  روفوم  روضح  رد  مدرگ و 
ماـن سیوا  هک  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - دّـمحم  نم  ردارب  ارم  دوب  هداد  ربـخ  دومرف : هداد  وا  هب  تسد  نینمؤـملا  ریما  مرب .
ّتنج هب  وا  تعافـش  هب  نم  تّما  زا  رـضم  هعیبر و  هلیبق  نادنفـسوگ  يوم  ددع  هب  تسادـخ و  هدرک  دازآ  وا  هک  یبایرد  نم  تّما  زا  يدرم 

: دیوگ يوار  ینک ، هبراحم  یغب  لها  اب  وت  هک  یماگنه  دوش ، دیهش  وا  دنور و 
.« دیسر تداهش  هجرد  هب  نینمؤملا  ریما  هدومرف  قباطم  نیّفص  برح  رد  سیوا  مدش و  تقوشوخ  نم  دمآ ، تعیب  رد  درم  رازه  نوچ 

: تبقنم

: تسا لوقنم  مهنع - هّللا  یضر  يدنک - دوسا  دادقم  رتشا و  کلام  يراصنا و  نب  رباج  رسای و  راّمع  سابع و  نبا  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
باحـصا دـنار . یفرط  هب  بکرم  هدـید ، بناج  ره  هب  یتعاـس  هدـینادرگ  هار  زا  ناـنع  يزور  دوب ، ماـش  هّجوتم  هاـنپتیالو  هاـش  هک  یتقو  »

امـش رظن  هب  منیبیم  نم  هچنآ  دوـمرف : يدـیدرگ ؟ هّجوـتم  نوماـه  نیدـب  يدـینادرگ و  ناـنع  ماـش  هار  زا  ارچ  نینمؤـملا ، ریما  اـی  دـنتفگ :
رب يرّانز  دـیامیپیم . یـسیع  نید  هار  ییاسرت ، يو  رد  تسا و  يرید  نوماه  نیا  رد  دـیامنیمن . يور  امـش  هب  بیغ  دـهاش  دـیآیمنرد و 
هب ور  دینکیم ، تقفاوم  رگا  منکشب . شسوقان  ملـسگب و  شرّانز  منک و  تیاده  ار  وا  موریم  هداهن . سوقان  نتخاون  هب  يور  هتـسب و  نایم 

. دیراتخم دیرادن ، تقفاوم  لیم  رگا  دیرآ و  هار 
هدروآرب رس  رید  يالاب  زا  اسرت  درم  دیسر ، رید  بیرق  رثا  رفظ  رکشل  نوچ  دندومیپ . هار  رید  بناج  هب  نینمؤملا  ریما  تمزالم  رد  باحـصا 

هب ییآیم و  اجک  زا  يورخرس ، ناوج  يا  تفگ : هدروآ  راسفتسا  هب  يور  رتخا ، لیخ  رد  هام  دننام  رکـشل  نایم  رد  دید  ار  هانپتیالو  هاش 
هاـش تیؤر  زا  میاـمنیم . هّجوـت  ازغ  تهج  هب  ماـش  يوـس  هـب  مـیآیم و  هنیدـم  زا  دوـمرف : هاـنپتیالو  هاـش  ییاـمیپیم ؟ هار  فرط  مادـک 

زا ای  یناگتشرف  هقرف  زا  وت  هک  دومن  راسفتسا  سپ  دیناسر . مالسا  تیالو  ّدحرـس  هب  ار  وا  دیدرگ و  رگهولج  اسرت  لد  رد  نامیا  هانپتیالو 
: تفگ ریما  نایمدآ ؟ هفیاط 

« باط باـط ،  » يو رد  ماهدـنام 5223224خ0 67 خ و  يور  لیجنا  ندـناوخ  هب  تفگ : اسرت  ناگتـشرف . ياوشیپ  مناج و  سنا و  يادـتقم 
« تیب تیب ،  » تاروت رد  تفگ : ایطنش .»  » نم مان  تسا و  یفطـصم  مان  باط » باط ، : » دومرف باتملاع . باتفآ  يا  تسوت  مان  نآ  ماهدناوخ ،
: تفگ نامیا ؟ لها  زا  انع  جنر و  ینادرگ  رود  هک  ياهدمآ  دورف  نامسآ  زا  هک : یحیسم  تفگ : تسا . ایلیا »  » نم مان  تسا و  یفطصم  مان 

ییامن و زجعم  ات  يدمآ  اصع  اضیب و  دی  اب  هک  ییاسوم  وت  تفگ : اسرت  تسا . نم  ناراعش  ّتبحم  نارادتسود و  زا  یسیع  متـسین و  یـسیع 
متسین یسوم  تفگ : ییاشگ ؟ قلخ  يور  رب  زاجعا  باوبا 
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،ص:284 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یموق و ره  رد  تفگ : تسیک ؟ اب  وت  تبـسن  تسیچ و  وت  مان  هک  وگب  دوخ  دوبعم ، ّقح  هب  تفگ : تسا . نم  ناراداوه  نارای و  زا  مه  وا  اما 

هکم لها  دنناوخ و  دیمحت  ارم  فیاط  هفیاط  دـنیوج ؛ مان  نیدـب  دـنیوگ و  یتا » له   » ارم برع  رد  هچنانچ  تسا ، رگید  مان  ارم  يا ]  ] هفیاط
یـسیع و یماح  نایگنرف  دنیوگ و  نالیجم  نایگنز  دنمان و  اتلیا  ارم  ناکرت  دننادرگ ؛ موقرم  دحا  ارم  مان  نامـسآ  لها  دنناد ؛ دلبلا  باب  ارم 

دبع هب  مّود  رد  دیمحلا و  دبع  هب  موسوم  لوا  نامسآ  رد  فورعم و  ردیح  هب  ناسارخ  رد  مروهشم و  لّحنلا  ریما  قارع  رد  ایلوب و  اطخ  لها 
هب متفه  رد  میالعلا و  ّبر  هب  یمـسم  مشـش  رد  یّکزم و  مجنپ  رد  تسا و  یلعلا  وذ  ممان  مراهچ  رد  دیجملا و  دبع  هب  مّویـس  رد  دمّـصلا و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم - دّمحم  ارس  ود  هجاوخ  هدناوخ و  نینمؤملا  ریما  هدناشن و  تراما  دنـسم  رب  ارم  تّزع  ترـضح  العا ؛ یلع 
. هداد رارق  رشعلا  وبا  مردام  هداهن و  متینک  نسحلا  وبا  مردپ  هدنار و  نابز  رب  مبارت  وبا  مّلس -

چیه دومرف : هانپتیالو  هاش  داد . نوریب  زاوآ  تماـص  نآ  نورد  زا  داـهن و  سوقاـن  نتخاون  هب  يور  تاـیاکح  نیا  عامتـسا  دـعب  اـسرت  درم 
هتخیر يور  زا  نیا  تفگ : دیوجیم ؟ هک  زاون  دیوگیم و  هچ  دزادرپیم و  همغن  ماقم  مادک  رد  دزاونیم و  هار  مادـک  سوقان  هک  ینادیم 

: دومرف هانپتیالو  هاش  دناوخ ! هنوگچ  طخ  یمعا  دناد و  هچ  يور  نابز  كاخ  هتخیگنا . كاخ  زا  نم  تسا و 
وت سوقان  هچنآ  رگا  تسین  داعبتـسا  لحم  میاّلعم ، يافطـصم  یـصو  نم  یتسناوت . ناشیا  نابز  نایب  یتسناد و  روم  ناغرم و  نابز  نامیلس 

داد و میلعت  یحیبست  سوقان  ياون  زا  هاگنآ  دیوگیم . قح  تنا  ّقح ، تنا  فؤر ، سوّدق ، حّوبـس ، سوقان ، دومرف : سپ  میامن . نایب  دـیوگ 
رید يالاب  زا  ار  دوخ  دومن ، هدـهاشم  یناهرب  نینچنیا  دینـش و  هانپتیالو  هاش  زا  تیاکح  نیا  نوچ  اـسرت  داـهن . اون  رد  يور  ار  اونیب  نآ 

. تخادرپ ندز  قلعم  هب  رتوبک  نوچ  تخادنا و  دورف 
دیشکرب رگج  زا  هرعن  دیسر ، نیمز  رب  نوچ  راذگ و  نیمز  رب  هتفرگ  اوه  رد  ار  وا  روآ و  ودب  يور  هک : دومرف  ار  هتشرف  ةّزعلا  ّبر  ترضح 

. دومن مّلکت  تیب  نیا  نومضم  هب  دیسر و  نامسآ  هب  هک 
: هّفلؤمل

وا هرعن  نوچ  دندوب ، رید  نآ  رد  هک  اسرت  دـصراهچ  ماهناتـسم و  هرعن  زا  رک  تسا  نودرگ  شوگماهدروخ  ّتبحم  ماج  تبل  دای  اب  هک  سب 
وا دـیآ ، رید  نیا  رد  رب  يور  ابیز  ناوج  کی  هک  ماهدـناوخ  لیجنا  رد  تفگ : اسرت  دندیـسرپ . يو  زا  ارجام  دـندیود و  شیوس  هب  دـندینش 

نخس نیا  نوچ  نایاسرت  دباتـش . خزود  يوس  هب  دنکن  وا  تعاطا  هکره  دبای و  تاجن  درآ ، نامیا  وا  هب  هکره  دشاب . انث  حدم و  بجوتـسم 
.« مالسالا نید  یلع  هّلل  دمحلا  دنتشگ - ناملسم  هدیسر ، نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  دندینش  ار 

،ص:285 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

، تفریم ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هک  لمج  گنج  نامز  رد  : » تسا لوقنم  هنع - هّللا  یـضر  سابع - نبا  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
نیا زا  ادرف  دومرف : دـشاب . رتیلوا  دـنوش  عمج  مدرم  ات  ییامرف  فقوت  رگا  رایـسب ؛ ناشیا  زا  تسا و  مک  ام  رکـشل  نینمؤملا ، ریما  ای  متفگ :
ناور هفوک  بناج  هب  هدش  رگید  زور  نوچ  دشاب . رفن  جنپ  تصـش و  دصیـس و  رازه و  جنپ  یقوج  ره  دوش و  ادـیپ  ام  رکـشل  هقوج  هس  هار 

. سابع نب  هّللا  دبع  متفگ : یسک ؟ هچ  وت  تفگ : نم  اب  هدمآ  نایم  نآ  زا  یـصخش  دمآ . ادیپ  میظع  رکـشل  دش  رادومن  يرابغ  هاگان  مدش ،
دصیـس و رازه و  جنپ  تفگ : تسا ؟ دـنچ  رکـشل  ددـع  متفگ : نالف . تفگ : تسیک ؟ رکـشل  نیا  رد  ملع  بحاص  متفگ : دـش . شوماخ  وا 

. دش روکذم  هک  جهن  نامه  هب  زین  لاؤس  باوج و  تیفیک ، نامه  هب  مدید  يرابغ  متفر ، رگید  هار  هراپ  رفن . جنپ  تصش و 
سپ دوب . لاونم  نامه  رب  دوب ، هداد  ربخ  قداص  ربخم  هچنانچ  مدیـسرپ . قوج  هس  ره  رکـشل  دادـعا  مدـش و  یقـالم  قوج  هس  هب  دوصقملا 

: دیسرپ مدمآ . نینمؤملا  ریما  تمزالم  هب  هتشگرب 
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هـس ره  هتفر  دوشب ، رتـمک  اداـبم  هک  مداـتفا  هشیدـنا  رد  مدینـش ، قوج  هس  نآ  ربـخ  نینمؤملا  ریما  زا  زورید  نوچ  متفگ : ییآیم ؟ اـجک  زا 
. دوب هدومرف  ینولس »  » ملع ملاع  هک  روطنامه  مدید ؛ ار  قوج 

مینک و میـسقت  ناشیا  لاوما  یهلا و  تیانع  هب  میبای  رفظ  ناشیا  رب  دوش و  گنج  یغای  موق  نیا  ام و  نایم  رد  ادرف  مع ، نبا  يا  تفگ : سپ 
، هدمآ شیپ  موق  نآ  سپ  میدومن . مایق  هدومرفب  دینکن . برح  هب  ادتبا  امـش  تفگ : دـش ، رگید  زور  نوچ  دـسرب . مهرد  دـصناپ  ار  کیره 
؟ دینکیم باتـش  ارچ  هدماین ، دورف  هکئالم  رکـشل  زونه  دومرف : مینک ، برح  رد  عورـش  میتساوخ  نوچ  دـندرک . ام  نایرکـشل  هلاوح  اهریت 

لام ار  ام  رکشل  و ]  ] دروخ تمیزه  فلاخم  رکشل  روفلا  یف  هدروآ ، گنج  هب  ور  هدرک  رب  رد  رورـس  نآ  عرد  دش ، لاوز  هب  کیدزن  نوچ 
، نم بیـصن  نآ  دومرف : هدنام . یقاب  رازه  ود  مهرد و  دصناپ  دـنتفگ : دیـسر ؟ هچ  کیره  هب  دیـسرپ : تمـسق  زا  دـعب  دـمآ . تسد  هب  رفاو 

.« دوشیم مهرد  دصناپ  مادکره  هک  تسا  هیفنح  دّمحم  نیسح و  نسح و 
اب نایرکـشل  همه  هب  دشاب  ربارب  مه  دوخ  ات  تسا  نم  بیـصن  همه  هک  تفگ  تهج  نآ  زا  تسا ! لدع  هچ  نیا  هّللا ، ناحبـس  دیوگ : فلؤم 

لدعلا یف  یلع  فک  یفک و  : » دومرف هدرک  بطاخم  ار  هنع - هّللا  یضر  رکب - وبا  يزور  رورس  نآ  هک  تساجنیا  زا  دوب . رکـشل  ریما  هکنآ 
.« ءاوس

: تبقنم

ریبز هحلط و  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
،ص:286 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

، هدمآ شیپ  یکی  دناسر . ودـب  بوتکم  نیا  هک  دـشاب  هتـشادن  وا  زا  رتنمـشد  یلع  هک  میهاوخیم  ار  یـسک  دـنتفگ : لمج  برح  زور  رد 
نم نورد  دوخ  باحصا  اب  وا  هک  مراد  نآ  ياّنمت  تفگ : يراد ؟ توادع  وا  هب  هبترم  هچ  ات  دندیسرپ : دوب . دهاوخن  رتنمشد  نم  زا  تفگ :

: دنتفگ هدرپس  وا  هب  ار  بوتکم  سپ  دوشن . رت  نم  نوخ  هب  ریشمش  نآ  موش و  مین  ود  هک  دنز  نم  رب  ریشمش  یسک  دشاب و 
تسا و راوس  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - رتشا  رب  هک  تسا  نآ  شناشن  میهد . ناشن  ار  وت  اـم  یـسانشن ، رگا  یـسانشیم ؟ ار  وا 

مادکره هک  دناهدز  فص  وا  سپ  زا  بآمتلاسر  باطتسم  باحصا  دراد و  تسد  رد  نیسوق  بحاص  نامک  رس و  رب  تانیاک  دّیـس  همامع 
. دنزاس هراپهراپ  ار  وت  هک  ادابم  ییامن  هظحالم  هک  دیاب  تسا  هزرش  ریش 

ینابز ریبز  هحلط و  هچنآ  تفگ و  يو  هب  لیـصفت  هب  ار  هماـن  نومـضم  هدـناوخ ، هماـن  ریما  داد . نینمؤملا  ریما  تسد  هب  هماـن  هدـمآ  وا  سپ 
وا هب  دوب  هتفگ  ناشیا  هب  مه  همان  لماح  هچنآ  دوب و  رـضاح  اجنآ  اییوگ  هک  دومن  ناـیب  ظـفّللاب  اـظفل  دـیوگ  وا  هکنآ  زا  شیپ  دـندوب  هتفگ 

؛ دوبن یـسک  رتنمـشد  نم  زا  وت  اب  نامز  نیا  ات  و  نینمؤملا ، ریما  ای  یلب  تفگ : تسا ؟ نینچ  عقاولا  یف  هک  ار  وا  داد  دنگوس  دومن و  راهظا 
هک وگب  ناشیا  هب  ورب و  دومرف : تسوت . يارآملاـع  يار  فلاـخم  هکره  زا  مرازیب  يرادـن و  یـسک  رتتسود  نم  زا  نم ، داـقتعا  هب  نونکا 

نایم رد  ار  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  ةولص 6223224خ0 68 خ  رورس - نآ  مرتحم  مرح  دناهتسشن  هدرپ  سپ  رد  نایرکشل  نانز  امش و  نانز 
زا هدرکن ، لوبق  ادخ  لوسر  نخـس  ادخ و  لوق  هک  وگب  هشیاع  اب  تسا و  لوسر  هجوز  هفاحم  نیا  رد  هک  دننیبیم  قیالخ  دیاهدروآ و  جوف 

دنهاوخ هچ  ادخ  لوسر  هب  تمایق  يادرف  دـناهدروآ ، هار  نیا  رب  ار  وت  هک  ینانآ  ینکیم . دّدرت  هدـمآ  نامرحمان  نایم  رد  يدـمآرب و  هناخ 
هّللا مّرک  یلع - نینمؤـملا  ریما  هچنآ  هنازرف  هنادرم  درم  نآ  سپ  ار . ناـشیا  دوـب  دـهاوخن  هجیتـن  يراسمرـش  زا  ریغ  هک  یتـسرد  هـب  دوـمن ؟

.« دیسر تداهش  هجرد  هب  ات  دوب  تمدخ  رد  دمآ و  هتشگرب  رثا  رفظ  رکشل  هب  هتفگ  ناشیا  هب  هدمآ  دوب  هدومرف  ههجو -

: تبقنم

نب رمع  نامز  رد  هک  هدرک  تیاور  هلیوط  دانـسا  هب  هنیدآ  زور  ربنم  رـس  رب  : » هک ینامرک  لضفلا  یبا  زا  تسا  لوقنم  روکذم  باتک  رد  مه 
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. رایب بابک  نم  يارب  تفگ : دوخ  رهوش  هب  تساوخ . بابک  شلد  يزور  دش ، هلماح  نوچ  هدباع . دوب  یتروع  هنع - هّللا  یـضر  باّطخلا -
ناشیا هناخ  هب  يواگ  نیح  نیا  رد  مرادن . غیرد  وت  زا  دشاب  يزیچ  رگا  نم  طاسب  رد  تفگ : دوب  هتسارآ  حالـص  هب  شیورد و  نوچ  رهوش 

: تفگ درم  نک . بابک  ياهراپ  هدرک  حبذ  ار  واگ  تفگ : تروع  هدمآرد ،
هب وت  ياعّدم  هک  دزیگنارب  یببس  قازرالا  مساق  ات  نک  ربص  دوش ! لالح  ام  رب  لیلد  هچ  هب  مدرم  واگ 

،ص:287 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رد رب  هدرک  ردـب  ار  واگ  درم  تشذـگب . نز  رهوش و  نایم  ارجام  نامه  دـمآ و  واگ  مود  تبون  درک . نوریب  هدز  ار  واگ  ددـنویپ و  لوصح 

. دمآرد هتسکش  خاش  روز  هب  هزاورد  واگ  مویس  راب  درک . لفق 
. دمآ ام  هناخ  هب  تبون  هس  هک  تسا  یّقح  واگ  نیا  رد  ار  ام  هک  نادب  نیقی  تسا ؛ یناهرب  یّتجح و  ار  يراک  ره  درم  يا  تفگ : تروع 
يوب نوچ  تخاس . بابک  ار  تشوگ  ياهراپ  تقولا  ۀـلاجع  هدرک  حـبذ  ار  واگ  درم  تخاس ، ریلد  واـگ  نتـشک  رد  ار  درم  نز  نوچ  هّصقلا 

شبحاص هب  هتفر  تسا ، نالف  واگ  هک  تسناد  هدرک  مولعم  تقیقح  هدـمآرب  هناخ  ماب  رب  دوب ، نمـشد  هک  دیـسر  هیاـسمه  ماـشم  هب  باـبک 
ار هّلحم  لها  تسا ، عقاو  نایب  هک  دـید  هدـمآ  واگ  بحاص  نوچ  تسا . ندـنک  تسوپ  رد  زونه  هتـشک و  ار  وت  واگ  صخـش  نـالف  تفگ :

؟ ياهتشک درم  نیا  واگ  ارچ  دیسرپ : درب . باّطخلا  نب  رمع  شیپ  هتخاس  هاوگ 
ناوتیم لیلد  نیا  هب  ار  مدرم  واگ  ياهدش ، هناوید  درم  يا  تفگ : باّطخلا  نب  رمع  دـیناسر . ضرع  هب  دوب  هتفگ  شنز  هک  یلیلد  شیورد 

. دننک عطق  شدی  هک  درک  مکح  سپ  تشک !
: تفگ هدـش  علّطم  لاح  تقیقح  رب  داتفا . روبع  فرط  نآ  رب  ار  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هک  دـندربیم  اغوغ  دـص  هب  ار  هراچیب  نآ 

درم نیا  هرابرد  صفح ، ابا  ای  تفگ : هدمآ  هاگنآ  مدیسر . نم  کنیا  هک  دیرب  عرّـشلا  راد  هب  زاب  ار  درم  نیا  دومرف : سپ  هّللا . لوسر  قّدص 
. تسوت مکح  مکح  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : هنع - هّللا  یضر  رمع - هدومرف . ارم  ادخ  لوسر  هک  منک  مکح  نآ 

رمع دندومن . مایق  هدومرفب  نوچ  دننک . اشامت  ار  یلاعت  يادخ  لدـع  هداهن  واگ  رـس  يولهپ  شرـس  دـندز و  ندرگ  ار  واگ  بحاص  دومرف :
زا دـعب  هک  دوب  هدومرف  ادـخ  لوسر  ارم  صفح  ابا  ای  تفگ : ترـضح  نآ  يدومن ؟ لتق  نوچ  ار  واگ  بحاص  یلع ، ای  تفگ : باّـطخلا  نب 
هک هنب 7223224خ0 69 خ  اج  کی  واگ  رـس  اب  هدیرب  ار  واگ  بحاص  رـس  هک  دـیاب  دـیامن . ور  هعقاو  نینچنیا  هک  دـشاب  یتقو  نم  توف 

، دناوخ ینـسح  ءامـسا  زا  یکی  داهن ؛ اجکی  ار  رـس  ود  ره  سپ  دیدرگ ، دهاوخ  فشکنم  یـسوم  رـضخ و  هعقاو  لثم  یهلا  رارـسا  زا  يّرس 
، هتشک قحان  هب  ار  درم  نیا  ردپ  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دینادب و  ناناملسم ، يا  تفگ : دنلب  زاوآ  هب  درم  نآ  رـس  هاگان  دیمهفن . یـسک  هکنانچ 
زا ارم  هتفرگ  صاصق  نم  زا  اـیند  راد  رد  هک  داـهد  ریخ  يازج  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  هناحبـس  ّقح  مدوب . هدـش  فّرـصتم  بصغ  هب  ار  واـگ 
زا لاح و  نیا  هدهاشم  زا  دومن و  نایب  هروکذم  هعقاو  تروص  هدمآ ، مّلکت  هب  واگ  رس  هدعب  هدرک . صالخ  خزود  دولخ  ترخآ و  تبوقع 

رمع دندوشگ و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تبقنم  حدم و  هب  نابز  راب  کی  هب  همه  دـمآرب و  هنیدـم  لها  زا  ویرغ  لاقم  نیا  عامتـسا 
.« رمع کلهل  یلع  ول ال  تفگ : هداد ، هسوب  شیوجلد  يوربا  ود  نایم  رد  هنع - هّللا  یضر  باّطخلا - نب 

،ص:288 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

يرتخد دنچ ، یتروع  باّطخلا  نب  رمع  نامز  رد  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - یلاعت  هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  روکذـم  باتک  رد  مه 
نآ دروآ . نینمؤملا  ریما  شیپ  رگید  ناـنز  اـب  دوـب  يوـعد  نیا  يّدـصتم  هک  ار  نز  نآ  هفیلخ  هتفر . اـنز  هب  نیا  تراـکب  دـنتفگ : هدروآ  ار 

غورد رگا  دومرف : هدیشک  ریشمش  هدیبلط ، ار  یکی  رگید و  هناخ  رد  ار  یعّدم  نز  نآ  هدناشن و  هّدحیلع  ار  نانز  نآ  زا ]  ] کیره ترضح 
هیعدـم نز  نیا  رهوش  ار  میتی  رتخد  نآ  هک  تسا  نانچ  هّصق  نامالا ! نامالا ! نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : نز  نآ  مرادرب . وت  نت  زا  رـس  ییوگ ،
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هدیبلط ار  هیاسمه  نانز  دریگب ، ینز  هب  ار  رتخد  دیایب  رفس  زا  شرهوش  نوچ  هکنآ  مّهوت  زا  وا  تفر و  رفس  هب  هدرپس  8223224خ0 70 خ 
نید رد  دوـمرف : ثحبم  حـیقنت  زا  دـعب  درب . شتراـکب  تشگنا  اـب  اـههیاسمه  قاـّفتا  هـب  داد و  بارـش  ار  رتـخد  روز  هـب  دـیناروخ و  بارش 
ریما ای  دنتفگ : راّضح  دوب . هدرک  نس  رغـص  رد  مالّـسلا - هیلع  لایناد - هکنانچ  نم ، زجب  درکن  ناهاوگ  قیرفت  سک  چیه  زورما  ات  يدّمحم 

ار وا  هک  لیئارـسا  ینب  كولم  زا  دوب  یکلم  درکیم و  تیبرت  ار  وا  ینزریپ  دوب ، میتی  لایناد  دومرف : میاهدینـشن . لایناد  تیاـکح  نینمؤملا ،
کیدزن یهاگ  دهاز  نآ  هعکار . ياهدباع  لاصخ و  هدوتـس  لامج و  بحاص  تشاد  ینز  دهاز . دوب  یتسود  ار  ناشیا  دـندوب و  یـضاق  ود 

نم هناخ  زا  تفگ : تشاد ، مامت  ییانـشآ  یـضاق  ود  نآ  هب  دهاز  نوچ  داتـسرف . یّمهم  هب  ار  دـهاز  کلم  يزور  یتفگ . نخـس  وا  هب  یتفر 
. دندومنیم شنادنزرف  لاح  راسفتسا  هدمآ  شاهناخ  رد  هب  زور  ره  هدرک ، لوبق  نت  ود  ره  دیشاب . رادربخ 

يوقت حالـص و  تفـص  هب  فوصوم  نز  نوچ  وش . عمج  ام  اب  دنتفگ : وا  هب  هدش  قشاع  داتفا و  دـهاز  هجوز  رب  یـضاق  ود  ره  مشچ  يزور 
ود ره  هن . انز  تسا و  رایتخا  مجر  تفگ : مینکیم . مجر  مکح  میزاسیم و  مهّتم  اـنز  هب  ار  وت  اـم  دـنتفگ : دومنن . حـیبق  رما  نیا  لوبق  دوب ،

کلم درک و  انز  هک  میدید  دوخ  مشچ  هب  هچنانچ  تسا ؛ هیناز  وا  هتفر و  هدرپس  ام  هب  ار  دوخ  نز  دهاز  هک : دنتفگ  هتفر  کلم  شیپ  یضاق 
. دینک مجر  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دـیهد ، تلهم  زور  هس  اما  تسا  مامت  دامتعا  امـش  لوق  رب  ارم  تفگ : هدـش  رطاخ  هدرزآ  رایـسب  نخـس  نیا  زا 

دوخ رهوش  زا  نز  نیا  هک  اریز  دننکیمن ؛ رواب  هتشاد  نابز  رس  رب  تیاکح  نیا  مدرم  تفگ : هدمآ  کلم  شیپ  ریزو  دش ، مویـس  زور  نوچ 
يرکف هدام  نیا  رد  هک  دـمآ  نوریب  ریزو  دـتفا ؟ ریخأت  هب  تروع  نیا  مجر  هک  درک  ناوت  هلیح  چـیه  تفگ : کـلم  تسا . رتدـباع  دـهاز و 

مشاب و کلم  نم  ات  دـییایب  ناکدوک ، يا  تفگ : درکیم . يزاب  ناکدوک  نایم  رد  مان  لایناد  یکدوک  درک ، روبع  ياهچوک  هب  نوچ  دـنک .
ياهدوت لایناد  سپ  نک . نینچ  دـنتفگ : ناکدوک  دـنداد . یهاوگ  هدـباع  نز  رب  انز  رب  هک  نایـضاق  نالف  نـالف  هدـباع و  نز  كدوک  نـالف 

اج نـالف  هب  تسا  لوا  یـضاق  هک  ار  هاوگ  نیا 9223224خ0 71 خ  تفگ : داهن ، دوخ  شیپ  هتخاـس  ین  زا  يریـشمش  درک و  عمج  كاـخ 
نآ سپ  اج . نالف  هب  تسا  میود  یضاق  هک  رگید  هاوگ  دیربب و 

،ص:289 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دوخ ياج  هب  ار  وا  سپ  عضوم . نالف  رد  سک و  نالف  هب  تفگ : هدرک ؟ اجک  رد  هدرک و  انز  هک  اب  هدـباع  نز  تفگ : هدومن  بلط  ار  کـی 

. هد یهاوگ  زین  وت  هدرک و  انز  هدباع  نز  اب  اجک  رد  یسک و  هچ  هک  داد  یهاوگ  دوخ  وا  تفگ : دندروآ . دیبلطب ، ار  میود  تفگ : داتـسرف ،
: تفگ دنداد ، یهاوگ  فلتخم  ناکم  رد  مه  لعاف و  رد  مه  ناهاوگ  نوچ  عضوم . نالف  رد  سک و  نالف  هب  تفگ : مه  وا 

يارب زا  دناهدرک  تمهت  هدباع  نز  رب  نایضاق  تفگ : سپ  داتفا . فالتخا  امـش  یهاوگ  رد  هکنآ  هطـساو  هب  تسین  عومـسم  ود  ره  یهاوگ 
. دناهدرک انز  هب  مهّتم  ار  دباع  نز  دناهداد و  غورد  هب  یهاوگ  نایـضاق  هک  دـینک  يدانم  ناکدوک ، يا  درکیمن . لوبق  وا  هک  دوخ  ياعّدـم 
رب هدمآ  کلم  شیپ  رد  دومن ، عامتسا  مالّسلا - هیلع  لایناد - زا  ار  ناتـساد  نیا  ریزو  نوچ  دیوش . رـضاح  اج  نالف  رد  دنـشکیم  ار  ود  ره 
انز تقو  ناکم و  لعاف و  زا  ادـجادج  کیره  زا  درک و  قیرفت  ناشیا  نایم  هدومن  بلط  ار  نایـضاق  کلم  سپ  درک . ضرع  لیـصفت  لیبس 

: دومرف هاشداپ  دنتفگ . فلتخم  ود  ره  دیسرپ ،
دندوب هدرک  دـهاز  دـباع و  نز  هب  غورد  هب  انز  تبـسن  هک  ار  تناـیدیب  نایـضاق  هک  دـنوش  عمج  عضوم  نـالف  رد  مدرم  هک  دـینک  يداـنم 

- ههجو هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  زا  لـقن  نـیا  عامتـسا  نوـچ  دنتـشک . ار  نایـضاق  هدـش  عـمج  رّرقم  عـضوم  رد  زور  نآ  مدرم  دنـشکیم .
.« نیلسرملا یصو  ای  اریخ  هّللا  كازج  دنتفگ : هدوشگ  تبقنم  حدم و  هب  نابز  سلجم  راّضح  دندومن ،

: تبقنم

لاؤس لوسر  زا  هک  متـشاد  رطاخ  رد  زیچ  دنچ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : رابک  باحـصا  زا  یکی  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
. يوگزاب دومرف : نک . نایب  نم  اب  وت  دشن ؛ رّسیم  منک ،
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دوشیم 0323224خ0 72 خ رادیب  نوچ  درادیم و  تسود  ار  وا  دنیبیم و  باوخ  رد  يزیچ  سک  نیا  هک  یتقو  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ :
باوـخ رد  ار  یکی  رگید  دـشابیمن و  دای 1323224خ0 73 خ  یحبـص  ار  نآ  هک  دـنیب  یباوخ  تاـقوا  یـضعب  تشاد و  تسد  رد  اـیوگ 

هب دـنیبیم و  مشچ  هب  زیچ  کـی  رگید  هدوبن و  یتـفرعم  الـصا  ناـشیا  ناـیم  درادیم و  نمـشد  ار  یکی  درادیم و  تسود  ار  وا  دـنیبیم و 
؟ تسیچ نیا  ّرس  دیآیم ، شدای  هب  تجاح  ریغ  تجاح و  تقو  رد  دنکیم  شومارف  تدم  لوط  رد  دونشیم و  شوگ 

اَْهیَلَع یـضَق  ِیتَّلا  ُکِـسُْمیَف  اـهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اـِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا   » مکح هب  دـنیبیم  باوـخ  رد  یمدآ  هچنآ  دوـمرف :
دـشاب و وا  رد  توم  هبـش 3323224خ0 75 خ  هک  ّالا  دـبنجن  سکچیه  2323224خ0 74 خ  یمَـسُم » ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُْألا  ُلِـسُْری  َو  َتْوَْملا 

نآ هچره  و  دوب . تسار  هتبلا  تسا ؛ ینامحر  نآ  دشاب ، توکلم  زا  نآ  دـنکیم  تقرافم  ندـب  زا  حور  هکیلاح  رد  دـید  باوخ  رد  هچنآ 
، دراد تسود  دنیب و  ار  یکی  هکنآ  تسا و  یناطیش  باوخ  نآ  دشابیم  نت  اب  حور  هک  دنیبیم  تقو 

،ص:290 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ّرقم تیهولا . لاس  رازه  ود  هب  هدیرفآ  ندمآ  زا  شیپ  ار  حاورا  هناحبـس  ّقح  هک  تسا  نآ  ببـس  یتفرعمیب  دراد  نمـشد  دنیب و  ار  يرگید 

دشاب و تفلا  ار  ناشیا  دنتخانشب ، ار  رگیدکی  زور  نآ  هک  ینانآ  نابسا . هچنانچ  دندرگیم  هدش ، یقالم  رگیدکی  هب  هک  دوب  اوه  رد  ناشیا 
شومارف تجاح  تقو  رد  هدینـش و  هدید و  اهلاس  هچنآ  دشاب . هدوب  توادع  ضغب و  ناشیا  نایم  دنتخانـشن ، ار  رگیدکی  زور  نآ  هک  اهنآ 

. دشاب هدینـش  هدید و  هچنآ  دنک ، شومارف  اهزیچ  دیآرد ، لد  درگ  هلاه  نوچ  ار  هام  هکنانچ  دـشابن ؛ هلاه  ار  وا  هک  تسین  یلد  چـیه  دـنک .
.« نیلسرملا یصو  يا  يدومرف  تسار  هک  یتسرد  هب  تفگ : درم  نآ 

: تبقنم

نب رمع  تفالخ  لیاوا  رد  : » هک تسا  روطـسم  يردـخ  دیعـس  وبا  تیاور  هب  يدنقرمـس  ثیّللا  وبا  نیلفاغلا  هیبنت  رد  روکذـم  باـتک  رد  مه 
، میدیسر دوسالا  رجح  هب  نوچ  میدوب . هبعک  هناخ  فاوط  رد  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  اب  رمع  ام و  هنع - هّللا  یضر  باّطخلا -

: تفگ رمع 
: تفگ نینمؤملا  ریما  یمدرکن . هسوب  ار  وت  درک  هسوب  لوسر  هک  يدوب  نآ  هنرگا  درک ؛ یناوتن  نایز  دوس و  یهایس ، گنس  وت  هک  منادیم 

َذَخَأ ْذِإ  َو  : » دیوگیم هک  دیجم  نآرق  زا  دومرف : ییوگیم ؟ اجک  زا  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : دـنکیم . نایز  دوس و  هک  شوماخ  ضفح ، ابا  ای 
اذه ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَـش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر 

ناشیا تسا و  ناشیا  راگدیرفآ  وا  هک  دینادرگ  مولعم  ار  ناشیا  ار و  مدآ  تیّرذ  دیرفایب  یلاعت  يادـخ  ینعی  4323224خ0 76 خ  َنِیِلفاغ ».
زور دـنک . هسوب  ار  وت  دـیآ و  وت  کیدزن  هکره  شاب  هاوگ  تفگ : داهن و  گنـس  نیا  ناـیم  رد  تشون و  یطخ  ناـشیا  رب  سپ  وا . ناگدـنب 

. یهد یهاوگ  وا  رهب  زا  زیختسر 
هانپ ینعی  نسح » وبا  اـهل  سیل  ۀلـضعم 5323224خ0 77 خ  نم  هّللاب  ذوعن  : » تفگ هنع - هّللا  یـضر  رمع - دـنکیم . نایز  دوس و  نیا  سپ 

.« نسحلا وبا  ار  وا  رم  تسین  هک  ياهیضق  زا  ادخ  هب  نم  مریگیم 
: هموظنم

عشعشم عمش  ایض  وت  يور  هدرب ز  يوعفرا  کلف  ُهن  زا  وت  عوفرم  هّدس  يا 
عّملم ناویا  هدرپارس  ناطلسملاع  رخفم  مجع  هاش  برع و  هام 

عمجم رورس  رس و  هّللا  یبن  سفنارهز  رسمه  ادخ  ریش  نید  هشنهاش 
عجشا عروا و  مه  رتهب و  مه  رتهم و  مهلمکا  لضفا و  مه  ملعا و  مه  مظعا و  مه 

عبرم حطس  هریاد  نیا  ِنک  نشورربمیپ  دهعیلو  عرش و  رپس  وا  تسه 
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عّفشم هاش  مما  ریم  قح  هب  دنیوگار  وا  هک  تسیک  یلع  ریغ  یبن  دعب  زا 
عشوی  هعومجم  هدش  مدآ  هنیجنگینعم  هب  هک  ینولس  میلقا  هدنامرف 

،ص:291 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

رباکا دتـسرف ، رکـشل  ماـش  تکلمم  ریخـست  تهج  هب  تساوخ  هنع - هّللا  یـضر  رکب - وبا  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  یفوک  مثعا  خـیرات  رد 
دوخ دنتفگ  یضعب  داتسرف و  دیاب  رکـشل  دنتفگ  یـضعب  دیدنـسپ ؛ ییار  دید و  یحالـص  سکره  دز . ییار  هدومن  بلط  ار  راصنا  رجاهم و 

. تفر دیاب 
رگا دومرف : ریما  تسیچ ؟ وت  يارآناهج  يار  نسحلا ، ابا  اـی  تفگ : هدـمآ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  لزاـن  ضویف  لزنم  هب  هرخـالاب 

حتف و دیاشگب و  اهراک  همه  لاح  ود  ره  رد  هک  نک  دامتعا  يدزیا  ترـصن  رب  يور ، دوخ  رگا  یـشاب و  قثاو  رفظ  حتف و  هب  یتسرف  رکـشل 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  زا  نم  دومرف : ییوگیم ؟ اجک  زا  نکیل  نسحلا و  ابا  ای  هّللا  كرـشب  تفگ : رکب  وبا  دـیامن . يور  رفظ 

. تمایق زور  ات  دنک  هبلغ  نایدا  عیمج  رب  مالسا  نید  هک  مراد  عامتسا  مّلس -
هب ور  دـنک و  داش  تشهب  تاجرد  یتدایز  هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  يدرک ، داـش  ثیدـح  نیدـب  ارم  هچناـنچ  نسحلا ، اـبا  اـی  تفگ : رکب  وبا 

کشیب دراد ، کش  نخـس  نیا  قدص  رد  هکره  تسا ؛ قداص  ربخم  یـصو  ملع و  ثراو  درم  نیا  ناناملـسم ، يا  تفگ : هدرک  باحـصا 
. تسا قیدنز  قفانم و 

.« دومن يور  تاحوتف  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هدومرف  قباطم  دوصقملا 

: تبقنم

شقن مرطاخ  هب  نآ  تمیزع  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدـمآ  یـصخش  هفوک  دجـسم  رد  يزور  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
هک وش  نکاس  دجسم  نیا  رد  هتخورف  هلحار  روخب و  ياهتخاس  هک  يداز  دومرف : مشاب . لوغشم  تدابع  هب  هتفر  سدقملا  تیب  رد  هک  هتـسب 

ینک رگید  دجـسم  رد  هک  تعکر  رازه  هد  زا  شباوـث  يرازگ ، نیا  رد  هک  يزاـمن  تعکر  ود  تساـیند و  كّربـتم  دجـسم  راـهچ  هلمج  زا 
اجنآ دوب و  دجـسم  نیا  هشوگ  رد  هدیـشوج  اجنآ  زا  بآ  تسخن  هک  يرونت  نافوط  تقو  رد  هک  تسا  نآ  شلیاضف  زا  یکی  دیآ و  حجار 

دوب و اجنآ  رد  مالّـسلا - هیلع  یـسوم - ياصع  یتدم  دناهدرازگ و  زامن  مالّـسلا - مهیلع  سیردا - حون و  میهاربا و  تسا  مجنپ  نوتـس  هک 
باقع باسح و  ار  ناشیا  هک  دـننک  رـشح  نیمزرـس  نیا  زا  تمایق  زور  ار  قلخ  رازه  نیدـنچ  دناهتـسکش و  اجنیا  زا  ار  قوعی  ثوغی و  تب 

بآ همـشچ  دوش ؛ رهاظ  نامّزلا  رخآ  رد  همـشچ  هس  اـجنیا  زا  دوب و  دـهاوخ  تشهب  ياـهرازغرم  زا  یکی  دجـسم  نیا  نحـص  رد  دـشابن و 
.« رکف پچ  بناج  تسا و  رکذ  شتسار  بناج  نغور و  همشچ  ریش و  همشچ  فاص و 

،ص:292 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

بآ رب  دیـسر ، ـالبرک  نیمز  هب  هدـش  ماـش  هّجوتم  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  یتـقو  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
ناکم هچ  نیا  ینادیم  هّللا ، دـبع  يا  دومرف : هدرک  سابع  نبا  يوس  هب  ور  دـش و  ّریغتم  شکرابم  گـنر  دـید . ییاـمرخ  لـخن  دـنچ  تارف 

. منادیمن تفگ : تسا ؟
زا درس  هآ  دش . رت  هدید  بآ  زا  شکرابم  نساحم  هک  تسیرگب  نادنچ  یتسیرگیم و  زین  وت  میرگیم  نم  هکنانچ  یتسنادیم  رگا  دومرف :
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دزن ار  هیلع - هّللا  ناوضر  نیـسح - نینمؤملا ، ریما  نیلقّثلا  ماما  و  نایفـس ؟ یبا  لآ  هب  ارم  تسا  هداتفا  هچ  خوآ ! خوآ ! تفگ : هدروآرب  هنیس 
: تفگ هدناوخ  دوخ 

وت ادرف  دنیبیم ، زورما  نایفـس  لآ  زا  وت  ردپ  هچنآ  هک  دوب  دـیاب  رباص  اهتنحم  اهالب و  رب  ار  وت  لوتب ، هدـید  رون  لوسر و  هشوگرگج  يا 
مگ يزیچ  یـسک  زا  هکنانچ  دش ؛ سّـسجت  هب  هدـمآرب  البرک  نیمز  درگ  یتعاس  هتـسشن ، بسا  رب  سپ  دـید . یهاوخ  ناشیا  زا  ار  نآ  لثم 

. دشاب هدش 
هب نامز  رد  مه  دـش و  باوخ  هب  هداـهن  هیکت  رب  رـس  هدرازگ و  زاـمن  تعکر  ود  هتخاـس ، وضو  هدومن ، بلط  بآ  هدـمآ ، دورف  نآ  زا  دـعب 

. يامرف نایب  نینمؤملا ، ریما  داب  ریخ  تفگ : ماهدـید ! یباوخ  بجع  ردارب ، يا  تفگ : هدـناوخ  ار  سابع  نبا  هتـشگ ، رادـیب  ماـمت  بارطـضا 
یطخ هدـمآ ، دورف  نامـسآ  زا  هتفرگ  تسد  هب  دیفـس  ياـهملع  هدرک و  لـیامح  اهریـشمش  يوردیفـس  نادرم  زا  یتعاـمج  مدـید  دوـمرف :

، هداتفا نوخ  يوج  نایم  رد  نم  رـسپ  نیـسح  تفریم و  هزات  نوخ  زا  رپ  ییوج  دـندز و  نیمز  رب  دوخ  ياههخاش  ناتخرد  نیا  دندیـشک و 
يا دـینک  ربص  دـنتفگیم : نادرم  نآ  درکیمن و  ددـم  ار  وا  یـسک  تسجیم و  ددـم  دیـسریمن و  یـسک  شدایرف  هب  دزیم و  اپ  تسد و 

قاتـشم نانج  نزاخ  ناوضر  تشرـس و  ربنع  تشهب  دیوشیم و  دیهـش  قلخ  نیرتدب  تسد  رب  هک  دینادب  یـضترم و  یفطـصم و  نادـنزرف 
وت مشچ  تمایق  زور  یلاعت  يادخ  هک  نسحلا  ابا  يا  ار  وت  داب  تراشب  دنتفگ : هتـشاد  تیزعت  ارم  هدمآ  نم  دزن  تسامـش و  راثآحرف  رادید 
نب یلع  ناج  هک  ییادخ  نادب  دنگوس  مدش . رادیب  دوز  مدـید ، كانلوه  باوخ  نینچنیا  نوچ  دـنادرگیم و  نشور  نیـسح  رادـید  هب  ار 
لها گنج  نتفر  رد  هک : هدومرف  ارم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّقح - رب  لوسر  قداص و  ربخم  هک  تسوا  تردق  هضبق  رد  بلاط  یبا 

یتعامج ار و  وا  هعیـش  ارم و  نیـسح  هک  دنیوگ  البرک  ار  نیمز  نیا  هّللا ، دبع  يا  تفگ : دـید و  یهاوخ  یباوخ  نینچ  البرک  تشد  هب  یغب 
هعقب نیا  كاخ  زا  دـنیوگ . البرک  نیمز  ار  هعقب  نیا  نامـسآ  لها  درک و  دـنهاوخ  نفد  كاخ  نیا  رد  ار  لوسر  تنب  لوتب  همطاف  دـالوا  زا 

. دنور تشهب  هب  باقع  باسح و  هبیاشیب  ناشیا  هک  دنزیگنارب  ار  یتعامج  تمایق  زور 
دیوگ سابع  نبا  میبایب . ار  ناوهآ  هاگباوخ  هک  دشاب  میدرگب  نیمز  نیا  درگ  ات  ایب  هّللا ، دبع  يا 

،ص:293 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
اهکشپ نآ  گنر  دـییوب و  هتفرگرب و  ناوهآ  کـشپ  زا  ياهراـپ  نینمؤملا  ریما  میتفاـی . ناوهآ  هاـگباوخ  اـت  میتشگیم  نیمز  نآ  درگ  هک 

اب مالّـسلا - هیلع  یـسیع - دوـمرف : هن . متفگ : ینادیم ؟ لاـح  تیفیک  هـّللا ، دـبع  يا  دوـمرف : رفذا . کـشم  نوـچ  نآ  يوـب  دوـب و  ینارفعز 
وا درگ  رب  درگ  هدمآ  ناوهآ  دییوبب ، هتفرگرب  ناوهآ  کشپ  زا  ياهراپ  دیـسر ، عضوم  نیدـب  نوچ  تشذـگیم . نیمزرـس  نیا  رب  نایراوح 

تسیرگب و رایسب  رایسب  دید ، ناوهآ  کشپ  نوچ  مالّسلا - هیلع  یـسیع - مدوب . رـضاح  اجنیا  تیالو  تردق  هب  تقو  نآ  زین  نم  دنداتـسیا .
نادـنزرف نیمز  نیا  رد  تفگ  تسیچ ؟ نتـسیرگ  اهکشپ و  نیا  ندـییوب  بجوم  هّللا ، حور  ای  دـنتفگ : هتـسیرگ  شتقفاوم  هب  زین  نایراوح 

نیمز نیا  ناهایگ  ناوهآ  هک  تسوبـشوخ  تهج  نآ  ار  اهکشپ  نیا  دش و  دهاوخ  هتخیر  ّقحان  ياهنوخ  تشک و  دـنهاوخ  ار  ایبنا  متاخ 
لصاح یّلـست  ار  وا  ات  دیوبب  نم  وچمه  ار  اهکشپ  نیا  هدیـسر  نیمز  نیا  رد  هک  نک  يزور  ار  یفطـصم  یـصو  ایادخ ، راب  دناهدیرچ . ار 
نانخس نیا  هتشگ  درز  راگزور  لوط  زا  هتشاد و  دوخ  ینیبشیپ  هتفرگ  تسد  هب  مالّسلا - هیلع  یـسیع - ار  اهکشپ  نیا  هّللا ، دبع  يا  دیآ .
رایسب هدش  گنتلد  دندید ، لاونم  نیا  رب  لاح  نوچ  راّضح  تشگ . شوهیب  دش و  دنلب  شکرابم  زاوآ  هچنانچ  تسیرگب ؛ راز  راز  هدومرف ،

، دنزرف يا  تفگ : ار  نیـسح  نیلقّثلا  ماما  نآ  زا  دعب  مالـس . راهچ  هب  درازگ  زامن  تعکر  تشه  هتـساخرب  دمآ ، شوه  هب  نوچ  دنتـسیرگب .
شتنحم تحار و  ینز  مهرب  مشچ  ات  تسا . تنحم  تبیصم و  ياج  ایند  دشاب و  ناتسود  بیصن  جنر  الب و  هک  شاب  مدقتباث  يروبـص  رد 

. یبای هتشذگ 
: هّفلؤمل

تابثیب یقرب  دننام  شتنحمتابن  ردنا  رهز  وچ  ایند  تحار 
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: تفگ هتـشادرب  اهتسد  هدرک و  نامـسآ  يوس  هب  كرابم  يور  سپ  تسه  شوغآمه  شون  اب  وا  شینتسه  شون  رخآ  شین  لوا  هچرگ 
نایم هتـسب  لامتـسد  رد  هتفرگرب  اهکشپ  زا  یتشم  نادرگ و  دـبا  روهقم  لوذـخم و  ریگرب و  تاکرب  نم  دـنزرف  نالتاق  رمع  زا  ادـنوادخ ،

- دریگ نوخ  گنر  هچنانچ  دوش - لّدبم  یخرـس  هب  اهکشپ  گنر  نوچ  نم  زا  دـعب  هکنادـب  هّللا ، دـبع  يا  دومرف : هداهن  دوخ  ياههماج 
نآ زا  تقو  همه  متـشادیم و  هاگن  دوخ  شیپ  لامتـسد  نآ  دـیوگ : ساـبع  نبا  دیـسر . نیـسح  ماهدـید  رون  تداهـش  تقو  هکنادـب  نیقی 

دوزفایم و ملا  مغ و  رد  ماوّدلا  یلع  دوب ، هدید  باوخ  البرک  رد  هک  نامز  نآ  زا  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  مدوبیم و  رادربخ 
. دومنیم هشیدنا  نیسح  ماما  راک  تبقاع  رد 

هتفر دوـخ  زا  ریما  دز ، ریـشمش  نینمؤـملا  ریما  رب  هناوـعا - یلع  هیلع و  هّللا  ۀـنعل  مجلم - نبا  نوـچ  هـک : دـنک  تـیاور  مـقرا  نـب  ریهز  زین  و 
: تفگیم نایرگ  نایرگ  هتفرگ  دوخ  هنیکیب  هنیـس  رب  ار  نیـسح  ماما  داشگب ، مشچ  نوچ  یتعاس  زا  دعب  تشگ . تیدـحا  لامج  قرغتـسم 

لد و دوصقم  يا 
،ص:294 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: متفگ دومن . دنهاوخ  ییافویب  يرهمیب و  وت  اب  تشک و  دـنهاوخ  ار  وت  نانمـشد  هک  منیبیم  نامّزلا ، رخآ  ربمغیپ  راگدای  يا  ناج و  دارم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - دّمحم  ادخ  بیبح  دـنبلد  دـنزرف  رب  هک  دـشاب  نآ  يارای  هرهز و  ار  سک  مادـک  رخآ  نینمؤملا ، ریما  ای 

یکین یلاعت  يادخ  ةّزعلا . ّبر  ترـضح  بضغ  هدنار  تّما و  نیرتدب  رگم  دنکن  راک  نیا  مقرا ، نبا  يا  دومرف : دنک ! یملظ  عون  نیا  مّلس -
مّرک یلع - نینمؤملا  ریما  زا  تاملک  نیا  نوچ  دـیوگ : ریهز  دـشاب . هدروخ  رمخ  هک  دانک  تلاح  نآ  رد  ار  وا  گرم  ار و  وا  داهدـن  ریخ  و 

: دومرف تفرگورف  هیرگ  تلاح  نآ  رد  ارم  مدیزرل و  دوخ  رب  دیآ ، تکرح  رد  نازخ  دابدـنت  زا  هاک  گرب  هکنانچمه  مدینـش ، ههجو - هّللا 
.« هتشگ لزان  نیا  رب  نامسآ  ياضق  هتفر و  نینچ  ینّابر  مکح  نوچ  درادن ؛ يدوس  نتسیرگ  ریهز ، يا 

: تبقنم

- رمع تشون ، باّطخلا  نب  رمع  هب  همان  نامرک  سراف و  حـتف  زا  دـعب  يرعـشا  یـسوم  وبا  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
دمآ و رسیم  ینّابر  تیانع  نوع  هب  هک  اهترصن  حتف و  دیدرگ . مولعم  نومضم  دیـسر و  وت  بوتکم  هک : تشون  باوج  رد  هنع - هّللا  یـضر 
دـش و هدرازگ  اهرکـش  تلود  تمعن و  نآ  لوصح  هب  ار  یلاعت  يراب  تسویپ . حوضو  هب  کیهبکی  دـش ، مّلـسم  نامرک  سراف و  تیـالو 

حتف وت  تسد  رب  هّللا  نوعب  هک  يرهـش  ره  يورن و  اجنادـب  هک  راـهنیز  مسیونیم . ناـسارخ  ناـبایب  ّدحرـس  زا  ار  هماـن  نیا  دوب  موقرم  هکنآ 
اب ار  ام  هک  يرادـب  ناسارخ  کلم  زا  تسد  یـشاب و  میقم  هدـمآ ، هرـصب  رد  ینک و  بیـصن  لاعفا  هدیدنـسپ  لاصخ  هدومحم  بیان  هدـش ،

! ردنکس ّدس  نوچ  يدوب  ّدس  رازه  شتآ و  زا  يدوب  اهرد  نهآ و  زا  يدوب  اههوک  ناسارخ  ام و  نایم  یکشاک  تسین . يراک  ناسارخ 
ناـسارخ هکنآ  تهج  تفگ : ياهتـشون ؟ نینچ  ارچ  صفح ، اـبا  اـی  تفگ : هدروآ  فیرـشت  ههجو - هـّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  اـنثا  نـیا  رد 

. قفانم لیحم و  نآ  لها  رش و  روش و  زا  رپ  تسا  یتیالو 
رد هک  تسا  نآ  تسا  هدـش  قارـشا  نم  ریمـض  رب  هچنآ  تسا و  رایـسب  رثآم  صیاصخ  ار  ناسارخ  تیالو  نکیل  تسا  رود  هچرگا  دومرف :

حـلاص و نیمز  هدرازگ ، زاـمن  اـجنآ  مالّـسلا - هیلع  ربـمغیپ - زیزع  هدوـمن و  اـنب  نینرقلا  وذ  ار  نآ  هک  ماـن  تاره  تـسا  يرهـش  کـلم  نآ 
هتفرگن ار  رهش  نآ  نیا  زا  شیپ  یسک  زگره  دناریم و  ار  اهالب  هدیشک ، غیت  هداتسیا و  ياهتـشرف  شاهزاورد  رـس  رب  دراد و  ناور  ياهبآ 

هک دشاب  باوث  نادـنچ  ار  وا  دـنک ، ماقم  اجنآ  رد  هکره  مالـسا ؛ ياهرغث  زا  يرغث  اجنآ  رد  مان ،]  ] مزراوخ تسا  يرهـش  ناسارخ  رد  زین  و 
تسا يرهش  ناسارخ  رد  زین  و  دنک ! دوجس  عوکر و  نیمزرس  نآ  رد  دریگ و  نکسم  اجنآ  رد  هکنآ  کنخ  دنک . داهج  ادخ  هار  رد  یـسک 

اراخب
،ص:295 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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لها رب  داـب  یکین  دـنلام و  مـیدا  نوچ 6323224خ0 78 خ  ار  دوخ  يرـصنع  بلاق  تضاـیر  يرایـسب  زا  هک  دنـشاب  نادرم  يو  رد  ماـن ،] ]
لها قح  رد  دشاب و  ناکرت  تسد  رب  ناشیا  كاله  نامّزلا  رخآ  رد  کیل  تسا  یلاعت  يراب  شتـسرپ  تدابع و  ياج  نیمز  نآ  هک  دنقرمس 

باجنـس تسا  يرهـش  ناسارخ  رد  و  درازگ ! زامن  تعکر  دنچ  عضوم  نآ  رد  هکنآ  کنخ  تساهریدقت . ار  یلاعت  يادـخ  هناغرف  شاش و 
یکین ددرگن و  نادابآ  دوش ، بارخ  رگید  تبون  رگا  دوب  هدش  بارخ  تبون  کی  خلب  رهـش  اما  دـشاب . دیهـش  دریمب  اجنآ  هک  یـسک  مان ،] ]

ّقح هک  دنـسانش  نانچ  ار  یلاعت  يادـخ  هک  دنـشاب  ینادرم  هکلب  رز  میـس و  زا  هن  تساهجـنگ  ار  هناحبـس  ّقح  اجنآ  هک  ار  ناقلاط  لها  داب 
هک دنـشاب  نانمؤم  اجنآ  رد  هک  ذمرت  لها  رب  داب  یکین  دنـشاب و  وا  باحـصا  زا  ناشیا  دوش ، ادیپ  يدـهم  نم  دـنزرف  نوچ  تسا و  نتخانش 

. دوب دهاوخ  نوعاط  هب  ناشیا  تکاله  اما  دنکن  روبع  ناشیا  لد  رب  رگید  يزیچ  تیب  لها  یفطصم و  یتسود  ادخ و  ياضر  زجب 
مدرم دتفا و  میظع  هلزلز  ربیخ  رهش  رد  دروآ و  لتق  هب  ار  رهـش  نآ  لها  هلمج  دیآ و  بلاغ  ینمـشد  نامّزلا  رخآ  رد  زین  رجـشا  رهـش  رب  اما 

زا و  دنکن ) رثا  لد  هب  ینعی   ) درذگن ناشیا  قلح  زا  دنناوخ و  نآرق  هک  دنشاب  یتعامج  نانمس  رد  دنوش و  كاله  فوخ  زا  رتشیب  رهش  نآ 
یتخـس اما  دنوش  كاله  گیر  ریز  رد  رهـش  لها  هک  دراب  گیر  نانچ  نامّزلا  رخآ  رد  نامک و  زا  ریت  هک  دـنوش  نوریب  نانچ  مالـسا  نید 
ناگدنب هلمج  رگا  هک  دشاب  تفص  نآ  رب  یکاپان  هب  یلاّجد  ره  دیآ و  نوریب  لاّجد  یس  اجنآ  زا  هک  ار  گنسوک 7323224خ0 79 خ  داب 

هک دوش  بارخ  نانچ  نکاوس  ترثک  ینادابآ و  زا  دعب  رهـش  نآ  دنوش و  كاله  دعر  قرب و  زا  روباشین  لها  درادن و  كاب  دشکب  ار  ادخ 
اجنآ هک  ار  شموق  دابیکین  اما  دنشاب  رایسب  ناقـساف  دشاب و  تخـس  ناشیا  ياهلد  هک  دنـشاب  نامدرم  ناگرگ  رد  ددرگن و  نادابآ  زگره 

نآ دوش ، رایسب  قیالخ  ترثک  نوچ  ناغماد  رد  اما  دوبن . یلاخ  ناحلـصم  زا  نیمزرـس  نآ  دنشاب 8323224خ0 80 خ و  رایسب  نادرمکین 
رتمک حـلاص  مدرم  ناتـسربط  رد  دنـشاب و  ناشیرپ  تشیعم  یگنت  زا  هتـسویپ  نامّزلا  رخآ  يدـهم  روهظ  ات  نانمـس  لها  دوش و  بارخ  رهش 
رخآ رد  دزیخ و  هنتف  اجنآ  زا  هتسویپ  دنشاب و  ناّتف  مدرم  ير  رهـش  رد  اما  دسر . تعفنم  رهـش  نآ  نوماه  هوک و  زا  رایـسب و  قساف  دنـشاب و 
زجب دـنادن  یـسک  ناشیا  ددـع  هک  دوش  هتـشک  قلخ  نادـنچ  تسا ، هوک  هب  لصّتم  هک  ياهزاورد  رب  دوش و  بارخ  ناملید  تسد  رب  نامّزلا 

هک ار  یگرزب  درم  دـنک و  تفالخ  يوعد  ناشیا  زا  کیره  هک  دـنرازگ  زامن  مشاه  ینب  زا  رفن  تسیب  روکذـم  هزاورد  رب  و  یلاعت . يادـخ 
ار ير  لها  ناهفصا و  تیالو  ناگرزب  دنشکب ، هکنآ  زا  دعب  هتشاد  سوبحم  زورهنابش  لهچ  دشاب ، يربمغیپ 9323224خ0 81 خ  نانعمه 
، دومن نایب  ناسارخ  ياهرهـش  لاوحا  زا  دومرف و  نانخـس  عون  نیا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوچ  دسر . رایـسب  جـنر  طحق ، ّرمم  زا 

هدش هنیاعم  هفشاکم  هب  ارم  هچنآ  صفح ، ابا  ای  دومرف : یتخاس . بیغرت  ناسارخ  تکلمم  ریخست  رد  ارم  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : رمع 
،ص:296 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يرآ رگید  تیالو  هب  يور  ییوگ و  ناسارخ  كرت  هک  تسا  نآ  رتهب  اما  تسین . ههبـش  یکـش و  مدرک  ریرقت  هچنآ  رد  متفگ و  وت  اـب  دوب 
.« ار مشاه  ینب  رخآ  دشاب و  ار  هیما  ینب  لوا  ناسارخ  حتف  هک  هدش  مولعم  زین  نیا  هک 

: تبقنم

رد راک  حالص  ار  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تفلاخم  دهع و  نتسکش  ریبز  هحلط و  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
: دنتفگ هدمآ ، نینمؤملا  ریما  دزن  دنیامن . مادقا  دـشاب  تحلـصم  هچنآ  رد  هتفر ، همّظعم  هّکم  هب  هک  دـنداد  رارق  هتـسناد ، دوخ  ترخآ  ایند و 
. دیراد هشیدنا  رطاخ  رد  هک  منادیم  دیوریمن ؛ هرمع  ببـس  هب  دومرف : ییامرف ؟ تزاجا  رگا  میور  هّکم  هب  هرمع  تهج  هک  میراد  نآ  مزع 

زیوجت زین  امـش  رب  مدرک ، زیوـجت  هثلث  ياـفلخ  رب  هچناـنچ  تسین - یتـبغر  يروـص  تفـالخ  رد  ارم  متفگ  رّرکم  امـش  هب  راـک  لّوا  رد  نم 
رگید هشیدـنا  زورما  مینامب . تباث  دوخ  لوق  دـهع و  رب  میـشاب و  قفاوم  وت  اب  هدرک  قاـفن  كرت  هک  دـیدروخ  اـهمسق  هدرک ، لوبق  مدرک -

. داد دیاب  باوج  ار  یلاعت  يادخ  ادرف  دیورب و  دیهاوخ  اجره  دنادیم ؛ وکین  ار  امش  ریمض  هناحبـس  ّقح  دیدروآ . شیپ  ردغ  رکم و  هدرک ،
قفّتم دوخ  اب  ار  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هدیسر ، هّکم  هب  دندش و  ناور  هّکم  فرط  هب  هدمآ  نوریب  سلجم  زا  هدنکفا ، شیپ  رد  رس  ود  ره  ناشیا 
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، دـش لباقم  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  رثا  رفظ  رکـشل  اب  ناشیا  رکـشل  نوچ  دـندش . هرـصب  هّجوتم  هدرک  عمج  رکـشل  هتخاـس ،
هدم تلهم  نیا  زا  هدایز  ار  وا  تسکشب . دهع  هدرک ، تعیب  نم  اب  دوخ  تبغر  عوط و  هب  هحلط  ادنوادخ ، تفگ : هتـشادرب  تسرپقح  تسد 
ملظ هک  دـنادیم  تخیگنا و  گنج  مالـسا  لها  نم و  نایم  هتـشادن ، روظنم  محر  هلـص  ّقح  ریبز ، ناـهر و  زاـب  يدوز  هب  شدـیک  زا  ارم  و 

هحلط و زور  ود  نامه  رد  دیـسر و  تباجا  فدـه  هب  نینمؤملا  ریما  ياعد  ریت  نک . تیافک  نم  زا  ار  وا  ّرـش  دوشیمن ؛ نامیـشپ  دـنکیم و 
.« دندش هتشک  ریبز 

: تبقنم

مدرم هدنارذگ ، دح  زا  یخوش  ریبز  هحلط و  نایرکـشل  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  بابحالا و  ۀضور  روکذـم و  باتک  رد  مه 
دیجم نآرق  یهاون  رماوا و  هب  هدرب  یغاـی  موق  نیا  شیپ  نم  بناـج  زا  ار  فحـصم  نیا  هک  دـشاب  یـسک  دوـمرف : دـنتخاس ، یمخز  ار  ریما 

؟ دنک توعد 
. میامن مایق  راک  نیدب  نم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدمآ  شیپ  عشاخم  ینب  زا  یناوج  مان  ملسم 

: تفگ يرادیم ؟ اور  دننکیم ؛ كاله  ار  وت  هتشادن  هاگن  هّللا  باتک  میظعت  ناشیا  ناوج ، يا  دومرف :
. دنزاس كاله  هدز  مخز  ار  وت  سپ  دننک  عطق  ریشمش  هب  ار  وت  ياهتسد  لوا  دومرف : يرآ .

،ص:297 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: هّفلؤمل

لـصاح ارم  يادـخ  يدونـشخ  اضر و  نوچ  تفگ : ناوج  دورن  ناماسورـس  اب  یـسک  هار  نیرد  هکنامب  قشع  ِهر  هب  اـپ  نت و  ْهن ز  رـس  راـب 
! دیآ شیپ  هک  ییالب  هنوگره  زا  مرادن  كاب  دوب ، دهاوخ 

: تیب
زا نآرق  ناوج  درک . ریخ  ياعد  ار  وا  نینمؤملا  ریما  دورن  ناناج  شهاوخ  شرـس  رـس ز  دور  رگلاصو  ياـّنمت  هار  رد  هک  تسا  نآ  قشاـع 

؛ دومن مّلکت  تیب  نیا  نومضم  هب  هتفرگ  نادزی  ریش  تسد 
: تیب

مّرک نینمؤملا - ریما  نامدرم ، يا  تفگ : درب ، یغب  لها  شیپ  نوچ  دـیآیمن  رتشین  زجب  ياـپ  ریز  هکیهر  هب  موریم  قشع  يربهر  نمی  هب 
ار دوخ  هداتسرف  تسا ، نامیا  ناشن  شنتـشاد  زیزع  هک  ار  هّللا  مالک  نیا  تسا ، یفطـصم  دمحم  داماد  مع و  رـسپ  یـصو و  هک  ههجو - هّللا 
ّقح يدونـشخان  زا  دـییایم و  شیپ  تبراحم  هب  دـینکن و  تفلاخم  نم  اب  منکیم . راک  ادـخ  مـالک  هب  امـش  اـب  نم  دـیوگیم : هدرک  لوزعم 

ناعباتم زا  یکی  تفگ ، نیگنر  حیاصن  نیا  نیما  ناوج  نوچ  دیزادنیم . يدـبا  تکاله  رد  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  دـینک و  هشیدـنا  هناحبس 
فرط ره  زا  رخآ  تشاد . هاـگن  دوخ  هنیکیب  هنیـس  رب  وزاـب  روز  هب  ار  نآرق  وا  دومن . عطق  شتـسد  ود  ره  هدرک ، هلاوـح  يریـشمش  ناـشیا 

.« دندیناسر شتداهش  هجرد  هب  هدمآرد 
رد رگا  تسا و  نینمؤملا  ریما  فشک  راهظا  هکلب  تسین  باحصا  تسکـش  هّللا - ذاعم  تالوقنم - عون  نیا  ریرحت  زا  دوصقم  دیوگ : فلؤم 

یلقاـن دوخ  ریقف  تسوا ، يوار  هک  اریز  دـشاب ؛ هدرک  تسا  باحـصا  زا  یکی  زین  وا  هک  یفوک  مثعا  رب  دـنک ، ضارتعا  ضرتـعم  لـحم  نیا 
. تسین شیب 

: تبقنم

رد دـنچ  يزور  لمج  برح  حـتف  زا  دـعب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » هک تسا  روطـسم  بابحالا  ۀـضور  روکذـم و  باـتک  رد  مه 
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دمح و زا  دعب  هدـمآرب ، ربنم  رب  سپ  دـندرک . بصن  رکـسعم  رد  يربنم  ات  دومرف  درک  نتفر  مزع  هفوک  بناج  هب  نوچ  هومن ، تماقا  هرـصب 
دور اجر  دنمدوخ  نادناعم  موق و  ریما  زا  رفن  کی  درک و  دای  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطـصم - دّمحم  رب  دورد  یلاعت و  يراب  يانث 

ار وا  دومن  رابخا  نینمؤملا  ریما  نآ . ریغ  نتفر و  زا  درک  لاؤس  دنچ  هتساخرب  دوب . رـضاح  عمج  نآ  رد  يدیبع 0423224خ0 82 خ  اذک ] ]
يّدصتم ددرگ و  بارخ  هنوگچ  دیامن و  يور  هنتف  هچ  يور  رهـش  رد  هک  تمایق  مایق  ات  هبطخ  ياشنا  زور  زا  هبیرغ  هبیجع و  هعقاو  روما  زا 

دشاب هکنآ  بیرخت 
،ص:298 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« برغم قرشم و  رد  دوش  عقاو  هک  رب  دوش و  عقاو  هعقاو  دنچ  و 
هیلع بآمتیالو - بانج  نآ  زا  دـعب  میدرک . كرت  ناعلاطم  ناعمتـسم و  لالم  تهج  ار  لیوط  هبطخ  نآ  ام  : » دـیوگ حوتف  باـتک  ّفلؤم 
هّرغ دشاب ؛ هعمج  زور  رد  نآ  مدرم و  نیرتدب  قیالخ و  رارشا  رب  ّالا  ددرگن  مایق  تمایق  هک  سانلا  اهّیا  دیشاب  هاگآ  دینادب و  تفگ : مالّسلا -

.« دنناسر نابیاغ  هب  نارضاح  ار  ربخ  نیا  هک  دیاب  مارحلا  مرحم 

اهتشونیپ

______________________________

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 1  ) 2182224خ0
. نرقوال ۀحتافلا  یناعم  یف  تبتکا  ول  مب : هخسن  رد  خ - ( 2  ) 3182224خ0

. ۀیادبلا جهن  نامه : خ - ( 3  ) 9282224خ0
. دمآ جاّجح  شیپ  نامه : خ - ( 4  ) 9482224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 5  ) 9482224خ0
. دندرک مب : هخسن  رد  خ - ( 6  ) 2582224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 7  ) 6582224خ0
. هّرس سّدق  مب -: هخسن  رد  خ - ( 8  ) 9582224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 9  ) 6682224خ0
. نامه خ - ( 10  ) 8682224خ0

. نیا مب -: هخسن  رد  خ - ( 11  ) 5782224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 12  ) 5882224خ0

.« دانادرگ شیب  ار  وت  درخ  دنوادخ  یلع ، يا  - » خ ( 13  ) 9882224خ0
.« دییوگ خساپ  ار  ادخ  هب  هدننکتوعد  نیا  : » هیآ 31 ( 46  ) فاقحالا خ - ( 14  ) 1982224خ0

ار ناتهانگ  دانادرگ و  گرتس  ار  ناتـشاداپ  هّللا  دریمیمن . زگره  تسا و  هدنز  هّللا  تشذگرد ، ص )  ) دّـمحم رگا  خ - ( 15  ) 2982224خ0
.« تسین ییالب  تبیصم و  تشذگرد ، ناتياقآ  هکنیا  زا  رتگرتس  دازرمایب .

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 16  ) 6982224خ0
.« دواکب ار  نیمز  ات  تشاداو  ار  یغالک  ادخ  : » هیآ 31 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 17  ) 7982224خ0

.« دعلبیم ار  ناشیاهوداج  همه  هک  دندید  هاگان  هب  هیآ 117 ...« : ( 7  ) فارعالا خ - ( 18  ) 8982224خ0
. یمدازب نوچ  و  مب : هخسن  رد  خ - ( 19  ) 5092224خ0
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. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 20  ) 7092224خ0
. مامشتسا مب : هخسن  رد  خ - ( 21  ) 3192224خ0

.« دینک يوریپ  نآ  زا  نم ، تسار  هار  تسا  نیا  و  : » هیآ 153 ( 6  ) ماعنالا خ - ( 22  ) 7192224خ0
.« دندش نیرق  ادخ  مشخ  اب  و  : » هیآ 61 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 23  ) 7192224خ0

،ص:299 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

.« دندش فرحنم  تسار  هار  زا  دوخ  و  هیآ 77 ..« : ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 24  ) 7192224خ0
.« نآ رد  ع )  ) یلع متسه و  شناد  رهش  نم  . » ص 107 ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 25  ) 2292224خ0

.« میدرکن شتسرپ  یشتسرپ ، راوازس  هکنانچنآ  ار  وت  . » ص 50 یفسوی ، حیحصت  يدعس ، ناتسلگ  کن : خ - ( 26  ) 5292224خ0
.« دانادرگ شیب  ار  تشناد  نامیا و  يادخ  ع )  ) یلع يا  - » خ ( 27  ) 8292224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 28  ) 0392224خ0
یهانگ دـناهدروخ  هچنآ  رد  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  ناـمیا  هکناـنآ  رب  : » هـیآ 93 ( 5  ) ةدـئاملا خ - ( 29  ) 3392224خ0

.« تسین
.« تسا هام  یس  شنتفرگزاب  ریش  زا  ات  لمح  تدم  و  : » هیآ 15 ( 46  ) فاقحالا خ - ( 30  ) 6392224خ0

ناشریش مامت  لاس  ود  دنزاس ، لماک  دوخ  نادنزرف  هب  ار  نداد  ریش  دنهاوخیم  هک  یناردام  : » هیآ 233 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 31  ) 6392224خ0
.« دنهدب

.« تسا سیلبا  زا  باتش  . » ص 133 ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 32  ) 6392224خ0
.« یتسه يوط  سدقم  يداو  رد  کنیا  هک  نک  نوریب  ار  ترازفا  ياپ  : » هیآ 12 ( 20  ) هط خ - ( 33  ) 0492224خ0

. نینچ مب : هخسن  رد  خ - ( 34  ) 7592224خ0
. هرج نامه : خ - ( 35  ) 5692224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 36  ) 2792224خ0
.« داهد شاداپ  یکین  ترخآ ] ایند و  ارس -[  ود  رد  ار  وت  هّللا  - » خ ( 37  ) 0892224خ0

. دوخ هب  ار  وا  تسب  دقع  مدآ  و  ار . اّوح  مردام  ار و  مدآ  مردپ  درک  قلخ  ادخ  هک  مب ... : هخسن  رد  خ - ( 38  ) 3892224خ0
، ياهتـشاد ینازرا  نم  رب  هک  ار  وت  تمعن  ساپـس  اـت  راداو  ارم  . ] ياهدـنهدتمعن نیرتـهب  وت  اراـگدرورپ ، : » ینعی خ - ( 39  ) 0992224خ0

.«- یناسر مامتا  هب  وا  قح  رد  ار  تمعن  نآ  هکنآ  رگم  ینکیمن  اطع  سک  چیه  هب  و  مروآ ] ياجب 
(. هیآ 19 ( 27  ) لمّنلا  ) ینآرق تسا  یتراشا  باّلق  ود  رد  ترابع  شخب 

. هتفر رتش  نآ  شیپ  مب : هخسن  رد  خ - ( 40  ) 5992224خ0
. دیدم نامه : خ - ( 41  ) 6992224خ0

. مدروآ يور  يدـیزگرب ، ناـهج  ود  رب  هـک  یتـیب  لـها  و  تـتمحر - ربماـیپ  تربماـیپ - هـب  هـنیآ  ره  ادــنوادخ ، - » خ ( 42  ) 6992224خ0
.« هدنوشهریچ هدننکوفع و  هدنسب و  ییوت  هک  اریز  يادزب ؛ ار  اهيدب  نادرگ و  نوبز  راوخ و  ار  میاهیتخس  ادنوادخ ،

شنیگنـس ياهراب  نیمز  و  شیاههزرل ، نیرتتخـس  هب  دوش  هدنازرل  نیمز  هک  هاگنآ  : » 4 تایآ 1 - ( 99  ) لازلّزلا خ - ( 43  ) 3003224خ0
.« دنکیم تیاکح  ار  شیوخ  ياهربخ  نیمز  زور  نیا  رد  تسا ؟ هدیسر  هچ  ار  نیمز  هک  دیوگب  یمدآ  و  دزیر ، نوریب  ار 

.« دنسانشیم ناشیناشن  زا  هک  ار  ینادرم  فارعا  نانکاس  : » هیآ 48 ( 7  ) فارعالا خ - ( 44  ) 4003224خ0
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.« تسا نانمؤم  روای  ادخ  : » هیآ 257 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 45  ) 7103224خ0
.« یتسه نمؤم  نانز  نادرم و  همه  ماما  نم - زا  سپ  وت - یلع ، يا  - » خ ( 46  ) 7103224خ0

.« تسا نم  بلق  رون  زا  میعن و -...  زا  تسا - نآ  رد  هچنآ  تشهب و  - » خ ( 47  ) 7103224خ0
. ناج رگ  مب : هخسن  رد  خ - ( 48  ) 1203224خ0

و. مب -: هخسن  رد  خ - ( 49  ) 1303224خ0
مهرد ربخیب  ار  امـش  شنایرکـشل  نامیلـس و  ات  دـیورب  دوخ  ياههنال  هب  ناـگچروم ، يا  : » هیآ 18 ( 27  ) لـمنلا خ - ( 50  ) 4303224خ0

.« دنبوکن
.« میدیرفآ زور  شش  رد  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام  : » هیآ 38 ( 50 « ) ق - » خ ( 51  ) 5303224خ0

.« میدرک انب  راوتسا  نامسآ  تفه  ناترس  زارف  رب  و  : » هیآ 12 ( 78  ) ءابنلا خ - ( 52  ) 5303224خ0
.« دننکیم لمح  ناشرس  زارف  رب  ار  تراگدرورپ  شرع  اهنآ  زا  نت  تشه  زور  نآ  رد  و  : » هیآ 17 ( 69  ) ۀّقاحلا خ - ( 53  ) 5303224خ0

،ص:300 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

.« میدوب هداد  راکشآ  هناشن  هن  وا  هب  : » هیآ 101 ( 17  ) ءارسالا خ - ( 54  ) 5303224خ0
.« میدوزفا نآ  رب  رگید  بش  هد  میداهن و  هدعو  یسوم  اب  بش  یس  : » هیآ 142 ( 7  ) فارعالا خ - ( 55  ) 5303224خ0

.« مدید هراتس ...  هدزای  باوخ  رد  نم  : » هیآ 4 ( 12  ) فسوی خ - ( 56  ) 5303224خ0
.« داشگب نآ  زا  همشچ  هدزاود  سپ  نزب . گنس  نآ  رب  ار  تیاصع  میتفگ : : » هیآ 60 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 57  ) 5303224خ0

.« دراد الیتسا  شرع  رب  نامحر  يادخ  : » هیآ 5 ( 20  ) هط خ - ( 58  ) 7303224خ0
.« دینک دای  ار  هّللا  نالفاغ ، يا  - » خ ( 59  ) 7303224خ0

.« امرف تنعل  ار  ص ]  ] دمحم نادناخ  زوتهنیک  ادنوادخ ، - » خ ( 60  ) 7303224خ0
.« نم دوبعم  راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  - » خ ( 61  ) 7303224خ0

.« امرف يرای  نارفاک  رب  ار  تنمؤم  ناگدنب  ادنوادخ ، - » خ ( 62  ) 7303224خ0
»؟ درادن یغارس  نآ  زا  نامسآ  نیمز و  رد  هک  هیآ 18 ...« : ( 10  ) سنوی خ - ( 63  ) 2403224خ0

. دندز ار  وا  مب : هخسن  رد  خ - ( 64  ) 6403224خ0
. رس نامه -: خ - ( 65  ) 3503224خ0

. هطمرق نامه : خ - ( 66  ) 8503224خ0
. ماهدید ار  لیجنا  مامت  نامه : خ - ( 67  ) 9603224خ0

. یّلص نامه : خ - ( 68  ) 7803224خ0

. هداهن نامه : خ - ( 69  ) 6903224خ0
. یعّدم نامه : خ - ( 70  ) 8903224خ0
. کی نامه +: خ - ( 71  ) 9903224خ0

. دوشیم رادیب  نوچ  دنیبیم و  باوخ  يزیچ  صخش  نامه : خ - ( 72  ) 5013224خ0
. دشابیمن یتّحص  نامه : خ - ( 73  ) 5013224خ0

هک ینامز  ات  ار  نارگید  درادیم و  هگن  هدـش  هدـنار  اـهنآ  رب  گرم  مکح  هک  ار  ییاـهناج  : » هیآ 42 ( 39  ) رمّزلا خ - ( 74  ) 6013224خ0
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.« دتسرفیمزاب تسا  نیعم 
. هیبش مب : هخسن  رد  خ - ( 75  ) 6013224خ0

ناشدوخ رب  ار  ناـنآ  و  دروآ . نوریب  ار  ناشنادـنزرف  مدآ  ینب  تشپ  زا  وت  راـگدرورپ  و  : » هیآ 172 ( 7  ) فارعالا خ - ( 76  ) 0113224خ0
ربخیب نآ  زا  ام  هک  دـییوگن  تماـیق  زور  رد  اـت  میهدیم . یهاوگ  يرآ ، دـنتفگ : متـسین ؟ ناـتراگدرورپ  نم  اـیآ  دیـسرپ : تفرگ و  هاوگ 

.« میدوب
. ۀلصفم مب : هخسن  رد  خ - ( 77  ) 1113224خ0

. وچمه نامه : خ - ( 78  ) 6313224خ0
. گنشول نامه : خ - ( 79  ) 7313224خ0

. دنشاب رایسب  نادرمکین  اجنآ  هک  ار  شموق  دابیکین  اما  نامه -: خ - ( 80  ) 7313224خ0
. يربمیپ نامه : خ - ( 81  ) 7313224خ0

. يدیبع دور  اجردنم  نامه -: خ - ( 82  ) 4513224خ0
،ص:301 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  یضترم - یلع  نیفراعلا  ماما  تایآ  زجعم  تامارک  روهظ  تاداع و  قراوخ  نایب  رد  مشش  باب 

هراشا

حاتتفا يداهن ، باکر  رب  كرابم  ياپ  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  هتـسویپ  توبث  هب  هحیحـص  تاـیاور  هب  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبنلا  دـهاوش  رد 
.« يدرک مامت  رتش ، نداتسیا  ات  يراوس  ماگنه  یتیاور : هب  يدومن و  متخ  يداهن  مّود  باکر  رب  رگید  ياپ  ات  يدرک و  دیجم  نآرق  توالت 

: تبقنم

هتفاتش برغم  کلملا  راد  هب  ار  دیشروخ  دیشمج  هبترم  ود  نینمؤملا  ریما  تاجانم  هب  هناحبس  ّقح  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
نآ تافو  زا  دعب  مود  هبترم  ابهص و  لزنم  رد  ربیخ  حتف  زا  دعب  ترجه  زا  متفه  لاس  رد  رورـس  نآ  تایح  دهع  رد  هبترم  کی  دینادرگزاب ؛

تیاور مهنع - هّللا  یـضر  يردخ - دیعـس  وبا  يراصنا و  هّللا  دـبع  نب  رباج  سیمع و  تنب  ءامـسا  و  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورس -
رـس یحو ، ینارگ  زا  دـش و  رهاظ  رورـس  نآ  رب  یحو  راـثآ  هک  دوب  نیلـسرملا  دیـس  شیپ  نینمؤملا  ریما  روکذـم ، لزنم  رد  هک : دـناهدرک 

ار رـصع  زامن  نینمؤملا  ریما  درک و  بورغ  باتفآ  هک  تفای  دادـتما  ياهبترم  هب  یحو  لوزن  ناـمز  هداـهن و  ریما  كّربتم  راـنک  رد  كراـبم 
هب هّللا ، لوسر  ای  تفگ : دش ؟ توف  وت  زا  رصع  زامن  ردارب ، يا  دیـسرپ : رورـس  نآ  تشگ ، یلجتم  یحو  نوچ  دومن . ادا  تراشا  هب  هتـسشن 

: دومرف مدومن . ادا  هراشا 
شتقو هب  رصع  زامن  دنادرگرب و  ار  باتفآ  وت  ياعد  تکرب  هب  یلاعت  يادخ  هک  یخا  ای  نک  اعد 

،ص:302 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نیمز يور  قیالخ  تفات و  نوماه  هوک و  رب  نآ  عاعـش  هچنانچ  دمآرب ؛ زاب  هتفرورف  باتفآ  درک  اعد  هتـساخ ، ياپرب  نینمؤملا  ریما  يرازگ .
زاوآ بورغ  تقو  رد  باـتفآ  زا  دـیوگ : سیمع  تنب  ءامـسا  دـندوزفایم و  بجعت  رب  بّجعت  دـندومن و  ینعم  نیا  هدـهاشم  نیعلا  يأر  هب 

. تسا روطسم  زین  هقرحم  قعاوص  افش و  يواحط و  باتک  رد  روکذم  قراخ  هّرا و  زاوآ  دننام  دمآیم ؛
هجوتم 1453224خ0 1 تیالو  جوا  رتخا  هک  ینامز  رد  تسا : نآ  دومن ، يور  یبقع  برغم  هب  افطـصا  رهب  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  هچنآ  و 
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ریاس دومن و  مایق  رـصع  ةولـص  يادا  هب  دوخ  باحـصا  زا  ياهفیاط  اب  دیـسر . رـصع  زامن  تقو  هک  درذگب  تارف  زا  تساوخ  دش ، هفوک  خ 
نابز رب  نانخـس  ناعباتم  زا  یـضعب  باب  نآ  رد  دـش و  توف  ناـشیا  رـصع  زاـمن  دـندوب ، لوغـشم  ناـیاپراهچ  ندـینارذگ  هب  نوچ  هباـحص 
ریما سامتلا  هناحبـس  ّقح  دـنادرگزاب . باتفآ  هک  دومن  تلئـسم  راتخم  رداـق  زا  دومرف ، عامتـسا  تـالاقم  نآ  نینمؤملا  ریما  نوچ  دـندروآ .

عومـسم كانلوه  زاوآ  نانچ  بورغ  ماگنه  دـندرک . زامن  باحـصا  ریاـس  اـت  دـینادرگ  دـنلب  ار  هتفرورف  باـتفآ  هدرک  تباـجا  ار  نینمؤملا 
ینعم نیا  زا  زین  دوخ  راعشا  رد  فلس  رباکا  زا  يدنچ  دندومن و  لاغتشا  لیلج  کلم  لیلهت  حیبست و  هب  فوخ  يالیتسا  زا  مدرم  هک  دشیم 

.« دنهدیم ربخ 
: دیوگیم ییانس  میکح 

زاب نتشگ  ار ز  خرچ  هتشادزامن  رهب  شترسح ز  تّوق 
هب دـلاو و  بناج  زا  هطـساو  تفه  هب  هک  یلو  هّللا  تمعن  هاش  یلزا ، لامج  هجوتم  نید و  نتمهت  ار  خرچ  ورـسخنیرب  دـناشنرب  راب  رگد  اـت 

؛ دیوگ دوخ  ناهرب  اب  ناوید  رد  دوشیم ، ّفلؤم  ّدج  امهبونذ - هّللا  رفغ  هدلاو - فرط  زا  هطساو  شش 
: مظن

تسایبنا ماما  دمحا  رهاظتسا  یضترم  یلع  دمحا  نطاب 
: دیوگ یسنا  جاح  ریم  دّیس  تسا  یضترم  مکح  هب  يرآ  هم  رهمتشگزاب و  ردیح  مکح  زا  باتفآ 

: دیوگ يزاریش  يدعس  خیش  باتفآ  رّرکم  برغم  يوس  زا  دیدرگ  زابدرک  ضرف  دزیا  هچنآ  شیادا  تقو  رد  ینک  ات 
: دیوگ یناغف  یلع  اتکی  قلاخ  رما  دروآ  اجب  اتنانمؤم  يا  تشگزاب  برغم  يوس  زا  باتفآ 

: دیوگ یمیلس  نیسح  اّلم  ماش  ِهر  زا  ددرگزاب  نیسپ  ضرف  ياج  هبوا  تراشا  زا  روخ  صرق  هک  تسوا  ماما 
تسیلع  یضترم  راّود  رهمعجار  وا  يارب  زا  تشگ  هکنآ 

،ص:303 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: هل و 

: دیوگ یفتاه  رواخ  ورسخ  رگید  راب  دمآ  نتشیوخ  ياج  هبوا  زامن  ِرهب  تهج  نآ  نودرگ ز  تسوا  مکح  هب 
قش کلف  رب  هام  دز  وگ  یبن  زجعم  نوچرواخ  روخ ز  تشگرب  تّرک  ود  وت  رهب  زا 

: تبقنم

عیاـض ار  اـهیتشک  همه  هدرک  ناـیغط  لاـسما  تارف  بآ  نینمؤملا ، ریما  اـی  دـنتفگ : هفوک  لـها  : » هک تسا  روطـسم  ةّوـبنلا  دـهاوش  رد  مه 
رب قیـالخ  هدـمآ و  دوخ  لزاـنم  ضویف  لزنم  هب  هتـساخرب  ریما  دوش . رتمک  بآ  هک  ینک  تساوخرد  یلاـعت  يادـخ  زا  رگا  دـشاب  هتخاـس ،

نینمؤملا ریما  دش و  راوس  هدیبلط  بسا  هدمآ ، نوریب  نابات  هام  نوچ  يور  اب  هدرک ، ربرد  هکّربتم  هقرخ  یتعاس  زا  دعب  دـندوب . رظتنم  شرد 
تارف رانک  هب  يزوریف  ترصن و  هب  نوچ  ناشیا . باطتسم  باکر  رد  نامدرم  همه  يو و  اب  مالّـسلا - امهیلع  نیـسح - نیلقّثلا  ماما  نسح و 

. دش مک  زگ  کی  درک . تراشا  بآ  بناج  هب  هتفرگ  تسرپّقح  تسد  هب  اصع  هتـساخرب ، هاگنآ  درک . زامن  تعکر  ود  هدمآ  دورف  دیـسر ،
زگ کی  درک ، تراشا  راب  رگید  دـش . مک  رگید  زگ  کی  درک ، هراـشا  زاـب  میهاوخیم . رتمک  زونه  دـنتفگ : تسا ؟ سب  ردـق  نیا  دیـسرپ :

.« تسا سب  بآ  ردق  نیمه  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : هدرک  دنلب  زاوآ  مدرم  هبترم  نیا  رد  دش . مک  رگید 

: تبقنم

حکان یفطـصم و  ثراو  هّللا و  لوسر  ردارب  هّللا و  دـبع  منم  دومرف : ربنم  يـالاب  رب  يزور  نینمؤملا  ریما  : » هک درآیم  ةّوبنلا  دـهاوش  رد  مه 
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: تفگ هتـساخرب  يدرم  دنک . راتفرگ  دوخ  تابوقع  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دـنک ، يوعد  نیا  نم  زا  ریغ  هکره  ایـصوا . دّیـس  ءاسّنلا و  ةدـّیس 
شیاپ هکنانچ  دش ؛ ادـیپ  شغامد  رد  ینونج  نتفگ ، دّرجم  هب  هّللا »؟ لوسر  خا  انا  هّللا و  دـبع  انا  : » دـیوگ هک  دـیآ  شوخ  ار  وا  هک  تسیک 

.« هن يدنتفگ : هدوب ، هضراع  نیا  ار  وا  یهاگچیه  هک  دندیسرپ  وا  موق  زا  نوچ  دندیشک . نوریب  دجسم  زا  هتفرگ 

: تبقنم

ضیرحت رکب  یبا  نب  دـمحم  یـسردایرف  هب  ار  هفوک  لها  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبنلا  دـهاوش  رد  مه 
: تفگ یتیاور  هب  و  دـننکن . محر  ناشیا  رب  زگره  هک  نادرگ  طلـسم  هفیاـط  نیا  رب  ار  یـسک  ایادـخ ، راـب  تفگ : دـندومنن ، تباـجا  درک و 

ناشیا رب  فیقث  زا  یمالغ 
،ص:304 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« دیسر هچنآ  يو ، زا  دیسر  هفوک  لها  هب  دش و  ّدلوتم  فیاط  رد  جاّجح  بش  نامه  رامگ .

: تبقنم

رد قیـالخ  هدـش و  ماـیق  تماـیق  هک  مدرک  هنیاـعم  باوـخ  رد  یبـش  تفگ : نیحلاـص  زا  یکی  : » هک تـسا  روطـسم  ةّوـبنلا  دـهاوش  رد  مـه 
- نیماما هتـسشن و  رثوک  ضوح  رانک  رب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - مدـید  هتـشذگ . طارـص  زا  هدـمآ ، درگ  رـشح  هاگباسح 
، هّللا لوسر  ای  متفگ : هتفر  لوسر  تمدخ  هب  دندادن . ارم . دیهد  بآ  متفگ : هدیـسر  ناشیا  شیپ  دنهدیم . بآ  ار  نامدرم  مالّـسلا - امهیلع 

نیرفن ار  یلع  هک  تسا  ییجراـخ  وت  یگیاـسمه  رد  هک  اریز  داد ؛ دـنهاوخن  بآ  ار  وت  دوـمرف : لوـسر  دـنهد . بآ  ارم  هک  وـگب  ار  ناـشیا 
: دومرف داد و  نم  هب  يدراک  لوسر  درک . مناوت  وا  عنم  هک  تسین  نآ  تعاطتسا  ارم  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : ینکیمن . عنم  ار  وا  وت  دنکیم و 

بآ ار  نیا  نسح ، يا  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  مدمآ ، لوسر  شیپ  هتـشک ، باوخ  رد  ار  وا  نم  شکب . ار  وا  ورب 
زامن هب  متخاس و  وضو  هدش  رادیب  مامت  لوه  هب  هن ، ای  مدروخ  منادیمن  هتفرگ ، يو  زا  هساک  نم  داد . بآ  ارم  هیلع - هّللا  ناوضر  ماما - هد .

ار ناگیاسمه  هدمآ  مکاح  ياههتـشامگ  ياهظحل  زا  دعب  دناهتـشک . باوخ  هماج  رد  ار  سک  نالف  هک  دمآرب  يزاوآ  هاگان  مدش . لوغـشم 
تیاکح يو  اب  ار  باوخ  هدـینادرگ و  تسار  ار  نآ  یلاـعت  ّقح  ماهدـید و  نم  هک  تسا  یباوخ  نیا  متفگ : هتفر  مکاـح  شیپ  نم  دـنتفرگ .

.« زین رگید  مدرم  یهانگیب و  وت  هک  ورب  زیخرب و  اریخ ، هّللا  كازج  تفگ : مدرک .

: تبقنم

نب دعس  تفگیم . هتسیاشان  نانخس  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هب  تبسن  یصخش  هنیدم  رد  : » هک تسا  روطسم  ةّوبنلا  دهاوش  رد  مه 
رتش هک  دوب  هتسشن  یعمج  نایم  هدمآرد ، دجسم  هب  هتشاذگ  رد  نوریب  ار  دوخ  رتش  يزور  صخش  نآ  اقافتا  درک . دب  ياعد  ار  يو  کلام 

.« تشکب ات  دیلامیم  نیمز  رب  هتفرگ  هنیس  ریز  رد  ار  وا  دمآرد . دجسم  هب  هتسج  دوخ  ياج  زا 

: تبقنم

هعمج زور  ره  هنیدـم  یلاو  یموزخملا  ماشه  نب  میهاربا  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - یلاعت  هّللا  ناوضر  نیـسح - ماما  زا  ةّوبنلا  دـهاوش  رد  مه 
عمج اههعمج  زا  یکی  رد  تفگیم . ازـسان  هداـشگ ، ناـبز  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - نینمؤملا  ریما  تناـها  رد  هدـناشن ، ربنم  هب  کـیدزن  ارم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - ربق  هک  مدید  مدش . باوخ  هب  رّکفت  زا  ربنم  يولهپ  نم  دندوب . عمتجم  دجسم  هب  ریثک 
،ص:305 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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نیا هچنآ  دزاسیم  نیگهودـنا  ار  وت  هّللا ، دـبع  ابا  اـی  تفگ : ارم  هدـمآ  نوریب  هدیـشوپ  دیفـس  ساـبل  يدرم  اـجنآ  زا  تفاکـشب و  مّلـس - و 
داتفیب و ربنم  زا  مدید  هداشگ ، مشچ  نوچ  دنکیم ! هچ  يو  اب  یلاعت  يادخ  هک  نیبب  اشگب و  مشچ  دومرف : یلب . متفگ : دـیوگیم ؟ صخش 

.« درمب

: تبقنم

هکّربتم هدـلب  رد  راهچ  تسیب و  رازه و  هنـس  رد  تسا ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تمارک  رب  رعـشم  هک  ياهعقاو  روکذـم  لقن  قباطم 
تیرشب ياضتقم  هب  يو  زا  نوچ  دوب . نامثع  شمداخ  مان  هک  تشاد  يرای  یقـش  مان  دیعـس  هکنآ : هعقاو  تروص  تسویپ . روهظ  هب  ریمجا 

نآ يزور  مدرکیم ! بیدأت  ار  وت  هنرگو  تسا  عنام  هنع - هّللا  یـضر  نامثع - مان  بدا  ارم  منک ، هچ  تفگیم : مودخم  دزیم  رـس  همیرج 
زور هس  زا  دعب  نامیایب  یقش  نآ  اقافتا  نکـشب . شندرگ  نک و  یلع  شمان  منک ، ناسآ  نم  تفگ : هدمآرد  لزه  هب  لهج  زا  لهاان  یقش 
هدمآ فجن  تاداس  زا  یکی  بسا  يذاحم  هاگان  تخات ، تلالض  نادیم  رد  نوچ  دش . راوس  فده  يزادناریت  يارب  نابحاصم  زا  يدنچ  اب 
دیدرگ ناور  شنیبجک  هدید  ینیب و  زا  نوخ  تفاکشب و  شاهنیس  هتسکش ، شندرگ  هرهم  داتفارد و  رس  هب  هک  دز  وا  بسا  رب  تبرض  نانچ 

شناشیوخ دوب ، كولم  يانبا  زا  یکی  دودرم  نآ  نوچ  تفر . نیلفاّسلا  لفـسا  تاکرد  هب  هدـیزگ  تقرافم  ندـب  زا  شحور  هظحل  نامه  و 
یهّللا لظ  یهانپتفالخ  هروکذم ، هعقاو  زور  ود  زا  دعب  دـنتخاس . نوفدـم  هعجـضم - رّون  نیّدـلا - نیعم  هجاوخ  نیفراعلا  ةودـق  هضور  رد 

رظن هب  هزات  ربق  نوچ  دمآ . هّرـس - هّللا  سّدق  هجاوخ - سّدقم  دقرم  فوط  يارب  زا  هّلظ - یلاعت  هّللا  ّدم  هاشداپ - ریگناهج  دمحم  نیّدلا  رون 
هب وا  یخاتـسگ  یقـش و  نآ  مان  نابّرقم ، زا  یکی  تسیک ؟ ربق  نیا  هک  دومن  راسفتـسا  راّـضح  زا  دـمآرد ، تنطلـس  ناـمدود  نآ  رثا  اـیمیک 

: تفگ هدمآ  ضارتعا  رس  رب  بضغ  يور  زا  هانپتفالخ  دیناسر . ضرع 
دسج مکحلا  بسح  هّصقلا ، دشابن . نوفدم  فیرـش  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بسنا  سپ  یتفگ ، هک  دوب  نانچ  یقـش  نیا  هدیقع  هاگره 

. دندروخ هدنک ، ار  شسجن  نت  نیگرگ ، ناگس  دندنکفا و  هلبزم  رد  هدنک  ار  شدسح  رپ 
: تیب

هاداع نَم  داع  مخز  یبن  ظفل  غیت  زيروخن  ات  راد  رود  وا  توادع  لد  ز 

: تبقنم

وا یناسریم . هیواعم  هب  ار  اـم  رکـشل  راـبخا  وت  تفگ : ار  یکی  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبنلا  دـهاوش  رد  مه 
دنگوس وا  يروخیم ؟ دنگوس  دومرف : درک . راکنا 

،ص:306 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
انیبان زور  تفه  زا  دـعب  سوساج  نآ  دـیوگ : يوار  دـنادرگ . روک  ار  وت  یلاعت  يادـخ  یـشاب ، بذاـک  وت  مسق  نیا  رد  رگا  دومرف : دروخ .

.« دندیشکیم هتفرگ  ار  وا  ياصع  هکنانچ  دش ؛

: تبقنم

زا سکره  هک  داد  مسق  ار  سلجم  راّضح  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  روطسم  ریّـسلا  بیبح  ةّوبنلا و  دهاوش  رد  مه 
راصنا زا  نت  هدزاود  دیامن . تداهـش  يادا  هالوم ،» ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  دـشاب  هدینـش  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -

هدینادرگ بتاعم  ار  وا  هانپتیالو  هاش  دومن . تداهش  نامتک  تشاد و  عامتسا  لوسر  زا  ثیدح  نیا  هک  یکی  رگم  دنداد  یهاوگ  هتساخرب 
: تفگ يدوب ؟ هدینش  مه  وت  هکنآ  اب  يدادن  یهاوگ  ارچ  وت  نالف ، يا  دومرف :
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يدیفس دیوگیم ، غورد  صخش  نیا  رگا  یهلا  تفگ : هدرک  هلبق  يوس  هب  ور  نینمؤملا  ریما  هتشگ . بلاغ  نم  رب  نایسن  نس ، ربک  ببـس  هب 
ود نایم  یضایب  مدید  ار  صخش  نآ  هّللا  و  دیوگ : يوار  دناشوپن ). شاهمامع  هک  یعضوم  رب  صرب  تلع  ینعی   ) نادرگ رهاظ  شاهرـشب  رب 

نیاربانب مدومن . تداهش  نامتک  مدوب و  رضاح  سلجم  نامه  رد  زین  نم  تفگ : هک  تسا  يورم  مقرا  نب  دیز  زا  و  دوب . هدمآ  ادیپ  وا  مشچ 
ترضح زا  درکیم و  تمادن  راهظا  تداهش  راتسا  زا  دیز  هتسویپ  دینادرگ و  لیاز  ارم  مشچ  ییانشور  دوخ  لیدعیب  لدع  هب  هناحبس  دزیا 

.« دومنیم شزرمآ  بلط  هلالج - ّلج  نیمرکالا - مرکا 
هدـمآ ربـنم  رـس  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  يورم  نینچ  هنع - هّللا  یـضر  يراـصنا - رباـج  زا  یلاـما  باـتک  رد 

نب ثعشا  هب  باطخ  سپ  تغالب . تیاهن  تحاصف و  تیاغ  رد  یفطـصم  دّمحم  تعن  یلاعت و  يراب  يانث  دمح و  رب  لمتـشم  دناوخ  هبطخ 
: ثیدح وت  رگا  ثعشا ، يا  دومرف : هدرک  کلام  نب  سنا  بزاع و  نب  ءارب  دیز و  نب  دلاخ  سیق و 

ییانشور ود  ره  دربن  ات  یلاعت  يادخ  ار  وت  دناریمن  ینکن ، تداهش  يادا  یشاب و  هدومن  عامتسا  رورس  نآ  زا  هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم  »
، بزاع نبا  يا  تیلهاج و  قیرط  هب  ّالا  یلاعت  يادخ  ار  وت  دناریمن  یهدـن ، یهاوگ  لوسر و  زا  یـشاب  هدینـش  رگا  دـلاخ ، يا  ار و  وت  مشچ 

هدینش وت  رگا  سنا ، يا  اجنآ و  زا  يدرک  ترجه  هک  اجنآ  رگم  یلاعت  يادخ  ار  وت  دناریمن  یهدن ، یهاوگ  لوسر و  زا  یـشاب  هدینـش  رگا 
سنا دیـشوپ . دناوتن  همامع  ار  وا  هک  یـضرم  هب  دنادرگب 2453224خ0 2 خ  التبم  ات  یلاعت  يادخ  ار  وت  دناریمن  یهدـن ، یهاوگ  یـشاب و 
نامتک هتـشاد ، ضورعم  رذع  رگید  هس  نآ  مرادن و  دای  ثیدح  نیا  لعفلاب  هدـش  بلاغ  نایـسن  نس  ربک  زا  نم  رب  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ :

. دندومن تداهش 
نینمؤملا ریما  هک  هّلل  دمحلا  تفگیم : دوب و  هدش  روک  شمشچ  ود  ره  هک  ار  ثعشا  مدید  هّللا ، و  دیوگ : هنع - هّللا  یضر  يراصنا - رباج 

، ترخآ باذع  هب  درکن  اعد  ایند و  باذع  هب  نم  رب  درک  اعد 
،ص:307 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هدـعاق مسر و  نیا  دـندرک و  یپ  رتش  بسا و  شاهناخ  رد  رب  دندینـش ، وا  هلیبق  مدرم  نوچ  دـندرک . نفد  شلزنم  رد  وا  لها  درم و  دـلاخ  و 
هک مدـید  ار  کلام  نب  سنا  دوب و  هدرک  ترجه  اجنآ  زا  درم و  اجنآ  رد  وا  دوب و  هدرک  نمی  یلاو  هیواـعم  ار  بزاـع  نبا  دوب و  تیلهاـج 

ياوشیپ نانمؤم و  ریما  ناـیب  زجعم  ناـبز  رب  هچنآ  دوصقملا  دـشیمن . هدیـشوپ  ار و  نآ  هماـمع  هب  دیـشوپیم  هکناـنچ  صرب  هب  دـش  ـالتبم 
.« دش نانچمه  دوب ، هدش  يراج  ناقیّدص 

: تبقنم

فالخ وا  درک ، لاؤس  یکی  زا  هبحر  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبنلا  لـیالد  ةّوبنلا و  دـهاوش  رد  مه 
: تفگ وا  ییوگیم . غورد  تفگ : دیناسر . ضرع  هب  عقاو 

ریما نکب . تفگ : دنادرگ . روک  ار  وت  یلاعت  يادخ  یـشاب  هتفگ  غورد  رگا  هک  درک  مهاوخ  دب  ياعد  وت  رب  دومرف : میوگ ! غورد  هک  اشاح 
.« انیبان رگم  هبحر  زا  تفرن  نوریب  باّذک  نآ  هّللا ، و  دیوگ : يوار  درک . اعد 

: تبقنم

یعادص مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - تایح  نامز  رد  ار  هنع - هّللا  یضر  رمع - نب  سارف  : » هک تسا  روطسم  ةّوبنلا  لیالد  رد  مه 
يوـم نوـچ  تسرب ، وا  یناـشیپ  رب  ییوـم  تفرگب ، ار  وا  مشچ  ود  وا و  نیبـج  رب  تشوـن  كراـبم  تسد  هب  رورـس  نآ  دوـب . هدـش  ضراـع 

نآ درک ، تقفاوم  زین  ناشیا  اـب  سارف  دـندرک ، جورخ  نینمؤملا  ریما  رب  جراوخ  هک  ناـمز  نآ  رد  و  تفرب . وا  رـس  زا  درد  نآ  تشپراـخ و 
جورخ نینمؤملا  ریما  رب  هک  تسا  نآ  ببـس  نیا  ینادیم  دنتفگ : ار  يو  دش . ادـیپ  میظع  عزج  نآ  زا  ار  سارف  تخیرب . وا  یناشیپ  زا  يوم 
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: دیوگ يوار  دش . فرطرب  يو  زا  درد  نآ  دمآ ، دیدپ  وا  یناشیپ  رب  يوم  نآ  زاب  دنیوگ : دش . بئات  هدومن ، ینعم  نیا  لوبق  يدرک ؟
.« مدید مه  زاب  تسرب ، نوچ  مدید و  مه  تخیرب  نوچ  مدوب و  هدید  ار  وا  دوب ، هتخیرن  وا  یناشیپ  زا  يوم  هکنآ  زا  شیپ 

: تبقنم

. درک نخـس  دنلب  زاوآ  هب  هدمآ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  شیپ  تموصخ  هب  ییجراخ  : » هک تسا  روطـسم  بولقلا  حـیباصم  رد  مه 
رد تسا  عنام  هچ  ار  وت  دش ، گس  يدز  درم  نیا  رب  گناب  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : یکی  دش . یگـس  تروص  هب  وا  دز ، يو  رب  گناب  ریما 

؟ هیواعم عفد 
ام نکیل  یتفرن  چیه  يدندروآ  نم  شیپ  هزانج  هتخت  رب  ار  هیواعم  یمتساوخ ، نم  رگا  تفگ :

،ص:308 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: هدومرف یلاعت  ّقح  هچنانچ  مینکن ) ضارعا  يدوب ، يّرس  نآ  رد  هچنآ  زا  ینعی   ) مییادخ نانزاخ 

: دومرف همیرک  هیآ  تئارق  زا  دعب  3453224خ0 3 خ  َنُولَمْعَی » ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  َنُومَرْکُم ال  ٌدابِع  َْلب  »
.« ایند تبوقع  زا  تسا  رتتخس  ترخآ  لاکن  سأی و 

: تبقنم

رد تفریم ، نیّفـص  گنج  هب  نینمؤملا  ریما  نوچ  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  يرکـسع - نسح  ماما  زا  بولقلا  حـیباصم  رد  مه 
. میرگن شتروع  رد  هتفر  ات  دـییایب  دـنتفگ : ناقفانم  زا  یعمج  دور . تراهط  يارب  تساوخ  دوب  هدـمآ  دورف  ییارحـص  4453224خ0 4 خ 

رگیدکی زا  گنـسرف  کی  تفاسم  هب  دوب  تخرد  ود  ماقم  نآ  رد  دش و  علّطم  اهنآ  ریمّـضلا  یف  ام  نوطب  رب  نطاب  يافـص  زا  نینمؤملا  ریما 
ناتخرد داد ، زاوآ  ربنق  دیوش . کیدزن  رگیدـکی  هب  دـیوگیم  یفطـصم  دّـمحم  یـصو  هک  هد  زاوآ  ار  تخرد  ود  نآ  تفگ : ربنق  هب  رود .

ياج هب  تسین  جایتحا  ناـتخرد  شـشوپ  هب  ارم  تفگ : ربنق  هب  سپ  دـندومن . یـشوغآمه  هدروآ  رگیدـکی  هب  يور  روجهم  ناقاتـشم  نوچ 
وا بناج  هب  دنتساوخیم  ناقفانم  هاگره  تسشنب ؛ ارحص  رد  نینمؤملا  ریما  دنتفرگ . رارق  دوخ  ياج  هب  مامت  لیجعت  هب  ناتخرد  دنورب . دوخ 

.« دش غراف  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  ات  دشیم  نشور  ناشیا  مشچ  دندینادرگیم  يور  نوچ  دندشیم و  روک  دنرگنب ،

: تبقنم

دیرگنب دومرف : نینمؤملا  ریما  تفرگب . یهامرام  يدرم  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  رقاب - دّـمحم  ماما  زا  بولقلا  حـیباصم  رد  مه 
زا دود  تشذگ ، زور  جنپ  نوچ  دریمب . دیآرب  درم  نیا  غامد  رس و  زا  يدود  زور  جنپ  زا  دعب  دومرف : درک . راکنا  وا  هتفرگ ؛ ار  لیئارـسا  ینب 

نانچ شروگ  رب  ياپ  هدمآ  نینمؤملا  ریما  هک  دندوب  رـضاح  شکاخ  رب  قیالخ  زونه  نفد ، زا  سپ  درمب . هک  دمآرب  نادـنچ  شغامد  رس و 
سپ دشاب . هدرک  در  ار  لوسر  يادخ و  رما  اذهل  دنک  در  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نخس  هکره  تفگ : هتساخرب  درم  نآ  دش . هتفاکـش  هک  دز 

.« تشگ تسار  يو  رب  ربق  دش و  ورف  ربق  هب  ریما  رما  هب 

: تبقنم

هّللا و دـبع  منم  تفگیم : هتـسشن  هبحر  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  یعّدـم  يزور  : » هک تسا  روطـسم  بوـلقلا  حـیباصم  رد  مه 
منکیم 5453224خ0 نیا  ییوعد  نم  تفگ : هتـساخرب ، يدرم  . ] تسین رگید  دـنکیم  ینعم  نیا  يوعد  هکره  نم  زجب  هّللا ؛ لوسر  ردارب 

یعّدم نآ  يولگ  دیوگ : يوار  5 خ .]
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،ص:309 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« تخاس نایشآ  منهج  نخلگ  رد  درک ، زاورپ  شبلاق  سفق  زا  حور  غرم  هظحل ، رد  هک  دش  هتفرگ  نانچ 

يزور هک  تسا  نیا  نآ  هداد و  يور  ریقف  روضح  رد  تسا ، نینمؤملا  ریما  قراخ  رب  رعـشم  هک  ياهعقاو  روکذم  لقن  قباطم  دیوگ : فلؤم 
هل بهذم  یفوّصلا ال  : » مکح هب  میایفوص و  ام  دنتفگ : دـییامرفیم ؟ هچ  هیواعم  باب  رد  ترـضح ، ای  تفگ : هدـمآ  یکی  ریقف  دـلاو  شیپ 

لئاّسلا اّما  و  : » مکح هب  اما  تسا  لاقم  قباطم  لآمهتسجخ  لاوحا  هچرگا  تفگ : لیاس  تسام . برـشم  لک  حلـص  هک  6453224خ0 6 خ »
هک هدش  رداص  میظع  ریصقت  يو  زا  ارهاظ ، دندومرف : هتشگ  مّسبتم  تسا . لامک  تمالع  نابلاط  لاکـشا  لح  رهنت 7453224خ0 7 خ » الف 

. دنادرگیمن هیواعم  هب  موسوم  ار  دوخ  رسپ  نانمؤم  زا  یکی  چیه 
ملق نیکـشم  هّللا  دبع  ریم  هک  دش  رهاظ  نم  رب  زورما  تفگ : دوب  حلاص  یجاح  هب  موسوم  هک  دوخ  ردپ  هب  هتفر  مان  هّللا  دبع  راّضح  زا  یکی 
رگا دیوگیم  حلاص  یجاح  هک  وگب  هتفر  نم  بناج  زا  هظحل  نیمه  تفگ : شردـپ  درک . نایب  نعنعم  ار  سلجم  لقن  دراد و  عّیـشت  هشوگ 

، دندوب لوغـشم  تباتک  هب  هّرـس - سّدق  یهاگ - هلبق  هک  یتقو  رد  دوب  هتفگ  شردپ  هچنآ  منک . هیواعم  شمان  دوش  ّدلوتم  رـسپ  نم  هناخ  هب 
ضیاف تاذ  یلبج  هک  تمحرم  تقفـش و  يور  زا  دندش . یهاوخرذـع  یپ  رد  دـندوب  هلـصوح  لّمحت و  بحاص  هک  سب  زا  تفگ : هدـمآ 
كرت هک  تسا  نآ  بسنا  دننک . یسک  شیپ  رد  یـسک  تبحـص  لقن  هک  تسین  یمدآ  مدرم  قیال  هویـش  نیا  ینالف ، دنتفگ : دوب ، تاکربلا 

. ییامن عضو  نیا 
یتسم هئـشن  سلجم  لها  هب  هک  دیـسر  يّدح  هب  ات  تفرگ  ندش  رهاظ  ناشیا  زا  هبذج  رییغت و  راثآ  هظعوم  تحیـصن و  يانثا  رد  دوصقملا ،

. داد تسد  میظع  ّتقر  ار  نیرضاح  هک  درک  رثا  ردقنآ 
، هتفر دندومرف : شش . لّقا  تسا و  هام  هد  لمح  تدم  رثکا  دنتفگ : دوشیم ؟ ّدلوتم  هام  دنچ  رد  دنزرف  دندیسرپ : هدنکفا  تسد  زا  ملق  سپ 

قح رب  ریما  یقیقح  ّتبحم  زا  مد  مشاب و  هداهنن  رـس  رب  رقف  هالک  نم  ینک ، یناگدـنز  ایند  رد  شیب  هام  شـش  ات  رگا  هک  وگب  دوخ  ردـپ  هب 
شیارب هک  ینایـشآ  هب  هدرک  زاورپ  بّصعتم  نآ  بلاق  سفق  زا  حور  غرم  هام  راهچ  تدم  رد  هک  یلاعت  هّللا  تّزع  هب  مشاب . هدزن  قلطم  ماما 

نیا يانثا  رد  دیدرگ و  ناور  نیبقح  هدید  زا  کشا  هک  ياهبترم  هب  دنتـشگ  ملأتم  فسأتم و  وا  توف  ربخ  عامتـسا  زا  دعب  تفرب . دوب  نّیعم 
زا یکی  هک  مدرکیم  کـین  ياـعد  يو  قح  رد  هک  یتسیاـب  دـمآ . روهظ  هب  نم  زا  هک  تسا  یـشیورد  رقف و  هقیرط  هن  نیا  دـندومرف : ربخ 

. دندنار نایب  تداع  قراخ  نابز  رب  تیب  نیا  ددرگن و  لّدبم  هدش ، رّدقم  هچنآ  ات  دشیم  نیموصعم  همئا  ناّبحم 
: تیب

میوگیم  وگب  تفگ  لزا  داتسا  هچنآدناهتشاد  متفص  یطوط  هنیآ  سپ  رد 
،ص:310 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

زا یعمج  دوب . هتسشن  یکشخ  رانا  تخرد  هب  کیدزن  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  روطـسم  بولقلا  حیباصم  رد  مه 
نییآ سودرف  سلجم  راّضح  لیئارسا . ینب  رب  یسوم  هدئام  وچمه  میامنیم  یتیآ  امش  هب  زورما  دومرف : دندوب ، رـضاح  تمدخ  رد  ناعباتم 

: دنتفگ
روراب ناـنچ  هدـش ، زبس  هدـمآ  زازتها  رد  تخب  هدـنخرف  تخرد  نآ  دـندید ، نوچ  دـیرگنب . تخرد  نیا  رب  دومرف : نینمؤملا . ریما  اـی  معن ،

هدومرفب دینک . زاب  رانا  هتفگ  هّللا  مسب  هتساخرب  کیهبکی  نانمؤم ، ردارب  يا  ناه ! دومرف : سپ  دوب . هدیدن  شلثم  هدیرفآ  چیه  هک  دیدرگ 
. دندومن مایق 

ارچ نینمؤملا ، ریما  ای  دـنتفگ : تفریم . الاب  خاش  دـندرکیم  تسد  دـنچره  یـضعب  دـندیچیم و  رانا  هدرک  زارد  تسد  ناـشیا  زا  یـضعب 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


نانچ زین  تمایق  يادرف  دسریمن و  دننانمـشد  هک  نانآ  دسریم و  ناشیا  تسد  دناام ، ناّبحم  هک  یناسک  تفگ : دسریمن ؟ یـضعب  تسد 
. دوب دهاوخ 

امک دنریگرب . هویم  ناشیا  درآ و  دورف  رس  تخرد  دنهاوخ ، هویم  نوچ  دنشاب ؛ هتسشن  هدز  هیکت  عّصرم  ياهریرس  رب  تشهب  رد  ام  ناتـسود 
اَّمِم َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  : » دـنیوگ تشهب  لـها  هب  خزود  رد  نانمـشد  8453224خ0 8 خ و  اًلِیلْذـَت » اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  : » یلاعت هّللا  لاـق 

تمعن یلاـعت  ّقح  هک  یتـسرد  هب  ( 9 « ) َنیِِرفاـْکلا یَلَع  اـمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  : » دـنیوگیم باوـج  رد  ناـشیا  9453224خ0 9 خ  ُهَّللا » ُمُـکَقَزَر 
.« هدینادرگ مارح  راّفک  رب  ار  تشهب 

: تبقنم

رد دومن . بلط  رانا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  هیلع - هّللا  ناوضر  نسح - ماما  يزور  : » هک تسا  روطـسم  بولقلا  حیباصم  رد  مه 
وا زا  رانا  راهچ  دش . رهاظ  نوتـس  زا  زبس  یخاش  درک ، زارد  دجـسم  نوتـس  يوس  هب  تسد  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  ترـضح  نآ  هک  یتقو 

؟ تساجک زا  رانا  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  هک : دـندومن  ضرع  نارـضاح  ربب . دوخ  ردام  شیپ  دومرف : هداد  هیلع - هّللا  ناوضر  ماما - هب  هدـیچ 
.« ممیحج میعن و  میسق  نم  تشهب و  زا  دندومرف :

: تبقنم

ور متفر . ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تمدخ  هب  هفوک  رد  يزور  : » هک تسا  لوقنم  نمحّرلا  دبع  نب  ةریبه  زا  بولقلا  حیباصم  رد  مه 
نوچ ایب . نم  يارـس  ماب  رب  اشع  زامن  يادا  زا  دـعب  دومرف : یلب . متفگ : دـناهنیدم ؟ رد  هک  تسا  لایع  لها و  لیام  تلد  دومرف : درک ، نم  هب 

: دومرف متفر ،
دوخ يارس  ماب  رب  ریما  تمدخ  رد  ار  دوخ  مدوشگ ، نوچ  ياشگب . دومرف : مهن . مهرب  مشچ 

،ص:311 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. مداهن هن ، مهرب  مشچ  دومرف : مدـمآ . زاب  ریما  تمدـخ  هب  مدـید و  ار  ناشیا  هتفر  نم  نک . هزات  دـهع  هتفر ، دوخ  لـها  شیپ  دومرف : مدـید .

هرحاس نز  هک  دـننکیم  يوعد  مدرم  هریبه ، يا  تفگ : متفای . هفوک  رد  نینمؤملا  ریما  يارـس  ماب  رب  ار  دوخ  مدوشگ ، نوچ  اـشگب . دومرف :
فـصآ دزن  هک  نادـب  و  میـشابن ! رداق  ارچ  نامیا  اب  ام  دـشاب ؛ رداق  نآ  رب  رفک  دوجو  اب  وا  اما  دوریم  دـنه  هب  برع  قارع  زا  بش  کی  رد 

هک نم  دروآ و  نامیلـس  شیپ  نیعلا  ۀـفرط  رد  دوب  هار  هام  کی  ابـس  رهـش  زا  هک  ار  سیقلب  تخت  يادـخ و  باتک  زا  دوب  ملع  کـی  اـیخرب 
!« مهاوخیم هچنآ  رب  مشابن  رداق  تسا ، باتک  راهچ  رب  ملع  ارم  منیلسرملا  ریخ  یصو 

: تبقنم

، دمحم ای  دنتفگ : هدمآ  برع  ناکرـشم  زا  رفن  هس  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  اهنع - هّللا  یـضر  هملـس - ّما  زا  بولقلا  حیباصم  رد  مه 
حور یـسیع  هّللا و  میلک  یـسوم  دوب و  هّللا  لیلخ  میهاربا  هکنآ  لاح  مرتلـضاف و  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  زا  نم  هک  ینکیم  يوعد  وت 
لیلخ زا  تسا  رتهب  بیبح  ماهّللا و  بیبح  نم  دوب ، هّللا  لیلخ  میهاربا  هک : دومرف  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  یتسین . وت  هّللا و 

زا نخس  رازه  دون  مدرک و  نخس  یلاعت  ّقح  اب  مظعا  شرع  رب  جارعم  هلیل  رد  نم  درک ، هملاکم  هناحبـس  ّقح  اب  انیـس  روط  رب  یـسوم  رگا  و 
. بایرد یلع ، ای  دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  هدز  مهرب  كرابم  ياهتسد  سپ  متخومآ . تقیقح  تقیرط و  تعیرش و  رارسا 

؟ یخا ای  يدوب  اجک  دیسرپ : هداد  هسوب  شیناشیپ  رب  مالکالام  رورس  مامت و  تشاشب  هب  رورـس  نآ  دیدرگ . رـضاح  روفلا  یف  نینمؤملا  ریما 
ّقح وت  ياـعد  تکرب  هب  اـت  نک  اـعد  ورب  بعک  نب  فسوی  روگ  رب  رفن  هس  نیا  اـب  هدیـشوپ  ارم  نهاریپ  دومرف : ناتـسلخن . نـالف  رد  تفگ :
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تزاجا هب  زین  نم  دیوگ : هملس  ّما  تفر . نوریب  رفن  هس  نآ  اب  هدیشوپ  ار  نیلـسرملا  دّیـس  نهاریپ  نینمؤملا  ریما  دنادرگ . هدنز  ار  وا  هناحبس 
نذا هب  زیخرب . ربق  بحاص  يا  تفگ : هداتـسیا  بعک  نب  فسوی  سومطم  سوردـم  روگ  رـس  رب  نینمؤملا  ریما  هک  مدـید  متفر ، رورـس  نآ 

: تفگ ریما  نیلسرملا . ریخ  یصو  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : هتساخرب  اجنآ  زا  يریپ  تفاکشب و  هدمآرد  شبنج  رد  روگ  یلاعت  هّللا 
هب يزاوآ  تعاـس  نیا  رد  ماهدومن . تلحر  اـیند  زا  هک  هتـشذگ  لاـس  دصیـس  مدودـخالا ؛ بحاـص  بعک  نب  فسوی  نم  تفگ : یتـسیک ؟
نآ مّلس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم - دّمحم  ایبنا  متاخ  قیدصت  يارب  زا  زیخرب  فسوی ، يا  دیوگیم : یصخش  هک  دیـسر  نم  شوگ 

، یلع ای  دنتفگ : سپ  دش ! رهاظ  هزجعم  نینچ  ار  دّمحم  ام  شهاوخ  ببس  هب  هک  دننادب  شیرق  ادابم  دنتفگ : هتسیرگن  رگیدکی  هب  ناکرـشم 
تسار دوخهبدوخ  يو ، رب  روگ  تفر و  ورف  ربق  هب  وا  تسا . کیدزن  تمایق  هک  باوخب  فسوی ، يا  تفگ : ریما  دور . دوخ  ماقم  هب  ات  وگب 

.« دش
،ص:312 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

اجنآ یلاها  زا  یکی  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هک  تسا  يرهش  لباب  دودح  رد  : » هک تسا  روطـسم  ءافّـصلا  ۀضور  متفه  دلج  رد 
.« دباییم عاطقنا  ّالا  دوریم و  ناشیا  ياهيوج  رد  بآ  دنداد ، يرّرقم  هجو  رگا  دنهدب و  ادخ  هار  هب  یلاس  ره  رد  هک  هتخاس  رّرقم  يزیچ 

: تبقنم

يوس هب  يور  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر - يزور  : » هک تسا  روطسم  هیلع - یلاعت  هّللا  ناوضر  يرکـسع - نسح  ماما  ریـسفت  رد 
ای تفگ : نینمؤملا  ریما  دـناهدومن ؟ ادا  ینمؤم  ضرق  مهرد  دـصتفه  رازه و  شود ، امـش  زا  یکی  مادـک  دومرف : هدرک  باطتـسم  باحـصا 

لوسر ای  تفگ : يدرک . هچنآ  زا  هد  ربخ  ار  نارای  نونکا  یخا ، ای  هداد . ربخ  ارم  لـیئربج  ینعم  نیا  زا  دومرف : ماهدومن . ادا  نم  هّللا ، لوسر 
درم نیا  هک  سر  دایرف  هب  یلع ، اـی  تفگ : داـتفا ، نم  رب  نمؤم  مشچ  نوچ  دـیناجنریم . ار  ینمؤم  یقفاـنم  مدـید  متـشذگیم ، شود  هّللا ،
نم رب  ار  وا  هک  مهاوخن  متفگ : دهد . تلهم  ارم  هک  هاوخ  رد  يو  زا  متعاطتـسایب . شیورد  نم  هداد و  نم  هب  ضرق  مهرد  دصتفه  رازه و 

: متفگ هدرک  نامسآ  يوس  هب  ور  سپ  دزاسب . وت  راک  ات  مهاوخرد  یلاعت  ّقح  زا  دشابن . یتّنم 
، نسحلا ابا  ای  هک : دمآرب  زاوآ  دش و  هداشگ  نامـسآ  رد  هک  مدید  نک . ادا  نمؤم  هدنب  نیا  ماو  هک  دّـمحم  لآ  دـمحم و  ّقح  هب  ادـنوادخ ،

دنچ نیمز  زا  وا  دـنادرگ . رز  وـت  رطاـخ  يارب  زا  یلاـعت  ّقـح  هک  دریگرب  دـیآ  شتـسد  هب  هچره  درب ، نیمز  رب  تسد  هک  وـگب  ار  هدـنب  نیا 
هیلع تانیاک - هجاوخ  تسار . وت  یقاب  نک و  ادا  ار  دوخ  نید  متفگ : دـینادرگ . خرـس  رز  ار  نآ  یلاعت  ّقح  تفرگرب ، خولک  هزیرگـنس و 

ار 1553224خ0 10 دصتفه  رازه و  تبون ، رازه  نوچ  هک  داد  ربخ  مالّسلا - هیلع  لیئربج - ارم  یخا ، ای  تفگ : تایّحتلا - لمکا  ةولّصلا و 
مدخ نآ  فاعضا  تشهب و  رد  اهماقم  اهکشوک و  ددع ، نادب  یلاعت . يادخ  زجب  یسک  دنادن  نآ  ددع  دننک ، برض  دصتفه  رازه و  رب  خ 

.« ددرگ تمارک  هناحبس  ّقح  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیبع  و 

: تبقنم

بجعت تفگ : هدمآ  یکی  دوب . هتسشن  دوخ  باطتسم  باحصا  اب  هفوک  دجسم  رد  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطسم  روکذم  ریـسفت  رد  مه 
زارد تسد  سپ  دنهدیمن ! ار  ام  میهاوخیم ، ایند  ام  يرادنپ  وت  دومرف : تسین . امـش  تسد  رد  تسا و  نارگید  دزن  ایند  هکنیا  زا  منکیم 

رگا دومرف : هاگنآ  دش . یتمیق  ياهرهوگ  شتسرپ  ّقح  تسد  رد  لاحلا  یف  تفرگرب ، هزیر  گنس  یتشم  هدرک 
،ص:313 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


.« دش هزیرگنس  قباس  روتسد  هب  تخیر  ورف  تسد  زا  سپ  يدوب . نینچ  یمتساوخ ،

: تبقنم

شیپ ار  ییادگ  رخسمت  يور  زا  دنچ ، يدوهج  يزور  : » هک تسا  روطـسم  هّرـس - سّدق  رکـش - جنگ  دیرف  خیـش  ظوفلم  بولقلا  ۀحار  رد 
رقف و راهظا  هدمآ ، شیرلد  شیورد  نآ  نک . لاؤس  يزیچ  يو  زا  هتفر  دـیآیم ؛ نادزی  ریـش  نادرم و  هاش  دـنتفگ : هداتـسرف  نینمؤملا  ریما 

. دومن هقاف 
، هتـشگ فّرـشم  نادوهج  همومذم  هدارا  رب  نوطب  يافـص  زا  تفاین . يزیچ  درک ، صّحفت  دوخ  رد  دنچره  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما 

شیپ رد  هدوـمن ، ماـیق  هدوـمرفب  شیورد  نآ  دـنبرب . تشم  تفگ : دـیمد . هدـناوخ  دورد  هبترم  هد  هتفرگ ، دوـخ  تسد  هـب  ار  لـئاس  تـسد 
. تفر نادوهج 

نادوهج دنبرب . تشم  تفگ  دیمدب ، هدناوخ  نم  تسد  فک  رب  دورد  راب  هد  اما  دادن  چیه  تفگ : داد ؟ هچ  وت  هب  نادرم  هاش  هک : دندیـسرپ 
نادـنچ هبیرغ  قراخ  عون  نیا  هدـهاشم  زا  دـعب  دوب . تشم  رد  خرـس  رانید  هداـشگب  تسد  شیورد  نکاو . تشم  دـنتفگ : هدـش  هدـنخ  رد 

.« مالسالا نید  یلع  هّلل  دمحلا  دیاین - باسح  رد  هک  دندروآ  مالسا  دوهج 

: تبقنم

یّلـص رورـس - نآ  دزن  شیرق  زا  یعمج  يراصن  ثحب  رد  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  ءاضّرلا - یـسوم  ماما  زا  ءاـضّرلا  نویع  رد 
- یلع هب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  دنادرگ . هدنز  ار  ناشیا  ياههدرم  هک  دندومن  تلأسم  هدـمآ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا 

زاوآ هب  دـنراد . اهنآ  یگدـنز  سامتلا  ناشیا  هک  یتعامج  مان  هب  نک  ادـن  هتفر ، ناشیا  رباقم  رب  موق  نیا  اب  یخا ، ای  تفگ : ههجو - هّللا  مّرک 
كاخ زا  رـس  اههدرم  درک ، ادـن  هدـمآ  ریما  نوچ  یلاعت . هّللا  نذا  هب  دـیزیخرب  ادـخ  لوسر  ار  امـش  دـیوگیم  نالف ، نالف و  يا  وگب : دـنلب 

.« دندوشگ نینمؤملا  ریما  نیلسرملا و  دیس  تبقنم  تعن و  هب  نابز  هتشادرب 
: تایبا

هدمآ مراط  هزوریف  زا  رترب  تناتسآهدمآ  مظعا  شرع  هاگهدجس  تبانج  يا 
هدمآ مّظعم  باب  نید  باب  رد  تهگرداهباب  یلع  دش  لزان  وت  باب  رد  هک  ات 
هدمآ مظعا  ناویا  زا  رتالاب  فرش  زکتسایربک  باب  حتف  ایوگ  تیلاع  هگرد 
هدمآ مخ  تماق  اب  ترد  رب  هر  دص  خرچوت  ناویا  رد  راب  دبای  هکنآ  دیما  رب 

هدمآ  میرم  یسیع و  مد  نوچ  رورپحوروت  يازفاناج  سافنا  تامم  يایحا  رهب 
،ص:314 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

زا يزور  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدمآ  هانپتیالو  هاش  تمزالم  هب  یهایس  مالغ  : » هک تسا  روطسم  نینمؤملا  تیافک  ضایّرلا و  ةرهز  رد 
كاپ ناهج  نیا  رد  مه  نایصع  نیا  زا  ارم  ینک و  عرش  مکح  يارجا  نم  رب  مهاوخیم  ماهدیدزد ، يزیچ  ریغ  لام  زا  سفن  ياوه  يالیتسا 
شدـی عطق  هب  ترـضح  نآ  دـسریمن . باصن  دـح  هب  تفگ : دـشاب . باصن  لام  زا  دـیاش  ياهدومن  فرـصت  نآ  رد  هچنآ  دومرف : يزاـس .
سلجم زا  هتـشادرب  پچ  تسد  هب  ار  هدیرب  تسد  مالغ  نآ  دیربب . شتـسار  تسد  ماّدـخ  زا  یکی  دومن ، رارقا  تبون  هس  نوچ  دومن . هراشا 

: دیـسرپ هدـش  یقالم  هار  رد  وا  هب  هنع - هّللا  یـضر  سابع - نب  هّللا  دـبع  نیح  نیا  رد  دـیکچیم . شتـسد  زا  نوخ  تارطق  هدـمآ و  نوریب 
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لک بلاـغ  ناـج ، سنا و  هلمج  يـالوم  نایوردیفـس و  ياوشیپ  نیلـسرملا و  ریخ  یـصو  نینمؤملا  ریما  تفگ : هدومن ؟ عـطق  هک  وـت  تسد 
ماجرف هدـنخرف  مـالغ  نآ  ییوگیم ! وا  ياـنث  حدـم و  وت  هدـیرب و  وت  تسد  ترـضح  نآ  تفگ : ساـبع  نبا  بلاـط . یبا  نب  یلع  بلاـغ ،

: تفگ
سابع نبا  لـطاب . هب  هن  هدومن  عطق  قح  هب  ارم  تسد  هتفاـی و  شزیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  هب  وا  تبحم  هک  میوگن  شتبقنم  حدـم و  هنوگچ 

يا دومرف : ناشفرهوگ  نابز  اب  ریما  دیناسر . ضرع  هورذ  هب  لیـصفت  لیبس  رب  هدومن  عامتـسا  وا  زا  هچنآ  هدیـسر ، نینمؤملا  ریما  تمدـخ  هب 
روبع ناشیا  لد  رب  رگید  هرطخ  ام  تبحم  زا  ریغ  دنزاس ، هراپهراپ  قحان  هب  ار  ناشیا  ام  تبحم  يادا  رد  رگا  هک  دنشاب  ناتسود  ار  ام  ردارب ،

ور هاگنآ  دنکن . روطخ  ناشیا  رتاف  رطاخ  رب  ام  توادع  زج  میزیر ، ناشیا  يولگ  رد  لسع  مامت  تقفـش  زا  رگا  هک  میراد  نانمـشد  دنکن و 
يا دومرف : هاگنآ  دروآ . زاب  ار  مالغ  نآ  هدومرفلا  بسح  ماقم  یلاـع  ماـما  نآ  رآ . زاـب  ار  مـالغ  نآ  ورب  دومرف : هدرک  نسح  ماـما  يوس  هب 

؛ تفگ زاین  زجع و  يور  زا  مالغ  ییوگیم ! نم  يانث  حدم و  وت  مدیرب و  ار  وت  تسد  نم  مالغ ،
: تیب

عطق هک  یعـضوم  رب  هتفرگ  تسرپ  قح  تسد  هب  شاهدـیرب  تسد  ترـضح  نآ  تانث  هتفگ  لوسر  ادـخ و  هکمیوگ  وت  يانث  مشاـب  هک  نم 
هکنانچ هدش ؛ تسرد  شتـسد  روفلا  یف  دیمد ، وا  رب  ازفاحور  مد  هدناوخ ، هحتاف  هروس  هدنکفا ، شیالاب  رب  كرابم  يادر  داهن و  دوب  هدـش 

؛ دهدیم ربخ  ینعم  نیا  زا  زین  ریطلا  قطنم  رد  راطع  خیش  راربا ، هودق  و  دندوب ». هدیربن  زگره  ییوگ 
: تیب

ناوید رد  هیلع - هّللا  ۀمحر  یمیلس - نسح  الم  یمیمـص ، ّبحم  تسار و  درک  هدیرب  تسد  مد  هب  واتساخ  هدنز  رگ  یـسک  یـسیع  مد  زا 
لیبس رب  هصق  نیا  دوخ 

،ص:315 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. هتخاس هموظنم  تیاکح 

: تبقنم

مدوب و رـضاح  یمان  ریما  نآ  یماس  تمزـالم  هب  هفوک  هدـلب  رد  يزور  : » هک تسا  يورم  راّـمت  مثیم  زا  راـبکلا  نسحا  ضاـیرلا و  ةرهز  رد 
مادک تفگ : دمآ و  هدرک  لیامح  يریـشمش  هتـسب و  رـس  رب  رز  همامع  دیـشوپ و  رز  يابق  يدرم  هک  دـندوب  زین  رابک  باحـصا  زا  یتعامج 

هدش و هّللا  تیب  رد  شتدالو  هتسب و  رس  رب  تعارب  همامع  هدرواین و  رارف  هب  يور  دوخ  رمع  هب  تعاجش  هاگمزر  رد  هک  امش  زا  تسا  یکی 
ربیخ رد  هدنکفا و  ياپ  زا  ار  رتنع  ورمع و  هدرک و  ترصن  تاوزغ  عیمج  رد  ار  یفطـصم  دّمحم  هدیـسر و  یلعا  ماقم  هب  هدیمح  قالخا  رد 

؟ هدنک هلمح  کی  هب 
نانیگهودنا بآم  أجلم و  منم  یهاوخیم . هچنآ  سرپب  سک ؛ نآ  منم  عیبّرلا ، لضفلا  نب  دیعـس  ای  دومرف : ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما 

لمحت 2553224خ0 11 خ  َنیِِرباَّصلا » َعَم  َهَّللا  َّنِإ  : » مکح هب  دیآ و  نم  رب  میظع  ياهالب  هک  منم  ناریسا ؛ نالد و  هتـسخ  مهرم  نامیتی و  و 
طارـص منم  دـیجملا ؛ نآرقلا  و  فاـق »  » منم تسا ؛ روطـسم  نم  فـصو  ناـقرف  روـبز و  لـیجنا و  تاروـت و  رد  هک  منم  مـنک ؛ ییابیکـش  و 

نیلسرملا دیس  زا  دعب  نیمز  نامسآ و  مکح  ییایلوا . يادتقم  ییادخ و  لوسر  یـصو  وت  هک  هدیـسر  نینچ  ام  هب  تفگ : یبارعا  میقتـسملا .
؟ يراد لد  رد  هچنآ  نک  لاؤس  یلب . دومرف : دشاب ؟ ار  وت 

. هداتفا فالتخا  يو  هدنشک  رد  هک  ماهدروآ  هتشک  دنناوخ و  همقع ]؟[  ار  ناشیا  هک  درم  رازه  تصـش  بناج  زا  ملوسر  نم  تفگ : یبارعا 
. ییایریب دوخ  توعد  رد  ییادخ و  لوسر  یصو  هک  مناد  قیقحت  هب  ینادرگ ، هدنز  ار  يو  رگا 

قح هچنآ  دنک  هدهاشم  دهاوخ  سکره  هک  نک  ادن  هفوک  ياههلحم  هچوک و  رد  نیشنب و  يرتشا  رب  دومرف : ارم  نینمؤملا  ریما  دیوگ : مثیم 
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داهن و ارحـص  هب  ور  هدرازگ ، دادماب  زامن  رگید  زور  مدومن . مایق  هدومرفب  دنیآ . رـضاح  ادرف  هدرک ، تمارک  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هناحبس 
رـس هدروآ ، نوچ  دـنرآ . رـضاح  ار  هزانج  یبارعا و  نآ  دومرف : دیـسر ، دوب  ررقم  هک  یعـضوم  هب  نوچ  شباطتـسم . باکر  رد  هفوک  لها 

: دیـسرپ ههجو - هّللا  مّرک  ریما - ییاج . هب  شیاپ  ییاج ، هب  شرـس  هتـشگ ؛ هراپهراپ  غیت  مخز  ترثک  زا  هک  دندید  یناوج  دنتـشادرب . هزانج 
موق زا  دناسک  هاجنپ  تفگ  دنکیم ؟ هک  نوخ  بلط  دومرف : تسا . زور  کی  لهچ و  تفگ : یبارعا  دناهتشک ؟ ار  نیا  هک  تسا  زور  دنچ 

نز يراگتساوخ  هدرک ، اهر  شرتخد  ناوج  نیا  دوب . هداد  نیا  هب  دوخ  رتخد  هک  تسا  ناّسح  نب  ثیرح  شمان  هتشک ، شّمع  دومرف : نیا .
. تشک ار  ناوج  نیاربانب  هدومن . رگید 

نینمؤملا ریما  ینادرگن . هدـنز  ات  موشن  یـضار  نیدـب  اما  ییامرفیم ؛ هک  تسا  نینچ  تبارق  هعقاو  تروص  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : یبارعا 
، هفوک لها  يا  دومرف : هدرک  هفوک  لها  يوس  هب  ور  هاگنآ 

،ص:316 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هک دندز  هتشک  رب  هرقب  نآ  زا  يوضع  لیئارسا  ینب  زا  یعمج  هکنانچ  ایبنا ؛ متاخ  یـصو  زا  یلاعت  هّللا  دزن  تسین  رتگرزب  لیئارـسا  ینب  هرقب 

هچنآ زا  تسا  رتلضاف  هک  منز  هدرم  نیا  رب  دوخ  ياضعا  زا  زین  نم  تخاس . هدنز  ار  وا  هناحبس  ّقح  دوب ، هتـشذگ  وا  نتـشک  زا  زور  تفه 
تردـق هب  ناسلمع . نب  ۀـلظنح  نب  ۀـکردم  ای  هّللا ؛ نذاب  مق  دومرف : هدز  هتـشک  رب  دوخ  تسار  ياپ  سپ  دـندز . هتـشک  نآ  رب  لیئارـسا  ینب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا - لوسر  دعب  مایالا  یف  لضفلاب  رـصنملا  مانالا و  یف  هّللا  ۀجح  ای  کیبل  کیبل ، تفگ : هدش  هدنز  ناوج  نآ  یهلا 
هدـهاشم ار  قیالخ  بیرغ  هعقاو  نیا  نوچ  ناسح . نب  ثیرح  نم  مع  تفگ : دوب ؟ هتـشک  سک  مادـک  ار  وت  دومرف : نینمؤملا  ریما  مّلـس . و 

هچنآ زا  دینک  ربخ  ار  دوخ  موق  دیورب و  ناوج  اب  یبارعا ، يا  دومرف : سپ  دندوشگ . نینمؤملا  ریما  تبقنم  حدم و  هب  نابز  دنلب  زاوآ  هب  دش 
نآ تمدخ  رد  رفن  ود  ره  میدرگن . ادج  وت  تمزالم  زا  میـشاب  هدنز  ات  میتسب  قح  هب  دهع  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : دـیدید ؟ دوخ  مشچ  هب 

.« دندیسر تداهش  هجرد  هب  نیفص  برح  رد  ات  دندومنیم  ضویف  بسک  رورس 
زا هک  لدـبیب  لزغ  نیا  نومـضم  هب  دـندوب  زاـتمم  زارفارـس و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تمدـخ  رد  نت  ود  ره  نآ  دـیوگ : فـلؤم 

ناسل هب  زاین و  نابز  هب  ریقف  ّدـج  هب  هطـساو  راهچ  هب  هدـلاو  بناج  زا  هک  هّرـس - سّدـق  ّبیط - هاـش  نیققحملا  ةودـق  تاـیآ  ضیف  تادراو 
. دندومنیم داقتعا  صالخا و  راهظا  زاجعا ،

: مظن
ام لصاح  تسین  چیه  نیا  زا  ریغام  لد  رد  تسوت  ّبح  یلع  ای 
ام لد  رد  تشاک  وت  رهم  مختدرکیم  ام  قلخ  نوچ  یلاعت  قح 

ام لزنم  ّرقتسم و  نکسمتسوت و  هناتسآ  كاخ  نادواج 
ام لکشم  ریغ  ددرگن ز  لحمنکن  اهر  تنماد  زا  تسد 

ام لداجم  لهاج  نمشددسح  وک ز  يوگب  دهاوخ  هچره 
ام لّمکم  لماک و  وت  فطلردیح  ای  میصقان  ام  هچرگ 

»؟ ام لباق  ثیبخ  ره  دَوب  یکیلع  لآ  لسن  ّبیط ز  تسه 

: تبقنم

. مان فذهن ]؟[  دوب  یهد  قشمد  یحاون  رد  : » هک تسا  يورم  کلام  نب  سنا  زا  رابکلا  نسحا  رد 
ریبز و هحلط و  رکب و  وبا  نامثع و  رمع و  بلط  هب  ارم  رورـس  نآ  دـندروآ . مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - يارب  یطاـسب  اـجنآ  زا 

ارم نیشنب و  دومرف : یلع  یضترم  هب  دینارتسگ و  ار  طاسب  نآ  دندمآ ، رضاح  هروکذم  هباحص  نوچ  داتسرف . نمحّرلا  دبع  دیعـس و  دعس و 
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رما زین  ار  نارگید  و 
،ص:317 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

؛ هن ورف  تفگ : سپ  درب . الاب  هتـشادرب  ار  طاسب  داب  ریما  هدومرفب  رادرب . ار  طاسب  نیا  هک  وگب  داب  هب  یخا ، ای  تفگ : نینمؤملا  ریما  هب  دومن .
؟ تسا عضوم  مادک  نیا  هک  دینادیم  نارای ، دومرف : داهن . ورف 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  هناحبس  قح  هک  میاهدمآ  فهک  باحصا  راغ  رد  رب  دومرف : هن . دنتفگ :
رب هتـساخرب  کی  کی  دینک . مالـس  دیزیخرب و  تفگ : سپ  3553224خ0 12 خ  ًابَجَع ». اِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْـصَأ  َّنَأ  »
ای کیلع  مالـسلا  دنتفگ : هدرک  میدقت  تساخرب ، نینمؤملا  ریما  نوچ  دندادن . مالـس  باوج  ار  یکی  چیه  دـندرک . مالـس  فهک  باحـصا 

؟ دندادن باوج  هچ  رهب  زا  میدرک  مالس  ام  نسحلا ، ابا  ای  دنتفگ : هباحص  نیقتملا . ماما  نییصولا و  ریخ  نینمؤملا و  ریما 
مینکن و مالـس  ام  دنتفگ : دیدادن ؟ مالـس  باوج  ار  ناشیا  ارچ  دـندرک  مالـس  لوسر  باحـصا  فهک ، باحـصا  يا  دومرف : نینمؤملا  ریما 

دیجم نآرق  رد  هناحبـس  قح  دیانیـسی . هط و  لآ  نینـسح  همطاف و  وت و  يدمحم و  یـصو  وت  و  یبن . ّیـصو  ای  یبن  هب  رگم  میهدـن  باوج 
: دیامرفیم

مکح هب  تسا  بجاو  نیلقث  رب  وت  تعاطا  دروآ و  دیاب  اجب  وا  نامرف  ار  ام  مییوا . ناگدنب  ام  4553224خ0 13 خ و  َنیِسایْلِإ » یلَع  ٌمالَس  »
: تفگ نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب  دنتشگ . شوماخ  هدرک ، هاگن  رگیدکی  هب  باحصا  میدرک . مالک  مالـس و  وت  هب  نآ  رهب  زا  لوسر ؛ ادخ و 

. دینیشنب دوخ  ياج  هب  مادکره 
رب اپ  هدمآ ، دورف  نینمؤملا  ریما  داهن . نیمز  رب  ریما  هدومرفب  یتعاس  زا  دعب  درب . اوه  هب  هتشادرب  داب  رادرب . طاسب  دومرف : داب  هب  ریما  میتسشن .

. میرازگیم زامن  تعکر  کی  هّللا  لوسر  اب  هک  دیزاس  وضو  دومرف  زین  ار  باحصا  هتخاس ، وضو  دش . رهاظ  نیریش  بآ  همـشچ  دز . نیمز 
لوسر دجـسم  رد  داهن ، ورف  نوچ  هن . ورف  تفگ : ینامز  زا  دـعب  درب . اوه  رب  هتـشادرب  ار  طاسب  ریما  تراشب  اب  تراشا  بجوم  هب  داب  هاگنآ 

يا دومرف : دش ، غراف  زامن  زا  نوچ  میدرازگ . لوسر  اب  رگید  تعکر  دوب ، هدرازگ  تعکر  کی  حبـص  زامن  زا  هکیلاح  رد  میتفای . ار  دوخ 
نایب نانچ  هتشذگ  هصق  سپ  دیآ . رتشوخ  وت  كرابم  ظفل  زا  نخس  نیلـسرملا ، دّیـس  ای  متفگ : مهد . ربخ  نم  ای  یهدیم  ربخ  ارم  وت  سنا ،

هکئـالم زاوآ  هک  دربیم  دـنلب  ردـقنآ  تشادیمرب ، ار  طاـسب  داـب  هک  یناـمز  تسا  لوقنم  طاـسب  باحـصا  زا  دوب . اـم  اـب  اـییوگ  هک  دومن 
. صقنت دز و ال  ّمهّللا  دمحم ». لآ  نانمشد  رب  دندرکیم  تنعل  هک  میدینشیم  ار  ینامسآ 

: تیب
ربنامرف داب  ار  وا  دوب  نامیلس  نوچمه  یلبدمآ  فهک  باحصا  بناج  بکرم ، متخاس  ار  ابص 

: تبقنم

لوسر شیپ  راوس ، هقان  رب  یسیع  ماصمص  وبا  هنیدم  رد  يزور  : » هک تسا  يورم  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  هیلع  اضر - ماما  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
توبن يوعد  امش  زا  سک  مادک  تفگ : هدمآ 
،ص:318 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ود ره  يادتقم  الوم و  دباتیم و  هدراهچ  بش  هام  وچمه  هک  ار  راونالا  هجو  بحاص  ینیبیمن  یبارعا ، يا  تفگ : یسراف  ناملس  دنکیم ؟
مکـش رد  هچ  دیآیم و  یک  ناراب  دش و  دهاوخ  یک  تمایق  وگب  يربمغیپ ، وت  رگا  تفگ : هدرک  رورـس  نآ  يوس  هب  ور  یبارعا  تسارس ؟

، لاحلا یف  تشگ . شوماـخ  5553224خ0 14 خ  يوَْهلا » ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو   » بحاـص مریمب ؟ اـجک  منک و  بسک  هچ  ادرف  تسا و  نم  هقاـن 
يردت ام  ادع و  بسکت  اذام   ] ٌسْفَن يِرْدَت  ام  َو  ِماحْرَْألا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  َو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  : » یلاعت هلوق  دروآ ؛ هیآ  نیا  لیئربج 

6553224خ0 15 خ ٌرِیبَخ ». ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  سفن ]
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نآ ییوا . یبن  لوسر و  وت  تسین و  ییادخ  یلاعت  يراب  زج  هک  قیقحت  هب  منک و  مالسا  تعیب  وت  اب  هک  نک  زارد  تسد  تفگ : ماصمص  وب 
و تسا . نم  هّمذ  رب  وت  زا  زاجح  دقن  نمی و  فیارظ  زا  رپ  مشچ  هایس  دیفس  مکش  خرس و  تشپ  هقان  داتشه  ماصمـص ، وبا  يا  دومرف : رورس 

نب دّمحم  ادخ  لوسر  دش  فرتعم  ّرقم و  میحّرلا . نمحّرلا  هّللا  مسب  تشون : ریما  سیونب . نومضم  نیا  هب  یکّـسمت  دومرف : نینمؤملا  ریما  هب 
هقان داتـشه  یـسیع  ماصمـص  یبا  زا  تسا  نم  هّمذ  رب  هک  روما  زاوج  لقع و  لامک  سفن و  تحـص  رد  فانم  دـبع  نب  مشاـه  نب  هّللا  دـبع 

تجح ماصمص  وبا  تفرگ . هاوگ  دوخ  رب  ار  باحصا  زا  یعمج  و  زاجح ؛ دقن  نمی و  فیارظ  زا  رپ  مشچ  هایس  دیفس  مکـش  خرـس و  تشپ 
. دندروآ نامیا  زین  شاهلیبق  تفر و  دوخ  هلیبق  دزن  هتفرگ ،

: تفگ دوب . هتفاتش  ّقح  راوج  هب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - دومن . تعجارم  هنیدم  هب  ضرق  بلط  يارب  زا  هاگدنچ  زا  دعب  نوچ 
هتفر و وا  شیپ  دـنداد . ناشن  ار  رکب  وبا  مدرم  تسا . بجاو  نید  يادا  یـصو ، رب  هک  اریز  دـنک ؟ ادا  ربمغیپ  نید  هک  تسیک  ربمغیپ  یـصو 

يزیچ يوـعد  تفگ : هنع - هّللا  یـضر  رکب - وـبا  درک . رهاـظ  تشاد  دوـخ  اـب  نینمؤـملا  ریما  طـخ  هب  هک  یکـسمت  دوـمن . بلط  نید  هجو 
بلاط یبا  نب  یلع  ار  نآ  هک  هلـصاف  هعاّرد  لدلد و  ّالا  میـس  هن  تشاذگ و  رز  هن  تفای ، تافو  لوسر  هّللا ! و  دجنگن . لقع  رد  هک  ینکیم 

رد هب  هتفرگ  ار  ماصمص  یبا  تسد  ناملس  درک . دهاوخ  ادا  نید  نیا  نم  یصو  هک  هداد  ربخ  ارم  لوسر  تفگ : ماصمص  وبا  دش . فرصتم 
زا ار  وت  ارم و  هک  تسیک  نیا  تفگ : ماصمـص  وبا  تسه ؟ ماصمـص  وبا  وـت  اـب  ناملـس ، يا  دوـمرف : دزب . رد  دروآ و  نینمؤـملا  ریما  هرجح 

لوسر هک  تسا  نآ  نیا  یناحبـس ؛ ثیداـحا  ینآرق و  صوصن  مکح  هب  تسا  یبن  یـصو  نیا  تفگ : ناملـس  دـناوخیم ؟ ماـن  هب  رد  بقع 
رشبلا ریخ  ّیلع   » و یسوم 8553224خ0 17 خ » نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا   » و اهباب 7553224خ0 16 خ » یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : » تفگ

نآ نیا  دوشن و  توـف  شزاـمن  اـت  دـندروآ  سپ  وا ، يارب  زا  هتفر  ورف  باـتفآ  هک  تسا  نآ  نیا  و  رفک 9553224خ0 18 خ » دـقف  یبا  نم 
هب هک  تسا  نآ  نیا  درک ؛ مالس  يو  رب  هبترم  تفه  باتفآ  راصنا ، رجاهم و  رابک  راغص و  روضح  هب  راربا  دّیس  دجسم  نحـص  رد  هک  تسا 
نآ نیا  درکن ؛ فلخت  تعیب  چـیه  رد  هرجـش و  تعیب  یکی  هبقع و  تعیب  یکی  تسب ، لوسر  اب  تعیب  ود  هدرازگ و  زامن  لوسر  اـب  هلبق  ود 

لام رهوج  ندعم  هک  تسا 
،ص:319 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رد یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  نیا  يدوبن ؛ يوفک  ار  همطاـف  يدوبن ، یلع  رگا  دومرف : لوسر  هک  تسا  نآ  نیا  تسا ؛ لوتب  جوز  لوسر و 
َو ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ  : » هدومرف وا  نأش  رد  زین  0653224خ0 19 خ و  َنوُوَتْسَی » ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  : » هدومرف يو  ّقح 

ْمَُهل : » هدومرف زین  1653224خ0 20 خ و  ِهَّللا » َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع 
اَهُّیَأ ای  : » هک هداتـسرف  همیرک  هیآ  نیا  وا  قح  رد  مخ  ریدـغ  زور  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  نیا  2653224خ0 21 خ و  اِیلَع » ٍقْدِص  َناِسل 

: هک هدومرف  دوخ  بیبح  سفن  هلهابم  زور  رد  زین  و  3653224خ0 22 خ ؛ َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 
ِۀَّنَْجلا ُباحْـصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يِوَتْـسَی  ـال  : » دومرف وا  قح  رد  یلاـعت  قـح  هک  تسا  نآ  نیا  4653224خ0 23 خ ؛ ْمُکَسُْفنَأ » َو  انَـسُْفنَأ  »

« ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » دومرف وا  لها  وا و  نأش  رد  زین  و  5653224خ0 24 خ ؛ َنوُِزئاْفلا » ُمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ 
َو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » هک دـش  لزاـن  شنأـش  رد  هیآ  نیا  داد و  لـیاس  هب  يرتـشگنا  عوکر  تقو  رد  هک  تسا  نآ  نیا  6653224خ0 25 خ ؛

. هرخآ یلا  7653224خ0 26 خ  ُُهلوُسَر »
مالـس زا  دعب  ماصمـص  وبا  میدـمآرد . هرجح  نورد  هب  هانپتیالو  هاش  تصخر  هب  هکنآ  ات  دومنیم  نایب  لیاضف  بقانم و  ناملـس  نینچمه 

. دوش رـضاح  هنیدم  نوریب  حابّـصلا  یلع  دنیبب ، لوسر  نید  ندرازگ  دهاوخیم  هک  ره  دینک  يدانم  هنیدـم  رد  دومرف : ریما  درک . نید  بلط 
یبا هب  دـنتفگ . هیلع - هّللا  ناوضر  نسح - ماـما  شوگ  هب  ياهملک  هدـمآرب ، رهـش  زا  دوخ  باـبحا  نادـنزرف و  اـب  نینمؤملا  ریما  رگید  زور 

هراظن قلخ  تفریم و  نسح  ماما  اب  ماصمـص  یبا  دوش . ادا  اجنآ  وت  نید  هک  ورب  گیر  ّلـت  نآ  کـیدزن  نم  دـنزرف  اـب  تفگ : مامـصمص 
زامن تعکر  ود  نسح  ماما  دندیـسر ، نوچ  دش ! دـهاوخ  لصاح  هچ  گیر  ّلت  زا  هک  دـندرکیم  هراشا  رگیدـکی  هب  ناقفانم  دـندرکیم و 
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رون زا  رطـس  ود  وا  رد  هک  دـش  رهاظ  نآ  زا  دیفـس  یگنـس  تفاکـشب و  ّلـت  دز . گـیر  ّلـت  رب  لوسر  ياـصع  هتفگ  دـنچ  ياهملک  هدرازگ 
، دز گنـس  نآ  رب  اصع  نسح  ماما  سپ  هّللا . یلو  یلع  هّللا  ّالا  هلا  ال  مود ) رطـس  هّللا ؛ لوسر  دّمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  لوا ) رطـس  دوب . روطـسم 

نآ دمآ . نوریب  دش  روکذم  هک  تیفیک  نآ  هب  هقان  داتشه  ات  دیشکیم  رتش  راهم  ماصمـص  ریگب . دومرف : ماما  دمآ . دیدپ  هقان  راهم  هتفاکش 
؟ دش ادا  لوسر  نید  دومرف : ریما  دروآ . نینمؤملا  ریما  شیپ  هدیشک  ار  اههقان 

دینادب موق ، يا  تفگ : هنب و  نم  نفک  رد  دسر ، تافو  ارم  نوچ  هک  درک  تیصو  هدرپس ، نسح  ماما  هب  هتفرگ  يو  زا  طخ  ریما  یلب . تفگ :
اّلم هدیرفآ ». گنـس  نیا  رد  حلاص  هقان  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  اههقان  نیا  یلاعت  ّقح  هک  دوب  هداد  ربخ  ارم  ادخ  لوسر  هک  دیـشاب  هاگآ  و 

: دیوگ هّللا - همحر  یمیلس - نسح 
ادا زجعم  هب  هدرک  ادخ  لوسر  ضرقادخ  لوسر  ضرق  ادا  زجعم  هب  هدرک 

افو  ار  یبن  دهع  درکن  سک  یلع  ریغدرکن  سک  یلع  ریغ  افو  ار  یبن  دهع 
،ص:320 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

: هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
ریما ای  تفگ : هدـمآ  شردارب  تفای . تافو  ناشیا  زا  یناوج  بلاـط . یبا  ياـهجاب  ینعی  موزخم ؛ ینب  زا  دوب  دـنچ  یلاـخ  ار  نینمؤملا  ریما  »

شربـق دومرف : یلب . تفگ : ینیبـب ؟ ار  وا  یهاوخیم  دوـمرف : منوزحم . تخـس  شتقراـفم  زا  نم  دوـمن و  تلحر  اـیند  زا  مردارب  نینمؤـملا ،
برع زا  وت  نالف ، يا  دومرف : ریما  يدرک . نابز  هب  دـمآرب  يزاوآ  دز . روگ  رب  ياپ  هدیـسر ، شربق  رـس  رب  ریما  داد ، ناشن  نوچ  تساـجک ؟

نم ناـبز  رد  رییغت  توف  زا  دـعب  تهج  نیا  زا  مدوبن ، امـش  تعباـتم  قبطرب  هکنآ  هطـساو  هب  تفگ : ینزیم ؟ فرح  يدرک  هب  ارچ  يدوـب ،
.« هتفر

: تبقنم

رد دوخ  يروص  تفالخ  ماّیا  رد  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماـما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
لها هویـش  دـینکیم و  لمع  تیلهاج  قیرط  رب  ناناملـسم ، يا  دـیوگیم : هدز  رـس  رب  تسد  هک  دـید  ار  يدوهج  تشذـگیم . هفوک  رازاب 

زا رپ  شوگزارد  تصـش  ارم  مناگرزاب و  درم  نم  تفگ : هدـمآ ؟ شیپ  تنحم  هچ  ار  وت  دوهج ، يا  تفگ : ریما  دـیرادیمن ؟ یعرم  مالـسا 
هب تفر و  دهاوخن  وت  لام  هک  رادعمج  رطاخ  دومرف : ریما  دندرب . تراغ  هب  قیرط  عاطق  متشذگ ، نیادم  طاباس  زا  نوچ  دوب . هشمقا  هعتما و 
نم شیپ  شیپ  ار  دوهج  تفگ : ار  هنانب  عبـصا  ربنق و  دش . راوس  هدرک  نیز  موش . راوس  مهاوخیم  هک  نک  نیز  ار  لدـلد  هک  دومن  رما  ربنق 
نج هک  دنیآرد  طخ  نیا  نایم  دومرف : ناشیا  هب  هدیـشک  یطخ  هعرقم  بیبش  هب  سپ  دوب  هدشمگ  لام  هک  یعـضوم  هب  ات  دـنتفریم  دـیربب .

نم و نایم  هک  يدهع  دـیهدن ، دوهج  نیا  ناشوگزارد  رگا  نایّنج ، يا  هّللا  و  تفگ : هدروآرد  نالوج  هب  ار  لدـلد  سپ  دـیابریم . ار  امش 
ادخ و رادربنامرف  ام  نیلسرملا ، دیس  یصو  ای  هک  دندروآرب  زاوآ  رابکی  هب  نایّنج  مزاس . هراپ  راقفلا  وذ  هب  ار  امـش  دوش . هتـسکش  تسامش 

هلاوح دوهج  هب  نینمؤملا  ریما  دش . ادیپ  ناصقن  مکیب و  اهراب  نامه  هب  شوگزارد  تصش  رذگرد و  ام  ریـصقت  زا  میاوت . عیطم  میلوسر و 
: تفگ هدومن 

وت و ماـن  لوسر و  ماـن  هک  دومن  ضرع  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  هب  هدـمآ  هفوک  هب  دوهج  نآ  سپ  یلب . تفگ : دوهج  دیـسر ؟ همه  وـت  لاـم 
دوهج یقیقش .»  » و رصن »  » نم نارسپ  مان  و  ایلیا »  » نم مان  تسا و  باط » باط   » تاروت رد  لوسر  مان  دومرف : تسیچ ؟ تاروت  رد  وت  نارـسپ 

«. هّللا لوسر  یصو  ّکنا  هّللا و  لوسر  دّمحم  ّنا  دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : دومن  قیدصت 
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،ص:321 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

لـضفا هیلع  تاـنیاک - دّیـس  تاـفو  زا  دـعب  يزور  : » هک تسا  لوـقنم  هیلع - هـّللا  ناوـضر  قداـص - رفعج  ماـما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مـه 
نزحلا تیب  هب  هنیدم  زا  ءانّثلا - ۀیّحتلا و  اهیلع  ءاسّنلا - ةدّیس  تمدخ  هب  هنع - هّللا  یـضر  یـسراف - ناملـس  تامیلـسّتلا - لمکا  تاولّـصلا و 

. تفر عیقب 
یلد هت  زا  تفگ : دنلوغشم . تخورف  دیرخ و  دتسوداد و  رد  تفگ : يدید ؟ نوچ  نم  ردپ  توف  زا  دعب  ار  هنیدم  لها  دیـسرپ : ءاسّنلا  ةدّیس 

یبن و ادخ و  ار  ناشیا  نطاب  لاح  دـننکیم ، ّتبحم  تّدوم و  راهظا  رهاظ  هب  تفگ : مسرپیم . دـنراد  نم  جوز  اب  هک  8653224خ0 27 خ 
دیدـپ رامثا  و ]  ] تفاکـش هناد  دـیرفآ و  شتآ  بآ و  داب و  كاخ و  زا  ار  نایمدآ  هک  ییادـخ  نآ  هب  ناملـس ، يا  تفگ : دـنناد . وکین  یلو 

نیلوا و قلخ  ار  وا  هک  دریمن  ام  ناتـسود  زا  یکی  چیه  دنیبن و  یهجو  حبق  اب  ترخآ  ملاع  رد  ار  ام  نانمـشد  هک  دریمن  هدیرفآ  چیه  دروآ ،
؟ دنک هزات  رقف  بابلج  هک  دیاب  دنک ، ام  یتسود  يوعد  هکره  دومرف : هک  يدینـشن  مرهوش  زا  ناملـس ، يا  دننیبن . یتروص  نسح  اب  نیرخآ 

ظفّللاب اظفل  دوب  هدش  روکذم  ءاسّنلا  ةدّیـس  وا و  نایم  هچره  دـمآ و  براغملا  قراشملا و  ماما  هک  میدوب  هملاکم  نیا  رد  ام  دـیوگ : ناملس 
هب دوخ  كرابم  يادر  میتشذگب ، قدنخ  زا  هدش  نوریب  هنیکـس  هنیدـم  زا  نوچ  مدـش . ناور  ایب . نم  هارمه  ناملـس ، يا  دومرف : هدومن  نایب 

. اشگب مشچ  دومرف : هتفرگرب  نم  يور  زا  ادر  ینامز  زا  دعب  مدومن . مایق  هدومرفب  ایب . نم  اب  هن و  مه  رب  مشچ  دومرف : هدنکفا  نم  يور 
. درک مالس  دمآ  يو  دزن  هداهن ، هچب  اجنآ  یناطق  دمآرد . مرظن  هب  هورم  افص و  مداشگب ، مشچ  نوچ 

: دومرف سپ  نیلسرملا . ریخ  یصو  ای  مالّسلا  کیلع  تفگ : يو  درک ، مالـس  مود  راب  نینمؤملا . ریما  ای  مالّـسلا  کیلع  تفگ : باوج  رد  وا 
دهشا هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  قح  هب  تفگ : حیصف  نابز  هب  ناطق  هناد ؟ هن  تسا و  بآ  هن  اجنیا  هک  ياهتخاس  نکسم  اجنیا  رد  هچ  يارب  زا 

. مدرگ باریس  ریس و  منک ، تنعل  وت  نانمشد  رب  موش ، هنسرگ  نوچ  هک  هّیلو  ایلع  ّنا  دهشا  هّللا و  لوسر  دّمحم  ّنا 
.« میدمآ زاب  هنیدم  هب  میدوب  هتفر  هک  نانچمه  ارم . ناّبحم  نایلاوم و  داب  هدژم  ناملس ، يا  دومرف : تعجارم  ماگنه  نینمؤملا  ریما  سپ 

: تبقنم

. هداتفا دـید  ياهّلک  لباب  نیمز  رد  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  لوقنم  هیلع - هّللا  ناوضر  قداص - رفعج  ماما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
دّمحم یـصو  مایـضترم ، یلع  نم  دومرف : ریما  مدوب . تیـالو  نـالف  کـلم  نـالف  نب  نـالف  نم  تفگ : یتـسیک ؟ وـت  همجمج ، يا  دیـسرپ :

ریخ و زا  رخآ  ات  لوا  زا  هدمآ  نخس  رد  هّلک  يدروآ . لمع  هب  يدید و  تایح  رد  هچنآ  نک  ملکت  نم  اب  یفطصم ،
،ص:322 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

همجمج دجسم  هب  یّمسم  هتخاس ؛ يدجسم  هدرک ، هملاکم  ریما  اب  هلک  هک  عضوم  نآ  رد  دومن و  ضرع  کیهبکی  دوب  هتشذگ  هتفر و  رش 
.« دنیامنیم تلئسم  تاجاح  تاجاحلا  یضاق  زا  دننکیم و  زامن  هتفر  هّللا  قلخ  هک  هتفای  راهتشا  ردقنآ  نیمزرس  نآ  رد  دناهدینادرگ و 

: تبقنم

هب نالـسرا  بلا  ناطلـس  ردپ  دواد  ریما  هک  دندرک  لقن  ناسارخ  لها  زا  یتعامج  : » هک تسا  لوقنم  رجنـس  نامثع  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
. دومنیم هجنر  تفرگ و  رانید  رازه  دـص  هتخاس  سوبحم  ار  وا  هداـهن  یتمهت  يولعلا  هّللا  دـبع  نب  یلع  نب  هّللا  دـبع  نب  یلع  وبا  دّیـس  نبا 

هچنآ تسا و  نم  دنزرف  نک ، اهر  ار  یلع  وبا  تفگ : هداد  ودب  روفاک  زا  رپ  هشیـش  هک  دـید  باوخ  رد  ار  نینمؤملا  ریما  دواد  اهبـش  زا  یبش 
ریـشمش هتـسشن  یبسا  رب  ریما  هک  دید  باوخ  رد  رگید  بش  تشگ . شـشومارف  هروکذم  هعقاو  دش ، رادیب  نوچ  نک . درتسم  هتفرگ  يو  زا 
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رس دندوب ، یلع  وبا  دّیـس  لّکوم  هک  سک  راهچ  و  نک . اهر  ار  وا  تسا ؟ نم  دنزرف  یلع  وبا  دّیـس  هک  مدوب  هتفگن  وت  هب  دیوگیم : هدیـشک 
اهر ار  یلع  وبا  دـش ، رادـیب  نوچ  تفرگ . شپت  داتفا و  وا  شیر  زا  ياهمین  هک  دز  دواد  يور  رب  هچناپط  هدرک  ادـج  ریـشمش  هب  اـهنآ  نت  زا 

سوبحم یلع  وبا  دیس  هک  هناخ  رد  يآرد  دنتفگ : دیـسرپ . ناشیا  ناردپ  لاح  هدناوخ ، ار  نالکوم  نادنزرف  داد و  يو  هب  ار  شلام  هدرک و 
.« درک حرش  ار  باوخ  هدش ، تسار  نآ  ماهدید و  نم  هک  تسا  یباوخ  نیا  تفگ : دواد  هدرک . ادج  نت  زا  ار  اهنآ  رس  یسک  بشما  دوب ،

: تبقنم

؟ يراد دای  یقراخ  چـیه  نینمؤملا  ریما  زا  مدیـسرپ : يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  : » هک تسا  لوقنم  ریبّزلا  نبا  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
زامن تعکر  ود  راـنک  تخرد  نیا  ریز  رد  نم  هک  دـیورب  امـش  دومرف : میتفریم . شتمدـخ  رد  هباحـص  زا  رفن  دـنچ  اـب  يزور  یلب . تفگ :

بجعت رد  اـم  دوجـس و  عوکر و  رد  وا  هب  درک  یهارمه  هک  ار  تخرد  مدـید  هّللا ! و  دـش . لوغـشم  زاـمن  هب  میدـش  ناور  نوچ  مرازگیم .
ضغبم نعلا  ّمهّللا  دـندناوخیم . دورد  زین  تخرد  ياههخاش  دّـمحم . لآ  دّـمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  تفگ : دـش ، غراف  ات  میداتـسیا  هدـنام 

.« نیمآ دنتفگ : هلمج  اههخاش  دّمحم . لآ  دّمحم و 

: تبقنم

یتخرد هب  متفریم . روقاـع ]؟[  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  اـب  : » هک تسا  لوقنم  ینادـمه  روعا  ثراـح  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
تخرد نآ  هب  تسد  ریما  دوب . هدش  کشخ  هک  میدیسر 

،ص:323 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هک ردق  ره  مدروخ و  دورما  نآ  زا  نم  دروآ و  راب  دورما  دش ، زبس  مدـید  ار  تخرد  هّللا ! و  دـشاب . وت  رب  رمث  هکنانچ  وش ، زبس  تفگ : هدز 

.« تشاد هویم  دوب و  زبس  روطنامه  مدید ، ار  تخرد  نآ  رگید  زور  نوچ  مدیچ . متساوخ 

: تبقنم

هاگان دـناوخیم . هبطخ  هدـمآرب  هفوک  ربنم  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  لوقنم  ثراح  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
نالک و تیاغ  هب  دـید  يرام  تفر ، هیواز  کیدزن  ربنق  رآ . نم  شیپ  تسا  هیواز  نآ  رد  هچنآ  ورب  تفگ : ار  ربنق  داـتفا . ياهیاوز  رب  شرظن 
9653224خ0 و ]  ] تشگزاب هتفگ  یفرح  ترضح  نآ  هب  هداهن  شـشوگ  رب  نهد  هدمآرب ، ربنم  رب  هتـسج  شتـسد  زا  رام  تفرگرب ، بیهم .

: دومرف دندرک . بجعت  مدرم  تسیرگب . هدرک  هشیدنا  یتعاس  نینمؤملا  ریما  دش . بیاغ  28 خ 
ادخ لوسر  اب  رام  نیا  دومرف : میدرک ! هدهاشم  هبیرغ  هعقاو  نینچنیا  هک  میرادن  بجع  نوچ  دـنتفگ : نامدرم  نامدرم ! يا  دـیرادم  بجع 

تعاطا یضعب  نایامش  هک  سوسفا  تسا و  نم  داقنم  عیطم و  ور  نآ  زا  ملوسر  یصو  نم  نوچ  هک  نم  تعاطا  دایقنا و  هب  دوب  هدرک  تعیب 
!« دش دیناوتن  يرام  ربارب  هک  دیرادب  یمرش  هن  یضعب  دینکیم و  نم 

: تبقنم

هاـگان دـناوخیم . هبطخ  هفوـک  ربـنم  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  هعمج  زور  : » هک تسا  لوـقنم  ثراـح  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
یفرح نینمؤملا  ریما  شوگ  هب  هدرک  زارد  ار  دوخ  هتفر  ربنم  هیاپ  رب  دش . ناور  هدمآرد  دجـسم  رد  زا  دوب  رتش  رـس  نوچ  شرـس  هک  ینابعث 

ریما رحـس . هب  بوسنم  یـضعب  دندرک و  قراخ  هب  نیقی  یعمج  دش . بیاغ  سپ  داد ، باوج  تفگ و  باوج  شتغل  هب  زین  ریما  تفگ . دنچ 
نیا سنا و  نج و  نایم  منکیم  همکاـحم  میوا ، یـصو  هک  نم  تسا و  سنا  نج و  رب  ثوعبم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دومرف :
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میهفت نم  تسیچ ، مکح  دنتـسنادیمن  دش و  رایـسب  شزیرنوخ  هکنانچ  هدیـسر  مه  هب  ناشیا  نایم  یتموصخ  دوب و  نج  موق  یـضاق  ردژا 
.« مدرک وا  هب  قح  مکح 

مان لیفلا  باب  دنتـسب  لیف  اجنآ  رد  نینمؤملا  ریما  مغرهب  هیما  ینب  دـهع  رد  دـش و  مان  ناـبعّثلا  باـب  ار  باـب  نآ  زور  نآ  زا  دـیوگ : فلؤم 
. دنتفگیم نابعّثلا  باب  نامه  نامدرم  اما  دندرک 

: تبقنم

هاـگان دوب . هداتـسیا  دـسا  ینب  ناتـسروگ  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  لوقنم  ثراـح  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
ریما دندش . مهوتم  شتبیه  زا  راّضح  دمآ . شفرط  هب  يریش 

،ص:324 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
درگ زاب  دومرف : هدینادرگ  شتشپ  رب  تسد  ریما  درک . زاغآ  يراز  عرضت و  هداهن  ریما  ياپ  هب  رـس  هدمآ  ریـش  هدومن ، ناشیا  توکـس  هب  رما 

.« دیدرگزاب هدومن  حاحلا  ریش  ناسر . عابس  عیمج  هب  نم  زا  ار  نخس  نیا  ایم و  دعب  نم  یلاعت . يادخ  نامرف  هب 

: تبقنم

ریما رّونم  دـقرم  فاوط  تهج  هتـشادرب  مردـپ  يزور  تیلوفط  ماـیا  رد  ارم  : » هک تسا  لوقنم  دـباعلا  نب  دّـمحم  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
هدش مهلم  ارهاظ  تسا . ماقم  نآ  هجوتم  زین  وا  دوب و  حورجم  شتسد  هک  ار  يریش  مدید  هار  يانثا  رد  دربیم . ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا -

.« دیدرگ زاب  هتفای  افش  هدیلام ، ریما  دقرم  هب  ار  حورجم  تسد  ریش  سپ  دناسر . ریما  تبرت  هب  دوخ  تسد  هکنآ  هب 

: تبقنم

ّبـس هک  دیبلط  هتـشون  ياهمان  ارم  دوب ، ماش  لماع  هک  ناورم  کلملا  دبع  نب  دـلاخ  : » هک تسا  لوقنم  بویا  یبا  زا  روکذـم  باتک  رد  مه 
بلط نم  زا  دوب  یحمج 0753224خ0 29 خ  فلخ  یبا  نادـنزرف  زا  هک  ناوفـص  نبا  متخیرگ و  متفای  عـالطا  ینعم  نیا  رب  نم  منک . ریما 

ور هدمآرب  ربنم  رب  دلاخ  تقفاوم  هب  تفر و  هنیدم  هب  هدایپ  لیم  راهچ  مدادن ، نوچ  دیوگ . ازـسان  ار  ریما  هتفر  دـلاخ  شیپ  هک  دومن  بکرم 
منکیم و ّبس  ناـمثع  نوخ  بلط  يارب  زا  وت  لوـسر  وـت و  تبحم  يارب  زا  ضحم  ادـنوادخ ، تفگ : هدوـمن  ّبس  رد  عورـش  هدرک  هلبق  هب 

: دیوگ يوار  رشاخ . رگم  تسنادیمن  ار  یلع  لوسر 
ییوگ غورد  رگا  تفگ : هدمآ ، نوریب  اجنآ  زا  زاوآ  هتفر  زاب  مه  زا  لوسر  ربق  هک  دیدرگ  هبلغ  وا  رب  باوخ  دوب . هتسشن  دجـسم  رد  يدرم 
يزیچ زیخرب  تفگ : دوخ  رسپ  هب  هدمآ  دورف  ربنم  زا  1753224خ0 30 خ  انیبان ]  ] ناوفص نبا  دانک . روک  ار  وت  ادخ  داب و  وت  رب  ادخ  تنعل 

وت يازج  نیا  تفگ : هدش ؟ ادیپ  یملظ  ای  هدیسر  ییالب  دیسرپ : رسپ  زا  دروآ ، نوریب  دجسم  زا  ار  وا  نوچ  شرسپ  منک . نآ  رب  هیکت  ات  هدب 
همه رب  لوسر  ادخ و  مکح  هب  وا  یتسود  هک  يدرک  یسک  تناها  یتفگ و  غورد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - ربنم  رب  هک  تسا 

.« دیدیمن چیه  هکنانچ  دوب ؛ روک  رمع  رخآ  ات  وا  تسا و  ضرف  نانمؤم 

: تبقنم

یناـک نامیلـس  هاـش  شیپ  اـجنآ  ياـهقف  زا  یکی  سلجم  زا  يزور  : » هک تسا  لوـقنم  میحرلا  دـبع  نـب  نیـسح  زا  روکذـم  باـتک  رد  مـه 
بقانم یـضعب  متفگ : دوب ؟ روکذـم  هچ  تفگ : هیقف . نالف  سلجم  زا  متفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  تفگ : نامیلـس  متفر . 2753224خ0 31 خ 

منک نایب  وت  هب  هّللا ! و  تفگ : نینمؤملا . ریما 
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،ص:325 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هنیدم لها  هک  دوب  هدمآ  شبنج  رد  عیقب  ناتسروگ  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  تفگیم  هک  مدینش  یـشیرق  زا  هک  ریما  لیاضف  زا  یتلیـضف 
نکاس شبنج  زا  ار  روبق  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  دننک ؛ اعد  يو  اب  قلخ  هک  هدمآ  نوریب  هنیدـم  زا  هنع - هّللا  یـضر  رمع - دـندمآ . دایرف  هب 

دوخ نطاوم  زا  هک  دندومن  ررقم  بارطضا  رارطضا و  يور  زا  هنیدم  لها  دیـسر . رهـش  ياهراوید  کیدزن  ات  دشیم  رتدایز  هزور  ره  دنک .
. دوشیم ناریو  رهش  نیاربانب  هدش ؛ ادیپ  هلزلز  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : هدمآ  نینمؤملا  ریما  شیپ  باحصا  زا  یتعامج  اب  رمع  سپ  دنیآرب .
ریما دندمآ . رـضاح  دنوش . رـضاح  لوسر  باحـصا  زا  سک  دص  دومرف : نینمؤملا  ریما  دارم . ملاع  دص  تسراک و  رد  وت  زا  هجوت  کی  ع :

زین هنیدـم  لها  تشاد و  دوخ  اب  دـیزگرب  ار  هریغ  دادـقم و  رـسای و  رامع  يرافغ و  رذ  وبا  یـسراف و  ناملـس  لثم  رفن  هد  سک  دـص  نآ  زا 
. دندومن تقفاوم 

زا مدرم  دـش و  نکاس  هلزلز  ار ؟ وت  تسا  هدوب  هچ  کلام ؟ کـلام ، کـلام ، تفگ : راـب  هس  هدز  نیمز  رب  ياـپ  دیـسر ، عیقب  ناـیم  هب  نوچ 
نیا زا  ارم  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - دّمحم  نم  ردارب  قیقحت  هب  دومرف : سپ  دندرک . اعد  هدـش  غراف  نطو  يالج  هغدـغد 

. دوب هداد  ربخ  هلزلز  مدرم و  هثاغتسا  تیعمج و 
هب رعشم  لیوأت ، بسح  هب  3753224خ0 32 خ  ۀلزلز » اذا   » هروس : » هک تسا  لوقنم  مالّـسلا - مهیلع  نیموصعم - همئا  ترـضح و  نآ  زا  و 

نیمز رب  ناسنا  دوش  هلزلز  نوچ  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  تراـبع  ناـسنا  ( 32 « ) اَهل ام  ُناْسنِْإلا  َلاـق  َو  : » یلاـعت هلوق  تسا . هصق  نیا 
»؟ کلام کلام ؟ کلام ؟ دیوگ :

: تبقنم

رازه داتشه  غلبم  تفای و  تافو  يراصنا  هّللا  دبع  یبا  باّطخلا ، نب  رمع  باحصا  هودق  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
. هلاس هس  يرسپ  دنام و  هکرت  وا  زا  رانید 

هک دید  يزور  تفای . عالطا  یعرـش  یلقع و  تافیلکت  هب  دش  هلاس  هدزاود  رـسپ  نوچ  درک . رهوش  یناوج  تیرـشب و  ياضتقم  هب  شتروع 
نوچ تروع  یهدیم ؟ ریغ  هب  ارم  لام  هک  ادخ  زا  يرادیمن  مرـش  ینعی  هّللا . نم  یحتـسی  ال  تفگ : دزیریم . رهوش  نماد  هب  مرد  شردام 

دبع یبا  هک  ياهدیرخ  مرد  مالغ  هکلب  یتسین  نم  نطب  زا  هّللا و  دبع  یبا  بلـص  زا  وت  تفگ : رـسپ  هب  دش  دهاوخ  صغنم  شیع  هک  تسناد 
. درب نامز  هفیلخ  دزن  ارجام  رـسپ  دوب . هدـیمان  يدـنزرف  هب  هدـیرخ  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - دّـمحم  ناـیزاغ  زا  ار  وت  هّللا 
. تشاد رـضاح  هدیناسر  مه  هب  مرد  دصتفه  هب  دوخ  يوعد  توبث  تهج  هب  بذاک  هاوگ  تفه  دـش ، ربخ  رـسپ  ندـش  یثاغتـسم  زا  تروع 

لام ارچ  تروع ، يا  تفگ : دـمآ ، نوچ  داتـسرف . تروع  بلط  هب  ار  حـلفا  هفیلخ  دومن ، زاب  لاح  تقیقح  هفیلخ  تمدـخ  هب  كدوک  نوچ 
، دشاب وت  نیباک  هچنآ  ینکیم ؟ فرص  كدوک  نیا 

،ص:326 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رد ار  بذاک  دهاش  تفه  نآ  تسا و  هّللا  دبع  یبا  هدیرخ  مالغ  كدوک  نیا  تفگ : تروع  راذگاو . رـسپ  هب  همتت  وت و  لام  زا  کی  تشه 

. دندومن تداهش  يادا  وا  لوق  قباطم  ناشیا  دروآ . رضاح  عرّشلا  راد 
. دیـسر تکاله  هب  بیرق  هک  دـش  رازن  راز و  نانچ  دـنام ، دـیق  رد  هام  راهچ  یتیاور  هب  هاـم  ود  تدـم  نوچ  داتـسرف . نادـنز  هب  ار  كدوک 

شلاح رب  نابهگن  دنز . نم  رب  یمیـسن  ات  ياشگب  رد  هدـنامن ؛ شیب  یـسفن  نم  زا  هجاوخ ، يا  تفگ : نابهگن  هب  مامت  یگتـسکش  هب  يزور 
رد لغ  دید  ار  وا  هدمآ ، بناج  نآ  هب  رمع  نب  ۀمجش  وبا  هاگان  هک  دوب  هتسشن  هداهن  رس  هودنا  يوناز  رب  كدوک  دوشگب . رد  هدومن  محرت 

؟ ياهدش تبوقع  بجوتسم  یکدوک  نیدب  هک  ياهدرک  هچ  تفگ : ندرگ .
. هتشاد لاح  نیدب  ارم  هدرک و  لامیاپ  وت  ردپ  مدرک ، بلط  ردپ  لام  اما  ماهدرکن  یهانگ  تفگ :
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. دنراذگیمن تفگ : یبای . تاجن  شاهلیسو  هب  هک  ور  یلع  یضترم  شیپ  تفگ : همجش  وبا 
. داتفارد ور  هب  هدـیزغل و  یناوتان  زا  شیاپ  دیـسر ، یلع  نینمؤملا  ریما  هرجح  هب  کیدزن  نوچ  درک . صالخ  ار  وا  هدـش  نماـض  همجـش  وبا 
هب ار  لاوحا  هّمتت  مايراصنا و  هّللا  دبع  یبا  رـسپ  نم  تفگ : دومن . شلاح  راسفتـسا  ینابرهم  فطلت و  عاونا  هب  هتـشادرب  نیمز  زا  ار  وا  ریما 

ربنق هب  سپ  دوب . هدرک  لوسر  تمدـخ  رد  نآرق  متخ  داتفه  وت  ردـپ  دومرف : هتـسیرگ  هّللا  دـبع  یبا  مان  عامتـسا  زا  ریما  دومن . نایب  لیـصفت 
تـسد هب  ار  وا  تسد  سپ  دومن . ماـیق  هدومرفب  ربنق  نادرگ . سّبلم  دیفـس  ساـبل  هب  هداد  لـسغ  نک و  رود  شپـش  میتـی  نیا  رـس  زا  تفگ :

نایب لاح  تقیقح  هنع - هّللا  یضر  رمع - يداد ؟ ریغ  هب  میتی  نیا  لام  ارچ  صفح ، ابا  ای  تفگ : هدمآ  عرّـشلا  راد  هب  هتفرگ  دوخ  تسرپقح 
وا يدش ؟ نمشد  دوخ  یقیقح  دنزرف  اب  ارچ  تروع ، يا  دومرف : دندروآ ، نوچ  دیرآ . رضاح  ار  تروع  نآ  دومرف : هدش  مسبتم  ریما  دومن .

؟ دیهدیم هاوگ  هچ  دیسرپ : ریما  تخاس . رـضاح  ار  روکذم  نادهاش  تروع  دومن . لودع  دوهـش  بلط  ریما  دوب . ّرـصم  ّرقم و  دوخ  لوق  رب 
هدومن مسبت  ریما  مناجنریمن . هجویب  یـسک  نم  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : هفیلخ  دـندومن ، رارکت  دـندوب ، هتفگ  ناـمز  هفیلخ  روضح  رد  هچنآ 

نوخ دندز و  گر  ار  تروع  پچ  تسد  ار و  كدوک  تسار  تسد  دومرف : دندروآ  نوچ  دنروایب . یتشط  دننک و  رضاح  ار  داّصف  دومرف :
هب دمآرب  تشط  زا  همزمز  نیا  دیمد . هدـناوخ  ینـسح  ءامـسا  زا  یکی  هتخادـنا  تشط  نآ  رب  كرابم  يادر  سپ  دـنتفرگ . تشط  رد  ود  ره 

هدهاشم زا  راّضح  ماهدومن . اربت  يویند  ضارغا  ربانب  مدنزرف . نیا  یقیقح  ردام  نم  نیلسرملا ، ریخ  یـصو  نینمؤملا و  ریما  ای  هک  دنلب  زاوآ 
، هدومن ریزعت  ار  بذاـک  ناـهاوگ  تروـع و  نآ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  هدوـمرفب  سپ  دـندش . ریحتم  بجعتم و  هبیرغ  هعقاو  نیا 

.« دندرک هلاوح  شرسپ  هب  هّللا  دبع  یبا  هکرت 
،ص:327 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

دجـسم هب  باّطخلا  نب  رمع  باحـصا ، هودـق  نامز  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
قح تمحر  هب  ناملـس  یخا ، اـی  هک  هدوـمرف : نم  هب  هعقاو  رد  بشما  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  رورـس - نآ  تـفگ : هدـمآرد  هنیدـم 
مایق شتامهم  فیاظو  هب  ات  موریم  نیادـم  هب  رورـس  نآ  تیـصو  هب  اـنب  نک . زاـمن  يو  رب  هدومن  ماـیق  شنیفکت ، زیهجت و  هب  ورب  هتـسویپ ؛

زا شنفک  یلع ، ای  تفگ : فافختـسا  ازهتـسا و  يور  زا  ناشیا  زا  یکی  دندومن . راکنا  یخرب  دندرک و  قیدصت  باحـصا  زا  یـضعب  میامن .
. دندمآ نوریب  هنیدم  زا  ریما  تعباتم  هب  باحصا  زا  یعمج  سپ  تسا . ینغتسم  نفک  نیا  زا  وا  دومرف : ریما  ریگب . لاملا  تیب 

نیادـم رد  موحرم  ناملـس  دومرف : هدـش  رـضاح  هنیدـم  دجـسم  هب  رهظ  زامن  زا  شیپ  هدـش  یفتخم  ناشیا  راظنا  زا  راـبکی  هب  نینمؤملا  ریما 
خیرات نالف  رد  ناملس  هک  دمآ  نومضم  نیا  هب  یبوتکم  نیادم  زا  یتدم  زا  دعب  ات  دنتـشادیم  خیرات  راکنا  لها  زا  یـضعب  متخاس . نوفدم 

.« دش بیاغ  رظن  زا  هتخاس  شنوفدم  هدرازگ ، هزانج  زامن  هدومن و  نیفکت  هدش  ادیپ  ارحص  زا  يدرم  دش . یفوتم  زور  نالف  و 
روطسم ةّوبّنلا  دهاوش  رد  هچنانچ  تسا ؛ فالتخا  ربخ  باحصا  ریس و  بابرا  نایم  هنع - هّللا  یـضر  ناملـس - توف  نامز  رد  دیوگ : فلؤم 

- یعفاش ماما  تیاور  هب  ریّـسلا  بیبح  بحاص  و  تفای ». تافو  نیادـم  رد  هنع - هّللا  یـضر  نافع - نب  نامثع  تفالخ  لیاوا  رد  : » هک تسا 
تـشرس ربنع  تشهب  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تفالخ  مایا  رد  ترجه  زا  نیثالث  ۀنـس و  هنـس  رد  : » هک درآیم  هیلع - هّللا  ۀمحر 

.« تفاتش

: تبقنم

هجوتم مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  نوچ  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ناوضر  يرکسع - نسح  ماما  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
نوچ لاحلا ، دنتفگ : هتـسناد  تمینغ  تصرف  ناقفانم  تخاس ، دوخ  بانم  بیان  ماقم و  میاق  هنیدم  رد  ار  نینمؤملا  ریما  دـش و  كوبت  هوزغ 
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هدنک قیمع  یهاچ  ریما  هار  رد  ناتخبروش  زا  يرفن  دنچ  سپ  تسا . رسیم  تلوهـس  هب  ناشیا  يانفا  دناهدیزگ ، تقرافم  مه  زا  ردارب  ود  ره 
رس رب  هتخاس  سوبلم  هایس  سابل  هب  ار  رفن  هدراهچ  دندوب ، رورس  نآ  باکر  رد  هک  قافن  بابرا  زا  یعمج  دندیـشوپ و  كاشاخ  سخ و  هب 
رب رورس  نآ  هب  هاچ  تابقع و  ربخ  ع - لیئربج - دنروآرد . ياپ  زا  ار  رورـس  نآ  هکّربتم  هقان  هک  دندناشن  هزیرگنـس  زا  رپ  ياهّهبد  اب  هبقع 

هب نانمؤم  زا  یعمج  اب  نینمؤملا  ریما  نوچ  دومن و  نایب  لیصفت  لیبس 
،ص:328 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

وت هار  رـس  رب  هک  نینمؤملا  ریما  ای  شاب  هاگآ  تفگ : دوخ  تغل  هب  هدرک  ریما  يوس  هب  ور  لدـلد  دندیـسر ، هاچ  نآ  رـس  رب  لوسر  لابقتـسا 
هداهن كاشاخ  رب  اپ  لدـلد  دـش . دـهاوخ  ربارب  نیمز  اب  هاچ  هک  وش  ناور  وت  دومرف : ریما  دـناهدرتسگ . كاشاخ  يو  رب  دـناهدنک و  یهاـچ 

ادخ ربمغیپ  هک  دـینک  كاپ  كاشاخ  زا  ار  هار  هدومرف ، باکر  نامزالم  هب  ریما  دـندنام . بجعتم  دـندوب  نیمک  رد  هک  ییادـعا  تشذـگب .
سک یس  لدلد  تفگ ؟ هک  دنک و  هک  هاچ  نیا  دیـسرپ : لدلد  زا  ترـضح  نآ  دش . رهاظ  قیمع  یهاچ  دنتفرگرب ، كاشاخ  نوچ  دیآیم .

. دناهدرک راک  نیا  مه  قافتا  هب  هک  داد  ناشن  ار 
هب زین  رورس  نآ  هدومرف و  یحو  ار  وا  یلاعت - هناحبس و  قح - دومرف : ریما  نک . مولعم  رورس  نآ  هب  ار  هیضق  نیا  هک : دندرک  ضرع  راضح 

ار وا  یلاعت  هّللا  دنتـشاد و  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هنیدـم  رد  هک  قاـفن  باـبرا  دـیک  زا  هداد  ربخ  ارم  لـیئربج  تفگ : دوخ  باـکر  باحـصا 
. تشاد روصنم  ظوفحم و 

لوسر تمزالم  هب  باحصا  زا  یعمج  اب  ریما  انثا  نیا  رد  دننکیم . ناهن  ام  زا  هدیسر و  یلع  توف  ربخ  هک  دنتـشادنپ  هتـشادن  رواب  نافلاخم 
. دنراد مات  یتراهم  رحس  رد  یلع  دمحم و  دنتفگ : هدومن  رحـس  رب  لمح  نانوعلم  نآ  هدیناسر  يوبن  سدقم  ضرع  هب  هعقاو  تروص  هدمآ 

رسای رامع  دیشکیم و  مامز  نامیلا  نب  ۀفیذح  دناریم و  هقان  ناملس  دیسر . هبقع  یحاون  هب  بش  رخاوا  هدش ، هنیدم  هجوتم  رورس  نآ  سپ 
. دندیمرن الـصا  اههقان  دـندیناطلغب  گنـس  زا  رپ  ياهّهبد  دـندوب  هبقع  يالاب  هک  ّلاض  هفیاط  نآ  زا  رفن  هدراهچ  تفریم و  راسی  نیمی و  هب 

اصع ندز  زا  دعب  هک  دومرف  رسای  رامع  هب  یتیاور  هب  دننز و  ناشیا  نارتش  رب  اصع  هتفر ، هبقع  يالاب  رب  هک  درک  هراشا  هفیذح  هب  رورـس  نآ 
هک دننادب  قلخ  ات  دشن  هب  ناشیا  مخز  دندوب ، تایح  دیق  رد  ات  دش و  حورجم  ناشیا  ياضعا  هکنانچ  دـنتخادنا ؛ نیمز  رب  ار  ناقفانم  نارتش 

.« تسا هبقع  دیک  تمالع 

: تبقنم

هدباع دوب  یتروع  مان  هورق  ّما  هنع - هّللا  یضر  قیدص - رکب  یبا  قیدنّزلا  هرفکلا و  لتاق  نامز  رد  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
فیـصوت و بقانم و  لیاضف و  نوچ  داد . يور  هثحابم  هرظانم و  قافن ، بابرا  ياینغا  زا  یکی  اب  ار  وا  يزور  تیب . لها  هدقتعم  هحلاص و  و 
هک دز  شنادـنچ  هداـهن ، يو  رب  نیخیـش  ّبس  تمهت  قفاـنم  نآ  تفگ ، رایـسب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - تیب  لـها  فـیرعت 
هب زور  نآ  ریما  دمآ ، ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  لزان  ضویف  لزنم  هب  هتخاس  نوفدم  هناعتسا  هثاغتسا و  زا  دعب  شرهوش  دش . كاله 

رامشیب حاحلا  يراز و  هیرگ و  زا  دعب  هدومن  تمزالم  تعجارم  هار  يانثا  رد  دیدرگ . ناور  شتمدخ  هب  دوب  هدومرف  فیرـشت  يرق  يداو 
ای توملا و  دـعب  سوفّنلا  یحم  ای  مهّللا  تفگ : هدرازگ  زامن  تعکر  ود  هتفر  شربق  رـس  رب  نینمؤملا  ریما  دـیناسر . ضرع  هب  هعقاو  تروص 

، توفلا دعب  تاسرّدلا  ماظعلا  یشنم 
،ص:329 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هدنز هتخیر ، مه  زا  ياهناوختسا  هدنزیگنارب  يا  ندرم و  زا  دعب  اهسفن  هدننک  هدنز  يا  ینعی  كاصع . نمل  ةربع  اهلعجا  هورق و  ّما  انل  یحا 
رد یفاکش  درک  يو  ربق  هب  هاگن  نآ  زا  دعب  ار . وت  تسا  هدش  یصاع  هک  سک  نآ  يارب  زا  هیبنت  ار  وا  نادرگب  ام و  يارب  ار  هورق  ما  نادرگ 

. درکیم ریما  يوس  هب  هراشا  دمآیم و  نوریب  تفریم و  نوردنا  هتفرگ ، راقنم  رد  رانا  هناد  یغرم  هک  دید  شربق 
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دنهاوخیم نانمؤم ، يالوم  يا  تفگ : هدرک  مالس  نینمؤملا  ریما  رب  هدمآ ، نوریب  هتفرگرب  سدنس  زا  يرداچ  هورق  ما  هتفاکـش ، روگ  هاگان 
َِّمُتی ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  دـنناوتن ؛ اما  دـننک  افخا  نامیایب  ناقفانم  ار  وت  تیالو  رون 

4753224خ0 33 خ َنوُِرفاْکلا » َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون 
هّما 6753224خ0 34 نطب  یف  دعـس  نم  دیعّـسلا  : » مکح هب  دندش و  دلوتم  نادنزرف  يو  زا  هک  درک  یناگدنز  نادـنچ  هورق  ّما  نآ  زا  دـعب 

.« دندیدرگ زیاف  تداهش  تداعس  هب  هیلع - هّللا  تاولص  نیسح - نینمؤملا  ریما  نیلقّثلا  ماما  تمزالم  هب  البرک  راوخنوخ  تشد  رد  خ »

: تبقنم

هب ار  هورق  ّما  هیـضق  نوچ  : » هک تسا  لوقنم  هنع - هّللا  یـضر  یـسراف - ناملـس  زا  تسا ، حیارجلا  جـئارخ  همجرت  هک  نینمؤملا  تیافک  رد 
رانا هناد  کی  مادکره  دوب و  خرـس  ناشیا  راقنم  هک  دیفـس  غرم  راهچ  ربق  فارطا  رب  مدید  دمآ . شربق  رـس  رب  مدناسر  ریما  سدـقم  ضرع 
زاوآ قافتا  هب  هدرک  زاب  دوخ  ياـهلاب  دـندید ، ار  تیـالو  هاـش  نوچ  دـندمآیم . دـنتفریم و  شربق  رد  دنتـشاد و  راـقنم  رد  دـننام  توقاـی 
هورق ّما  ربق  ربارب  یلاعت و  هّللا  ءاـشنا  منک  ناـنچ  ینعی  اذـک » ّنلعف  ـال  : » دومرف ریما  میدـیمهفن . اـم  هک  دـندرک  ضرع  دـنچ  نخـس  هتـشادرب 
رطاخ هچنآ  هب  نینمؤملا ، ریما  ای  هک : داد  زاوآ  یفتاه  اعد  غارف  زا  دعب  رخآ . ات  سوفّنلا ، یحم  ای  تفگ : هتشادرب و  اعد  هب  تسد  هداتـسیا و 

.« دمآ نوریب  روکذم  سابل  هب  هورق  ّما  هدیدرگ ، قشنم  ربق  درک ، تراشا  هورق  ّما  ربق  هب  سپ  نک . رما  دهاوخ  تکرابم 

: تبقنم

يانثا رد  مدوب . هتفر  جـح  هب  یتقو  : » تفگ هک  تسا  يورم  هّرـس - سّدـق  دـیز - نب  دـحاولا  دـبع  خیـش  زا  نینمؤملا  رورـس  باـتک  رد  مه 
بختنملا قحب  هک : دروخیم  دنگوس  دوخ  ياعّدـم  قبط  رب  رگید  اب  یکی  دـندرکیم و  فاوط  هک  مدـید  رتخد  ود  مارحلا  هّللا  تیب  فاوط 

تیـصو و تهج  دش  هدیزگرب  هک  یـسک  ّقح  هب  مسق  ینعی  ۀیـضرملا ؛ ۀیکّزلا  ۀمطاف  لعب  هیـضقلا و  یف  لداعلا  هیوّسلاب و  مکاحلا  ۀیـصولا 
تفج هیضق و  مکح  رد  لداع  تیوس و  یتسار و  هب  مکاح 

،ص:330 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هدننکمیـسقت نایقتم ، ياوشیپ  نانمؤم و  ریما  دـنتفگ : تسیک ؟ حودـمم  توعنم و  نیا  هک : مدرک  لاؤس  اـهنآ  زا  نم  هیـضرم . هّیکز  همطاـف 

: متفگ بلاط . یبا  نب  یلع  بلاغ  رورس  تشهب ، خزود و 
هناخ هب  شتوف  زا  دعب  هتفای و  تداهش  وا  باستنا  تداعس  باکر  هب  نیفـص  برح  ردام  ردپ  هک  میـسانشن  نوچ  دنتفگ : دیـسانشیم ؟ ار  وا 

نوریب هناخ  زا  وا  تعیاشم  هب  رهاوخ  ود  ره  ام  و  نینمؤملا . ریما  ای  درذگیم  ریخ  هب  تفگ : ینارذـگیم ؟ هنوگچ  دومرف : ام  ردام  هب  هدـمآ 
تیب نیا  هدیـشک  كاندرد  هآ  داتفا ، ام  رب  شرثا  ضیف  رظن  نوچ  دوب . هدش  انیبان  يردج  شیوشت  زا  کچوک  رهاوخ  تسار  مشچ  میتفر و 

. دنار نایب  زجعم  نابز  هب 
: هیبرع

شمـشچ رب  كراـبم  تسد  نآ  زا  دـعب  رـضحلا 7753224خ0 35 خ و  رافـسالا و  یف  تابیاّنلا و  یفمهلفکی  ناک  نم  مهدـلاو  تاـم  دـق 
.« دیشکیم نزوس  رافوس  رد  هتشر  هکنانچ  دش  انیب  تعاس  رد  دیشک ،

: تبقنم

ریما رثا  رفظ  رکشل  ثکم  نوچ  هک : دناهدروآ  نینچ  هّللا - مهمحر  ربخ - باحصا  ریـس و  بابرا  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
، نینمؤملا ریما  ای  دنتفگ : تیاکش  لیبس  رب  باود  قیلع  داز و  بآ و  یمک  عوج و  يرایـسب  زا  مدرم  دیماجنا ، لوط  هب  نیّفـص  رد  نینمؤملا 
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. هدومن ور  بارطضا  لامک  نیاربانب  هدنامن و  هبش  کی  قیلع  بکارم  تهج  هزور و  کی  توق  ار  ام 
توق و عیسوت  تهج  هتشادرب ، زاسراک  میرک  هاگرد  هب  زاین  تسد  هدمآرب  دنلب  ّلت  رب  تیالو  جوا  باتفآ  نآ  حبص  زامن  زا  دعب  رگید  زور 

هدیـسرن لزان  ضویف  لزنم  هب  زونه  دومن . تعجارم  هدرک  تلأسم  بابرالا  ّبر  زا  باوصتـسا  هب  موق  نآ  باود  جاـتحیام  حـلاصم و  ریقوت 
باود و فـلع  نینچمه  دـیناسر ؛ رد  هتخود  ياـههماج  اـمرخ و  درآ و  تشوـگ و  مسق  زا  جاـتحیام  هچنآ  هدیـسر  بیغ  زا  هلفاـق  هک  دوـب 
، دندومن عایتبا  سوبلم - تالوکأم و  مسق  زا  رفس - بابـسا  زا  یمامت  هب  باحـصا  هکنآ  زا  دعب  دیدرگ . هدامآ  هریغ  ّلج و  زا  اهنآ  شـشوپ 

.« دنتفر اجک  هب  هدمآ  اجک  زا  دندوب و  تعامج  هچ  هک  دشن  مولعم  ار  يدحا  چیه  نآ  زا  دعب  دنداهن و  هیداب  هب  ور  نیّفص  زا  هلفاق  نآ  لها 

: تبقنم

نمؤم یتسار  لاح و  تقیقح  نوچ  دمآ . نینمؤملا  ریما  شیپ  همکاحم  تهج  ینمؤم  اب  یجراخ  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
اّرغ و تعیرش  ياضتقم  هب  دش  رهاظ 

،ص:331 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ّودع يا  وش  خـسم  تفگ : هدـمآ  بضغ  رـس  رب  ریما  يدومرفن . مکح  تلادـع  يور  زا  یلع ، ای  تفگ : یجراخ  دومرف . یمکح  اضیب  تلم 

حاحلا بارطـضا و  درک ، هدهاشم  رهاب  قراخ  عون  نیا  نوچ  دندرک . ادج  شـسجن  ندب  زا  اههماج  دش و  گس  تروص  هب  تعاس  رد  هّللا .
دومن و تعجر  یلصا  تروص  هب  زاب  درک و  اعد  دمآ  محر  يو  رب  ار  ریما  دوشگیم . شاهدیدمغ  هدید  زا  ترسح  بآ  همـشچ  دومنیم و 
هک سیقلب  تخت  لقن  رب  تشاد  تردـق  دوب  مالّـسلا - هیلع  نامیلـس - یـصو  هک  ایخرب  فصآ  تفگ : نیملـسملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  سپ 

8753224خ0 36 خ َُکفْرَط ». َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  : » هداد ربخ  دـیجم  مالک  رد  هناحبـس  ّقح 
یفطـصم دّـمحم  ایبنا  متاخ  دـنتفگ : راضح  مّلـس ؟- هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم - ای  ّلج - ّزع و  يادـخ - دزن  تسا  لضفا  نامیلـس  ایآ 

. دوش رهاظ  قراخ  نینچنیا  وا  یصو  زا  رگا  دشابن  بجعت  تفگ : تسا . لضفا 
هیآ نیا  يدرکیم . گس  تروص  هب  هراشا  کی  هب  مه  ار  وا  یتسیاب  هیواـعم ؛ هب  دوب  لاـتق  هب  تجاـح  هچ  ار  وت  نینمؤملا ، ریما  اـی  دـنتفگ :

9753224خ0 37 خ ادَع ». ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف  : » یلاعت هلوق  دناوخ ؛ همیرک 
.« یندرمش ناشیا  يارب  زا  میاهدرمش  ام  هک  تسین  نیا  زج  ناشیا ؛ باقع  باذع و  هب  نکم  لیجعت  ینعی 

: تبقنم

هدمآ شیپ  شیرق  زا  یکی  متفریم . نینمؤملا  ریما  بقاعتم  يزور  : » هک تسا  لوقنم  هنانب  عبصا  زا  نومضم  نیمه  هب  روکذم  باتک  رد  مه 
رظن نوچ  گـس . يا  شاـب  رود  تفگ : بضغ  يور  زا  ریما  ار . لاـفطا  زا  يرایـسب  يدرک  میتی  ار ، لاـجر  زا  یـسب  یتشک  یلع ، اـی  تفگ :

یلصا تروص  هب  صخش  نآ  درک  اعد  هدمآ ، محرت  رس  رب  هاگنآ  دیطلغ . نیمز  رب  هدرک  وعوع  دینابنجیم و  مد  هدش  یهایس  گس  مدرک 
عون نیا  لاثما  رب  ار  وت  یقیقح  رداق  نیلسرملا ، ریخ  یصو  ای  تفگ : راّضح  زا  یکی  درک . هبوت  هداهن  بلاغلا  هّللا  دسا  ياپ  رد  رس  هدمآ  زاب 

قبـسن نومرکم ال  دابع  نحن  : » دومرف ینکیمن ؟ عفد  تسا  تعزانم  تفلاـخم و  ماـقم  رد  وت  اـب  هک  ار  هیواـعم  ارچ  هداد ، تردـق  تازجعم 
. میلماع وا  رما  رب  و  وا ، مکحیب  يراک  چیه  رب  مینکیمن  تقبس  مییادخ ؛ مرکم  ياههدنب  ام  ینعی  نولماع ». هرماب  نحن  لوقلاب و 

رتتخـس ترخآ  لاکن  سأی و  دـش و  دـهاوخ  راتفرگ  ترخآ  تبوقع  هب  هتـشاد  اور  دوخ  رب  ادـخ  ياضر  فـالخ  سفن  ياوه  رب  سکره 
331 ص :  تبقنم ..... : نتم 331  یفشک  يوضترم ، بقانم  ایند ». باقع  باذع و  زا  تسا 

: تبقنم
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: تفگ هک  تسا  روطسم  مجنم  نوراه  نب  یلع  نب  نسحلا  یبا  تیاور  هب  روکذم  باتک  رد  مه 
بلاط یبا  نب  یلع  تفگیم : مالک  ام ال  هثحابم  مامت و  هلداجم  هب  سابع  ینب  يافلخ  زا  یکی  يزور  »

،ص:332 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
لوبق هب  مدرکیم  تماقا  نینمؤملا  ریما  تقیقح  رب  هعطاق  نیهارب  هحـضاو و  لیالد  دـنچره  نم  و  هدرک . اطخ  هدومن ، هبراحم  هیواعم  اـب  هک 

دنچ زا  دعب  مدومن . وا  تسلاجم  تبحاصم و  عطق  تسا ، رصم  داقتعا  نیا  رب  متسناد  نوچ  دوزفایم و  دانع  رد  رتشیب  دشیمن و  یـضار  نآ 
يو زا  دوب . گس  رس  نوچ  شرس  یکی  هک  مدید  باوخ  رد  بشما  هک  اریز  دوب ؛ یغاب  هیواعم  هک  دش  رهاظ  نم  رب  تفگ : هدیبلط  ارم  زور 

ریغتم نم  تروص  نیارباـنب  متـسنادیم ، ّقـحا  وا  زا  ار  هیواـعم  مدرکیم و  بلاـط  یبا  نب  یلع  هئطخت  نم  تفگ : مدیـسرپ  شتبیه  بجوـم 
.« منکن یبدایب  بانج  نآ  هب  تبسن  دعب  نم  هک  مدرک  هبوت  هدش  هیبنت  هعقاو  نیا  هنیاعم  زا  نم  تسا ، یهلا  بضغ  راثآ  نیا  نوچ  هتشگ .

: تبقنم

نالف تفگ : هدمآ  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  باحصا  زا  یکی  : » هک تسا  لوقنم  هنع - هللا  یضر  یـسراف - ناملـس  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
نینمؤملا ریما  دیازفایم . تناها  اذیا و  رد  دـیاشگیم و  تهافـس  نعط و  نابز  دـنیب  ار  وت  ناّبحم  اجره  تسا ، يدـع  ونب  رباکا  زا  هک  سک 

؟ یناسریم اذـیا  ارم  ناّبحم  وت  ماهدینـش  نم  تفگ : ریما  دـش . یقالم  صخـش  نآ  هاگان  دـش . ناور  نیتاسب  بناج  هتفرگ  تسد  هب  ینامک 
ریـش زا  يردژا  تعاـس  رد  دـنکفا ؛ نیمز  رب  ار  ناـمک  نینچمه و  دوـمرف : ریما  دـسریمن . عـنم  نم  رب  ار  یـسک  مشاـب  هدـناسر  رگا  تفگ :
رگید هک  مدرک  هبوت  نینمؤملا ، ریما  ای  نامالا ! نامالا ! تفگ : هدروآرب  دایرف  وا  درب . ورف  ات  دـیود  شیوس  هب  هدرک  زاـب  نهد  هدـش  رتگرزب 

.« دمآ زاب  یلصا  تروص  هب  نامک  درک  زارد  نامک  بناج  هب  تسد  ریما  منکن . وت  ناّبحم  رازآ 

: تبقنم

راّفک ناعاجـش  زا  ریثک  یعمج  هاج و  لام و  بحاص  دوب  يرفاک  مان  سیق  نب  ةّرم  هک  هتـسویپ  توبث  هب  هحیحـص  دیناسا  هب  دـیوگ : فلؤم 
سک رازه  نیدنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  هک : دنتفگ  نانادخیرات  زا  یضعب  هدومن ، راسفتـسا  دوخ  دادجا  ءابآ و  لاح  زا  يزور  تشاد . مزالم 

. هتشک ام  ناگرزب  زا 
تفاسم عطق  زا  دعب  دش . ناور  هدایپ  رازهجنپ  راوس و  رازه  ود  اب  نیعل  نآ  سپ  فجن . رد  دنتفگ : تسا ؟ نوفدم  رهـش  مادـک  رد  وا  تفگ :

رهـش تظفاـحم  رد  رودـقم  ردـق  هب  هتـشگ  فقاو  شاهمومذـم  هدارا  رب  مدرم  ریاـس  نارواـجم و  تاداـس و  دیـسر ، فجن  یحاون  هب  نوـچ 
خولک گنس و  هب  بناوج  فارطا و  زا  هتخاس  مکحم  لگ  تشخ و  هب  ار  هضور  راصح  رد  هدرب  هسدقم  هضور  هب  هانپ  هرخالاب  دندیـشوک .

رارف هب  ور  ناج  میب  زا  ناناملـسم  دـمآرد . نورد  دوخ  ياقفر  اـب  هتـسکش  ار  يراوید  نوعلم  نآ  رخآ  دـندرک . گـنج  زور  شـش  اـت  ریت  و 
هب هدمآرد  هسّدقم  هضور  نورد  نوعلم  نآ  دنداهن .

،ص:333 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تـشگنا ود  انثا  نیا  رد  دفاکـشب ، ار  كراـبم  ربق  هک  تساوخیم  ياهتـشک و  ارم  دادـجا  ءاـبآ و  وت  یلع ، يا  هک : دومن  ملکت  تراـبع  نیا 

رب هایـس  تب  نآ  لاح  ات  تشگ و  هایـس  گنـس  تعاس  رد  هدش ، مین  ود  هک  دز  شرمک  رب  نانچ  هدمآرب  ربق  زا  راقفلا  وذ  ناسب  راّرک  ردیح 
؛ دوشیم راونالا  زیاف  راـصح  لـخاد  هدز  دـگل  يو  رب  دوریم ، اـیلوالا  ناطلـس  تراـیز  هب  سکره  هک  هداـتفا  راـصح  رود  رب  لاونم  ناـمه 

. دهدیم ربخ  هعقاو  نیا  زا  رعاش  هچنانچ 
: تیب

، هتفگ ارعش  زا  یکی  زین  تشگنا و  راقفلا  وذ  تخاس  ودع  لتق  ياربمین  ود  هب  ار  هرم  تشگنا  ود  هب  درک  هک  یهش 
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: تیب
تشک يرفاک  سیق  هرم  نوچتشگنا  ود  زک  ماما  تسا  نآ 

: تبقنم

زا لیئارسا  ینب  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : ریما  ناعباتم  زا  یکی  يزور  : » هک تسا  لوقنم  دوب  ریما  باحصا  هک  هکشر  زا  سدقلا  تاحوتف  رد 
وت زا  زین  ام  رگا  دـندرکیم ؛ هدـهاشم  تامارک  تاداع و  قراخ  یـسیع  یـصو  زا  يراـصن  دـندیدیم و  تازجعم  نیهارب و  یـسوم  یـصو 

. تسین هبیجع  روما  هدـهاشم  لاـمتحا  هبیرغ و  مولع  باـت  ار  امـش  تفگ : ریما  ددرگ . نیقی  داـیدزا  بلق و  ناـنیمطا  بجوم  مینیبب  یتـمارک 
سپ هدیـسر ، كانهروش  نیمز  رب  ات  دـش  ناور  رباقم  بناج  هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  دـندومن  رامـشیب  حاحلا  رایـسب و  هغلابم  ناشیا  نوچ 

. زاس راکشآ  يراد  ناهن  دوخ  رد  هچنآ  و  رادرب ؛ دوخ  راک  يور  زا  هدرپ  ع : نیمز ، يا  دومرف : هدناوخ  هتسهآ  ینسح  ءامسا  زا  یکی 
رد هتشگ و  نایع  0853224خ0 38 خ  ُراْهنَْألا » اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج   » ياشگلد نومضم  تسار  تسد  بناج  هک  دندید  باحـصا  هاگان 

لاـح زا  هتـشاد  دورف  رـس  هراـظن  هب  ناروح  اـههفرغ  زا  هتـشارفارب و  روصق  هدـش و  ناور  راوگـشوخ  بآ  ياـهيوج  رادهویم  ناـتخرد  ریز 
عماسم هب  1853224خ0 39 خ  ُةَراجِْحلا » َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف   » يازفامغ ياوحف  پچ  بناـج  دـنهدیم و  ربخ  نیمی  باحـصا 

، دندید یقراخ  نینچ  باحصا  نوچ  دروآیم . دای  هب  لامش  لاوحا  هدیدرگ  هدهاشم  نارین  تاکرد  ناتسناج و  یعافا  براقع و  دیـسر و 
هدوزفا نیقی  رب  دندوب ، نیقی  بحاص  هک  یخرب  دندیمان و  رحـس  ار  تمارک  هدـیمر  نآرق  زا  وید  نوچ  دنتـشادن  نید  تماقتـسا  هک  یعمج 
تارفح نم  ةرفح  وا  ۀّنجلا  ضایر  نم  ۀـضور  ربقلا  تسا : هدـهاشم  یلاعت  دزیا  لوسر  لآم  ریخ  رباقم  لاح 2853224خ0 40 خ  رب  دنتفگ 

3853224خ0 41 خ» ناریّنلا .
،ص:334 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هفوک هدلب  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  لوقنم  هنع - هللا  یـضر  يرـصب - نسح  هجاوخ  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
سپ هدمآرب  يرانید  هبترم  ره  هدیشک و  طخ  هس  هنایزات  هب  هدیـسر  اجنآ  هب  نوچ  دیدرگ . نانمؤم  هماع  رباقم  هجوتم  باحـصا  زا  یعمج  اب 

نآ هب  هتـشادرب  گنلک  ناـفقاو  زا  یـضعب  دومن . تعجارم  درادرب و  يراـکوکین  ار  امـش  دومرف : هدرک  نفد  اـج  ناـمه  زاـب  هدومن  مدرم  هب 
فّرصتم دومرف : دیسر  شکرابم  عمس  هب  ربخ  نیا  نوچ  دشن . رهاظ  زین  رانید  نآ  زا  يرثا  الصا  هدمآرب  بآ  هک  دندنک  نادنچ  هتفر  عضوم 

.« دشاب تماما  هبترم  ار  وا  هک  نم  نادنزرف  زا  یکی  رگم  دنتفگ : یتیاور  هب  و  ع .]  ] يدهم دّمحم  رگم  ار  رانید  نآ  دوشن 

: تبقنم

هب نابز  لاّصتالا  یلع  دوب و  نکاس  رـصم  رد  خـلب  مدرم  زا  یحاّدـم  هّیـسابع ، يافلخ  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
رـضاح فیرـش  عیـضو و  ریبک و  ریغـص و  يدجـسم  رد  يزور  دومنیم . ناشیا  فصو  لاصآلا  ّودغلا و  یف  دوشگیم و  تیب  لها  یحاّدم 

دوشگب و نابز  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا ، هّللا  دسا  تیاده  رون  تیالو و  هاش  تحادم  رد  دندومنیم  لاغتشا  تدابع  تعاط و  هب  دندوب و 
. دومن بلط  تعامج  نآ  زا  اولح  نان و  نم  کی  هانپتیالو  هاش  قشع  هب  دودزب و  ناـبحم  ریمـض  هنیآ  زا  تمـالم  گـنز  تبقنم  لقیـص  زا 

وت يور  رب  ناـسحا  فّـطلت و  رد  هک  اـیب  نم  هناـخ  هب  تفگ : تفرگب و  شتـسد  هتـشارفارب  دـق  نایم 4853224خ0 42 خ  نآ  زا  یجراـخ 
يو رب  تعاط  يور  دنبرب و  ارس  رد  دومرف : دوخ  مالغ  هب  هدرب  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  هدرپس  هناخ  هار  سپ  میامن . اور  ار  وت  تاجاح  میاشگ و 
زین وت  يدازآ  رب  رز  هردـب  کی  میامن و  دازآ  دوخ  لام  زا  ار  وت  میاشگ و  وت  يور  هب  يدازآ  رد  اـت  ياـمن  تعاـطا  میاـمرف  هچره  اـشگب و 
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شنابز ياپ و  تسد و  رآ و  نوریب  رـس  هساک  زا  شمـشچ  ود  ره  دنبرب و  یـضفار  نیا  ياپ  تسد و  دنفـسوگ  دـننام  دومرف : هاگنآ  میازفا .
کیرات لد  نوچ  هدیـشوپ و  رد  نایـسابع  سابل  ملاـع  نوچ  هدومن  لـمع  هدومرف  بجوم  هب  مـالغ  راپـسب . نم  يدونـشوخ  هار  هدومن ، عطق 

ناج يراوخ  هب  اجنآ  رد  ات  راذگب  هدرب  ناتسروگ  هب  ار  حادم  راپسب ، ناتسروگ  هار  هک : تفگ  مالغ  هب  نوعلم  نآ  دیدرگ . هایـس  نایجراخ 
هـضور فوط  هب  مالّـسلا - هیلع  رـضخ - تقو  نآ  رد  ار  اضق  درب . ناتـسروگ  هب  ار  وا  درپس . تعاـطا  هار  مـالغ  و  دراپـس . توملا  کـلم  هب 

ار ام  حاّدم  نآ  باتشب و  رصم  يوس  هب  ردارب ، يا  هک : دینش  يزاوآ  ربق  زا  دیدرگیم . رازم  درگ  هدمآ  نینمؤملا  ریما  هرّونم  هرّهطم  هسّدقم 
هب مظعا  ءامـسا  زا  حاّدم  هدیرب  وضع  ره  هب  هدوشگ و  يو  رب  نیقلت  باوبا  سپ  بایرد . هداهن  ترخآ  هار  هب  ور  هداتفا و  ناتـسروگ  رد  هک 

وا
،ص:335 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ملاـس حیحـص و  شیاـضعا  یلاـعت  هّللا  نذا  هب  ءامـسا  نیا  تکرب  زا  ناوخرب و  وا  هعوطقم  ياـضعا  رب  ار  ءامـسا  نیا  دوـمرف : هدوـمن  میلعت 
اشگرب و لاؤس  نابز  يوگب و  ام  حدـم  عون  نامه  هب  يوپب و  دجـسم  نامه  يوس  هب  دـیوگیم  بلاط  یبا  نب  یلع  يوگب  يو  اـب  نادرگ و 

نآ رد  نوـچ  دروآ . اوـلح  ناـن و  وـت  يارب  درتـسگب و  ناـسحا  هرفـس  هدرب و  هناـخ  ناـمه  هب  ار  وـت  یـصخش  هک  ياـمن  بلط  اوـلح  ناـن و 
. ینیب تابیاجع  زا  یبیجع  ینیشنهناخ 

ياضعا تعاس  رد  دیمد ، يو  رب  هدناوخ  هّللا  ءامسا  هتفایرد ، ار  مولظم  نآ  هدیسر و  رصم  ناتسروگ  هب  نیعلا  ۀفرط  هب  مالّسلا - هیلع  رضخ -
حاّدم هدیناسر  وا  هب  ریما  ماغیپ  هاگنآ  اریگ . شتـسد  دیدرگ و  ناور  شیاپ  ایوگ ، شنابز  تشگ و  انیب  شمـشچ  دـش ، تسرد  شاهعوطقم 

: تفگ هتساخرب  یناوج  هدومن ، بلط  اولح  نان و  قباس  روتـسد  هب  داشگب و  تبقنم  حدم و  نابز  داهن و  دجـسم  نامه  هب  ور  مکحلا  بسح 
نآ هک  تسا  هناخ  نامه  هک  دید  حاّدم  نوچ  درب . دوخ  هناخ  هب  ار  وا  سپ  مراذگ . ناسحا  هرفـس  رب  اولح  نان و  مرآرب و  ار  وت  تجاح  نم 

يور تسا  هانپتیالو  هاشداپ  مکح  نوچ  تفگ : دوخ  اب  هرخالاب  دـیدرون . هار  شرطاخ  هب  هشیدـنا  هدـیرب ، اجنآ  رد  ار  وا  ياضعا  یجراخ 
هدهاشم لاح  نیا  نوچ  حاّدم  دـینادرگ . رـضاح  اولح  نان و  دـینارتسگ و  ناسحا  هرفـس  ناوج  نآ  هصقلا ، تسا . هار  هن  ندروآ  فالخ  رد 
تمحرم باوبا  زورما  وت  هدیناسر و  گرم  لاح  هب  هدیرب  ارم  ياضعا  یملاظ  هناخ  نیمه  زورید  تفگ : دوشگب  نابز  بجعت  يور  زا  دومن 

نیا ّرـس  يآرد و  زار  نیا  نالعا  رد  منادرگرـس ! تریح  نیا  زا  مناریح و  يداو  نیا  رد  ییاـمنیم ! تقفـش  نم  هب  تسا  نوچ  ییاـشگیم ؛
لولم تیاغ  هب  مدیدنسپن و  درک  وت  هب  هک  ار  افج  نآ  نم  دوب و  نم  ردپ  هدرک  ملظ  وت  هب  زورید  هک  یملاظ  تفگ : ناوج  يامن . نایب  ینعم 
هجوتم بضغ  يور  زا  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  متفر . باوخ  هب  دمآرد  بش  نوچ  مدیدرگ . نیگهودـنا  و 

هب تخر  ترخآ  رد  يدـیدرگ و  خـسم  ایند  رد  هک  يدـید  نآ  يازـس  يدرک  ام  حاّدـم  اب  هچنآ  هایـس ، سرخ  يا  تفگ : تسا و  نم  ردـپ 
رد متخادنا و  شندرگ  رد  ریجنز  لاحلا ، یف  مدید . هایس  سرخ  تروص  هب  ار  وا  مدیدرگ ، رادیب  هعقاو  نیا  لوه  زا  نوچ  يدیـشک . خزود 

ینیبب ار  وا  ات  ایب  زیخرب  تسا . هناخ  نیا  رد  سرخ  نآ  لاحلا ، دنارن . دوخ  تبحص  زا  ار  ام  دنادن و  وا  لاح  یـسک  ات  متخاس  ناهنپ  شاهناخ 
نیمز رب  سپ  دید . یهایـس  سرخ  دیدرگ ، ناور  هناخ  نآ  يوس  هب  حاّدـم  نوچ  ینیچ . تیالو  هاش  تبحم  لخن  زا  تّرـسم  طاشن و  هویم  و 

هدیشخردب و یهلا  بضغ  قرب  لاح  نآ  رد  درک . شیاتس  ار  تیب  لها  دروآ و  اجب  یلاعت  ّقح  رکـش  هداهن  زجع  كاخ  هب  زاین  نیبج  هداتفا 
دروآ الوم  يّالوت  رد  ور  دیدرگ و  رازیب  جراوخ  هدیقع  زا  هدید  لاح  نآ  هب  ار  ردپ  ناوج  نآ  دینادرگ . رتسکاخ  هتخوس  ار  هایس  سرخ  نآ 

. قیفوتلا یلع  هّلل  دمحلا  درک ». اّربت  تیب  لها  يادعا  زا  و 
،ص:336 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

مرک هب  زاجح و  لها  رتهم  مان  هّللا  دبع  دوب  يدرم  هنیدم  رد  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یضر  سابع - نبا  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
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یتسود هب  دوب و  ص - یفطصم - نادناخ  ناتسود  زا  رامشیب و  یناگرزاب  تاودا  بابسا و  تشاد و  رایـسب  مشح  مدخ و  زاتمم . تواخس 
نت رس و  هک  دمآرد  بآ  هب  رتخد  نآ  يزور  هحلاص . هلیمج  رتخد  کی  دوب و  رـسپ  هد  ار  وا  دوتـسیم ؛ راّود  کلف  رب  راختفا  رـس  یـضترم 

هب زور  دـیدرگن و  لصاح  شلوخد  رب  عالطا  ار  وا  هکنانچ  دـمآرد ، شمحر  هب  یمرک  ار  اضق  دـیوپ . تعاطا  هار  هب  هدومن  لسغ  دـیوش و 
نابز رد  ار  وا  مدرم  دـیدرگ . هلماح  نانز  مکـش  یگرزب  هب  شمکـش  دیـشک و  رازآ  جـنر و  رمم  نآ  زا  دـیلابب و  شمحر  رد  مرک  نآ  زور 

دنچره دندرک . تمالم  نیرفن و  هنوگدص  دندروآ و  ور  میمذت  خـیبوت و  رد  شموق  شیوخ و  دـندوشگ . ینتفگانب  نابز  دـندومن و  ناتهب 
نیمز رب  همامع  دیسر ، شردپ  هب  نومضم  نیا  نوچ  هرخالاب  دندونشیمن . تفگیم  دوخ  تفع  تمصع و  زا  تفسیم و  ینمادکاپ  رهوگ 
دـسج دزیرب و  نوخ  ار  وا  هک  دش  ثعاب  نآ ، رب  رایـسب  ناغفا  یباتیب و  زا  دعب  مدیدرگ . راسمرـش  برع  نایم  رد  تفگ : دـیردب  هماج  هدز 
اـشامت هب  يور  هداتـسیا  مدرم  دروآ و  نوریب  هناـخ  زا  هدـنکفا 5853224خ0 43 خ  شندرگ  رد  نامـسیر  هتخاس و  زیمآ  كاخ  هب  شکاپ 

. دندرک
: تفگ هدومن  هثاغتسا  تاجاحلا  یضاق  هب  هدرک  نامسآ  يوس  هب  زاین  يور  هفیفع  هروتسم  نآ 

رب مشاب و  تبوقع  همه  نیا  بجوتـسم  هک  هدماین  دوجو  هب  يرما  نم  زا  هک  یهاگآ  کین  نم  راک  ّرـس و  زا  وت  تاّیفخلا ، ّرّـسلا و  ملاع  يا 
رهب زا  هک  ناـمزلا  رخآ  ربـمغیپ  رتـخد  تماـیق  نوتاـخ  زجعم  قح  هب  نارمع و  تنب  میرم  تفع  قح  هب  مشاـپ . مغ  ملا و  کـشا  ناـج  هرهچ 

ناهرب و تمهت  نیا  زا  ارم  هک  دندروآ  نایب  رد  يزمر  نآ  زا  تاروت  رد  هک  وا  هنیمـشپ  رداچ  تمرح  هب  دـندرب و  نامـسآ  هب  ار  نآ  ترایز 
6853224خ0 44 ِتْوَْملا » ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : » مکح هب  ار  هدـنز  ره  تسا  راچان  هک  مسرتیمن  گرم  زا  نادرگ . رهاظ  ارم  تمـصع  تّفع و 
وا هودنا  مغ و  زا  هدیدرگ و  راسمرـش  قیالخ  نایم  رد  نم  هطـساو  هب  هک  ممومغم  ردپ  ییاوسر  تهج  زا  نکیل  دراذگ  گرم  هار  هب  ور  خ 

یبا نب  یلع  بلاغلا ، هّللا  دـسا  بیاغ  رـضاح و  ياشگلکـشم  لاح ، رد  هک  دزیرب ؛ ناج  هدـید  زا  تمادـن  کشا  نم  تهج  هب  هک  ممومهم 
لیجعت بایرد و  نم ، دـنوادخ  يا  ینعی  لّجع ؛ ینکردا و  يالوم ، ای  تفگ : هدروآ  هفوک  يوس  هب  ور  سپ  دـمآ . داـی  شرطاـخ  هب  بلاـط 

. نک
: تیب

رد باطتسم  باحصا  زا  ریثک  یعمج  اب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نامز  نآ  رد  تسا  نامرد  وت  هناخافش  زاار  نادنمدرد  یبیبط و  وت 
دجسم

،ص:337 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هموصعم نآ  لاح  هداد  رد  ادـن  بیر  ملاع ال  زا  بیغ  فتاه  هک  دودز  یم  ناشیا  رطاخ  ةآرم  زا  لالم  گنز  هظعوم  لقیـص  هب  دوب و  هفوک 

لکـشم نیا  لح  نمیب  تسا و  لالم  دروم  هک  هدومن  يور  یلکـشم  ناـنمؤم ، يا  تفگ : ریما  دومرف . دـیکأت  شـصالختسا  هب  هدومن  ناـیب 
سامتلا هنع - هللا  یـضر  ربنق - میارک  نآ  راهظا  رد  میامرف . تعجارم  اـجنآ  زا  میاـشگب و  هدـقع  نیا  هک  میاـمنیم  هجوت  هنیدـم  هب  لاـحم .

مهرب دوخ  مشچ  راذـگب و  نم  ياپ  تشپ  رب  ياپ  گنرد ، ثبل و  لحم  هن  تسا  گنت  تقو  هک  زیخرب  دومرف : هدـش  یـضار  دومن . تقفاوم 
هب ریما  دـیناسر ، مالّـسلا - هیلع  نامیلـس - هاگراب  هب  ابـس  رهـش  زا  ار  سیقلب  تخت  اـیخرب  فصآ  هکنآ  زا  رتباتـش  سپ  راد . رادـیب  لد  هن ،

رهاوخ نتـشک  دـصق  هدیـشک  غیردیب  راوخنوخ  غیت  ردارب  هد  عمج  نآ  رد  مالک و  ام ال  یهوبنا  دوب و  ماع  ویرغ  هنیدـم  رد  دیـسر . هنیدـم 
دیرادب و هموصعم  نیا  نتشک  زا  تسد  تفگ : ناشیا  هب  نینمؤملا  ریما  دنتـشابنایم . هدید  کشا  زا  ار  ناهج  مغ  ترثک  زا  دنتـشاد و  دوخ 
و هدرک ، تمزالم  زین  رتخد  ردپ و  هتفاتـش و  شتمدـخ  هب  هتفای  ربخ  شموزل  تنمیم  مودـق  زا  هنیدـم  یلاو  سابع  نبا  دـیرازایم . هک  راهنیز 

روثنم ءابه  ارم  سومان  هدیدرگ و  نم  هجوتم  ییاوسر  نینچنیا  رتخادـب  رتخد  نیا  زا  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدیـشکرب  كاندرد  هآ  ردـپ 
. هدینادرگ

نیا رب  داـیز  هودـنا  کـشا  شاـبم و  رطاـخهدرزآ  ینعم  نیا  زا  دومرف : تخاـس و  زّزعم  شماـمت  دـقفت  هب  تخاونب و  هتفرگ  ربرد  ار  وا  ریما 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


داتفه و نزو  هب  یمرک  هک  نادب  و  تسا . كاپ  فرش  تمـصع  رون  زا  شیالاو  رهوگ  تسا و  كاپ  نایـصع  شیالآ  زا  ترتخد  هک  شاپم 
نیا رد  دنتفگ : دومن . دیاب  رپ  ناراب  فرب و  بآ  زا  دومرف : هدیبلط  یتشط  هاگنآ  هدروآ . شرازآ  هب  يور  هدرک و  اج  شمحر  رد  لاقثم  ود 
ورف ناراب  هدـیدرگ  رهاظ  هلا  رما  هب  هایـس  ربا  لاـح  رد  دومن  نامـسآ  هب  ار  دوخ  متاـخ  نیگن  ریما  فرب . هن  تسا و  دوجوم  ناراـب  هن  لـصف 

هب هدیبلط  شوپهراپ  دیدرگ و  مضنم  ناراب  بآ  هب  هدش  رادـیدپ  فرب  هضبق  الاب  زا  سپ  هدـینادرگ ، رپ  ناراب  بآ  زا  ار  تشط  نآ  دـیراب و 
هب دناشنب و  تشط  رد  رازآیب  هدروآرد  همیخ  رد  نیما  نانز  اب  يو  رد  ار  رتخد  دننک و  اپرب  ارحص  رد  همیخ  دومرف : هتخیمآ و  فرب  بآ و 
داد یـصالخ  تنحم  زا  ار  وا  هداتفا  نوریب  رتخد  محر  زا  مرک  دندومن ، لمع  هدومرف  بجوم  هب  نوچ  دنرامگ . هجوت  یلاعت  يادخ  تردـق 

.« دوب لاقثم  ود  داتفه و  دندیشک ، وا  مرک  نوچ 

: تبقنم

هظعوم یلـآل  ناـیب  ساـملا  هب  تفگیم و  ظـعو  ربنم  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  هک  تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
هنیس هنیآ  زا  تلفغ  گنز  رابخا ، لقصم  هب  دومنیم و  رابخا  تاّیحتلا - لمکا  ةولصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - رورس  جارعم  زا  تفـسیم و 

دودزیم و رایخا 
،ص:338 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

8853224خ0 46 خ ینْدَأ » َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق   » لفحم رادزار  7853224خ0 45 خ و  يرْسَأ » يِذَّلا  َناْحبُس   » هصرع راوسهش  نوچ  دومرفیم :
هیاـس هزوک  رب  شکاـپ  نماد  نوچ  هجوت  ماـگنه  دوب ، شکراـبم  نیلاـب  رب  بآ  زا  رپ  هزوک  دومن و  رفـس  مزع  یلعا  مراـط  نیا  نادـکاخ  زا 

بآ دومن ، تعجارم  جارعم  زا  نوچ  داهن . راتفر  هب  يور  قرب  دننام  شقارب  دروآ و  يراشرس  هب  ور  شبآ  هداهن  نیمز  رب  رـس  داتفا ، درتسگ 
ار دوخ  هجوز  تفر . هناـخ  هب  هدومن  راـکنا  دونـشب ، ربخ  نیا  نوچ  سلجم  نآ  رد  يدوهج  دوب . مرگ  ناـنچمه  شرتسب  شزیر و  رد  هزوک 

تـسین بآ  ردقنآ  تفگ : دید ، ار  رهوش  نوچ  دراپـسیم . راظتنا  هار  بآ  تهج  زا  دراد و  ندرک  ریمخ  هب  يور  هدولآ  درآرد  تسد  دید 
هدارا هب  دینادرگ و  بآ  زا  رپ  ار  هزوک  دیدرگ و  همشچ  هجوتم  هتشادرب  هزوک  رایب . بآ  هزوک  راپـسب و  هار  همـشچ  يوس  هب  منک  ریمخ  هک 
هطوغ بآ  رد  دنام و  یگنس  رس  رب  هدنک  تخر  يدوهی  داهن . زاغآ  نتخیر  بآ  داتفا و  هزوک  ار  اضق  تشذگ . همشچ  رانک  رب  ندز  هطوغ 

دنار بجعت  شخر  ریحت  هار  رد  ییانشآ . هن  یـشیوخ و  هن  اجنآ  رد  ییایرد  رانک  رد  هنهرب  دید  يرتخد  ار  دوخ  دروآرب  رـس  نوچ  دروخ .
محرت يور  زا  دید ، هنهرب  ار  وا  ودنه  نز  نوچ  دیـسر . ییودنه  نز  هب  هاگان  دیدرگ . ناور  هتـساخرب  اجنآ  زا  دنام . ناریح  دوخ  راک  رد  و 

رهش هب  يور  هدینادرگ  راکـشآ  دوخ  زار  دیـسرپ . لاح  راسفتـسا  دنار و  وا  لاح  صحفت  رد  يور  سپ  دشوپب . ار  دوخ  ات  داد  وا  هب  یـسابل 
دروآرد دوخ  دقع  هب  ار  وا  يرادلام  هجاوخ  دیدرگ . وا  قشاع  دییوپب و  وا  قشع  هار  رد  دادب و  تسد  زا  لد  داتفا ، وا  رب  رظن  ار  هکره  داهن .

. دروخ هطوغ  هتفر  ورف  بآ  رد  هداهن  ور  ایرد  هب  يزور  دروآ . رسپ  جنپ  درب و  رـسب  رهوش  هناخ  رد  لاس  شـش  تدم  درب و  دوخ  هناخ  هب  و 
. دید یلصا  تروص  هب  ار  دوخ  دروآرب ، رس  نوچ 

كاخ هب  تخیریم و  هزوک  بآ  زونه  هک  دومن  هدهاشم  دید و  گنس  رب  نانچمه  ار  سابل  دوب  هدروخ  هطوغ  لوا  هک  همشچ  نامه  رس  رب 
هک عون  نامه  رب  هدولآ  ریمخ  رد  تسد  نانچمه  دید  ار  نز  دییوپ . هناخ  هار  هتـشادرب  هزوک  هدیـشوپ و  تخر  هدیدرگ  ریحتم  تخیمآیم .

ياضر نآ ، زا  دیوگیم و  ظعو  ربنم  رس  رب  نانچمه  نینمؤملا  ریما  هک  دید  دروآ  دجسم  هب  يور  درپس و  دجسم  هار  داهنب و  ار  هزوک  دوب .
نینمؤملا ریما  تمدخ  هب  دوشگب  هدید  زا  کشا  همـشچ  هدروآ  تمادن  رد  يور  دومن و  جارعم  قیدصت  تقو  نآ  رد  دیوجیم . راگدرورپ 

زا مالـسا  هارهاش  هب  مدـیدرگ و  رازیب  يرفاک  رفک و  زا  هک  يادزب  ملد  زا  رفک  گنز  ياـمن و  ضرع  مالـسا  قیرط  هک  درک  ساـمتلا  هدـمآ 
هنیآ زا  رفک  گنز  دومن و  ضرع  مالـسا  وا  هب  سپ  يدرکن . ام  قیدصت  يدرواین ، رـسپ  جـنپ  ات  دومرف : نینمؤملا  ریما  مدـییوپ . داقتعا  يور 

. هتخاس موظنم  زین  ناسح  نبا  ار  هصق  ود  ره  نیا  دیوگ : فلؤم  دودزب ». شناج 
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،ص:339 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

دّیـس لاقتنا  زا  دعب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  يورم  هیلع - هّللا  ۀمحر  ظعاو - یلع  دّیـس  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
يا دومرف : هاگنآ  تفـسیم . ظعاوم  رهوگ  نایب  ساملا  هب  تفگیم و  ظعو  هفوک  دجـسم  رد  ینادواج  کلم  هب  یناف  يارـس  زا  نیلـسرملا 

ار وا  مبانج و  یلاع  نآ  یصو  راگدرورپ ، مکح  هب  نم  هدروآ  ترخآ  هارهاش  هب  ور  و ]  ] هدرک دوردب  ار  ایند  نامز  رخآ  دّیس  رگا  نامدرم ،
دیراد بلط  لکـشم  نآ  لح  نم  زا  دـیرآ و  نم  يوس  هب  بلط  يور  درآیم  يور  امـش  هب  هک  یلکـشم  هنوگره  مبانم ؛ بیان  ماقم و  میاق 

رد نیمز  نامـسآ و  زار  تسا و  نم  هنیزخ  رهوگ  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ادـیوه ؛ نشور و  تاـبیغم  تسادـیپ و  رهاـظ و  نم  رب  تاـیفخم  هک 
هب و  رهاب ؛ ایرد  نایهام  لاوحا  تسا و  رهاظ  نم  رب  اوه  ناغرم  لاح  مهایـس ؛ دـیپس و  لاح  رب  علطم  مهاگآ و  رام  روم و  لاـح  زا  نم ؛ هنیس 

منادرگ و برغ  ار  قرـش  مهاوخ  رگا  مراید ؛ رهـش و  ره  لها  تدابع  تعاطا و  زا  فقاو  و ]  ] مراد عالطا  دوب  دهاوخ  تسه و  دوب و  هچنآ 
ربکت رخاـفت و  ياول  لاـم  ترثک  زا  تشاد و  نوراـق  جـنگ  هک  دوب  عمج  نآ  رد  یکرـشم  اـسلباج . ار  اـقلباج  امـس و  ار  ضرا  درم ، ار  نز 
یگـس هدرک  خسم  ار  وا  یهلا  بضغ  دش ، نوریب  دجـسم  زا  نوچ  هدیدرون ، هار  راکنا  تشد  رد  ماظنتیالو  مالک  عامتـسا  زا  تشارفایم .
تیانع نیع  زا  نینمؤملا  ریما  هکنیا  دیما  هب  دمآزاب  دجسم  هب  دیدرگ  نامیشپ  لطاب  هشیدنا  زا  دید ، لاونم  نیا  رب  دوخ  لاح  نوچ  دینادرگ .
شبوچ گنـس و  برـض  هب  دـندروآ و  رجز  هب  ور  نانمؤم  دـمآرد ، نوچ  دزاـس . ییاود  شناـمردیب  درد  يارب  زا  دزادـنا و  يرظن  يو  رب 

شرف رب  یگس  دید  نوچ  شنز  دیبسخب . ابید  نیمشیربا و  رتسب  هب  دوخ  عجضم  رد  تفاتشب و  هناخ  يوس  هب  تفاین  هار  نوچ  دندرک . نوریب 
هب نوچ  دندرک . نوریب  هناخ  زا  هتـسکش  شنادند  رـس و  بوچ  گنـس و  هب  دندروآ و  جارخا  هب  يور  دومرف  ار  نازینک  هدیبسخ ، شرهوش 
هب دندرک . نوریب  شرهـش  زا  رجز  هب  دندیردب و  شنخان  نادند و  دـندیود و  وا  يوس  هب  دـندروآ و  وا  هب  ور  هلحم  ناگـس  دیـسر ، نادـیم 

یلاعت يادخ  تفریمن و  ورف  شقلح  رد  يزیچ  چیه  دوب ، نادرگرـس  لاس  جنپ  تدم  داتفا . نونجم  ّرب  رد  داهن و  ارحـص  هب  يور  ترورض 
. دیـشکیم باذع  امرـس  امرگ و  ناراب و  فرب و  زا  دـیدرگیم  شدرگ  هب  بش  زور و  دوب . گیر  زا  یّلت  نابایب  نآ  رد  دادیمن و  شگرم 

رخآ دنتفاین و  وا  زا  يرثا  دنتفاتـشب ، دنچره  دندرک . بلط  ار  وا  هدروآ  بناج  ره  هب  يور  موق  شیوخ و  دش ، دیدپان  قفانم  گس  نآ  نوچ 
. دنتشاد ار  وا  يازع  دنتشارفارب و  متام  ياول  هدینادرگ . یهار  مدع  هار  هب  هدیناسر و  لتق  هب  ینمشد  ار  وا  هک  دنداد  رارق 

زا شلد  لامج . نسح و  تیاغ  رد  راگزور و  هزیکاپ  نیقی  اب  تشاد  ینز  نیدیب  لاگسدب  نآ 
،ص:340 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رد تایح  بآ  نوچ  سابل  نآ  رد  لاس  جـنپ  تدـم  هدیـشوپ  هایـس  رهوش  متام  رد  راسخريرپ  نآ  لامالام . وا  لآ  و  ص - دـمحم - تبحم 
. دوشگیم ناج  هدید  زا  هودنا  کشرس  دوب ، تاملظ 

يوم ره  ددع  هب  تفر ، رهوش  رگا  تسارچ ! نتـشاد  متام  نیدنچ  دنتفگ  دندرک و  شعنم  نتـشاد  ازع  زا  دـندروآ و  یهن  رد  يور  تاروع 
ضرع فقوم  هب  هدیـسر  نادرم  هاـش  تمدـخ  هب  دـیدرگ  نوزحم  لولم و  تاروع  لاـقم  لاـق و  زا  نوچ  تسا . يرهوـش  ییوـس  ره  رد  وـت 

رآ و ریرقت  هار  هب  ور  هک : دومرف  تالضعم  لاّهـس  تالکـشم و  لاّلح  هداتفا . نم  داهن  رد  شتآ  هدومن و  نم  هب  يور  یلکـشم  هک  هدیناسر 
دـیمارخ و نوریب  هناخ  زا  اهنت  مرهوش  يزور  تفگ : میاشگب . تناج  هتـشر  هرگ  میامن و  لح  ار  وت  لکـشم  ات  يامن  ناـیب  ار  دوخ  لکـشم 

: دومرف نینمؤملا  ریما  ربخ . هن  مبای  يرثا  وا  زا  هن  میوجیم  ار  وا  میوپیم و  يوس  ره  هب  هک  تسا  لاس  جنپ  تدم  دیدرگ ؛ دیدپان 
، راپسب نونجم  يداو  رب  هار  دوخ  نامرحم  اب  رادرب  ار  ماعط  نک و  ایهم  ماعط  ور ، هناخ  هب  هدنامرد . ناج  هب  اما  تسا  هدنز  ترهوش  نز ، يا 

نز يوجب . نآ  یلاوح  رد  ار  دوخ  رهوش  دـیآرد ، وت  مشچ  هب  پچ  تسد  هب  گـیر  ّلـت  نوچ  يوپب . ناـبایب  نآ  رد  گنـسرف و  ود  رادـقم 
هتفر شیالاب  هب  دید  یگیر  ّلت  تفاتش . نونجم  ّرب  يوس  هب  تخاس و  ایهم  گنرگنر  ماعط  دیدرگ و  ناور  هناخ  يوس  هب  هدش  لاحـشوخ 
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. دیسر رظن  هب  ّلت  زارف  رب  دید  یگس  یتعاس  زا  دعب  دیرگن  یفرط  ره  هب 
هکنآ زا  دعب  دیدرگ . شوهیب  هداتفا  شیاپ  هب  گس  نآ  دمآ ، نییاپ  هب  نوچ  دوخ  ناسک  اب  نز  دوبن . توق  فعـض  زا  دور  الاب  ات  تساوخ 
ینان هدرگ  مـالغ  هدـب . اولح  يرادـقم  ناـنهراپ و  گـس  نیا  هب  هنب و  تمحرم  رد  يور  هک : دومرف  ار  دوخ  مـالغ  نز  دـییوپ ، شوه  هار  هب 

. تخادنا گس  شیپ 
گس داهن . گس  شیپ  یبآ  ماج  دوخ  تسد  هب  داتفا و  بجعتم  يداو  نیا  رد  نز  تخاس . مورحم  ندروخ  زا  شاهمضاه  فعـض  ار  گس 

نیا منادیمن  ییانیب ، اناد و  وت  امـس ، ضرا و  قلاخ  يا  تفگ : هدنام  ریحتم  نز  دیدرگ . ادیپ  ماج  رد  هایـس  كاخ  دـماشایب ، تساوخ  نوچ 
هب نم  ینیچ . شرادـید  نشلگ  زا  دارم  لـگ  و ]  ] ینیبـب ار  دوخ  رهوش  هک  ور  نونجم  ّرب  يوس  هب  تفگ  نینمؤـملا  ریما  ارم  تسا ! لاـح  هچ 

شیپ دـیدرگ  ناور  سپ  دـیوگن . فالخ  وا  هک  مناد  نیقی  مدـیدن و  يزیچ  گس  نیا  زجب  مدـیدرگ و  ارحـص  نیا  درگ  وا  هدومرف  بجوم 
. ینیچب دارم  لگ  وا  رادید  زا  ینیبب و  ار  دوخ  رهوش  هک  ور  نونجم  ّرب  هب  يدومرف  ارم  هک  دیرابب  بان  رهوگ  باذم  لعل  زا  نینمؤملا و  ریما 

ارحـص نآ  رد  هک  دوب  گس  نامه  وت  رهوش  نز ، يا  دومرف : ریما  مدـیدن . یگـس  زا  ریغ  هب  اجنآ  رد  متفر  ناـبایب  نآ  يوس  هب  وت  ناـمرف  هب 
نانمؤم و ریما  يا  تفگ : دیـشکرب  یناغفا  عرـضت  زا  هداتفا  ریما  ياپ  رد  دینـشب  نخـس  نیا  نز  يداتفا . تریح  هیداب  رد  شندید  زا  يدید و 

ینمشد یفطصم ؛ هب  ادخ و  هب  دوب  كرشم  وت  رهوش  دومرف : ياشگب . زار  نیا  يور  زا  باقن  يامن و  نایب  ار  ینعم  نیا  ّرس  نایقتم ، يادتقم 
خسم ار  وا  یلاعت  يادخ  دروآ ، کش  نم  تیالو  رد  دومن و 

،ص:341 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هب هک  ربمغیپ  یتسود  هب  نوچیب و  قلاخ  قح  هب  ّقح ، رب  یلو  يا  تفگ : دیطلغ و  زاین  كاخ  هب  زجع  زا  دینشب  نیا  نوچ  هراچیب  نز  هدرک .

گـس نآ  ندرگ  رد  ینامـسیر  دومرف : يادزب . ماهدـیدمغ  لد  زا  هودـنا  گنز  يامن و  نم  هب  یلـصا  تروص  هب  ار  مرهوش  تیالو  تردـق 
ریما دزن  هدرک  گس  ندرگ  رد  نامـسیر  دییوپ و  نابایب  يوس  هب  دوخ  مدرم  اب  زاب  دیدرگ و  لاحـشوخ  نز  نادرگ . رـضاح  نم  شیپ  هدرک 

یـضاق هاگرد  هب  تاجانم  تسد  نینمؤملا  ریما  دیلانب . مامت  يراز  هب  دیرابب و  مشچ  زا  تلاجخ  کشا  دیدرگ ، رـضاح  گس  نوچ  دروآ و 
داتفا و كاخ  هب  رـس  رب  راتـسد  رب و  رد  سابل  نانچمه  دـیدرگ . زاب  یلـصا  تروص  هب  تعاس  رد  درک ، اعد  وا  يارب  زا  هدروآرب  تاجاحلا 
هب يرد  فطل  تمحرم و  يور  زا  مدیدرگ ، رازیب  گرم  زا  نونکا  مدید ؛ دوخ  يازـس  مدروآ  کش  وت  هب  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : دیلانب و 

نیقلت هب  كرابم  ناـبز  هدومن ، لزنم  وا  لد  رد  مالـسا  نید  ياوه  هک  دـید  نوچ  ریما  نک . تلـالد  تیادـه  هار  هب  ارم  ياـشگب و  نم  يور 
.« دیدرگ نیقی  لها  زا  هدروآ  نامیا  يدمحم  نید  هب  درم  نآ  دومرف . میلعت  نامیا  هدوشگ ،

: تبقنم

هار ود  رـس  رب  تشگزاـب ، يزوریف  حـتف و  هب  ناورهن  زا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  نوـچ  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
. دـش ناور  بآیب  هار  هب  رثا  رفظ  رکـشل  اـب  نینمؤملا  ریما  تشادـن . بآ  رگید  هار  دوب و  بآ  هار  کـی  رد  رگید . رهن  یـسیع و  رهن  داـتفا ؛

کـشخ ناشیا  ناـهد  رد  بآ  ترارح ، ترثک  زا  دـیدرگ . بلاـغ  نایرکـشل  رب  شطع  دوب ؛ یمرگ  تیاـغ  رد  اوه  دـیرب ، هار  يردـق  نوچ 
. دنداهن شنزرس  يداو  هب  يور  دنداشگ و  نعط  نابز  ناقفانم  زا  یضعب  دیدرگ .

هلعش نوچ  یبآیب  زا  دندیناسر و  ضرع  هب  ناقفانم  نخس  هتفاتش ، ریما  تمدخ  هب  هتفای  رازآ  9853224خ0 47 خ  ناشیا ]  ] هاوفا زا  نانمؤم 
هب دوب  هتسشن  ریما  همیخ  رد  سپ  دنشاب . رظان  ار  یلاعت  يادخ  تردق  دندرگ و  رضاح  مامت  نایرکـشل  دومرف : ریما  دندیـشکرب . دایرف  شتآ 

[ هّلپ ياهنیز -[  هدنکفا  رود  ار  گنـس  نآ  دوخ  سیفن  سفن  هب  دیدرگ . رهاظ  یمیظع  گنـس  دندنک ، نوچ  نکب . ار  نیمز  نیا  دومرف : ربنق 
. دیامن ضرع  هدرک  مولعم  ار  تقیقح  دیآرد و  اجنآ  رد  دومرف : ربنق  هب  دش . ادیوه 

مولعم دش ، راکشآ  لفقم  گنـس  زا  يرد  متفر ؛ رد  هنیز  جنپ  یـس و  هک  دومن  ضرع  هدرک  لمع  هدومرف  بجوم  هب  هنع - هّللا  یـضر  ربنق -
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هب هدروآرب  يدیلک  دوخ  همامع  زا  داشرا  کلم  هاش  لاحم . هکلب  تسا  لاکـشا  تیاغ  رد  نآ ، ندوشگ  تساجک و  رد  شدـیلک  هک  تسین 
یقاس ضوح  راـنک  رب  دـید و  یبآ  ضوح  داـشگب ، ار  رد  نوچ  دـیدرگ . هناور  ربنق  راـیب . یبآ  ماـج  اـشگب و  ار  رد  ورب و  دومرف : هداد  ربنق 

ار ناگنـشت  تجاح  ریگب و  ار  بآ  ربنق ، يا  دومرف : هداد  ودـب  هدرک  بآ  زا  رپ  ماج  ریما  دوزفا . شتریح  رب  تریح  دومن . هدـهاشم  ار  رثوک 
هجوتم هتفرگ  تسد  هب  بآ  ماج  ربنق  روآرب .

،ص:342 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هنژرا تشد  هصق  دومرف : ریما  دـیامن  زار  ياشفا  دـیآرد و  ملکت  هب  تساوخ  دـید ، هداتـسیا  دوخ  ياـج  هب  ار  نینمؤملا  ریما  دـیدرگ . نوریب 

ماج نانچمه  هدومن ، باریس  بآ  ماج  نآ  هب  ار  رکشل  نایاپراچ  مدرم و  عیمج  سپ  ياهدروآ ! بجعت  هب  يور  ماقم  نیا  رد  هک  ياهدینـشن 
.« دوب لامالام  بآ  زا 

: تبقنم

اب ههجو - هّللا  مّرک  بلاـط - یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاـغ  رورـس  نوچ  : » هک تسا  يورم  يزاـجم  یلع  اـّلم  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
هک دینارذگ  رطاخ  هب  ریصن  دیسر . تارف  رانک  هب  دیدرگ و  هجوتم  هلح  بناج  هب  تشگزاب ، دادغب  زا  باحصا  ریاس  ریـصن و  رـسای و  راّمع 
رب دومرف : دیدرگ  هاگآ  وا  رئامـضلا  یف  ام  رب  تسارف  رون  هب  تیالو  هاش  میروآ . راذگ  مادک  هب  يور  مینارذگب و  رذـگ  مادـک  زا  ار  تارف 

نوچ میرذگب ؟ اجک  زا  ار  تارف  میروآ و  راذگ  مادک  هب  ور  دـیوگیم  بلاط  یبا  نب  یلع  همجمج ، يا  وگب  دـنلب  زاوآ  هب  هتفر  تارف  بل 
رایـسب مان  همجمج  تارف  رد  هک : دـنداد  ریـصن  باوج  مان  همجمج  رازه  دـصتفه  داد ، زاوآ  ار  همجمج  درک و  داـیرف  اـیرد  راـنک  رب  ریـصن 

: دومرف دومن  ضرع  تیالو  هاش  هب  نوچ  ریصن  تسا ؟ راوس  لدلد  هاش  دوصقم  همجمج  مادک  تسا ؛
؛ تسا دـحیب  زین  هرکرک  هک : دـمآرب  زاوآ  تارف  زا  درک . بلط  ار  هرکرک  نب  ۀـمجمج  هدروآرب ، زاوآ  ریـصن  تسا . هرکرک  نـب  ۀـمجمج 

نب ۀمجمج  ریصن  نوچ  هرمرم . نب  ةرکرک  دومرف : نینمؤملا  ریما  دیناسر . ضرع  فقوم  هب  دینـش  هچنآ  ریـصن  تسا ؟ دوصقم  هرکرک  مادک 
مکح هچ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  هک  يوـگرب  مـالغ ، يا  تفگ : هدیـشکرب  زاوآ  کـیبل  هب  درم  نآ  دـیبلط ، ار  هرمرم  نـب  ةرکرک 

هب هناـگیب و  شوـه  لـقع و  زا  وـت  رگم  تفگ : تسادـخ ؟ قـلخ  نتـشذگ  لـحم  هک  تساـجک  تارف  رذـگ  دـیامرفیم : تفگ  دـیامنیم ؟
ینادان زا  یلفاغ و  يو  راب  راک و  نیا  زا  ارچ  وت  تساجک ! تارف  رذگ  هک  دنادیمن  دنادیم ، ارم  ردپ  ارم و  مان  هکنآ  ياهناخمه ! یگناوید 

ریصن مراگدرورپ . تمحر  راودیما  مراد و  ماقم  ایرد  نیا  رد  نم  هک  تسا  لاس  دصتفه  رازه و  هک  نادب  ریـصن ، يا  یلهاج ! جراوخ  نوچ 
نب ۀـمجمج  ندـش  هدـنز  تهج  هب  هک  دومن  سامتلا  هدـیدرگ و  ریما  تمزالم  هجوتم  دـمآرب ، شداهن  زا  دایرف  دینـش ، تیاـکح  نیا  نوچ 

ندـش هدـنز  يارب  زا  دروآرب و  تاـجاحلا  یـضاق  هاـگرد  هب  تاـجانم  نینمؤملا  ریما  دـنادرگ . هدـنز  ار  وا  دـیامن و  اـعد  هرمرم  نب  ةرکرک 
نیا نوچ  ریـصن  دیـسوبب . ریما  باطتـسم  باکر  هدمآرب ، تارف  زا  دیدرگ  هدـنز  همجمج  هک  دوب  هدـشن  مامت  اعد  زونه  درک . اعد  همجمج 

رب رظن  ریما  راتس . رابج و  ییوت  میحر و  میرک و  ییوت  ییامنهار و  ییادخ و  وت  یلع  ای  تفگ : دیدرون و  رفک  هار  دید ، هنیاعم  هبیرغ  هعقاو 
: دیوگ يوار  تخاس . هدنز  اعد  هب  زاب  تخادنا و  رود  شنت  زا  ار  وا  رس  راقفلا  وذ  هب  هدرک  وا  رفک 

،ص:343 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. دینادرگ هدنز  هتشک و  ار  ریصن  نینمؤملا  ریما  راب  داتفه 

: دومرف نینمؤملا  ریما  هک  دش  هدرک  لقن  نینچ  نایبلا  ۀبطخ  زا  نینمؤملا  ریما  ماجنا  ترـصن  مالک  حرـش  رد  لیاضف  باب  رد  دـیوگ : فلؤم 
ارهاظ تسا . يورم  هبترم  داتفه  اجنیا  رد  و  رابود ؛ منکیم  هدـنز  رابود و  مشکیم  هک  یـسک  نآ  منم  ینعی ، نیترم » ییحا  نیتّرم و  لـتقا  »

همجمج نیمه  دارم  رگا  دـشاب  هدومرف  نیاربانب  هدـمآ  روهظ  هب  یقراخ  عون  نیا  نینمؤملا  ریما  زا  هروکذـم  همجمج  نتخاس  هدـنز  زا  شیپ 
. رومالا قیاقحب  ملعا  یلاعت  هّللا  تسا و  يراج  نآ  رب  شماظن  زجعم  مالک  هک  تسا  لوا  لوق  ّحصا  سپ  تسا 
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. دیوگ يوار  دومن . تعجارم  هفوک  هب  هدرپس  همجمج  هب  تارف  رذگ  نینمؤملا  ریما  هصقلا ،
.« دومیپ ترخآ  هار  نآ  زا  دعب  دوب و  هدنز  رگید  لاس  داتفه  همجمج 

: تیب
ار هنیرید  هتفخ  هدرک  هدنز  رگید  رابار  هنیس  هدرک  هزات  تحارج  زا  دعب  يدمآ 

: تبقنم

- نینمؤملا ریما  شیپ  هیلع - هّللا  تاولص  نسح - ماما  يزور  : » هک تسا  لوقنم  هنع - هّللا  یـضر  یـسراف - ناملـس  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
یّلص رورس - نآ  تفگ : انثا  نیا  رد  دناوخیم . ع - نامیلس - تکلمم  ثیدح  نآرق  زا  دناشفایم و  رابررد  لعل  زا  رهوگ  ههجو - هّللا  مّرک 

یتما و يایلوا  لضفا  اـملع و  ملعا  ثیداـحا ، صوصن و  مکح  هب  وت  و  لیئارـسا » ینب  ءاـیبناک  یتما  ءاـملع  : » دومرف مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا 
يربا هراپ  تعاس  رد  تشادرب  اعد  هب  تسد  نینمؤملا  ریما  هدرک ؟ تمارک  هچ  وت  هب  دوب  هدومرف  اطع  میظع  کلم  نامیلـس  هب  یلاعت  يادخ 

ربا متسشنب و  وا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  هراشا  هب  زین  نم  تسشنب و  نآ  رب  نسح  ماما  اب  ریما  دیلام . نیمز  رب  رس  وا  شیپ  رد  رتش  دننام  ادیوه 
راسفتـسا هب  نابز  يامن و  هجوت  تخرد  يوس  هب  دومرف : نسح  ماما  هب  ریما  درک . لوزن  یکـشخ  تخرد  رب  هداهن  ناریط  هب  يور  غرم  نوچ 

یلع ناهج ، ود  هدازهاش  يا  هک : دومن  نایب  لاونم  نیا  رب  دوخ  لاوحا  دوشگب و  لاقم  نابز  تخرد  دومن ، مایق  هدومرفب  ماما  ياشگب . لاـح 
اقب راد  هب  ادـخ  لوسر  هک  تقو  نآ  زا  مدوب . هزات  رت و  شموزل  تنمیم  مودـق  تکرب  زا  دومنیم و  تدابع  اـهنت  ماـقم  نیا  رد  نأـش  یلاـع 
لاح ضرع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  هدیـسر  يراوخ  نیا  هب  نم  ناج  گرب  رـس و  رب  شتقرافم  ملا  زا  هدرک و  ندمآ  كرت  هدومن ، تلحر 

. دیامن بلط  يزبسرس  نم  يارب  زا  دیاشگب و  نم  ياعد  هب  كرابم  نابز  هک  نک  نم 
تاجاحلا یضاق  هاگرد  هب  تاجانم  تسد  ریما  دیناسر ، ضرع  هب  شلاح  تقیقح  نوچ  ماما 

،ص:344 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
لولم و هتخیر  رپ  هتـسکش و  لاـب  مدـید  رتش  ربا  رب  یغرم  اـجنآ  رد  هدـینادرگ  زبس  ار  تخب  هدـنخرف  تخرد  نآ  هناحبـس  قح  تخارفارب و 

راهظا نابز  نم  شیپ  يامن و  قیقحت  بالقنا  ببـس  لاب  هتـسکش  غرم  زا  تفگ : نسح  ماما  هب  نینمؤملا  ریما  هتـسشن . ایرد  راـنک  رب  نوزحم 
ناکم نانج  ردـص  رد  نینمؤملا  ریما  هب  هک  متـسه  ياهتـشرف  نم  نید  ایند و  هدازهاش  يا  تفگ : غرم  هدومن  راسفتـسا  غرم  زا  ماما  ياشگب .

هدرک درودـب  ار  ملاع  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - دـمحم  ایبنا  ناطلـس  هک  نامز  نآ  زا  متـشارفایم ، تدابع  ياول  متـشاد و 
تحار رد  هتسکش و  ملاب  ماهداشگب  ترسح  کشا  يرورض  يرود  زا  ماهداتفا و  رود  دبعم  زا  هدروآ  نازحالا  تیب  رد  يور  یلع  یـضترم 

نایب لاب  هتسکش  نآ  لاح  حرش  ماما  دیامن . اعدتسا  رپ  لاب و  نم  يارب  زا  دیارگ و  اعد  يوس  هب  هک  يوگب  نینمؤملا  ریما  هب  هتـسب ، میور  هب 
يادا زا  دـعب  تفاتـش  نینمؤملا  ریما  سوباپ  هب  ایرد  هرانک  زا  تفای ، لابقا  لاب  نوچ  دومرف . اعد  هدـینابنج  كراـبم  بل  نینمؤملا  ریما  دومن ،

ریما ناملغ ؛ روح  ناوضر و  هضور  هب  تسا  تراشب  مالع  کلم  مکح  هب  ار  وت  ناتـسود  ار و  وت  مانا  لیخ  هاـش ، يا  تفگ : مالـس  تیحت و 
دوخ صاخ  تمحر  زا  قح  رب  رداق  قلطم و  قلاخ  تفگ : هتـشرف  ار !]  ] نارکیب تمعن  نادواـج و  تشهب  یهدیم  تراـشب  هنوگچ  دومرف :
هّللا ّالا  هلا  داقتعا ال  رـس  زا  دـیوپ و  قالخا  قیرط  ناگدـنب  زا  یکی  هک  هاگره  هدـینادرگ . دوجوم  رامـشیب  ناـغرم  وا  رد  هدـیرفآ و  يرحب 
برط قوذ و  ترثک  زا  دنادرگ  يراج  نابز  رد  هّللا  لوسر  دـمحم  نوچ  دـنزاس و  طاشن  قوش و  هدروآرب  رـس  بآ  زا  یبآ  ناغرم  دـیوگ 

راد رود  ار  دوخ  تمحر  ایادخ ، راب  دنیوگ : هدروآ  ناغف  شورخ و  رد  يور  دنارن  نابز  رب  ار  وت  كرابم  مان  رگا  و  دـنناشفیب . دوخ  ياهلاب 
. دنیوگ اعد  شترفغم  يارب  زا  دنیوپ و  رافغتسا  هار  رد  دنیوگ ، ار  وت  مان  رگا  تشاذگ و  مامتان  ار  هملک  نیا  هک  سک  نآ  زا 

زا زگ و  هاجنپ  یـضعب  تماق  هک  مدید  یهورگ  اجنآ  دـیدرگ . لزان  جوجأم  جوجأی و  دحرـس  هب  دـیدرون و  هار  اوه  يور  رب  ربا  هراب  رگید 
ریفن و سوک و  گناب  دیزگ . لزنم  ییاغوغرپ  رهش  هب  دیدرگ و  یهار  هراب  رگید  ناشیا . تماق  ردق  هب  حراوج  يزارد  دوب . زگ  دون  یضعب 
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؟ تسادص اغوغ و  هچ  نیا  دندیسرپ : راوگرزب  ردپ  زا  نسح  ماما  دیسر . ام  شوگ  هب  اهزاس  ریاس 
قلخ رگا  هک  تسا  ياهبترم  هب  شریفن  سمـش و  ریفـص  تسا . نارق  ار  وا  سمـش  جرب  هک  تسا  نآ  زا  رهـش  نیارق  هلغـشم  روـش و  دوـمرف :

سوک و ریبکت و  لیلهت و  رهش  نیا  رد  لاصتالا  یلع  تهج  نیا  زا  دنراذگورف ؛ راب  هلماح  نانز  كاله و  ناکدوک  شتبیه  لوه  زا  دنونشب 
ربا راپـسب . هار  فولأم  نطو  يوس  هب  رآ و  هنیدم  هب  يور  راوگرزب ، ردپ  يا  تفگ : نسح  ماما  نآ  زا  دعب  تسا . نارذـگ  مدرم  تاقوا  ریفن 

.« دیناسر هنیدم  هب  هتفرگ  اوه  هار  مد  رد  ریما  رما  هب 
،ص:345 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

هک دوب  یلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  هب  دوخ  نامز  رد  باطخلا  نب  رمع  يزور  : » هک تسا  روطـسم  هّرـس - سّدق  نایناهج - مودـخم  ظوفلم  رد 
رطاخ غارف  هب  ات  دیراپـسب  هلفاق  ریما  هب  ارم  تفگ : هدـمآ  دوب  هباحـص  داهز  زا  یکی  هک  تباـث  دـش و  ناور  همظعم  هکم  بناـج  هب  ياهلفاـق 
نوچ دندیـشوکیم . رودقم  ردـق  هب  شمیرکت  رد  هلفاق  لها  دـندرپس . هدومن  شرافـس  ار  وا  دـمآ  ریما  عادو  هب  دوب  رالاسهلفاق  نوچ  مورب .

تروع دومرف . زارتحا  دوب  یمـسم  اب  مسا  عرو  دـهز و  رد  هک  اجنآ  زا  درک . ضرع  يو  رب  ار  دوخ  بلطم  یتروع  هیجو ، دوب  یناوج  تباث 
يالیتسا زا  تروع  تسا . لداع  یلاـعت  يادـخ  تفگ : باوج  رد  ییاـینرب . لاـعفنا  زا  زگره  هک  منک  راـتفرگ  یتمهت  ـالب و  هب  ار  وت  تفگ 

رد ار  وا  یبش  دنک . تباث  تباث ، رب  تمهت  هب  تساوخ  تفای ، عالطا  لمح  رب  نوچ  دش . هلماح  درک و  لصاح  دوخ  دارم  یمالغ  هب  توهش 
دنچ ام  ارحـص  نیا  رد  تفگ : رالاسهلفاق  درب . دزد  ارم  لام  هک  دروآرب  دایرف  دادـماب  درک و  ناـهنپ  شتخر  رد  ار  دوخ  هنیرز  هتفاـی  باوخ 

دهاوخن نوریب  ماقم  نیا  زا  هک  دینک  صحفت  سـسجت و  مدوخ  تخر  رد  درک . غارـس  ناوتب  هک  تسین  ياهیرق  يرهـش و  میدودـعم ؛ مدرم 
. دنتفاین دندرک  صحفت  ار  سکهمه  تخر  دوب و 

رما عون  نیا  وا  زا  هک  اشاح  دنتفگ : دندوب  فقاو  شلآمهتـسجخ  لاوحا  زا  هک  نانمؤم  زا  یعمج  دـینیبب . زین  تباث  تخر  رد  تفگ : تروع 
. تسا نامگ  وا  رب  ارم  تفگ : تروع  دیآ ! دوجوب  یعینش 

زا دعب  هدرک . انز  روز  هب  نم  اب  یبش  هک  تسا  تباث  زا  مه  لمح  نیا  تفگ : سپ  دمآرب . شتخر  زا  سنج  هب  هنیرز  دـندرک  صحفت  نوچ 
. دومرف شمجر  رب  مکح  هفیلخ  داتسرف ، نامز  هفیلخ  شیپ  تروع  نآ  هب  هدنکفا  شیولگ  رد  نسر  رالاسهلفاق  انز ، يدزد و  توبث 

هّللا مّرک  نینمؤملا - ریما  كرابم  عمـس  هب  رثا  تشحو  ربخ  نیا  نوچ  دمآ . دیدپ  میظع  ياغوغ  هنیکـس  هنیدم  رد  زور  نآ  هک : تسا  يورم 
ارچ تفگ : هنع - هّللا  یضر  رمع - هب  هدمآ  دوخ  بقاعتم  دیرادهاگن و  ار  تباث  ام  ندمآ  ات  تفگ  داتـسرف و  ار  نسح  ماما  دیـسر ، ههجو -
هک ارم  دیـسرپ : تروـع  داتـسرف و  ار  نسح  ماـما  تروـع  بلط  هب  سپ  لـتق ؟ مجر و  رما  رد  صیـصخت  هـب  ینکیمن  لـمأت  زا  دـعب  مـکح 
ارم تفگ : ریما  دـش  رـضاح  نوچ  دیـسر ! نم  ییاوسر  تحیـضف و  تقو  هک  تاـهیه  تفگ : دوخ  اـب  یلع . نینمؤـملا  ریما  تفگ : هدـیبلط ؟

. مبلاط یبا  نب  یلع  یسانشیم ؟
شیپ رد  تسا و  تباـث  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  وت  لـمح  نیا  تسیچ و  لاـح  تروص  هک  يوگب  تسار  يوپم و  فـالخ  هار  نم  روضح  رد 

رون يا  دومرف : هدرک  نسح  ماما  يوس  هب  ور  تسا ، رـصم  دوخ  لوق  رب  هک  دـید  نینمؤملا  ریما  نوچ  هدـش . تباث  زین  وا  يدزد  نامز  هفیلخ 
شیپ رد  دروآ ، نوچ  رایب . ماهداهن  هناخ  هشوگ  رد  هک  یسالپ  هچراپ  اصع و  مین  یضترم ، هنیس  رد  ّرس  یفطصم و  هدید 

،ص:346 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هچراپ اصع و  مین  دـیناباوخ و  ار  وا  درکن ، دوس  نوچ  تسیچ ؟ هعقاو  تقیقح  هک  وگب  تسار  دومرف : ماـمت  هغلاـبم  هب  زاـب  هتـشاذگ  تروع 

: تفگ هدـمآ  راتفگ  رد  راتخم  رداـق  مکح  هب  لـفط  وگب . تسا  قح  هچنآ  یمکـش ، نیا  رد  هکنآ  يا  دومرف : هداـهن  شمکـش  رب  ار  سـالپ 
هفطن هک  وگب  مسرپیمن ، هلوقم  نیا  زا  دومرف : ریما  یفطـصم . یـصو  یـضترم  ایبنا و  متاخ  دمحم  ادـخ و  تسا  یکی  هک  میوگیم  تسار 
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ضرع تباـث  رب  ار  دوخ  تروـع  نیا  نینمؤملا 0953224خ0 48 خ ، ریخ  اـی  تفگ : تفر ؟ هنوـگچ  تباـث  تخر  رد  هنیرز  نآ  یتـسیک و 
. درک ناهنپ  تباث  تخر  رد  ار  دوخ  هنیرز  هصغ  نیا  زا  ممالغ . نآ  هفطن  نم  هدرک  انز  یمالغ  اب  دشن  تفتلم  وا  نوچ  دومن ؛

هب هباحص  ریاس  هفیلخ و  سپ  دندرک . راسگنس  ار  تروع  نامز  هفیلخ  هدومرفب  دندنام و  ریحتم  قلخ  رهاب  قراخ  نیا  هدهاشم  زا  دوصقملا ،
تانیاک و دّیـس  تمدـخ  هب  دجـسم  نیا  رد  يزور  دومرف : تسیچ ؟ سالپ  هچراپ  اصع و  مین  نیا  هک : دندیـسرپ  زاجیا  ناسل  هب  زاین و  نابز 

يرظن محرت  فطلت و  يور  زا  رورـس  نآ  دمآ . هراچیب  تباث  هک  مدوب  هتـسشن  تاّیّحتلا - لمکا  تاولّـصلا و  لضفا  هیلع  تادوجوم - رخفم 
لوسر ای  متفگ : دوش . مجر  هب  مکح  دزاس و  مهتم  تقرس  انز و  هب  ار  تباث  ینز  هک  دشاب  يزور  یخا ، ای  دومرف : نم  هب  هدنکفا  شیوس  هب 
تروع مکش  رب  ار  سالپ  بوچ و  نیا  دیآ ، شیپ  هیضق  نیا  هاگره  دومرف : هداد  نم  هب  سالپ  بوچ و  نیا  دشاب ؟ هچ  یصالخ  ریبدت  هّللا ،

ود نایم  رد  هتـساخرب  رمع 1953224خ0 49 خ  دـیامن . ناـیب  دـشاب  قح  هچنآ  دـیآرد و  نخـس  هب  وت  شیپ  دـشاب ، محر  رد  هک  هفطن  هنب .
يادخ وت و  ریغ  هن  ییوت  رورس  نآ  نیشناج  هک  اّقح  یلع ، ای  تفگ : هداهن  هدید  رب  ار  شتـسرپقح  تسد  داد و  هسوب  نینمؤملا  ریما  يوربا 

.« درادن ایند  رد  هظحل  کی  وتیب  ار  رمع  یلاعت 
. تشگ روطسم  هک 2953224خ0 50 خ  تسا  نینچ  تبسن  زیزع  ود  نیا  نایم  رد  هّللا ! ناحبس  دیوگ : فلؤم 

تـسار هار  دوخ  تیاهنیب  لضف  هب  تیانع و  نوع  هب  ار  يدـمحم  تما  عیمج  ادـنوادخ ، دـناهداتفا . لاحم  لایخ  رد  ّلاض  لاهج  زا  یـضعب 
هلها 3953224خ0 51 ّقحلا و  ّقحب  دـنناد - یکی  دـننیبب و  یکی  همه  ات  اشگب  ناشیا  هدـید  شیپ  زا  ینادان  تاملظ  بجح  امرف و  تیادـه 

خ.

اهتشونیپ

______________________________

. هب مب +: هخسن  رد  خ - ( 1  ) 7423224خ0
. يدرگب نامه : خ - ( 2  ) 5823224خ0

وا نامرف  هب  دنریگیمن و  یشیپ  وا  رب  نخـس  رد  دنتـسه . یمارگ  ناگدنب  نانآ  هکلب  : » 27 تایآ 26 - ( 21  ) ءایبنالا خ - ( 3  ) 8923224خ0
.« دننکیم راک 

. هب مب : هخسن  رد  خ - ( 4  ) 1033224خ0
،ص:347 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 5  ) 5033224خ0
.« تسین یبهذم  یفوص  يارب  - » خ ( 6  ) 7033224خ0

.« نارم ار  ادگ  و  : » هیآ 10 ( 93  ) یحّضلا خ - ( 7  ) 7033224خ0
.« دشاب ناشنامرف  هب  شیاههویم  و  : » هیآ 14 ( 76  ) ناسنالا خ - ( 8  ) 7133224خ0

: دنیوگ دیزیر . ورف  ام  رب  تسا  هدرک  ینازرا  امش  هب  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  ای  بآ  یکدنا  : » هیآ 50 ( 7  ) فارعالا خ - ( 9  ) 7133224خ0
.« تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنآ  ادخ 

. ار مب -: هخسن  رد  خ - ( 10  ) 2333224خ0
« َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو   » دـیاب تسا و  تسرداـن  هـک  هدـمآ  َنـیِِرباَّصلا » َعَـم  َهَّللا  َّنِإ  ، » مـب تد و  هخـسن  ود  ره  رد  خ - ( 11  ) 4533224خ0

.« دراد تسود  ار  نایابیکش  ادخ  و  : » هیآ 146 ( 3  ) نارمع لآ  دشاب -
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»؟ دناهدوب ام  زیگناتفگش  ياههناشن  زا  میقر  فهک و  باحصا  هک  ياهتشادنپ ] ایآ  : » ] هیآ 9 ( 18  ) فهکلا خ - ( 12  ) 7633224خ0
.« سایلا نادناخ  رب  مالس  : » هیآ 130 ( 37  ) تاّفاّصلا خ - ( 13  ) 9633224خ0

.« دیوگیمن يوه  يور  زا  نخس  و  : » هیآ 3 ( 53  ) مّجنلأ خ - ( 14  ) 5733224خ0
هچنآ زا  دنارابیم و  ناراب  هک  تسوا  دیآیم . تقو  هچ  تمایق  هک  دـنادیم  هک  تسادـخ  : » هیآ 34 ( 31  ) نامقل خ - ( 15  ) 5733224خ0
دهاوخ نیمز  مادک  رد  هک  دنادیمن  یـسک  دروآ و  دـهاوخ  تسد  هب  زیچ  هچ  ادرف  هک  دـنادیمن  سکچـیه  و  تسا . هاگآ  تساهمحر  رد 

.« تسا هاگآ  اناد و  ادخ  درم .
.« نآ رد  یلع  مشناد و  رهش  ص ]- دمحم - نم -[  . » ص 107 ج 1 ، ریغص ؛ عماج  کن : خ - ( 16  ) 7733224خ0

.« یتسه یسوم  هب  نوراه  هباثم  هب  نم ، هب  وت  . » ص 226 ج 4 ، راربألا ؛ ةّدع  رارسالا و  فشک  کن : خ - ( 17  ) 7733224خ0
.« تسا رفاک  قیقحت  هب  دنز ، زاب  رس  هکره  تسا ، ناسنا  نیرتهب  ع )  ) یلع - » خ ( 18  ) 7733224خ0

ربارب هن ، دزرویم ؟ نایـصع  هک  تسا  یـسک  دـننامه  هدروآ  ناـمیا  هـک  سک  نآ  اـیآ  : » هـیآ 18 ( 32  ) هدجّـسلا خ - ( 19  ) 8733224خ0
.« دنتسین

زور ادـخ و  هب  هک  یـسک  هدرک  اب  ار  مارحلا  دجـسم  تراـمع  ناـیجاح و  هب  نداد  بآ  اـیآ  : » هیآ 19 ( 9  ) ۀـبّوتلا خ - ( 20  ) 8733224خ0
.« دنتسین ربارب  ادخ  دزن  هن  دینادیم ؟ ربارب  هدرک ، داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق 

.« تسا ع )  ) یلع یتسار ، قدص و  نابز  اهنآ  يارب  - » خ ( 21  ) 8733224خ0
.« ناسرب مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ، يا  : » هیآ 67 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 22  ) 8733224خ0

: وگب دـنک ، هلداجم  وت  اب  وا  هرابرد  هک  سکره  ياهدیـسر ، یهاـگآ  هب  هک  سپ  نآ  زا  : » هیآ 61 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 23  ) 9733224خ0
امـش ار و  دوخ  ناردارب  ام  ار ، دوخ  نانز  امـش  ار و  دوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادـنزرف  امـش  ار و  دوخ  نادـنزرف  ام  میروآ ، رـضاح  اـت  دـییایب 

.« میتسرفب نایوگغورد  رب  ار  تنعل  مینک و  عرضت  اعد و  هاگنآ  ار . دوخ  ناردارب 
.« دنناگتفایماک دوخ  تشهب  لها  دنتسین . ربارب  مه  اب  تشهب  لها  شتآ و  لها  : » هیآ 20 ( 59  ) رشحلا خ - ( 24  ) 9733224خ0

.« دراد كاپ  ار  امش  دنک و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  تیب ، لها  يا  : » هیآ 33 ( 33  ) بازحالا خ - ( 25  ) 9733224خ0
.« وا لوسر  تسادخ و  امش  ّیلو  هک  تسین  نیا  زج  : » هیآ 55 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 26  ) 9733224خ0

. يدصق مب : هخسن  رد  خ - ( 27  ) 1933224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 28  ) 6043224خ0
. یمجمج مب : هخسن  رد  خ - ( 29  ) 7143224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 30  ) 8143224خ0
. یناکداش مب : هخسن  رد  خ - ( 31  ) 0243224خ0

»؟ تسا هدیسر  هچ  ار  نیمز  هک  دیوگب  یمدآ  و  : » هیآ 3 ( 99  ) لازلّزلا خ - ( 32  ) 4243224خ0
رون ندناسر  لامک  هب  زج  ادخ  و  دننک ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  : » هیآ 32 ( 9  ) ۀبّوتلا خ - ( 33  ) 5443224خ0

،ص:348 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« دیاین شوخ  ار  نارفاک  دنچره  دهاوخیمن . دوخ 

______________________________

.« تسا هدوب  تخبشوخ  شردام  مکش  رد  هک  تسا  یسک  تخبشوخ  . » ص 36 ج 2 ، ریغص ، عماج  کن : خ - ( 34  ) 6443224خ0
.« درکیم یتسرپرس  ار  اهنآ  رضح  رفس و  اهجنر و  رد  هک  یسک  تشذگرد ؛ اهنآ  ردپ  قیقحت ، هب  - » خ ( 35  ) 4543224خ0
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نآ ینز ، مهرب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  نم ، تفگ : تشاد  ياهرهب  ادخ  ملع  زا  هک  سک  نآ  و  : » هیآ 40 ( 27  ) لمّنلا خ - ( 36  ) 0643224خ0
.« منکیم رضاح  وت  دزن  ار 

[. تسا هدمآ  نتم  رد  نآ  همجرت   ] هیآ 84 ( 19  ) میرم خ - ( 37  ) 1643224خ0
.« تسا يراج  اهرهن  نآ  رد  هک  تسا  ییاهتشهب   ...: » هیآ 15 و ( 3  ) نارمع لآ  هیآ 25 ؛ ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 38  ) 2843224خ0
.« دنتسه اهگنس  نامدرم و  نآ  مزیه  هدش و  ایهم  نارفاک  يارب  هک  یشتآ  زا  دیسرتب  : » هیآ 24 نیشیپ ؛ خ - ( 39  ) 2843224خ0

. لاح نیا  مب : هخسن  رد  خ - ( 40  ) 2843224خ0
یلادوگ ای  تشهب  ياهغاب  زا  یغاـب  روگ  . » ص 372 ج 5 ، ص 654 ؛ ج 1 ، راربالا ؛ ةّدع  رارـسالا و  فشک  کن : خ - ( 41  ) 2843224خ0

.« تسا خزود  ياهلادوگ  زا 
. عمجم مب : هخسن  رد  خ - ( 42  ) 6843224خ0

ندرگ رد  ینامسیر  سپ  دشکب . ار  وا  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  وا  يار  رایسب ، ناغفا  یباتیب و  زا  دعب  مب : هخسن  رد  خ - ( 43  ) 0943224خ0
. هدنکفا رتخد 

.« دشچیم ار  گرم  سکهمه  : » هیآ 185 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 44  ) 2943224خ0
هک یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  یبـش  ار  دوخ  هدـنب  هک  ییادـخ  نآ  تسا  هزنم  : » هیآ 1 ( 17  ) ءارـسالا خ - ( 45  ) 9943224خ0

.« داد ریس  میاهداد  تکرب  ار  شدرگادرگ 
.« رتکیدزن ای  نامک ، ود  ردق  هب  ات  : » هیآ 9 ( 53  ) مّجنلا خ - ( 46  ) 9943224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 47  ) 2153224خ0
. نیلسرملا ریخ  یصو  ای  مب : هخسن  رد  خ - ( 48  ) 6353224خ0

. هنع هّللا  یضر  نامه +: خ - ( 49  ) 7353224خ0
. ردص رد  نامه +: خ - ( 50  ) 8353224خ0

. هلهاو نامه -: خ - ( 51  ) 9353224خ0
،ص:349 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  عرو  دهز و  نایب  رد  متفه  باب 

هراشا

، براغملا قراشملا و  ماما  ایفصا ، ایلوا و  يادتقم  الو و  ران  قیرح  الب و  رحب  قیرغ  یفطصم و  ردارب  : » هک تسا  روطـسم  باطخلا  لصف  رد 
قیاـقح لوصا  زا  تداـبع  تقو  رد  تسا و  میظع  ینأـش  تقیرط  رد  عیفر و  یتجرد  تقیقح  رد  ار  وا  ع - بلاـط - یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

، ینعی ههجو . هّللا  مّرک  یضترملا - ّیلع  لوصالا 4663224خ0 1 خ  ءالبلا و  یف  انخیش  هتفگ : هیلع - هّللا  ۀمحر  دینج - تشاد . مامت  یّظح 
هب یکی  هک  دـنرآیم  نینچ  و  تسا . یـضترم  یلع  تسا ، ندیـشک  الب  هک  تقیقح  تالماعم  دـنیوگ و  لوصا  هک  تقیرط  ملع  رد  ام  ماما 

كدلو کلها و  نکی  ناف  كدلو  کلهال و  کلغش  ربکا  ّنلعجت  ال  : » دومرف يامرف . یتیصو  ارم  نینمؤملا ، ریما  ای  تسا : هدمآ  وا  ترضح 
وت نادرگم  ینعی ، هّللا ». ءادـعال  کلغـش  کّمه و  امف  هّللا  ءادـعا  نم  كدـلو  کلها و  ناک  نا  هئایلوا و  عیـضی  هّللا ال  ّناـف  هّللا  ءاـیلوا  نم 

رگا دنکیمن و  عیاض  ار  دوخ  ناتسود  ّلج - ّزع و  يادخ - دنیادخ  ناتسود  زا  ناشیا  رگا  هک  دوخ  لاغشا  نیرتگرزب  ار  دالوا  لها و  لغش 
؟ يراد ارچ  ادخ  نانمشد  هودنا  دنیادخ ، نانمشد  ناشیا 
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: هعطق
يرورپ ؟ هدنب  ادخ  هب ز  هک  یتسیک  وتروخم  شمغ  ار  ادخ  تسیاهدنب ، دنزرف 

»؟ يربیم هچ  تدایز  جنر  تسا ، ربدم  روتسوا  نآ  زا  تداعس  جنگ  تسا ، لبقم  رگ  ،ص:350  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

نیرتهزیکاـپ هک : هدیـسرپ  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  زا  یلیاـس  يزور  : » هک درآیم  بوـجحملا  فـشک  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
ار يو  اهیفام  ایند و  یتسین  ددرگ و  رگناوت  ّلج - ّزع و  يادـخ - هب  هک  یلد  ره  ینعی ، هناحبـس . هّللاب  بلقلا  ءانغ  دومرف : تسیچ ؟ اهبسک 

تـسود تسود ، ياوس  دـیامنن و  شرظن  هب  يزیچ  تسود  ترـضح  تاضویف  زج  دوشن ؛ نامداش  هّللا  يوس  ام  یتسه  هب  دـنکن و  شیورد 
.« دراین سک  نماد  هب  تسد  درادن و 

: یعابر
دشیدنا اج  هدنامن و ز  ياج  ربدشیدنا  ارس  نیا  زک  رس  رب  شکاخ 

دشیدنا ادخ  ِیتسه  هک ز  ار  نآدریگ  نماد  هچ  یتسین  هشیدنا 

: تبقنم

نوچ هدمآرد ، لاملا  تیب  هب  هحلط  هتفای ، الیتسا  هرصب  رب  ریبز  هحلط و  هشیاع ، تمدخ  رد  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  یـصقتسم  همجرت  رد 
زا دعب  و  5663224خ0 2 خ . ِهِذه » ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُخَْأت  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو  : » هک دومن  همیرک  هیآ  نیا  تئارق  دـید  دودـعمان  دوقن 

دیفـس خرـس و  مهارد  ریناند و  رب  شرثا  ضیف  رظن  نوچ  دـمآرد ، هناخ  نامه  هب  هتفای  رفظ  ناشیا  رب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هکنآ 
هب موشن و  رورغم  امش  هوشع  هب  هک  زادرپ  ریغ  بیرف  هب  دیفـس ، میـس  يا  زاسم و  رورغم  ارم  رمحا ، رز  يا  دومرف : ناشفارهوگ  نابز  هب  داتفا 
هک یسک  وچمه  ایند  رد  شاب  ینعی  لیبس » يرباعک  وا  بیرغ  ّکناک  اینّدلا  یف  نک  : » دناوخرب يوبن  ثیدح  نیا  مدرگن و  لیام  امـش  هولج 

.« رفاسم دننام  ای  تسا  بیرغ 
: یعابر

يروهدید رگا  رظن  ینکن  يو  رديرگهوشع  دنک  نوچ  رهد  هقوشعم 
، دیوگ هقیقحلا  ۀقیدح  رد  یئانس  میکح  هک  تساجنیا  زا  يراذگهر  ای  شاب  بیرغ  دنناميرب  تسا  تابث  زا  هک  انف  راد  رد 

: يونثم
دبیرفن خرس  درز و  رب  درمدبیکشن  خرس  درز و  زا  كدوک 

، دیوگ زین  هّرس - سّدق  راطع - خیش  دزیوان و  زآ  رد  ردیح  ناجدزیهرپ  هشیمه  شتآ  زا  ریش 
،ص:351 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: يونثم
رثوک ضوح  بحاص  عرش و  عاجشربمیپ  ّمع  رسپ  نید  راوس 

دوب يوج  رز  رپ  ملاع  شمشچ  هبدوب  يوترپ  ایرد  ربا  شدوج  ز 
تشاد رظن  رز  میس و  يوس  زگره  هنتشاد  رز  میس و  يوزرآ  زگره  هن 

دوب وک  كاخ  شمشچ  هب  رز  میس و  هکدوب  ورخرس  ینعم  هار  رد  نانچ 
يدیپس نیا  شکیم  میس  يا  زین  وتيدیماان  زا  درگ  درز  رز ، يا  وت 
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هدوب ریس  ایند  ینعم ز  نیا  زاهدوب  ریش  وا  شتآ و  ایند  وچ 
ریس مکش  کی  ایند  ِنان  وا  دروخنریش  هنسرگ  دنیشن  مک  هچرگا 

يونثم رد  تیب  دنچ  نیا  یسدق  دهاش  باتک  رد  هفلؤمل 6663224خ0 3 خ : هقالط  هس  ششیپ  دوب  ایند  هکهقاف  رقف و  ایند  هب  یتسج  نآ  زا 
: مکح هب  دیوگ ، ایند  تمذم  رد 

هیامرـس شّبح ، تساهتدابع و  دـهاش  هیاریپ  شکرت ، ةدابع 7663224خ0 4 خ » ّلک  سأر  اینّدـلا  كرت  ۀـئیطخ و  ّلک  سأر  اینّدـلا  ّبح  »
. اطخ تیصعم و 

: هفلؤمل
تسا هدرک  یلعا  سودرف  رد  ياجتسا  هدرک  ایند  كرت  لد  زا  هکره 

تسرن هویب  نیا  زا  يدرمان  چیهتسبن  هویب  نیا  هب  لد  يدرم  چیه 
دناهتفخ شوخ  ام  نادرمان  کیلدناهتفگ  شقالط  نادرم  هلمج 

دیدن شیور  وربآ  رب  هگچیهدیدن 8663224خ0 5 خ  شیوس  دوخ  تسدرم  وا  هکره 
تسا يو  مار  رسهبرس  شناج  ِغرمتسا  يو  ماد  رد  تسا  درمان  هکنآ 

ياهراوآ ناهج  کی  وا  ِیپ  ردخ  ياهناوید 9663224خ0 6  رحاس  ایند  تسیچ 
غورفیب دود  وچمه  شمزب  عمشغورد  بذک و  ندعم  ایند  تسیچ 

سگم دننام  راوخ  شنابلاطسوه  صرح و  ندعم 0763224خ0 7 خ  ایند  تسیچ 
ياهناد ماد و  رکم ، زا  رسهبرسخ  ياهناوید 1763224خ0 8  لزنم  ایند  تسیچ 

یگناگیب 2763224خ0 9 خ قح  دشاب ز  وا  برقیگناوید  هیام  ایند  تسیچ 
ياهنیک 3763224خ0 10 خ رپ  هنیرید  نمشدياهنیرید  نمشد  ایند  تسیچ 

لابو دمآ  لابو  ایند  لصاحلایخ  باوخ و  رسهبرس  ایند  تسیچ 
یلقاع  رحب  قرغ  شنالفاغیلصاحیب  دَوب  ایند  لصاح 

،ص:352 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ریما يزور  : » هـک تـسا  روطـسم  كوـلملا  ةریخذ  ءادعّـسلا و  ۀـیاده  فیاحـص و  صاوـخلا و  ۀـمجرت  يزار و  رخف  یظفاـح و  ریــسفت  رد 
رد امرخ  فیل  دنب  اب  يریـشمش  رب و  رد  دنویپرپ  هنهک  هماج  تحاصف و  تغالب و  تیاغ  رد  دومرفیم و  هبطخ  ربنم  رب  هعمج  زور  نینمؤملا 

نینمؤـملا ریما  لآمهدوتــس  لاـح  بساـنم  نـیا  هـک  دروآ  رطاــخ  هـب  ساـبع 5763224خ0 11 خ  نـب  هـّللا  دـبع  تـشاد . كراـبم  تـسد 
دقل دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  هتـشگ  فرـشم 7763224خ0 13 خ  شاهدارا  رب  تیالو  ملع  هب  ترـضح  نآ  تسین . 6763224خ0 12 خ 
لوح عبـشا و  فیک  و  یقبی ! ـال  میعن  ینفی و  ةذـلب  حرفا  فیک  ایندـلا ! ۀـنیز  نم  ّیلعل  اـم  اـهعقار . نم  تییحتـسا  یتـح  هذـه  یعقرم  تعقر 

قیقحت هب  ینعی ، يولبلا ! ّرضلا و  دئادش  شیعلا و  ۀنوشخ  یف  مهکراشا  نینمؤملا و ال  ریما  یمسا  ناب  یـضرا  فیک  و  یثرغ ! نوطب  زاجحلا 
. مدیدرگ راسمرش  نآ  هدنزود  زا  هک  مدیناشوپ  هلصو  رب  هلصو  مدینازود و  هعقر  رب  هعقر  نادنچ 

ضرعم هب  دیآ و  رـسب  ینامز  كدنا  هب  هک  یتذـل  هب  مشاب  داش  هنوگچ  و  شین ! شون  تسا و  راخ  نشلگ  هک  راک  هچ  ایند  تنیز  اب  ار  یلع 
یـضار هنوگچ  ای  هصمخم ! بارطـضا  رد  عوج  تیاغ  زا  دشاب و  هنـسرگ  اهمکـش  زاجح  تیالو  رد  هک  مروخ  ریـس  هنوگچ  و  دـیآرد ! انف 

یگنت یگنسرگ و  رد  مشابن و  کیرـش  ناشیا  اب  اهيراوشد  رد  نم  دنناد و  دوخ  ياوشیپ  ادتقم و  دنناوخ و  ریما  ارم  نانمؤم  هکنآ  هب  مشاب 
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. دنتسیرگ رایسب  نییآ  سودرف  سلجم  نارضاح  تاکرب ، اب  تاملک  نیا  عامتسا  زا  دعب  دیوگ : يوار  منکن »! تقفاوم  ناشیا  اب  تشیعم 

: تبقنم

هیواـعم دزن  تشیعم  یگنت  ّرمم  زا  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  یقیقح  ردارب  لـیقع  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبـح  لوا  دـّلجم  رد 
. دومن دـناوت  تشیعم  تغارف  هب  ات  دوش  تفاـضا  نآ  رب  يزیچ  هک  درک  هیعاد  تشاد . هفیظو  مرد  ود  زور  ره  لاـملا  تیب  زا  هک  اریز  تفر ؛
هک درک  سامتلا  هدومن  سالفا  راهظا  دینـش  تفگ و  ياـنثا  رد  دـیبلط و  تفایـض  هب  یبش  هب  ار  نینمؤملا  ریما  هداد ، بیترت  یماـعط  كدـنا 

جرخ مین  مهرد و  کی  زور  ره  هاگ  دنچ  تفگ : يدیناسر ؟ مه  هب  اجک  زا  ار  توعد  نیا  هجو  دیسرپ : ریما  دوش . هدایز  وا  هفیظو  رب  يزیچ 
مین مرد و  کـی  شاـعم  هجو  ریدـقت ، نیا  رب  دومرف : نیقتملا  ماـما  مدوـمن . فرـص  ماـعط  نیا  جاـتحیام  هب  هدرک  عـمج  ار  مرد  مین  هدرک و 

. دومن هغلابم  بلط  رد  رگید  تبون  لیقع  ینکیم ؟ تیاکش  تشیعم  قیض  زا  ارچ  تسا ؛ تیافک 
ارم تسد  ارچ  ردارب ، يا  تفگ : دـش  برطـضم  وا  داهن . شتـسد  رب  هاگان  دوب ، هدرک  غاد  غارچ  هلعـش  رد  ناهنپ  ینهآ  وا  زا  نینمؤملا  ریما 

ایند شتآ  لمحت  ردق  نیا  وت  نوچ  دومرف : یتخوس ؟
،ص:353 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

اذاـیع تهج - نادـب  مهد و  وت  هب  يزیچ  دوشیم  وت  هّصح  هچنآ  رب  هداـیز  مالـسا  لـها  قوقح  زا  نم  هک  يرادیم  اور  هنوـگچ  يرآیمن ،
زا نینمؤملا  ریما  تفاتش و  قشمد  هب  هدیجنرب  نینمؤملا  ریما  زا  هدرکان ، نخـس  نیا  كرد  لیقع  مدرگ ! راتفرگ  یبقع  هریان  قارحا  هب  هّللاب -

.« دش لولم  رایسب  ینعم  نیا 
هک دومن  ینعم  نیا  فیلکت  يزور  دیشوک . رایسب  وا  میظعت  رد  هیواعم  قشمد ، هب  لیقع  لوصو  زا  دعب  : » هک درآیم  یصقتسم  همجرت  رد  و 

. دیوگ ازسان  ار  نیطبس  نینمؤملا و  ریما  هدمآرب  ربنم  رب 
.« دش بیات  هدمآ ، نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  زاب  هتخاس  لفاغ  ار  وا  هدومن و  تبحص  كرت  لیقع 

: تبقنم

رمع تدم  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  هک  هتفرگ  داریا  رتاوت  هب  رابخا  حاحص  رد  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  یناث  دّلجم  رد 
لوانت فیلکت  شنیب  لها  نوچ  درکیمن و  لیم  شروخ  نان  يوج  نان  اب  تاـقوا  رثکا  رد  هدروخن و  ریـس  بقاـعتم  زور  هس  ره  زگره  دوخ 

میاق ارم  تشپ  هک  رادـقم  نآ  ماعط  زا  تسا  هدنـسب  يرهظ » میقی  ام  ماعّطلا  یبسح  : » دومرفیم نایب  قراخ  نابز  هب  دـندرکیم  ماعط  ندومن 
.« دیاین عنم  نم  راگدرورپ  تدابع  تعاط و  زا  ارم  دراد و 

: تبقنم

- ربنق هدومن ، عاـیتبا  ربطـس  هماـج  ود  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  : » هک تسا  يورم  تباـث  نب  يدـع  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
رد نینمؤملا  ریما  ار  يرگید  درک و  راـیتخا  بوث  ود  نآ  زا  یکی  ربـنق  شوپب . یهاوـخ  ار  مادـکره  هک  دـینادرگ  ّریخم  ار  هنع - هّللا  یـضر 

.« دومرف عطق  دوب  دیازت 8763224خ0 14 خ  شنویامه  عابصا  رس  زا  هچنآ  هدید ، زارد  ار  نیتسآ  هدیشوپ و 

: تبقنم

- ههجو هّللا  مّرک  یضترم - یلع  ایلوا ، ناطلـس  دزن  ياهدولاپ  قبط  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  تباث  نب  يدع  زا  روکذم  باتک  رد  مه  ]
ار نآ  تاّیّحتلا - لمکا  تاولّـصلا و  لـضفا  هیلع  تاـنیاک - دیـس  هک  ار  يزیچ  ندروخ  مرادـن  تسود  تفگ : دومرفن ، تبغر  الـصا  مدرب ،
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9763224خ0 15 خ] دشاب ». هدومنن  لوانت 

: تبقنم

، تیعبت هب  نانمؤم  هباحص و  ریاس  هب  دش و  رما  نینمؤملا  ریما  هب 0863224خ0 16 خ  هناحبـس  قح  بناج  زا  ضیب  مایا  هزور  هکنآ  نایب  رد 
: هک تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا  راربالا  ةدمع  رد 

،ص:354 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هدـناسر ادـخ  مالـس  ار  وـت  تسا و  رـضاح  لـیئربج  یخا ، اـی  تفگ : هدرک  نم  يوـس  هب  ور  رورـس  نآ  مـتفر . لوـسر  تمدـخ  هـب  يزور  »

یس باوث  مّیود ) رد  یباییم و  لاس  رازه  هد  موص  باوث  لوا ) زور  رد  هک  رادب  هزور  زور  هس  هام  ره  رد  هک  تسا  نانچ  نامرف  دیوگیم :
هزور زور  هس  نیا  سکره  ای  تسا  نم  تاذ  هب  صوصخم  باوث  نیا  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : نم  لاس . رازهدص  باوث  مّیس ) رد  لاس و  رازه 
باوث نینچنیا  مه  ار  وا  دـشاب ، میاـص  زور  هس  نیا  وت  تعباـعتم  تین  هب  سکره  دومرف : لوسر  دـشاب ؟ باوـث  نینچنیا  مه  ار  وا  درادـب ،

.« ضیب مایا  دومرف : تسا ؟ مادک  زور  هس  نآ  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : دوب .

: تبقنم

ریز رد  دومحم ، دمحا  زا  دعب  هک  دوبعم  یگناگی  ّقح  هب  هّللا و  و  : » تفگ هک  تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ءادهّشلا  ۀضور  رد 
دوهش دصرتم  تضایر ، ردص  رب  هتـشه و  ورف  نود  يایند  یناف  عاتم  زا  تمه  هدید  اقلطم  هک  مدیدن  یلع  یـضترم  زا  رتدهاز  دوبک ، کلف 

.« هتسشن ینارت  عوج  هب 

: تبقنم

دوب شفّرصت  هضبق  تحت  رد  دنقرمس  دغس  ات  هرـصب  زا  نینمؤملا  ریما  ناهرب  اب  تفالخ  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
فقاو دوخ  ریما  زا  دنتـشاد ، لاغتـشا  يویند  تالماعم  هب  هک  یمدرم  هکناـنچ  تفریم ؛ هداـیپ  هفوک  رازاـب  رد  هک  دوب  عضاوتم  يدـح  هب  و 

. دنتشگن
هار دـندومن ، عامتـسا  ار  شزاونلد  زاوآ  مدرم  نوچ  دـیهد . هار  ار  یلع  نانمؤم ، يا  يدومرف : مامت  تقفـش  هب  يدـندرک  هوبنا  يو  رب  نوچ 

.« دندادیم

: تبقنم

هّللا مّرک  نینمؤملا - ریما  يزور  هک  هتـشگ  رّرحم  رثا  تحـص  تایاور  هب  هحیحـص و  دـیناسا  هب  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
. مرادرب ات  هد  نم  هب  ار  راب  نیا  تفگ : هدمآ  شیپ  شاهیلاع  هیلع  مادخ  زا  یکی  درب . هتـشادرب ، دوخ  هدیرخ  دبال  جیاوح  زا  یـضعب  ههجو -

. ناشیا نتشادرب 1863224خ0 17 خ  تسا  رتراوازس  لایع  بحاص  ینعی ، لمحی ». نا  ّقحا  لایعلا  وبا  : » دومرف نایب  تحاصف  نابز  هب 
نیا ییاوشیپ ؛ ماـما و  ار  ناـنمؤم  قیقحت  هب  ییادـخ و  لوسر  قح  رب  هفیلخ  وت  نیلـسرملا ، ریخ  یـصو  اـی  نینمؤملا و  ریما  اـی  تفگ : مداـخ 
درم لامک  زا  ینعی ، هلایع » یلا  هلمحی  ام  هلامک  نم  لجّرلا  یـصقنی  ال  : » دومرف باوج  رد  درادـن ! یتبـسن  وت  لآمهتـسجخ  لاح  اـب  تروص 

زا دوشن ، مک  چیه 
،ص:355 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« دشکیم لایع  يارب  زا  هک  يراب 
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: تبقنم

ریما نوچ  : » هک تسا  يورم  هنع 2863224خ0 18 خ ] هّللا  یضر   ] سابع نبا  زا  هّرـس - سّدق  ینادمه - یلع  دّیـس  ریم  كولملا  ةریخذ  رد 
هّللا مالـس  نسح - ماما  هک  ببـس  نادـب  درکن . ادـج  دوخ  تبحـص  زا  ار  نیماـما  تسـشن ، يروص  تفـالخ  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا -

ار وا  نخس  یتشاد و  تمرح  ار  وا  نآ  ربانب  تروص ، تریـس و  رد  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - هب  دوب  قلخ  نیرتدننامیب  هیلع -
.« يدندرکن در 

: تبقنم

رد هتخاـس ، درآ  وج  عاـص  کـی  هتفه  رد  نینمؤملا  ریما  : » تفگ هک  تسا  لوقنم  هنع - هّللا  یـضر  ساـبع - نبا  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
رهم یتسبب و  زاب  يدرک  تعانق  درآ  فک  کی  هب  یهاگ  يدومن و  راطفا  هتخپ  صرق  کی  نآ  زا  يدومن ، رهم  ار  وا  رـس  يدرک و  ییودک 

یکی يزور  دنزیمایب . مدنگ  درآ  زا  ياهراپ  نینسح  ادابم  هکنآ  يارب  زا  دومرف : ینکیم ؟ رهم  ار  نیا  ارچ  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : يدرک .
- نینمؤملا ریما  دـندوب ، هدـش  قرفتم  هدومن  ادا  برغم  زامن  مدرم  هک  یتقو  رد  دـمآرد . دجـسم  رد  نسح  ماـما  تراـیز  هب  برع  كولم  زا 

داد یتشم  درآ  نآ  زا  ار  وا  ریما  دش ، غراف  زامن  زا  صخـش  نآ  نوچ  درکیم . راطفا  هداهن  دوخ  شیپ  ودک  دوب و  هتـسشن  ههجو - هّللا  مّرک 
هتـشادرب ماعط  نآ  زا  یتخل  صخـش  نآ  دندروآ ، ناولا  ماعط  هدرتسگ  هرفـس  نوچ  دمآ . نسح  ماما  تبحـص  هب  هتـسب  راتـسد  هشوگ  رد  و 
تزاـجا رگا  هدـمآ ، محر  يو  رب  ارم  و  دومنیم ، راـطفا  يوج  درآ  نینچمه  یگنـسرگ  طرف  زا  دوب ؛ هنـسرگ  یـشیورد  دجـسم  رد  تفگ :

ایند نید و  هاشداپ  يدید ، وت  هک  شیورد  نآ  تفگ : تسیرگب و  نسح  ماما  ترضح  تسا . باوث  هک  مربیم  وا  تهج  ار  ماعط  نیا  دشاب ،
.« هدرک رایتخا  ارنآ  وا  تسا و  تقو  هفیلخ  و 

: تبقنم

؟ یـشوپب ون  هماج  هک  دوش  هچ  نینمؤملا ، ریما  اـی  متفگ : يزور  : » هک تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  ساـبع - نبا  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
ات دننک  تیعر  نیرتورف  ششوپ  شروخ و  دننام  ار  دوخ  ندیناشوپ  ندروخ و  هک  ار  مالـسا  لها  ناریما  تسا  هدومرف  یلاعت  يادخ  تفگ :

.« دنشابن فسأتم  نیگهودنا و  هقاف ، رقف و  ببس  هب  نافیعض  دننک و  ناشیدب  ادتقا  یناگدنز  رد  نارگناوت 
،ص:356 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

مرد هس  هب  ینهاریپ  هتفر ، رازاـب  هب  يزور  دوـخ  تفـالخ  رد  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤـملا - ریما  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
تسا رتکیدزن  تراهط  هب  نیا  دومرف : يدرک ؟ نینچ  ارچ  دنتفگ : دیربب . دوب  رتورف  گنلاتش  تسد و  رس  زا  هچنآ  نماد  نیتسآ و  دیرخ و 

.« رتراوازس نانمؤم  يادتقا  هب  رتقیال و  عضاوت  هب  و 

: تبقنم

برطـضم يدـمآرد ، زامن  تقو  نوچ  نینمؤملا  ریما  یلزا 3863224خ0 19 خ ، نادـیم  قباس  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
نآ تقاط  نیمز  نامـسآ و  هک  دـمآرد  یتناما  تفگ : ار ؟ وت  دیـسر  هچ  نینمؤملا ، ریما  ای  دـنتفگ : يدـش . ریغتم  شکرابم  گـنر  هتـشگ و 

.« تشادن
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: تبقنم

و دندینـشیم . مارحا  ریبـکت  رازه  هناـخ  لـها  شتوـلخ  زا  بش  ره  هک  دوـب  ياهبترم  هب  شتداـبع  : » هـک تـسا  روطـسم  ینیـسح  ریـسفت  رد 
هک هتـسشن  مکحم  ناـنچ  ناـکیپ  دـیلخ و  شکراـبم  ياـپ  رد  فلاـخم  ریت  نوچ  دـحا  گـنج  رد  هک  دوب  ياهبترم  هب  زاـمن  رد  شقارغتـسا 

- رورس نآ  رخآ  دنشکب ، ربنا  زا  هک  داد  رارق  تسناوتیمن  تنحم  تدش و  همه  نیا  زین  نینمؤملا  ریما  دوبن ، رـسیم  تبوعـصیب  شندروآرب 
دوخ یتیاور  هب  و   ) دنشکب نوریب  ربنا  زا  تقو  نآ  رد  دوش ، هداتسیا  زامن  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  دومرف : مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیا زا  الـصا  ار  ریما  دش ، نوخ  رپ  نوچ  مامت  یّلـصم  يدـندرک ، نوریب  شکرابم  ياپ  زا  ناکیپ  دـش ، زامن  ماگنه  نوچ  دوصقملا ، تفگ )

.« دوبن ربخ  ینعم 
. دهدیم ربخ  ینعم  نیا  زا  هّرس - سّدق  راطع - خیش  هچنانچ 

: تیب
ار هعقاو  نیا  رارحالا  ۀفحت  رد  یماج  نمحرلا  دبع  الم  یمان ، ققحم  ناکیپ و  دندرک  نورب  شیاپ  زا  هکناحبـس  وحم  وا  زامن  رد  دش  نانچ 

. هتخاس هموظنم 
: تیب

یلج یفخ و  كرش  یلقیصیلع  تیالو  هاش  ادخ  ریش 
تفرگ اج  شنت  هب  فلاخم  ریتتفرگ  اجیه  فص  نوچ  دحا  زور 

تفکش  وا  لگ  تحار ز  لگ  دصتفهن  وا  لگ  هب  ناکیپ  هچنغ 
درک باحصا  ِرس  رود  هب  تشپدرک  بارحم  يوس  تدابع  يور  ،ص:357  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دنتخادنا شلگ  نوچ  نت  هب  كاچدنتخادنب  وچ  ساملا  رجنخ 
نورب ناسحا  ِنبلگ  نآ  زا  دمآنوگراگنز  هچنغ  نوخ  هب  هقرغ 

دیدپ نآ  زامن  غراف ز  وچ  تشگدیکچ  اّلصم  هب  شنوخ  لگ  لگ 
؟ نم ياّلصم  رازلگ  هتخاسنم  ياپ  هت  تسیچ  لگ  همه  نیاک 
زار ياناد  هب  دنگوس  هک : تفگزاب  دندومن  وچ  شلاح  تروص 

رترادربخ تسین  نم  هچرگربخ ز  مرادن  مخز  ملا  زک 
كاچكاچ سفق  وچ  نت  مدوش  رگكاب  هچ  دش  نیشنهردس  نم  ریاط 

وش كاخ  ناوركاپ  مدق  ردوش  كاپ  نت  شیالآ  زا  یماج 
یسر يدرم  هب  یفاکش و  درگیسر  يدرگ  هب  كاخ  نآ  زا  دشاب 

: تبقنم

درک روز  هبترم  هس  دنکـشب ، تساوـخ  هدروآرب  یکـشخ  ناـن  راـطفا  تقو  رد  نیدـبعتملا  ماـما  نینمؤـملا و  ریما  يزور  : » هک تسا  لوـقنم 
رپس هدنکرب  تشگنا  ود  هب  دوب  لقث  یگرزب و  نآ  هب  هک  ربیخ  رد  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : نییآ  شودرف  سلجم  راضح  زا  یکی  تسناوتن .

.« سفن يارب  زا  فعض  نیا  دوب و  قح  يارب  زا  توق  نآ  دومرف : تسیچ ؟ زا  فعض  همه  نیا  نان  نتسکش  رد  زورما  يدرک ، دوخ 

: تبقنم
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نآ دـندمآ . ریبز  هحلط و  هک  دومنیم  لاـملا  تیب  میـسقت  تباـتک  دوخ  ناـهرب  اـب  ناـمز  رد  نینمؤملا  ریما  یبـش  : » هک تسا  لوـقنم  اـضیا 
نتخاس لگ  ببـس  راضح  تشاد . تبحـص  ناشیا  اب  دومرف و  بلط  رگید  غارچ  دوخ  لزاـن  ضیف  لزنم  زا  هتخاـس ، لـگ  ار  غارچ  ترـضح 
تبحص امش  اب  نآ  ینـشور  رد  هک  دشابن  اور  دوب و  لاملا  تیب  زا  غارچ  نآ  نغور  دومرف : دندیـسرپ ، ار  رگید  غارچ  ندومن  بلط  غارچ و 

.« مراد

اهتشونیپ

______________________________

. ءالبلا لوصالا و  یف  مب : هخسن  رد  خ - ( 1  ) 5953224خ0
،ص:358 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

رتدوز ار  تمینغ  نیا  و  دیروآیم ؛ گنچ  هب  هک  تسا  هداد  رایـسب  میانغ  هدعو  امـش  هب  ادخ  : » هیآ 20 ( 48  ) حتفلا خ - ( 2  ) 4063224خ0
.« تشاد ینازرا 

. دیوگ فلؤم  مب : هخسن  رد  خ - ( 3  ) 0163224خ0
اهر اهاطخ و  همه  رـس  اـیند  یتسود   ... » ص 598 و ج 2 ، ص 460 ؛ ج 1 ، راربالا ؛ ةّدـع  رارـسألا و  فشک  کن : خ - ( 4  ) 1163224خ0

.« تساهتدابع همه  رس  ایند  ندرک 
. سک چیه  مب : هخسن  رد  خ - ( 5  ) 3163224خ0

. ياهراکم نامه : خ - ( 6  ) 3163224خ0
. نکسم نامه : خ - ( 7  ) 3163224خ0

. ياهناریو نامه : خ - ( 8  ) 3163224خ0
. دشن هتفای  مب  هخسن  رد  تیب  نیا  خ - ( 9  ) 3163224خ0

: مب هخسن  رد  خ - ( 10  ) 3163224خ0
ياهناخ  نخلگ  وچمه  ایند  تسیچياهنیرید  نمشد  ایند  تسیچ 

. هنع هّللا  یضر  نامه +: خ - ( 11  ) 5163224خ0
. ههجو هّللا  مّرک  نامه +: خ - ( 12  ) 5163224خ0

. فقاو وا  هدارا  نامه : خ - ( 13  ) 5163224خ0
. هدایز نامه : خ - ( 14  ) 6263224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  ترابع  نیا  ّلک  خ - ( 15  ) 8263224خ0
. ۀلاصالاب مب : هخسن  رد  خ - ( 16  ) 0363224خ0

. راب نامه +: خ - ( 17  ) 8363224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 18  ) 2463224خ0

. ناهج يالوم  نانمؤم و  رورس  مب : هخسن  رد  خ - ( 19  ) 0563224خ0
،ص:359 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تواخس  نایب  رد  متشه  باب 

هراشا

نینمؤملا ریما  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  یعیبر  نب  دلاخ  زا  لیوط  دانـسا  هب  هیلع - هّللا  ۀمحر  دیهـش - خیـش  نیققحملا  ةدبز  یلاما  رد 
لکل کفیـض و  فیّـضلا ، کتیب و  تیبلا  تیبلا ، بحاص  ای  دـیوگیم : هتخیوآ  هبعک  هدرپ  رد  دـید  ار  ییبارعا  دـمآرد . هبعک  هناـخ  نورد 
تهج وت و  نامهم  نامهم  تسوت و  هناخ  هناخ  هناخبحاص ، يا  ینعی  ةرفغملا . ۀلیللا  هذه  یف  کنم  یئارق  لعجا  يرق و  کفیـض  نم  فیض 

دوخ باحـصا  هب  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  شزرمآ . ترفغم و  بش  نیا  رد  ارم  نامهم  نادرگب  هدروآ ، مهرد  ینامهم . نامهم  ره 
میود بش  نوچ  ار . دوخ  نامهم  دنک  در  هک  تسا  نآ  زا  مرکا  ادخ  دیوگیم  دومرف : هن . دـنتفگ : ار ؟ یبارعا  مالک  دیونـشیم  ایآ  دومرف :

ّزع ال یف  کتّزعب  ینّزعا  كّزع  یف  کنم  ّزعا  الف  کتزع  يزیزع ، ای  دـیوگیم : هتخیوآ  نکر  ناـمه  هب  دـید  ار  وا  نینمؤملا  ریما  دـمآرد ،
ام ال یّنع  فرـصا  كریغ و  دـحا  ینطعی  ام ال  ینطعت  نا  کیلع  دـمحم  لآ  دّـمحمب و  کب  لّـسوتا  کـیلا و  هّجوتا  وه  فیک  دـحا  ملعی 

یتزع ملاع  رد  دوخ  قح  هب  ارم  نادرگ  زیزع  وت . تزع  بنج  رد  وت  زا  تسین  رتزیزع  تزع  ملاـع  رد  زیزع ، يا  ینعی  كریغ . دـحا  هفرـصی 
هکنآ تسوت  رب  دمحم . لآ  دمحم و  تمرح  هب  وت  هب  متـسج  هلیـسو  وت و  يوس  هب  مدروآ  يور  تسا ! هنوگچ  نآ  سکچیه  دـنادیمن  هک 

نیا تفگ : دوخ  نارای  هب  ریما  وت . ریغ  سکچیه  ار  نآ  دـنادرگیمن  هچنآ  نم  زا  نادرگب  وت و  ریغ  يرگید  ارم  دـهدیمن  هچنآ  ارم  یهدـب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  نم  بیبح  تسا  هداد  ربخ  تغل  نیا  زا  ینایرس و  ظفل  هب  تسا  ربکا  مسا 

،ص:360 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ریما زاـب  میـس  بش  ار . نآ  تفاـی  خزود و  زا  دومن  تاـجن  لاؤس  ار و  نآ  تفاـی  ادـخ و  زا  درک  تشهب  لاؤـس  یبارعا  هّللا ! ناحبـس  مّلس -

یبارعالا قزرلا  ۀـیفیک  الب  ناک  ناکم و  هنم  اولخی  ـال  ناـکم و  هل  يزجی  ـال  نم  اـی  تفگیم : هتخیوآ  نکر  ناـمه  هب  دـید  ار  وا  نینمؤملا 
؛ رارقتـسا رارمتـسا و  هب  وا  تسه  ناـکم و  چـیه  وا  زا  تسین  یلاـخ  ناـکم و  ار  وا  تسین  راوازـس  هـکنآ  يا  ینعی ، مـهرد . فلـالا  ۀـعبرا 

لاؤـس داد و  وـت  هب  ادـخ  يدرک  یناـمهم  لاؤـس  یبارعا ، يا  تفگ : هتفر  شیپ  ریما  مرد . رازه  راـهچ  ار  یبارعا  نـک  يزور  یگنوـگچیب 
: تفگ یبارعا  ینکیم ؟ لاؤس  مهرد  رازه  راهچ  بش  نیا  رد  لاحلا  یتفاـی . يدرک  خزود  زا  تاـجن  لاؤس  دیـشخب و  وت  هب  يدرک  تشهب 

؟ یتسیک وت 
هچ هب  تفگ : ریما  نم . تجاح  لوصف  دـمآ  دورف  وت  هب  نم و  شهاوخ  دارم  ییوت  هک  ادـخ  هب  مسق  تفگ : مبلاـط . یبا  نب  یلع  نم  تفگ :

ارـس و ندـیرخ  تهج  رازه  نید و  يادا  يارب  رازه  مهاوخیم و  نیباک  تهج  مهرد  رازه  تفگ : یهاوخیم ؟ مهرد  رازه  راهچ  تجاـح 
. منک لصاح  وت  دارم  هک  يآ  نم  يارس  هب  يورب  هنیدم  هب  هکم  زا  هاگره  تشیعم . يارب  مهرد  رازه 

نـسح ماما  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  يارـس  هب  ارم  دنک  تلالد  هک  تسیک  درک : ادن  هدیـسر  هنیدـم  هب  هدومن  تماقا  هکم  رد  هتفه  کی  یبارعا 
يزیچ هناخ  رد  تفگ : همطاف  هب  ریما  دیناسر . ضرع  هب  وا  يواعد  هدمآ  ریما  تمدخ  هب  سپ  تسا . نم  ردـپ  وا  هک  منک  تلالد  نم  تفگ :

رد ناملـس  شورفب . هدیناشن  نم  تهج  لوسر  هک  یغاب  دومرف : هدومن  بلط  ار  یـسراف  ناملـس  سپ  هن . تفگ : دروخب ؟ یبارعا  هک  تسه 
هقفن تهج  هب  رگید  مهرد  لهچ  داد و  یبارعا  هب  دوهعم  مهرد  رازه  راهچ  ریما  درک . رـضاح  رز  هتخورف  مهرد  رازه  هدزاود  هب  زور  دـنچ 

هدناشن وت  تهج  نم  ردپ  هک  یغاب  یتخورف  تفگ : همطاف  دـمآ ، لزنم  هب  نوچ  دومن . میـسقت  قاقحتـسا  بابرا  هب  ار  یقاب  دومرف و  اطع  وا 
زا شیپ  ناجاتحم  هب  مداد  تفگ : تساجک ؟ اهب  تفگ  هک  یتقو  هب  لجؤم  ینعی  الجآ  دقن و  ینعی  الجاع  نآ  زا  رتهب  هب  يرآ  تفگ : دوب ؟

لثم مه  وت  هک  تسین  کش  و  زین ، نینسح  ماهنسرگ و  نم  تفگ : همطاف  لاؤس . يراوخ  هب  منادرگ  راوخ  ار  ناشیا  هک  متشاد  مرش  لاؤس و 
مراذگیمن تفگ : ارم . راذگب  همطاف ، يا  تفگ : ریما  تفرگ . ار  ریما  نماد  دشابن ! تمسق  هب  غاب  ياهب  مرد  کی  ار  ام  یگنسرگ . رد  ییام 

نم زا  هک  دیوگیم  دـناسریم و  مالـس  تیادـخ  تفگ : دـمآ و  دورف  لوسر  رب  لیئربج  لاحلا ، یف  نم . ردـپ  وت  نم و  نایم  دـنک  مکح  ات 
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رون يا  تفگ : تفای . یلع  مزالم  ار  همطاف  دـمآ ، یلع  لزنم  هب  ربمغیپ  رادـب . یلع  هماج  زا  تسد  هک  وگب  همطاف  هب  ناسر و  یلع  هب  مـالس 
هب مرد  کـی  هدوـمن و  تمـسق  هتخورف  مرد  رازه  هدزاود  هب  ار  غاـب  ردـپ ، يا  تفگ : ياهدز ؟ یلع  هماـج  رد  تسد  هک  تسیچ  نم ، هدـید 

تسد هک  ار  همطاف  وگب  دیامرفیم : هناحبس  قح  تفگ : هدمآ  لیئربج  رتخد ، يا  تفگ : ربمغیپ  میروخب . ماعط  نآ  هب  هک  هدرواین  ام  تهج 
. رادب یلع  نماد  زا 

ياهیحان هب  نم  ردپ  دیوگ : همطاف  راک . نیا  هب  منکن  دوع  زگره  هّللا ! رفغتسا  تفگ : ءاسنلا  ةدیس 
،ص:361 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ار و مهرد  نیا  ریگب  دومرف : هداد  نم  هب  هدروآرب  هایـس  مهرد  تفه  هدومن  تعجارم  فـقوت  ـالب  رورـس  نآ  سپ  ياهیحاـن . هب  ریما  تفر و 
وا يوـب  هک  دوـب ، هدروآ  فیرـشت  ادـخ  لوـسر  تفگ : هدـمآ  ریما  ياهحمل  زا  دـعب  درخب . ماـعط  امـش  تـهج  هـب  وـگب  دـیایب  یلع  هاـگره 

: تفگ همطاف  مباییمرد ؟
اذه ابّیط  اریثک  هّلل  دمحلا  میحّرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب  تفگ : هتفرگ  ار  روکذـم  مهارد  ریما  میرخب . ماعط  نآ  هب  هک  هداد  يزیچ  نم  هب  یلب ،

؟ یفولا یلوملا  ضرقی  نم  هک : تفگیم  هداتـسیا  هک  دندیـسر  يدرم  هب  هار  رد  ایب و  رازاب  هب  نم  اب  دومرف : نسح  ماـما  هب  و  هّللا . قزر  نم 
؟ یهدیم صخش  نیا  هب  ار  مهارد  رسپ ، يا  تفگ : نسح  ماما  هب  ریما  هشیپافو ؟ رادلام  هب  دهدیم  ضرق  هک  ینعی ،

هب لزنم  هجوتم  دـهد و  رایـسب  هکنآ  رب  تسا  رداق  دـهدیم  كدـنا  هکنآ  رـسپ ، يا  دومرف : داد و  وا  هب  مهارد  همه  ریما  دومن . لوبق  ماـما 
اب اهب  تفگ : ریما  رخب . نم  زا  ار  هقان  نیا  یلع ، يا  تفگ : هدرک  ریما  تاقالم  هقان  اـب  ییبارعا  هار  ياـنثا  رد  هاـگان  دـش . ضرق  بلط  تهج 

رگید ياهحمل  زا  دـعب  درک . نانچ  ماما  نآ  ار . هقان  ریگب  تفگ : نسح  ماـما  هب  هدـیرخ  مرد  دـص  هب  ریما  مهدیم . هیـسن  تفگ : تسین . نم 
دـص و یبارعا  مهرد . دـص  هب  تفگ : ياهدـیرخ ؟ دـنچ  تفگ : يرآ . تفگ : یـشورفیم ؟ هقان  یلع ، يا  تفگ : دـش  یقالم  رگید  یبارعا 
. دـش هناور  دوب  هدـیرخ  هقاـن  وا  زا  هک  یبارعا  بلط  هب  ریما  سپ  دوـمن . یبارعا  هلاوـح  ار  هقاـن  ریما  هراـشا  هب  نسح  ماـما  داد . مهرد  داـتفه 

مسبت داتفا ، ریما  رب  شکرابم  رظن  نوچ  دوب . هدیدن  اجنآ  رد  زگره  هک  دید  هتسشن  دوخ  ياج  رد  ار  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر -
هتخورف وت  هب  هقان  هکنآ  نسحلا ، وبا  يا  دومرف : يرآ . تفگ : يوریم ؟ دوب  هتخورف  هقان  وت  هب  هک  ییبارعا  بلط  هب  یخا ، اـی  دومرف : هدومن 

ینعی انفا  زا  سرتم  یکین و  هب  نک  هقفن  راگدرورپ . دزن  زا  مهارد  دوب و  تشهب  ياههقان  زا  هقان  و  لیئاکیم . دـیرخ  هکنآ  دوب و  لیئربج  دوب 
.« قزر یمک  زا 

. هتفای داریا  فلس  بتک  رد  هفلتخم  تایاور  هب  هروکذم  هقان  يارش  عیب و  دیوگ : فلؤم 
ریما داد . نتخورف  هب  دوخ  رداچ  ءاسنلا  ةدّیس  دش ، هقاف  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  زور  هس  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  ضایّرلا  ةرهز  رد  هچنانچ 

هب ار  هقان  نیا  يرخیم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدـمآ  هتفرگ  تسد  هب  هقان  راـهم  یکی  سپ  داد . قحتـسم  هب  هتخورف  مهرد  شـش  هب  ار  وا 
ار هقان  هک  يدرم  نآ  سپ  تفر ، هتفرگ  هقان  راـهم  هدومن و  عیاـب  هلاوح  ار  روکذـم  غلبم  يرتشم  نوچ  یلب . تفگ : مهرد ؟ تصـش  دـص و 

نایب هروکذم  هعقاو  تروص  هدروآ ، ءاسنلا  ةدّیس  شیپ  مهرد  تصش  هدومن ، نید  يادا  ریما  دومن . هقان  نمث  بلط  هدمآ  دوب  هتخورف  هیـسن 
بکرم هقان  نآ  لیئاکیم و  يرتشم  دوب و  لیئربج  هقان  هدنـشورف  یخا ، ای  تفگ : دیناسر ، رورـس  نآ  كرابم  عمـس  هب  ربخ  نیا  نوچ  دومن .

.« دش دهاوخ  راوس  يو  رب  تمایق  زور  هک  تسا  همطاف 
يزور : » تفگ هک  تسا  يورم  نینچ  ع - قداص - رفعج  ماما  زا  هماّلع  هّللا  راج  نیعبرا  رد  و 

،ص:362 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ءاسّنلا ةدّیس  دومن . ماعط  بلط  هدمآ  نیلسرملا  دّیس  شیپ  زا  نینمؤملا  ریما  انثا  نیا  رد  دروآ . مهرد  شش  ءاسّنلا  ةدّیـس  دزن  یـسراف  ناملس 

هتفرگ ار  مهارد  ریما  سپ  مزاس . ایهم  ماعط  نینسح  يارب  مهاوخیم  هدروآ و  ناملس  هک  مهرد  شش  نیا  زج  نم  دزن  يزیچ  تسین  تفگ :
تعجارم هداد  وا  هب  ار  مهارد  ریما  یفولا ؟ یلوـملا  ضرقی  نم  تفگیم : هک  دیـسر  يدرم  هب  هاـگان  تفر . نوریب  ندـیرخ  ماـعط  تهج  هب 
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هناور نیلـسرملا  ریخ  تمدـخ  هب  نینمؤملا  ریما  درک . دـهاوخ  افو  قیقحت  هنیآ  ره  تفگ : همطاف  دومن . نایب  لاـح  تقیقح  همطاـف  هب  هدومن 
. تسین نم  اب  شیاهب  تفگ : ار ؟ هقان  نیا  دیرخیم  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : هدش  یقالم  تشاد ، دوخ  اب  هقان  ییبارعا  هار  رد  دش .

، یلب تفگ : ار ؟ هقان  نیا  یـشورفیم  یلع ، ای  تفگ : هدرک  تاقالم  رگید  یبارعا  دش . ناور  هدـیرخ  مهرد  دـص  هب  ریما  رخب . هیـسن  تفگ :
ةدّیـس هب  ار  هعقاو  تروص  هدمآ  دوخ  هناخ  هب  نینمؤملا  ریما  درب . هداد ، مهرد  دصیـس  یبارعا  سپ  مهرد . دص  هب  دومرف : دـنچ ؟ هب  تفگ :

؟ یهدیم ربخ  ارم  وت  ای  ار  وت  مهد  ربخ  نم  یخا ، ای  دومرف : رورس  نآ  تفر . ایبنا  رورس  تمزالم  هب  هدومن  نایب  ءاسنلا 
لوسر تفگ : ریما  ار ؟ یبارعا  ود  ره  نآ  یسانشیم  دومرف : رورس  نآ  دشاب . رتشوخ  وت  كرابم  نابز  زا  نخس  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : ریما 

، نسحلا وبا  يا  ار  وت  داب  هدژم  ینعی ، مهرد . ۀئام  ثالث  هّللا  كاطعا  مهارد  ۀّتس  تیطعا  نسحلا ، ابا  ای  خب  خب  دومرف : دسانشیم . رتهب  ادخ 
یتیاور هب  لیئاکیم و  يرتشم  دوب و  لیئربج  عیاب  نآ و  ضوع  مهرد  دصیس  یلاعت - هناحبس و  قح - ار  وت  درک  اطع  مهرد ، شـش  وت  يداد 

.« مالسلا مهیلع  لیفارسا - رگید 

: تبقنم

رهـش نوریب  هب  هجوت  ياول  زور  هس  ود  ره  هفوک  زا  ههجو - هّللا  مّرک  یـضترم - یلع  ایلوا  ناطلـس  : » هک تسا  روطـسم  سدقلا  تاحوتف  رد 
هتسشن افصلا  رحب  یقروز  هک  دوب  هتسشن  عضوم  نآ  رد  يزور  تخادنایم . رظن  ایرد  بناج  هب  هتسشن  افـصلا  رحب  عضوم  رد  تخارفایم و 

ریما نوچ  دروآ . ياجب  مالـس  تیحت و  مسر  هدیـسر  ریما  تمدـخ  هب  هدـمآ  دورف  قروز  زا  ناوج  دیـسر ، رانک  هب  نوچ  ادـیوه . بناـج  هب 
ییاـجک و زا  هک  دومن  راسفتـسا  وا  لاوحا  زا  دوشگب و  يو  رب  يزاونناـمهم  باوبا  درپـس ، هار  دوخ  لزنم  يوس  هب  ناوج  نآ  اـب  نینمؤملا 
. رفاـک یکی  نمؤم و  یکی  تسا : هاـشداپ  ود  نمی  رد  میآیم و  نمی  زا  تفگ : تسیک ؟ اـب  تمهم  تسیچ و  رهـش  نیا  رد  وت  ندـمآ  ببس 
ار وا  هدـش و  عقاو  رفاک  هاشداپ  هاگرد  رب  نم  ناکد  تسا و  یـشورفهرت  نمی  رد  نم  هشیپ  رفاک و  زا  فصن  تسا و  نمؤم  زا  کـلم  فصن 

ناکد رد  ارم  نوچ  دـش . مامح  هجوتم  مامت  تنیز  اب  يزور  ییانعر . یبوبحم و  تیاهن  ییابیز و  لامج و  نسح و  تیاغ  رد  تسا  يرتخد 
يزبس قبط  ام  يارب  زا  زور  ره  ناوج ، يا  تفگ : تخاس و  دوخ  هتفیش  ارم  تخادنارب و  عقرب  دید ،

،ص:363 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: متفگ مدیشکرب و  رگج  زا  كاندرد  هآ  مدیدرگ و  هناوید  قشع  زا  مدید ، وا  هام  يور  نوچ  رادم . فاعم  هجو  چیه  هب  ار  دوخ  رایب و 

: تیب
درک دایرف  لد  ِدرد  زا  ناج  ناج و  درد  لددرک ز  دابآ  درد  هب  هنیس  هناریو  تمغ  ات 

قبط مدرپسیم و  هار  وا  هاگرد  يوس  هب  زور  ره  درک و  دادـیب  رـسب  رـس  لد  رب  هک  تنوخ  زا  دادیـشتآ  هدـنکف  مناـج  رد  هک  تیور  زا  هآ 
نابیرگ مدروآرب و  دایرف  رایتخایب  ناشیا  عنم  زا  نم  دـندیدرگ . عناـم  دـندیمهف و  ارم  لاـح  ناـسوساج  زور  دـنچ  زا  دـعب  مدربیم . يزبس 

دایرف هلان و  هب  شراک  هدـیدرگ و  قشاع  وت  رتخد  رب  هلحم  شورفهرت  هک  دـیناسر  هاـشداپ  هب  ربخ  دردیب  ناـمرحم  زا  یکی  مدرک و  كاـچ 
مدوـشگ و تبلاـطم  ناـبز  مداـهن و  هاـشداپ  هاـگراب  هب  يور  مداد و  تسد  زا  راـیتخا  وا  قـشع  رد  نوـچ  هدـیماجنا . ییاوـسر  هب  هدیـسر و 
دندیناود و راد  ياپ  هب  ارم  ناداّلج  درک . مکح  نم  نتشک  هب  هدیدرگ  كانبضغ  دونشب  نم  نخس  نوچ  هاشداپ  مدومن ، رتخد  يراگتـساوخ 

زاسراک میرک  يا  هک  مداشگ  زاسراک  هاگرد  هب  تلئـسم  نابز  مداهن و  نیمز  رب  زاین  یناشیپ  راد  ياپ  رد  دندیناسر و  بل  هب  مناج  مّهوت  زا 
دیـسر رد  یـسوساج  لاقم ، نیا  يانثا  لاح و  نیا  نراقم  مریگن . هرهب  لاصو  ناوخ  زا  مریمب و  مورحم  هک  رادم  اور  زاونهدـنب ، میحر  يا  و 

. دندرب هاشداپ  شیپ  نانکهلاشک  دندروآرب و  مندرگ  زا  نامسیر  هدیبلط . ار  وت  هاشداپ  هک 
درم نـیا  نتـشک  زا  روآ و  شـشخب  رد  يور  هـک : دوـمن  ضرع  ریرقتشوـخ . ریبد  ریبدـت و  رپ 8373224خ0 1 خ  دوـب  يریزو  ار  هاـشداپ 

ینعم نیا  راـهظا  زا  هلیـسو  نادـب  ار  وا  مزارفارب و  هلیح  ياوـل  دـشابن و  وا  رودـقم  هک  میاـمرف  يراـک  میاـمن و  یفیلکت  ار  وا  نم  رذـگرد .
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بلاط یبا  نب  یلع  گنج  هب  هجوت  يراپـسیم ، تلـصاوم  هار  يراد و  هاشداپ  ترهاـصم  يوزرآ  رگا  تفگ : نم  هب  سپ  مزاـس . شوماـخ 
مداهن و راید  نیدب  يور  تهج  نیدب  نم  میزاسب . دارم  هجو  رب  ار  وت  راک  میزارفارس و  يداماد  هب  ار  وت  ات  رایب  ام  يارب  ار  وا  رس  رامگرب و 

نم راـک  هدـقع  ییاـمن و  هار  ودـب  ارم  رگا  مناوـتیمن . ندرب  هار  ودـب  مـنادیمن و  ار  یلع  مـبیرغ و  اـما  مداد . رارق  دوـخ  رب  رایـسب  تـنحم 
. میامن نامرد  ار  وت  درد  میاشگب و  ار  وت  هدقع  تسا ، لهـس  راک  نیا  دومرف : هانپتیالو  هاش  مالکالام . فطل  دـشاب و  مامت  مرک  ییاشگب ،
اب سپ  مدوشگیم . ار  وت  هدـقع  مدومنیم و  هار  ودـب  ار  وت  يدومنیم ، ینعم  نیا  راهظا  يدوشگیم و  ّرـس  نیا  هب  نابز  ایرد  رانک  رد  رگا 

. تسشنب ایرد  رانک  رد  داهن و  ایرد  هب  يور  ناوج 
دوصقم دـنارب و  غیت  هک  دروآرب  تسد  ناوج  رآرب . ار  دوخ  تجاـح  رادرب و  ارم  رـس  بلاـط . یبا  نب  یلع  منم  تفگ : هداد  ودـب  راـقفلاوذ 

ادـج ارم  رـس  یناریمن و  غیت  ارچ  تفگ : ریما  دـناشف ! شتریح  هدـید  زا  نوخ  دـنامب و  هداتـسیا  اوه  رد  غیت  اـب  وا  تسد  دـنادرگ . لـصاح 
: تفگ ینادرگیمن ؟

. دیدرگ هب  شتسد  دیمدب ، شتسد  رب  هدناوخ  اعد  ریما  هدنام . ادج  تکرح  زا  هدیکشخ و  متسد 
،ص:364 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

! داـب وت  يادـف  رتخد  نآ  زا  رازه  نم و  ناـج  رازه  تفگ : داـتفا  ریما  ياـپ  تسد و  رد  داـهنب و  تسد  زا  غیت  دـید ، قراـخ  نیا  نوچ  ناوج 
هب دروآ و  نمی  تیـالو  رد  يور  نینمؤملا  ریما  دروآ . مهاوخن  رگید  بناـج  هب  يور  وت  هناتـسآ  زا  درب و  مهاوخن  ناـج  وت  قشع  زا  نونکا 

: هک نمؤم  هاشداپ  هب  تشون  همان  نومضم  نیا  هب  دنار و  راقفلاوذ  نمی  بناج  هب  تیالو  تسد 
روشک دیراپس و  دایقنا  تعاطا و  هار  دسر ، نمی  هب  ناوج  نیا  نوچ  مدناسر . هاشداپ  لفسا  كرد  هب  ار  رفاک  هاشداپ  نآ  مدنار و  غیت  زورما 
هاشداپ هب  همان  نوچ  داتـسرف . نمی  بناج  هب  هظحل  نامه  ار  وا  داد و  ناوج  تسد  هب  همان  سپ  دـیراذگ . ودـب  ار  رفاـک  هاـشداپ  نآ  رتخد  و 

دومن و راسفتسا  لاح  تقیقح  رفاک  هاشداپ  ریزو  زا  دومرف و  مکح  ریبک - ریغـص و  راضح - هب  دوشگب و  مکح  نابز  هاشداپ  دیناسر ، نمؤم 
نمؤم هاشداپ  نوچ  دوبر . رد  ار  وا  رس  دومن ، هولج  ناشخرد  قرب  نوچ  یغیت  هاگان  دوب ، هتسشن  تلود  تخت  رب  زورما  هاشداپ  تفگ : ریزو 

نمی کلم  فصن  لها  دـنداد و  ودـب  ار  رفاک  روشک  رتخد و  دـنداهن و  تیالو  هاش  تعاطا  هار  هب  يور  لاح  رد  دومن ، نایب  لاـح  تقیقح 
.« دندش ناملسم  همه  دوب ، وا  نامرف  رد  هک 

: تبقنم

تیادـه رون  تیالو و  هاش  تایّحتلا - تاولـصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دّیـس  تایح  ناـمز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مه 
هدـش ادـیپ  يرابغ  هاگان  دـیدرون ، هار  یناـمز  نوچ  دـیدرگ . ناور  ناتـسلخن  يوس  هب  هدـش  راوس  اـهنت  راـقفلاوذیب  همظعم  هکم  زا  يزور 
نوچ هداهن  رس  رب  يدوخ  هتسب ، نیز  سوبرق  رب  رـسواگ  زرگ  هتـسشن و  بسا  رب  حّلـسم  لمکم و  رازراک  لها  نوچ  تشگ ؛ ادیوه  يراوس 

بـضغ يور  زا  داتفا  بلاغلا  هّللا  دسا  رب  شرظن  نوچ  رادرک . هقعاص  هدرک ، لیامح  یغیت  رانم و  دننام  هتفرگ  تسد  رد  هزین  راود و  دـبنگ 
یـسرت ار  ریـش  هک  رذـگب  دـنت  دومرف : تیالو  هاش  ییامیپ . مدـع  هار  هکنآ  زا  شیپ  وگب  دوخ  بسن  مان و  ییاـجک ؟ زا  یتسیک و  وت  تفگ :
تاجرد عفر  عرزم  رد  تاجن  مخت  یشاب و  راگتسر  یجان و  هک  روآ  مالسا  هارهاش  هب  يور  رذگرد و  رورغ  هار  زا  هابور . راکـش  زا  دشابن 
ریـشمش رفاک  تخادـنا . ارحـص  هب  هدوبر  رد  ار  شاهزین  تیالو  تسد  هب  ترـضح  نآ  دومن . ریما  هلاوح  هزین  تخاترد و  رفاـک  نآ  یـشاپ .

هب نینمؤملا  ریما  دنک ، هلاوح  نادزی  ریش  هب  تساوخ  هدروآرب  زرگ  سپ  درک . مین  ود  شریشمش  هنایزات  هب  راقفلاوذ  بحاص  هدیـشک  رادبآ 
هشیپ هچ  ییاجک و  زا  یسک و  هچ  دومرف : هتـشاد  هاگن  تسد  رـس  رب  دوبررد و  شنیز  هناخ  زا  هتفرگ  ار  وا  دنبرمک  یتسد  هب  زرگ و  یتسد 

؟ تسیچ وت  هیرگ  ببـس  دـنرادن ! هشیدـنا  گرم  زا  نادرم  ریـش  دومرف : ریما  تسیرگب . راـهب  ربا  نوچ  یتعاـس  رفاـک  نآ  يراد ؟ ماـن  هچ  و 
نتسیرگ اما  تسین  راع  گنن و  ناج  نتسیرگ  تهج  هب  ارم  وجمان ، روالد  يا  تفگ :
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،ص:365 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رد هک  یهاش  منیک و  ربکرپ و  ناروالد  دمآرـس  منیمز و  برغم  دالب  زا  تسا و  یگنج  دـعر  نم  ماـن  تسا و  راـی  لاـصو  یمورحم  زا  نم 
هک تسین  يرـسپ  ار  وا  میوپوکت . رد  وا  ناـمرف  هار  هب  میوا و  هدازردارب  نم  عیبر و  نب  ثراـح  شماـن  عیفر و  شردـق  تسا  برغم  دـالب 

بلط رد  مدوب ، هتفر  راکـش  هب  يزور  نم  درامـشیم و  ریقح  هرذ  ار  رینم  دیـشروخ  نسح ، طرف  زا  هک  دراد  يرتخد  اما  ددرگ  وا  نیـشناج 
هزمغ ریت  نینزان  نآ  هک  متسنادن  اما  مدییوپ . دیص  يارب  زا  ارحص  هب  مدیدرگ و  قشاع  مدید ، هاگراکـش  رد  ار  رتخد  مدومنیم ، ددرت  دیص 
بلط نابز  دوخ  ّمع  کیدزن  قاتشم  نیزح  ناج  دش و  قاط  تقاط  متفر ، لزنم  هب  نوچ  تخاس . دهاوخ  دوخ  دیـص  ارم  تخادنا و  دهاوخ 
هکم يوس  هب  اـهنت  مهن ، وت  رـس  رب  لاـبقا  جاـت  مهد و  وت  هب  رتخد  یهاوخیم  رگا  تفگ : باوج  رد  مدومن . رتخد  يراگتـساوخ  مدوشگ و 

تـسار نت  رب  حالـس  بولطم  لاصو  ياوه  هب  نم  رادب . نخـس  نیا  زا  تسد  ینکن ، راک  نیا  رگا  رایب و  بلاط  یبا  نب  یلع  رـس  راپـسهر و 
ار وت  نوچ  مرابیم . ترـسح  کشا  راـی  يوزرآ  رد  مراپـسیم و  هار  زور  بش و  هک  تسه  هاـم  کـی  مدـش و  یلع  گـنج  هجوتم  هدرک ،
هک متـسنادن  اـما  ییاـشگب ! مناـج  هدـقع  ییاـمنب و  هدرک  ادـیپ  ار  وا  اـت  منادرگ  ناور  یلع  بلط  هب  ار  وـت  مناتـسب و  تبکرم  متفگ  مدـید ،

یتخارفا يروالد  غیت  هک  روالد ، يا  داب  وت  رب  نیرفآ  دیراب . مهاوخ  هدید  زا  ترسح  کشا  دیدرگ و  مهاوخ  راتفرگ  وت  تسد  هب  نینچمه 
. یتخاس نوبز  ار  ینم  وچمه  حالسیب  و 

هار رد  نم  هک  رادرب  مرس  ریشمش  هب  رآ و  رد  دنبهب  ارم  ياهتسد  یلع . منم  تفگ : دیدرگ و  هدایپ  دینش ، نانخـس  نآ  راوس  لدلد  هاش  نوچ 
، دیاشگیم وت  ناج  هدقع  دیامنیم و  يور  دوصقم  نم  نتشک  زا  ار  وت  نوچ  ماهدیشخب . نمشد  هب  رـس  راب  نیدنچ  ماهدییوپ و  قح  ياضر 

: تفگ دوشگب و  نیسحت  هب  نابز  دومن ، هدهاشم  تالاح  نوچ  رفاک  مداد . وت  دارم  مداهن و  اضر  هار  هب  يور 
ياپ تسد و  دـیدرگ و  ناملـسم  هدروآ  هار  هب  يور  سپ  درک . دـهاوخن  هدرکن و  يراک  نینچنیا  سک  چـیه  زگره  هک  وت  تمه  رب  نیرفآ 

نیشنمه و ار  وا  مناسر و  وت  هب  ار  وت  بولطم  نم  هک  شارخم  ناج  يور  مغ  نخان  هب  شابم و  نیگهودنا  تفگ : ریما  دیسوبب . ار  ادخ  ریش 
. مییوگ اعدم  زا  نخس  اجنآ  رد  مییوپ و  برغم  يوس  هار  رگیدکی  هب  ات  نیشنب  نم  بسا  رب  منادرگ . وت  نیرق 

زا دید و  باوخ  رد  ار  هانپتلاسر  ترـضح  برغم  هاشداپ  رتخد  ار  اضق  دیـسر . برغم  هب  نیعلا  ۀفرط  کی  هب  هدیدرگ  راوس  لدلد  رب  سپ 
هملک هب  نابز  هزات  نامیا  هب  دـیامن و  لابقتـسا  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع  ادرف  هکنآ  هب  دـیدرگ  رومأـم  دـییوپ و  مالـسا  يوس  هب  ور  وا  تلـالد 

. دیاشگب تداهش 
: تفگ تفکشب و  لگ  نوچ  دیـسر . هانپتیالو  هاش  هب  ار  اضق  دییوپ . ارحـص  بناج  هتفر  نوریب  رهـش  زا  حابّـصلا  یلع  دیدرگ ، رادیب  نوچ 

نم بناج  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ترضح 9373224خ0 2 خ  شود  یلع ، ای  تفگ : سپ  لوتب . جوز  لوسر و  ّمع  نب  ای  کیلع  مالّسلا 
دومنیم و مسبت  هدیمارخ و 

،ص:366 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. دوش وت  لاوحا  هفرم  دبا  تداعس  ددرگ و  وت  لاح  نیرق  دیواج  تلود  ات  رآ  مالـسا  هار  هب  ور  راکب و  لد  نیمز  رد  ام  رهم  مخت  دومرفیم :

مالـسا دیامنیم ؛ هار  قح  يوس  هب  ار  وت  دیآیم و  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  ردارب  ادرف  دومرف : هاگنآ  مدروآ . نامیا  مدرک و  هبوت  رفک  زا  نم 
اراکشآ يدرگ  رابغ و  لاح  نآ  رد  درک و  هزات  مالسا  دروآ و  مالسا  هار  هب  يور  نایب ، نیا  حیرـشت  زا  دعب  يآرد . قح  هار  هب  يامن و  هزات 

کلف رب  شرتچ  هک  يورـسخ  نیا  هک : دیناسر  ریما  ضرع  هب  رتخد  راّود . کلف  رب  بکاوک  لیخ  دننام  دش ؛ ادیپ  رامـشیب  رکـشل  دـیدرگ .
یبا نب  یلع  منم  دومرف : تفاتـش و  وا  يوس  هب  تفای  عالطا  نآ  رب  هاـنپتیالو  هاـش  نوچ  دـیآیم . راکـش  زا  هک  تسا  نم  ردـپ  دـیاسیم ،

رذـگرد و تلالـض  رفک و  هار  زا  یباتـش ، سودرف  نشلگ  يوس  یبای و  ناما  خزود  شتآ  زا  یهاوخیم  رگا  ادـخ . لوسر  مع  نبا  بلاط ،
. دـیزاسب ناوـج  نیا  راـک  دـیزارفارب و  ار  اـهغیت  ناریلد ، يا  تفگ : نایرکـشل  هـب  هداـهن  بـضغ  رد  يور  وا  روآمالـسا . هارهاـش  هـب  يور 

هرعن نآ  زا  دروآرب و  ناج  زا  هرعن  دـعر  نوچ  ریما  دـندرک . هلمح  نارگ  زرگ  نانـس و  غیت و  هب  دـندروآ و  تیالو  هاـش  هب  يور  نایرکـشل 
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نالوج هناریلد  هاگنآ  دـنداهن . هار  كاخ  هب  يور  دـنداتفا و  نیمز  رب  هدـیدرگ  شوهیب  يرثکا  هچنانچ  درک ؛ اپ  تسدیب و  ار  رکـشل  مامت 
هملک هب  نابز  وا  داـهن و  نیمز  هب  ار  وا  سپ  نادزی . ریـش  نادرم و  هاـش  يا  ناـمالا ! تفگ : وا  دوبر . رد  نیز  يور  زا  ار  برغم  هاـش  هدومن ،

ار برغم  هاشداپ  رتخد  دعر و  نینمؤملا  ریما  سپ  دییوپب . نامیا  هارهاش  هب  دیدرگ و  ناملسم  هاپس  عمج  اب  مامت  قدص  زا  داشگب و  تداهش 
نآ زا  تعاـس  هس  رد  اـهراک  نیا  دـیوگ  يوار  دـییوپ ، همظعم  هکم  هار  هب  هدرک  عادو  دـینادرگ و  دـقعنم  رگیدـکی  هـب  ار  ناـشیا  دـیبلط و 

: دیوگ یناغف  دیسر ». روهظ  هب  هانپتیالو 
ماک دیآرب  ار  هناگیب  هک  دیما  نآ  ربفاصم  راک  هب  رس  دیشخب  هک  تسوا  ماما 

: تبقنم

. دوب هتسشن  هفوک  دجسم  رد  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
هبلاطم زا  مراد و  ضرق  دنملایع و  مراگفلد و  سلفم و  ایفـصا ، يادتقم  ایقتا و  ياوشیپ  يا  تفگ : انث  تیحت و  يادا  زا  دعب  هدمآ ، ییبارعا 

. منادیمن ملاع  رد  یمرک  بحاص  وت  زجب  مناجب و  ناهاوخ  ضرق 
تمزالم تداعـس  هب  نوچ  دینادرگ . رادربخ  ار  وا  ربنق  دیـسر . یفوک  دمحا  هناخ  رد  هب  دیدرگ و  ناور  هباحـص  زا  يدنچ  اب  نینمؤملا  ریما 

لزنم متخادرپ و  هناـخ  ریمعت  هب  دـنچ  يزور  نیلـسرملا ، ریخ  یـصو  اـی  تفگ : دیـسرپ . شلاـح  زا  ماـمت  تقفـش  هب  ریما  دـیدرگ ، دعتـسم 
. متخاس ییافصاب 

: هفلؤمل
زان  ِناک  جنگ و  ّرد ]  ] اپارس ياکزاین  زجع و  رس  زا  تفگ  نآ  زا  دعب 

امه هدنکفا  هیاس  ییادگ  رباجک  زا  تلود  هنوگنیز  هک و  نم  ،ص:367  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دیسر یناج  ياهداد  ناج  نت  ربدیسر  ینامیلس  يروم  ِرس  رب 

هعقاو نیا  باوخ  هب  منیبیم  هکلبهعقاو  نیز  متریح  رحب  قرغ 
دش رادیب  نم  دولآباوخ  تخبدش  رادید  تلود  رسیم  ات 

: تفگ هناخ ؟ يارب  زا  يدرک  جرخ  دـنچ  هناگی ، تبحم  رد  يا  دومرف : ریما  نم  نامیا  قنور  تقـشع  رفکنم  ناج  تیادـف  يدرک  تمرکم 
دمحا راسخر . لگ  روح  زا  رپ  رارقلا  راد  تحاس  رد  مشورفیم  راـگنرز  هناـخ  غلبم  نیا  هب  نم  دومرف : راـنید . رازه  غلبم  راربا ، ياوشیپ  يا 

. مراگنیم ناج  هحفص  رب  تنم  مقر  مرادیرخ و  ار  هناخ  نآ  نم  تفگ :
زین نم  تفگ : شنز  دیبلط . رانید  رازه  هتخاس ، هاگآ  ار  دوخ  هجوز  نومضم  نیا  زا  دمحا  دومرف . عیب  هداهن  شتـسد  رب  كرابم  تسد  ریما 

رورـس نآ  دروآ . ریما  تمدـخ  رد  رز  دومن ، لوبق  نز  سمتلم  دـمحا  نادواج . هناخ  رد  میـشاب  مه  اـب  هک  نادـنزرف  اـب  عیب  نیا  رد  مکیرش 
مسبت ریما  تسا . راوتـساان  تجحیب  عیب  هک  تسا  راک  رد  یتجح  عیب  يارب  زا  ریما ، ای  تفگ : دمحا  درک . اطع  لیاس  هب  ایقتا  ربهر  ایخـسا و 

رد یفوک  دـمحا  هب  هناـخ  متخورف  مبلاـط ، یبا  نب  یلع  هک  نم  هکنآ  شنومـضم  دـینادرگ . موقرم  یتـجح  دـیبلط و  ملق  تاود و  هدوـمن ،
هب قحلم  میـس ) دح  نم ؛ هناخ  هب  لصتم  میود ) دـح  نامزلا ؛ رخآ  لوسر  هناخ  هب  قحلم  لوا ) دـح  دـح . راهچ  رب  لمتـشم  نادواج ، تشهب 
يو رد  ریش  دهـش و  زا  يوج  راهچ  ناملغ و  روح و  زا  رپ  ننملا  وذ  هّللا  لوسر  نیطبـس  نیـسح ، لزنم  هب  هتـسویپ  مراهچ ) دح  نسح ؛ هناخ 
ربق رد  نم  اب  تجح  نیا  مریمب ، وت  زا  رتشیپ  نم  رگا  هک  دومن  تیـصو  هدرپس  دوخ  هجوز  هب  ار  وا  دمحا  درک و  یفوک  دـمحا  هلاوح  ناور ،

، هدمآ رضاح  شنیفکت  زیهجت و  يارب  زا  دیـسر ، ریما  هب  شتوف  ربخ  نوچ  درک . لاقتنا  اقبلا  راد  هب  انف  راد  زا  هاگدنچ  زا  دعب  ار  اضق  رآرد .
رد هدـمآ  هتفرگ  راـقنم  رد  يذـغاک  يرتوبک  دـندرک ، نفد  هدرب  هربقم  هب  ار  وا  نوچ  داـهن . وا  شزرمآ  ياـعد  هب  يور  هدرازگ  زاـمن  وا  رب 
زا تسا  ياهماـن  نیا  هک  دوب  موقرم  زبـس  طـخ  هب  يو  رد  دوشگب ، هماـن  نوچ  درک . زاورپ  دـنلب  خرچ  يوس  هب  دـنکفا و  تیـالو  هاـش  نماد 
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.« تسا نم  عیب  وت  عیب  هک  یضترم  یلع  يوس  هب  یلاعت - هناحبس و  قح - بناج 

: تبقنم

. درک بلط  ینان  هدمآ  ریما  شیپ  یلیاس  رفس ، رد  يزور  : » هک تسا  روطسم  ءادعّسلا  تیاده  رد 
: دومرف تسا . راطق  رد  رتش  تفگ : هدـب . رتش  اب  دومرف : تسا . رتش  رب  نان  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدـب . ناـن  شیورد  نیا  هب  دومرف : ربنق  هب 
: تفگ یتفرگ ؟ رانک  ارچ  دیـسرپ : يو  زا  نینمؤملا  ریما  تفرگ . هرانک  هتـشادزاب  رتش  راهم  زا  تسد  تعاس  رد  ربنق  هدـب . راطق  اب  ناـنچمه 

ناک اخس و  رحب  يا 
،ص:368 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: دیوگ یهاک  یلع  دّیس  ریم  منامب ». مورحم  وت  تمزالم  تداعس  تمدخ و  تلود  زا  یشخبب و  مه  ارم  ادابم  هک  مدیشیدنا  دوخ  اب  اطع ،
: هعطق مشچ  راطق  راب  يوس  شتمه  دنکفننان  تساوخ  هک  لیاس  هب  داد  راطق  راب و 

تسا لاثم  ایرد  تلد  ربا و  تَفَکاهاشداپ  اهاگتسد  تیالو 
تسا لافس  گنس و  زا  رتمک  تمشچ  هبرز  رهوگ و  رپ  کلف  ُهن  رگ  دوش 

: تبقنم

نینمؤملا ریما  هناـخ  رد  هب  نانیکـسم  نافیعـض و  دـیع ، يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  هنع - هّللا  یـضر  هریره - وبا  زا  كوـلملا  ةریخذ  رد 
یـسوم وبا  نوچ  دـیامن . هقفن  ارقف  هب  مرد  رازه  دصیـس  دـیاشگ و  لاـملا  تیب  رد  دوـمرف  ار  یـسوم  وـبا  هدـمآ  نوریب  ریما  دـندوب . عـمتجم 

ای متفگ : دروآ . رـضاح  نغوریب  نیوج  ینان  دـنچ  متفر ، هناخ  هب  وا  اب  دومن . تعجارم  هدرازگ  زامن  هتفر  هاگدـیع  هب  دومن ، ماـیق  هدومرفب 
عمجم هب  ارم  یهاوخیم  هریره ، وبا  يا  دومرف : دـشیم ! هچ  دـندیرخیم  نغور  مرد  کـی  لاـم  نیا  زا  هک  يدومرفیم  رگا  نینمؤملا ، ریما 

تلاجخ و زا  تمایق  فقوم  رد  هک  تسین  رتگرزب  یتمعن  چیه  ار  یلع  هّللا ، و  یشک . نم  هیصان  رب  تنایخ  غاد  ینادرگ و  هدنمرـش  تمایق 
.« ددرگ نمیا  تنایخ  ییاوسر 

: هفلؤمل
یبرغم یقرشم و  هانپ  نآیبن  لوق  زا  قح  رب  ماما  نآ 

ریما ار  نیکمت  کلم  ناهش  نآرینم  ردب  ار  ملع  ناهج  نآ 
بایماک ناج  دهاش  لصو  نآباتفآ ز  ار  تفرعم  رهش  هکنآ 

اخس قلُخ و  لمع  ملع و  نزخمافص  قدص و  ایح  ملح و  ندعم 
رمث وز  دنامن  ار  ایند  کلمرز  ِناک  سلفم  تشگ  شیاخس  زا 
وا تایآ  قشع  باحصا  فحصموا  تاذ  نافرع  بابرا  هلبق 

فجن یناث  هکم  شضویف  زوفرش  جات  رس  هب  ار  تیالو  دز 
وا يوسیگ  ناهج  رب  ناشفارطعوا  يور  دمآ  تنج  مزب  عمش 

یتَف و ال  اّمنا »  » رادجات « یتا له   » نامسآ باتفآ 
نینمؤملا ریما  دوب  کشیب  هکنازنید  جات  شقرف  هب  هدنبیز  دوب 

نید سمش  شخبراونا  شاهیاسنیرب  شرع  رسفا  شیاپ  كاخ 
ناکم  نْوک و  دوش  رسکی  دوخ  وچمهناهج  رب  شریمض  رون  دتف  رگ 
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بانج ار  وا  نْوک  ود  ره  هاگهدجسباتفآ  مجنا  رد  نوچ  هباحص  رد  ،ص:369  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
وا هار  ردنا  كاشاخ  سخ و  نوچوا  هاگرد  رب  كاخ  نازارفرس 

يربهر غارچ  يو  زا  تسا  نشوريرورس  جات  هدنبیز  شرس  رب 
وا تاذ  تیاده  ِنودرگ  هاموا  تاذ  تیالو  میلقا  هاش 

ناج سنا و  ریمض  شخبینشورناهج  ود  باتفآ  وا  هیاس 
شاهشیپ دمآ  ندیشخب  تفرعمشاهشیدنا  قح  نافرع  رهظم 
دَوب نییآرفظ  ار  وا  ِوترپدَوب  نید  مزب  عمش  شغیت  قرب 

وربآ وا »*« ] زا   ] تفای تعیرش  مهوا  غیت  زا  يوق  نید  تشپ  تشگ 
تسا ربهر  منهج  اب  ار  نتشیوختسا  رفاک  يو  زا  دنادرگ  ور  هکره 

ماش تقو  شیاضق  يدوب  وج  ِنانماود  رب  هش  نآ  يدوب  میاص  هکنوچ 
امس هن  يا  دیوش  نم  يادف  ناهالمرب  شفیرش  مان  منکیم 

یلع ینعی  یضترم  یبتجمیلع و  ینعی  یفطصم  نیشناج 
 »**«[ تشگ هدنیاپ  رضخ  یسیع و  وچمهتشگ  هدنز  لد  وزک  یمان  اشوخ  يا  ]

لاق تروص ز  مهد  ار  رگید  بابلایخ  زا  نوریب  تسه  نوچ  وا  فصو 

اهتشونیپ

______________________________

. اب سب  مب : هخسن  رد  خ - ( 1  ) 4073224خ0
(. ص  ) یفطصم دمحم  نامه : خ - ( 2  ) 5173224خ0

______________________________

. دش ظاحل  اسایق  )*(- 
. دش هدوزفا  هخسن 40  زا  )**(- 

،ص:371 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

قّلعتی ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  نیعجشالا  ماما  نینمؤملا و  ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  توق  تعاجـش و  نایب  رد  مهن  باب 
: اهب

هراشا

نادهتجم رتشیب  ریـس و  نادیم  نادـهاجم  يرثکا  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  ةّوبنلا و  جراعم  ءافّـصلا و  ۀـضور  بابحالا و  ۀـضور  رد 
« ِنیِد َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  : » ناـمرف خـسن  هبیط  هنیدـم  هب  ۀـیّحتلا - هـیلع  ۀـیربلا - ریخ  لوـصو  زا  مـیود  لاـس  رد  هـک  دـناهدروآ  ربـخ  هـکرعم 
: رثا رفظ  رمک  مکفیسلاب » یبن  انا  : » هملک لیاق  تفای و  لیدبت  2904224خ0 2 خ  اوُِملُظ » ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » هب 1904224خ0 1 خ 

. تفات رافک  برح  هب  تمیزع  نانع  هتسب ، تمه  نایم  رب  3904224خ0 3 خ  َنیِکِرْشُْملا » اُوُلْتقاَف  »
: يونثم
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داهج ّزع و  تایار  تخارفاربدابع  ِنیرتهب  مّیود  لاس  هب 
یّلص رشبلا - ریخ  هک  يرکشل  ره  رد  ثیدح  ریـس و  لها  حالطـصا  هب  و  نیکرـشملا » لتقا   » ادخ شتفگ  وچنید  يادعا  لتق  رب  تسب  رمک 

دوخ هک  يرکسع  رد  دنناوخ و  هوزغ  تاوزغ و  ار  نآ  هتشاد  فیرشت  دوخ  سیفن  سفن  هب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا 
،ص:372 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

کی تسیب و  یلوق  هب  هدوب و  هدزون  تاولصلا - لضفا  هیلع  تانیاک - دّیس  تاوزغ  عومجم  یتیاور  هب  دنیوگ و  هیرس  ار  نآ  هدوبن ، رـضاح 
ار ترـضح  نآ  تسا و  زواجتم  هاجنپ  زا  ایاربلا  ریخ  يایارـس  هدوب و  تفه  تسیب و  ياهقرف  داقتعا  هب  راهچ و  تسیب و  ياهرمز  هدیقع  هب  و 

لها نینح  هکم و  حـتف  يرقلا و  يداو  ربیخ و  عسرم و  هظیرق و  ینب  بازحا و  ردـب و  رد  داتفا و  قافتا  لاتق  ّلاـض  باحـصا  اـب  هوزغ  هن  رد 
.« داد تسد  رفظ  ترصن و  ار  مالسا 

هک كوبت  هوزغ  رد  رگم  هدوب ، رـصان  دّیؤم و  هدومن  تقفاوم  تاوزغ  عیمج  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هّللا  دـسا  هفلؤمل :
برح هبیاشیب  كوبت  هک  هدومرف  هدـعو  نم  هب  یلاعت  هّللا  یخا ، ای  دومرف : هدرک  دوخ  ماقم  میاق  يداـعا ، موجه  فوخ و  زا  ار  رورـس  نآ 
نایبص ناوسن و  رد  ارم  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : ریما  دنـشاب . نومأم  نوصم و  نانمـشد  دـیک  زا  هک  شاب  نم  لـها  رب  وت  دـش . دـهاوخ  حوتفم 
هچنانچ 4904224خ0 4 خ » يدـعب . ّیبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  نوکی  نا  یـضرت  اـما  دومرف : رورـس  نآ  يراذـگیم ؟

يردخ و دیعس  وبا  تیاور  هب  رازب  دنسم  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  رد  صاقو  دعس  تیاور  هب  يراخب و  ملسم و  حیحـص  رد  روکذم  ثیدح 
ار نآ  هک  يربک  ردب  هوزغ  لاس  نیا  رد  مه  دوصقملا ، تسا . روطسم  سابع  نبا  هملـس و  ّما  تیاور  هب  هقرحم  قعاوص  یناربط و  طسوا  رد 

: همیرک هیآ  ياضتقم  هب  هدیماجنا و  عوقو  هب  دنیوگ  زین  لاتق  ردب 
. دیدرگ راسنوگن  مالظ  رفک و  تایار  هتفای ، عافترا  مالسا  مالعا  5904224خ0 5 خ  ٌۀَّلِذَأ » ُْمْتنَأ  َو  ٍرْدَِبب  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  »

همرکم هکم  هجوتم  هتشگزاب ، ماش  زا  ناوارف  لاوما  نایـشیرق و  اب  نایفـس  وبا  هک  دیـسر  مانالا  ریخ  فیرـش  عمـس  هب  هکنآ ، هوزغ  نیا  ببس 
رس هس  ود  رتش و  داتفه  دندوب و  راصنا  زا  یقاب  رجاهم و  زا  سک  داتـشه  هلمج  نآ  زا  هک  باحـصا  زا  رفن  جنپ  دصیـس و  اب  نآ  ربانب  تسا .

هبیط هنیدم  زا  میس  ای  مشش  ای  ناضمر  هام  مهدزاود  رد  ناوراک  رب  هار  رس  نتفرگ  تمیزع  هب  دنتـشاد ، ریـشمش  تشه  هرز و  شـش  بسا و 
ریس بتک  زا  يرایسب  رد  دیامن . دادمتسا  شیرق  زا  ات  داتـسرف  هکم  هب  ار  يرافغ  مضمـض  هتفای  یهاگآ  هعقاو  نیا  زا  نایفـس  وبا  دش . ناور 

اب حابـص  دیـسرتب . نآ  تباهم  زا  هک  دید  یباوخ  بلطملا  دـبع  تنب  هکتاع  یبش  مرح ، میرح  هب  مضمـض  لوصو  زا  لبق  هک  تسا  روطـسم 
، میوگیم وت  اب  ار  باوخ  نآ  نم  دنوش و  راتفرگ  هیلب  هب  شیرق  بیرقنع  هک  دنکیم  نآ  رب  تلالد  هک  مدـید  یباوخ  شود  تفگ : سابع 

رتش هک  مدرک  هدهاشم  نانچ  باوخ  رد  تفگ : هکتاع  هدومن ، افخا  ار  نآ  سابع  دشابن . عالطا  ّرـس  نیا  رب  ار  سک  چیه  هکنآ  هب  طورـشم 
تفر و مارح  دجسم  هب  نآ  زا  دعب  دوخ . هاگنتـشک  هب  دیباتـشب  شیرق ، يا  تفگ : دنلب  زاوآ  هب  تبون  هس  داتـسیاب و  حطبا  رد  هدمآ  يراوس 

سیبق وبا  هوک  رـس  رب  ار  وا  زاب  دروآ و  نابز  رب  مالک  نامه  رگید  راب  هس  هدـش ، رادومن  هبعک  هناـخ  ماـب  رب  راوس  نآ  سپ  شبقع . زا  مدرم 
نخس نامه  مدید ،

،ص:373 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
داتفین گنـس  نآ  زا  ياهعطق  هک  دنامن  هکم  رد  هناخ  چیه  دش . هراپهراپ  گنـس  نآ  دـیناطلغ و  یگنـس  هوک ، رـس  زا  هاگنآ  دومنیم . هداعا 

. هرهز ینب  مشاه و  ینب  ياههناخ  رگم 
نامه داهن و  نایم  رد  دوب ، وا  تسود  هک  هبتع  نب  دـیلو  اب  ار  باوخ  نآ  هدـش  لفاغ  رهاوخ  تیـصو  زا  تفر ، نوریب  هناـخ  زا  نوچ  ساـبع 

. دیسر لهج  وبا  شوگ  هب  هتفای  راهتشا  نخس  نیا  زور 
وبا دش . رکنم  سابع  هدـید ؟ هعقاو  نینچ  هکتاع  وت  رهاوخ  هک  تفگ  تروع  مادـک  هتفگ : ار  سابع  هبعک  هناخ  فاوط  تقو  رد  رگید  زور 

يربمغیپ يوعد  زین  امـش  نانز  نونکا  دـننکیم ، توبن  توعد  امـش  نادرم  هک  دـیتسین  عناق  نادـب  امـش  تفگ : هدرک  تهافـس  زاغآ  لهج 
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هک متـسرفب  برع  لـیابق  فارطا  هب  نومـضم  نیا  هب  بیتاـکم  دوشن ، رهاـظ  باوخ  نیا  زا  يرثا  رگا  منکیم ؛ ربص  زور  هس  اـت  دـنیامنیم !
موق هب  نایفـس  وبا  ماغیپ  دیـسر و  مرح  میرح  هب  يرافغ  مضمـض  هعقاو  نیا  زا  مّیـس  زور  نوچ  هصقلا ، دـنامشاه . ینب  لـیابق  نیرتوگغورد 

دنتشگ و ربمغیپ  ترضح  برح  هجوتم  ناکرـشم  زا  رفن  هاجنپ  دصهن و  هدرک ، رفـس  بابـسا  هیهت  شیرق  رغاصا  رثکا  رباکا و  رثکا  دیناسر ،
هاپس موق ، ناگرزب  زا  یکی  زور  ره  دنتشاد و  هرز  ناگدایپ  زا  یضعب  ناراوس و  عومجم  دوب و  بسا  رس  دص  رتش و  دصتفه  ناشیا  نایم  رد 

ثراحلا و نب  رـضن  مازح و  نب  میکح  فلخ و  نب  ۀّیما  هعیبر و  نب  ۀـبتع  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  تاقث ، رثکا  قافتا  هب  دادیم و  ماعط  ار 
هب دـندوب . رثا  تواقـش  دونج  تامظعم  هلمج  زا  جاـجح  نارـسپ  هیتم  هیبن 6904224خ0 6 خ و  ماشه و  نب  لیهـس  ماـشهلا و  نب  لـهج  وبا 

سیق هدیناسر و  هکم  هب  ار  هلفاق  هدینادرگ  هار  دیماجنا ، قیقحت  هب  مالسا  هاپس  هجوت  ربخ  دیسر و  ردب  هب  نایفس  وبا  نوچ  هک  هتـسویپ  توبث 
هب تیفاع  نامز  رد  ام  هک  نونکا  دوب . ناوراک  تیامح  امـش  ندـمآ  نوریب  تهج  هک  داد  ماغیپ  تشاد و  لاـسرا  موق  دزن  ار  سیقلا  ةرما  نب 
وبا تخادرپ . تلاسر  يادا  هب  دومن ، تاقالم  شیرق  دیدانص  اب  سیق  دییامن . تعجارم  زین  امش  هک  تسا  نآ  بسانم  میدیـسر ، مرح  میرح 

تمشح تکوش و  هزاوآ  مینک ، نینچ  نوچ  مییامنن . ترشع  میروخن و  بارش  اجنآ  رد  میسرن و  ردب  هب  ات  میدرگن  زاب  هللا ! و  تفگ : لهج 
ینب اما  دندمآ . تکرح  رد  مالـسا  هاپـس  بناج  هب  هدومن  لمع  لهج  وبا  نخـس  هب  ةرورـضلاب  موق  و  دوش . رـشتنم  برع  راید  فارطا  رد  ام 

هب مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مانالا - ریخ  نوچ  اجنآ  زا  دندومن و  تعجارم  دوب ، ناشیا  هفیلخ  هک  قیرش  نب  سنخا  باوصتـسا  هب  هرهز 
« ِْرمَأـْلا ِیف  ْمُهْرِواـش  َو  : » هملک ياـضتقم  هب  دومن و  عامتـسا  ناوراـک  تیاـمح  تهج  ار  شیرق  دیدانـص  تیفیک  دوـمرف ، لوزن  رفـس  يداو 

دندومن داحتا  صالخا و  راهظا  راصنا  مظاعا  رجاهم و  رباکا  نوچ  تشاد و  كولـسم  تروشم  قیرط  هباحـص  نایعا  اب  7904224خ0 7 خ 
زا یکی  رب  ارم  یلاعت  دزیا  هک  ار  امش  داب  تراشب  هک  دینارذگ  نایب  یحو  نامز  رب  دندومرف ، تقفاوم  تبراحم  رما  رد  بلقلا  میمـص  نع  و 

. هدرک هدعو  ترصن  رفظ و  دناهدمآ ، نوریب  هکم  زا  تیامح  تهج  هب  هک  یعمج  ای  هلفاق  ینعی  هفیاط  ود  نیا 
،ص:374 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دزمان يریگربخ  هب  رگید  یعمج  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هدمآرد ، يداو  هب  ناضمر  كرابم  هام  مهدزناش  رد  لوسر  هک : دنک  تیاور  يدقاو 
ناکم نادب  ناعبات  اب  نینمؤملا  ریما  نوچ  دـیبای . ربخ  تساجنآ  هک  یهاچ  هب  کیدزن  مراودـیما  تفگ : هدرک  یعـضوم  هب  تراشا  دومرف و 

هّللا یّلـص  رورـس - نآ  تمدخ  هب  تشاد  مان  ملـسا  میود  ضیرع و  یکی  هک  ار  مالغ  ود  دندش و  یقالت  شیرق  يایقـشا  زا  یعمج  دیـسر ،
ددع و زا  هاگنآ  نایامن . گیر  لت  نیا  سپ  رد  دنتفگ : دنیاجک ؟ شیرق  دیـسرپ : نایب  زجعم  نابز  هب  رورـس  نآ  دروآ . مّلـس - هلآ و  هیلع و 

. دیسرپ رکشل  نآ  نارادرپس  یماسا 
اجنآ زا  و  دـینک . تکرح  اجنیا  زا  امـش  نم  ياههشوگرگج  اب  تفگ : هدرک  باحـصا  يوس  هب  ور  تسویپ ، حوضو  هب  لاـح  تیفیک  نوچ 

، برح زور  رد  و  دنزاس . بآ  رپ  هدنک  یـضوح  هاچ  نآ  کیدزن  هک : دومرف  ار  باحـصا  هدمآ ، دورف  ردب  نیرخآ  هاچ  رـس  هب  هدرک  چوک 
بآ نآ  زا  سکره  دنماشایب ؛ بآ  دیراذگب  دومرف : دندش . عانتما  ددص  رد  ناناملـسم  دندرک . بآ  نآ  ندروخ  دـصق  ناکرـشم  زا  یعمج 

. مازح نب  میکح  رگم  دربن  ردب  ناج  هکرعم  زا  دروخ ،
ُهَّللا َو   » شوپنشوج ناضمر  هام  مهدـفه  حابـص  دـندمآ و  دورف  نویامه  رکـسعم  ربارب  رد  هتـشگ ، رادومن  رافک  روکذـم  لزنم  رد  هصقلا ،
فص شیط  تدح و  عاونا  هب  شیرق  دیدانـص  دومن و  مایق  ساسا  رفظ  هاپـس  فوفـص  هیوست  هب  8904224خ0 8 خ  ِساَّنلا » َنِم  َکُمِصْعَی 
رسپ هبیش و  دوخ  ردارب  اب  دوب  هعیبر  نب  ۀبتع  داهن ، مدق  تدالج  هکرعم  رد  ناکرشم  زا  هک  یسک  تسخن  دنتفاتـش و  نادیم  هب  هتـسارآ  لاتق 

نارکـشم کیدزن  هب  ناشیا  نوچ  دـندومن . تردابم  ناشیا  تزرابم  هب  ثراـح  ءاـنبا  فوع  ذوعم و  ذاـعم و  مالـسا  هاپـس  زا  دـیلو . شدوخ 
: دنتفگ دیتسیک ؟ امش  دندیسرپ : هبیش  هبتع و  دندیسر ،

دنلب گناب  هب  هبیـش  هبتع و  دنتـشگزاب ، نوچ  میدوخ . مامعا  ینب  نابلاط  ام  تسین ؛ يراـک  امـش  اـب  ار  اـم  دـنتفگ : راـصنا . زا  نـالف  نـالف و 
رب ار  ثراحلا  نب  ةدـیبع  بلاط و  یبا  نب  یلع  ار و  بلطملا  دـبع  نب  ةزمح  رورـس  نآ  تسرف . نادـیم  هب  ار  ام  ياـفکا  دـمحم ، اـی  دـنتفگ :
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تردابم نینمؤملا  ریما  تزرابم  هب  دوب ، هیواعم  لاخ  هک  دـیلو  دـش و  هدـیبع  وبا  هجوتم  هبیـش  دـمآ و  هزمح  ربارب  رد  هبتع  داتـسرف . هبراـحم 
يوق یمخز  هبیش  درک و  ربز  ریز و  ار  هبتع  رکیپ  زیرنوخ ، ریشمش  هب  هزمح  درک و  ناور  خزود  هب  ار  دیلو  تبرض  هب  تعاس  رد  ریما  دومن .
ددم هب  یضترم  یلع  ءایلوالا  ناطلس  اجیه ، هشیب  ریش  تشگ و  حشرتم  شقاس  ناوختـسا  زغم  داتفا و  نادیم  رد  هچنانچ  دز ؛ دیبع  وبا  ياپ  رب 

دادیم و انف  داب  هب  رافک  تایح  نمرخ  راّرک  ردیح  رادبآ  ریشمش  هب  هتفای  لاعتشا  لاتق  هریان  هاگنآ  دروآ . لتق  هب  ار  هبیش  هتفاتـش ، هدیبع  وبا 
. دنداهنیم رارف  هب  يور  راوخ  ناکرشم  جوف 9904224خ0 9 خ  دروآیم ، هلمح  هک  یفرط  ره  هب 

: مظن
وا  ربهر  دناوخ  مالسا  ِهر  يداه  هکنیقی  لها  ياوشیپ  نید ، ِرکشل  ریما 

وا رواکت  دنز  نودرگ  هلق  هب  مدقشیوخ  رواکت  رب  روز 0014224خ0 10 خ  دنز  هلمح  تقو  وچ  ،ص:375  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
وا ربارب  رد  مصخ  لد  همین  ود  دوشماین  دشک ز  رسود  ِغیت  وچ  هک  يروالد 

وا رجنخ  بیهن  زا  فاکش  فاکش  دوشفاصم  روز  هب  دشک  رجنخ  وچ  فاق  هوک  هب 
ششک و تیالو ، هاش  تیامح  هب  زین  مالسا  لها  ناعاجش  ریاس  وا و  رّفظم  تیار  فنک  رد  هشیمهنید  تلود و  دوب  هک  بلاغ  ردفـص  ماما 

تاجانم تسد  لاعتم  دزیا  لوسر  لاح ، نآ  رد  داتسرفیم . خزود  بناج  هب  ار  ناکرشم  ناشیا  ناتسناج  نانس  دندروآ و  ياج  هب  ششوک 
نامه هدرک ، هبلغ  سانلا  ریخ  هدـید  رب  ساعن  دومن . تلئـسم  مالـسا  لها  ترـصن  رفظ و  مامت  زاین  اب  هدروآرب  تاـجاحلا  یـضاق  هاـگرد  هب 

: ۀیانع یفاو  هیآ  دیناسر و  راضح  شوه  شوگ  هب  نیملسم  دونج  دادما  هب  نیبرقم  هکئالم  جاوفا  لوزن  تراشب  هداشگ  مشچ  هظحل 
يوس هب  هتفگ  هوجولا  تهاش  هتفرگرب و  گیر  هضبق  دـینارذگ و  نایب  یحو  ناـبز  رب  1014224خ0 11 خ  َُربُّدلا » َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَـس  »

. تخاس ریلد  مالظ  باحصا  رفک و  بابرا  برح  رب  هداد ، حتف  هدژم  ار  مالسا  دونج  تخادنا و  ناکرشم 
اب دوب  لیئربج  لوا ) هعفد  دـیزو ؛ دـنت  داـب  مه  بقاـعتم  تبون  هس  ردـب  زور  رد  تفگ : هک  تسا  يورم  ههجو - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  زا 
رـس رب  خرـس  درز و  ياهراتـسد  هکئالم  زور  نآ  رد  و  کلم . رازه  اب  دوب  لیفارـسا  میـس ) هتـشرف و  رازه  اب  لـیئاکیم  میود ) هتـشرف و  رازه 

مازهنا هب  يور  مـالظ  لـها  دـش ، نیلـسرملا  دّیـس  لاـح  نیرق  نیملاـعلا  ّبر  تناعتـسا  نوچ  هصقلا ، دـندوب . راوس  قلبا  نابـسا  رب  دنتـشاد و 
ریش زیرنوخ  زیت  غیت  مخز  هب  سک  شش  یس و  نالوتقم  هلمج  زا  داتفا و  يریسا  هب  داتفه  هدش ، هتشک  ناشیا  زا  رفن  داتفه  عومجم  دندروآ .

لفون يدع و  نب  ۀیمعط  هیواعم و  ردارب  نایفس  یبا  نب  ۀلظنح  دیعس و  نب  صاع  هلمج  نآ  زا  دنتـسویپب و  منهج  رعق  هب  نادرم  هاش  نادزی و 
وبا یمهـسلا و  جاّجحلا  نب  ۀتیم  هحلط و  ناردارب  کلام  نامثع و  هّللا و  دیبع  نب  هحلط  مع  نامثع ، نب  رمع  دوسالا و  نب  ۀیبر  دـلیوخ و  نب 

دروآ لوسر  تمدخ  هب  ار  نیعل  نارس  حتف ، زا  دعب  دوعسم  نب  هّللا  دبع  و  داتفارد . ياپ  زا  ارفغ  نارسپ  ذوعم  ذاعم و  غیت  مخز  هب  نیعل  لهج 
سابع و دوب . ثراحلا  نب  رضن  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  لیهس و  بهو و  ورمع و  زیزع و  وبا  سابعلا و  وبا  لیقع و  سابع و  ناریسا  هلمج  زا  و 

لفـسا هب  بلاغلا  هّللا  دسا  ماصمـص  کیرحت  هب  رـضن  هبقع و  دنتفای و  ماظتنا  ماقم  یلعم  مالـسا  لها  کلـس  رد  امهنع - هّللا  یـضر  لیقع -
زا نت  شـش  دندیـشچ ؛ تداهـش  تبرـش  سک  هدراهچ  دیحوت ، باحـصا  زا  دندش و  صالخ  هداد ، هیدف  ناریـسا  یقاب  دنتفاتـش و  نیلفاسلا 

نوچ هک : تسا  لوقنم  دراد . ماظتنا  نیرجاـهم  يادهـش  کلـس  رد  بلطملا  دـبع  نب  ثراـحلا  نب  ةدـیبع  وبا  و  راـصنا . زا  تشه  رجاـهم و 
هللا لوسر  ای  تفگ : دندرب . مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر - شیپ  هتشادرب  دمآرد ، ياپ  زا  هبیـش  تبرـض  زا  هنع - هّللا  یـضر  هدیبع -

نم
،ص:376 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دومن زاورپ  سدق  ملاع  هب  تعجارم  ماگنه  هدیبع  وبا  حور  غرم  يدیهش و  وت  یلب  دومرف : دینادرگب ، هدید  رد  بآ  رورس  نآ  متـسه ؟ دیهش 
. دوب لاس  داتشه  یصقا  دصقم  بحاص  لوق  هب  شرمع  تدم  و 

نآ رـس  رب  رایخا  ریاس  رارک و  ردیح  اب  راربا  دیـس  دیـسر . ردب  هاچ  هب  رافک  راوخرادرم  هفیج  ندنکفا  ربخ  رادمان  حـتف  نیا  عوقو  زا  دـعب  و 
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دق ّیناف  اّقح  مّکبر  دعو  ام  متدـجو  له  : » دومرف نایب  زجعم  نابز  رب  دـندوب ، هتخادـنا  هاچ  نآ  رد  هک  ار  ناگتـشک  مان  درب و  فیرـشت  هاچ 
؟ ییوگیم نخس  حاورایب  داسجا  اب  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : باطخلا  نب  رمع  اقح »؟ ّیبر  دعو  ام  تدجو 

تمسق ار  میانغ  هتسشن  لت  رس  رب  رفـص  يداو  رد  دومن و  تعجارم  هنیدم  فرط  هب  رورـس  نآ  نوچ  ناشیا . زا  رتاونـش  دیتسین  امـش  دومرف :
جاجحلا نب  ۀیتم  ریشمش  : » هک تسا  روطسم  بابحالا 2014224خ0 12 خ  بقانم  رد  و  دیشک . صاصتخا  مقر  لهج  وبا  رتش  رس  رب  دومرف ،

زا ار  روکذـم  ریـشمش  هک  هدـمآرد  رظن  هب  نینچ  هربتعم  بتک  زا  يرثکا  رد  اما  دومن ». اطع  نینمؤملا  ریما  هب  دوب ، راـقفلا  وذ  هب  موسوم  هک 
. دهدیم ربخ  هقیدح  رد  یئانس  میکح  ینعم  نیا  زا  ياهمش  هکنانچ  دوب ؛ هدروآ  تشهب 

: تیب
یضعب ماجنارس  تهج  رورس  نآ  تصخر  هب  سک  تشه  ریس ، لها  قافتا  هب  يادزكرش و  دوب  هداتـسرفبيادخ  تشهب  زا  هک  يراقفلاوذ 

نب مصاـع  دوب و  مکاح 3014224خ0 13 خ  هنیدم  رد  رورـس  نآ  لبق  زا  هک  رذـنملا  دـبع  هبابل  وبا  دـندوبن ؛ رـضاح  هوزغ  نیا  رد  ماهم  زا 
، هدومن میانغ  میسقت  ردب  راضح  هب  و  نافع ؛ نب  نامثع  هّللا و  دیبع  نب  ۀحلط  دیز و  نب  دیعس  ریبج و  نب  تاوخ  تباث و  نب  ثراح  يدع و 

.« تشاد ینازرا  زین  ناشیا  هّصح 

: تبقنم

زا رفن  رازه  هس  اب  نایفس  وبا  هک  تسا  لاونم  نیا  رب  دش . عقاو  دحا  هیضق  ترجه  زا  مّیس  لاس  رد  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
هجوت هنیدم  بناج  هب  تشاد  دوخ  اب  رتش  رازه  هس  بسا و  رـس  تسیود  دـندوب و  شوپهرز  هلمج  نآ  زا  سک  دـصتفه  هک  ناطیـش  رکـشل 
هعفادم هب  هتشگ  نصحتم  هنیدم  رد  تساوخ  نیلسرملا  دّیس  داتسرف . رورـس  نآ  دزن  هعقاو  نیا  ربخم  یبوتکم  همظعم  هکم  زا  سابع  دومن و 

هّللا دبع  لاوش  مهدراهچ  هعمج  زامن  زا  دـعب  مامت  تهارک  هب  يوجگنج  ناناوج  زا  یـضعب  هغلابم  حاحلا و  هطـساو  هب  اما  دـیامن  مایق  هرفک 
لالـض لـها  برح  هجوـتم  دـندوب ، شوـپهرز  ناـشیا  زا  سک  دـص  هک  لاـطبا  زا  رفن  رازه  اـب  هتـشاذگ  هفیلخ  هنیدـم  رد  ار  موـتکم  ّما  نـب 

دّیس هصاخ  ملع  دوب ؛ ملع  هس  مالسا  لها  رکشل  رد  و  تشگزاب . ناقفانم  زا  رفن  دصیـس  اب  هار  يانثا  رد  لولـس  نب  ّیبا  هللا  دبع  دندیدرگ و 
نیعجشالا ماما  كرابم  تسد  هب  نیلسرملا 

،ص:377 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. دوب رذنملا  نب  باّبح  بحاص  تسد  هب  یکی  هدابع و  نب  دعس  تسد  هب  یکی  بلاغلا و  هّللا  دسا 

هاپـس هیبعت  هب  رورـس  نآ  دش . رجنم  یقالت  هب  رفک  باحـصا  دیحوت و  بابرا  براقت  دحا  هوک  هب  لاوش  مهدزناپ  هبنـش  زور  حابـص  هصقلا ،
دومن نییعت  همدقم  رد  ار  دعس  هدیبع و  وبا  تشاذگ و  ار  هملس  وبا  هرسیم  رب  تشامگ و  هنمیم  رب  ار  يدسا  نصحم  نب  ۀشاکع  هدومن ، مایق 

ترصن هاپس  راسی  رب  هک  بآ  همشچ  ود  تظفاحم  هب  زادناریت  هاجنپ  اب  ار  ریبج  نب  هّللا  دبع  دومرف و  ررقم  هقاس  رد  ورمع  نب  دادقم  ياج  و 
مایق رثا  تملظ  رکـشل  تیبرت  هب  نایفـس  وبا  و  دـننکن . تکرح  عضوم  نآ  زا  لاـح  چـیه  هب  هک  درک  تیـصو  تخاـس و  رومأـم  دوب ، راـعش 
ریما زادـناریت  رفن  دـص  هب  ار  هعیبر  یبا  نب  هّللا  دـبع  دـینادرگ و  هرـسیم  بحاص  ار  لهج  یبا  همرکع  هنمیم و  یبا  ار و  دـیلو  دـلاخ  هدومن ،

وا هب  ضیوفت  هدومرف  ریبعت  وا  لـتق  هب  ار  دوخ  باوخ  رورـس  نآ  دوب ، یماـن  نازراـبم  هلمج  زا  هک  هحلط  یبا  نب  ۀـحلط  هب  ار  اول  تخاـس و 
. درک

یلع ادـخ  ریـش  دـیبلط و  زرابم  دوب 4014224خ0 14 خ  هداهن  مدـق  تعاجـش  نادـیم  رد  روکذـم  هحلط  تفای ، لاعتـشا  لاـتق  هریاـن  نوچ 
هحلط لتق  زا  دعب  تخاس . مامت  شراک  راقفلاوذ  تبرض  کی  هب  تخات و  رتخادب  نآ  رس  رب  ریز ، هب  الاب  دیآ ز  هک  یلیس  وچ  ع :)  ) یضترم

شرگید ردارب  دیسر و  منهج  ضیـضح  هب  تباث  نب  مصاع  ناتـسناج  ناکیپ  مخز  هب  دیبلط و  زرابم  هتـشادرب ، شردارب  بعـصم  ار  اول  نآ 
. دیدرگ لوتقم  هزمح  غیت  ریز  هب  نامثع  دش و  رقس  رفس  مزاع  مصاع  ریت  هب  زین 
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راوبلا راد  هب  رارک  ردیح  راقفلاوذ  برض  هب  زین  وا  دیبلط . زرابم  هتشادرب  مالظ  لها  تیار  مان ، باوص  رادلا  دبع  ینب  زا  یمالغ  رمالا ، رخآ 
.« دیسر

قاـفتا هب  دروآ و  لـتق  هب  نینمؤملا  ریما  ار  سک  هن  راوـخ  راـفک  بناـج  زا  : » تفگ هک  تسا  يورم  ع ]  ] رفعج ماـما  زا  همغلا  فـشک  رد  و 
مزاول رشبلا  ریخ  باحصا  هلمج  زا  رتشیب  دحا  گنج  رد  صیصخت  هب  كراعم  عیمج  رد  نینمؤملا  ریما  ربخ ، باحصا  ریس و  بابرا  روهمج 

رما هب  هک  تعامج  دندش و  لوغـشم  تمینغ  ذخا  هب  مالـسا  لها  ریاس  دینادرگ و  مزهنم  ار  ناکرـشم  هدیناسر ، میدـقت  هب  روهت  تعاجش و 
هکرعم هب  بکرم  نانع  هتسناد ، منتغم  تمینغ  ذخا  دوخ  رادرـس  يار  فالخ  هب  دندومنیم  مایق  نینیع  فاکـش  تظفاحم  هب  نینوک  هجاوخ 

دندمآرد و مالـسا  هاپـس  تشپ  سپ و  زا  هتخاس ، دیهـش  وا  ياقفر  زا  يدنچ  اب  ار  هّللا  دبع  لهج ، یبا  نب  ۀمرکع  دیلو و  نب  دلاخ  دـنتفات و 
دنچره دندروآ . رارف  هب  يور  یقاب  دندیسر و  تداهش  هجرد  هب  مالسا  لها  زا  یعمج  هتفای ، الیتسا  ناناملـسم  رب  هتخارفا  غیردیب  نیک  غیت 

نآ تمزالم  رد  یـسک  رفن  هدراهچ  زا  هدایز  گنج  طسو  رد  هک  هتـسویپ  توبث  هب  و  دندومنیمن . تباجا  دـناوخیم ، ار  ناشیا  رورـس  نآ 
، ماوع ریبز  صاقو ، دعـس  فوع ، نمحرلا  دـبع  هفاحق ، یبا  رکب  وبا  بلاط ، یبا  نب  یلع  تسا : بجوم  نیا  رب  ناشیا  یماسا  دـنامن و  رورس 

نب باّبح  حارج ، هدیبع  وبا  هّللا ، دیبع  هحلط 
،ص:378 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نوچ زیزع  هدراهچ  نیا  زا  ناملـس . نب  دمحم  هدابع و  نب  دعـس  فینح ، نب  لهـس  همـض ، نب  ثراح  تباث ، نب  مصاع  هناجد ، وبا  رذـنملا ،
نآ تمدخ  رد  هک  دنتسب  دهع  رگیدکی  اب  دنداد و  دوخ  اب  ندرم  رارق  سک  تشه  دنداهن و  رارف  هب  يور  سک  شش  دش ، رتتخس  برح 

ناشیا و  لهس . مصاع و  باّبح ، ثراح ، هناجد ، وبا  ریبز ، هحلط ، نینمؤملا ، ریما  تسا : نیا  ناشیا  یماسا  دنسرب ؛ تداهش  تداعس  هب  رورس 
دیـسرن و ناشیا  مادک  چـیه  هب  یبیـسآ  ادـعا  ترثک  دوجو  اب  دـندروآ و  روهظ  هب  یگنادرم  تعاجـش و  راثآ  ناکرـشم  هلتاقم  هلباقم و  رد 
، دنیامنن رارف  هک  دـندوب  هتـسب  تعیب  مه  اب  هداد  رارق  ندـش  هتـشک  رب  هک  مارک  هباحـص  زا  رفن  تشه  نآ  زا  مالظ  دونج  موجه  زا  هرخآلاب ،

یلع یـضترم  زا  ریغ  دومرف ، رظن  تسار  پچ و  بناج  هب  مانالا  ریخ  نوچ  لاح  نآ  رد  ههجو . هّللا  مّرک  تیالو - هاـش  زج  هب  دـنامن  یـسک 
دعب رفکا  ، » هّللا لوسر  اـی  تفگ : ریما  یتشگن ؟ قحلم  رارف  لـها  هب  یتـفرن و  ارچ  وت  یخا ، اـی  تفگ : ناـیب  زجعم  ناـبز  هب  دـیدن . ار  یـسک 

زا دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  تاواسم  وت  اب  ارم  هک  یتسرد  هب  نامیا ؟ زا  دـعب  موش  رفاک  ادـخ ، لوسر  يا  ینعی  هوسا ». کب  یل  نا  نامیالا ؟
هریثک همیظع  هفیاط  هس  نیح ، نیا  رد  دنادرگ . وت  لاح  نیرق  حتف  ترصن و  هناحبـس  قح  هکنآ  ای  موش  هتـشک  ای  مهنن  رتارف  مدق  عضوم  نیا 

دینادرگ و عفدنم  تانیاک  رورس  زا  ار  ناشیا  رش  راقفلاوذ  مخز  هب  رارک  ردیح  رابره  دندش و  رـشبلا  ریخ  هجوتم  رگیدکی  بقاعتم  رافک  زا 
موق نایم  زا  ار  یمجمج  هّللا  دـیبع  نب  ورمع  هیناـث ، هرمز  زا  دـندش و  مزهنم  یقاـب  هدروآ ، لـتق  هب  ار  یموزخم  هیما  نب  ماـشه  لوا ، هقرف  زا 

دروآرد و ياپ  زا  ار  يرماع  کلم  نب  رـشب  ثلاث ، جوف  زا  دـنداهن و  رارف  هب  ور  رادـبآ  ریـشمش  میب  زا  رافک  یقاب  داتـسرف و  خزود  هب  ّلاض 
زا دعب  هک  هتسویپ  تحص  هب  و  دنک . گنج  گنهآ  هک  دومن  تسناوتیمن  تأرج  رافک  زا  يدحا  چیه  رگید  دنداهن و  مازهنا  هب  يور  یقاب 

، یلع ّالا  یتف  ال  : » دیوگیم نامسآ  رد  تسا ، تشهب  نزاخ  هک  مان  ناوضر  یکلم  يونـشیم  یخا ، ای  دومرف : رورـس  نآ  مالظ ، لها  مازهنا 
رکـش هتـشگ  نایرگ  هک  داد  يور  بلاغلا  هّللا  دـسا  نیعجـشالا  ماما  هب  جاهتبا  قوذ و  نانچ  هدژم  نیا  عامتـسا  زا  راقفلا ؟» وذ  ّالا  فیـس  ـال 

تعاجـش و هدـهاشم  زا  دـنیازفایم  بجعت  رب  بجعت  هکئـالم  هـّللا ، لوـسر  اـی  تـفگ : لـیئربج  اـنثا  نـیا  رد  دروآ . ياـجب  يادـخ  تـمعن 
زا نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  یتـسرد  هب  هنم ». اـنا  یّنم و  ّهنا  : » دومرف رورـس  نآ  دـیآیم ! روهظ  هب  يو  زا  وت  تبحم  رد  هک  یلع  يدرمناوج 

سیفن سفن  هب  رـشبلا  ریخ  دـحا  هوزغ  زا  هک  تسا  روطـسم  بتک  رثکا  رد  و  میامـش . ود  ره  زا  نم  ینعی ، امکنم » ّانا  : » تفگ لیئربج  میوا .
. هتشگ لاتق  رشابم  شیوخ 

: مظن
ایبنا رورس  نآ  نادند  هباضق  دربتسد  زا  زور  نآ  رد 
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دیدپ 5014224خ0 15 خ  ناجرم  ّرد و  وا  دقع  زا  دشدیسر  یتسکش  دروخ و  گنس  یکی 
،ص:379 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« دوب صاقو  دعس  ردارب  هبتع  نایفس ، وبا  هدومرفب  راجح  نآ  یمار  حصا ، تیاور  هب  و 
فلخ نب  ّیبا  يرهز و  باهش  نب  هّللا  دبع  صاقو و  یبا  نب  ۀبتع  هئیمق و  نب  هّللا  دبع  دحا  زور  رد  : » هک تسا  روطسم  ءافّصلا  ۀضور  رد  و 
سک راهچ  نآ  لخاد  زین  ار  يدـسا  دـیمح  نب  هّللا  دـبع  هرمز  دـندوب و  هتـسب  تعیب  مه  اـب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - لـتق  رب 

هدـش و حورجم  وا  راونا  باتفآ  راسخر  هام  هک  دـنتخادنا  رورـس  نآ  بناج  هب  گنـس  نادـنچ  گـنج  رد  هبتع  هیمیق و  نبا  دـناهدینادرگ و 
مـشچ مدرم  نآ  مدرم  مشچ  زا  داـتفا ، يدوگ  رد  ناـنوعلم  نآ  ریـشمش  تبرـض  زا  یتـیاور  هب  و  تسـشن . نیبـم  نیبـج  رب  نوـخ  ياـههقلح 
ببـس مالـسا و  لها  هقرفت  نزح و  بجوم  هدش  عیاش  ربخ  نیا  دیـسر و  لتق  هب  دمحم  هک  دروآرب  دایرف  نیعل  سیلبا  تشگ . ناهن  شنیرفآ 

زاوآ دوب ؛ يراصنا  کلام  نب  بعک  تخانـش ، يدوگ  نآ  رد  ار  رورـس  نآ  هک  یـسک  لوا  دـیدرگ و  مـالظ  رفک و  باـبرا  رطاوخ  حـیرفت 
. تسا میاق  ّیح و  نیلسرملا  دّیس  نیملسملا ، اهّیا  هک  دروآرب 

تـشپ هدمآرد ، يدوگ  نآ  رد  هحلط  سپ  هحلط . نآ  زا  دـعب  دیـسر ، نینمؤملا  ریما  لوا  دنتفاتـش ، شتمزالم  هب  فارطا  زا  ناناملـسم  نوچ 
تحـص هب  و  دروآرب . اجنآ  زا  هتفرگ  ار  مانالا  ریخ  نویامه  تسد  نیعجـشالا  ماـما  داـهن و  شتـشپ  رب  كراـبم  ياـپ  رورـس  نآ  درک و  مخ 

دندش هتشک  هکرعم  نامه  رد  ناشیا  زا  یضعب  دومرف ؛ دب  ياعد  دندوب  هتسب  دهع  شلتق  رب  هک  نیعل  جنپ  نآ  نأش  رد  رورس  نآ  هک  هتسویپ 
.« دنتفر راسنوگن  منهج  رعق  هب  هک  دیشکن  لاس  ار  فیسلا  ۀیقب  و 

هب هنع - هّللا  یـضر  ریمع - نب  بعـصم  درک و  هلمح  رورـس  نآ  رب  هیلع - هّللا  ۀنعل  فلخ - نب  ّیبا  : » هک تسا  روطـسم  یـصقا  دصقم  رد  و 
هب نانع  ّیبا  دز . نیعل  ّیبا  ندرگ  رب  هتفرگ  فینح  نب  لهس  تسد  زا  هزین  مه  رورس  نآ  دش . دیهش  یقش  نآ  هزین  مخز  هب  هتفر  شاهبراحم 

: هک هدمآ  تایاور  یضعب  رد  و  دروآ . خزود  هب  يور  هک  یتقو  ات  درکیم  گناب  واگ  ناس  هب  ملاع  دّیس  مخز  ملا  زا  دینادرگ ، رارف  بوص 
وبا و  ههجو - هّللا  مّرک  یلع - یـضترم  زا  ریغب  دـحا  زور  رد  هک  ماهدینـش  نینچ  هک : دیـسرپ  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  بهو  نب  دـیز  تبوـن 

؟ ین ای  تسه  عقاو  قباطم  ربخ  نیا  دوب . هدنامن  سک  چیه  هانپتلاسر  ترـضح  تمدخ  رد  امهنع - هّللا  یـضر  فینح - نب  لهـس  هناجد و 
یتعاس زا  دـعب  دـنامن و  ترـضح  نآ  دزن  يدـحا  یلع  نینمؤملا  ریما  زجب  دـندروآ  مازهنا  هب  يور  مالـسا  هاپـس  هک  لاح  لـیاوا  رد  تفگ :

زاب دیز  دنتسب . نایم  رب  تبراحم  رمک  دنتفاتش ، رشبلا  ریخ  تمزالم  هب  هللا  دیبع  نب  ۀحلط  فینح و  نب  لهـس  هناجد و  وبا  تباث و  نب  مصاع 
وا تفگ : دومن  راسفتـسا  نافع  نب  نامثع  لاح  زا  نوچ  و  دندوب . هتفر  ياهشوگ  هب  ناشیا  تفگ : دـندوب ؟ اجک  رمع  رکب و  وبا  هک : دیـسرپ 
زا یتفر . ضیرع  هعقاو  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  دومرف : لوسر  دوب ، ضیرع  لزنم  هب  وا  رقم  هکنآ  ربانب  دـش ؛ ادـیپ  گنج  زا  میـس  زور  رد  زین 

زا هفیاط  عفد  عنم و  هب  یفرط  هب  یکی  ره  صاقو  دعس  هناجد و  وبا  نم و  كانلوه  زور  نآ  رد  تفگ : هک  تسا  لوقنم  نینمؤملا  ریما 
،ص:380 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یعمج دـحا  زور  رد  هک  تسا  روطـسم  بتک  رثکا  رد  هچنانچ  درک . يزور  جرف  یلاعت  يادـخ  هک  ناـمز  نآ  اـت  میدوب  لوغـشم  ناکرـشم 
ود دندیناسر و  میدقت  هب  یلدرپ  تعاجش و  مزاول  زین  يراصنا  هحلط  وبا  هّللا و  دیبع  نب  ۀحلط  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبا  لثم  هباحص  زا  رگید 

. دنامزاب راک  زا  یمشح  ریبز  نب  کلام  ریت  هباصا  ای  ۀیمیق  نبا  غیت  مخز  هب  هحلط  تشگنا 
دمآرد و دحا  بعش  هب  دندوب  هتشگ  عمتجم  هک  هباحـص  زا  یعمج  اب  ۀیربلا  ریخ  ترـضح  دیماجنا ، تیاهن  هب  ّلاض  لها  لاتق  نوچ  هصقلا ،
زا ریغب  دنتفاتش و  ادهش  رس  رب  هدید ، یلاخ  نزریشمش  نادرم  زا  ار  نادیم  شیرق  ناوسن  ریاس  دوب و  هیواعم  ردام  هک  نایفس  وبا  هجوز  دنه ،
زا ار  هزمح  رـشبلا  ریخ  ّمع  رگج  دـنه ، دـنتخاس و  هلثم  ار  نادیهـش  یمامت  تسا ، هکیالملا  لسغ  هب  بقلم  هک  بهار  رماـع  یبا  نب  ۀـلظنح 

هکم هب  عوجر  هیعاد  ار  وا  عابتا  نایفـس و  وبا  ایاضق  نیا  زا  دـعب  و  دـنتفگیم . دابکالا  ۀـلکآ  ار  وا  نیارباـنب  دـیکمب . هدروآ  نوریب  شمکش 
ترـضح تراـشا  هب  ین ؟ اـی  تسه  موق  ناـیم  رد  دـمحم  هک  دروآرب  داـیرف  هدـمآ  دـحا  بعـش  هب  کـیدزن  نایفـس  وبا  تسخن  دـش . ادـیپ 
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باوج سک  چیه  هن ؟ ای  دنتسه  هدنز  هفاحق  وبا  رسپ  باّطخ و  رسپ  ایآ  هک  دروآرب  زاوآ  زاب  نایفس  وبا  دندوب . تکاس  باحـصا  هانپتلاسر 
زاغآ نایفـس  وبا  هاگنآ  دونـشیم . ار  وت  نخـس  تسا و  هدـنز  دـمحم  هک  ادـخ  هب  تفگ : بلاغلا  هّللا  دـسا  یـصقا  دـصقم  تیاور  هب  دادـن .

نایفـس وبا  زاب  ّلجا . یلعا و  هّللا  دـنداد : باوج  بآمتلاسر  ترـضح  رما  هب  باحـصا  لبه . یلعا  لـبه ، لـعا  تفگ : هدومن  ناـتب  شزاون 
لاس امـش  ام و  نایم  هبراحم  هدعو  تفگ : نایفـس  وبا  مکل . الوم  انالوم و ال  هّللا  دـنداد : باوج  ناناملـسم  مکل . يّزع  يّزع و ال  انل  تفگ :

هب و  دش . ناور  هکم  فرط  هب  نایفـس  وبا  داشگ . لوبق  نابز  نیلـسرملا  دیـس  هدومرف  بجوم  هب  نیعجـشالا  ماما  تسا . ردب  لزنم  رد  هدـنیآ 
هب رفن  هدزاود  قحـسا  نب  دمحم  لوق  هب  هلمج  نیا  زا  دندیـسر ؛ لتق  هب  ناکرـشم  زا  رفن  یـس  بیرق  دـحا ، هعقاو  رد  ریـس  لها  رثکا  تیاور 
وبا هدلک و  شردارب  دیعـس و  وبا  شرـسپ  هحلط و  یبا  نب  ۀـحلط  تسا : نیا  ناشیا  یماسا  دـندش و  هتـشک  ردـیح  نینمؤملا  ریما  غیت  برض 
هّللا دبع  نب  ورمع  هّیما و  نب  ماشه  لیمارش و  نب  فاطرا  هّیما و  شردارب  هفیذح و  نب  دیلو  سنخالا و  نب  مکحلا  وبا  لیمج و  نب  هّللا  دیبع 
جنپ تصش و  یلوق  هب  رفن و  داتفه  ناناملسم  زا  بابحالا  ۀضور  تیاور  هب  و  راّدلا . دبع  ینب  یئالوه و  باوص  کلام  نب  ریشب  یمجمج و 
دیـس ّمع  نیرجاهم  يادهـش  زا  یکی  راصنا و  زا  یقاب  دندوب و  رجاهم  زا  رفن  راهچ  هلمج  نآ  زا  دـنتفای ؛ داعـستسا  تداهـش  تداعـس  هب  رفن 

. هنع هّللا  یضر  دوب - هزمح  نیلسرملا 
هجاوخ ّمع )  ) ردب زور  رد  مدوب و  يدع  نب  معطم  نب  ریبج  مالغ  نم  تفگ : هک  تسا  يورم  بانج  نآ  لتاق  یشحو ، زا  هربتعم  خسن  رد  و 

لتق هب  ار  هزمح  وت  رگا  تفگ : نم  هب  دحا  بناج  هب  هجوت  تقو  رد  ریبج  نآ ، ربانب  دوب . هتـشگ  هتـشک  هزمح  تسد  رب  يدع  نب  ۀمیعط  نم 
، یناسر

،ص:381 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رب راک  نیا  رگا  یتفگ  يدرک و  ضیرحت  رما  نادب  ارم  هبتع  شیوخ  ردپ  ندش  هتـشک  ماقتنا  تهج  زین  دنه  هاگ  هار ، يانثا  رد  یـشاب . دازآ 

. یبای صاصتخا  نم  تیبرت  هب  دریذپ  تیشمت  وت  تسد 
ناکرشم فوفـص  هدمآرد ، نادیم  هب  تسم  رتش  دننام  مدید ؛ ار  هزمح  هتفر  هکرعم  هب  نم  تفای ، لاعتـشا  لاتق  هریان  هک  یتقو  رد  دحا  زور 

زرابم هتفاتش ، ناناملسم  ربارب  رد  يدومن ، مایق  ناوسن  ناتتخا  هب  هکم  رد  شردام  هک  یعاذخ  يزعلا  دبع  عابـس  تعاس  نآ  رد  دز . مهرب  ار 
كاخ هب  ار  نوعلم  نآ  دسج  غیت  برـض  هب  هاگنآ  درک . شنزرـس  شردام  هفرح  رب  ار  وا  تسخن  هتفرگ ، عابـس  رب  هار  رـس  هزمح  هدـیبلط و 

يو فرط  هب  هبرح  سپ  دیـسر . اجنادـب  کـیدزن  هزمح  اـت  مدوـب  هتـسشن  نیمک  رد  یگنـس  سپ  رد  نم  دـینادرگ و  عابـس  هـمعط  هدـنکفا ،
هب دنه  نآ  زا  دعب  دمآرد . ياپ  زا  هظحل  نامه  هدش ، نم  هجوتم  وا  درک و  ردب  رـس  رگید  بناج  زا  هدـمآ  شفان  ریز  رب  غیت  نآ  متخادـنا و 
رد هکم  بناج  هب  لالـض  لها  تعجارم  زا  دعب  هک  تسا  لقن  دیکمب . هدروآ  نوریب  شرگج  هدیرب و  ار  وا  شوگ  دیـسر و  هزمح  تقو  رس 

ریما منیبیمن ؟ ار  وا  هک  تسیچ  هزمح  لاح  دومرف : هانپتلاسر  ترـضح  دندومنیم ، مایق  ادهـش  لاح  صحفت  هب  تیادـه  بابرا  هک  یتقو 
نآ هدمآ ، دورف  شنویامه  ضراع  رب  ترسح  کشا  دید و  هداتفا  ار  شکرابم  دسج  هاگان  هدش  لوغـشم  دوخ  ّمع  يوجتـسج  هب  نینمؤملا 

نوزحم تیاغ  هب  تفای  هدرک  هلثم  ار  شیوخ  ّمع  نوچ  هتفاتش ، اجنادب  سیفن  سفن  هب  لوسر  دینادرگ . علطم  هعقاو  تروص  رب  ار  ترـضح 
ام ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  منک . هلثم  سک  داتفه  مبای ، تسد  شیرق  رب  نوچ  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : تشگ و 
رس زا  هروکذم  همیرک  هیآ  ناعذالا  بجاو  نامرف  بجوم  هب  رورـس  نآ  6014224خ0 16 خ  َنیِِرباَّصِلل ». ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع 

. دوب رتکچوک  لاس  ود  رورس  نآ  زا  هنع - هّللا  یضر  هزمح - داد و  دنگوس  هراّفک  دنتشذگرد ، تمیزع  نآ 
يادهـش هلمج  زا  و  دناهتفگ . هرامع  وبا  یـضعب  یلع ، وبا  شتینک  هتفگ و  هن  هاجنپ و  شرمع  تدـم  نایعالا  دامتعا  بحاص  دـیوگ : فلؤم 

. دوب رورس  نآ  همع  رسپ  شحج  نب  هللا  دبع  نیرجاهم 
دشاب فوصوم  توق  لمع و  سأی  تدش  هب  هک  ار  یـصخش  گنج  نیا  رد  ادنوادخ ، تفگ : هّللا  دبع  دحا  برح  زور  رد  هک  تسا  لوقنم 
يارب زا  میوگ : دندیرب ؟ ارچ  ار  وت  ینیب  شوگ و  دنسرپ  نوچ  رشح  زور  دربب ، ارم  ینیب  شوگ و  دبای ، رفظ  نم  رب  رگا  هک  نادرگ  نم  مینغ 
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رد هّللا  دبع  هک : تسا  يورم  دعـس  زا  ییام . هدیرب  ینیب  شوگ و  عرـصم : ییوگ ، ییامرف  قیدـصت  ارم  نخـس  سپ  وت . لوسر  وت و  تبحم 
نفد ربـق  کـی  رد  هزمح  اـب  ار  وا  سپ  دـندوب . هدـیرب  ار  وا  ینیب  شوگ و  راوـخ  راـفک  هک  مدـید  زور  رخآ  درک و  وزرآ  نیا  حبـص ، تقو 

. دوب زواجتم  لهچ  زا  شرمع  تدم  دندومن و 
. دومن يور  وا  مامتها  هب  هنیدم  لها  زا  يرایسب  مالسا  هک  تسا  رمع  نب  بعصم  رگید  و 

بعصم دندومن ، رارف  دحا  هکرعم  زا  ناناملسم  یتقو  رد  : » هک تسا  روطسم  یصقا  دصقم  رد 
،ص:382 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

پچ تسد  هب  ملع  دـیرب ، شتـسار  تسد  ریـشمش  هب  هیمق  نبا  تشاذـگن و  رطاـخ  نوماریپ  رارف  لاـیخ  تشاد . تسد  رد  نیرجاـهم  تیار 
. درک ملق  زین  ار  شپچ  تسد  رگید  مخز  هب  ۀـنعّللا - هیلع  هئیمق - نبا  و  ُلُـسُّرلا » ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُـسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  : » تـفگ هـتفرگ 
ات دـیناسر  يو  هب  هزین  هّیمق  نبا  دـینادرگ . مضنم  دوخ  هنیـس  هب  وزاـب  ود  ره  روز  هب  ار  ملع  هدـناوخ ، هروکذـم  هیآ  نیا  رگید  راـب  بعـصم 

هاگره  ] هک دنام  ياهراپ  تسوپ  يو  زا  دش ، دیهش  نوچ  هک  دوب  ياهبترم  هب  هیویند  هعتما  زا  بعصم  درجت  دنیوگ  دیماجنا . رخآ  هب  شراک 
.« دنامیم زاب  شیور  دندرکیم ، رتس  شیاپ  نوچ  تشگیم و  فوشکم  شیاهياپ  دندیشوپیم ، نآ  هب  شرس  7014224خ0 17 خ ]

: مظن
: هّفلؤمل تسا 8014224خ0 18 خ  دازآ  دریذپ  قلعت  گنر  هچره  زدوبک  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ 

دراد مدع  يوس  ور  هک 9014224خ0 19 خ  یبآ  رب  تسیشقن  نیا  هکرورغم  ارس  غاب و  هناخ و  هاقناخ و  رب  وشم 
یکی راصنا  يادهـش  هلمج  زا  دراد و  مرد  هد  دوخ  اب  هکنآ  قرغ  دوش  یهام  نوچ  هکرذـگب  طب  وچمه  طش  نیزا  شاب و  انـشآ  دـیرجت  هب 

تـشهب هزبس  رب  هک  ار  يدرم  دنیبب  دهاوخ  سکره  هک : هدومرف  وا  نأش  رد  رورـس  نآ  تسا و  ردـب  لها  لخاد  وا  تسا و  سیق  نب  ناوکز 
ناوکز دنتشگیم ، دحا  هجوتم  مالسا  لها  نوچ  : » هک تسا  روطـسم  ءافـصلا  ۀضور  رد  و  ناوکز . يوس  هب  دنک  رظن  هک  دیاب  دوریم ، هار 
نیقیرف یقالت  زا  دـعب  تمایق . زور  تفگ : وا  داد ؟ دـهاوخ  تسد  یک  رادـید  تلود  دـنتفگ : ناشیا  درک . عادو  ار  دوخ  ناوسن  نادـنزرف و 

زا سک  چیه  دومرف : مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا - دیس  گنج  رخآ  رد  دیسر و  تداهـش  تداعـس  هب  هک  دومن  هبراحم  نادنچ 
رگا دابم  تاجن  ارم  تفگیم : دوب و  وا  نتـشک  یپ  رد  يراوس  مدـید  نم  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : نیعجـشالا  ماما  دراد ؟ يربخ  ناوکز  لاح 

، مدرک رظن  نوچ  مدروآ . لتق  هب  مدـنکفا  نیمز  رب  نیز  تشپ  زا  ار  راوس  نآ  نم  دروآ و  دورف  وا  شود  رب  ریـشمش  هاگنآ  یبای . تاـجن  وت 
.« دوب شنخا  نب  مکحلا  وبا 

بش و رد  دوب و  هدروآرد  دوخ  هلابح  هب  ياهلیمج  دحا  هعقاو  هب  بیرق  وا  : » هک تسا  يورم  يدـقاو  زا  تسا و  هلظنح  ادهـش  زا  يرگید  و 
یتعاس دیسر ، هکرعم  هب  نوچ  دش . هاگبرح  هجوتم  هدرک ، فافز  دوخ  هحوکنم  اب  هدومن  فقوت  هنیدم  رد  رورس  نآ  تزاجا  هب  برح  زور 

زا لاح  دروآ و  فیرـشت  هنیدـم  هب  یتعاـس  نوچ  دـنهدیم . لـسغ  ار  وا  هکئـالم  منیبیم  دومرف : رورـس  نآ  دـش . دیهـش  هتخادرپ  لاـتق  هب 
نیا توبث  ربانب  تفاتـش . هکرعم  هب  هتـسب  حالـس  دـنک  تبانج  عفر  هکنآیب  داهج  قوش  تیاغ  زا  هّللا ، لوسر  اـی  تفگ : دیـسرپ ، شاهجوز 

رورس نآ  تمدخ  هب  وا  رسپ  راهچ  هک  تسا  حومجلا  نب  رمع  يرگید  و  داد . بقل  هکئالملا  لیسغ  ار  هظنح  رورس  نآ  هیضق 
،ص:383 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

مدرم دـنچره  دـیدرگ . ناور  هدـش  داهج  دعتـسم  هبترم  نیا  رد  دیـسر . تسناوتیمن  كراعم  رد  دوب ، جرعا  نوچ  دوخ  دـندومنیم و  مایق 
دوخ گنل  ياپ  نیا  هب  مهاوخیم  تفگ : هدـمآ  رورـس  نآ  دزن  دیـسرن . ییاـج  هب  جرح 0114224خ0 20 خ » جرعالا  یلع  ـال  و  : » دـنتفگ

دیهـش دوخ  ناردارب  رـسپ و  اب  تفای ، تصخر  هدومن  سامتلا  رّرکم  وا  هب  رمع  کیلع . داهج  ال  دومرف : ملاع  دّیـس  مریگب . ار  تشهب  هصرع 
رکـسعم هجوتم  تـالاح  قیقحت  تهج  تاروع  دیـسر ، هنیدـم  هب  شحوم  راـبخا  نوچ  دـحا  زور  رد  : » هک تسا  يورم  يدـقاو  زا  تشگ ».

هدرک راب  رتش  رب  ار  دوخ  رـسپ  ردارب و  رهوش و  هک  دـید  ار  رمع  هجوز  هار  يانثا  رد  تشگ . ناور  زین  هشیاع 1114224خ0 21 خ  دندش و 
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تحـص و هب  نورقم  تانیاک  دّیـس  دوجلا 2114224خ0 22 خ  ضیاـف  تاذ  هّلل  دـمحلا  تفگ : تسیچ ؟ ربخ  دیـسرپ : دروآیم . هنیدـم  هب 
. تسا تمالس 

مدق دناریم ، رجز  هب  دنچره  دمآرد . وناز  هب  هدـنامزاب  راتفر  زا  لمح  لقث  زا  لمج  انثا  نیا  رد  تسا . لهـس  دـشاب ، هک  یتبیـصم  ره  رگید 
دیسرپ نآ  زا  دعب  رومأم . لمجلا  ّنا  دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  تشاد . ضورعم  لاح  تروص  هدیسر  رورس  نآ  تمدخ  هب  داهنیمن . شیپ 

: دومرف رورس  نآ  دوب . هدش  ناور  هتفگ ، یلبا  یلا  ینّدرت  مهّللا ال  تفگ : شنز  دوب ؟ هتفگ  هچ  وت  هب  تقو  نآ  رد  رمع 
.« دنربیم رسب  تشهب  رد  رگیدکی  تقفارم  هب  وت  رسپ  ردارب و  رهوش و  هک  داد  تراشب  اضیا  دوریمن ؛ هنیدم  بناج  هب  رتش  نیاربانب 

هب رکفت  ریحت و  ماقم  رد  مالـسا  لها  زا  ياهفیاط  اب  دـید  ار  باطخلا  نب  رمع  زور  نآ  رد  سنا  هک : تسا  لقن  تسا . ریـضن  نب  سنا  رگید 
اب دیزیخرب و  دیآیم ؟ راکهچ  هب  ام  تایح  سپ  تفگ : دیـسر . تداهـش  هجرد  هب  لوسر  دـنتفگ : هدومن ، لاح  راسفتـسا  هتـسشن . ياهشوگ 
هک دومن  هبراحم  نادنچ  هدش ، نادیم  هجوتم  هدروآرب  ماین  زا  ریـشمش  دومنن ، تقفاوم  یکی  چیه  نوچ  دیوش . هتـشک  ات  دییامن  هلتاقم  ادعا 

عیبر نب  دعس  تسا و  دیز  نب  هجراخ  رفن ، داتفه  هلمج  زا  و  هیلع . هللا  ۀمحر  دندوب - هدز  شندب  رب  مخز  داتشه  رب  هدایز  دنیوگ  دش . دیهش 
تابث نینیع  فاکش  تظفاحم  رد  وا  اب  هک  یعمج  ریبج و  نب  هللا  دبع  دنتـشک و  هتـسنادان  مالـسا  لها  ار  وا  هک  ریبج ]؟[  لبنح  نب  ینامی  و 
هداهن هزمح  ءادهشلا  دیس  يولهپ  رد  رورس  نآ  دندروآیم ، هک  ار  ادهـش  زا  یکی  ره  هزانج  دندیـسر و  تداهـش  هجرد  هب  دندومنیم  مدق 

نادـهتجم درازگن و  زامن  ادهـش  هب  رورـس  نآ  هکنآ ، یلوق  و  هدرازگ . زاـمن  هزمح  رب  تّرک  داـتفه  هچناـنچ  دومنیم ؛ ماـیق  ةولـص  يادا  هب 
زور نامه  رخآ  رد  و  دندرک . نفد  عضوم  نامه  رد  دنیوشب  هکنآیب  رابخا  بابرا  قافتا  هب  دناهدرک و  تیاور  نیا  حـیجرت  یعفاش  بهذـم 
تاذ تحـص  رب  هدـمآ ، هار  رـس  رب  ساـنا - روکذ و  دندیـسریم - هک  هلیبق  ره  هب  هار  ياـنثا  رد  دومن ، تعجارم  هنیدـم  هب  رورـس  نآ  نوچ 

نآ زا  رثکا  هکنآ  لاح  تسا و  ناسآ  لهس و  تسوت ، ياوس  هک  یتبیـصم  ره  دنتفگیم : هدیناسر و  میدقت  هب  یهلا  رکـش  شتافـص  زاجعا 
هک دیسر  ربخ  دحا  هعقاو  میود  زور  هک  هتسویپ  توبث  هب  و  دندوب . هدزتبیصم  تعامج 

،ص:384 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یضترم يادخ  ریش  هب  راثآ  رفظ  ياول  ایبنا  رورس  نیاربانب  هدومن . تمیزع  لاتق  لایخ  هب  زاب  هدش  نامیشپ  تعجارم  زا  ناعباتم  اب  نایفـس  وبا 
فیرـشت دسالا  ءارمح  لزنم  ات  دندومرف  هجوت  ادـعا  هلتاقم  مزع  هب  دـندوب  نویامه  بکوم  هارمه  دـحا  رد  هک  تعامج  نامه  اب  هداد  یلع 

هنیکس هنیدم  هب  هدومن  تعجارم  زاب  رورـس  نآ  دندش و  ناور  هکم  هب  هدروآ  رارف  هب  يور  مالـسا  لها  ترثک  عامتـسا  زا  مالظ  بابرا  درب .
. دومرف لالجا  لوزن 

: تبقنم

رومأم دجن  لها  تیاده  هب  ار  هباحـص  داهز  زا  نت  داتفه  رورـس  نآ  ترجه  زا  مراهچ  لاس  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
رماع دیسر . تسا ، یلزنم  مان  هک  هنوعم  هید  هب  لحارم  یط  لزانم و  عطق  زا  دعب  درک . نییعت  تراما  هب  ار  يدعاس  ورمع  نب  رذنم  هدینادرگ 
نوچ تخاـس . دیهـش  ار  هباحـص  همه  دوب ، هّیما  نب  ورمع  هب  موسوم  هک  نت  کـی  زا  ریغ  هدومن  مهارف  ریثک  یعمج  دوب ، دوهی  موق  ریما  هک 

دب ياعد  ار  رماع  هدروخ ، فسأت  باستنا  تیاده  باحصا  توف  رب  رورـس  نآ  دیناسر ، ضرع  هب  ار  هعقاو  تیفیک  دیـسر و  هنیدم  هب  ورمع 
ود تعجارم  تقو  زین  نم  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : ورمع  هاگنآ  تفر . راسنوگن  نیلفاـسلا  لفـسا  هب  نیز  تشپ  زا  نیعل  نآ  زور  ناـمه  درک و 
ره نآ  دومرف : هتشاد  بوسنم  وهس  اطخ و  هب  ار  ورمع  هدش  فسأتم  رتشیب  ترـضح  نآ  مدروآ . لتق  هب  هتفر  باوخ  رد  رماع  هلیبق  زا  ار  رفن 

، دـندوب مالـسا  لها  هفیلخ  هک  ریـضن  ینب  دوهی  راصح  هب  نامز  نآ  رد  مه  تسا و  بجاو  ناشیا  تید  يادا  لاحلا ، دـندوب و  نمؤم  نت  ود 
نآ لـیئربج  دـندینارذگ . رطاـخ  هب  يرذـع  رخآ  هدومن ، لوبق  لوا  نادوهی  تسج . هثاغتـسا  صخـش  ود  نآ  تید  باـب  رد  هدرب ، فیرـشت 

ناشیا هداتسرف ، ریضن  ینب  دزن  جارخا  ماغیپ  هملـس  نب  دمحم  بوحـصم  هب  هدمآ  هنیدم  هب  نیاربانب  دینادرگ . هاگآ  ناشیا  لایخ  زا  ار  رورس 
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ندرگ ام  نامرف  هب  دنبای  راید  نیا  رد  امـش  زا  ار  هکره  خـیرات ، نیا  زا  زور  هد  ياضقنا  زا  دـعب  دومرف : هدیـشخب  یهاگآ  دـساف  لایخ  زا  ار 
. دنداد رارق  فقوت  رب  یبا  نب  هّللا  دبع  ياوغا  هب  رخآ  تخادرپ و  رفـس  بابـسا  هیهت  هب  هدیـشیدنا  دیدهت  نیا  زا  ّلاض  موق  نآ  دز . دـنهاوخ 

زامن هدش ، ریضن  ینب  هجوتم  هتشاد ، ینازرا  هانپتیالو  هاش  هب  ار  تیآ  تیاده  تیار  هتشاذگ ، یعمج  اب  هنیدم  رد  ار  موتکم  نبا  رورس  نآ 
موسوم هک  نازادناریت  زا  یکی  هرصاحم  تقو  رد  تفای و  دادتما  هرـصاحم  نامز  زور  هدزناپ  تدم  دومن و  ادا  ناشیا  هعلق  یحاون  رد  رـصع 

. تخادنا نیلسرملا  دّیس  همیخ  بناج  هب  يریت  دوب ، رورغ  هب 
تانیاک دیـس  ضرع  هب  ار  بآمتیالو  هاش  تبیغ  باحـصا  زا  یـضعب  دش . بیاغ  رثا  ترـصن  رکـسعم  زا  بلاغلا  هّللا  دسا  دش ، بش  نوچ 

تامهم زا  یضعب  تیافک  تهج  منیبیم  دومرف : دندیناسر .
،ص:385 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هک تسا  ینوعلم  رـس  نیا  تفگ : تخادنا و  رورـس  نآ  ياپ  رد  ار  رورغ  نآ  رـس  لاصخ  تعاجـش  هاش  لاقم ، نیا  نراقم  هتفر . نوریب  امش 
نیا نم  تفگ : ههجو - هّللا  مّرک  نیعجـشالا - ماـما  دومرف ، شیتـفت  هعقاو  تیفیک  رورـس  نآ  دوب . هتخادـنا  وت  كراـبم  همیخ  بناـج  هب  ریت 
لفاغ ار  هکره  دیآ و  نوریب  هعلق  زا  بش  هک  دراد  نآ  رب  تأرج  ار  وا  دـیاش  مدروآ  رطاخ  هب  هدـید  فصتم  تعاجـش  تفـص  هب  ار  نوعلم 

نم دمآ . نوریب  راصح  زا  رگید  سک  هن  اب  هتفرگ  تسد  رد  هنهرب  يریـشمش  مدید  هاگان  متـسشن . هاگنیمک  رد  بش  نیاربانب  دیابرب ؛ دـبای ،
نآ مبای . رفظ  زین  ناشیا  رب  هک  مراودـیما  ییامرف  تصخر  رگا  دـنکیدزن ، ناـنچ  وا  ناـقفاوم  متـشادرب و  نت  زا  ار  شرـس  هدرک  هلمح  وا  رب 
هدش یقالم  رورغ  ياقفر  اب  بلاغلا  هّللا  دسا  دینادرگ . نیعجشالا  ماما  بوحـصم  رگید  رفن  تشه  اب  ار  فینح  نب  لهـس  هناجد و  وبا  رورس 

همطح ینب  يارس  رد  رب  ار  اهرس  نآ  رورس  نآ  دومرفب  سپ  دندروآ . تانیاک  دّیس  دزن  ناشیا  كرابمان  ياهرس  دندیناسر و  لتق  هب  ار  همه 
ار ام  هک  دنداتـسرف  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  راربا - دیـس  شیپ  سک  دش ، راوشد  راصح  يانگنت  رد  ریـضن  ینب  راک  نوچ  دـنتخیوآ .

. میور نوریب  راید  نیا  زا  راذگب 
، تشادرب دناوت  رب  امش  یـشاوم  رادقم  نآ  لاوما  زا  دیراذگب و  ار  دوخ  هحلـسا  هکنآ  رگم  دباییمن  لوبق  هجرد  سامتلا  نیا  زورما  دومرف :
رد یخرب  ربیخ و  عالق  هب  یضعب  دندرک . رایتخا  نطو  يالج  دندش و  یـضار  ینعم  نیا  هب  رارطـضا  زا  نادوهج  دینک . اهر  ار  هیقب  دیربب و 

.« دنتشگ هدنکارپ  قافآ  فارطا 

: تبقنم

هک دیـسر  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  رورـس - نآ  كرابم  عمـس  هب  ترجه  زا  مجنپ  لاس  رد  : » هک تسا  روطـسم  هروکذـم  باـتک  رد 
ترـصن هاپـس  يزاسراک  رورـس  نآ  مرجال  دراد . هبراحم  هیعاد  مالـسا  لها  اب  هدروآ  مهارف  يرکـشل  رارـض  نب  ثراح  قلطم  ینب  ياوشیپ 

هودق دومرف و  ضیوفت  هدابع  نب  دعـس  هب  ار  راصنا  ملع  داد . یـضترم  یلع  نیعجـشالا  ماما  هب  ار  نیرجاهم  تیآرفظ  تیار  هدومن  هاگتـسد 
تشادزاب ار  ضحم  نب  هشاکع  هرسیم ، رب  تشامگب و  ار  ثراحلا  نب  دیز  هنمیم ، رب  درک و  نییعت  همدقم  رد  ار  باّطخلا  نب  رمع  باحـصا 

هاپس نایم  رد  دندش و  هارمه  تمینغ  ذخا  عمط  هب  ناقفانم  زا  يرایـسب  رفـس  نیا  رد  و  تشگ . نید  يادعا  هجوتم  نییآ ، بیترت و  نیا  هب  و 
نوچ دـندوب . فرـشم  ایبنا  فرـشا  تبحاصم  فرـش  هب  هوزغ  نیا  رد  هشیاـع  هملـس و  ّما  نینمؤم  تاـهّما  زا  دوب و  بسا  سأر  یـس  مالـسا 

. داهن هلتاقم  هلباقم و  نادـیم  رد  ياپ  هداد ، یمان  ناوفـص  تسد  هب  مامتنا  تواقـش  ياول  تفای ، ربخ  راربا  دّیـس  هجوت  زا  رارـض  نب  ثراـح 
دروآرد و ياپ  زا  راقفلاوذ  مخز  هب  شرسپ  اب  تشاد  مان  کلام  هک  ار  رافک  ناعاجش  زا  یکی  رارک  ردیح  تفای ، لاعتـشا  لاتق  نارین  نوچ 

زا تخاس . هراپ  ود  دوب ، ناکرشم  تیار  بحاص  هک  ار  هداتق  وبا 
،ص:386 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زا رفن  هد  هدـش ، صوصخم  ترـصن  حـتف و  هب  ناناملـسم  ریاس  تفای و  الیتسا  مـالظ  لـها  ریامـض  رب  ماـمت  یفوخ  تعاجـش ، نیا  هدـهاشم 
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ماما : » هک تسا  روطـسم  همغلا  فشک  رد  هچنانچ  تشگ ». تمینغ  ناشیا  لاوما  هداتفا ، يریـسا  هب  وا  موق  هیقب  دـندروآ و  لـتق  هب  ناکرـشم 
مان هیریوج  ار  وا  رورس  نآ  دینارذگ و  رشبلا  ریخ  رونا  رظن  هب  هتفرگ و  هدرب  ار  رارض  یبا  نب  ثراح  تنب  هرت  ههجو - هّللا  مّرک  نعجـشالا -

.« دیشخب ماظتنا  تارهطم  جاوزا  کلس  رد  هداهن ،

: تبقنم

دناهدروآ ریس  بابرا  دش . عقاو  دنیوگ ، زین  بازحا  برح  ار  وا  هک  قدنخ  هوزغ  لاس  نآ  رد  مه  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
هب یـضعب  دـنتفرگ و  یلزنم  ياهشوگ  هب  یموق  ره  دـینادرگ ، قرفتم  هدرک  نطو  يـالج  ار  ریـضن  ینب  نیدوـهی  تاـنیاک  رورـس  نوـچ  هک :
هب سک  تسیب  هب  بیرق  ناشیا  ریغ  رماع و  وبا  هنانک و  بطخا و  یح  لثم  ناـشیا  فارـشا  زا  یتعاـمج  هاـگنآ  دـندش . نطوتم  ربیخ  یحاون 
اب نایفس  وبا  دنهد . ماکحتسا  ار  هدهاعم  هدقاعم و  هلسلس  هدومن ، ضیرحت  تانیاک  دیـس  برح  هب  وا  ناقفاوم  نایفـس و  وبا  هب  ات  دنتفر  هکم 

هجوت رگید  لیابق  هب  نینچمه  میرادـنزاب . دـمحم  برح  زا  تسد  میـشاب ، هدـنز  اـت  هک  دـندروخ  مسق  هدـمآرد ، هبعک  هب  لاـطبا  زا  یعمج 
بـسا دصیـس  رتش و  دـصناپ  رازه و  رفن و  رازه  راهچ  اب  هدومن  عمج  ار  ناطیـش  رکـشل  نایفـس  وبا  سپ  دـندروآ . اجب  لـمع  نیمه  هدومن ،

هب ربخ  نیا  نوچ  دـنداهن . هنیدـم  هب  ور  رفن  رازه  هد  عومجم  هدـش ، قحلم  ناشیا  اب  نارهّظلا  ّرم  رد  رگید  لـیابق  زا  یعمج  دـندمآ و  نوریب 
اب تفای و  رارق  قدنخ  ندنکرب  رونا  رطاخ  هنع - هّللا  یضر  یسراف - ناملـس  باوصتـسا  هب  تروشم  میدقت  زا  دعب  دیـسر ، رـشبلا  ریخ  عمس 

لها تخاس . يارآناهج  يار  داهنـشیپ  ار  قدنخ  رفح  هتفر ، تسا  هنیدـم  هب  لصتم  هک  علـس  هوک  نماد  هب  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  رازه  هس 
درم هد  ربارب  ناملس  هک  هتسویپ  توبث  هب  و  دندیناسر . مارصنا  هب  زور  شش  ضرع  رد  هتسب  نایم  رب  داهتجا  دج و  رمک  مامت  دهج  هب  مالسا 

ار ناملـس  سیق  يوضو  بآ  زا  دومرف : رورـس  نآ  دـنامزاب . راک  زا  هدـش ، عورـصم  هدـیناسر  مشچ  مخز  ار  وا  سیق  يزور  درکیم . راـک 
. دیهنب نوگنرس  يو  تشپ  سپ  نآ  فرظ  دییوشب و 

.« تفای تحص  ناملس  دندومن ، مایق  هدومرفب  نوچ 
، هدمآ روهظ  هب  تایحتلا - لمکا  تاولصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دیـس  زا  هبیرغ  تازجعم  قدنخ ، مایا  رد  دیوگ : يوضترم  بقانم  فلؤم 

. دومن دهاوخ  ریرحت  هداد ، تمه  داهن  شیپ  شماجنا  ماجنارس  هک  يوفطصم  زاجعا  باتک  رد  زیزعلا  هّللا  ءاشنا 
ناریلد زا  یتعامج  دندومن ، هرصاحم  ار  نانمؤم  هتشگ  عمتجم  مالسالا  ۀنیدم  يانفا  رد  مالسا  لها  دصق  هب  ناکرشم  رکاسع  نوچ  هصقلا ، »

ورمع لیبق  زا  رکیپهوک  نارالاسهپس  رکشل و 
،ص:387 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

مامت یترهش  برع  لیابق  نایم  رد  برض  نعط و  تاودا  لامکتسا  برح و  تالآ  لامعتسا  تأرج و  لامک  تعاجش و  روفو  هب  هک  دودبع 
تقافر هب  يزور  تفگیم : هنع - هّللا  یـضر  باطخلا - نب  رمع  هچنانچ  دنتـشاد . لباقم  درم  رازه  لباقم  رد  ار  وا  برع  نازراـبم  تشاد و 

سک رازه  بیرق  هاگان  میدوب . هدرک  ماش  تمیزع  رایـسب  لام  اب  تراجت  مسر  هب  دوب ، ناـشیا  ناـیم  رد  دودـبع  ورمع  هک  شیرق  زا  هفیاـط 
ریش دننام  هدیشکرب  ماین  زا  ریشمش  دودبع  نب  ورمع  ءانثا  نیا  رد  دندنکرب . لد  ناج  لام و  زا  ناوراک  لها  دنتفرگ و  هار  رـس  قیرطلا  عاطق 

هب هلفاق  لها  دـنتفرگ و  شیپ  رارف  هار  هدروآ ، تمیزه  هب  ور  وا  هجوت  درجم  هب  تعاـمج  نآ  دروآ . هلمح  ناـفلاخم  رب  ناـمد  لـیپ  ناـیژ و 
دش و تسناوتن  رـضاح  یعنام  تهج  دحا  گنج  رد  هتخیرگ و  گنج  زا  هدروخ  يراک  مخز  ردـب  زور  دودـبع  ورمع  و  هتـشذگ . تمالس 

دنچ اب  مرجـال  دـنادرگ . رـشتنم  برع  لـیابق  ناـیم  رد  تعاجـش  یناولهپ و  هزاوآ  دـیامنب و  تساوخیم  تاـفام  یفـالت  بازحا  گـنج  رد 
رانک هب  براحم  ینب  زا  سادرم  باطخ و  نب  رارـض  هّللا و  دبع  نب  لفون  بهو و  یبا  نب  ةریبه  رـسپ  لهج و  یبا  نب  ۀـمرکع  لثم  گنهرس 

نب دلاخ  دنتخادنا و  قدنخ  بناج  نآ  رب  هراوس  ار  دوخ  نتـسج  کی  هب  هدز  بکرم  رب  هنایزات  هتخاس  ادـیپ  یقیـضم  لحم  هدـمآ ، قدـنخ 
: دنتفگ دییامنیمن ؟ تقفاوم  روبع  رد  ام  اب  ارچ  امش  تفگ : دودبع  ورمع  دندیشکرب . فص  قدنخ  بل  رب  رافک  ریاس  اب  نایفـس  وبا  دیلو و 
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. میرذگب زین  ام  دوش ، نتشذگ  هب  جایتحا  رگا 
. دیبلط زرابم  هدومن ، نالوج  هداهن  یلدرپ  تعاجش و  نادیم  رد  مدق  دودبع  ورمع  هصقلا ،

هک دش  یلوتسم  ناشیا  رب  فوخ  نانچ  دنتسنادیم ، نوعلم  نآ  روهت  یگنادرم و  دندوب و  فقاو  وا  تعاجش  یناولهپ و  رب  مالسا  لها  نوچ 
: دومرف رورس  نآ  دماینرد ، يو  باوج  ضرعم  هب  سک  چیه  نوچ  دندنام . ورف  کشخ  هدنکفا  شیپ  رد  اهرس  دنامن و  ناشندب  رد  نوخ 

دسا نینمؤملا ، ریما  نیعجشالا  ماما  تیامح ، تخب  ناهرب  تیالو و  تخت  ناطلس  دنک ؟ عفد  ام  زا  ار  نمشد  نیا  ّرش  هک  دشاب  یتسود  چیه 
نذا نیعجـشالا  ماـما  دـیبلط ، زراـبم  ورمع  رگید  راـب  تفاـین . تصخر  هزراـبا ؟ اـنا  هّللا ، لوـسر  اـی  تفگ : بلاـط  یبا  نب  یلع  بلاـغلا  هّللا 
هّللا دسا  دیامن ؟ تزرابم  نم  اب  هدـمآرد  نادـیم  رد  هک  تسین  يدرم  چـیه  امـش  نایم  رد  تفگ : ورمع  میـس  راب  تشگن . نوذأم  تساوخ ،

. منک هبراحم  يو  اب  ات  يامرف  يروتسد  ارم  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : بلاغلا 
همامع هدـیناشوپ و  وا  رد  دوخ  صاخ  هرز  هداد و  ریما  هب  گـنج  نیا  رد  دوب ، روهـشم  راـقفلاوذ  هب  هک  دوخ  ریـشمش  یتیاور  هب  رورـس  نآ 

تاجانم هب  كرابم  تسد  نآ  زا  دعب  دودـبع . ورمع  رب  ار  یلع  هد  يرای  ایادـخ ، راب  ینعی  هیلع . هنعا  مهّللا ، تفگ : هداهن  وا  رـس  رب  هکربتم 
: تفگ هتشادرب و 

ّبر ال نم . ّمع  رـسپ  ردارب و  تسا  یلع  نیا  یتخاـس ؛ ادـج  نم  زا  دـحا  هوزغ  رد  ار  هزمح  یتفرگزاـب و  نـم  زا  ردـب  زور  ار  هدـیبع  یهلا ،
هدایپ نیعجشالا  ماما  سپ  نیثراولا . ریخ  تنا  ادرف و  ینرذت 

،ص:388 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
لوبق ار  نآ  هک  زیچ  هس  زا  یکی  هب  دـناوخن  ارم  سک  چـیه  ياهتفگ  وـت  هک  ماهدینـش  ورمع ، يا  تفگ : هتفرگ  يو  رب  هار  رـس  هدـش ، ناور 

تسوا و لوسر  یفطـصم  دّمحم  تسا و  یکی  یلاعت  يادخ  هک  یهد  یهاوگ  هکنآ  هب  ار  وت  مناوخیم  نم  تفگ : ریما  يرآ . تفگ : منک .
. نک رایتخا  رگید  يرما  تفگ : ریما  رادـم . عقوت  نیا  نم  زا  تفگ : ورمع  تسا . نایملاع  همه  راگدـیرفآ  هک  ار  يراـگدرورپ  يوش  داـقنم 

تعامج رب  تفرگ و  ماظتنا  ماظن و  دـمحم  راک  رگا  هک  اریز  درگزاب ؛ دوخ  راـید  هب  هدرک  هبراـحم  كرت  دومرف : تسا ؟ مادـک  نآ  تفگ :
تعزاـنمیب و دوـش ، سکعرب  راـک  رگا  یـشاب و  هدروآ  اـجب  يو  دادـما  داعـسا 3114224خ0 23 خ و  وت  تشگ ، روـصنم  رفظم و  ادـعا 

تردق یـسک  هک  هدـش  نینچ  زگره  دـننکن . ملکت  شور  نیا  هب  شیرق  نانز  تفگ : نوعلم  نآ  ددـنویپ . لوصو  هب  وت  دوصقم  تمـصاخم 
. دلامن دوخ  رب  نغور  دشکن ، ماقتنا  ات  هک  دوب  نآ  ردب  برح  رارف  رد  يو  رذن  و  ددرگزاب . هدومنن  افو  دوخ  رذن  رب  دشاب ، هتفای 

یتلـصخ نیا  تفگ : هدـیدنخ  ورمع  تفرگ . رارق  هلتاقم  هب  وت  اـم و  راـک  سپ  دومرف : ریما  دومن ، عاـنتما  رما  ود  ره  نیا  زا  نوچ  دوصقملا ،
تقو ار  وت  زونه  یّنـس و  تثادح  رد  هک  درگزاب  دومن ؛ دـناوت  نم  زا  سامتلا  نینچ  برع  ناریلد  زا  يدرم  چـیه  مدربیمن  نامگ  هک  تسا 
هتخیر نم  تسد  رب  وت  نوخ  مهاوخیمن  دوب ، یتسود  وت  ردپ  نم و  نایم  هکنآ  لاح  ییآرد و  دربن  نادـیم  رد  درم  نادرم  اب  هک  تسین  نآ 
نخـس نیا  زا  ورمع  مزیرب . ار  وت  نوخ  هک  مهاوخیم  نم  دوش ، هتخیر  وت  تسد  زا  نم  نوخ  هک  يرادیمن  تسود  رگا  دومرف : ریما  دوـش .
. دروآ هلمح  ریما  رب  بضغ  مشخ و  رس  زا  دیشکرب و  ماین  زا  ریشمش  هدرک ، یپ  ار  دوخ  بسا  هدمآ ، دورف  بکرم  زا  هتفشآ ، تیاغ  هب 

اراخ هوک  رب  تبرض  نآ  رگا  هک  دروآ  دورف  ریما  رس  رب  كانشتآ  غیت  كابیب  روهقم  نآ  دیشکرس . هب  ررـض  عفد  تهج  رپس  نینمؤملا  ریما 
کی هب  رارک  ردـیح  هاگنآ  دیـسر . ریما  نویامه  قرف  رب  شرثا  هک  تفاکـشب  نانچ  ار  رپس  هبق  غیت  هکنآ  لـصاح  يدـمآرد . ياـپ  زا  يدز ،

تسناد دینش ، ریبکت  زاوآ  لوسر  نوچ  تفگ . ریبکت  دنلب  زاوآ  هب  دینادرگ و  رابکبـس  رـس  راب  زا  ار  راکبان  نوعلم  نآ  ندب  راقفلاوذ  برض 
درگ نانچ  دندش ، کیدزن  رگیدکی  اب  ورمع  یلع و  یـضترم  نوچ  هک : تسا  يورم  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  تشگ . لوتقم  نیعل  هک 

. میدیدیمن ار  ناشیا  هک  تساخرب  يرابغ  و 
. هتشک ار  يو  ریما  هک  میتسناد  میدینش ، ریبکت  زاوآ  ياهظحل  زا  دعب 

رب هک  رارـض  مشچ  دش و  ناشیا  هجوتم  زین  ریما  دندرک و  ریما  رب  هلمح  بهو  یبا  نب  ةریبه  باطخ و  نب  رارـض  ورمع ، لتق  زا  دـعب  هصقلا ،
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تقو نآ  رد  تفگ : دوـب ؟ هچ  ببـس  ار  تعرـس  نیدـب  تمیزه  هک : دندیـسرپ  يو  زا  نوـچ  درک . راـیتخا  رارق  رب  رارف  داـتفا ، رارک  ردـیح 
هکرعم تخادنا و  شیوخ  هرز  هدیسر ، وا  هب  راقفلاوذ  مخز  رثا  تبقاع  هداتسیا ، هلباقم  رد  یتعاس  هریبه  اما  مدید . هنیاعم  ار  گرم  تروص 

زا هدومن ، مازهنا  لاتق  فص  زا  یموزحم  هّللا  دبع  نب  لفون  و  تخادرپزاب . ار 
،ص:389 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نینمؤملا ریما  تشک . ناوتیم  مه  نیزا  هب  هک : دروآرب  دایرف  وا  دندرک و  شراسگنس  رابکی  هب  ناناملـسم  داتفا . قدنخ  کت  رد  نیز  تشپ 
لتق ربخ  هدومن ، رارف  هکرعم  زا  رارـض  سادرم و  هریبه و  همرکع و  تخاس . مین  ود  نایم  زا  ار  وا  ریـشمش  تبرـض  کـی  هب  هتفر  قدـنخ  رد 
نوچ دنیوگ  دندرکن . فقوت  اج  چیه  قیقع  لزنم  ات  هداهن  مازهنا  هب  ور  اقفر  اب  نایفـس  وبا  دندومن . ریرقت  دوخ  هاپـس  هب  لفون  دودبع و  رمع 

شلاح دیـسر و  ردارب  تقو  رـس  هب  ورمع  رهاوخ  نوچ  دشن . تفتلم  وا  حالـس  هماج و  هرز و  رب  دـیناسر ، لتق  هب  ار  ورمع  بلاغلا  هّللا  دـسا 
ردیح راقفلاوذ  برض  هب  شردارب  هک  تسناد  نوچ  یمارگ . رسمه  رگم  ار  وا  تسا  هتشکن  میرک . وفک  ّالا  هلتق  ام  تفگ : دید ، لاونم  نادب 

: دیشک مظن  کلس  رد  تیب  ود  نیا  تسا ، هتشگ  هتشک  رارک 
دبالا رخآ  هیلع  یکبا  تنکلهلتاق  ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 

ار مالظ  لها  یناگدنز  نمرخ  نینمؤملا  ریما  نوچ  هصقلا ، دلبلا 4114224خ0 24 خ  ۀضیب  امیدق  یعدی  ناک  نمهب  باعی  نم ال  هلتاق  نکل 
ار ورمع  رس  هتشگزاب ، بآمتلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هتخورفا  کلف  عمـش  نوچ  رونا  ضیاف  راسخر  هتخوس ، ماشآنوخ  ماسح  هلعـش  هب 

: تسا نیا  تایبا  نآ  رخاوا  هک  تفگ  دنچ  تیب  هتخادنا ، ترضح  نآ  ياسآشرع  ياپ  رد 
باوصب دمحم  ّبر  تدبع  ام  وهیار  ۀهافس  نم  ةراجحلا  دبع 

شزاون هب  ار  تاـیآ  تیـالو  باـنج  بآـمتلاسر ، ترـضح  بابحالا 5114224خ0 25 خ و  رـشعم  اـی  هّیبن  وهنید  لذاـخ  هّللا  نّبـسحت  ـال 
.« ۀمیقلا موی  یلا  یتما  لامعا  نم  لضفا  قدنخلا ، موی  ّیلع  ةزرابملا  ثیدح :)  ) دومرف هتخاس ، زاتمم  زارفارـس و  نایاپیب  تافتلا  نارکیب و 

. تمایق زور  ات  نم  تما  لامعا  زا  تسا  رتلضاف  رتهب و  قدنخ  زور  رفاک  اب  یلع  برح  ینعی ،
: يونثم

تشونرد شتلود  همان  کلفتشگ  هتشک  نوچ  ورمع  یلع  غیت  ز 
یلع فاصم  قدنخ  زور  رد  هکیلدکی  زا  شتفگ  ادخ  لوسر 

وبا : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  جراعم  ریـسلا و  بیبح  هّمغلا و  فشک  رد  رامـش و  زور  هب  ات  نید  لها  دننکراگزور  نیردناک  لمع  ره  زا  هب 
هیآ دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  دـندومن و  مایق  نیعجـشالا  ماما  كراـبم  رـس  لـیبقت  هب  هتـساخرب  دـندوب ، لوسر  نویاـمه  سلجم  رد  رمع  رکب و 

.« دومن تئارق  دوب ، هدش  لزان  زور  نآ  رد  هک  6114224خ0 26 خ  ًازیِزَع » ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  : » همیرک
: مظن

تسا  لامیاپ  وس  ره  هب  رس  نارازهاجیه  زور  شراقفلاوذ  برض  ز 
تسا لاز  رتمک ز  اغد  نادیم  هبشفالخ  غیت  دشک  متسر  رگا  ،ص:390  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ود نآ  دـسح  رپ  دـسج  هداتـسرف  سک  شیرق  هک : تسا  يورم  تسا و  لازغ  زا  رتنوبز  وا  تسد  هبكـالفا  ریـش  ناتـسد  روـپ و  ياـج  هچ 
هوزغ و  دیربب . تسین ؛ یجایتحا  نوعلم  نآ  ثیبخ  ياهب  دیلپ و  دـسج  هب  ار  ام  دومرف : رورـس  نآ  دـندرک . يرادـیرخ  ار  لآممنهج  لاعفدـب 

. تسا لوقنم  زین  بازحا  هروس  زا  ءادعسلا  تیاده  فیاحص و  رد  لامجالا - لیبس  یلع  هروکذم -

: تبقنم

روصنم رشبلا  ریخ  ترـضح  دنتفای ، مازهنا  بازحا  دونج  نوچ  هک : تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  دش . عقاو  هظیرق  ینب  هوزغ  زور  نیا  رد  مه  و 
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رابغ درگ و  زا  نویامه  ندب  دمآرد . ارهز  همطاف  ءاسنلا  ةدّیس  هناخ  هب  میدق  روتسد  هب  هدومن  تعجارم  هنیدم  هب  علـس  هوک  نماد  زا  رفظم  و 
، نیلسرملا دّیس  ای  تفگ : هدمآ  هتـسشن  يرتسا  رب  هتـسب و  رـس  رب  دیفـس  يراتـسد  لیئربج  انثا  نیا  رد  دومن . مایق  رهظ  زامن  يادا  هب  هتـسش ،
هب هظحل  نیمه  هک  تسا  نانچ  نامرف  دـنلمکم ؛ حلـسم و  هکئالم  زونه  هکنآ  لاح  يدرکزاب و  دوخ  زا  حالـس  هک  داـنک  وفع  وت  زا  يادـخ 

هنیدـم قاوسا  رد  لوسر  تراشا  هب  لالب  نآ  زا  دـعب  مزادـنا . ناشیا  راصح  رد  هلزلز  هک  متفر  نم  نونکا  ییامن و  هجوت  هظیرق  ینب  گـنج 
باحصا مالسا و  رکشل  دیامن . ادا  هظیرق  ینب  راصح  یحاون  رد  رـصع  زامن  تسا ، یفطـصم  داقنم  يادخ و  رما  عیطم  سکره  هک  درک  ادن 

هباحـص زا  يدنچ  اب  هدیـشوپ و  حالـس  رورـس  نآ  سپ  دندش . ناور  دوب ، مانالا  ریخ  تیار  بحاص  هک  بلاغلا  هّللا  دسا  تمزالم  رد  ماظع 
. دندوب مزالم  رفن  رازه  هس  عومجم  هوزغ  نآ  رد  دش و  ناور  بقاعتم  مارک 

قیقحت هب  ینعی  ورمع ، لتاق  مکئاج  دق  دندرک : ادن  هدید  ارم  یعمج  مدیـسر ، ناشیا  هعلق  بیرق  نوچ  هک : تسا  يورم  بلاغلا  هّللا  دـسا  زا 
راصح يالاب  زا  رافک  مدناشن . نیمز  رب  ار  تیآ  حتف  تیار  و  كرّـشلا . عمق  مالـسالا و  رهظا  يّذلا  هّلل  دـمحلا  متفگ : نم  ورمع . لتاق  دـمآ 
لاعتم دزیا  لوسر  لابقتـسا  هب  هدـینادرگ  رومأم  روصنم  ياول  تظفاحم  هب  ار  هداتق  وبا  نیاربانب  دـنداشگ . ملاـع  دیـس  متـش  ّبس و  هب  ناـبز 

زا ارهاظ  دومرف : دنک . اوسر  ار  ناشیا  هناحبس  قح  بیرقنع  منیبیم  هک  ورم  نادوهی  راصح  هب  کیدزن  نیلـسرملا ، دّیـس  يا  متفگ : هتفاتش ،
نآ کیدزن  و  دنیوگن . نانخس  نیا  لاثما  دننیبب ، ارم  نوچ  دومرف : يرآ . متفگ : دشاب ؟ نم  ياذیا  ثعاب  هک  ياهدومن  عامتـسا  یفرح  ناشیا 

الوهج و ال تنک  ام  مساقلا ، ابا  ای  دنتفگ : رافک  لوسر . ادـخ و  مکح  هب  دـییآ  دورف  ریزانخلا ، ةدرقلا و  ةوخا  ای  تفگ : هدرب  فیرـشت  هعلق 
هب ایح  نخس  نیا  عامتسا  زا  رورس  نآ  رب  دومن ؟ يور  رما  هچ  زورما  ار  وت  رم  يدوبن ! هد  مانشد  لهاج و  رایسب  زگره  ینعی ، اشاحف .

،ص:391 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. تفر سپ  زاب  دنچ  یمدق  داتفیب و  دوب  شتسد  رد  هک  هزین  مین  شود و  زا  ادر  هک  درک  هبلغ  ياهبترم 

لها زا  یعمج  اب  یضترم  یلع  ایلوالا  ناطلس  دندوب و  هرصاحم  رد  هظیرق  ینب  زور ، هدزناپ  یتیاور  هب  زور و  جنپ  تسیب و  تدم  دوصقملا ،
ناشیا لد  رد  یبعر  یسرت و  هناحبس  قح  هکنآ  ات  دندرکیم . گنج  رافک  اب  ریت  گنـس و  هب  راصح  بناوج  فارطا و  رد  زور  ره  مالـسا 

مکح ناشیا  مهس  رد  ذاعم  دعس  هکنآ  هب  طورشم  دنتفاتـش ، نوریب  راصح  زا  هتـشادزاب  هکرعم 7114224خ0 27 خ  زا  تسد  هک  تخادـنا 
ار هظیرق  ینب  نادرم  هک  منکیم  مکح  تفگ : دعـس  تخاس . مکح  هدیبلط  هنیدـم  زا  ار  دعـس  هدـش ، یـضار  ینعم  نیا  رب  رورـس  نآ  دوش .

یمکح دعـس ، يا  دومرف : رورـس  نآ  دنیامن . تمـسق  رگیدکی  نایم  ار  لاوما  دـنریگ و  هدرب  ناناملـسم  ار  نایبص  ناوسن و  دنـشکب و  مامت 
هملـس نب  دـمحم  دـندمآ ، دورف  هعلق  زا  هظیرق  ینب  دوهی  نوچ  هک  تسا  لـقن  دوب . هدرک  نامـسآ  تفه  يـالاب  رد  هناحبـس  قح  هک  يدرک 

ءاسن و طبض  هب  مالس  نب  هّللا  دبع  درب و  هنیدم  هب  هتـسب  دندوب ) سک  دصتفه  یلوق  هب  دصهن و  یتیاور  هب   ) ار ناشیا  لاجر  ندرگ  تسد و 
ساسا رپس و  دصناپ  رازه و  ود  هرز و  دصیس  ریـشمش و  دصناپ  رازه و  راصح  نآ  رد  دش و  نیعتم  ناشیا  هحلـسا  هعتما و  لاوما و  نایبص و 

دننک رهش  نوریب  یقدنخ  دومرف : درب ، فیرشت  هنیدم  هب  رورس  نآ  نوچ  دمآ . تسد  هب  رایـسب  یـشاوم  باود و  لامج و  مانغا و  یناوا و  و 
دندزیم ندرگ  هدروآ  قدنخ  رانک  هب  یلع  نینمؤملا  ریما  روضح  رد  ار  ناشیا  جوفجوف  هک  دـینادرگ  رومأم  هفیاط  نآ  نتـشک  هب  ار  ریبز  و 

. دوب بطخا  نب  ّیح  يرگید  دوسا و  بعک  یکی  دیسر ، لتق  هب  هک  تعامج  نآ  ریهاشم  زا  و 

: تبقنم

مهارف رکـشل  دعـس  ینب  هک  دیـسر  ربخ  ار  تانیاک  دیـس  ترجه  زا  مشـش  لاس  رد  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  بابحالا و  ۀضور  رد 
اب ار  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا  هّللا  دسا  نیاربانب  دننک . هنیدم  دصق  ناشیا  قافتا  هب  دنهاوخیم  دـنراد و  ربیخ  دوهی  دادـما  هیعاد  هدروآ و 

یـصخش اب  اجنآ  رد  دیـسر . علـس  عضوم  هب  ات  دوب  یفتخم  زور  دومنیم و  ریـس  بش  هانپتیالو  هاـش  هداتـسرف ، كدـف  عضوم  هب  رفن  دـص 
لوبق ریما  یهد . ناما  ارم  هک  یطرـش  هب  اما  مربیم  ناشیا  رـس  رب  ار  وت  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : وا  دومن . شیتفت  يداعا  لاوحا  هدش ، یقالم 
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هب دنداد . تمیزه  ار  دعس  ونب  هدرک  زارد  تراغ  هب  تسد  مالسا  لها  ریما ، هدومرفب  درب . ربخیب  تعامج  نآ  رس  رب  ار  ناناملـسم  وا  دومن .
ادج رورس  نآ  تهج  رتش  دنچ  ردیح  نینمؤملا  ریما  ار  زور  نآ  داتفا . باحصا  تسد  هب  دنفسوگ  رازه  ود  رتش و  دصناپ  هک  هتـسویپ  توبث 

.« دومن تعجارم  هنیدم  هب  يزوریف  حتف و  هب  هدومن  تمسق  هیرس  لها  هب  ار  وا  لاوما  یقاب  هتخاس ،
،ص:392 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ریسلا بیبح  ءافصلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  ةوبنلا و  دهاوش  هیمالا و  حورش  حیرشت  فیاحص و  ییاسن و  حیحص  قیاقحلا و  روتـسد  رد 
ياضتقم هب  رـشحم  زور  عیفـش  ترجه ، زا  متفه  لاس  هکنیا  رد  دناقفتم  نیخروم  نیرـسفم و  روهمج  : » هک تسا  روطـسم  ةوبنلا  جراعم  و 

حتف تمیزع  هب  8114224خ0 28 خ  ِهِذه » ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُخَْأت  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو  : » الع ّزع و  لاق - ثیح  ربکا  ّیح  هقداص  هدـعو 
لوزن دنتفگیم ، هلزنم  ار  نآ  هک  یلزنم  رد  تفاسم  یط  زا  دعب  دومرف . تضهن  هنیدم  ناروالد  ناعاجـش و  زا  رفن  دصراهچ  رازه و  اب  ربیخ 

، هدـمآ نوریب  راصح  زا  رابختـسا  تهج  هتـشگ  حّلـسم  یعمج  زور  بش و  دـندوب ، هتفاـی  ربخ  رـشبلا  ریخ  هجوت  زا  نوچ  ربیخ  دوهی  دومرف .
ناـشیا رب  تلفغ  باوـخ  یلاـعت  دزیا  دیـسر ، اجنادـب  رورـس  نآ  هک  بش  نآ  رد  اـما  دنتـشگیم . زاـب  هدـیناسر  میدـقت  هب  صحفت  طـیارش 

هعلق زا  هتشادرب ، اهلیبنز 9114224خ0 29 خ  اهلیب و  بارطـضا  لامک  رد  حابـص  هدشن و  رادیب  یکی  چـیه  باتفآ  عولط  ات  هک  تشامگب 
موق رورس  نآ  نوچ  دندمآرد . دوخ  عالق  هب  هتشگزاب  داتفا ، هانپترصن  هاپس  رب  ناشیا  مشچ  هاگان  دنتشگ . دوخ  عرازم  هجوتم  هدمآ  نوریب 

، هداشگ گنـس  ریت و  نتخادـنا  هب  تسد  هتخاس ، طوبـضم  ار  دوخ  عالق  ناـیربیخ  هاـگنآ  اربیخ . تبرخ  دومرف : دـید ، لاونم  نآ  رب  ار  دوهی 
كدنا هب  دـندادیم . یگنادرم  تعاجـش و  داد  زور  ره  هدومن 0214224خ0 30 خ ، غیلب  یعـس  هرـصاحم  رد  داهج  ازغ و  هکرعم  ناروالد 

. تشگ حوتفم  بیعض »  » هعلق و  قش »  » نصح و  تاظن »  » راصح ینامز 
هجنر هکرعم  رد  مدق  سیفن  سفن  هب  دوب  هدش  رورس  نآ  ضراع  هقیقش  درد  نوچ  صومق »  » هعلق هرصاحم  تقو  رد  هک  هتسویپ  تحـص  هب 

ثیداـحا رد  و  داتـسرفیم . راـصح  لـها  برح  هب  هداد  راـصنا  رجاـهم و  ناـیعا  زا  یکی  هب  ار  تـیآ  ترـصن  تـیار  زور  ره  دوـمرفیمن و 
باحصا هودق  هبترم  ود  دومن و  رارف  دوصقم  لوصحیب  هتفر  هعلق  ياپ  هب  هتشادرب  اول  قیدص  رکب  وبا  يزور  هک  هتـسویپ  توبث  هب  هحیحص 

هاگنابـش نوچ  دومن . رارف  هدروآان  تسد  هب  دارم  نانع  هدرک ، تبراـحم  ناروصحم  اـب  مالـسا  ناعاجـش  زا  ياهفیاـط  اـب  باـطخلا  نب  رمع 
هّللا و ّبحی  رارف  ریغ  رارک  لجر  ادغ  ۀـیاّرلا  ّنیطعال  : » دومرف تانیاک  هجاوخ  دندیـشکرب ، مافیـسونبآ  هرجح  رـس  رب  ماش  یـسابع  هنایماش 

ضراع شنومیم  هدید  رب  هک  يدمر  تهج  هب  هوزغ  نیا  لاح  أدـبم  رد  نینمؤملا  ریما  و  1214224خ0 31 خ » هیدی . یلع  هّللا  حتفی  هلوسر 
عجو رب  هدید  رون  نآ  تقرافم  ملا  دومن ، بعـص  شرینم  ریمـض  رب  ترـضح  نآ  تقرافم  انثا  نیا  رد  دوب . هدومرف  فقوت  هنیدـم  رد  هدـش ،

. دش مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ملاع - دّیس  تمزالم  هجوتم  ملا  دوجو  اب  هدوزفا ، بتارم  هب  هدید 
نایب زجعم  نابز  رب  هملک  نیا  ربمغیپ  بش ، نآ  رد  هک : تسا  يورم  يدعاس  دعس  نب  لهس  زا 

،ص:393 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
؟ داد دهاوخ  ام  زا  کی  مادک  هب  ار  تیار  ایآ  هک : داتفا  باطتسم  باحصا  نایم  رد  هلغلغ  دینارذگ ،

رگیدکی اب  شیرق  زا  یعمج  دشاب و  وا  ملع  بحاص  هک  تشادیم  دـیما  دوب ، یبرقت  هنظم  ترـضح  نآ  اب  ار  هکره  دـیوگ : بیـصحلا  نبا 
عـضوم رد  هک  تسا  دـنمدرد  ياهبترم  هب  يو  مشچ  هک  اریز  تسا ؛ بلاـط  یبا  نب  یلع  هن  درم  نیا  زا  دارم  هک  تـسا  ررقم  هـک  دـنتفگیم 

امل عنام  تعنم و ال  امل  یطعم  مهّللا ال  دومرف : دیـسر  نینمؤملا  ریما  شوگ  هب  رورـس  نآ  رثا  زجعم  نخـس  نوچ  دید . دناوتیمن  دوخ  مدـق 
. ییامرف اطع  وت  هک  يزیچ  دومن  عنم  دناوتن  سک  چیه  ادنوادخ ، ینعی  تیطعا .

، هدـینارتسگ ماف  يدروجال  رـصق  نیا  ماشآناهج  ماـب  رب  روهظ  ّرفاـب  ّرین  رون و  حاـجنا  هب  حاـنج  حبـص  لاـبنیرز  سورخ  هک  حابّـصلا  یلع 
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همیخ رد  رب  يدـنداهن ، گنهن  ماک  رد  ماک  اـجیه  رحب  رد  يدـندز و  گـنلپ  رمک  رد  گـنچ  اـغد  هشیب  رد  هک  گـنج  زوریف  نادـنمتداعس 
دنتشگ عمتجم  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  دمحم  هانپنید  هاگراب  هدرپارـس  رد  و  هّللا 2214224خ0 32 خ » عم  یل   » ناطلس

و ددرگ . ضیاف  يربک  تبهوم  یمظع و  تداعس  نیا  هب  دیاش  هک  دوب  نآ  هنظم  ار  هّللا  بزح  کئلوا  رکشل  نارالاسهپس  نیا  زا  یکی  ره  و 
تسا لوقنم  مظعا  قوراف  زا  مشاب . نم  تیار  بحاص  هکنآ  دیما  هب  متـساخرب ؛ هدمآرد ، وناز  هب  لوسر  مشچ  ربارب  رد  دیوگ : صاقو  دعس 

؟ تساجک بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : هدمآ ، نوریب  همیخ  زا  رورس  نآ  نوچ  زور . نآ  رد  رگم  متشادن  تسود  ار  تراما  زگره  تفگ : هک 
ریما اـنثا  نیا  رد  دـیروایب . ار  وا  تفگ : دـنیبیمن . دوخ  ياـپ  شیپ  هک  دـنکیم  درد  ناـنچ  وا  مشچ  هک  دـندروآرب  زاوآ  فرط  ره  زا  مدرم 

. دش رضاح  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا 
. دنکفا شنومیم  مشچ  رد  دوخ  ناهد  بآ  هداهن ، دوخ  كرابم  نار  رب  ار  ریما  كربتم  رس  رورس  نآ 

هنع بهذا  ّمهّللا ، دومرف : اعد  وا  هرابود  نآ ، زا  دعب  دش . لوا  تلاح  زا  رتهب  هزات  رت و  شنیسگرن  نامـشچ  تشگ و  لیاز  شدمر  لاح ، رد 
: هک تسا  يورم  یلیل  یبا  نبا  زا  و  متشگن . يذأتم  امرگ  امرس و  هب  زگره  رگید  لوسر ، ياعد  تکرب  هب  دیوگ : نینمؤملا  ریما  رقلا . ّرحلا و 

يو رب  يدرک و  رب  رد  کـنت  هماـج  میظع  يامرـس  رد  یتـشادیمن و  كاـب  نآ  زا  هدیـشوپ ، رادهبنپ  هماـج  زومت  ياـمرگ  رد  نینمؤملا  ریما 
رخآ ات  ۀیارلا ،» ّنیطعال  : » ثیدح لوزن  نأش  و  دشن . ضراع  ایلوا  نویعلا  ةرق  نآ  رب  مشچ  رـس و  درد  تایح  تدم  رد  رگید  يدوبن . رذعتم 

قعاوص یناربط و  طسوا  رد  يراخب و  ملسم و  حیحـص  رد  صیـصخت  هب  ثیداحا  هربتعم  بتک  زا  يرثکا  رد  دش ، روکذم  هک  يروتـسد  هب 
. تسا روطسم  زین  رجح  نبا  هقرحم 

رب راقفلاوذ  هدـیناشوپ ، وا  رد  ار  دوخ  هرز  هداد و  وا  هب  تیآ  حـتف  تیار  هانپتلاسر  ترـضح  تفای ، یـصالخ  مشچ  دـمر  زا  نوچ  هصقلا ،
يادخ ار  سک  کی  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگ . حوتفم  وت  رب  یلاعت  يادخ  هک  نامز  نآ  ات  نک  هبراحم  یخا ، ای  دومرف : هتسب  شنایم 

- الع ّلج و  قح - هار  رد  هک  يومخرس  رتش  رازه  زا  تسا  رتهب  ار  وت  دیامرف ، تمارک  تیاده  وت  هطساو  هب  یلاعت 
،ص:394 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. ییامن قّدصت 
. داهن هار  رد  مدق  نیلسرملا  دیس  هدومرفب  نیملاعلا و  ّبر  دییأت  هب  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب 

راـبحا زا  یکی  نیح ، نیا  رد  درب . ورف  دوب ، راـصح  رد  هب  بیرق  هک  هزیرگنـس  زا  ياهدوت  رب  ملع  دیـسر ، صومق  نصح  یلاوح  هب  نوـچ 
. بلاـط یبا  نب  یلع  منم  داد : باوج  رارک  ردـیح  تسیچ ؟ وت  ماـن  یتـسیک و  وت  اول ، بحاـص  يا  هک : دیـسرپ  دوب  راـصح  يـالاب  رب  دوهی 
هک یسک  لوا  دنیوگ : و  یسوم . تاروت  هب  دنگوس  دیدش  بولغم  ینعی ، یـسوم ». یلع  لزنا  ام  متبلغ و  : » درک باطخ  دوخ  موق  اب  يدوهی 

دیهـش ار  ناناملـسم  زا  رفن  ود  وا  درک . زاغآ  برح  و  بحرم - ردارب  دوب - يدوهی  ثراح  دـمآ ، نوریب  گنج  هب  شیوخ  موق  اب  راـصح  زا 
اب تشگ ، فقاو  ردارب  لتق  رب  نوچ  بحرم  داتـسرف . خزود  هب  ار  وا  راقفلاوذ  برـض  کی  هب  دش  وا  هجوتم  نینمؤملا  ریما  هاگنآ  دـینادرگ .

روانت و الابدنلب و  روالد و  تیاغ  هب  يزرابم  يو  هدمآ و  نوریب  ماقتنا  ددـصرد  مامت  نیک  هب  هدیـشوپ  هحلـسا  يربیخ  ناعاجـش  زا  ياهرمز 
نآ يالاب  دوخ  هتسب و  رس  رب  همامع  هدرک و  لیامح  شود  رب  ریـشمش  دوب . ریظنیب  تزرابم  تعاجـش و  رد  تشاد و  نزو  نم  هس  شنانس 

: درک زاغآ  زجر  نیا  هدمآ ، نادیم  نایم  رد  هداهن ،
بّرجم . لطب  حالّسلا  یکاشبحرم  ّینا  ربیخ  تملع  دق 

نادرم و هاش  مرجال  دیآرد . لاتق  نادیم  رد  وا  هب  هک  دوبن  وا  تمواقم  تقاط  ار  مالـسا  لها  زا  سک  چیه  دومن ، تدالج  راهظا  هکنادـنچ 
؛ دنار كرابم  نابز  رب  زجر  نیا  دیدرگ و  ناور  وا  بناج  هب  نامحر  ریش 

: هیبرع
. دشکیم ار  يو  يریش  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  بحرم  ةروسق 3214224خ0 33 خ و  ثیل و  ماجآ و  ماغرضةردیح  یّما  ینتّمس  يّذلا  انا 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


هدمآرد نادیم  رد  تسناوتن . یهلا  ياضق  رییغت  اما  تسناد ؛ دوخ  باوخ  ریبعت  دناوخ ، يو  رب  ریش  هیمست  زا  دوب  یتیب  هک  لوا  عارصم  نوچ 
ات هتـشذگ  شراتـسد  دوخ و  رپس و  زا  هکنانچ  دروآ ، دورف  راّدغ  نوعلم  نآ  رـس  رب  راقفلاوذ  هدرک  تقبـس  ریما  دنز . ریما  رب  تساوخ  یغیت 

اسؤر زا  سک  تفه  دندرک و  زارد  لتق  هب  تسد  هدمآرد ، نادیم  رد  نادرم  هاشداپ  دادما  هب  مالـسا  لها  سپ  تخاس . مین  ود  نیز  سوبرق 
. دش ناور  ناشیا  بقع  زا  نادرم  هاش  دندروآ و  هعلق  هب  ور  هدومن ، تمیزه  یقاب  دندش و  هتشک  نینمؤملا  ریما  غیت  برـض  هب  ربیخ  لاطبا  و 

هاش داهن و  زیرگ  هب  يور  دوبر و  ار  رپس  يرگید  داتفا و  شتـسد  زا  رپس  هکناـنچ  دز ؛ ریما  تسد  رب  یبرـض  ناـفلاخم  زا  یکی  اـنثا ، نیا  رد 
هقلح رب  هجنردالوف  هجنپ  هدیناسر و  صومق »  » هعلق رد  هب  قدنخ  زا  نتسج  کی  هب  ار  دوخ  هتشگ ، كانمشخ  تیاغ  هب  هعقاو  نیا  زا  نادرم 

.« تخاس دوخ  رپس  دنکرب و  نینهآ  رد  هدز ، نینهآ  رد 
،ص:395 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: يونثم
لاجر هاش  تسد  زا  داتفیبلادج  لاتق و  نامز  رد  رپس 

دینابنج هتفرگ  راصح  ِرد  نینمؤملا  ریما  هک : تسا  لوقنم  رقاب  دمحم  ماما  زا  رپس و  شدرک  دنک و  ار  هعلق  ِردرثا  یلاع  هاش  نآ  زا  تفـشآرب 
نادرمناوج هاش  نآ  یفاک  ّفک  دـش . حورجم  شیور  داتفیب و  تخت  زا  بطخا  ّیح  رتخد  هیفـص  هک  دـیزرل  نانچ  راصح  مامت  دـنکب و  ات 

. دناهتفگ نم  رازه  هس  یخرب  تشاد و  نزو  نم  دصتشه  تایاور  زا  یضعب  هدیقع  هب  ربیخ ! رد  ندنک  یمدآ  دناوت  یک  هنرگو  دوب ، هّللا  دی 
: هک تسا  روطسم  هقرحم  قعاوص  رد  و 

هلتاقم هدرک  رپس  دوخ  سپ  هعلق . نورد  ناناملـسم  دـندمآرد  هاـگنآ  اـت  دوخ  تشپ  رب  نینمؤملا  ریما  ار  ربیخ  رد  تشادرب  ندـنک ، زا  دـعب  »
داتفه  » هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  رد  و  رفن ». لـهچ  رگم  ار  نآ  دنتـشادن  رب  دوخ ، تسد  زا  تخادـنا  سپ  دـش . حـتف  هکنآ  اـت  دومرف 

.« دندوب زجاع  وا  نتشادرب  زا  سک 
: يونثم

راصح نآ  ِرد  ِنزو  دیوگ ز  هکرادتقا  اب  تسد  نآ  کیدزن  هب 
ناویک ناویا  هب  نامالا  ناغف  بیرغ  رما  نیا  هدهاشم  زا  ربیخ  دوهی  هصقلا ، رهم  هبق  يدوب و  رپس  شرهپسرهپس  يوس  هب  يدرب  تسد  رگ  هک 

. تخادنا رود  دوخ  تشپ  سپ  زا  بجو  داتشه  رادقم  هب  ار  رد  هداد  ناما  ربمغیپ  تزاجتسا  زا  دعب  نادرم  هاش  دندیناسر و 
: تیب

هب دیـسر  رـشبلا  ریخ  هب  ربیخ  حـتف  ربخ  نوچ  دـنیوگ  تشگنا و  رازهدـص  مالـسا  یپ  زا  دـمآربدنک  ربیخ  رد ز  تشگنا  ود  هب  اـت  هک  یهش 
کنع و هّللا  یضر  دق  روکذملا  کعیض  روکـشملا و  كءانب  ینغلب  دق  : » دومرف نینمؤملا  ریما  هب  تاقالم  تقو  رد  تشگ و  رورـسم  تیاغ 

نیا یخا ، ای  دیسرپ : لوسر  دش . ناور  شرونارهم  راسخر  رب  کشا  تارطق  هکنانچ  دومن ؛ يور  تقر  ار  نینمؤملا  ریما  کنع ». انا  تیـضر 
هب و  دـیتسه ! یـضار  نم  زا  وت  یلاعت و  هّللا  هک  مشابن  كانحرف  هنوگچ  هّللا و  لوسر  ای  تسا  حرف  هیرگ  تفگ : مغ ؟ ای  تسا  يداـش  هیرگ 

دنور نوریب  راید  نآ  زا  هتشادرب  هلغ  راب  رتش  کی  ناشیا  زا  کیره  هک  داد  ناما  طرـش  نادب  ار  نایربیخ  نینمؤملا  ریما  هک  هتـسویپ  تحص 
رز و زا  رتش  تسوپ  کی  قیقحلا  یبا  نب  نانک  دـشاب . ردـه  ناشیا  نوخ  دـنراد ، ناهنپ  يزیچ  رگا  دـنراذگ و  ناناملـسم  هب  لاوما  ریاـس  و 

نب دـمحم  میلـست  ار  هنانک  ایبنا  متاخ  تشگ و  حابم  دوهی  نوخ  روکذـم  طرـش  ربانب  دـش ، رهاـظ  وا  تناـیخ  نوچ  درک . ناـهنپ  ولمم  رویز 
دروآ لتق  هب  دوب  هدش  دیهش  گنج  نآ  رد  هک  دوخ  ردارب  نوخ  ضوع  هب  هک  دومن  هملسم 

،ص:396 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یـشاوم رایـسب و  هدرب  روصحم و  ریغ  ساـنجا  روفوم و  لاوما  ربـیخ  عـالق  زا  مالـسا  لـها  همه  تشذـگرد و  دوهی  یقاـب  نتـشک  رـس  زا  و 

نآ زا  دنتفای و  نامک  دصناپ  هزین و  رازه  ریشمش و  دصراهچ  نشوج و  دصتفه  صومق »  » نصح رد  هلمج  نآ  زا  دنتفرگ . تمینغ  رامشیب 
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رد هنانک  هجوز  بطخا  ّیح  رتخد  هیفص  تفای و  میسقت  ناناملسم  نایم  هّمتت  تفریذپ و  صاصتخا  يوبن  سدقم  ترـضح  هب  سمخ  میانغ 
تقو هب  هدروآ  حاکن  هلابح  رد  تدـم  ياـضقنا  زا  دـعب  ار  هیفـص  هدرک  تیاـنع  هیحد  هب  يزیچ  نآ  ضوع  لوسر  داـتفا . یبلک  هیحد  مهس 

. دومن فافز  يو  اب  ابهص  لزنم  رد  ربیخ  زا  تعجارم 
: تفگ هدمآ  نیاربانب  دهد . ودـب  ربیخ  يایابـس  زا  ياهیراج  هک  دوب  هدومرف  هدـعو  یبلک  هیحد  هب  رورـس  نآ  بابحالا  ۀـضور  تیاور  هب  و 

: دومرف ییامرف . هدعو  هب  يافیا  هک  تسا  نآ  تقو 
زا ریغ  تسین  راوازس  تسا ؛ یسوم  ردارب  نوراه  لسن  زا  هیفـص  هک  دیناسر  ضرع  هب  درک و  رایتخا  ار  هیفـص  هیحد  ریگب . یهاوخ  مادکره 
يو قتع  درک و  دازآ  ار  وا  داد و  هیحد  هب  ار  هیفص  مع  رتخد  یتیاور  هب  دومرف . تمحرم  ضوع  ار  هیحد  هدومن ، بلط  ار  وا  رورـس  نآ  وت .
نب رفعج  ربیخ  حتف  زور  دومن . فافز  وا  اب  روکذم  لزنم  رد  دش و  یـضقنم  هیفـص  ياربتـسا  تدـم  ات  دومرف  ربص  تخاس و  يو  قادـص  ار 

تهج هب  هک  هشبح  بناج  زا  دوب ، هلمج  نآ  زا  يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  نیرعـشا  زا  رفن  شـش  سیمع و  تنب  ءامـسا  وا  هجوز  بلاـط و  یبا 
ود نیا  زا  کی  مادک  عوقو  هب  منادیمن  دومرف : هتشگ  طسبنم  دید ، ار  رفعج  رورس  نآ  دندیسر . رشبلا  ریخ  تمزالم  هب  دندوب  هتفر  تراجت 
نآ نوچ  هک : تسا  لقن  تشاد . ینازرا  ياهّصح  ربیخ  میانغ  زا  وا  ياقفر  رفعج و  هب  و  ربیخ . حتف  هب  ای  رفعج  مودق  هب  مشاب ؛ رتنامداش  رما 
لوا كدف  لها  دنک . توعد  مالسا  هب  ار  عضوم  نآ  لها  هک  داتـسرف  كدف  بناج  هب  ار  دوعـسم  نب  ۀضیحم  دیـسر ، ربیخ  یحاون  هب  رورس 

فـصن هک  دـندومن  ررقم  هداتـسرف  هحلاصم  يارب  ار  دوخ  ياسؤر  زا  یکی  ربیخ ، عـالق  حـتف  عامتـسا  زا  دـعب  دـنتفگ . تشرد  ياـهباوج 
. دشاب قلعتم  لوسر  نایلاو  هب  ناشیا  یضارا 

دمآ و لیئربج  سپ  دـش . عقاو  ریما  تسد  هب  هحلاصم  داتـسرف و  ار  نینمؤملا  ریما  كدـف  يوس  هب  : » هک تسا  روطـسم  یـصقا  دـصقم  رد  و 
ةدّیـس ایبنا  رورـس  هدب . نینـسح  همطاف و  هب  تسا  لوسّرلا  قح  هّللا و  قح  وا  رد  هچنآ  و  كدـف ». هطیاوح  : » دـیامرفیم هناحبـس  قح  تفگ :
هدروآ رکب  وبا  شیپ  لوسر  توف  زا  دـعب  ار  هقیثو  نآ  داد و  هتـشون  یتـجح  هدومن ، بلط  ار  ءاـنثلا - ۀـیحتلا و  اـهیلع  ارهز - همطاـف  ءاـسّنلا 

.« دوب هتشون  نینسح  نم و  يارب  زا  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتجح  نیا  تفگ :

: تبقنم

نینچ ار  نینح  هوزغ  ریـس  هربتعم  بتک  رد  رـشبلا ، ریخ  رابخا  نایوار  : » هک تسا  روطـسم  ةّوبّنلا  جراعم  ریّـسلا و  بیبح  ءافـصلا و  ۀضور  رد 
متشه لاس  رد  هک  دناهدینادرگ  رثا  تحص  هماخ  موقرم 

،ص:397 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نزاوه و ینب  رگم  دنداهن  تانیاک  دّیس  تعباتم  طخ  رب  رـس  لیابق  رثکا  تفای ، راشتنا  برع  راید  فارطا  رد  هکم  حتف  ربخ  نوچ  ترجه  زا 

یتیاور هب  درم و  رازهیـس  یـصقا  دصقم  بحاص  لوق  هب  دـندینادرگ . ررقم  تلایا  هب  رـصن  نب  کلام  هدومن ، قافتا  تفلاخم  رب  هک  فیقث 
هدیرد دش و  نینح  يداو  هجوتم  لاوما  تاهج و  لافطا و  لایع و  اب  هدروآ  مهارف  سک  رازه  راهچ  هتشگ ، روکذم  بابحالا  ۀضور  رد  هک 

، تشاد فاّصتا  ریبدت  يار و  تباصا  هب  و ]  ] دوب هتشذگ  شرمع  زا  لاس  تسیب  دص و  دوب و  لطاع  ییانیب  هیلح  زا  شمشچ  هک  ار  یمـشچ 
. دینادرگ دوخ  هارمه 

؟ تسا تاوصا  هچ  نیا  دیسرپ : دینش . نانز  ناغفا  لافطا و  هیرگ  زاوآ  دیسر ، ساطوا  هب  نوچ 
یتسس گنج  رد  ات  هدینادرگ  بوحصم  ار  دوخ  لاوما  هعتما و  لایع و  لها و  رصن  نب  کلام  نامرف  بجوم  هب  نایرکشل  هک : دنداد  باوج 

، دش زیرگ  یضتقم  هنامز  رگا  هک  اریز  تسین ؛ لاجر  لاطبا  لاح  بسانم  لایع  لام و  ندروآ  تفگ : هدرمـش  اطخ  ار  يار  نیا  دیرد  دننکن .
تـسد هب  دـهد  يور  ام  هب  یگتـسکش  رگا  ات  ینادرگزاب  ار  ناکدوک  ناوسن و  هکنآ  قیـال  دوشن . زیتس  رب  ثعاـب  زیچ  چـیه  ار  مزهنم  مدرم 

. داتسیازاب تقفارم  زا  هدش ، مشخ  رد  دیرد  داهن و  هار  هب  يور  هدرکن ، نخس  نیا  هب  تافتلا  کلام  دندرگن . ریسا  نافلاخم 
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ود اب  هدومن و  نییعت  تفالخ  هب  هکم  رد  ار  دـسا  نب  باتع  دیـسر ، يوفطـصم  ترـضح  عمـس  هب  فیقث  نزاوه و  قاـفتا  ربخ  نوچ  هصقلا ،
تـضهن رافک  بناج  هب  لاوش  لوا  هرـشع  رد  راذـگغیت  درم  رازه  هدزناش  اب  یتیاور  هب  هکم و  ياقلط  زا  رازهود  هصاـخ و  هاپـس  راوس  رازه 

. صاقو دعس  باّطخلا و  نب  رمع  یلع و  یضترم  نادرم  هاش  دوب : ملع  هس  رجاهم  نایم  رکشل  نآ  رد  دومرف و 
لقن دنتشارفارب . هّدح  یلع  یتیار  هلیبق  نطب و  ره  رفس  نآ  رد  یلوق  هب  دنتـشاد و  ملع  ود  راصنا  دندومنیم . مالعا  رفظ  مالعا  نآ  تظفاحم 

شکراـبم ناـبز  رب  داـتفا . تکوش  ترثک و  نآ  رب  ربکا  قیدـص  رثا  هتـسجخ  رظن  تفر ، نوریب  هکم  زا  دورو  رفظ  دونج  نآ  نوچ  هک  تسا 
دروخ تسکش  نیلقثلا  دیس  رکشل  لوا  نینح  رد  نخس ، نیا  رودص  هطساو  هب  دش ؟ میهاوخن  بولغم  هاپس  تلق  ببس  هب  زورما  ام  تشذگ :

. تشگ لزان  باـب  نآ  رد  هیـآلا )  ) 4214224خ0 34 خ ْمُُکتَْرثَـک » ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَـک  َنِطاوَـم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل  : » هیآ و 

. دندمآرد هددعتم  لبـس  زا  جوفجوف  دندش ؛ هقرف  دنچ  هب  قرفتم  قرط ، یگنت  تهج  هب  دیـسر  روکذم  يداو  هب  مالـسا  هاپـس  نوچ  هصقلا ،
دونج لاح  هب  یبعر  دندرک . نارابریت  هدروآ ، هلمح  ناشیا  رب  هتـسشن  نیمک  رد  هتـسویپ : رکم  نامک  هب  ردـغ  ریت  هک  دوخ  ياقفر  اب  کلام 

هب زور  نآ  رد  رکشل  زیرگ  دیلو و  نب  دلاخ  لیخ  دوب . میلـس  ینب  دش ، مزهنم  هک  هفیاط  لوا  دنتفرگ . شیپ  مازهنا  قیرط  تفای و  هار  مالـسا 
یماسا دنامن و  لوسر  دزن  رگید  سک  دندوب ، یمشاه  نآ  رفن  هن  هک  سک  هد  زا  هدایز  هّمغلا  فشک  بحاص  تیاور  هب  هک  دیسر  ياهبترم 

نایفس وبا  سابعلا ، نب  لضف  بلطملا ، دبع  نب  سابع  بلاط ، یبا  نب  یلع  تسا : نیا  ناشیا 
،ص:398 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زور نآ  رد  یلوق  هب  دوب . نمیا  ما  نب  نمیا  هعامح و  نب  رشاع  بهل ، یبا  نارسپ  ثیغم  هبتع و  بلطملا ، دبع  نب  ریبز  نب  هّللا  دبع  ثراحلا ،
مازهنا ملاع  دّیس  نوچ  دومنن و  مدق  تابث  ترضح  نآ  تمزالم  رد  سک  چیه  دوعسم ، هّللا  دبع  نایفـس و  وبا  سابع و  نینمؤملا و  ریما  ریغ 

زا اما  بلطملا ». دـبع  نبا  انا  بذـک ؛ یبّنلا ال  انا  : » تفگ هدومن  تلالد  تابث  ربص و  هب  ار  ناشیا  دـنلب  زاوآ  هب  دومرف  هدـهاشم  مالـسا  لـها 
نانع یمشاه  نایفـس  وبا  دوب . راوس  اضیب  رتسا  رب  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  دومنیمن . قداص  ربخم  لوق  عامتـسا  سک  چیه  تشهد  تیاغ 

کلام انثا ، نیا  رد  دـندمآیم . عنام  هدز ، ترـضح  نآ  ياسرفکلف  باکر  رد  تسد  تسار  بناج  زا  بلطملا  دـبع  ساـبع  هتفرگ و  رتسا 
هب ار  دوخ  هک  دومن  یعـس  کلام  نآ  زا  دـعب  دروآ . تنج  ضایر  هب  يور  هدومن ، هبراحم  يو  اـب  هتفرگ  هار  رـس  نمیا  دـش . لوسر  هجوتم 

لیبس رب  هک  یعمج  هیما و  ینب  نایفس  وبا  راربا ، دیس  باحصا  رارف  تقو  رد  داتسیا و  کشخ  جنرطش  بسا  دننام  شبسا  دناسر . ایبنا  متاخ 
5214224خ0 35 خ ناشیا ]  ] فالخ هب  اما  دنتفگیم . نایذه  هدرک  تتامـش  زاغآ  دندوب ، هدـینادرگ  ایوگ  دـیحوت  هملک  هب  نابز  تهارک 
زا تسا  رتتسود  نم  دزن  دـشاب ، اـم  یلاو  شیرق  زا  يدرم  رگا  تفگ : هتـشگ  مومغم  دوب ، هدـشن  ناملـسم  زونه  هکنآ  اـب  هیما  نب  ناوـفص 

. دوش مکاح  نزاوه  زا  یصخش  هکنآ 
تصرف هکنآ  تمیزع  هب  نم  دش ، نینح  هجوتم  نیلقثلا  دیـس  نوچ  تفگ : هک  دنک  تیاور  هحلط  یبا  نامثع  نب  ۀبیـش  زا  قحـسا  نب  دمحم 

ماین زا  ریشمش  مالسا  لها  مازهنا  تقو  رد  متـشگ و  رفـس  نآ  بکترم  مشکب ، دندوب  هدش  هتـشک  دحا  رد  هک  دوخ  ردارب  ردپ و  ماقتنا  هتفای 
هدمآرد بقع  زا  دندومنیم ، تظفاحم  یمشاه  نایفـس  وبا  پچ  تسد  سابع و  شتـسار  تسد  نوچ  مدومن . رورـس  نآ  دصق  هدیـشکرب ،

نیا رد  مداهن . مهرب  مشچ  همهاو  لامک  زا  دزوسب . ارم  دوب  کیدزن  هک  دش  ناعمل  نانچ  شتآ  هلعش  هاگان  میامرف . راک  ار  زیت  غیت  متساوخ 
: تفگ دروآ و  دورف  نم  هنیـس  رب  تسد  متفر . رتکیدزن  هدومرفب  نم  ینم ». ندا  هبیـش ، اـی  : » دومرف هدـید ، نم  بناـج  هب  اـیبنا  متاـخ  اـنثا ،

ترـضح تراـشا  هب  هاـگنآ  دوخ . ناـج  زا  مدومن  رتـسود  ار  رورـس  نآ  تعاـس  نآ  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ناطیـشلا ». هنع  بهذا  مهّللا  »
دنلب زاوآ  رورـس  نآ  هدومرفب  سابع  رارف  زا  دـعب  نینح ، گنج  زور  رد  هک  هتـسویپ  تحـص  هب  و  مدرک . هبراـحم  زاـغآ  راـفک  اـب  تلاـسر 
سابع زاوآ  عامتسا  زا  مالسا  هاپس  هرقبلا . ةروس  باحصا  ای  هرمّسلا ، باحصا  ای  راصنالا ، رشعم  ای  تفگ : هدرک  ادن  ار  ناناملـسم  هتـشادرب ،
یتـشم رورـس  نآ  دـندروآ . هلمح  ناکرـشم  رب  هدـمآ  عـمج  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  هریغ  راـصنا و  زا  رفن  دـص  بیرق  بناوـج  فارطا و  زا 

. تخادنا رافک  بناج  هب  هتفرگ  تسد  هب  هزیرگنس 
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.« دنداهن زیرگ  يداو  هب  يور  ناکرشم  سپ  دشاب . هداتفین  يو  رد  گیر  نآ  زا  يردق  هک  دنامن  یمشچ  چیه 
يرفاک هکرعم  نآ  رد  : » هک تسا  روطسم  رگید  ياملع  خسن  زا  یضعب  همغلا و  فشک  رد  و 

،ص:399 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
چیه دـیبلط . زرابم  هدرک ، زاغآ  يزجر  داهن و  لادـج  نادـیم  هب  يور  راوس  یلمج  رب  مان  لدرج  وبا  روهـشم  6214224خ0 36 خ  روهتم ] ]

نآ فرط  هب  هانپتیالو  هاـش  هاـگان  دومنیمن . تبغر  شتزراـبم  هب  وا  هثج  تمظع  تماـق و  لوط  تبیه  زا  مالـسا  هاپـس  ناروـالد  زا  یکی 
. تشگ راسکاخ  رافک  راسکنا  بجوم  راربا و  دیس  هاپس  راهظتسا  ببس  نیا  دروآرب و  شراگزور  زا  رامد  رادبآ  غیت  برض  هب  هتفاتش  ربدم 

تیاور هب  دنتـشگ . هتـشک  نافلاخم  زا  سک  داتفه  دـندش و  ضیاف  تداهـش  ّزع  هب  ناناملـسم  زا  رفن  هدراهچ  گنج  نآ  رد  هک : تسا  لقن 
هس هب  نینح  هکرعم  نامزهنم  هک : دناهدروآ  دنتفاتش . خزود  هب  نیعجـشالا  ماما  غیت  تبرـض  هب  سک  لهچ  رفن  داتفه  هلمج  زا  همغلا  فشک 
اب ار  يرعـشا  رماع  وبا  تانیاک  دیـس  دـنتخیرگ . ساطوا  هب  ياهقرف  هلخن و  نطب  هب  یهورگ  فیاـط و  راـصح  هب  کـلام  هفیاـط  هدـش ؛ مسق 
وبا دومرف . ناور  دوب ، ساطوا  ناشیا  رقم  هک  ناکرـشم  بقع  رد  دـندوب ، هلمج  نآ  زا  ماوعلا  نب  ریبز  یـسوم و  وبا  هدازردارب  هک  یتعاـمج 

ساطوا هتشک ، رفن  دصیس  رافک  زا  تشاد و  كولسم  مامتها  یعس و  قیرط  هدش ، وا  ماقم  میاق  یسوم  وبا  دیـسر و  تداهـش  هجرد  هب  رماع 
، دنفـسوگ رازه  لهچ  رب  هداـیز  هرقن و  هیقوا  رازه  لـهچ  رتش و  رازه  راـهچ  تسیب و  هدرب و  رازه  شـش  هکرعم  ود  نآ  رد  و  دومن . حـتف  ار 

رفظ تایار  دوخ  دیامن و  لاوما  تظفاحم  طبض و  هنارعج  لزنم  رد  هک : دومرف  يراصنا  رـشب  نب  دابع  اب  رورـس  نآ  دش . ناناملـسم  تمینغ 
دعب تخاس . رکـشل  همدقم  رفن  رازه  اب  حارج  هدیبع  وبا  دوب و  هداد  نینمؤملا  ریما  هب  هصاخ  ملع  تخارفارب و  فیاط  راصح  دـصق  هب  تایآ 
عمج هداهن ، راکیپ  برح و  داینب  زین  ناناملسم  دندومن و  گنس  ریت و  نتخادنا  زاغآ  هدرک ، هانپ  ار  راصح  رد  رافک  فیاط  هب  لوصو  نآ  زا 
یبا نب  هّللا  دبع  رکب و  یبا  نب  هّللا  دبع  دندیشچ . تداهش  تبرش  باطتسم  باحصا  زا  رفن  هدزاود  هرصاحم  مایا  رد  دندش و  حورجم  ریثک 

یعمج اب  ار  هابتنا  تیالو  بانج  هانپتلاسر  ترـضح  فیاط ، هرـصاحم  مایا  رد  هک : تسا  لقن  دـندوب . تعامج  نآ  زا  هملـس  ّما  ردارب  هیما 
دیس مع  نبا  هار  رـس  معثخ  هلیبق  ناروالد  زا  هار ، يانثا  رد  دنکـش . مهرد  دبای  یتب  اجره  هدومن ، ریـس  راید  نآ  فارطا  رد  هک  دومرف  دزمان 

گنج گنهآ  نینمؤملا  ریما  دیبلط . زرابم  هدمآرب  موق  نایم  زا  دوب ، زاتمم  نارقا  لاثما و  زا  تماهش  دیزم  هب  هک  یمان  باهش  دنتفرگ . ملاع 
نآ ناتب  نادرم  هاش  دنتفرگ و  شیپ  رارف  هار  هدرمـش ، تمینغ  تمیزه  رافک  هیقب  داتـسرف و  راوبلا  راد  هب  راقفلاوذ  تبرـض  کی  هب  هدرک  وا 
نیا تفگ . زار  یتدم  هتشاد ، بلط  تولخ  رد  ار  يو  رورس  نآ  دومن . تعجارم  لوسر  تمدخ  هب  هتسکش 7214224خ0 37 خ  ار  یحاون 

؟ یتفگ زارد  زار  يدـیزگ و  تولخ  مع  نبا  اب  ام  روضحیب  هّللا ، لوسر  اـی  تفگ : باـطخلا  نب  رمع  دـش . باحـصا  بجعت  بجوم  ینعم 
.« هاجتنا ام  هّللا  ّنکل  هیجتنا و  ام  رمع ، ای  : » دومرف

، هکلب متفگن  زار  وا  اب  دوخ  يار  ياضتقا  رب  نم  رمع ، يا  ینعی 
: تیب

تدم نوچ  8214224خ0 38 خ  هصقلا ]  ] نابز وا  اب  زار  نیا  هب  مداشگناهن  زار  ياناد  ناـمرف  هب  ،ص:400  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هنارعج لزنم  هب  اجنآ  زا  تسین ، رـسیم  ریبدت  هب  روکذم  هعلق  حتف  هک  دش  نشور  رـشبلا  ریخ  هب  تشذـگ و  فیاط  هرـصاحم  رب  زور  هدـجیه 
يایاطع زا  ناشیا  بولق  فیلأت  تهج  دندوب ، ناملسمون  هک  هکم  لها  زا  یعمج  لامآ  يایاطم  دومن . میسقت  ار  نینح  میانغ  درب و  فیرـشت 

ناشیا بناج  رب  هک  يدامتعا  قوش و  روفو و  ربانب  ار  راصنا  رجاهم و  فارـشا  دـینادرگ و  راـبنارگ  شیوخ  ياهتنایب 9214224خ0 39 خ 
تخاس رختفم  دوخ  تایانع  هب  ار  شیرق  برع و  لیابق  ریاس  دـنتفگ : هدـش  مشخ  رد  ینعم  نیا  زا  راصنا  درک . تیانع  رتمک  يزیچ  تشاد ،

. دـکچیم ام  ياهریـشمش  زا  ناکرـشم  نوخ  زونه  میوشیم و  هقاش  روما  بکترم  هتـسویپ  ام  هکنآ  لاح  دادـن و  ناشیا  روتـسد  هب  ار  اـم  و 

. دشابن ناکم  نآ  رد  ار  یسک  ناشیا  ریغ  دندرگ و  عمتجم  ياهمیخ  رد  راصنا  رباکا  هک  داد  نامرف  دیسر ، نویامه  عمس  هب  نخس  نیا  نوچ 
ناشنتیانع نانخـس  هب  ار  ناشیا  بولق  داشگب و  نایب  زجعم  نابز  ناشیا  ییوجرطاخ  هب  هدرب  فیرـشت  اجنادب  نادرم  هاش  تقفارم  هب  هاگنآ 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ ياههناخ  هب  ادخ  لوسر  اب  امش  دندرگزاب و  دوخ  لزانم  هب  دنفسوگ  رتش و  اب  مدرم  هک  دیتسین  یضار  امش  ایآ  تفگ : داد و  یلست 
. میامن رایتخا  راصنا  قیرط  كولس  نم  یهار ، راصنا  دنور و  یهار  هب  مدرم  مامت  رگا  دنانم . ّرس  بحاص  هصاخ  راصنا  هک : دومرف  دیور ؟

.« دش رت  ناشیا  نساحم  هک  دنتسیرگ  نادنچ  هدژم  نیا  عامتسا  زا  راصنا  زرمایب . ار  ناشیا  دالوا  ار و  ناشیا  ایادخ ،

: تبقنم

تهج راوس  هاـجنپ  دـص و  اـب  راربا  دیـس  هدومرف  بجوـم  هب  رارک  ردـیح  متـشه  لاـس  رد  مه  : » هک تسا  روطـسم  هروکذـم  باـتک  رد  مه 
تخیرگ و ماش  هب  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ایبنا - متاخ  ترـضح  مع  نبا  غیت  میب  زا  متاح  نب  يدع  هدیدرگ ، ناور  ياهناختب  بیرخت 

هارمه هدومنن  ایابس  لخاد  ار  متاح  رتخد  اما  تخادرپ  میانغ  تمسق  هب  بانج  نآ  داتفا . تسد  هب  رامشیب  لاوما  رایـسب و  هدرب  اب  شرهاوخ 
زا ار  وا  درک و  تاقالم  ردارب  اب  متاح  رتخد  نوچ  داتـسرفزاب . فولأم  نطو  هب  هاوخلد  بجوم  هب  ار  هفیعـض  نآ  لوسر  درب . هنیدـم  هب  دوخ 

.« تشگ ناملسم  هدمآ ، ترجه  زا  مهد  لاس  رد  دش و  ناور  هنیدم  هکم و  بناج  هب  دینادرگ  هاگآ  تانیاک  دّیس  لاوحا 

: تبقنم

نآ ضرع  هب  هدـمآ  هنیدـم  هب  ییبارعا  كوبت  هوزغ  زا  دـعب  ترجه  زا  مهن  لاـس  رد  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبـح  همغلا و  فـشک  رد 
عمتجم لمّرلا  يداو  رد  برع  زا  یموق  هک  دیناسر  رورس 

،ص:401 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
زا یعمج  رادرـس  هدرک ، تیاـنع  رکب  وبا  هب  ییاول  ناـمزلا  رخآ  یبن  نآ ، رباـنب  دـنرآ . برثی  لـها  رـس  رب  نوخیبش  هک  دـنراد  هیعاد  هتـشگ 
نآ رب  راذحنا  هک  راجشالا  تاراجحلا و  ریثک  يداو  رد  ناشیا  هکنآ  لاح  دومرف و  دزمان  ناشیا  رش  عفد  هب  هدینادرگ  هریغ  هفص و  باحصا 

. دنتشاد لزنم  دوب  راوشد 
نب رمع  هب  تیار  رورس  نآ  هاگنآ  دنتفای . مازهنا  مالسا  هاپس  دندروآ ، هلمح  بناوج  فارطا و  زا  رافک  رابکی  هب  نوچ  دیسر . اجنآ  رکب  یبا 

ورمع سپ  هدیدرگزاب . قیدص  قیرط  هب  زین  قوراف  تشاد . لاسرا  مهم  نآ  كرادم  تهج  ناناملسم  زا  ياهفیاط  اب  هتشاد  ینازرا  باّطخلا 
بلاغلا هّللا  دسا  تهج  رورس  نآ  نآ ، زا  دعب  دیدرگزاب . هنیدم  هب  درب  شیپ  زا  مهم  هکنآیب  زین  وا  تشگ ؛ رما  نآ  ماجنارـس  لفکتم  صاع 

زا دنیامن و  تقفارم  رکـشل  نآ  رد  زین  صاع  ورمع  نیخیـش و  هک  داد  نامرف  دینادرگ و  هانپرفظ  هاپـس  زا  هفیاط  رادرـس  هدومرف ، دقع  ياول 
، نادزی ریش  نأش  رد  هدومرف  تعیاشم  بازحا  دجسم  ات  دوخ  دنرادن و  زیاج  زواجت  هانپتیالو  هاش  باوصتسا 

: تیب
نینمؤملا ریما  دومن . تصخر  لمّرلا  يداو  بناج  هب  هدـینارذگ  نایب  یحو  ناـبز  رب  هدینـش  اهانبجتـساف  دیونهدیـسران  بل  رب  هک  ییاـهاعد 

هب یهتنم  هک  یقیرط  زا  دیـسر ، ناکرـشم  نکاـسم  کـیدزن  نوچ  دومرفیم و  تحارتسا  فرط  کـی  زا  زور  دومنیم و  تفاـسم  یط  بش 
ماقم یلاع  هاش  تانکـس  تاکرح و  زا  صاـع  ورمع  تفریم . رکـشل  شیپ  سیفن  سفن  هب  دـش و  ناور  یگتـسهآ  هب  دـشابیم  يداو  مسق 

اهرطخ بائذ  شوحو و  زا  هار  نیا  رد  تفگ : نیخیـش  اب  نیاربانب  دنز . مهرب  ار  مهم  نآ  تساوخ  هدومن ، يزوریف  حتف و  میامـش  مامـشتسا 
دنداهن نایم  رد  نینمؤملا  ریما  هب  نخس  نیا  نیخیش  میرب . نوخیبش  نید  يادعا  رس  رب  يداو  يالعا  بناج  زا  هک  تسا  نآ  تحلصم  تسا .

هب نابز  هدش ، برطضم  وا  دندرکن و  صاع  ورمع  نخس  هب  شوگ  هدومن ، نینمؤملا  ریما  تعباتم  قوراف  قیدص و  تفاین . هار  لوبق  عمس  هب 
ياضتقم هب  نینمؤملا  ریما  دـشن . وا  لاقم  هب  تفتلم  یـسک  نکیل  دومن ، یهن  ار  ناشیا  تیالو  هاش  تعباـتم  زا  دوشگب و  نایرکـشل  فیوجت 

ماصمص هدیسر  ناشیا  رـس  هب  هاگان  دوب ، ناکرـشم  نالذخ  ماش  نراقم  تقیقح  هب  هک  حبـص  دومنیم و  تفاسم  یط  دوخ  يامنباوص  يار 
دـندومن و رارف  باتفآ  وترپ  زا  شافخ  دـننام  هدرواین ، رارک  ردـیح  راقفلاوذ  راونا  بات  تعامج ، نآ  داهن و  مالظ  رفک و  بابرا  رد  ماـقتنا 
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بآمتلاسر ترـضح  دـش و  لزان  باـب  نآ  رد  تاـیداعلا » و   » هروس هتـشگ ، علاـط  رگداد  کـلم  تیاـنع  قفا  زا  رفظ  ترـصن و  دیـشروخ 
هنیدم یلاوح  هب  تخارفارب و  تعجارم  مالعا  هتخاس ، هاوخلد  قبطرب  نید  يادعا  ماهم  نینمؤملا  ریما  نوچ  داد . تراشب  حتف  هب  ار  باحـصا 

نینمؤملا ریما  مشچ  تقو  نآ  رد  دش . ناور  ناشیا  شیپ  دوخ  هدـینادرگ و  رومأم  نادرم  هاش  لابقتـسا  هب  ار  نارای  ناربمغیپ  رورـس  دیـسر ،
. تشگ هدایپ  بسا  زا  داتفا ، نیلسرملا  دّیس  رب  نوچ 

،ص:402 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ای دومرف : لوسر  دـش . نایرگ  یلدـشوخ  تیاغ  زا  نینمؤملا  ریما  دنایـضار . وت  زا  لوسر  ادـخ و  هک  وش  راوس  یخا ، اـی  دومرف : رورـس  نآ 

رمت مل  الاقم  مویلا  کیف  تلقف  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  یف  يراصّنلا  تلاق  اـم  یتما  نم  فئاوط  کـیف  لوقیل  نا  قفـشا  یّننا  ـال  ول  یخا ،
.« کیمدق تحت  نم  بارتلا  اوذخا  ّالا  ساّنلا  نم  ءالمب 

: هّفلؤمل
ماهم یضعب  مراد ز  هشیدنا  هکمانالا : ریخ  زور  نآ  تفگ  نینچ 

یلدکی تیاغ  زا  متفگ  یمهیلع  ردق  یثیدح ز  هنرگو 
رس شاهمدق  ياج  هب  يداهنرذگ  تما  يدرک ز  هکره  رب  هک 

یتشاد رگد  يوربآ  نآ  زایتشادرب  شاهمدق  كاخ  ز 

: تبقنم

دّیـس ترجه  زا  مهد  لاس  رد  : » هک تسا  روطـسم  ةوبنلا  جراعم  ریّـسلا و  بیبح  ءافـصلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  یـصقالا و  دـصقم  رد 
ار ماقم  نآ  نانکاس  ماقتنا ، مارهب  ماسح  برـض  ماجنا و  تیاده  مالک  نمی  هب  ور و  نمی  بناج  هب  هک : دومرف  رما  ار  نینمؤملا  ریما  تانیاک 
رب چـیپ  هس  همامع  دوخ  كرابم  تسد  هب  داد و  بانج  نادـب  هدرک  دـقع  ياول  نیلـسرملا  دّیـس  سپ  روآ . مالـسا  عراش  هب  لالـض  هیداب  زا 

رابنارگ حیاصن  ررد  هب  ار  اغد  هشیب  ریـش  نآ  شوه  شوگ  افق و  فرط  هب  يرگید  شیپ و  بناج  زا  یکی  تشاذگ ؛ هقالع  ود  هتـسب  شرس 
نمی یضارا  رد  موزل  ترصن  مودق  نوچ  دومن . هجوت  دصقم  بوص  هب  مالـسا  زا  سک  دصیـس  اب  نینمؤملا  ریما  دومرف . تزاجا  هدینادرگ ،

نآ نوچ  دومرف . توعد  اـضیب  تلم  لوبق  هب  ار  ناـشیا  تسخن  هاـنپتیالو  هاـش  دـندمآ و  شیپ  هلتاـقم  هب  ناکرـشم  زا  ریثـک  یعمج  داـهن ،
دنتفاتش گنج  نادیم  هب  گنن  مان و  ناراکبلط  نیبناج  زا  هتسارآ  لاتق  فص  مرجال  دندومنن ، اغصا  اضر  عمـس  هب  ار  ریما  رما  يادا  تعامج 

، دندومن توعد  مالسا  هب  هتفر  شیپ  رگید  هبترم  نیعجشالا  ماما  دنداهن . مازهنا  هب  ور  فیسلا  ۀیقب  هتشگ  هتشک  رفن  تسیب  بیرق  رافک  زا  و 
.« دندرک ادج  هّللا  قح  شیوخ 0314224خ0 40 خ  لاوما  زا  هدینادرگ ، ایوگ  دیحوت  هملک  هب  نابز  ناشیا 

. مدوب بآمتیالو  بانج  باکر  مزالم  زین  رکـشل  نآ  رد  نم  : » تفگ هک  تسا  روطـسم  بزاـع  نب  ءارب  تیاور  هب  باـبحالا  ۀـضور  رد  و 
هتفر هکرعم  نادیم  هب  هاپـس  شیارآ  زا  دعب  ریما  دـنداهن ، لاتق  نادـیم  رد  مدـق  هدرک ، لابقتـسا  ار  نینمؤملا  ریما  نید  يادـعا  نمی  رد  نوچ 

نامزلا رخآ  ربمغیپ  هب  هعقر  نادرم  هاش  دندش . ناملسم  رابکی  هب  نادمه  هلیبق  دومن . توعد  نامیا  هب  هدناوخ  ناشیا  رب  ار  هانپتلاسر  باتک 
، بوتکم نآ  نومضم  رب  فوقو  زا  دعب  رورس  نآ  دروآ ، ملق  رد 

،ص:403 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
عادولا ۀجح  مارحا  نیلسرملا  دّیس  هک  دوب  نمی  رد  نینمؤملا  ریما  و  نادمهلا ». یلع  مالّسلا  : » دومرف دروآ ، اجب  رکش  هدجـس  هدش  كانحرف 

.« دش قحلم  هدمآ ، رورس  نآ  هب  هار  رد  ات  داتسرف  نینمؤملا  ریما  هب  ربخ  هتسب ،
: يونثم

افو قیرط  ناکلاس  زا  دشیفطصم  تمدخ  رد  تسب  رمک 
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دش فوشکم  نینوک  ّرس  وا  ربدش  فوصوم  فارشا  فاصوا  هب 
ترـضح تمزالم  رد  هلـضاف  كراعم  هلماک و  فقاوم  یمامت  رد  دـیدن و  سک  وا  لثم  کلف  مشچ  هکدیـسر  ییاج  هب  شراـک  مالـسا  رد 

یهابم رختفم و  یهانتمان  فاطعا  عاونا  یهلا و  فاطلا  فانصا  هب  تشاد و  یعرم  داهتجا  تیاده و  مسارم  تعاجش و  طیارـش  هانپتلاسر 
. تخارفارب راصما  راطقا  رد  تمارک  تیالو و  تیار  تشگ و 

: يونثم
نیقیلا ملع  رون  طبهم  شلدنیبم  تعیرش  ساسا  شیار  ز 

هفیلخ و یهلا  مکح  هب  ار  ریما  رورـس  نآ  مخ  ریدـغ  عضوم  رد  لاس  نیا  رد  یحو و  راوطا  هب  رّـسفم  شمالکیحو  راونا  هب  رّونم  شریمض 
تایآ باب  رد  یلمجم  هعقاو  نیا  نایب  هچنانچ  دومرف . تلحر  اقب  راد  هب  انف  راد  زا  زور  راهچ  داتشه و  زا  دعب  هدینادرگ و  دوخ  بانم  بیان 

. دش دهاوخ  موقرم  لیصفت  لیبس  رب  تفالخ  باب  رد  اما  دش  روکذم  ثیداحا  و 
هاش : » هک تسا  روطـسم  بقانملا  رحب  ریّـسلا و  بیبح  رد  هداد . ور  تانیاک  رورـس  زا  دـعب  ار  نینمؤملا  ریما  هک  یتاوزغ  رـس  رب  مییایب  ـالاح 

: داتفا هلتاقم  هفیاط  هس  اب  تفالخ  مایا  رد  ار  تیالو 
ار هبراحم  نآ  دـندومن و  تأرج  تعیب  ضقن  هب  هک  یتعامج  ریبز و  هحلط و  زا  تسا  ترابع  نیثکاـن ، نیقراـم .»  » و نیطـساق »  » و نیثکاـن » »
رد دوب . راوس  لمج  رب  گنج  زور  رد  دـندومن و  تقفاوم  ریبز  هحلط و  اب  تفلاخم ، نآ  رد  هشیاع  هک  اریز  دـنیوگ ؛ لمج  برح  ناـخروم 
زا تسا  ترابع  نیطـساق ، اما  دیدرگ . هتـشک  نافلاخم  زا  سک  رایـسب  دـیزو و  ردـیح  نینمؤملا  ریما  ملع  رب  رفظ  ترـصن و  میـسن  زور  نآ 

ناوارف شکمـشک  زا  دعب  هداتفا ، قافتا  نیفـص  يارحـص  رد  نیطـساق  نینمؤملا و  ریما  هلتاقم  و  دـندومن . وا  تنواعم  هک  یتعامج  هیواعم و 
بهو نب  هّللا  دبع  ناشیا  رورـس  هک  دنیوگ  ار  ناورهن  جراوخ  نیقرام ، و  دـیدرگ . عقاو  مکح  هب  هعینـش  هیـضق  دـیماجنا و  هحلاصم  هب  مهم 
بوص هب  ناورهن  دور  رانک  رد  نیعالم  رثکا  اب  هیدّثلا  وذ  هدومن و  يور  ار  یلع  نینمؤملا  ریما  حـتف ، تروص  زین  گنج  نآ  رد  دوب . یهاّرلا 

. دندش ناور  خزود 
رد هفوک  هاپس  نوچ  لمج  برح  هکرعم  تقو  رد  هکنیا  رد  تسا  قافتا  ار  نیخروم  روهمج 

،ص:404 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دزن ماغیپ ، ندرازگ  هب  ار  ورمع  نب  عاقعق  دومرف و  تضهن  هرـصب  بوص  هب  ترـضح  نآ  تشگ ، عمتجم  تیالو  هاش  تیآ  رفظ  تیار  ّلـظ 

زا دعب  عاقعق  دومن . تقفاوم  تحلاصم ، قیرط  كولس  هب  هدرک  ریذحت  تفلاخم  تبقاع  تماخو  زا  ار  ناشیا  داتسرف . ریبز  هحلط و  هشیاع و 
زین بناج  نآ  زا  دینادرگ و  لیام  افص  حلص و  هب  ار  همه  هدیناسر  ناشیا  عمس  هب  لوقعم  نانخـس  ریبز ، هحلط و  هشیاع و  سلجم  هب  لوصو 
راثآ تیار  ظافلا  ررد  هب  ناشیا  شوه  شوگ  ترـضح  نآ  دـمآ . تیـالو  هاـش  دزن  تلاـسر  مسر  هب  سک  دـص  بیرق  اـب  بلک  نب  مصاـع 
ریما اـب  دندیـسر و  تیادـه  همـشچرس  هب  تیاوغ  هیداـب  زا  رفن  دـص  نآ  1314224خ0 41 خ  داتفا .] رثؤم  حـیاصن  نآ  ، ] دـینادرگ رابنارگ 

ار هیواز  دیـسر ، هرـصب  یحاون  هب  لزانم  یط  زا  دـعب  ترـضح  نآ  دـندومن و  تعجارم  هرـصب  هب  ناوخانث  وگاعد و  هدرک ، تعیب  نینمؤملا 
نوریب ریبز  هحلط و  هشیاـع و  دـینادرگ . دـندوب ، رفن  رازه  تسیب  هّمغلا  فـشک  بحاـص  لوـق  هب  هک  هیطع  ترـصن  رکاـسع  ماـیخ  برـضم 

تحلاصم رما  تیـشمت  تهج  يوقت  حالـص و  بابرا  نیبناج  زا  رگید  تّرک  دندیزگ و  لزنم  هبیرخ  لزنم  رد  سک  رازه  یـس  اب  هدیمارخ ،
دصناپ زا  شیب  تعامج  نآ  دبای و  لصیف  مهم  ات  دنور  نوریب  ناشنترـصن  رکـسعم  زا  نامثع  لتاق  هک  دش  نآ  رب  ررقم  هدمآ ، تکرح  رد 

، یفوا نب  حیرـش  متاح ، نب  يدع  مرقلا ، نب  ۀیعد  رتشا ، کلام  دـننام  دنتـشاد ؛ ماظتنا  برع  لیابق  دیدانـص  کلـس  رد  رثکا  دـندوب و  سک 
: هک دنتفگ  رگیدکی  اب  دندومن ، یلوزن  ياهشوگ  هب  هتشگ  جراخ  هانپتیالو  هاش  هاگرکـشل  زا  هفیاط  نیا  نوچ  و  مهریغ . مجلم و  نب  دلاخ 

. تسام لتق  رب  ینبم  ریبز  هحلط و  یلع و  هحلاصم  کشیب 
رارق هلتاقم  هک  دنرآ  شیپ  ياهلیح  هک  دنداد  رارق  نآ  رب  لاق ، لیق و  زا  دعب  و  میبای . تاجن  هکلهم  نیا  زا  هک  دیـشیدنا  دیاب  يریبدت  نونکا 
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. دبای
هب هدش  راوس  راتفر  داب  نابسا  رب  هفیاط  نآ  عومجم  تخارفارب ، راگنرز  ملع  راّیس  تباوث و  نوخیبش  دصق  هب  راونالا  ضیاف  باتفآ  هک  رحس 

دندرک روصت  نانگمه  هداتفا ، رکشل  نآ  رد  میظع  یشروش  تهج  نیا  زا  دندروآرب . ریت  نتخادنا  هب  تسد  دنتخات و  هشیاع  رکسعم  بناج 
هلیبق دنداهن و  گنج  هکرعم  رد  مدق  هدومن ، مادقا  هاپس  هیقب  اب  ریبز  هحلط و  مرجال  تسا . ناشیا  هجوتم  نوخیبش  مسر  هب  نینمؤملا  ریما  هک 

نایرکشل زا  یجوف  نوچ  دندیناسر و  رثا  نویامه  رکسعم  هب  ار  دوخ  هتـشگزاب  دیـسر ، دوصقم  فده  هب  ناشیا  ریت  هک  دندید  نوچ  نامثع 
نکشفص هاپـس  نتـسارآ  هب  زین  نینمؤملا  ریما  مرجال  دندروآ . نوخیبش  ریبز  هحلط و  هک  دنتخادنارد  هزاوآ  دومن ، بقاعت  ار  ناشیا  هشیاع 

. دومن لاغتشا 
دـندرک و راـب  دوبک  رهپـس  لـمح  رب  ار  دیـشروخ  دودـنارز  جدوـه  ردـق  اـضق و  نارازگتمدـخ 2314224خ0 42 خ  هک  یحابـص  هصقلا ،
رد هداهن ، لمج  رب  هتفرگ و  هرز  رد  ار  هشیاع  جدوه  ریبز  هحلط و  هدروآ  اشامت  هب  يور  دندیشک ، رس  رب  مافقرزا  هدرپ  نامسآ  نایگراظن ،

هنمیم و دنتشادزاب و  رکشل  فص  شیپ 
،ص:405 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هتخادرپ دورو  رفظ  دونج  فوفص  هیوست  هب  دیاش ، دیاب و  زین  هچنانچ  نینمؤملا  ریما  دنتـشارفارب و  لادج  لاتق و  تیار  هداد ، بیترت  هرـسیم 
نایب ماهلا  نابز  هتفاتش ، فص  ود  ره  نایم  هب  هاگنآ  دیامنن . لیجعت  هبراحم  رما  رد  سک  چیه  دومرف : هدش ، راوس  ایبنا  رورس  ياضیب  رتسا  رب 
هحلط ریبز و  یتیاور  هب  و  دومرف . تمالم  تعیب  نتسکش  رب  ار  وا  ياقفر  تمرح و  میرح  زا  ندمآ  نوریب  رب  ار  هشیاع  داشگب و  تحیصن  هب 

رگیدـکی زا  ناشیا  نابـسا  ياـهندرگ  هک  دـنتفر  ریما  کـیدزن  ياهبترم  هب  هدـمآ  تکرح  رد  دوخ  ماـقم  زا  زیزع  ود  نآ  دـیبلط و  شیپ  ار 
لالح ارم  نوخ  هتشارفا ، لاتق  ملع  نم  اب  هک  تسا  ببس  هچ  دیسرپ : ناشیا  زا  نییآ  تیاده  تامدقم  يادا  زا  دعب  نیملـسملا  ما  تشذگ و 

رب هک  تسا  بجاو  ناناملسم  رب  نیاربانب  يدومن ، بیغرت  مولظم  هفیلخ  لتق  رب  هدیبلط  فارطا  زا  ار  هنتف  لها  وت  نوچ  دنتفگ : دیاهتـشادنپ ؟
. دنروآ اجب  مامتها  مسارم  وت  علخ 

ياضر هک  مییامن  هلهابم  دـییایب  دـکچیم . امـش  ياهریـشمش  زا  وا  نوخ  زونه  هکنآ  لاح  دـیبلطیم و  نم  زا  نامثع  صاـصق  امـش  دومرف :
رد نینمؤـملا  ریما  دـندومن ، ضارعا  هلهاـبم  زا  ناـشیا  نوـچ  ددرگ . راـتفرگ  راـبج  مقتنم  باذـع  هب  دـشاب  ناـمثع  لـتق  هـب  نورقم  سکره 
رد نم  تسد  میتفریم و  ییاج  هب  رورس  نآ  تمدخ  رد  وت  نم و  يزور  هک  يراد  رطاخ  هب  تفگ : ریبز  اب  رخآ  رد  دوزفا ، ناشیا  تحیصن 

؟ يرادیم تسود  ارم  ردارب  ریبز ، يا  دومرف : رورس  نآ  دوب . وت  تسد 
هدیـشوپ . ) یـشاب ملاظ  وت  لاح  نآ  رد  ییآ و  هبراحم  هلتاقم و  ماقم  رد  وا  هب  هک  دشاب  دوز  ریبز ، يا  دومرف : هّللا . لوسر  ای  یلب ، یتفگ : وت 

هب راذـگ  نخـس  کلک  تسا ، ریبز  یغب  تایاور  عمج  لـصاح  نوچ  دـناهدرک . داریا  هفلتخم  تاـیاور  هب  ار  هعقاو  نیا  ناـخروم  هک  دـنامن 
(. دومنن تردابم  وا  رارکت 

، متشادیم رطاخ  هب  نیا  زا  شیپ  رگا  هک  يداد  نم  دای  هب  یتیاکح  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : نینمؤملا  ریما  اب  نخس  عامتسا  زا  دعب  ریبز  هصقلا ،
هداهن نایم  رد  روکذم  ثیدح  هتفر ، هشیاع  دزن  سپ  میامنن . برح  وت  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  نونکا  متـشارفایمن ؛ تفلاخم  تیار  وت  اب  زگره 

نیارباـنب يدیـسرت ، یلع  ریـشمش  مهو  زا  تفگ : هداـشگ ، تمـالم  ناـبز  هّللا  دـبع  شرـسپ  اـما  دور  نوریب  هکرعم  نآ  زا  هـک  دوـمن  دـصق 
رب رـسپ ، يا  تفگ : هتـشگزاب  دزاـس و  حورجم  ار  یـسک  هکنآیب  دز ، ریما  رکـشل  رب  ار  دوخ  تبون  هس  هدـش  كانمـشخ  ریبز  يزیرگیم !

دنگوس نم  تفگ : ریبز  درک ، هغلابم  زاب  تبراحم  رما  رد  نوچ  شرسپ  دوب ! دناوت  يریلد  نیا  هنوگچ  دشاب ، هتفای  الیتسا  نبج  رب  هک  یـسک 
مان لوحک  یمالغ  هدومن  لوبق  ینعم  نیا  ریبز  نک . دازآ  یمالغ  دـنگوس  ترافک  هب  تفگ : رـسپ  منکن . برح  يو  اـب  زگره  هک  ماهدروخ 

ملسم تسد  هب  تسین  رسیم  حلص  هک  دید  نوچ  یلع  نینمؤملا  ریما  داتـسیا . هبراحم  يارب  زا  دوخ  فص  رد  قباس  روتـسد  هب  هدرک  دازآ  ار 
توعد دیجم  نآرق  هب  ار  امش  نینمؤملا  ریما  یغب ، لها  يا  تفگ : هتفر  ملسم  داتسرف و  ناشیا  دزن  دیجم  نآرق  یناوج  مان 
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،ص:406 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. تفرگ پچ  تسد  هب  فحصم  وا  دنکفیب ، ریشمش  هب  ار  وا  تسار  تسد  يروهتم  هدومن .

باب رد  هچنانچ  داتفارد ؛ ياپ  زا  رگید  یمخز  هب  هتـشاد  هاگن  وزاب  ود  ره  هب  ار  فحـصم  ناملـسم  نآ  تخاس و  عوطقم  زین  ار  نآ  يرگید 
نادیم رد  دربن  هکرعم  ناریلد  درم و  نادرم  نیبناج  زا  هتفای  لاعتشا  لاتق  هریان  هاگنآ  دوصقملا ، هدش . هتشون  لیصفت  لیبس  رب  هعقاو  نیا  ملع 

زاغآ يوخدـنت  نـالی  یناـمی  غیت  دـنتخاس و  لـگ  رگیدـکی  نوخ  هب  ار  ناـبایب  كاـخ  ناسهلعـش  نانـس  ناّرب و  ریـشمش  مخز  هب  دـنتخات و 
. دروآ ياج  هب  یناتسناج  طرش  يوجشاخرپ  ناروالد  زاورپ  زیت  ریت  درک و  یناشفارس 

: يونثم
یناشف رس  ناناولهپ  تسد  زینامی  ریشمش  زاغآ  دومن 

تخوس ناج  داتفا و  نالدرپ  مشچ  هبتخورفارب  شتآ  هلعش  نوچ  نانس 
دیشروخ جدوه  هک  یتقو  ات  حبص  لوا  زا  كانلوه  زور  نآ  رد  مد و  کی  هب  مه  زا  ناج  مسج و  دش  ادجمه  اب  تسویپ  نوچ  ریت  نامک و 

دز رب  رس  ردفص  ریما  لابقا  علطم  زا  رفظ  حتف و  باتفآ  هرخالاب ، دوب . لعتشم  لاتق  شتآ  دش ، لیامتم  كاخ  هرک  بناج  هب  كالفا  تخت  زا 
. دنتشادیمن زاب  گنج  زا  تسد  هدومن ، هطاحا  ار  هشیاع  رتش  هرـصب  هلهج  هلمج  زا  یعمج  اما  دنداهن . رارف  يداو  هب  يور  نافلاخم  رثکا  و 

هرـصب لها  رب  ناـشیا  دـننک و  یپ  رتش  نآ  هک : دومرف  ار  ناریلد  زا  رگید  یعمج  رتشا و  کـلام  رکب و  یبا  نب  دـمحم  نادرم  هاـش  نآرباـنب 
رتش لاح ، نآ  دوجو  اب  درک و  یپ  ار  لمج  ياپ  ود  یپردیپ  برـض  ود  هب  رتشا  کلام  دندیناسر و  رتش  هب  ار  دوخ  هدومن ، رتاوتم  تالمح 

ار لمج  رگید  ياپ  کی  کلام ، يا  دومرف : دیـسر ، اجنادـب  تیالو  هاش  تروص ، نآ  عوقو  نراـقم  دـش . ریحتم  کـلام  دـماینرد و  ياـپ  زا 
. هتشاد هاگن  نج  ار  وا  هک  نزملق 

ره رب  درک . یپ  یفوک  هعیـض  نب  نیع  ار  لـمج  نآ  يرونید ، هفینح  وبا  تیاور  هب  و  داـتفیب . رتش  هدومن ، لـمع  بجوم  نآ  رب  کـلام  نوچ 
، هتفر رتکیدزن  دـمحم  بایرد . ار  دوخ  رهاوخ  تفگ : رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ریما  دیـشکرب . دایرف  هشیاع  دـش ، لیامتم  جدوه  نوچ  ریدـقت 

نینمؤملا ّما  دروخ ، هشیاع  تسد  رب  شتـسد  نوچ  ین ؟ اـی  هدیـسر  ودـب  یبیـسآ  ریت  مخز  زا  هک  دـیامن  مولعم  اـت  دروآرد  جدوه  هب  تسد 
يدـحا تسد  لوسر  تسد  زا  ریغ  هب  هک  دیـسر  نم  تسد  هب  وـت  تسد  هک  یتـسیک  وـت  تفگ : هداـشگ  نیرفن  هب  ناـبز  دیـشکرب و  داـیرف 

هاـش تفرگ . مارآ  شرطاـخ  تخانـش ، ار  دوخ  ردارب  نوچ  وت . هب  تبـسن  مرتنمـشد  رتـکیدزن و  همه  زا  تفگ : رکب  یبا  دـمحم  هدیـسرن ؟
کلـس رد  هک  فلخ  هّللا  دبع  هناخ  هب  ار  هشیاع  دـشکن . ار  هدروخ  مخز  دـیامنن و  بقاعت  ار  ناگتخیرگ  سک  چـیه  هک : داد  نامرف  نادرم 

.« داتسرف دوب  هتفاتش  راوبلا  راد  هب  راقفلاوذ  مخز  هب  نآ  رد  تشاد و  ماظتنا  هرصب  نایعا 
،ص:407 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هاش هاپس  زا  دندیسر و  لتق  هب  هشیاع  رکـشل  زا  سک  دون  دصتفه و  رازه و  هدزناش  لمج  گنج  رد  : » هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  رد  و 
هتشک سک  رازه  تسیب  هکرعم  نآ  رد  : » هک تسا  روطسم  هدیزگ  خیرات  رد  و  دندیـشچ ». تداهـش  تبرـش  سک  داتفه  رازه و  هانپتیالو 

نآ رد  : » هک تسا  روکذـم  افـصلا  ۀـضور  رد  و  هشیاـع ». شیج  زا  یقاـب  دـندوب و  نینمؤـملا  ریما  هاپـس  زا  رفن  رازه  هلمج  نآ  زا  دنتـشگ و 
يادهـش یـصقتسم  بحاص  هدـیقع  و  نینمؤملا ». ریما  عابتا  رفن  رازه  کیدزن  دندیـسر و  لتق  هب  هشیاـع  دونج  زا  سک  رازه  هدـفه  هکرعم 

هیبـض ینب  هلیبـق  زا  درم  داـتفه  تـسیود و  هـکرعم  نآ  رد  ناـخروم  زا  یــضعب  لوـق  هـب  دـندوب و  هداـیز  دــصهن  زا  ترــضح  نآ  رکــشل 
. تسا ریبز  یکی  هشیاع ، رکشل  نالیتق  هلمج  زا  دنتشگ و  دیلا  عوطقم  دنتفرگیم ، تبون  هب  هشیاع  رتش  راهم  هک  3314224خ0 43 خ 

ردیح راصنا  کلس  رد  ار  رسای  رامع  لمج  گنج  رد  ریبز  نوچ  : » هک تسا  روطسم  ریّسلا  بیبح  ءافّـصلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  رد  و 
مرح هجوتم  هدـش ، نیقتم  رازراـک  هکرعم  راـبغ  عاـفترا  زا  دـعب  دوخ  نـالطب  رب  راـمع ،» عم  قحلا  : » هدومرف لوسر  تسنادیم  دـید و  راّرک 

. دش راگدرورپ 
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هتـسشن ناکم  نآ  رد  دوخ  عباوت  هلیبق و  مدرم  زا  سک  رازه  شـش  اب  سیق  نب  فنحا  داتفا . عابّـسلا  يداو  رب  راذـگ  ار  وا  قاـفتا ، بسح  هب 
ربخ ریبز  زا  هک  تسیک  تفگ : هتخانـش  ار  ریبز  رود  زا  فنحا  ددنویپ و  ناشیدـب  دـنوش ، بلاغ  نیقیرف  نآ  زا  کیره  هک  دیـشکیم  راظتنا 

؟ دناسر ام  هب  هدرک  مولعم 
رابغ نتخیگنا  هب  نیقیرف  تفگ : دیسرپ . هاپس  ود  ره  مهم  زا  هتفر  ریبز  دزن  هدومن ، لوبق  تمدخ  نآ  مان  زومرج  نب  ورمع  نارضاح  زا  یکی 

. دش ناور  وا  تقفارم  هب  تفگ  يرذع  ریبز  دش ؟ هچ  وت  فلخت  ببـس  تفگ : ورمع  متفاتـش . بناج  نیدـب  نم  هک  دنتـشاد  لاغتـشا  گنج 
نیا تفگ : ورمع  هن ؟ ای  میتسه  نمیا  نم  زا  وت  وت و  زا  نم  ایآ  میامن ؛ مایق  نیـشیپ  زامن  يادا  هب  مهاوخیم  تفگ : ورمع  هب  ياهحمل  زا  دعب 

فشک یفوک و  مثعا  خیرات  زا  و  دیناسر ». لتق  هب  ار  وا  ریشمش  تبرـض  کی  هب  ورمع  دش ، لوغـشم  زامن  هب  ریبز  سپ  تسا . لصاح  نم  زا 
: هک ددرگیم  دافتسم  نانچ  هّمغلا 

لتق هب  تفر ، باوخ  هب  ریبز  نوچ  درب . تفایـض  هب  ار  وا  زومرج  نب  ورمع  دـمآ . دورف  میمت  ینب  موق  رد  تفر ، نوریب  هکرعم  زا  ریبز  نوچ  »
ریما دزن  هتفرگرب  ار  وا  ریـشمش  هتـشگ ، راوس  ریبز  بسا  رب  تراـسج  نآ  زا  دـعب  ورمع  راـبخا ، خـیرات و  لـها  رثـکا  تیاور  هب  و  دـیناسر ».
هدژم نیا  عامتـسا  زا  ورمع  خزود . شتآ  هب  ریبز  هدنـشک  يا  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : ترـضح  نآ  تفگزاب : لاـح  تیفیک  هتفر  نینمؤملا 
تیاغ زا  و  دنـشک ! دوخ  لاح  هحفـص  رب  رفک  مقر  دنـشک ، وت  زا  رگا  دنونـش و  خزود  تراشب  دنـشک ، وت  يارب  رگا  تفگ : هدش  مشخ  رد 

: هک هتسویپ  توبث  هب  و  تسا . هحلط  لمج  هعقاو  نالیتق  زا  يرگید  و  تفر . نوریب  شتشپ  زا  ات  درک  روز  هداهن  مکش  رب  ریشمش  رس  بضغ 
یعس ببس  هب  مکح  ناورم  دومن . رارف  دصق  زین  هحلط  تفر ، نوریب  هکرعم  زا  ریبز  نوچ 

،ص:408 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نوخ نوچ  تخود . باکر  رد  ار  هحلط  ياپ  دولآرهز  زیت  نتخادنا  هب  هتفای  عالطا  هیعاد  نیا  رب  تشاد . هنیـس  رد  هنیک  نامثع  لتق  هب  هحلط 

. ناسر هرصب  هب  ارم  تفگ : ار  دوخ  مالغ  دمآ ، نالیس  رد 
زا یـضعب  رد  و  درک . لاقتنا  ملاع  زا  ناکم  نامه  رد  دمآ و  دورف  بسا  زا  ياهبارخ  هب  هدمآ  نوریب  هکرعم  زا  هتـشگ ، هجاوخ  فیدر  مالغ 

هرمز زا  تفگ : راوس  يرکـشل ؟ مادـک  زا  دیـسرپ : يو  زا  هحلط  هدـمآ  رذـگ  رد  يراوس  حور ، تقرافم  زا  لبق  هک : هدـمآ  ریـس  لها  بتک 
هزادنایب تمحر  هتـسیاش  ار  دوخ  منک و  هزات  ار  نینمؤملا  ریما  تعیب  وت  تسد  هب  ات  رآ  شیپ  تسد  تفگ : هحلط  نینمؤملا . ریما  باحـصا 

؛ دومن ملکت  تیب ، ود  نیا  نومضم  هب  راوس  میامن .
: مظن

دنامن هایس  تنت  رب  وم  چیهدشن  دیفس  تلد  يوم  رس 
، راوس نآ  زا  دعب  تخاس و  لوذـبم  ار  هحلط  لوئـسم 4314224خ0 44 خ  سپ  دـنامن  هانگ  تّوق  ار  وت  هکيدرک  نامز  نآ  هبوت  یهز  يا 
هب لاح  تیفیک  هدیـسر ، تیالو  هاش  تمزالم  هب  راوس  نآ  تشگ . ناور  نادواـج  ناـهج  هب  ناـمز  رد  هتـشگ  هداـیپ  نت  بکرم  زا  شحور 

بلقم قیفوتلا و  یلو  هّللا  . » دنادرگ زیاف  تشهب  هب  نم  تعیب  ضقن  رب  رارـصا  لاح  رد  ار  هحلط  تساوخن  یلاعت  قح  دومرف : دیناسر . ضرع 
.« بورکلا فشاک  وه  بولقلا و 

دیعـس نب  ورمع  شردارب و  دیعـس  نافع و  نامثع  نب  ورمع  مکح و  ناورم  لمج  زور  رد  : » هک تسا  يورم  یبعـش  زا  ءافّـصلا  ۀضور  رد  و 
. تشک دیاب  ار  قفانم  تعامج  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : رـسای  راّمع  دـندروآ . رـشبلا  ریخ  یـصو  رثا  ضیف  رظن  هب  ار  هریغ  صاعلا و  نب 

. مشکیمن دنوش ، بئات  هکنآ  زا  دعب  ار  هلیبق  لها  ناریسا  دومرف :
: تیب

دیرط 5314224خ0 45 خ هک  ناورم  رب  نینمؤملا  ریما  مشچ  نوچ  منکن  ییوکن  زج  هب  دهد  تسد  رگدـندرک  اهیدـب  نم  ناج  هب  هک  اهنآ 
زا ناورم ، يا  تفگ : تفرگ و  دـنناوتن  يو  زا  ار  ناورم  نخان  یتدایز  دـنیامن  قافتا  نوکـسم  عبر  قلخ  رگا  دومرف : داتفا ، دوب  ادـخ  لوسر 
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لمج هبراحم  هک : هتسویپ  تحص  هب  و  دوب . دانع  لیخرس  نآ  دالوا  تموکح  رب  رعـشم  نخـس  نیا  و  دیـسر . دهاوخ  اهتفآ  ار  تما  وت  دالوا 
، میانغ زا  رثا  ترـصن  رکـشل  مدرم  هک : دومرف  رفظ  حـتف و  لوصح  زا  دـعب  نینمؤملا  ریما  داد . تسد  نیثلث  ۀّتـس و  هنـس  رخـآلا  يداـمج  رد 

قرافم رب  تمحرم  حانج  هدـمآرد ، هرـصب  هب  هاگنآ  دـنناسر . ناشیا  هثرو  هب  ار  نـالیتق  هشمقا  هعتما و  هدومنن ، فرـصت  ار  باود  هحلـسا و 
دـیامن و تعجارم  هبّیط  هنیدـم  هب  هک : داتـسرف  ماغیپ  هشیاع  دزن  رتشا  کلام  ساـبع و  نب  بوحـصم  هب  تخاـس و  طوسبم  هدـلب  نآ  یلاـها 
زا ار  وت  يوریمن ، رگا  هک : داتـسرف  ماغیپ  نسح  ماما  بوحـصم  هب  هاگنآ  دـشن . یـضار  دومن ، حـیاصن  هتفر  دوخ  سپ  دومنن . لوبق  هشیاع 

جاودزا
،ص:409 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

لاغتـشا رافغتـسا  هب  دوب  ات  دـیدرگ و  هنیدـم  هجوتم  لامها  نودـب  هشیاع  سپ  ینادیم . وکین  وت  هعقاو  نیا  تقیقح  مرآیم و  نوریب  ربمغیپ 
.« دومنیم

- دهاوخ هکره  هتشگ ، روطسم  لیاضف  باب  رد  لیصفت  لیبس  رب  هشیاع  شیپ  نسح  ماما  نداتسرف  ریما و  ندرب  فیرشت  هصق  دیوگ : فلؤم 
. دیامن هظحالم  روکذم  باب  رد  دوش ، فقاو  یغبنی - امک 

: تبقنم

رکذ مقر  هتـسجخ  نایب  نانب  ملق و  نانـس و  نابز  هب  راثآ  بیاجع  ناظفاحم  رابخا و  هکرعم  نادـهاجم  : » هک تسا  روطـسم  ریّـسلا  بیبح  رد 
، نافلاخم عفد  تهج  هنع - هّللا  یـضر  ناـفع - ناـمثع  هک  ناوا  نآ  رد  هک : دـناهدومن  ریرقت  ریرحت و  نینچ  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  ناـیغط 

: تفگ هدش  یقالم  رابحالا  بعک  اب  هیواعم  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  رد  يزور  دوب ، هدیبلط  دوخ  لاّمع 
هیواعم ریزگان . تسا  يرما  ریدـقت  بسح  هب  هثداح  نیا  عوقو  تفگ : بعک  دـنناسر . لتق  هب  ار  نامثع  هدومن ، موجه  فالخ  لها  مسرتیم 
نامثع زا  دعب  تفگ : بعک  مراد . یعرم  صالخا  طیارـش  وا  هب  تبـسن  تفای ، دهاوخ  رارق  هک  رب  تفالخ  وا  زا  دـعب  هک  منادـب  رگا  تفگ :
هتـشک نامثع  نوچ  دـینادرگ . صیرح  عمط  رد  ار  وا  نخـس  نیا  مرجال  رایـسب . شزیرنوخ  زا  سپ  اـما  دوب  دـهاوخ  ررقم  وت  رب  بصنم  نیا 

ضیرحت و تیالو  هاش  تفلاخم  رب  هتـسویپ ، يو  هب  دنتـشاد  هنیـس  رد  هنیرید  هنیک  هیربلا  ریخ  ّمع  نبا  زا  هک  هیما  ینب  يامظع  زا  یموق  دش ،
. دنادرگ دساف  تساوخ  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  ار  نایماش  دیاقع  تشامگ و  تسایر  بلط  رب  تمه  وا  دندومن و  بیغرت 

نامثع لـتق  هک  دـندرکیم  رهاـظ  ناـنچ  مدرم  اـب  هدرب  قشمد  عماـج  دجـسم  هب  ناـمثع  دولآنوخ  نهاریپ  هعمج  ماـیا  هک : دومرف  نیارباـنب ،
دنماشاین درـس  بآ  هک  دندروخ  دنگوس  هاش  نازرابم  هک  دومن  هغلابم  ردقنآ  باب  نیا  رد  هیواعم  هتفای . عوقو  بلاط  یبا  نب  یلع  هدومرفب 

قـشمد هب  نیطـسلف  زا  دوب ، ریظنیب  ریوزت  رکم و  نف  رد  هک  صاع  ورمع  لاوحا ، نآ  لـالخ  رد  دنـشکن . ماـقتنا  اـت  دـنباوخن  مرن  رتسب  رب  و 
نیا نراقم  دـیدرگ و  دـکؤم  داحتا  دـعاوق  نیبناجلا  نیب  درک و  تعیب  هیواعم  اب  هرـصب  تموکح  عمط  هب  هدـیدرگ  هنتف  لها  ّدـمم  هدیـسر ،

تعباعتم تعیابم و  تهج  هب  تفر و  هیواعم  دزن  تشاد ، مهوت  نازمره  لتق  ببـس  هب  نینمؤملا  ریما  زا  هک  باّـطخ  رمع  نب  هّللا  دـبع  لاـح ،
لاعتم دزیا  لوسر  یـصو  اب  لاتق  رما  رد  هتـسب ، رمک  شتمدـخ  هب  نایماش  عیمج  سپ  تفای . مامت  یقنور  هیواعم  راکبان ، راـک  سک  ود  نیا 
رایـسب هاپـس  ینامز  كدنا  هب  هدش  هلتاقم  هلباقم و  بابـسا  بیترت  مامتها ، ماقم  رد  مالکالام  یعـس  مامت و  ّدـج  هب  هیواعم  دـندومن و  قافتا 

. دروآ مهارف 
،ص:410 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

، دـیاشگیم دوخ  يور  رب  تلالـض  باوبا  دـیامنیم و  كولـس  نایـصع  قیرط  هب  هیواـعم  هک  دیـسر  نینمؤملا  ریما  فیرـش  عمـس  هب  نوچ 
موقرم قاروا  فیاحص  رب  دنمدوس  حیاصن  دنبلد و  ظعاوم  رابرهوگ  کلک  كون  هب  داتسرف و  قشمد  هب  راذگنخس  نالوسر  تّرک  نیدنچ 

نانچمه هدرکن و  رثا  الـصا  ناشنتیاده  تاملک  نآ  لام 6314224خ0 46 خ  هاج و  هزوجع  هتفیـش  نآ  رد  اما  تشاد  لاسرا  هدـینادرگ ،
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نانخـس ییایحیب  کلک  هب  نیملـسملا  بوسعی  بوتکم  باوج  رد  تبون  ره  درواـین و  ياـجب  تعاـطا  طرـش  دوب و  یغب  داـنع و  ماـقم  رد 
يار رب  نوچ  دوـمنیم . تصخر  هدرزآ  ار  ریما  نادـصاق  هدوـمن ، تبـسن  نینمؤـملا  ریما  ماّدـخ  هب  ار  ناـمثع  نوـخ  هتخیر  هتـشون ، تشرد 

توادـع هدام  عطق  تسین و  ریذـپتروص  رادـبآ  غیت  کیرحت  زجب  هیواعم  عازن  شتآ  يافطنا  هک  تشگ  رهاـظ  اـیلوا  ناطلـس  يارآناـهج 
ياـمزآمزر و ناریلد  هک  داتـسرف  نیمارف  کـلامم  بناوج  فارطا و  هب  نیارباـنب  ین ، رـسیم  نانـس  فیـس و  لامعتـسا  هب  زج  ناـیماش  هملظ 

هدـید هک  تشگ  عمج  يرکـشل  هفوک  هدـلب  رد  ینامز  كدـنا  هب  دنباتـش . تمارک  هیلع  هبتع  تماما و  هنیـس  هدـس  هب  ياسرفنهآ  ناعاجش 
هاگنآ دومنیم . بجعت  هتفرگ ، نادـند  هب  تریح  تشگنا  ناشیا  تعاجـش  لاـمک  زا  ماـشآنوخ  مارهب  دوب و  هدـیدن  نآ  ریظن  ریپ ، نودرگ 

دـمح و يادا  زا  دـعب  هدـمآرب  ربنم  رب  دـندوب ، عمتجم  هفوک  دجـسم  رد  لفاحم  نانیـشنردص  لیابق و  نآ  رادرـس  هک  يزور  هانپتیالو  هاش 
: هک دنار  نایب  تحاصف  نابز  رب  یهانپتلاسر  ترضح  تعن  یهلا و  يانث 

هک دـیرآ  اجب  مامت  مامتها  یغب  لها  هبراحم  رد  دـیراد و  فورـصم  مالظ  باحـصا  علق  ماـش و  رارـشا  عفد  رب  هیلاـع  ممه  ساـّنلا ، اـهیا  اـی 
وت تعباتم  نماد  زا  تسد  میراد ، ندب  رد  ناج  ات  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هتساخرب  رتشا  کلام  هاگنآ  نیملسم . نالتاق  دنانید و  نانمشد 

ییامرف هجوت  هبراحم  هب  عمج  رطاخ  هب  هک  دیاب  میرادن . زیاج  ریصقت  ریخأت و  لآمتبکن  يادعا  هب  لادج  لاتق و  رما  رد  مینادرگن و  هاتوک 
نب يدع  هدابع ، دعس  نب  سیق  فینح ، نب  لهـس  رـسای ، رامع  لثم  سلجم  نآ  نایعا  زا  یعمج  سپ  ییامنن . لامها  ماش  هملظ  هلتاقم  رد  و 

رطاخ نوچ  دـندومن . تبغر  راهظا  تلالظ  لها  هبراحم  هب  هدروآ  نابز  رب  هدیدنـسپ  تاملک  رتشا  کلام  تیوقت  هب  مهریغ ، یئاط و  متاـح 
ترـصن تیار  هدومن ، نییعت  شیوخ  تباین  هب  ار  يراـصنا  دوعـسم  وبا  نینمؤملا  ریما  تفرگ ، رارق  تمیزع  نآ  ياـضما  رب  رغاـصا  رباـکا و 

هک درم  رازه  دون  ناکم  نآ  رد  تخاس و  هاگرکشل  ار  هلیخن  دنچ  يزور  دومرف . تضهن  نیثالث  ۀّتس و  هنس  لاوش  رخآ  رد  هتخارفارب ، تیآ 
چوک سپ  دندمآ ؛ عمج  تیالو  هاش  تیامح  ّلظ  رد  دندوب ، ناوضّرلا  تعیب  باحصا  زا  رفن  دصتشه  ردب و  لها  زا  رفن  داتشه  هلمج  نآ  زا 

لزانم و عطق  ماش  هار  رد  نادرم  هاـش  هک  ناوا  نآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  ناـنچ  یفوک  مثعا  خـیرات  زا  و  دـش . ناور  ماـش  بوص  هب  هدومرف 
عوقو تمس  لیاسر  لسر و  لاسرا  هیواعم ، ترضح و  نآ  نایم  رگید  تبون  دومرفیم ، لحارم 

،ص:411 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: لاونم نیا  رب  تفای  لوصو  یبوتکم  هیواعم  بناج  زا  دوب ، مالّسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  رکشل  هقر  یحاون  هب  هک  یتقو  رد  تفریذپ و 

دومن و مایق  تلاسر  رما  مزاول  هب  وا  دومن و  شیوخ  یحو  طبهم  هدیزگرب ، ار  یفطـصم  ایارب  هفاک  نایم  زا  یلاعت - كرابت و  دزیا - دـعب  اما 
رد دندروآ و  اجب  يراکتمدخ  صالخا و  مسارم  شتمزالم  رد  هک  دومرف  تیانع  هتسیاب  ناریهظ  هتسیاش و  ناریزو  راصنا  رجاهم و  زا  ار  وا 
نآ توف  زا  دعب  هک  دوب  قیدص  رکب  وبا  بابحا  نیرتلماک  باحـصا و  نیرتلضاف  دندرک و  لذـب  هلیمج  یعاسم  تعیرـش ، ساسا  دـیهمت 

فلاخم ار  رمع  رکب و  وبا  هشیمه  وت  و  نافع . نب  نامثع  هاگنآ  باّطخلا ، نب  رمع  وا  زا  سپ  دومن و  مایق  تفـالخ  ماـهم  ماجنارـس  هب  رورس 
دعاوق تشاد ، تبارق  وت  اب  هک  نامثع  اب  دندرک ، لقن  رارقلا  راد  هب  راوگرزب  ود  نآ  نوچ  يدومنیم و  كولـس  توادع  قیرط  رد  يدوب و 
فارطا زا  يدـیناشوپ و  لامعا  حـیابق  سابل  ایارب  رظن  رد  ار  وا  لاعفا  نساحم  هتـشاد ، زیاج  محر  هلـص  عطق  يدـینادرگ و  دّـکؤم  تفلاـخم 

هناخ رد  دوخ  دنتشگ و  وا  لتق  دصاق  ات  يدیبلط  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  راربا - دّیـس  مرتحم  میرح  هب  رایـسب  هدایپ - راوس و  تیالو -
هک لازیال  میرک  لالج  تمظع و  هب  مروخیم  دنگوس  دش و  هتخیر  شنوخ  ات  یتسبرب  مولظم  هفیلخ  نآ  ترهاظم  دادـما و  باوبا  هتـسشن ،

كرت دنتـشذگیمن و  رد  وت  تراشا  زا  يداشگیم ، تحیـصن  هب  نابز  هدز  اغوغ  لها  رب  گناب  یتساخیمرب و  ناـمثع  تنواـعم  هب  وت  رگا 
یماـمت زورما  هک  تـسا  نآ  يدوـب ، یـضار  موـحرم  هـفیلخ  نآ  لـتق  هـب  وـت  هـکنآ  رب  لـیلد  و  دنتـشکیمن . ار  باـنج  نآ  هدرک ، یلوـضف 

نورقم نامثع  نتـشک  هب  وت  ياضر  رگا  يرآیم . اـجب  ماـعنا  ناـسحا و  عاونا  ناـشیا  هب  تبـسن  يرادیم و  مرکم  زیزع و  ار  وا  ناگدنـشک 
ار و وت  الا  میاشگ و  تقفاوم  باوبا  هتفاتـش ، وت  تمدـخ  هب  هاگنآ  میامن . صاصق  اـت  یتسرف  نم  شیپ  هتفرگ  ار  وا  نـالتاق  هک  دـیاب  هدوبن ،

. مالّسلا و  ریشمش ؛ رگم  نم  کیدزن  تسین  ار  وت  نارای 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 333 

http://www.ghaemiyeh.com


: تشون باوج  بجوم  هب  دیسر  رشبلا  ریخ  یصو  راونا  رظن  هب  همان  نیا  نوچ 
هب يدوب  هتشون  تلالض  بابرا  تیاده  تلاسر و  غیلبت  تهج  یفطـصم  دّمحم  يافطـصا  باب  رد  هچنآ  تفای . لوصو  وت  بوتکم  دعب ، اما 

ینغتـسم زاتمم و  ناربمغیپ  ریاس  زا  ناسحا  فطل و  دیزم  هب  ار  هدوتـس  دّیـس  نآ  تّزع  ترـضح  هک  ۀـّنملا  دـمحلا و  هّلل  و  تسویپ . حوضو 
ترـصن رفظ و  نید  يادعا  رب  دـیناسر و  افو  هب  دوب  هدرک  يو  اب  هک  يدـیعاوم  هداد ، صاصتخا  رتاوت  هب  دـینادرگ و  7314224خ0 47 خ 

هک دـیآیم  بجع  وت  زا  ارم  هدوزفیب . شناعباعتم  رد  امویف  اموی  تخاـس و  روهـشم  ملاـع  برغ  قرـش و  رد  شلیمج  رکذ  دومرف و  تمارک 
یلثم تروص  نیا  رد  وت  لثم  يرامـشیم ! ام  رب  هدـینادرگ ، صوصخم  نادـب  ار  ام  هناحبـس  قح  هک  یتمعن  يرآیم و  ملق  رد  ار  ینعم  نیا 
رگم ییوـجیم ؟ هچ  رارکت  نیا  زا  ییوـگیم و  تحلـصم  هچ  هب  اـم  اـب  نخـس  نیا  دنتـسرف ! ناـمرک  هب  هریز  نیرحب و  هب  اـمرخ  هک  تـسا 

نب یلع  اب  هّللا ! ناحبس  ماهتخانشن ! ار  يوفطصم  ناکم  ّومس  نأش و  ّولع  لامک  هکنآ  ای  هتشگ  شومارف  نم  رطاخ  رب  لاوحا  نیا  هک  يرادنپ 
نایب جاتحم  هک  تسا  رتروهـشم  نآ  زا  ناربمغیپ  متاخ  نأش  ّولع  و  دوب ، گرزب  ربمغیپ  یفطـصم  دـمحم  هک  تفگ  ناوت  هنوگچ  بلاط  یبا 

! تسا مهم  هچ  نخـس  نیا  اب  ار  وت  دوب ، ثلاث  نامثع  رمع و  وا  زا  دعب  دوب و  رکب  وبا  باحـصا  نیرتلـضاف  هک  يدوب  هتـشون  هچنآ  اما  دشاب !
هک اریز  دوب ؛ ام  قیدص  دوب ، قیدص  رکب  وبا  نایز ؟ هچ  ار  وت  دـندوب ، لاعفا  دـب  رگا  دوس و  هچ  ار  وت  دـندوب ، راکوکین  رمع  رکب و  وبا  رگا 

قرف لطاب  زا  قح  ام  يارب  هک  اریز  تسام ؛ قوراف  زین  رمع  سایق  نیا  رب  درکیم و  قیدصت  ار  ادعا  نالطب  تلاهج و  ام و  تقیقح  فرش و 
َّنِإ : » هک دیآ  ودب  رش  ررش  دوب ، لامعا  هدوتسان  رگا  دبای و  نتشیوخ  يازج 8314224خ0 48 خ  دوب ، لاعفا  هدیمح  رگا  نامثع  دومنیم و 
ارچ ار  ناگتشذگ  نخس  يراک و  هچ  رب  وت  هک  دنه  رـسپ  يا  هد  ربخ  ارم  9314224خ0 49 خ  ٍمیِحَج ». یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَأـْلا 

دالوا اقلط و  هک  ینادیمن  اما  يرآیم ؟ ملق  رد 
،ص:412 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ینانخس يراد و  هاگن  دوخ  دح  هکنآ ، تبسانم  تسین ؟ لخد  لاجم  راصنا  رجاهم و  لاعفا  لامعا و  رد  ار  بازحا  تاّیرذ  بازحا و  اقلط و 
یمامت نیرتلضاف  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم - دمحم  هک  نینچمه  یلاعت ، هّللا  تمعنب  يراین  نابز  رب  تسا ، هزادنا  زا  هدایز  هک 
دیدرگ صوصخم  فرش  هب  دیسر  تداهش  تداعـس  هب  ام  زا  سکره  هک  ینیبیمن  تسا . لیـضفت  راصنا  رجاهم و  هلمج  رب  ار  ام  تسایبنا ،

. دنناوخ ۀّنجلا  یف  راّیط  ار  رفعج  مردارب  دنیوگ و  ءادهّشلا  دیس  ار  هزمح  نم  ّمع  تسین . لصاح  هبترم  نآ  ار  وا  ریغ  هک 
سفن هیکزت  زا  ار  نامیا  لها  یلاعت  دزیا  رگا  و  قیاف . امـش  رفاک  رب  رفک  رد  ام  رفاک  دـنحجرا و  امـش  ناناملـسم  رب  مالـسا  رد  ام  ناناملـسم 

، دونـشیم یناملـسم  ره  هک  یهجو  رب  مدروآیم  ملق  رد  دوـخ  تیب  لـها  لـیاضف  بقاـنم و  زا  ياهمـش  بوـتکم  نیا  رد  دوـمرفیمن ، یهن 
. مهد وت  دای  هب  نآ  زا  یضعب  هتشگ ، شومارف  ار  وت  نم  هروفوم  رخافم  هروهشم و  رثآم  رگا  دومنیم . نادب  فارتعا 

، دناهتفای میدقت  وت  رب  تیثیح  همه  زا  هک  ياهرمز  اب  میوگ . وت  اب  قحلا  ۀـملک  هک  رایم  نآ  رب  ارم  رادزاب و  راک  نیا  زا  تسد  دـنه ، رـسپ  يا 
مدرم اب  هک  تسا  نآ  ثعاب  ملح  لامک  میرادن و  قیالخ  ریاس  مکح  میراگدیرفآ و  عیانص  عیادب و  زا  ام  هک  نادب  نکم و  تاواسم  يوعد 
گس تسام و  زا  فانم  دبع  نب  مشاه  امش ؛ زا  هنوعلم  هرجش  تسام و  زا  تیاده  ةوکشم  مییامرف . كولس  طالتخا  قیرط  مییامنب و  لاجم 

ربمغیپ دیرط  تسام و  زا  تشهب  رایط  امـش و  زا  بذکم  باذک  تسام و  زا  بلطملا  دبع  دمحلا  ۀبیـش  تسامـش ؛ زا  هیما ) ینعی   ) قالخادب
زا بطحلا  ۀلاّمح  هلیمجلا  ّما  تسام و  زا  نیملاعلا  ءاسنلا  ةدیس  امش ؛ زا  راربا  دیس  تنس  نمـشد  تسام و  زا  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  امـش ؛ زا 

. امش
ار تعامج  نآ  هک  دـیامنن  هدیدنـسپ  نم  زا  ینک و  نامثع  نوخ  بلط  هک  دـسریمن  ار  وت  يدوب ؛ هتـشون  نامثع  هلتق  باب  رد  هک  یلـصف  و 

توق نامثع  دالوا  زا  نم  هک  ییامنیم  يوعد  وت  رگا  دنشاب و  ّقحم  دنبلط ، ار  دوخ  ردپ  ناگدنشک  نامثع  نادنزرف  رگا  متـسرف و  وت  شیپ 
هب ار  نامثع  ناگدنـشک  هاگنآ  ینک . تقفاوم  دـناهدومن  قافتا  راصنا  رجاهم و  رباـکا  هک  يرما  رد  هکنآ  قیـال  مراد ، رتشیب  غیت  تنکم و  و 

تنـس یهلا و  باـتک  مکح  بجوم  هب  هیـضق  نآ  اـت  ياـمنارف  يراد ، باـب  نآ  رد  هک  یتجح  ياـشگب و  يوعد  ناـبز  هدروآ ، نم  روضح 
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نخس نیا  زا  ریـشمش ، رگم  نم  کیدزن  تسین  ار  وت  نارای  ار و  وت  هک  يدوب  هتـشون  همان  رخآ  رد  هچنآ  رگید  و  دبای . لصیف  یهانپتلاسر 
زا تشپ  گنج  رد  دندیـسرت و  ریـشمش  زا  بلطملا  دـبع  دالوا  هک  يدـید  یک  يدینـش و  هک  زا  وت  داـبکالا ، ۀـلکآ  نباـی  متـشگ ! بجعتم 

لاخ و ردارب و  نوخ  رد  زونه  نآ  ياهتـسد  هک  ینیب  اهریـشمش  ات  مسر  وت  هب  هک  نک ، فقوت  نادنچ  نکم و  لیجعت  دناهدینادرگ ! نمـشد 
رگا ددرگ و  وـت  هدـهاشم  نیقی  باـبرا  نید و  باحـصا  میارغ  يدرگ ، مزهنم  هکرعم  نآ  رد  رگا  تسوـت . فالـسا  رداـم و  مع  وـت و  دـج 

. نیحلاّصلا هّللا  دابع  یلع  مالّسلا  0414224خ0 50 خ و  َنُوِبلَْقنَُمل ؛ انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  درادن . نایز  ار  ام  تقیقح  دشاب ، ار  وت  ترصن 
رد هنوگچ  دیوگ و  هچ  دنک و  هچ  تسنادن  دیچیپ و  دوخ  رب  هتـشگ ، ددرتم  ریحتم و  دیـسر ، هیواعم  هب  بولـسا  تیاده  بوتکم  نیا  نوچ 

. درک ناور  نینمؤملا  ریما  کیدزن  هدروآ ، ملق  رد  تیب  نیا  رمالا  رخآ  دیوپ ! باطخ  نآ  باوج  قیرط 
: رعش

ْنَم يِدـْهَت  َکَّنِإ ال  : » تشون باوج  رد  هیآ  نیا  بآمتیالو  هاـش  باـقرلا و  برـض  یلکلاـب و  نعط  ریغباـتع  ساـیق  کـنیب  ینیب و  سیل 
1414224خ0 51 خ. َنیِدَتْهُْملِاب » ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ 

،ص:413 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رفظم هاپـس  زا  یموق  اب  ار  یناه  نب  حیرـش  رـصن و  نب  دایز  تشذـگ ، تارف  بآ  زا  هدومرف  چوک  هقر  هیحان  زا  نینمؤملا  ریما  نوچ  هصقلا ،

ناخروم رثکا  تیاور  هب  دومرف . نامرف  ماش  دونج  عامتجا  هب  هدینش  ترـضح  نآ  لوصو  برق  ربخ  هیواعم  هدینادرگ و  رکـشل  همدقم  ءاول ،
. تشاد لاسرا  همدقم  رد  راکیپ  نادیم  نادرم  زا  ریثک  یعمج  اب  ار  یملس  روعالا  وبا  هدمآ  تکرح  رد  قشمد  زا  راوس  رازه  تسیب  دص و  اب 

یلاع ماما  دومن . تشاد  هضرع  نینمؤملا  ریما  اب  لاح  تیفیک  دـید ، هدایز  دوخ  عابتا  زا  ار  وا  هاپـس  دیـسر ، روعـالا  وبا  کـیدزن  داـیز  نوچ 
دعب داتفا و  قافتا  بعـص  یبرح  روعالا  وبا  وا و  نایم  تسویپ ، دایز  هب  کلام  نوچ  دینادرگ . رتشا  کلام  هدهع  هب  ماهم  نآ  ماجنارـس  ماقم 
نبا دش و  قحلم  هیواعم  هب  هدومن  رارف  کلام  غیت  میب  زا  روعالا  وبا  داهن ، ماش  کلم  هب  يور  باتفآ ، ینعی  باستنا  یقرش  رادهپـس  هکنآ  زا 
لزنم نادب  بلاغلا  هّللا  دسا  بناج  نآ  زا  دینادرگ و  رومأم  تارف  بآ  تظفاحم  هب  ار  روعالا  وبا  هتشگ ، هجوتم  نیفص  فرط  هب  نایفس  یبا 

داتـسرف و هیواعم  دزن  تلاسر  مسر  هب  ار  ناحوص  نب  ۀعـصعص  تفای ، ربخ  بآ  عنم  زا  نوچ  دـمآ . دورف  هیواعم  رکـسعم  ربارب  رد  هدیـسر ،
تراشا هک  دیاب  تسا 2414224خ0 52 خ ؛ رتمهم  بآ  تظفاحم  زا  میاهداد ، بآ  نآ  يارب  زا  اهغیت  اـم  هک  هیـضق  لـصیف  هک : داد  ماـغیپ 

هب مهم  نیا  رد  هیواـعم  تخادرپ . تلاـسر  يادا  هب  هتفر ، هیواـعم  سلجم  هب  هعـصعص  دـننکن . عـنم  نتفرگ  بآ  زا  ار  نایرکـشل  اـت  ییاـمرف 
هکنآ لاح  درب و  یگنشت  تارف  بآ  رانک  رب  رثوک  یقاس  هکنآ  نامگ  ار  وت  هیواعم ، يا  تفگ : صاع  ورمع  درک . تروشم  دوخ  باحصا 

هلتق مدرم  نیا  رثکا  تفگ : هبتع  نب  دـیلو  لاـحم ! لاـیخ  یهز  لـطاب ! روصت  یهز  دـشاب . وا  رادـتقا  هضبق  رد  قارع ، بآـمرفظ  لویخ  هینغا 
لیم دیلو  نخـس  هب  هیواعم  مییامن . باذع  یگنـشت  هب  ار  ناشیا  هکنآ  نسحتـسم  دنتفرگزاب . نامثع  زا  بآ  زور  دـنچ  ناشیا  هک  دـنانامثع 
کی ياهب  رثا  ترصن  رکسعم  رد  هدش ، باتیب  بآ  نادقف  هطساو  هب  ریما  رکشل  نافیعض  دینادرگزاب . دوصقم  لینیب  ار  هعـصعص  دومن و 

بآ تهج  هب  ار  مدرم  ضیقنت  ثیدح  هتفاتـش ، نینمؤملا  ریما  تمزالم  هب  سیق  نب  ثعـشا  رتشا و  کلام  مرجال  دیـسر . مرد  هس  هب  کشم 
يارحص هدروآرب ، راکبان  نافلاخم  زا  رامد  رادبآ  غیت  برض  هب  هظحل  نیمه  میبای ، تصخر  تفالخ  فقوم  زا  رگا  دنتفگ : هتشاد  ضورعم 
شورخ رد  رحب  دـننام  رارج  درم  رازه  هد  اب  ثعـشا  کـلام و  دومرف  تزاـجا  تیـالو  هاـش  مینادرگ . نوحیج  هنومن  ناـشیا  نوخ  زا  نیفص 

. دـنتفرگ شیپ  مازهنا  قیرط  ماش  ناراسنوگن  دـنداد و  باهتلا  لاتق  شتآ  بآ  رانک  رب  هداهن ، روعالا  وبا  رب  يور  داـب  قرب و  ناـسب  و  دـمآ .
. دنتخاس ماجنا  تداعس  مایخ  برضم  ار  بآ  رانک  تغارف  تیاغ  رد  بآمترصن  هاپس 

يوربآ زگره  وا  تفگ : ورمع  هن ؟ ای  دـهد  بآ  ام  هب  تسیچ ؛ یلع  هرابرد  وت  نظ  تفگ : صاع  ورمع  هب  هداتفا  بارطـضا  هجل  رد  هیواـعم 
دواد دـیز و  نب  لتاقم  لثم  تلود  ناکرا  زا  سک  هدزاود  تلاجخ  تیاغ  زا  هیواـعم  دـیامرفن . عنم  بآ  نتفرگ  زا  وت  دـننام  دزیرن و  تورم 

رهپس رهم  نآ  دزن  يرکب 
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،ص:414 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یهلا و يانث  يادا  هب  نایب  تحاصف  نابز  هدـش ، علطم  ناشیا  تلاسر  نومـضم  رب  نینمؤملا  ریما  دـنیامن . بآ  سامتلا  هک  داتـسرف  رورپنید 

نب لتاقم  دش . میهاوخن  عنام  بآ  نتفرگ  زا  ار  یـسک  ام  دومرف : هدـینادرگ ، نیبم  شیوخ  رخافم  زا  ياهمـش  داشگب و  یهانپتلاسر  دورد 
نایماش ریاس  دندومن و  فقوت  شتمدخ  رد  هدز ، تبانا  هبوت و  نماد  رد  تسد  هتشگ ، باریـس  ریما  ظعاوم  تاحـشر  زا  يرکب  دواد  دیز و 

، تجح مازتلا  تهج  تّرک  دنچ  روکذم ، هعقاو  زا  دعب  هک  هتسویپ  توبث  هب  دندیناسر . هیواعم  هب  ار  بآ  هقیاضم  مدع  ربخ  هتـشگزاب ، موش 
رب قباس  روتـسد  هب  هیواعم  دومن و  تلالد  میقتـسم  طارـص  میدـق و  هداج  هب  ار  وا  هداتـسرف ، هیواعم  دزن  لیاسر  لسر و  تبقنم  تیالو  هاـش 

درک و مسقنم  مسق  تفه  رب  ار  دوخ  عابتا  هتخادرپ ، هاپـس  هیبعت  هب  راچان  دشن ، بترتم  دیون  دیدهت و  رب  هدیاف  نوچ  دوب . مدقتباث  تلالض 
شیپ ار  یصخش  یشخب  ره  رب  درک و  شخب  تفه  ار  دود  تواقـش و  دونج  زین  هیواعم  سایق  نیا  رب  دینادرگ . ریما  ار  یـصخش  مسق  ره  رب 

. تخاس ور 
: يونثم

دای درک  نینچ  نیّفص  رابخا  زداهن  ملاع  خیرات  هک  خّروم 
قاقش ملظ و  باحصا  داشرا  زقارع  شیج  دیمون  تشگ  نوچ  هک 

ناشنترصن مالعا  تخارفاربناکم  یلاع  دیشروخ  هک  یحابص 
ماش زورهیس  هاپس  مزر  هبماقتنا  رفظ  غیت  درک  مَلَع 

بسن مان و  هب  یشیرق  یلعبرع  کلم  هاش  فجن  ریما 
رس دیهان  جات  زا  تسارایبرمک  تمارک  قاطن  زا  تسبب 
نت دیشوپب  لّکوت  عرد  زنکشنمشد  تایار  تخارفارب 

راقفلاوذ هضبق  رد  تسد  دزبراگدرورپ  ظفح  زا  درک  رپس 
باتش وا  درک  زیدبش و  هب  دمآربباکر  رد  رفظ  ياپ  دروآرب 

قافن بیع  يراع ز  دندوب  هکقارع  شیج  هلمج  شترصن  ِیپ 
هرز هتـسب و  ناـیم  رب  یمرـشیب  غـیت  زین  هیواـعم  بناـج  نآ  زا  فـک و  هـب  رجنخ  زرگ و  هـمه  هتفرگفـص  دندیـشک  نیّفـص  يارحـص  هـب 
یغب لها  ریاس  هدش و  راوس  نالذخ  دانع و  بکرم  رب  هتفرگ ، تسد  رب  تحابق  نانس  هدنکفا و  شود  رب  تحاقو  رپس  هدیـشوپ و  یمرزآیب 

اغد و هشیب  ناریـش  فرط  ود  ره  زا  دندش و  برح  هجوتم  هتـشذگ ، رد  اساؤم  ارادم و  دح  زا  هدـش ، لمکم  حلـسم و  شتمزالم  هب  مالظ  و 
، اجیه يایرد  ناگنهن 

: يونثم
دنتخات  نیک  ِنادیم  هب  سپ  نآ  زادنتشارفارب  ناشخرد  شفرد 

فالغ زا  لادج  غیت  دندیشکفاصم  رهب  هدرک ز  زیت  نانس  ،ص:415  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دنکف ». ملاع  ناکرا  رد  لزلزتدنلب  دمآرب  ناروتس  لیهس 

رارق دوخ  مـالعا  هیاـس  رد  هیغاـی 3414224خ0 53 خ  هفیاـط  هیجاـن و  هقرف  زور  نآ  رد  نوـچ  : » هک تـسا  روطـسم  ءافـصلا  ۀـضور  رد  و 
ربارب رد  هتـسنادان  لاثآ  ماش  رکـشل  زا  دیبلط و  زرابم  هداهن ، نادیم  رد  مدـق  لاثآ  نب  لجح  هب  موسوم  یـصخش  لآمرفظ  هاپـس  زا  دـنتفرگ ،

ود ره  زا  سپ ، دنتـسویپ . دوخ  هاپـس  هب  کیره  هتخانـش ، ار  رگیدکی  هداتفا  نیمز  يور  رب  نیز  تشپ  زا  هتخیوآ ، مهرد  رـسپ  ردپ و  هدمآ ،
، هدـمآ نادـیم  هب  باّطخ  رمع  نب  هّللا  دـبع  رگید  زور  دـنتخاس . لگ  رگیدـکی  هکرعم  نوخ  زا  ار  كاـخ  هتـشگ ، هتـشک  ریثک  عمج  فرط 
، هداد نیکـست  ار  دوخ  دنمجرا  دنزرف  بلاغلا  هّللا  دسا  دومن ، نتفر  مزع  نوچ  هیفنح  دمحم  دناوخ و  تزرابم  هب  ار  هیفنح  دّـمحم  هدازهاش 
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هراشا هب  دوب ، دنه  مالغ  هک  ثیرح  مّیس  زور  درک . رایتخا  رارف  شافخ  نوچ  هدرواین ، راقفلاوذ  راونا  بات  وا  دیدرگ . هّللا  دبع  هجوتم  دوخ 
راوبلا راد  هب  راقفلاوذ  برـض  کی  هب  هدومرف  هجوت  وا  بناـج  هب  راّرک  ردـیح  دومن . نینمؤملا  ریما  بلط  هدـمآرد ، نادـیم  هب  صاـع  ورمع 

ياههماج ات  داد  بیرف  هبوغرم  دیعاوم  هب  ار  يرارفلا  تدعسم  نب  هّللا  دیبع  صاع  ورمع  هتـشگ ، لولم  نوعلم  نآ  لتق  زا  هیواعم  داتـسرف و 
دایرف تدعـسم  نبا  دـنز ، شقرف  رب  هک  دیـشکرب  راثآ  زاجعا  راقفلاوذ  رارک  ردـیح  نوچ  تفاتـش . نادرم  هاـش  هلباـقم  هب  هدرک  رب  رد  ار  وا 

زا تسد  ترـضح  نآ  داتـسرف . وت  هبراحم  هب  هدیناشوپ  نم  رد  ار  دوخ  توسک  رکم  هب  وا  متـسین . هیواعم  نم  نینمؤملا ، ریما  ای  هک  دروآرب 
وت هکنانچمه  هیواعم ، يا  تفگ : وا  درک ، باتع  باطخ و  زاغآ  دنه  نبا  تفر . هیواعم  دزن  هدومن ، تدواعم  تداعسیب  نآ  تشاد . زاب  وا 

.« مهاوخیم شیوخ  تایح  زین  نم  يرادیم ، تسود  ار  دوخ  ناج 
هّللا قلخ  یلع  تقفش  ياضتقم  هب  ریما  داتسرف . نادرم  هاش  هبراحم  هب  ار  ینوکس  ورمع  مراهچ  زور  : » هک تسا  روطسم  یـصقا  دصقم  رد  و 

ار وا  هتفگ ، هّللاب  ّالا  ةوق  لوح و ال  هملک ال  درکن ، لوبق  هتفرگ  نوخ  نآ  نوچ  دومن . تیاده  قیرط  كولس  هب  ار  ورمع  تسخن  تشاد ، هک 
نیمز رب  هداد  ناج  سپ  مدـیدرگ . نامیـشپ  هدـید ، ار  منهج  راـن  هّللا  و  تفگ : هدروآرب  داـیرف  ورمع  نک ، رظن  دومرف : هتـشادرب  هزین  رـس  هب 

. داتفا
: تیب

رابتداعس لگ  تلود  گرب و  ترصن  تسا و  خاش  رفظار  وک  شاهزین  لخن  تسا  حتف  نشلگ  لاهن 
هیواعم بناج  هب  نینمؤملا  ریما  رکـشل  زا  دوخ  موق  اب  تشاد  ماش  رد  هک  یلام  رباـنب  دوب ، عیبر  هلیبق  رادرـس  هک  دـلاخ  نب  ةریغم  مشـش  زور 

تروص هدمآ ، ریما  تمدخ  هب  وا  يابرقا  زا  یضعب  تفر و 
،ص:416 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ناشیوخ هب  هدوبر  رد  ار  وا  دیناسر و  هریغم  هب  ار  دوخ  هتفاکـش ، ار  نایماش  فوفـص  هلمح  کی  هب  بلاغلا  هّللا  دسا  دنتـشاد . ضورعم  لاح 
رگا دـنک و  فقوت  اـم  تیار  ّلـظ  رد  دـهاوخ  رگا  تسین . تجاـح  وا  ترـصن  هب  ارم  نونکا  امـش ، سیئر  کـنیا  تفگ : دـینادرگ و  قحلم 

.« میرادن هقیاضم  دشاب ، تواقش  لها  تبحص  لیام  شرطاخ 
رد تشاد ، زایتما  نالطب  تلاطب و  دـیزم  هب  نایـصع  باـبرا  رد  هک  نایفـس  وبا  مـالغ  رمحا  يزور  : » هک تسا  روطـسم  افـصلا  ۀـضور  رد  و 
وت نوچ  هک  داب  سک  نآ  رب  يدزیا  تنعل  تفگ : هدز ، يو  رب  گناب  ناحوص  نب  ۀعـصعص  دناوخ . تزرابم  هب  ار  نادزی  ریـش  هدمآ  نادـیم 

. دیسر تداهش  ّزع  هب  هتفاتش  رمحا  لاتق  هب  ایبنالا  متاخ  يالوم  نارقس  انثا ، نیا  رد  داتسرف . ادخ  ریش  هلباقم  هب  ار  یگس 
یلع ات  مدرگنرب  هّللا  تفگ ال و  یتسین . وا  وفک  وت  گس ، يا  دنتفگ : مدرم  دیبلط . نادیم  هب  ار  نینمؤملا  ریما  رگید  راب  مامت  رورغ  هب  رمحا 

اضعا و عومجم  هک  دز  شنیمز  رب  نانچ  هتـشادرب  هتفرگ  شیوزاـب  هداد ، فاـطعنا  نادـیم  فرط  هب  تمیزع  ناـنع  نینمؤملا  ریما  مشکن . ار 
توعد هبراحم  هب  ار  نیعجـشالا  ماما  هدمآ ، نادـیم  هب  دوب  فصتم  توق  تباهم و  هب  هک  هربا  نب  بیرک  سپ  تسکـش . مهرد  شناوختـسا 

. دش بیرک  هجوتم  تیالو  هاش  هاگنآ  دندیـشچ . تداهـش  تبرـش  هدومن ، مایق  رتخادب  نآ  هلباقم  رگیدـکی  بقاعتم  ثراح  عفترم و  درک و 
درک و دربن  یتعاس  هتفای ، تزاجا  سپ  میامن . مایق  نیعل  نآ  برح  هب  ات  یهد  يروتـسد  ارم  هک  مراودیما  تفگ : يدع  هّللا  دبع  انثا  نیا  رد 
: تفگ نیعل  نآ  درک . تحیصن  هدرک ، فیوخت  ترخآ  طخـس  تبرک  زا  ار  بیرک  هتـشگ ، رثأتم  نینمؤملا  ریما  وا  تبیـصم  زا  دش و  دیهش 
دومن و عفد  رپس  هب  ترضح  نآ  درک و  بلاغلا  هّللا  دسا  هلاوح  ریشمش  هتـشک و  ار  سک  رایـسب  وت  دننام  مراد  تسد  رد  هک  يریـشمش  نیا 
تسد و نآ  رب  نمـشد  تسود و  داتفا و  هاپـس  رب  میظع  هلغلغ  لاـح  نیا  هدـهاشم  زا  دـش . هراـپ  نیز  سوبرق  اـت  هک  دز  شقرف  رب  راـقفلاوذ 

يانبا زا  یکی  تشامگ . دوخ  ياج  هب  هیفنح  دمحم  هتشگزاب ، دوخ  فص  هب  نینمؤملا  ریما  دندرک و  نیسحت  نیرفآ و  نکـشنمشد  يوزاب 
وا بیاـن  نم  کـنیا  تفگ : هیفنح  دـمحم  تساـجک ؟ تشک ، ارم  ّمع  نبا  هک  يراوـس  تفگ : هدـمآ ، هیفنح  دـمحم  هلتاـقم  بیرک  ماـمعا 

. ماهداتسیا
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هلتاقم هب  بیرک  يابرقا  زا  نت  کیکی  نینچمه  دروآ و  لتق  هب  ار  وا  ریشمش  برـض  کی  هب  هیفنح  دمحم  درک . هلمح  يو  هب  مصخ  سپ 
409 ص :  تبقنم ..... : نتم 416  یفشک  يوضترم ، بقانم  دنتفات ». خزود  بناج  هب  نانع  شغیت  برض  هب  رفن  تشه  ات  دنتفاتش 

ریما هاگنآ  دنتـشگ . لوتقم  هدومن  تردابم  تیالو  هاش  تزرابم  هب  هیواعم  عاـبتا  زا  سک  هس  بیرک  لـتق  زا  دـعب  : » هّمغلا فشک  تیاور  هب 
هیواعم هب  مدرم  تشارفایم ؟ تعاجـش  ياول  نایب  تلالـض  نابز  هب  تشاگنیم و  ینالوط  ياههمان  هک  هیواـعم  تساـجک  تفگ : نینمؤملا 

تجاح وت  گنج  هب  ارم  هک  رادم  عقوت  نم  زا  نیا  دییوگب  تفگ : دناوخیم . تبراحم  هب  ار  وت  یلع  یضترم  دنتفگ :
،ص:417 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

قلطنا دومرف : نینمؤملا  ریما  دش . هراپ  ود  راقفلاوذ  برض  هب  هتفاتش  رارک  ردیح  لاتق  هب  دوب  شعابتا  هلمج  زا  هک  دواد  نب  ةورع  اما  تسین ؛
، هدـمآ ربارب  رد  رتشا  کلام  تساوخ . زرابم  هدـمآ ، هکرعم  هب  دـلاخ  نب  نمحّرلا  دـبع  سپ  تسویپ . دوخ  فص  هب  هتفگ  ریبکت  راّنلا و  یلا 

نامثع نوخ  بلط  بات  ار  ام  رگید  تفگ : هیواعم  هب  هدومن  رارف  هکرعم  زا  سپ  دینادرگ . حورجم  شرس  هتسکش  هک  دز  شزغم  رب  ریـشمش 
نمحّرلا دـبع  یتشگ ! نالان  دـسریم  لافطا  اب  هبعالم  تقو  هک  تحارج  ردـقنیا  زا  يدـش و  لولم  دوز  هبراحم  زا  تفگ : هیواـعم  دـنامن .
لاغتـشا رازراک  هب  راـب  کـی  مه  وت  ارچ  میراـتفرگ ؛ ریـشمش  برـض  هزین و  نعط  هب  اـم  ییاـمنیم و  هراـظن  هتـسشن  لاـب  غارف  هب  وت  تفگ :

. درک هلمح  هدش  وا  لباقم  ینادمه  يدعـس  دیبلط . زرابم  نادمه  هلیبق  زا  هداهن ، فجن  ریما  فص  هب  يور  هدش  نادنخ  هیواعم  ییامنیمن ؟
، انثا نیا  رد  تفگن . نخس  سک  چیه  اب  تیشخ  تیاغ  زا  هدمآرد ، دوخ  همیخ  هب  هدومن  رارف  باقع  لاگنچ  میب  زا  کشجنگ  دننام  هیواعم 
زا نوچ  تفات . وا  تزرابم  هب  تمیزع  نانع  صاع  ورمع  نب  هللا  دبع  دـیبلط . زرابم  هدومن ، نالوج  نادـیم  هب  هنع - هّللا  یـضر  رتشا - کلام 

. دروآ نابز  رب  دوخ  مان  کلام  دیسرپ ، شبقل  مان و 
نوچ هن . وت  زا  تفگ : یشیدنایمن ؟ رارف  راع  زا  تفگ : کلام  مدرگیمزاب . نونکا  مدمآیمن ؛ وت  گنج  هب  متسنادیم  رگا  مع  يا  تفگ :

؟ يدیسرت همه  نیا  ارچ  تفگ : مامت  ضارعا  هب  هیواعم  تفر ،
تعاجـش رد  هک  متفر  یـسک  هلتاقم  هب  نم  تفگ : هیواعم  يوریمن ؟ وا  گنج  هب  ارچ  وت  تفگ : هّللا  دـبع  تسا ؟ قرف  هچ  رتشا  وت و  ناـیم 

ادخ هب  تفگ : هیواعم  یتخیرگ . هابور  دننام  دیسر ، وت  کیدزن  دیعس  نوچ  اما  تسا  تسار  نخس  نیا  تفگ : هّللا  دبع  تسین . رتشا  زا  مک 
هک هدیـسر  هـّللا  دـبع  وا و  شوـگ  هـب  نینمؤـملا  ریما  كراـبم  زاوآ  اـنثا ، نـیا  رد  مدنـسپن . دوـخ  رب  رارف  بـیع  دـشاب ، نادـیم  رد  یلع  رگا 
وت رگا  مینک . ییامزآ  دربن  رگیدکی  اب  هک  هن  نادـیم  رد  مدـق  هدرک ، هاتوک  ناناملـسم  يزیرنوخ  زا  تسد  دابکالا ، ۀـلکآ  نبا  ای  دومرفیم :

: تفگ هّللا  دـبع  دـنام . شوماخ  هیواعم  دـنبای . تاجن  تنحم  زا  مدرم  نیا  دـهد ، ترـصن  ارم  ةّزعلا  ّبر  رگا  ییاـبرب و  ار  اـیند  ییآ  بلاـغ 
ریما نوچ  مینک . هراظن  ار  وا  وت و  دربتسد  ات  ور  نوریب  ینایفس ، وبا  رـسپ  رگا  دناوخیم . ار  وت  رارک  ردیح  کنیا  دیاب ؛ رادرک  قفاوم  راتفگ 

. تشگزاب هدز  مهرب  ار  ناشیا  هرـسیم  هنمیم و  هدش ، ادعا  فوفـص  هجوتم  دومن ، دهاوخن  تردابم  تزرابم  هب  هیواعم  هک  تسناد  نینمؤملا 
هنوگچ مهم  نیا  يداتفا ؛ هزرل  رد  یلع  ندید  زا  یتخیرگ و  دیعس  شیپ  زا  تفگ : هدید ، ریغتم  ار  هیواعم  تعاجـش  نآ  هدهاشم  زا  هّللا  دبع 
تـسار تفگ : ورمع  دـیوگیم ؟ هچ  نم  اـب  هّللا  دـبع  ینیبیم  تفگ : صاـع  ورمع  هب  هدـش  مشخ  رد  هیواـعم  تفریذـپ ؟ دـهاوخ  تیـشمت 

هب هک  يراد  تفالخ  سوه  رگم  تفگ : هیواعم  یهنن . شیپ  مدق  وت  دناوخب و  ار  وت  هدـمآرد  نادـیم  رد  یلع  هک  تسین  بسانم  دـیوگیم ؛
، لاح نیا  نراقم  دشاب . هدرب  ناج  هدش ، لباقم  وا  اب  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  نم  هّللا  و  ییامنیم ! بیغرت  یلع  لاتق 

،ص:418 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هدش ریلد  وا  ات  تفریمن  شکیدزن  ریما  هداهن ، شیپ  دـنچ  یماگ  هتخانـشن ، صاع  ورمع  دـیبلط . زرابم  هداد  رییغت  دوخ  سابل  نینمؤملا  ریما 
غیت هب  ار  امـش  ياضعا  نامثع ، ناگدنـشک  يا  تفگ : هدمآ ، رتشیپ  دنچ  یمدق  هدومن  لمح  نبج  رب  ار  ینعم  نیا  ورمع  دمآرد . نادـیم  رد 

هتفرگ وا  هار  رـس  ریما  هداـهن ، زیرگ  هب  ور  نینمؤملا  ریما  هجوت  درجم  هب  سپ  دـشاب . یلع  امـش  ناـیم  رد  همه  رگا  درک ؛ مهاوخ  زیرزیر  زیت 
رازا نوـچ  درک . ملع  ار  دوـخ  ياـپ  ود  ره  هتخادـنا  اـفق  رب  بسا  زا  ار  دوـخ  تـسا ، ریما  هـک  تـسناد  نوـچ  دـیناسر . وا  هرز  نـماد  رب  هزین 
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. يدوخ تروع  هدرک  دازآ  وت  هک  ورب  تفگ : هدوـمن  مسبتم  تشادرب  شلتق  زا  تسد  دیـشوپ ، مشچ  ریما  دـش . رادوـمن  شتروـع  تشادـن ،
.« درکیم تیرخس  یتدم  ورمع  اب  هداشگ  نعل  نعط و  نابز  وا  تفر ، هیواعم  دزن  مامت  لاعفنا  هب  ورمع  نوچ 

هب هک  تاطرا  نب  رـسب  دومرف . توعد  تزرابم  هب  ار  هیواـعم  نیفـص  ماـیا  زا  یکی  رد  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  رد  و 
نوچ هتخادنا ، افق  رب  ار  دوخ  مهو  روفو  زا  درک ، هلمح  وا  رب  ریما  نوچ  تفاتـش . نادیم  هب  نینمؤملا  ریما  لاتق  تهج  دوب ، روهـشم  تعاجش 

ار وا  مدرم  داهن . زیرگ  هب  يور  مامت  بارطضا  هب  رسب  تشگزاب و  هتشاذگ  نانچمه  ار  وا  ریما  مرجال  درک . هنهرب  دوخ  تروع  صاع  ورمع 
. داب يو  رب  يادخ  تنعل  هک : دومرف  دراد . مامت  يّولغ  وت  توادع  رد  هک  تسا  تاطرا  رسب  نینمؤملا ، ریما  ای  هک  دندروآرب  زاوآ  هتخانش 

ار سابع  هدمآ ، نادیم  هب  یناولهپ  مان  راّدغ  رگید  زور  اهلثم . ورمعلا  لزن  دقف  کیلع  سأب  ال  تفگ : ار  رـسب  هدـش  ههقهق  هدـنخ  رد  هیواعم 
. دومن لوبق  ار  وا  سمتلم  سابع  دناوخ . تزرابم  هب 

هب درم  ود  انثا ، نیا  رد  و  دروآرد . رس  هب  ار  راّدغ  غیت ، برض  کی  هب  سابع  رخآلاب  هتخیوآ  مهرد  یتدم  هتشگ ، هدایپ  بسا  زا  ود  ره  سپ 
نـشوج هدش ، راوس  سابع  بسا  رب  نینمؤملا  ریما  دندیبلط . ار  سابع  هدمآ ، نادیم  هب  راّدغ  نوخ  بلط  تهج  هدش ، هتفیرف  هیواعم  دـیعاوم 

ياپ زا  راقفلاوذ  برض  هب  زین  رگید  ربدم  نآ  هدرک و  مین  ود  نایم  زا  ار  هتفرگ  نوخ  ود  نآ  زا  یکی  دیمارخ . نادیم  هب  هدیـشوپ  هدیبلط ، ار 
.« تفر منهج  هب  هدمآرد 

هب دوب  رادمان  راوس  دص  ربارب  راگزور  لها  دزن  تعاجـش  رد  هک  مان  نامثع  ماش  نازرابم  زا  يدرم  : » هک تسا  روطـسم  ءافـصلا  ۀـضور  رد 
هزمح بناج  هب  هدیـشوپ  سابع  حالـس  نینمؤملا  ریما  دومن . گنج  گنهآ  وا  ردارب  هزمح  سپ  تشگ . لوتقم  ساـبع  غیت  هب  هدـمآ  نادـیم 

ترضح نآ  درک و  هلمح  ریما  رب  تسا ، سابع  هزمح  لتاق  هکنآ  روصت  هب  سیمع  نب  ورمع  هاگنآ  تشادرب . ار  وا  رـس  راقفلاوذ  هب  تفر و 
هدـهاشم عیدـب  تروص  نیا  نوچ  دـنامب . نیمز  رب  نییاپ  همین  داتفا و  نیمز  رب  نیعل  نآ  دـسج  يالاب  فصن  هک  تخاـس  مینود  ناـنچ  ار  وا 

رابکی هب  وگب  ار  هاپـس  یمامت  تفگ : ورمع  درک . راکنا  هیواعم  دز . دناوتن  ریـشمش  نیا  یـسک  یلع  زا  ریغ  تفگ : صاع  ورمع  دـش ، قلخ 
هلمح

،ص:419 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. دومن رما  بجوم  نآ  رب  هیواعم  دش . دهاوخن  نادرگيور  دشاب ، رارک  ردیح  راوس  نیا  رگا  دننک ؛

نآ رد  و  دییامن . تردابم  تزرابم  هب  هک  دومرف  هراشا  هاگتسد  ترصن  هاپس  هب  هداهن  رتشیپ  مدق  دوب ، هداتسیا  هک  یعضوم  زا  نینمؤملا  ریما 
نادیم هب  نمحرلا  دبع  نب  قراخ  هیواعم  رکشل  زا  رگید  زور  دنتفاتش . راوبلا  راد  هب  راقفلاوذ  برـض  هب  رفن  هس  یـس و  موش  نایماش  زا  زور 

ود دش و  دیهش  هتفر  وا  ربارب  هملسم  دش و  دیهـش  هدومن  هبراحم  وا  اب  يدارملا  دبع  نب  نمؤم  نینمؤملا  ریما  هاپـس  زا  تساوخ . زرابم  هدمآ ،
تشپ زا  ییالوط  ار  وا  ندب  فصن  راقفلاوذ  برض  کی  هب  تیالو  هاش  هاگنآ  دیبلط . زرابم  زاب  دیناسر و  تداهـش  ّزع  هب  ار  رگید  ناملـسم 
ناشیا راقفلاوذ  کیرحت  درجم  هب  دندوب  هدمآ  قراخ  ماقتنا  تهج  هک  ار  زرابم  تفه  هدـمآ ، دورف  بسا  زا  تخادـنا و  نیمز  يور  هب  نیز 

سک چیه  دومنیم ، ضیرحت  لاتق  هب  ار  ماش  ناریلد  دنچره  هیواعم  داهنن . نادیم  رد  مدق  مهوت  زا  یـسک  رگید  تخاس . هراپود  رمک  زا  ار 
.« دوشگیمن رما  نآ  لوبق  هب  نابز 

هلمح نافلاخم  رب  هدومن  ممصم  مزر  مزع  رسای  راّمع  نیّفص ، هبراحم  مایا  زا  مشش  تسیب و  زور  رد  : » هک تسا  روطسم  یصقا  دصقم  رد  و 
يریـش هساک  دیبلط . بآ  تفای ، الیتسا  يو  رب  شطع  هبراحم  يانثا  رد  نوچ  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  هدمآ  شربارب  رد  نیعل  مان  ثراح  درک .

دشاب و یمنهج  رامع  يا  وت  لتاق  هک  هداد  ربخ  ارم  لوسر  تفگ : هدـیماشآ  نآ  زا  يرادـقم  هتفگ و  ریبکت  رـسای  رامع  دـندروآ . شرظن  هب 
نیقی ارم  نونکا  دنرآ . وت  شیپ  ریـش  یحدق  یهاوخ ، بآ  نوچ  هک  دشاب  نآ  لتق  تمالع  دوب و  دهاوخ  لیئاکیم  لیئربج و  نیبام  وت  لتقم 

. داتفارد بسا  زا  هدـش  باتیب  هک  دز  شهاگیهت  رب  هزین  مان  راسی  يربدـم  درک . لاتق  زاغآ  زاب  تسا و  زورما  نم  تداهـش  تقو  هک  دـشاب 
.« دنتخاس لوتقم  ار  شلتاق  دندرک ، هلمح  تیاده  باحصا  زا  یعمج 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


دروایب ار  وا  رـس  سکره  تفگ : هیواعم  هنع - هّللا  یـضر  راّـمع - تداهـش  عـالطا  زا  دـعب  : » هک تسا  يورم  فوع  نبا  زا  یـصقتسم  رد  و 
هدروآ هیواعم  شیپ  راّمع  رس  ینوکس  زوجلا  نبا  دوب و  نامثع  ردام  ردارب  هک  هبقع  نب  دیلو  ياهظحل  زا  سپ  مهد . ودب  مهرد  زا  رپ  ینابنا 

: دیـسرپ دیلو  زا  دنتفر ، نوچ  دیامن . مکح  امـش  نایم  رد  ات  دیور  صاع  ورمع  نب  هّللا  دـبع  دزن  تفگ : هیواعم  دـندرک . لتق  يوعد  کیره 
راسفتسا ینوکس  زا  هگنآ  یتسین . راّمع  هدنـشک  وت  تفگ : هّللا  دبع  مدروآ . لتق  هب  ار  وا  هدرک  هلمح  وا  رب  تفگ : یتشک ؟ هنوگچ  ار  راّمع 

دباین تاجن  تفگ : هدـش  ادـج  بکرم  زا  دـمآ . رگراـک  يو  رب  نم  نعط  میدرک ، هلمح  رگیدـکی  هب  هک  یناـمز  رد  تفگ : وا  دومن . لاـح 
. مدرک ادج  شندب  زا  رس  نم  هک  درکیم  هاگن  راسی  نیمی و  رب  تفگیم و  نخس  نیا  دوب . لیئاکیم  لیئربج و  روضح  هب  وا  تراسج  هکنآ 
. دیناسر هیواعم  عمس  هب  ار  هّللا  دبع  لاقم  هتخادنا ، مهرد  نابنا  ینوکـس  باذعلاب 4414224خ0 54 خ . رـشبا  زاوجلاذخ و  تفگ : هّللا  دبع 

اب ام  هک  یتسین  یضار  ردق  نیدب  وت  تفگ : هّللا  دبع  دومن . عنم  نانخس  عون  نیا  لاثما  زا  ار  هّللا  دبع  هدش ، هتفشآ  تیاغ  هب  هیواعم 
،ص:420 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

؟ هللا دـبع  ياهدینـش  هچ  ییآیم ؟ عنام  میاهدینـش  هانپتلاسر  ترـضح  زا  هک  یفرح  راهظا  زا  ار  ام  نونکا  مینک و  تقفاوم  تبراحم  رد  وت 
: دومرفیم هک  میاهدینش  ربمغیپ  زا  ریثک  یعمج  نم و  تفگ :

. هدروآ گنج  هب  ار  وا  هک  تسا  یسک  رامع  لتاق  تفگ : هیواعم  ۀیغابلا 5414224خ0 55 خ . ۀئفلا  کلتقتس  راّمع ، ای 
و درکن . نخس  هّللا  دبع  اب  زور  هس  هدش ، مشخ  رد  هیواعم  یـشحو . هن  دشاب  هتـشک  ص )  ) یفطـصم ار  هزمح  ریدقت  نیا  رب  تفگ : هّللا  دبع 
رب يادخ  دشابن . یبیـصن  ار  وا  مالـسا  زا  دوشن ، ردـکم  راّمع  تافو  زا  هکره  دومرف : هدـش ، ملأتم  تیاغ  هب  راّمع  تبیـصم  زا  نینمؤملا  ریما 

، مدـید سک  هس  لوسر  تمدـخ  رد  تقو  ره  دومرف : و  دـننک . لاؤس  دـب  کین و  زا  هک  تعاس  نآ  رد  رـشح و  زور  رد  دانک  تمحر  راّمع 
: هدومرف وا  نأش  رد  لوسر  هچنانچ  قح . اب  وا  دوب و  وا  اـب  قح  اـهراب  هکلب  هدـش  بجاو  تشهب  ار  راّـمع  تبون  کـی  هن  دوب . راـمع  مراـهچ 

حـصا لوق  هب  راّمع  رمع  هدرپس و  كاخ  رب  ار  وا  دوخ  تسد  هب  هدرازگ  زامن  يو  رب  نینمؤملا  ریما  و  راد . اـم  اراّـمع  ثیح  عم  قحلا  رودـی 
.« دوب لاس  کی  دون و 

؛ دیامرف هچنانچ  هدش  عقاو  مکح  ناورم  تسد  رب  شلتق  دوب و  زواجتم  دص  زا  شرمع  هک  تسا  نآ  رب  ۀقیقحلا  ۀقیدح  بحاص  و 
: يونثم

تسداتسد رازراک  دش  مرگتسویپ  رد  برح  هک  نیّفص  زور 
شیوخ ِرس  نیا  مهاوخ  درک  ادف  هکشیپ  دمآ  رسای  رامع  دوز 

دیراگنا هدنز  هتشک ، موش  رگدیرآ  شیپ  برح  زاس  تلآ و 
جنر هب  دوز  دیشکرب  ار  غیتجنپ  دص و  زا  هتشذگ  رد  وا  لاس 
برع ریپ  نید و  خیش  منم  هکبسن  تفگب  دمآ و  فاصم  رد 

يریت دزب  ارو  ناورم  هلفسيریبکت  تفگ  نالوج و  درک 
دادب جنر  درد و  هب  ناج  نامز  ردداتفا  نوگنرس  بسا  زا  دوخیب 

ناغفا نایم  ناز  تساخرب  دوزناسنیز  ارو  رم  دندیدب  نوچ 
لوتب يوش  هب  نخس  نیا  تفگب  هکلوسر  لوق  ام ز  میدینش  هک 

تسا نوعلم  هکنادب  وا  لتاقتسا  نویامه  سب  رامع  هکنآ 
مینک هراپ  جنر  درد و  نیا  رد  لدمینک  هراچ  هچ  دش  هتشک  نامز  نیا 

دندنکفیب رس  رفغم ز  دوخدندنکفیب و  رپس  غیت و  همه 
دیدن هراچ  چیه  گرم  زا  زجبدینشب  هیواعم  نوچ  نخس  نیا 
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؟ نینچ تسارچ  وگتفگ  همه  نیانینچ  تساطخ  امش  ّنظ  تفگ :
دراگنا  هتشک  ههبش  کشیبدرآ و  برح  هب  ار  هلاسدص  هکنآ 

راتفگ تمالم و  ياج  تسینرامع  لتاق  تسه  یلع  سپ  ،ص:421  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
دندید نآ  رد  دوخ  راک  قنوردندینشب  دندش و  یضار  هلمج 

دشاب طلغ  رسهبرس  وا  راکدشاب  طمن  نیز  رکم  ار  هکره 
زا تشاد . ماظتنا  راصنا  يابقن  کلـس  رد  مثیهلا  وبا  : » هک تسا  روطـسم  دصقم  رد  دزیهرپب و  وا  زا  لقع  را  دیاشدزیماین  یلع  سک  نینچ  اب 

ینغتسم نایب  حرش و  زا  وا  لیاضف  هک  ینرق  سیوا  نیعباّتلا  دیس  یعفای  ماما  یصقتسم و  بحاص  تیاور  هب  تسا و  نیفص  يادهـش  ریهاشم 
.« دش هتشک  هیواعم  غیت  تسد و  رب  هکرعم  نآ  رد  مه  تسا ،

. تخاسیم وضو  تارف  بآ  رانک  رب  ینرق  سیوا  يزور  : » هک تسا  روطسم  ریسلا  بیبح  رد 
سیوا دوریم . هیواـعم  برح  هب  نینمؤملا  ریما  دـنتفگ : تسادـص ؟ هچ  نیا  هک : دیـسرپ  دیـسر . وا  شوـگ  هب  لـبط  زاوآ  هکرعم  رد  هاـگان 

. تسین رتهب  یلع  یضترم  تعباتم  زا  نم  دزن  تدابع  چیه  تفگ :
تداهـش تبرـش  ات  تشاد  شود  رب  شتعباتم  هیـشاغ  هتـشگ ، زاتمم  زارفارـس و  شتعباتم  تداعـس  هب  هدـش و  رثا  رفظ  رکـشل  هجوتم  هاـگنآ 

.« هیلع هّللا  ۀمحر  دیشچ -
قارع نارادمان  زا  يرایسب  تفای ، دادتما  نیّفص  رد  نیّفص  هبراحم  نامز  نوچ  هک  دنامن  هدیشوپ  فلس  رابخا و  نابلاط  ریونت  رهم  ریمـض  رب 

دوخ عابتا  لاوحا  رب  رارف  زجع و  راثآ  هیواعم  تفاتیم و  هاـنپتیالو  هاـش  مچرپ  رب  رفظ  حـتف و  راونا  وترپ  هشیمه  دنتـشگ و  هتـشک  ماـش  و 
: هک داتسرف  نینمؤملا  ریما  دزن  هتشون  نومضم  نیا  هب  ياهمان  هدرک ، سیبلت  هلیح و  زاغآ  دومنیم . هدهاشم 

نآ رد  حالص  نونکا  یضم . ام  یـضم  میدومنیمن ؛ عورـش  رما  نیا  رد  دیماجنا ، دهاوخ  هبترم  نیا  هب  هبراحم  مهم  میتسنادیم  وت  ام و  رگا 
میب زین  وت  میفئاخ  توم  زا  ام  هکنانچمه  يراودیما و  زین  وت  میراودیما  دوخ  ياقب  هب  ام  هچنانچ  میرآ و  نایم  رد  هحلاصم  قیرط  هک  تسا 
ۀیقب ددرگن ، يوطنم  گـنج  طاـسب  رگا  دندیـسر و  لـتق  هب  تمـصاخم  نیا  رد  احلـص  اـیبنا و  هک  تسین  هدیـشوپ  وـت  رب  و  يراد . ساره  و 

میاهدش دلوتم  فانم  دبع  زا  مه  ام  هک  اریز  ییامرفن ؛ دوخ  تعباتم  فیلکت  ارم  هتشاد ، مّلسم  نم  هب  ماش  تراما  هک  دیاب  دنامن . زین  فیّسلا 
. مالسلا و  تسین ، ناحجر  لضفت و  يرگید  رب  ام  زا  ار  یکی  چیه  و 

: تشون باوج  رد  دیسر ، نینمؤملا  ریما  هب  همان  نیا  نوچ 
رگا هک  يدوب  هتـشون  دیدرگ . نشور  دیدجت  هب  وت  داسف  ملظ و  دانع و  یغب و  دـیماجنا و  حوضو  هب  وت  بوتکم  نومـضم  هیواعم  دـعب ، اما 

وت زا  رازراک  رب  زورما  نم  هک  دـنامن  یفخم  میدرکیمن . عورـش  راک  نیا  رد  دـش ، دـهاوخ  رجنم  اجنیدـب  گنج  مهم  میتسنادیم  وت  نم و 
نینچ تسا ؛ تاواسم  اجر  فوخ و  رد  امـش  ام و  نایم  هک  دوب  موقرم  و  تفریذپ . دهاوخ  دایدزا  هک  تسا  ینعم  نیا  امویف  اموی  مرتلیام و 

نیا زا  شیپ  تسین . لوبقم  نم  تعباتمیب  ماش  تموکح  سامتلا  و  نیقی . تابث و  بابرا  اـم  دـیقافن و  كرـش و  لـها  امـش  هک  اریز  تسین ،
ام ياهتفگ  هکنآ  و  یتشگ ؟ هیطع  نآ  قحتـسم  هک  يدرک  تباث  نم  هّمذ  رب  قح  مادک  نونکا  دشن ؛ نورقم  تباجا  هب  يدوب  هدومن  تلئـسم 

لیضفت يرگید  رب  ار  کی  چیه  هک  طلغ  نآ  تسا و  تسار  نخس  نیا  یشاب ، نایفس  وبا  رـسپ  قیقحت  هب  وت  رگا  میفانم ، دبع  نارـسپ  ود  ره 
؛ تسین

،ص:422 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هکنآ زا  درک  ناوتن  لباقم  نم  اب  ار  وت  دوبن . بلاط  وبا  نوچ  نایفـس  وبا  بلطملا و  دـبع  نوچ  برح  مشاـه و  نوچ  سمّـشلا  دـبع  هک  اریز 

ترجاهم رد  تقفاوم  هن  مالـسا و  رد  یتقباسم 6414224خ0 56 خ  هن  ار  وت  دز و  ناوتن  تاواسم  مد  قیفر  قیرط  هدـنور  اـب  قیلط  نب  قیلط 
نوراه تبـسن  لوسر  اب  نم  تبـسن  و  ییامن ؟ هضراـعم  تلیـضف  هچ  هب  میوا  هفیلخ  ملع و  ثراو  ردارب و  ّمع و  نبا  هک  نم  اـب  سپ  لوسر .
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توبن هب  مراد  صاصتخا  صاخ  تیالو  هب  هکنانچ  هنیآ  ره  یتشگن ، موتخم  ایبنالا  متاخ  توبن  رهم  هب  يربمغیپ  باـب  رگا  یـسوم . اـب  تسا 
نم رـس  رب  تایانع  تایار  هتخاس و  فرـشم  تاکرب  اب  تاـیآ  فیرـشت  هب  ارم  اـیاطعلا 7414224خ0 57 خ  بهاو  مدوب . موسوم  زین  ملاـع 

يور لالک  لالم و  لادـج ، لاتق و  زا  ارم  هک  دـنکن  روطخ  وت  رتاف  رطاخ  رب  و  درک . ناوتن  ربارب  وت  مایا  يانبا  هب  ار  ام  مارک  دالوا  هتخارفا و 
نآ زا  ياهثداح  رتلکـشم و  نآ  زا  ياهعقاو  هک  يدـندش  التبم  الب  هب  يدومنن  تدـعاسم  نم  تقفاوم  تداعـس  ار  برع  لها  رگا  هدومن و 

. مالّسلا و  نوبلقنی 8414224خ0 58 خ ؛ بلقنم  ّيا  اوملظ  نیّذلا  ملعیس  و  يدوبن . رتلیاه 
هب اددجم  هتشگ  سویأم  هحلاصم  زا  دیدرگ ، علطم  نیا  نورقم  قدص  هب  نومضم  رب  دیسر و  هیواعم  هب  بولسا  تلیـضف  بوتکم  نیا  نوچ 

يانفا و تخارفارب و  رتسگایض  ياول  مالعا  رضخا  رهپس  ياضف  رد  رونا  دیـشروخ  هک  رگید  زور  دومن . مادقا  مایق و  رازراک  بابـسا  بیترت 
هتسبرس رب  يوبن  راثآ  تنمیم  راتسد  مالّسلا - هیلع  یلع - نینمؤملا  ریما  تخاس ، تمهن  یلاع  تمه  تهج  ار  ماش  ماجنا  تملظ  هاپس  مادعا 
تـسد رب  مان  قوشمم  ترـضح  نآ  هنایزات  هدرک ، لیامح  لیامـش  هتـسجخ  نآ  ریـشمش  هدـنکفا و  ربرد  يوفطـصم  راثآ  هدـنخرف  يادر  و 

باحـصا دـنار و  نایب  ماهلا  نابز  رب  غیلب  حیـصف و  هبطخ  هدـیمارخ و  فص  ود  ره  ناـیم  هب  هدـیدرگ  راوس  یناـّبر  دـییأت  بکرم  رب  هتفرگ ،
ضیرحت بیغرت و  تواقـش  دانع و  بابرا  هلداجم  هلتاقم و  رب  هدومن و  دنمدوس  حیاصن  هدرک ، تیـصو  تابث  ربص و  هب  ار  باستنا  تیاده 

هاـش تقفاوم  هب  هدیـشک  ياـهغیت  اـب  هدـیدراک  راوـس  رازه  ود  هدـمآ ، شیپ  قاـفو  اـفو  مودـق  هب  قارع  زاـجح و  هاپـس  نارادرـس  دوـمرف و 
هلمح نانمشد  رب  تبون  کی  هب  هلمج  دندیسر ، کیدزن  نافلاخم  فوفـص  هب  نوچ  دنداد . فاطعنا  نانع  تیاوغ  لها  بناج  هب  هانپتیالو 

انح هب  بکرم  ياپ  تسد و  هک  دـش  روصت  هک  دـنتخیر  نوخ  نادـنچ  هدـمآرد ، نایماش  نایم  هب  نامد  لـیپ  ناـیژ و  ریـش  ناـس  هب  دـندرک .
هب يور  هیواعم  داتسیازاب . تکرح  زا  ناشیا  يوزاب  تسد و  تفر و  ياج  زا  هیواعم  نانواعم  تابث  ياپ  دربتـسد  نیا  زا  دناهتخاس و  نیگنر 

گرم زورما  يرآ  تفگ : ورمع  درک . ناوت  ترخافم  ادرف  ات  دز  دـیاب  ییابیکـش  ياقثو  هورع  رد  تسد  زورما  تفگ : هدروآ  صاـع  ورمع 
هتسویپ توبث  هب  و  دنامن . رثا  ام  رکشل  زا  دنک ، رگید  هلمح  کی  هلمح  نیا  رباول  رفظم  هاپس  اب  یـضترم  یلع  رگا  لطاب . تایح  تسا و  قح 

، بلاغلا هّللا  دسا  زور  نآ  رد  هک 
: يونثم

یتخیوآ  شکارتف  رس ز  یسبیتخیگنارب  لدلد  هک  وس  ره  هب 
نیمز يور  هب  يداتفوا  مین  ودنیک  ریشمش  هکره  رس  رب  يدز  ،ص:423  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

مافلعل یتخاس  نامز  نیمزماش و  ناراگزور  هیس  نوخ  ز 
مدبمد لجا  مایپ  یتفگبمتس  لها  هب  شنانس  نابز 

لاـجر لاـطبا  هلمح  داـب  زا  لاـتق  شتآ  لاعتـشا  زور ، نآ  رد  روبع و  يدرک  مصخ  گر  رد  نوـخ  وـچروبع  يدوـمن  شریت  هک  وـس  ره  هب 
زارف و رد  نوحیج  دور  نوچ  نوخ  هدیـسر ، نابیرگ  تشم و  هب  نانـس  غیت و  زا  راک  ار  نالدرپ  ات  دـشیم  رتشیب  زا  رتشیب  تعاس  هب  تعاـس 

هاتوک ششوک  ششک و  زا  تسد  نینمؤملا  ریما  دنتفرگیم ، شیپ  مازهنا  قیرط  ماش  نازرابم  هاگره  و  دیدرگ . ناور  نوماه  هوک و  بیـشن 
. دومرفیم عنم  هبراحم  زا  زین  ار  دوخ  عابتا  هدرک ،

عنم بقاعت  زا  ادـعا  مازهنا  تقو  رد  هک  دوش  رـسیم  حـتف  هنوگچ  ار  ام  نینمؤملا ، ریما  ای  دـنتفگ : صاوخ  زا  رگید  یـضعب  هنانب و  نب  عبـصا 
ّتنس یهلا و  باتک  نومـضم  هب  هیواعم  تفگ : دنیازفایم ؟ زیتس  رد  هیواعم  عابتا  دنرآ ، زیرگ  رد  ور  ام  مدرم  رگا  هکنآ  لاح  ییامرفیم و 

نم اـب  يدوـب ، لـمع  مـلع و  ار  وا  رگا  دـنکیم و  وا 9414224خ0 59 خ  هک  درک  مناوـتیمن  نآ  نـم  دـیامنیمن و  یلمع  یهاـنپتلاسر 
نآ تباهم  زا  راذگرجنخ  دیشروخ  هکنآ  ات  دوزفایم  شتبوعص  نامز  هب  نامز  دوب و  میاق  گنج  زور  نآ  یمامت  هصقلا ، يدومنن . هبراحم 

هاپـس ود  نآ  ناروالد  دیدرگ . کیرات  ماش  نایـصاع  لد  دننام  هنامز  راسخر  دیـشک و  برغم  هناخناهن  هب  تماقا  تخر  هدیـشیدنا ، رازراک 
تاقث زا  ياهرمز  و  دنتشامگ . تایح  يانب  مادهنا  رب  تسد  ناتسناج  نانس  ناشخرد و  غیت  برـض  هب  دنتـشادنزاب و  رگیدکی  لاتق  زا  تسد 
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ریبکت يدروآرد ، ياپ  زا  راقفلاوذ  برـض  هب  رارک  ردیح  هک  ار  سکره  دوب ، ریرهلا  ۀلیل  هب  موسوم  هک  بش  نآ  رد  هک  دـناهدروآ  تیاور 
هـس تسیب و  دصناپ و  هب  تاریبکت  ددع  دش ، زور  نوچ  هک  هدرک  تیاور  تشادیم ، هاگن  تاریبکت  ناشن  هک  ناصوصخم  زا  یکی  یتفگ .

.« دوب هدیسر 
: تیب

: هک تسا  يورم  ینانمس  دیعس  یبا  زا  یـصقتسم  رد  يادخ و  هدننز  شتـسد و  رب  مانياپ  دنکف 0514224خ0 60 خ ز  وا  هک  ار  ودـع  ره 
افّـصلا ۀضور  یفوک و  مثعا  خیرات  رد  و  دیناسر ». لتق  هب  سک  دصهن  زا  هدایز  دوخ  تسد  هب  یلع  یـضترم  ریرهلا  ۀلیل  رد  تفگ : هیواعم  »

يا دـنتفگیم : يراز  عرـضت و  نابز  هب  هدرک  زاـغآ  يرارقیب  هحون و  ماـش  ناریلد  ریگوراد ، ياـنثا  رد  ریرهلا  ۀـلیل  رد  : » هک تسا  روطـسم 
دییاشخبب و ام  لافطا  لایع و  رب  دیرآ و  محر  دناهدنام  یقاب  سک  رازه  نیدنچ  زا  هک  يدودعم  دنچ  نیا  رب  دیسرتب و  يادخ  زا  ناناملسم ،

ناشفارون تیار  نابات ، باتفآ  ات  دوب  میاق  برح  نانچمه  دـیدرگیمن و  بترتم  نخـس  نیا  رب  هدـیاف  چـیه  دـییامرف . هاـتوک  لاـتق  زا  تسد 
: هک تسا  روطسم  نیکلاّسلا  جاهنم  رد  دینادرگ ». نشور  ار  ملاع  هتشارفارب 

،ص:424 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رازه شش  یـس و  : » هک تسا  روکذم  هّمغلا  فشک  یفوک و  مثعا  خیرات  رد  و  دندمآ ». لتق  هب  نیفرط  زا  رفن  رازه  هس  یـس و  بش  نآ  رد  »

.« دندش لوتقم  سک 
: يونثم

دادتشا لاتق  رما  تفای  نوچ  هکداهج  ّزع و  لها  دننک  تیاور 
رثا تعاجش  هاش  مالعا  ربرفظ  حتف و  راثآ  تشگ  نایع 

یتـلیح هک  تسا  نآ  تقو  زورما  تفگ : صاـع  ورمع  اـب  هیواعم 1514224خ0 61 خ  ماقمیلاع  هاشنهـش  غیت  زماش  کلم  هدنامرف  دیـسرتب 
ورمع دیاینرب . هدنز  ام  زا  کی  چیه  دیآرب و  مدرم  نیا  زا  رامد  دشاب  لاونم  نیدب  رگا  گنج  ّالا  و  دنرب ، تمالـس  هب  ناج  مدرم  نیا  ات  ینک 

زاوآ دراد و  ـالاب  هتفرگ  اههزینرـس  هب  دروآ و  نوریب  دراد ، فحـصم  هکره  اـت  هک  ییاـمرفب  هک  تـسین  نآ  زا  رتـهب  يریبدـت  چـیه  تـفگ :
میاهتسب و دوخ  يدنمتـسم  يزجاع و  ببـس  هب  تساههزینرـس . رب  هک  فحاصم  نیا  رد  دیرگنب  دیناملـسم  رگا  ناناملـسم ، يا  هک : دروآرب 
ار يادخ  دیناملسم و  رگا  زین  امـش  مینکیم ، راک  نادب  امـش  اب  میراد و  نامیا  نادب  ام  تسادخ و  مالک  هک  دینک  لمأت  میاهدرب . نادب  هانپ 

دیاش ینک  نینچ  رگا  هیواعم ، يا  دییامنن . یعـس  ناناملـسم  نوخ  رد  رگید  دینک و  راک  نآرق  هب  ام  اب  دیراد ، نامیا  نآرق  هب  دیـسانشیم و 
فحصم سک  ره  هناخ  رد  دومرف  تعاس  رد  هدیدنسپ  يار  نیا  هیواعم  دسر . عطق  هب  هعزانم  هعقاو و  نیا  دیآ و  دیدپ  يور  ار  راک  نیا  هک 

میظع مجح  نامثع و  طخ  هب  دوب  یفحـصم  دـندرک و  نانچ  مدرم  وا  هراشا  بجوم  هب  دراد . الاب  تسد  هتـسبرب  اههزینرـس  رب  درایب و  دـشاب 
زاجح و لها  يا  ریما و  يا  دـنتفگ : دنتـشادرب و  مالّـسلا - هیلع  یلع - نینمؤملا  ریما  ربارب  رد  هتـسبرب ، اـههزین  همه  زا  رتدـنلب  ار  نآ  تشاد .

رماوا هدرک و  دای  باتک  نیا  رد  هک  یماکحا  هب  میراد و  نامیا  نادب  امـش  ام و  هک  لزنم  یحو  و  هلالج - ّلج  تسادخ - باتک  نیا  قارع ،
ماما ار  نآ  مزاول  طیارش و  ننس و  ضیارف و  مینکیم و  راک  نادب  امـش  اب  میایـضار و  ام  هک  تسا  نآ  رب  لمتـشم  باتک  نیا  هک  یهاون  و 

دیشکزاب تسد  یشکمدرم  يزیرنوخ و  زا  رگید  دینک و  راک  نادب  ام  اب  دیراد ، رارقا  نآرق  هب  دینامیا و  لها  زین  امش  میزاسیم و  نتشیوخ 
. دـینادرگن يور  هناحبـس  قح  مالک  زا  دیـسرتب و  تسوا  هب  همه  تشگزاب  هک  یلاعت  يادـخ  زا  دـینک و  تمحر  نافیعـض  نادـنزرف و  رب  و 

. دنتفگ نامالا  هتشادرب ، يراز  زجع و  زاوآ  سک  رازه  دنچ  راب  کی  هب  هدومرف ، راک  ار  هدبعش  رکم و  نیا  موق  نآ  نوچ 
رابتعا مالّسلا - هیلع  نینمؤملا -[  ریما  دزن  دوب و  قارع  لها  نارادرس  هرمز  زا  نینمؤملا و  ریما  يارما  فراعم و  هلمج  زا  هک  سیق  نب  ثعشا 

نیع رد  ار  ریما  هدـمآ ، 2514224خ0 62 خ  مالّـسلا ]- هیلع  نینمؤملا - ریما  تمدـخ  هب  دومن  تکرح  دوخ  ياج  زا  تشاد ، مامت  راـیتخا  و 
لها نتخادنا  نتشک و  هب  ار  دوخ  نارای  مه  تخادنایم  درم  تفگیم و  ریبکت  درکیم و  هلمح  دوخ  مه  هک  دید  یتسچ  یمرگ و 
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،ص:425 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
اههلمح هدوـلآمشخ  ناریـش  دـننام  بناـج  ره  زا  مشاـه 3514224خ0 63 خ  ینب  نادـنزرف  ناراـی و  دوـمرفیم . بـیغرت  ضیرحت و  یغب 

يور راـبغ  درگ و  هدیـسر و  نامـسآ  رب  يوـس  ره  زا  يوـه  ياـه و  دنتـشادیم . نیگنر  ریـشمش  تـسد و  فلاـخم  نوـخ  زا  دـندرکیم و 
. تخیمآیمن یسک  اب  یسک  دوب و  هداتفا  شیوخ  هب  سکره  ردپ ؛ زا  رسپ  ربخیب و  رسپ  زا  ردپ  هدیشوپ ، نابات  دیشروخ 

نیا رد  دوب  تردق  ناکما  هچنآ  ونـشب . نم  نخـس  رادب و  يزیرنوخ  زا  تسد  نینمؤملا ، ریما  يا  نکم  لیجعت  نیدـنچ  تفگ : ثعـشا  سپ 
باتک هب  دنیآ و  تسار  هار  هب  یهاریب  زا  هک  دیـشوک  مهاوخ  ناشیا  اب  یتفگیم  زور  همه  يدومرف و  ازـس  ار  یغب  لها  يدیـشوک و  راک 

هک هلمج  نیا  رب  دـندرک ؛ هّللا  باتک  هب  عوجر  دـندش و  رود  تعزانم  تموصخ و  زا  ناشیا  کـنیا  دـنیامرف . راـک  یفطـصم  تنـس  ادـخ و 
يزیرنوخ و یتدایز  رب  ياشخبب و  دناهدنام  یقاب  هک  يدنچ  فیعـض  رب  يامن و  محرت  ناشیا  هرابرد  دـننکیم . يزجاع  يراز و  يونـشیم 
وت 4514224خ0 64 تراشا  هب  ریت  هبوچ  کی  يرادنامک  چیه  قارع  هورگ  زا  هک  يادخ  هب  يونشن  نم  نخـس  رگا  شوکم و  یـشکمدرم 

دوخ وت  ثعـشا ، يا  هک : داد  باوج  ار  وا  رادوریگ  نیع  رد  یلع  نینمؤملا  ریما  دراین . نوریب  ماـین  زا  ریـشمش  دزادـنین و  ناـشیا  يور  رد  خ 
هن تعامج  نیا  اما  دننک . تداهش  تداعس و  هب  عوجر  دندرگ و  رود  تلالض  تلاهج و  زا  هک  تسین  نیا  زج  ناشیا  اب  نم  ضرغ  ینادیم 
رثا ناشیا  رد  میدناوخ  یفطصم  تنـس  ادخ و  باتک  هب  میدرک و  اهتحیـصن  امـش  ام و  هک  تدم  نیدنچ  يربیم ! نامگ  وت  هک  دنایموق 

زا ار  ام  دنهاوخیم  هلیح  نیا  هب  تسا  قارع  لها  بناج  هب  رفظ  ترصن و  هک  دناهتسناد  هتشگ ، لوذخم  بولغم و  نوچ  تعاس  نیا  درکن ؛
ضحم هلیح و  نیع  ار  تلاح  نیا  يوشن و  هتفیرف  رکم  نیدـب  راـهنز ! دـنرب . تمالـس  هب  ناـج  هدبعـش  رکم و  نیدـب  دـننک و  عفر  دوخ  رس 

ّبهم زا  رفظ  میسن  تسا و  رهاظ  حتف  راثآ  هک  یشوکب  راک  نیا  رد  دشاب  تردق  ناکما  هچنآ  یـشاب و  راک  رـس  رب  رارقرب  یـسانشهعدخ و 
، دور فرح  سنج  نیا  زا  رگا  يرادرـس  وت  نوچ  نابز  رب  هک  وگم  نخـس  نیا  شاب و  تکاـس  تعاـس  کـی  هدـیزو . هناحبـس  يراـب  فطل 
هب ار  ام  یتعامج  هک  مهدن  رد  نت  نادب  زگره  نینمؤملا ، ریما  يا  هّللا ! ذاعم  تفگ : ثعـشا  دتفا . راک  نیا  رد  للخ  دـنوش و  هتفیرف  نارگید 
ارم يراد ، يدّدرت  راک  نیا  رد  رگا  میشکب و  ریشمش  ناشیا  يور  رد  احیرص  مینکن و  تباجا  ام  دنناوخ و  یفطـصم  تنـس  يادخ و  باتک 
دوب مولعم  تعامج  نیا  رکم  فعض و  زا  هچنآ  ارم  تفگ : نینمؤملا  ریما  میامن . یفاشکتسا  لاح  تیفیک  زا  منیبب و  ار  هیواعم  ات  هد  تزاجا 

. یناد وت  یهاوخ ، هک  ار  سکره  ینیبب و  ار  هیواعم  وت  رگا  نآ  زا  دعب  متفگ ؛ وت  اب 
انثا نیا  رد  تفای . رارق  نیمکح  هب  نیقیرفلا  نیب  دینـش  تفگ و  زا  دـعب  تشادـب و  گنج  زا  تسد  نینمؤملا  ریما  ثعـشا  هغلاـبم  هب  هصقلا ،

ریرهلا ۀـلیل  رد  دومنیم ، ادا  دادـماب  زامن  ءاشع  ةولـص  يوضو  هب  دوب  لاس  تسیب  تدـم  تدابع  ترثک  زا  هک  یئاـط  ثراـح  نب  هّللا  دـیبع 
يوق مخز  هدزناش 

،ص:426 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ریخ یـصو  اـی  تفگ : ار ؟ دوخ  یباـییم  هنوگچ  دومرف : هدومن  ماـمت  مارتـحا  ار  وا  ریما  دـیناسر . نینمؤملا  ریما  همیخ  هب  ار  دوـخ  هدروـخ ،

میحر ترفغم  راوج  هب  هک  راد  شوخ  لد  هک  داد  هدژم  هدروآ  كرابم  مشچ  رد  بآ  ریما  هدـنامن . يزور  زا  هداـیز  نم  رمع  زا  نیلـسرملا ،
فالخ ماقم  رد  وت  باحصا  هک  مدینش  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هّللا  دیبع  دوب . دهاوخ  رابک  يادهـش  اب  وت  رـشح  يدرگیم و  لصاو  رافغ 
یـصاع هورگ  نیا  هبراحم  زا  تسد  ییامرفن و  لمع  ناشیا  لوق  هب  هک  راهنز ! ییامن . هحلاصم  هیواعم  اب  هک  دـنرادیم  نآ  رب  ار  وت  هدـمآ ،

لهچ توق  هکنآ  اب  لوسر  هک  هتسنادن  وت  میامن و  هلتاقم  نیطـساق  اب  نیعم  رـصان و  مادک  راهظتـسا  هب  هّللا ، دیبع  يا  دومرف : يزاسن . هاتوک 
توبن راهظا  هکنآ  زا  دعب  دومرفن و  توعد  نامیا  مالـسا و  لوبق  هب  ار  سک  چیه  نالعا  ترهـش و  لیبس  رب  لاس  هس  تدـم  تشاد ، ربمغیپ 

رگا نونکا  دش . رومأم  لادج  گنج و  هب  دندز  شتعباتم  نماد  رد  تسد  راصنا  ناوعا و  نوچ  اما  درکن . لابقا  لاتق  هب  لاس  هد  تدم  دومن ،
. دناهدومن لمحت  ایصوا  ایبنا و  هچنانچ  میامن ؛ ییابیکش  ربص و  ّالا  منک و  برح  نیعل  نایغای  نید و  نانمشد  اب  دنیآ  دیدپ  ناراداوه  زین  ارم 

دومن مهاوخ  ضرع  تیدحا  هاگراب  هب  ار  موق  تیاکش  نم  هداد ، ربخ  دش  دهاوخ  هدش و  عقاو  هک  ییاضق  زا  ادخ  لوسر  ارم  هّللا ، دیبع  يا 
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قلطم هفیلخ  قح و  هب  ماما  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : هّللا  دیبع  میآ . نوریب  تماما  هریاد  زا  ببـس  نادـب  هک  دومن  مهاوخن  مایق  يرما  هب  و 
. تسین يرگید  وت  زج  لوسر - زا  دعب  دابع - دنوادخ و  نایم  بوصنم  ملع  و 

! دنکن وت  تعباتم  هک  دسر  تخبدب  نآ  هب  نامرح  یسب  دزرو و  وت  تعواطم  دایقنا و  هکنآ  تداعس  یهز 
: تیب

رارق نیمکح  نییعت  هب  هحلاصم  رما  نوچ  دوصقملا ، تشگنا  راـگف  دـنک  نادـند  هب  هک  اـسب  دزنشلآ  ردـیح و  ناـماد  هب  تسد  هک  یـسک 
نب هّللا  دـبع  نم  بناج  زا  دومرف : نینمؤملا  ریما  متخاس . ررقم  تموکح  هب  ار  صاع  ورمع  دوخ  لـبق  زا  نم  هک  داد  ماـغیپ  هیواـعم  تفرگ ،
وبا رایسب  لاق  لیق و  زا  دعب  مرادن . لوبق  راک  نیا  هب  ار  يرگید  يرعـشا  یـسوم  وبا  زجب  تفگ : هدومنن  ینعم  نیا  لوبق  هیواعم  دشاب . سابع 

اب نینمؤملا  ریما  تفای ، رارق  نیمکح  مکح  هب  تفالخ  رما  نوچ  دنتشاد و  بلط  دوب  هدیشک  لومخ  نماد  رد  اپ  اوزنا  جنک  رد  هک  ار  یسوم 
. دـنرآ ملق  رد  ياهقیثو  باب  نآ  رد  هک  دـندومن  تراشا  هتخاس ، یعمجم  رکـسعم  ود  ره  نایم  رد  ماش  فراعم  اب  هیواـعم  قارع و  فارـشا 
، بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  حلـص  ام  اذـه  تشون : نوچ  هدرک ، تباـتک  زاـغآ  عفار  یبا  نب  هّللا  دـبع  بلاـغلا ، هّللا  دـسا  بتاـک 
وا مان  هدرک ، وحم  نینمؤملا  ریما  ظفل  میامن . هلتاقم  هبراحم و  وا  اب  هتـسناد  نانمؤم  ریما  ار  یلع  هک  مشاب  يدرم  دب  نم  تفگ : یغاب  هیواعم 

نم تسد  رب  هیضق  نیا  ریظن  هّللا . لوسر  قّدص  ربکا ! هّللا  تفگ : ریما  تشون . دیاب  شردپ  و 
،ص:427 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نب لیهـس  اب  دنکیم  هّللا  لوسر  دـمحم  هک  تسا  حلـص  نیا  : » مدروآ ملق  رد  متـشونیم ، همانحلـص  هک  هیبیدـح  زور  رد  هچ  هتفای ؛ نایرج 
هب نامیا  میتسنادیم  ادخ  لوسر  ار  وا  ام  رگا  هک  هّللا ؛ دبع  نب  دمحم  سیونب  زاس ، وحم  هّللا  لوسر  ظفل  تفگ : ورمع  دوب . رفاک  هک  ورمع 

هیواعم هچنانچ  هّللا ، دـبع  يا  نونکا  تسا . زور  نآ  زورما  و  یمویک ». اذـه  اموی  کل  ّناف  هحما  یلع ، اـی  دومرف : رورـس  نآ  میدروآیم . وا 
نیقیرف هکنیا ، هقیثو  نومـضم  یقاب  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  هیلع  حلـص  ام  اذه  تشون : هّللا  دبع  سیونب . دـیوگیم ،

نآ رب  دوخ  یهاوگ  نیقیرف  راضح  دش ، هتـشون  همان  نوچ  دـنرذگن . رد  تایآ  نومـضم  زا  دـنیامن و  مایق  یهلا  مکح  هب  هک  دـندومن  لوبق 
يا دومرف : هداد  یلـست  ار  کلام  ریما  تشذگ . زیمآتنوشخ  نانخـس  هیواعم  وا و  نایم  رد  هنع . هّللا  یـضر  رتشا - کلام  زجب  دندومن  تبث 

باذع هب  منهج  رد  دابآلادبا  ببس  نادب  ناشیا  دسر و  ررـض  یفطـصم  تیب  لها  هب  هفیاط  نیا  زا  هک  هدش  ررقم  نینچ  نم ، گنرکی  ّبحم 
. دنشاب راتفرگ  میلا  باقع  میظع و 

وبا هک  دـش  نآ  رب  ررقم  تفر و  قشمد  هب  هیواعم  دـش و  هجوتم  هفوک  بوص  هب  نینمؤملا  ریما  هماـن ، ریرحت  نیمکح و  رارق  زا  دـعب  هصقلا ،
عمتجم ماش - راید  برع و  قارع  نایم  تسا  یلزنم  هک  لدنجلا - ۀمود  هب  ماش  فراعم  اب  صاع  ورمع  زاجح و  نایعا  زا  ياهفیاط  اب  یـسوم 

سپ دندرک . بصن  ربنم  هتـشگ ، عمج  نیقیرف  مدرم  دندیـسر ، روکذم  ماقم  هب  نوچ  دننک . مکح  تفالخ  رما  رد  رگیدکی  قافتا  هب  هتـشگ 
میدقت وت  رب  نم  هک  هّللا  ذاعم  تفگ : باّذک  ورمع  امرف . نایب  میاهدـش  قفتم  نآ  رب  هک  یثیدـح  يامن و  دوعـص  تفگ : ورمع  اب  یـسوم  وبا 

اهیا ای  تفگ : یهانپتلاسر  ترـضح  تعن  یهلا و  يانث  زا  دعب  هدـمآرب ، ربنم  رب  یـسوم  وبا  سپ  یلـضفا . ّنسا و  نم  زا  وت  هک  اریز  میامن ؛
هب راک  نیا  میراد و  فاعم  تفالخ  ماهم  لفکت  زا  ار  هیواعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  تسا  نآ  هب  قلعتم  ایارب  اـیاعر و  لاـح  هیفرت  ساـنلا ،
نم تفگ : هدروآ  نوریب  تشگنا  زا  ار  يرتشگنا  و  دنیامن . رایتخا  دنناد  بصنم  نیا  هتسیاش  ار  سکره  مالسا  لها  ات  مییامن  هلاوح  يروش 

: تفگ هتفر  ربنم  رب  صاع  ورمع  سپ  دمآ . دورف  ربنم  زا  دوخ و  تشگنا  زا  ار  يرتشگنا  هچنانچ  مدروآرد ، هب  تفالخ  زا  ار  هیواعم  یلع و 
هب ار  هیواعم  دوخ  بحاص  نم  نونکا  دـیدومرف . عامتـسا  عومجم  هچنانچ  درک ، علخ  تفـالخ  زا  ار  دوخ  بحاـص  یـسوم  وبا  ساـنلا ، اـهیا 

دوبن و هضواعم  نیا  ورمع  ام و  ناـیم  هک  دروآرب  داـیرف  یـسوم  وبا  تسوا . نوخ  بلاـط  ناـمثع و  یلو  وا  هک  اریز  متخاـس ؛ ررقم  تفـالخ 
زا يرثکا  دمآ و  دیدپ  میظع  هلغلغ  مدرم  رد  و  ییوگیم ؟ عقاو  فالخ  ارچ  هک  داشگب  یـسوم  وبا  متـش  هب  نابز  زین  وا  درک . نعل  ار  ورمع 

نایماش نایم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دز و  یسوم  وبا  رب  هنایزات  هدمآ  یکی  دنشکب و  ار  ورمع  یسوم و  وبا  دنتـساوخ  نینمؤملا  ریما  نابحم 
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عنام یئاط  متاح  نب  يدع  سابع و  نب  هّللا  دبع  رخآ  دش . اپرب  هلتاقم  تبحص  زاجح  لها  و 
،ص:428 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. تسین زیاج  ماما  تصخریب  هلتاقم  دنتفگ : هدش 
ّالا مکح  ال  دنتفگ : ياهرمز  دندش . هقرف  راهچ  هب  قرفتم  مدرم  هروکذم  هعینش  هیضق  عوقو  زا  دعب  : » هک تسا  روطسم  یـصقتسم  همجرت  رد 

دـنداهن و مان  هیحرم  ار  هقرف  نیا  میتشاذـگزاب ؛ ادـخ  هب  ار  درم  ود  نیا  راک  ام  دـنتفگ : یهورگ  دـندناوخ و  جراوخ  همکحم  ار  ناشیا  هّللا ،
زجب یلوا  ّقحا و  هانپتلاسر  ترضح  زا  دعب  تفالخ  تماما و  هب  ار  سک  چیه  ام  هّللا  و  دوب ؛ اطخ  هب  مکحت  نیا  هک : دندرک  راهظا  یعمج 
نیا راطع  خیش  دندش . روهشم  هیضفار  هب  تعامج  نیا  دشاب ؛ ناشیا  ریغ  هک  سکره  زا  مینکیم  اربت  میسانشیمن و  وا  لآ  یلع و  یـضترم 

: هتفگ تعامج  نیا  نابز  زا  ار  تیب 
: تیب

ار بابرالا  ّبر  باتک  هک  تسا  نآ  بجاو  ام  رب  دـناهتفگ : ياهفیاط  تسا و  مامت  ار  ام  وا  لآ  یلعتسا و  ماـما  رگ  برغم  هب  اـت  قرـشم  ز 
.« دنداهن مان  هلزتعم  ار  هقرف  نیا  مییامن ؛ تعباتم 

هب باستنا  تیاده  باحـصا  اب  سابع  نب  هّللا  دبع  دندرک و  مالـس  تفالخ  هب  هیواعم  رب  هتفر  قشمد  هب  نانواعم  ریاس  ورمع و  نوچ  هصقلا ،
هک دومرف  رما  مالّـسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  هرکنم  هعقاو  عامتـسا  زا  دعب  یـصقتسم  تیاور  هب  تشاد ، ضورعم  هثداح  تیفیک  هدمآ  هفوک 

: هک دومن  رما  دیسر ، هیواعم  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ  و  دنیاشگ . وا  عابتا  هیواعم و  نعط 5514224خ0 65 خ  هب  نابز  ابطخ  ربانم  سؤر  رب 
. دنیوگ ازسان  اهربنم  رب  ار  ریما  باحصا  ریاس  رتشا و  کلام  سابع و  نبا  نیطبس و  نینمؤملا و  ریما 

: تبقنم

يزور هک : تسا  يورم  يردخ  دیعس  وبا  تیاور  هب  نیحیحص  رد  نادزی  ریش  ریشمش  زا  ناشیا  رثکا  ندش  هتـشک  جراوخ و  لاوحا  نایب  رد 
ۀبتع سناج و  نب  عرقا  نایم  رد  دوب  هداتسرف  نمی  میانغ  زا  یضترم  یلع  هک  ار  یلاوما  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم - ترـضح 

هب تسا  بقلم  هک  یمیمت  ریهز  نب  سوقرخ  دومرفیم . تمـسق  لبنح  نب  دیز  يرماع و  سوقرخ  همالع و  نب  ۀـمقلع  يزارق و  نیـصح  نب 
ار باحـصا  رورـس  نآ  دـمحم . ای  هّللا  قتا  تفگ : هدروآ  رورـس  نآ  هب  يور  میـسقت  يانثا  رد  دوب . رـضاح  سلجم  نآ  رد  هرـصیوخلا ، وذ 
دیامنن و زواجت  ناشیا  رجانح  زا  نآرق  دننک و  تئارق  نآرق  هک  دنوش  ادـیپ  یموق  نیعل  نیا  لسن  زا  هک  یتسرد  هب  دومرف : هتخاس ، بطاخم 

دیشکب دیبایرد ، ار  ناشیا  جورخ  نامز  رگا  نامک . زا  ریت  هچنانچ  نید ؛ زا  دنور  نوریب  ار و  مانـصا  هدنب  دنراذگب  ار و  مالـسا  لها  دنـشکب 
هک دینادرگ  لصأتسم  داع  موق  دننام  ار و  ناشیا 

،ص:429 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
رب روکذم  ثیدح  تشاد و  ماظتنا  ناورهن  جراوخ  يامظع  کلـس  رد  تسوا ، زا  ترابع  هیدّثلا  وذ  رثکا  تیاور  هب  ریهز  نب  سوقرخ  نوچ 
هب یـسوم  وبا  ناوا  نآ  رد  هک  دوب  نانچ  نیعالم  نآ  جورخ  تیفیک  دـنیوگ و  نیقرام  ار  ناشیا  ناخروم  دـیآیم و  قداص  هیغاب  هفیاط  نآ 
هب ار  دـنوادخ  مکح  مامز  هک  دـندیناسر  نینمؤملا  ریما  ضرع  هب  کلام  نب  ۀـعرز  ریهز و  نب  سوقرخ  هک  تفریم  لدـنجلا  ۀـمود  بناج 

تمه ههجو  ار  قاقـش  دانع و  لها  برح  قافتا  هب  ات  يامرف  نامرف  رکاـسع  عاـمتجا  هب  هدومن  باـنتجا  مکحت  زا  هدـم و  یـسوم  وبا  تسد 
، قاثیم ضقن  رذع  هویـش  تسا و  نامیا  طیارـش  زا  نامیپ ، دهع و  هب  افو  ینّابر  مالک  تانّیب  تایآ  ياضتقم  هب  تفگ : ترـضح  نآ  میزاس .
. منارذگن رطاخ  حول  رب  موقرم ، رما  نیا  شقن  مرادن و  اور  دهع  نتـسکش  زگره  نم  لاعتم 6514224خ0 66 خ و  نیهم  يدونشخان  ببس 

یـسوم وبا  لاسرا  هّللل . ّالا  مکح  ال  هک : دـندروآرب  زاوآ  دـندومن ، عامتـسا  تاـملک  نیا  نوچ  ایقـشا  زا  رگید  یـضعب  اوکلا و  نب  هّللا  دـبع 
نیا أشنم  هکلب  تسین  هانگ  ادـخ  لعف  نم و  رما  هک : داد  باوج  بآـمتیالو  ترـضح  نک . هبوت  لـعف  نیا  زا  تسا ؛ هاـنگ  لدـنجلا  ۀـمودب 
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برح زا  تسد  امـش  دنتـسب ، نانـس  سوؤر  رب  فحاـصم  ناـیماش  هک  زور  نآ  رد  هک  اریز  تسامـش ؛ يأر  یتسـس  فعـض و  دـساف  لاـیخ 
حلـص هب  مهم  ات  دیدومنن  لوبق  دناهدیـشیدنا ، شیوخ  صلخم  تهج  صاع  ورمع  هیواعم و  هک  تسا  هلیح  نیا  میتفگ  دـنچره  دـیتشادزاب .

. مییامن لاتق  وت  اب  ام  يرادن ، زاب  مکحت  زا  تسد  ینکن و  عنم  نتفر  زا  ار  یسوم  وبا  رگا  تفگ : هعرز  دیماجنا .
: هک داد  باوج  دش . یهاوخ  هتشک  نم  هزین  هب  هک  منیبیم  دومرف : مالّسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما 

رد دیدرک . هانگ  امـش  هکلب  هتفاین  رودـص  یهانگ  نم  زا  دومرف : ریما  مدرک . هبوت  دـش ، هانگ  وگب  تفگ : سوقرخ  تسا . نیمه  نم  دوصقم 
ییامنن اربت  یسوم  وبا  نداتسرف  زا  رگا  هک  دنراد  هیعاد  دناهدش و  رایـسب  هقبط  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  هک : تشاد  ضورعم  یـصخش  انثا  نیا 

. دننک برح  وت  اب 
. منک گنج  ناشیا  اب  مه  نم  هک : دومرف  ترضح  نآ 

ياهیرق رد  جراوخ  زا  سک  رازه  هدزاود  دوب ، بوتکم  نیّفص  همانحلص  رد  هک  یتدم  ياضقنا  زا  لبق  : » هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  رد 
نینمؤملا ریما  دندومن و  تردابم  تیالو  هاش  تفلاخم  هب  هتخاس  ریما  دوخ  رب  ار  اوکلا  نب  هّللا  دـبع  دـندمآ . عمج  دـنیوگ ، ارورح  ار  وا  هک 

، دـشن بترتم  سابع  نبا  لاسرا  رب  هدـیاف  نوچ  دومن . تلالد  تسار  هار  هب  ار  ناـشیا  هداتـسرف ، موق  نآ  دزن  ار  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  تسخن 
دنمدوس حیاصن  هدمآ ، ریما  تمدخ  هب  دوخ  صاوخ  زا  سک  هد  اب  اوکلا  نب  هّللا  دبع  تفاتـش و  اجنادـب  سیفن  سفن  هب  ناشیا  سامتلا  ربانب 
بهذم زا  سک  هد  نآ  اب  دومرف . دهاوخ  هجوت  نیطساق  هبراحم  هب  دوعوم  تدم  ياضقنا  زا  سپ  ریما  هک  تسناد  دونش و  دنسپلد  نانخس  و 

.« دندش قفتم  نایجراخ  هیقب  هتسویپ ، نویامه  بکوم  هب  هدومن  عوجر  جراوخ 
دش رتشیب  جراوخ  تلالض  دیسر ، هفوک  هب  روطسم  جهن  رب  نیمکح  مکح  ربخ  نوچ  هصقلا ،

،ص:430 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
جراوخ هب  همان  و  دنتفاتـش . ناورهن  هب  هفوک  زا  ود  ود  کـیکی و  تروشم  میدـقت  زا  سپ  دـندیزگرب . تساـیر  هب  ار  بهو  نب  هّللا  دـبع  و 

هب هّللا  دبع  لوصو  زا  دعب  هدرک و  ناور  ناورهن  بوص  هب  ار  ناشیا  ات  دنداتـسرف  بناج  نادب  ار  یـسیع  دیعـس  نب  هّللا  دـبع  هتـشون ، هرـصب 
ریما فیرـش  عمـس  هب  هفیاط  نآ  عامتجا  نوچ  دنتـشگ و  قحلم  بهو  نب  هّللا  دـبع  هب  هدـمآ  تکرح  رد  تیالو  نآ  زا  ریثک  یعمج  هرـصب ،

: تسا نیا  بوتکم  نآ  تروص  دینادرگ و  ناور  ناشیا  دزن  هدروآ  ملق  رد  همان  دیسر ،
ناف مکیلع . مالـس  اـهعبترم  نم  و  نیـصحلا . نب  دـیزی  بهو و  نب  هّللا  دـبع  یلا  نینمؤملا  ریما  یلع  هّللا  دـبع  نم  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب 
نم اّربت  نآرقلاب  امکحی  مل  ۀنّـسلاب و  لمعی  مل  اّملف  هّللا  نم  يدـه  ریغب  يوهلا  اعّبتا  هّللا و  باتک  اـفلاخ  ۀـموکحلل  انیـضترا  نیذـّلا  نیلجرلا 

مهتبراحملا دوعق و  وا  ادوعتل  مکّودـع  انّودـع و  یلا  نورئاس  اناف  انیلا  نوسراف  اناف  هّللا  مکمحرا  اولبقاف  لوـالا  اـنرما  یلع  نحن  اـمهمکح و 
. نیمکاحلا ریخ  وه  اننیب و  هّللا  مکحی  یتح 

: دنتشون باوج  رد  دیسر ، جراوخ  هب  بولسا  تیاده  بوتکم  نیا  نوچ 
رظن تسوت  لوئـسم  هچنآ  رد  ام  ییامن ، نامیا  طیارـش  تیاعر  هتـشگ ، بیات  رگا  يدـش . رفاـک  يداد ، اـضر  مکحت  هب  هک  تقو  نآ  رد  وت 

. مینک
ار تنایخ  لها  یلاعت  دزیا  هک  تسین  کش  چـیه  مییامن و  توعد  میقتـسم  قیرط  كولـس  هب  ار  وت  ییاـمرف ، رارـصا  شیوخ  همیرج  رب  رگا 

. درادیمن تسود 
، هتشادنپ لهس  ناشیا  مهم  هتشگ و  سویأم  تعامج  نآ  تعاطا  زا  دیسر ، بآمتیالو  ترضح  ضرع  هب  باوص  زا  رود  باوج  نیا  نوچ 

رازه تصـش  رب  هدایز  داد ، نامرف  رثآمترـصن  رکاسع  عامتجا  هب  هتخارفا ، راثآرفظ  ياول  ناـیماش  مزر  مزع  هب  هتخاـس  هاگرکـشل  ار  هلیخن 
دـندروآرب و داسف  هنتف و  هب  تسد  قارع  داوس  رد  جراوخ  هک  دیـسر  رتاوتم  ربخ  قشمد  بوص  هب  هجوت  زا  لبق  دنتـشگ . عمتجم  لتاقم  درم 

بـصن دنتفگ  هکنآ  درجم  هب  ار  وا  هحوکنم  ترالا و  نب  بابخ  نب  هّللا  دبع  دنناوخیم و  رفاک  تسین ، قفاوم  بهذم  رد  ناشیا  هب  سکره 
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. دـندرک هناور  ترخآ  ملاع  هب  هناهب  نیمه  هب  زین  ار  هیوادیـص  نانّـسلا  ما  دـناهدیناسر و  لتق  هب  هدوبن  نیلقّثلا  دیـس  مکح  فلاـخم  نیمکح 
، رابک باحصا  باوصتسا  زا 7514224خ0 67 خ  دعب  رابخا و  نیا  عامتسا  زا  دعب  رارک  ردیح  دنلوغـشم . نتخیر  نوخ  تراغ و  هب  لاحلا ،

سفن هب  یتبون  دیسر ، نیقرام  رکسعم  هب  هکنآ  زا  دعب  دش . ناور  ناورهن  بوص  هب  رثآمترـصن  رکاسع  هب  هتـسناد  یلوا  ّمها و  جراوخ  عفد 
تفگیم و مزلم  تکسم  ياهباوج  ار  ناشیا  هجومان  تاضارتعا  هدومن و  هضراعم  هفیاط  نآ  اب  سابع  نب  هّللا  دبع  طسوت  هب  یتّرک  سیفن و 

ًامَکَح اُوثَْعباَف  : » همیرک هیآ  و  مکنم ، لدع  اوذ  هب  مکحی  هملک : هیبیدح و  حلص  هصق  هب  نیمکح  بصن  هیواعم و  هحلاصم  هب  اضر  هیضق  رد 
َو ِِهلْهَأ  ْنِم 

،ص:431 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
. تشگن بترتم  ناشنتیاده  نانخس  نآ  رب  هدیاف  چیه  اما  تسج  کّسمت  8514224خ0 68 خ  اِهلْهَأ » ْنِم  ًامَکَح 

ثیش هرسیم  رد  داد و  تنیز  بیز و  يدنکلا ، نب  رجح  مدقم  نمی  هب  ار  هنمیم  هتخادرپ ، رثارفظ  رکـشل  هیبعت  هب  ریما  سدقم  ترـضح  سپ 
رد هک  ار  ناگدایپ  یماـمت  دومرف  دـینادرگ و  رورـس 9514224خ0 69 خ  ار  يراـصنا  بویا  وبا  ناراوس  عیمج  هب  تشاـمگ و  ار  یعبر  نب 

متـش گـنج و  تیار  نیـصح  نب  دـیزی  هنمیم  رد  هدوـمن ، ماـیق  فوفـص  هیوـست  هب  زین  جراوـخ  بناـج ، نآ  زا  و  دنـشاب . هداـتق  وـبا  ناـمرف 
تـسایر ریهز  نب  سوقرخ  تخاس و  ثّولم  دوخ  موش  دوجو  هب  یـسیعلا  یندا  یبا  نب  حیرـش  ار  هرـسیم  تخارفارب و  0614224خ0 70 خ 

. درک لوبق  ناگدایپ  يرادرس  مسارماوکلا  نب  هّللا  دبع  یتیاور  هب  درک و  لوبق  ناراوس 
هب سک  رازه  ود  دـندرک و  بصن  نیعم  عضوم  رد  یتیار  نینمؤملا  ریما  هدومرفب  دنتـشگ ، ارآفص  رگیدـکی  ربارب  رد  رکـشل  ود  ره  نوچ 

بناج هب  سکره  دبای و  ناما  دباتـش  تیار  نآ  يوس  نافلاخم  زا  سکره  هک  دـندرک  ادـن  ات  داد  نامرف  دـندش و  رومأم  ملع  نآ  تظفاحم 
یلع اب  یتهجیب  منادیمن  نم  تفگ : دوخ  عابتا  اب  دوب  جراوخ  ياسؤر  زا  هک  یعجشا  لفون  نب  ةورق  انثا  نیا  رد  دنام . نمیا  زین  دور  هفوک 

زا رگید  هفیاط  تفر و  هرکتسد  فرط  هب  هتشگ  ادج  نیقرام  زا  سک  دصناپ  اب  درک ! دیاب  لاتق  ارچ  تسا ، یفطـصم  یـصو  ادخ و  یلو  هک 
هیاّرلا یلا  نمأتس  و  : » هک تسا  روطـسم  يرونید  هفینح  وبا  خیرات  رد  دنتفرگ . رارق  روکذم  تیار  ّلظ  رد  یموق  تفاتـش و  هفوک  هب  موق  نآ 

.« لجر فالآ  عبرا  نم  ّلقا  ّالا  بهو  هّللا  دبع  عم  قبی  ملف  لجر ؛ فلا  مهنم 
مکح ال  هملک : هب  نابز  نیعالم  نآ  دنام و  یقاب  سک  دصتشه  رازه و  ود  بهو  نب  هّللا  دبع  اب  : » هک تسا  روطسم  یـصقتسم  همجرت  رد  و 

لاعتـشا لاتق  شتآ  هتفرگ و  الاب  اجیه  هکرعم  رابغ  دـندرک و  هلمح  راعـشترصن  هاپـس  رب  هرابکی  هب  هداـشگ ، نوکرـشملا  هرک  ول  هّلل و  اـّلا 
راد هب  راقفلاوذ  برـض  کی  هب  دناوخ و  تزرابم  هب  ار  هانپتیالو  هاش  تواقـش ، تیاغ  زا  بهو  نب  هّللا  دـبع  ّرف ، رک و  يانثا  رد  هتفریذـپ ،
رفن هن  زا  هدایز  هقبط  نآ  زا  هچنانچ  دنتخاس ؛ هاوخلد  بجوم  هب  ار  ناشیا  رثکا  مهم  دنتخات و  جراوخ  ریاس  رب  هانپرفظ  هاپس  تسویپ و  راوبلا 

.« دندشن دیهش  سک  هن  زا  شیب  نیرقترصن ، رکشل  زا  دندربن و  نوریب  ناج 
ناـمک زا  ریت  هچناـنچ  دـنزیرگب ، نید  زا  یموـق  هـک : دوـمرف  جراوـخ  جورخ  زا  شیپ  نینمؤـملا  ریما  : » هـک تـسا  روطـسم  یـصقتسم  رد  و 

هناد هک  ییادخ  نآ  قح  هب  و  دـشابن . نآرق  ماکحا  رب  تابث  ار  ناشیا  لد  درذـگن و  ناشیا  قلح  زا  نآرق  دـنناوخ ، نآرق  هچرگا  دزیرگیم .
راـبخا هداد و  رارق  نم  اـب  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر - هک  دـیناشوپ  دوـجو  ساـبل  شیوـخ  مرک  هنازخ  زا  ار  یمدآ  تفاکـشب و 

زاب تسش  هب  هک  هتفر  نامک  زا  ریت  دننام  دنیاین ؛ زاب  تیاده  جهنم  هب  تیاوغ  هیداب  زا  ناشیا  درک و  یهاوخ  هبراحم  ناشیا  اب  وت  هک  هدومرف 
نایم رد  هکنآ  تعامج  نیا  تمالع  و  ددرگن ،

،ص:432 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تلبـس نوچ  دـشاب  اهیوم  نآ  رـس  رب  هک  نانز  ناتـسپ  ناس  هب  دوب  هراپ  تشوگ  وا  بکنم  رد  تسد  کی  ياـج  هب  هک  دـشاب  يدرم  ناـشیا 

.« هبرگ
تارـشع هبترم  هب  داحآ  هجرد  زا  ام  هاپـس  يادهـش  ّودع  هکرعم  نیا  رد  دوب : هدومرف  جراوخ  لتق  رد  عورـش  زا  لبق  هانپتیالو  هاش  اضیا ، و 
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ار هیدّثلاوذ  ثیدح  نینمؤملا  ریما  نوچ  : » تفگ هک  تسا  يورم  یناملـس  هدیبع  زا  دـنربن . نوریب  ناج  رفن  هن  زا  هدایز  نافلاخم  زا  دـسرن و 
نوچ مدینش . هک  درک  دای  مسق  تبون  ره  ریما  يدینش ؟ لوسر  زا  نخس  نیا  وت  هک  مداد  دنگوس  ار  ترـضح  نآ  تبون  هس  نم  دومرف ، نایب 

هک دندیناسر  ضرع  هب  دنتفاین و  دنتـسج  ار  وا  دنچره  یعمج  دینک و  بلط  ناگتـشک  نایم  زا  ار  هیدـّثلا  وذ  دومرف : دـندش ، هتـشک  جراوخ 
بلط هب  یعمج  رگید  راب  تسا . ناشیا  نایم  رد  هیدّثلا  وذ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریما  تسین . نالوتقم  نایم  رد  تفص  نیا  هب  یـصخش 
تفگ ار  باحصا  هدروآ ، اجب  رکـش  هدجـس  ترـضح  نآ  دوب . هتفگ  ریما  هک  تفـص  نآ  رب  مه  دنتفای ؛ لیتق  لهچ  ریز  رد  ار  وا  هتـساخرب ،

. دومرف اههدعو  هچ  ار  هفیاط  نیا  هلتق  ادخ  لوسر  هک  مدادیم  ربخ  یتشگن  امش  راذتعا  ببس  رگا  هک :
باـنج رطعم  دـقرم  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  يادا  هب  ناـبز  تفاـی ، تغارف  جراوـخ  ّمهم  زا  ریما  ترـضح  رطاـع  رطاـخ  هکنآ  زا  دـعب  هصقلا ،

ار نید  يادعا  دینادرگ و  حوتفم  امـش  راگزور  يور  رب  ناسحا  فطل و  باوبا  ناّنم  کلم  ترـضح  نوچ  دومرف : هداشگرب ، یهانپتلاسر 
ثعشا دیناسر . لصیف  هب  نیقرام  هعقاو  دننام  زین  ار  نیطساق  هیضق  دیوش و  ماش  ناهارمگ  لاتق  هجوتم  هکنآ  قیال  تخاس ، لوتقم  بولغم و 
اههزین تشگ و  دـنک  اهریـشمش  دیـسر و  ماـمتا  هب  اـم  ماهـس  نینمؤـملا ، ریما  اـی  درک : ضرع  هاپـس  فراـعم  زا  یعمج  قاـفتا  هـب  سیق  نـب 

نیا میزاس . تمه  داهن  شیپ  ماش  ملظ  لاصیتسا  مامت ، راهظتسا  رس  زا  میزادرپ و  دوخ  هحلسا  دیدجت  هب  ات  ناسرب  هفوک  هب  ار  ام  تسکشب ؛
تخاس و هاگرکـشل  هلیخن  نآ  یحاون  هب  لوصو  زا  دعب  داد و  فاطعنا  هفوک  بناج  هب  تمیزع  نانع  نادرم  هاش  هتفای ، لوبق  هجرد  سمتلم 

زور دسر و  اضما  هب  ماش  رفس  تمیزع  دوز  ات  دیامن  تعجارم  هدومن ، فقوت  زور  رگید  دور و  رهش  هب  دشاب  هتـشاد  یمهم  سکره  دومرف :
هاگرکشل هاپـس  ریاس  هدنام ، نیلقّثلا  ماما  تمزالم  رد  سومان  لها  زا  یکدنا  نیلوقلا - فالتخا  یلع  زور - دنچ  ياضقنا  زا  دعب  ای  رگید و 

هب نایفوک  دمآرد و  هفوک  هب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  سپ  نینمؤملا  ریما  دندرک . رایتخا  رازراک  باکترا  رب  سفن  تحار  دنتشاذگ و  یلاخ  ار 
يدومرف و شنزرـس  خـیبوت و  ار  هبطخ  نآ  مدرم  يدـناوخ ، هبطخ  نادرم  هاش  هاگره  هاگنآ  داتفین . لوبق  اما  دـندومن  مایق  ترذـعم  دـیهمت 
ره هب  وت  نینمؤملا ، ریما  ای  دـنتفگ : هتـسج  تردابم  تمدـخ  هب  تیالو  نآ  ناـیعا  زا  یعمج  دـش ، ررکم  ترـضح  نآ  شجنر  راـهظا  نوچ 

نینمؤملا ریما  جازم  لوبقم  نخس  نیا  دومن . میهاوخن  فلخت  باستنا  تیاده  باکر  تمزالم  زا  ام  ییامن  هجوت  هک  بناج 
،ص:433 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هک عضوم  نالف  رد  ادرف  هک  دـیاب  تسا ، فوصوم  تیوط  يافـص  تین و  قدـص  هب  سکره  هک  درک  ادـن  ینادـمه  ثراح  ات  دومرف  داتفا ،
. دـناهدشن عمج  سک  دصیـس  زا  هدایز  هک  دـید  دـیمارخ ، رکـسعم  هب  نینمؤملا  ریما  رگید  زور  ددرگ . رـضاح  تسا  هاپـس  عامتجا  هتـسیاش 

هشیدنا نزح و  تیاغ  رد  زور  ود  لزنم  نآ  رد  و  مدیـشیدنایم . يرکف  ناشیا  هرابرد  دیـسریم ، رازه  هب  تعامج  نآ  ددع  رگا  هک : دومرف 
. دومن يور  نیثالث  نامث و  هنس  رد  نیعل  نایناورهن  جورخ  هعقاو  نیخّروم ، رثکا  تیاور  هب  و  درک . تعجارم  هفوک  هب  هدرب  رسب 

: تبقنم

یتعامج هاگان  مدوب ، هتـسشن  نینمؤملا  ریما  هب  کیدزن  لمج  گنج  زور  رد  : » هک تسا  يورم  ییونغ  هّللا  دیبع  وبا  زا  سدقلا  تاحوتف  رد 
ام 1614224خ0 71 خ هب  دزاـسیم ، حورجم  دـسریم و  اـم  هب  فلاـخم  رکـشل  ياـههزین  نینمؤملا ، ریما  اـی  دـنتفگ : هدیـسر  ناـمزالم  زا 

کیدزن نینمؤملا ، ریما  ای  دـنتفگ : هدـمآ  ساره  فوخ و  يور  زا  رگید  تعامج  درک . رایتخا  توکـس  نینمؤملا  ریما  نک . برح  تصخر 
لوزن رظتنم  نم  هکنآ  لاح  منک و  برح  هنوگچ  موق ، يا  دومرف : ینکیمن ؟ گنج  تصخر  ار  اـم  وت  دـنک و  هبلغ  اـم  رب  نمـشد  هک  تسا 

، ینامز كدـنا  زا  دـعب  دـیوگ : يوار  منکیمن . برح  هب  ادـتبا  دـنوشن  لزان  هکئـالم  اـت  هداد و  ربخ  ینعم  نیا  زا  ارم  لوسر  هک  ماهکئـالم 
نینمؤملا ریما  دش ، رهاظ  تامالع  راثآ و  نیا  نوچ  رفذا . کشم  زا  رتهب  دـیدرگ  رهاظ  یمیمـش  ربنع و  ریبع و  زا  رتوبـشوخ  دـیزو  یمیـسن 

لاطبا لاتق  فص  رامشیب و  لادج  هبراحم و  كراعم  رایسب  نم  هک  هّللا  و  تشگ . هبراحم  هب  هجوتم  هدنکفا  رود  دوخ  كرابم  ندب  زا  هرز 
.« هدوبن رفظ  نیرق  نآ  دننام  یگنج  چیه  رتکیدزن و  حتف  هب  نآ  زا  یبرح  چیه  اما  ماهدینش  هدید و  لاجر 
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: تبقنم

زا متفگ : مونـشب . وت  زا  تیراـفع  هصق  مهاوخیم  تفگ : هدـیبلط  ارم  نومأـم  يزور  : » هک تسا  لوـقنم  تیارـس  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
هک هدومرف  هدومن ، ارحـص  مزع  لوسر  يزور  تفگ : هک  اهنع - هّللا  یـضر  هملـس - ما  زا  دنکیم  تیاور  وا  هک  مدینـش  هّللا  دبع  نب  دمحم 
یف دناسر . ار  لوسر  ماغیپ  دـمآ ، نینمؤملا  ریما  نوچ  درآ . نم  شیپ  هوک  ود  نایم  هدرک ، بآ  رپ  کچوک  کشم  وگب  دـیایب  مردارب  نوچ 
هوک ود  نایم  هب  نوچ  هک : تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  تفر . رورس  نآ  بقع  رد  هدومن ، بآ  رپ  کشم  هدرک و  لیامح  راقفلاوذ  لاحلا ،

. درکیم ینابش  مدید  يریپ  مدیسر ،
لوسر ادخ و  نم  تفگ : ریپ  هّللا . دبع  نب  دمحم  متفگ : تسیک ؟ ادـخ  لوسر  تفگ : تفر ؟ اجک  ادـخ  لوسر  هک  ینادیم  ریپ ، يا  متفگ :

وا تسکشب . هکنانچ  مدز ، شرس  رب  یگنس  منادیمن . ار 
،ص:434 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

راـقفلاوذ زین  نم  دـندرک . نم  رب  هلمح  هلمج  دـیاین و  باـسح  هب  هک  دـش  عمج  هوک  ود  نآ  ناـیم  رد  هداـیپ  راوـس و  ردـق  نآ  درک ، داـیرف 
رات و بش  زا  رتهایـس  مدـید  ینز  هتفر  شیپ  دـنتخیرگ . هدروخ  تمیزه  هکنآ  ات  متـشکیم  تسار  پچ و  زا  هغدـغد  سرتیب و  هدروآرب ،

نم رب  هدش  ادیپ  تیرفع  تفه  دز ، نیمز  رب  تسد  دید  ارم  دود . شاینیب  خاروس  زا  دمآیم و  نوریب  شتآ  شیاهمشچ  زا  رانم . لثم  اهشین 
ار رگید  تیرفع  تسکـش . مرمک  تفگ : دروآرب و  هآ  نز  نآ  سپ  متخاـس . هراـپود  ار  تیرفع  کـی  هدرک ، هلمح  زین  نم  دـندرک . هـلمح 

ادیپ هوک  ود  نآ  نایم  رد  بیجع  یکیرات  رابغ و  دود و  هاگنآ  مدومن . مین  ود  زین  ار  وا  درک ، هلمح  نم  رب  نز  نآ  دنتخیرگ . یقاب  متـشکب ،
ره نایم  هدروخ  بآ  دوب . هنـشت  تخـس  متـشاذگ  بآ  کشم  هتفر ، لوسر  شیپ  نآ  زا  دعب  دش . فرطرب  دود  نآ  ات  مداتـسیا  زامن  هب  دش .

؟ يدرک رید  ارچ  ردارب ، يا  تفگ : هداد  هسوب  نم  يوربا  ود 
لها هک  دوب  ثوغی  نز  نآ  درک و  عمج  وت  رب  ار  دوخ  لـیخ  هک  دوب  نوـعلم  سیلبا  نابـش  ریپ  نآ  دوـمرف : متـشاد . ضورعم  هعقاو  تروـص 

دندنام و بجعت  رد  نایبورک  نامسآ و  هکئالم  ار  وا  وت  نتشک  زا  هک  یتسرد  هب  يدنتـساوخ . وا  زا  يرای  يدندرک ، فاوط  نوچ  تیلهاج 
ار نز  نآ  وت  یلو  هکنآ  زا  دوب ؛ هدیسرن  نآ  لثم  لاح  ات  هک  يدرک  اطع  ام  هب  زورما  یتمعن  هّللا ! ناحبس  دنتفگ : هدش  رورـسم  تشهب  لها 
نآ مّهوـت  رگا  دوـمرف : هدز  نم  شود  رب  تسد  لوـسر  سپ  مبلاـط . یبا  نب  یلع  نکـسم  هک  سب  فرـش  نیا  ارم  تفگ : تشهب  و  تشک .

ار وت  ياپ  كاخ  هک  یمتفگ  وت  ّقح  رد  يزیچ  دـنتفگ ، یـسیع  ّقح  رد  يراصن  هک  وت  قح  رد  دـنیوگ  نآ  نم  تما  زا  تعامج  هک  يدوبن 
تسین سب  دیوگیم  دوخ  ّمع  نبا  ّقح  رد  هک  لضف  همه  نیا  دنتفگ : دندینـش ، نیا  نوچ  قافن  بابرا  زا  یـضعب  دنتخاسیم . هدید  يایتوت 
َکُمْوَق اذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّمل  َو  داتـسرف : هیآ  نیا  ناشیا  بیذکت  رد  یلاعت  يادخ  سپ  دنکیم . تهباشم  یـسیع  هب  ار  وا  نونکا  هک 

2614224خ0 72 خ» َنوُّدِصَی . ُْهنِم 

: تبقنم

يدومع دـید ، ار  ریما  نوچ  تفریم . رکـشل  اب  دـلاخ  دوب ، هتفر  ارحـص  هب  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
. دنز ریما  رب  ات  دروآرب  تشاد  تسد  رد  نینهآ 

هک درک  عمج  ار  نارگنهآ  هلمج  دـلاخ  درک . هدـالق  نوـچ  شندرگ  رب  هداد  باـت  هتفرگ ، يو  زا  دوـمع  هدرک ، زارد  تسد  نینمؤـملا  ریما 
نامه ار  نیا  جالع  يوش . كاله  وت  دنهن  شتآ  رد  نوچ  درک و  ناوتن  نوریب  دننکن  شتآ  رد  نهآ  نیا  ات  دنتفگ : نارگنهآ  دـننک . جالع 

نینمؤملا ریما  شیپ  رد  هک  تخاس  هطساو  هب  ار  باطتسم  باحصا  زا  یعمج  دلاخ  نیاربانب  هدرک . وت  ندرگ  رد  هدالق  هک  درک  دناوت  سک 
هک دنداد  مسق  تایحتلا - لمکا  تاولصلا و  لضفا  هیلع  تانیاک - دیس  حور  هب  هدرب  نینمؤملا  ریما  شیپ  ار  دلاخ  باحـصا ، دننک . تعافش 
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عرضت يراز و  نک و  محر  دلاخ  رب 
،ص:435 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

.« دومن صالخ  امنتیالو  تشگنا  ود  هب  نینمؤملا  ریما  سپ  دندرک . رامشیب 

: تبقنم

ياهمـشچ رب  هداتفاورف ، اهوربا  هدیمخ و  تماق  هب  دمآ  لوسر  شیپ  يریپ  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  زا  اضّرلا  نویع  رد 
هکیلاح رد  دمآ ، لوسر  تمدخ  هب  مشیربا . زا  ییادر  ششود  رب  زارد و  خرـس  هالک  شرـس  رب  اصع و  يو  تسد  رد  يریپ و  تدش  زا  وا 
نارـسخ يدیماان و  تفگ : رورـس  نآ  شزرمآ . هب  نم  تهج  نک  اعد  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : دوب  هداهن  هبعک  هناخ  هب  دوخ  كرابم  يور 

ادخ لوسر  متفگ : ار ؟ وا  یتخانـش  یخا ، ای  دومرف : دـیدرگزاب . ربمغیپ  شیپ  زا  وت . راک  تسا  تلالـض  یهارمگ و  ریپ ، يا  وت  یعـس  تسا 
. دوب سیلبا  دومرف : دسانشیم . رتهب 

: تفگ وا  منک ، قانخ  هک  هداهن  وا  قلح  رب  ار  دوخ  ياهتسد  هتسشن ، شاهنیس  رب  مدز و  نیمز  هب  ار  وا  هدیـسر ، ات  مدش  ناور  وا  بقع  زا  نم 
وت نم  هک  یتسرد  هب  نینمؤملا ، ریما  يا  هّللا ! و  تفگ : و  تمایق ، زور  ات  مناـگداد  تلهم  زا  نم  هک  یتسرد  هب  نسحلا ، وبا  يا  نکم . نینچ 

مـسبتم نخـس  نآ  زا  نم  وا ، رداـم  رد  مکیرـش  وا  ردـپ  اـب  هکنآ  رگم  يدـحا  ار  وت  درادیمن  نمـشد  دـسح و  يور  زا  مرادیم  تسود  ار 
.« متشاذگ ار  وا  هتشگ ،

: تیب
وا ردام  ياپ  تسا  هتفرگ  ریغ  تسد  هکيردپیب  وجم ز  نادرم  هش  تبحم 

: تبقنم

هورگ يا  تفگ : دادماب  زامن  زا  دعب  لوسر  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  مالّـسلا - هیلع  نیدباعلا - نیز  ماما  زا  لیوط  دانـسا  هب  یلاما  رد 
باوج سک  چیه  نوچ  نم . نتـشک  تهج  هب  يّزع  تال و  هب  دناهدروخ  دنگوس  هک  رفن  هس  يوس  هب  دوریم  امـش  زا  یکی  مادک  نامدرم ،

ریما هّللا ، لوسر  ای  تفگ : هداتق  نب  رماع  انثا  نیا  رد  تسین . امـش  نایم  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  مربیم  ناـمگ  هک : دومرف  رورـس  نآ  دادـن ،
ای تفگ : هدمآ  لوسر  شیپ  مامت  تعرس  هب  درک  ربخ  هتفر ، نوچ  بلطب . دومرف : منک . ربخ  ار  وا  ییامرف  رگا  دراد ؛ فعـض  یلع  نینمؤملا 

ریما نم . لـتق  هب  دـناهجوتم  هک  ناکرـشم  زا  رفن  هس  دـصق  زا  داد  ربخ  نم  هب  لـیئربج  دومرف : رورـس  نآ  ییاـمرفیم ؟ هچ  نیلـسرملا ، دـّیس 
هتسب و ریما  رـس  رب  كرابم  همامع  هدناشوپ و  دوخ  كربتم  هماج  هرز و  رورـس  نآ  ماهدنـسب . اهنت  وت  هجوت  هب  ناشیا  عفد  تهج  نم  تفگ :

. مدرپس تناما  یلاعت  يادخ  هب  ار  وت  هک  وش  ناور  تفگ : هدومن  راوس  دوخ  هصاخ  بسا  رب  هدرک ، لیامح  دوخ  ریشمش 
شیپ هتفرگ ، ار  نینسح  ءاسّنلا  دّیس  دشن ، ادیپ  نوچ  زور  هس  ات  تفر و  نوریب  نینمؤملا  ریما 

،ص:436 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
بآ سپ  دشاب . هک  اجره  تسا ؛ یلع  اب  قح  هک  روخم  مغ  رتخد ، يا  دومرف : رورس  نآ  دوب . رهاظ  لالم  رثا  شاهرـشب  زا  هدمآ ، رورـس  نآ 
مدرم مهد . تشهب  هدژم  ار  وا  نم  دروایب ، نم  بیبح  ردارب و  ربخ  امش  زا  هک  ره  ساّنلا ، اهّیا  دومرف : نایب  زجعم  نابز  هب  هدینادرگ  هدید  رد 
ریسا درم  ود  نینمؤملا  ریما  یتعاس  زا  دعب  دومن و  نایب  لیصفت  هب  ریما  لاوحا  هدمآ ، لیئربج  انثا  نیا  رد  دنتفاتـش . ریما  بلط  هب  هدش  قرفتم 

: تفگ ریـسا  درم  ود  نآ  اب  هدـمآ  لوسر  شیپ  هتفرگ ، تسد  کی  رد  رتش  هس  راهم  هتخیوآ و  تسد  کی  رد  هدـیرب ، رـس  ار  یکی  هدرک و 
ریما نارای . نآ  هب  نک  قحلم  ارم  يدوز  هب  رادـم و  عقوت  نیا  نم  زا  تفگ : درم  ود  نآ  زا  یکی  هّللا . لوسر  ادّـمحم  هّللا ، ّالا  هلا  ال  دـیئوگب :

دـناسریم و مالـس  ار  وت  یلاـعت  قح  لوسر ، اـی  تفگ : هدـمآ  لـیئربج  اـنثا  نیا  رد  دـناسر . لـتق  هب  ار  وا  هک  تساوخ  رورـس  نآ  هدومرفب 
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تسد یخا ، ای  تفگ : ریما  هب  رورس  نآ  تسا . فوصوم  تواخس  قلخ و  تفـص  هب  دوخ  موق  رد  هک  یـشکن  ار  درم  نیا  راهنیز  دیامرفیم 
ار ناشیا  تواخس  قلخ و  نسح  دشکیم  هک  تسا  تعامج  نآ  زا  درم  نیا  هک  دیامرفیم  نینچ  هناحبس  قح  راد ؛ هاگن  درم  نیا  نتـشک  زا 
ّنا دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : هدروآ  نامیا  داتفا ، يدوهی  درم  نآ  هدهاشم  لوسر  زا  هزجعم  نیا  نوچ  تشرـس . ربنع  تشهب  هب 

.« دیناسر لتق  هب  ار  وا  ریما  دومنن ، تلاسر  رارقا  نیمود  نآ  نوچ  و  هّللا . لوسر  ادّمحم 

: تبقنم

هب هنیکـس  هنیدـم  زا  ءانثلا - ۀـیّحتلا و  هیلع  ایبنالا - متاخ  ینامز  رد  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  ساـبع  نب  هللا  دـبع  زا  ةّوبنلا  دـهاوش  رد 
لاح ضرع  هب  نابز  هتشگ ، برطضم  یگنشت  يالیتسا  رد  ناناملـسم  دوبن ، بآ  اجنآ  دمآ و  دورف  هفعج  رد  نوچ  دش . هجوتم  همظعم  هکم 

لوسر هک  درایب  بآ  هدرب ، اهکشم  هاچ  نالف  هب  ناناملـسم  زا  یعمج  اب  هک  تسه  یـسک  امـش  زا  نانمؤم ، يا  دومرف : رورـس  نآ  دندوشگ .
زا یعمج  اب  ار  وا  رورـس  نآ  دومن . ینعم  نیا  لوبق  هتـساخرب ، رکب  وبا  یتیاور  هب  یباحـص و  تشهب ؟ دولخ  هب  ار  يو  دوشیم  نماض  ادـخ 
هاـچ نآ  هب  بیرق  نوچ  مدوـب . قـیفر  تعاـمج  نآ  اـب  زین  نم  تفگ : وا  هک  دـنکیم  لـقن  عوکـالا  نب  ۀملـس  زا  ياور  درک . ناور  ناـیاقس 

فرط ره  زا  شتآ  هکنآ  رتهفرط  میدـید و  بیجع  تاکرح  بیرغ و  ياهادـص  ناشیا  گرب  خاش و  زا  هک  دـندوب  ناتخرد  اجنآ  میدیـسر ،
دشن رودقم  هکنانچ  تشگ ؛ یلوتسم  ام  رب  رایسب  فوخ  میدرک ، هنیاعم  زیگنالوه  بیارغ  عون  نیا  نوچ  دشاب . همیه  هکنآیب  دوب  هتخورفا 

: دومرف هدومن  مسبت  میتشاد . ضورعم  لاح  تروص  رورس 3614224خ0 73 خ  نآ  تمدخ  هب  هتشگزاب ، راچان  میـسرب  ناتخرد  نآ  هب  هک 
عامتسا هدژم  نیا  يرگید  نوچ  دشیمن . قحلم  امش  هب  يدنزگ  یبیسآ و  دیتفریم ، رگا  دندیناسرت ؛ ار  امش  هک  دندوب  نج  زا  تعامج  نآ 

دوش تزاجا  رگا  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : دومن ،
،ص:437 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زین ار  وا  دیـسر ، دوعوم  عضوم  هب  نوچ  هدرک  هارمه  يو  اب  ار  نایاقـس  تعامج  قباس  روتـسد  هب  رورـس  نآ  میامن . مایق  تمدخ  نیا  هب  نم 
. تشاد ضورعم  هعقاو  تروص  هتشگرب ، دمآ  شیپ  لاح  نامه 

نیا اب  یخا ، اـی  تفگ : ار  نینمؤملا  ریما  نیلـسرملا  دّیـس  دندیـسر ، تکـاله  هب  یگنـشت  زا  باحـصا  تفرگ و  ندـش  بورغ  باـتفآ  نوچ 
هتفرگ و شود  رب  اهکـشم  نینمؤملا ، ریما  تمدخ  هب  میدمآ  نوریب  دـیوگ : عوکالا  نب  ۀملـس  رایب . بآ  هاچ  نآ  زا  ورب و  نایاقـس  تعامج 

. هدرک لیامح  اهریشمش 
رابررد نابز  رب  زجر  نیا  رثوک و  یقاس  نآ  سپ  رد  ناگنشتبل  تعامج  تفریم و  شیپ  شیپ  مالّسلا - هیلع  رـضخ - نوچ  نینمؤملا  ریما 

: دناریم
الیوحت ترهظا  نج  فرح  نعالیسا  ّنا  نمحّرلاب  ذوعا 

هدش یلوتسم  ام  رب  لوه  هک  سب  زا  دمآ . دیدپ  اهتکرح  زاوآ و  هک  لحم  نادب  میدیسر  ات  الیوطلا  اهلازغ  عم  تارق  والیوعت  اهنارین  تدق  و 
زا دیهن و  نم  مدقهبمدق  تفگ : هدرک  ام  هب  يور  انثا  نیا  رد  تشگ . دـهاوخزاب  سک  ود  نآ  وچمه  نینمؤملا  ریما  میتفگیم : دوخ  اب  دوب ،

ياهشتآ قباس  روتسد  هب  میدیسر  ناتخرد  نآ  نایم  رد  نوچ  دیسر . دهاوخن  امش  هب  دنزگ  هللا  ءاشنا  دیـسرتم ؛ دینیبیم  هک  تامـسلط  نیا 
هناریلد اهرـس  نآ  رب  ریما  تفر . اـم  زا  شوـه  هکناـنچ  دـش ؛ عومـسم  ییاـهزاوآ  دـش و  رادوـمن  هدـیرب  ياهرـس  تفرگ و  نتخورفا  مـیظع 
میدوب وا  رما  یپ  همه  ام  تسین . یکاب  چیه  هک  دیرگنن  تسار  پچ و  هب ]  ] دییایب و نم  بقع  رد  هظحالمیب  تفگیم : ام  هب  تشذگیم و 

زاوآ هاچ  نورد  زا  تسـسگب و  شنامـسیر  میتخادـنا ، هاچ  رد  دروآ  نوچ  ولد ؛ ود  ربارب  دوب  يولد  ار  کلام  نبا  میدیـسر و  هاچ  نآ  هب  ات 
ناـتخرد زا  وت  يوریپ  نمی  هب  هک : دـندومن  ضرع  باحـصا  درآ ؟ يوـلد  رکـشل  زا  هک  دـشاب  یـسک  دوـمرف : ریما  دـمآرب . ههقهق  هدـنخ و 

. دمآ دورف  هاچ  رد  هتسب  نایم  رب  نامسیر  ریما  دروآ ؟ ولد  تفر و  دناوت  رکشل  هب  اهنت  هکنآ  يارای  ار  هک  لاحلا ، میدیسر ؛ اجنیا  هب  هتـشذگ 
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. دش رتشیب  ههقهق  زاوآ 
هدرک قانخ  ار  یـسک  هکنانچ  زاوآ ، دمآرب و  هاچ  نآ  زا  میظع  هلغلغ  هلولو و  داتفیب و  دـیزغلب و  شکرابم  ياپ  دیـسر ، بآ  هب  بیرق  نوچ 

، هدرک بآرپ  هدومن ، بلط  اهکشم  هّللا و  لوسر  وخا  انا  هّللا و  دبع  انا  ربکا ، هّللا  ربکا ، هّللا  تفگ : درک و  ادن  نینمؤملا  ریما  هاگان  دنـشاب .
. داد الاب  ار  کیکی 

. میدش ناور  رکشل  هب  هتفرگ  کیکی  مادکره  ام  تشادرب و  کشم  ود  هدمآرب ، دوخ  نآ  زا  دعب 
میدینش نیگمهـس  زاوآ  میدمآرب ، ناتخرد  زا  نوچ  دشن و  رهاظ  نآ  زا  يرثا  میدوب ، هدینـش  هدید و  هچنآ  میدیـسر ، ناتخرد  نآ  هب  نوچ 

زجر دوب و  ام  لیلد  نامارخ  ورـس  نوچ  قباس  روتـسد  هب  ریما  دـناوخ و  تاـیبا  نینمؤملا  ریما  تبقنم  نیلـسرملا و  دّیـس  تعن  رد  فتاـه  هک 
دوب یّنج  هّللا  دبع  فتاه ، نآ  دومرف : رورس  نآ  میدیسر . نیلسرملا  دّیس  تمزالم  هب  ات  تفگیم 

،ص:438 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« تشکب ابص  هوک  رد  ار  رعشم  مانصا  ناطیش  هک 

: تبقنم

نوچ هک  تسا  نآ  یکی  هلمج  نآ  زا  دـش ؛ لصاح  نینمؤملا  ریما  هب  تلیـضف  رازه  هس  ردـب  بش  رد  : » هک تسا  روطـسم  رابکلا  نسحا  رد 
رد دمآرد - بش  نوچ  دننک - فاصم  هک  دندمآ  دورف  زین  شیرق  رافک  دندمآ و  دورف  ردب  هب  هباحص  زا  رفن  تسیب  دصیس و  اب  رورـس  نآ 
زج هب  هبترم  ره  درایب ؟ بآ  هک  دشاب  يدرم  دومرف : هبترم  هس  رورس  نآ  دندش . بآ  هب  جاتحم  باکر  باحـصا  دوبن ، بآ  لوسر  رکـسعم 

دعب تیاغ  زا  هک  دوب  یهاچ  دودح  نآ  رد  تفرگرب و  کشم  لوسر ، تزاجا  لوصح  زا  دعب  رمالا  رخآ  دادن . باوج  یسک  نینمؤملا  ریما 
بآ هدش ، ادیپ  دنت  داب  دمآ ، الاب  هب  نوچ  هدرک  رپ  ار  کشم  هدـمآرد ، هاچ  نآ  رد  سپ  دوب . لاحم  نتفرگ  بآ  نشور  زور  رد  یکیرات  و 

. دمآ عوقو  هب  هبترم  هس  رما  نیا  تخیر و  ار ] نآ  ، ] دش داب  دروآ ، بآ  رگید  هبترم  تخیر . ار 
رازه اب  هک  دوب  لیئربج  لوا  راب  یخا ، ای  دومرف : تفگزاب . هصق  دـمآ ، لوسر  شیپ  نوچ  دوبن . داـب  دـمآ ، نوریب  تفرگ  بآ  مراـهچ  هبترم 
درک مالس  کلم  رازه  اب  هک  دوب  لیفارسا  هبترم  میس  درک و  مالس  ار  وت  کلم  رازه  اب  هک  دوب  لیئاکیم  میود  راب  درک و  مالس  ار  وت  هتـشرف 

.« تسا تیاغ  هچ  هب  وت  تعاجش  هک  دنیامزایب  ار  وت  هک  دنتخیر  هبترم  هس  نآ  تهج  هب  ار  بآ  دنتفگ و  تبقنم  رازه  هس  ار  وت  و 

: تبقنم

دبع زا  لیوط  دیناسا  هب  روکذم  باتک  رد  مه  هدیناسر ، هحیحص  دیناسا  هب  زین  همحّرلا - هیلع  يروث - نایفـس  وبا  ار  هصق  نیا  دیوگ : فلؤم 
، هّللا لوسر  اـی  هک  دوـمن  ضرع  هدـمآ ، لوـسر  تمدـخ  هب  ینج  کـی  يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  هیلع - هّللا  ۀـمحر  یلیل - یبا  نب  هللا 

وبا نامثع و  نیخیش و  ورب و  دومرف  ار  نینمؤملا  ریما  نیلسرملا  دّیـس  دنک . میلعت  نآرق  ار  ام  هک  تسرف  ام  موق  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی 
لوسر هباحص  اب  نج  سنا و  ماما  نوچ  و  دراد . نایز  هک  دینکن  نخـس  دیاب  هک : دومرف  دومن و  رما  نینمؤملا  ریما  تقفارم  هب  ار  يرافغ  رذ 

رکب وبا  لوا  سپ  دوبن . نکمم  نتفر  هار  وا  رد  ار  کشجنگ  هک  دوب  ياهبترم  هب  كاشاخ  راـخ و  هک  دیـسر  ییاـج  هب  دـش ، ناور  ننملا  وذ 
هتفر شیپ  نینمؤملا  ریما  نوچ  و  دندینشن . مالس  باوج  دندرک ، مالس  ریما  هدومرفب  باطخلا  نب  رمع  يرافغ و  رذ  وبا  نامثع و  نآ  زا  دعب 

نینمؤملا ریما  دش . ادیپ  یتخت  هدش ، رود  زین  كاشاخ  دمآرب و  هتاکرب  هّللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  کیلع  فرط  ره  زا  راب  کی  هب  درک ، مالس 
، دنتشاد نینمؤملا  ریما  اب  هک  یتبحم  ترثک  زا  باطتسم  باحصا  دش . بیاغ  اهرظن  زا  هتسشن ، تخت  نآ  رب 

،ص:439 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
لوسر تمدخ  هب  هدمآ  نوریب  هدرک  میلعت  ناشیا  رب  ار  نآرق  نینمؤملا  ریما  نیح  نیا  رد  دندرب . ار  یلع  ناینج  ياو ، يا  دنتفگ : هدش  ملأتم 
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ام مشچ  زا  یلع  نوچ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : مدوب . هدرک  عنم  ار  امـش  هکنآ  اب  دـیدومن  ملکت  دومرف : رورـس  نآ  دنتفاتـش . مارک  هباحـص  اـب 
زیچ چیه  زا  لوسر ، ادخ و  زا  ریغ  ار  وا  دـشاب و  هک  اجره  تسوا  اب  قح  دومرف : میدرک . هشیدـنا  هدـش  ردـکم  يو  تقرافم  زا  دـش ، بیاغ 

.« تسین یساره  یسرت و 

: تبقنم

: هک تسا  لوقنم  مالّسلا - هیلع  قداص - رفعج  ماما  زا  لیوط  دانسا  هب  روکذم  باتک  رد  مه 
رب ریما  نینمؤملا ؟ ریما  زا  ای  دشاب  رتشیب  نم  توق  ایآ  هک  دینارذگ  همومذم  هشیدنا  دوخ  لد  رد  رتشا  کلام  نیّفص  هبراحم  مایا  رد  يزور  »
وا درک و  هلمح  دوب  لوسر  نانمشد  زا  یکی  هک  يریمح  عالکلا  وذ  بناج  هب  دروآ  نالوج  رد  ار  لدلد  هدش ، علطم  کلام  ریمّـضلا  یف  ام 

تعاجـش توق و  فشک و  عون  نیا  کلام  نوچ  تخاس . مین  ود  راـقفلاوذ  هب  ندـمآ  دورف  زا  دـعب  تخادـنا و  اوه  هب  هدوبر  رد  نیز  زا  ار 
.« دنارذگن رطاخ  هب  دنکن و  هدارا  نینچنیا  دعب  نم  هک  درک  هبوت  تساوخ و  رذع  هداهنرس ، لدلد  ياپ  رد  درک ، هنیاعم 

: تبقنم

رد هک  یسک  ریش ؛ زا  هدایز  يو  تّوق  ریش و  هلمح  وچمه  وا  هلمح  دوب و  ریش  هرعن  نوچ  نینمؤملا  ریما  هرعن  : » دیوگیم يرصان  تاقبط  رد 
. درک حبذ  هتـشاد ، ياپ  ریز  وا  خاش  تخادنا و  هتفرگ ، ياپ  ار  گرگ  يزور  هک : تسا  لوقنم  دشاب . هّللا  دسا  هنیآ  ره  هدـنک ، داینب  زا  ربیخ 

حبذ یلع  هچنآ  تسا ! ندیـسرپ  تجاح  هچ  دومرف : هن ؟ ای  میروخب  هدرک ، حـبذ  ار  گرگ  نینمؤملا  ریما  هک : دندیـسرپ  لوسر  زا  باحـصا 
.« دشاب لالح  دنک 

: تبقنم

دروآ لوـسر  دزن  تشهب  زا  راـقفلاوذ  مالّـسلا - هیلع  لـیئربج - يزور  : » تفگ هک  تسا  يورم  دوعـسم  نب  هـّللا  دـبع  زا  ضاـیّرلا  ةرهز  رد 
هب تسا  راوازـس  قحتـسم و  هک  منیبیم  ار  مدآ  ینب  زا  یکی  هک  یتسرد  هب  دـمحم ، يا  دـیوگیم : هدـناسر  مالـس  ار  وت  یلاعت  قح  تفگ :

تسیک تفگ : رورـس  نآ  ناگدش . نوریب  نید  زا  دنانادناعم 4614224خ0 74 خ و  هک  نارفاک  تبراحم  تهج  زا  راقفلاوذ  نتـشاد  هاگن 
. تسا يداو  نالف  رد  سیلبا  رتخد  دوش و  سیلبا  رتخد  لتق  لّفکتم  هک  یسک  تفگ : لیئربج  سک ؟ نآ 

رد تروص و  نسح  تیاهن  رد  دید  ار  سیلبا  رتخد  هتفر ، يداو  نآ  رد  دوخ  باحصا  اب  لوسر 
،ص:440 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: دومرف هداد ، رکب  وبا  هب  ریشمش  ربمغیپ  سپ  يزیت . تعرس و  تیاغ  رد  هریت 5614224خ0 75 خ  گنر  یبآ  وا  شیپ 
ریما سپ  تشگزاـب . مه  ترثـک و  زا  رکب  وبا  هک  هدرک  داـیرف  رتـخد  دیـسر ، وا  هب  نوـچ  هدـش ، ناور  رکب  وـبا  شکب . ار  رتـخد  نیا  ورب و 

بیهن ار  وا  ریما  دروآرب . سیبلت  دایرف  قباس  روتسد  هب  سیلبا  رتخد  دیـسر ، وا  کیدزن  نوچ  هدش ، هجوتم  نیلـسرملا  دّیـس  رما  هب  نینمؤملا 
نوخ زا  ار  راقفلاوذ  ریما  نوچ  دومرف . ماعنا  یلع  یضترم  هب  ار  راقفلاوذ  یفطصم  سپ  دروآ . رورـس  نآ  شیپ  هتـشادرب ، شنت  زا  رـس  هدز ،

بحاص دومرف : هدش  جهنم  روطسم  هدهاشم  زا  دعب  رورس  نآ  راقفلاوذ . ّالا  فیـس  یلع ال  ّالا  یتف  ال  دوب : موقرم  وا  رب  اج  راهچ  درک ، كاپ 
.« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  راقفلاوذ ،

: لزغ
نینمؤملا ریما  ای  تیافطصم  سفن  هدناوخنینمؤملا  ریما  ای  تیادخ  رم  هدیزگ  يا 

نینمؤملا ریما  ای  تیامزآروز  يوزابمکح  ریز  اهرس  هدروآ  ار  رهد  ناندرگ 
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نینمؤملا 6614224خ0 76 خ ریما  ای  تیاخس  رازاب  زورهتخادرپ  اههسیک  ایرد  ِناک  نانزاخ 
نینمؤملا ریما  ای  تیازفناج  قلُخ  شیپدای  درک  دیاشن  يزورون  داب  میسن  زا 

؟ نینمؤملا ریما  ای  تیانث  دیوگ  ات  تسیکسب  تفگ و  دیاب  وت  تاذ  هتسیاش  را 7614224خ0 77 خ  حدم 
نینمؤملا ریما  ای  تیایربک  ردق  فصودنک  یک  رطاخ  هدیروش  ینم  وچمه  رطاخ 

نینمؤملا ریما  ای  تیار  ِناورداش  ریزهار  هدربان  ّلک  لقع  ینیشنالاب  همه  اب 
نینمؤملا ریما  ای  تیاج  تساجناک  یمتفگرگد  ياج  نیرب  شرع  زا  رتالاب  يُدب  رگ 

نینمؤملا ریما  ای  تیادخ  زج  دنادن  سکهاج  ّزع و  يور  ینآ ز  هتسیاش  وت  هچنآ 
نینمؤملا ریما  ای  تیادگ  ناهاش  همه  يامینکیم  ییادگ  تفطل  ِهگرد  رب  همه  ام 

نینمؤملا ریما  ای  تیامنزجعم  ِبل  زاسب  دوب و  يزمر  درکیم ، سفن  زا  یسیع  هچنآ 

اهتشونیپ

______________________________

.« دوخ نید  ارم  و  دوخ ، نید  ار  امش  : » هیآ 6 ( 109  ) نورفاکلا خ - ( 1  ) 3473224خ0
.« دناهتفرگ رارق  متس  دروم  دناهدروآ و  تخات  ناشرس  رب  گنج  هب  هک  یناسک  هب  : » هیآ 39 ( 22  ) جحلا خ - ( 2  ) 3473224خ0

.« دیشکب دیتفای ، ار  ناکرشم  هک  اجره  دیسر ، نایاپ  هب  مارح  ياههام  نوچ  و  : » هیآ 5 ( 9  ) ۀبّوتلا خ - ( 3  ) 3473224خ0
نوراه هباثم  هب  نم  زا  یشابیم  هکنیا  يوشیم ؛ دونـشخ  اما  . » ص 226 ج 4 ، راربالا ؛ ةّدع  رارـسالا و  فشک  کن : خ - ( 4  ) 7473224خ0

.« دشابیمن يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زجب  ع ،)  ) یسوم هب 
.« دیدوب ناوتان  هکنآ  لاح  درک و  يرای  ردب  رد  ار  امش  ادخ  هنیآ  ره  : » هیآ 123 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 5  ) 8473224خ0

،ص:441 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
______________________________

. هبیش مب : هخسن  رد  خ - ( 6  ) 2573224خ0
.« نک تروشم  ناشیا  اب  اهراک  رد  و  : » هیآ 159 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 7  ) 2573224خ0

.« دنکیم ظفح  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  : » هیآ 67 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 8  ) 5573224خ0
. جوف مب -: هخسن  رد  خ - ( 9  ) 6573224خ0

. گناب نامه : خ - ( 10  ) 9573224خ0
.« دندرگزاب هدرک  تشپ  دوش و  مزهنم  عمج  نآ  هک  ادوز  : » هیآ 45 ( 54  ) رمقلا خ - ( 11  ) 0673224خ0

. رابخالا ۀضور  مب : هخسن  رد  خ - ( 12  ) 4673224خ0
. هفیلخ نامه : خ - ( 13  ) 6673224خ0
. دوب نامه -: خ - ( 14  ) 1773224خ0

تایبا 504 و 324. يدرگتسد ، حیحصت  يوجنگ ، یماظن  همانفرش ؛ خ - ( 15  ) 6773224خ0
ربص رگا  و  دـناهدرک . تبوقع  ار  امـش  هک  دـینک  تبوقع  ناـنچ  دـینکیم ، تبوقع  رگا  : » هیآ 126 ( 16  ) لـّحنلا خ - ( 16  ) 5873224خ0

.« تسا رتهب  ربص  ار  نارباص  دینک ،
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 17  ) 0973224خ0
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. ظفاح ناوید  خ - ( 18  ) 2973224خ0
شوقنمیب مب : هخسن  رد  خ - ( 19  ) 3973224خ0

.« تسین یجرح  گنل  رب  و  : » هیآ 61 ( 24  ) رّونلا خ - ( 20  ) 5973224خ0
. اهنع هّللا  یضر  هشیاع - نینمؤملا  ّما  مب : هخسن  رد  خ - ( 21  ) 5973224خ0

. تاکربلا ضیاف  مب : هخسن  رد  خ - ( 22  ) 5973224خ0
. تناعتسا مب : هخسن  رد  خ - ( 23  ) 9183224خ0

. متسیرگیم وا  رب  رهدلا  دبا  ات  دوب ، ع ])  ) یلع وا -[  لتاق  زجب  ورمع  لتاق  رگا  ، » ینعی خ - ( 24  ) 5283224خ0
يراک هب  ص ]  ] دمحم راگدرورپ  ندیتسرپ  اب  نم  دیتسرپ و  ار  تب ] گنس -[  يدرخیب  ینادان و  يور  زا  ، » ینعی خ - ( 25  ) 6283224خ0

!« دنادرگ فیفخ  راوخ و  ار  شربمایپ  نید و  هّللا  دیرادنپم  ناتسود ، هورگ  يا  ، » ینعی داد ». ماجنا  تسرد 
.« تسا دنمزوریپ  ناوترپ و  ادخ  اریز  تسا . هدنسب  ادخ  ار  نانمؤم  رازراک  رد  و  : » هیآ 25 ( 33  ) بازحالا خ - ( 26  ) 8283224خ0

. گنج مب : هخسن  رد  خ - ( 27  ) 6383224خ0
رتدوز ار  تمینغ  نیا  و  دیروآیم ؛ گنچ  هب  هک  تسا  هداد  رایسب  میانغ  هدعو  امش  هب  ادخ  : » هیآ 20 ( 48  ) حتفلا خ - ( 28  ) 0483224خ0

.« تشاد ینازرا 
. اهنسر مب : هخسن  رد  خ - ( 29  ) 0483224خ0

. هدومن غیلب  یعس  هرصاحم  رد  داهج  ازغ و  هکرعم  ناروالد  نامه -: خ - ( 30  ) 0483224خ0
هب دـنوادخ  درادیم و  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  دزیرگیمن . هک  مهدیم  هدـننکهلمح  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  - » خ ( 31  ) 1483224خ0

.« دیاشگیم ار ] هعلق   ] وا ناتسد 
.« دجنگیم لسرم  یبن  هن  برقم و  هتشرف  نآ  رد  هن  هک  تسا  یتقو  هّللا  اب  ارم  . » ص 39 يونثم ، ثیداحا  کن : خ - ( 32  ) 5483224خ0

. اههشیب ریش  منم  دیمان / ردیح  ارم  مردام  هک  متسه  یسک  نم  ، » ینعی خ - ( 33  ) 5583224خ0
یهوـبنا هک  هاـگنآ  نـینح ، زور  رد  زین  و  درک . يراـی  اـهیاج  زا  يرایـسب  رد  ار  امـش  ادـخ  : » هـیآ 25 ( 9  ) ۀـبّوتلا خ - ( 34  ) 3783224خ0

.« دوب هدروآ  تفگش  هب  ار  امش  ناترکشل 
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 35  ) 4783224خ0

. نامه خ - ( 36  ) 8783224خ0
،ص:442 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

. هتسکش تفای ، یحاون  نآ  رد  هک  ار  فیقث  نزاوه و  ناتب  یمامت  مب : هخسن  رد  خ - ( 37  ) 8783224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 38  ) 1883224خ0

. ياهتنم مب : هخسن  رد  خ - ( 39  ) 1883224خ0
. شیوخ لاوما  زا  نامه -: خ - ( 40  ) 5983224خ0
. هدش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 41  ) 5093224خ0

. ناراکتمدخ مب : هخسن  رد  خ - ( 42  ) 8093224خ0
. هیح نامه : خ - ( 43  ) 8193224خ0

. لاؤس نامه : خ - ( 44  ) 6293224خ0
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. دورطم هدش ؛ هدنار  ینعی  خ - ( 45  ) 9293224خ0
. لالج هاج و  هتفیش  مب : هخسن  رد  خ - ( 46  ) 6393224خ0

. راشتسم نامه : خ - ( 47  ) 1493224خ0
. زا ریخ  مب : هخسن  رد  خ - ( 48  ) 1493224خ0

.« منهج رد  ناراکهانگ  و  دنتمعن ، رد  ناراکوکین  هنیآره  : » 14 تایآ 13 - ( 82  ) راطفنالا خ - ( 49  ) 1493224خ0
.« میدرگیمزاب نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  و  : » هیآ 14 ( 43  ) فرخّزلا تسا - ینآرق  یبرع ، ترابع  تسخن  شخب  خ - ( 50  ) 5493224خ0

تیاده دـهاوخب  ار  هکره  هک  تسادـخ  ینکیمن ، تیادـه  یهاوخب  هک  ار  سکره  وت  : » هیآ 56 ( 28  ) صصقلا خ - ( 51  ) 8493224خ0
.« دسانشیم رتهب  ار  ناگتفایتیاده  وا  دنکیم و 

. دنکیم ییامندوخ  نتم  رد  مامت  تفارظ  اب  مات  بکرم  سانج  خ - ( 52  ) 9493224خ0
. هیغای هیغاط  مب : هخسن  رد  خ - ( 53  ) 7593224خ0

. باذع هب  داب  هدژم  ار  وت  ریگب و  ار  تشاداپ  ینعی ، خ - ( 54  ) 8793224خ0
. دش یهاوخ  هتشک  رگمتس  شکرس و  یناوج  تسد  هب  وت  هک  ادوز  راّمع ، يا  ینعی ، خ - ( 55  ) 0893224خ0

. یتفلا ار  وت  هن  دومن و  دناوتن  تاواسم  قیفر  مب : هخسن  رد  خ - ( 56  ) 3993224خ0
. تاّیطعلا بهاو  نامه : خ - ( 57  ) 3993224خ0

.« دندرگیمزاب یناکم  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  ناراکمتس  و  : » هیآ 227 ( 26  ) ءارعّشلا خ - ( 58  ) 3993224خ0
. دابکالا ۀلکآ  نبا  مب : هخسن  رد  خ - ( 59  ) 8993224خ0

. زین نامه +: خ - ( 60  ) 0004224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 61  ) 3004224خ0

. مّهوتیب وا  نادنزرف  مب : هخسن  رد  خ - ( 62  ) 4004224خ0
. وت تراشا  هب  نامه -: خ - ( 63  ) 5004224خ0

. نعل نامه : خ - ( 64  ) 6004224خ0
. ناّنم کلم  نامه : خ - ( 65  ) 8104224خ0

. ربانب نامه : خ - ( 66  ) 1204224خ0
.« دینیزگرب نز  ناسک  زا  يرواد  درم و  ناسک  زا  يرواد  : » هیآ 35 ( 4  ) ءاسّنلا خ - ( 67  ) 2304224خ0

. رادرس مب : هخسن  رد  خ - ( 68  ) 3304224خ0
. نیش نامه : خ - ( 69  ) 4304224خ0
. ار ام  نامه : خ - ( 70  ) 4304224خ0

.« دندز دایرف  ینامداش  هب  وت  موق  دش ، هروآ  میرم  رسپ  ناتساد  نوچ  و  : » هیآ 57 ( 43  ) فرخّزلا خ - ( 71  ) 3404224خ0
،ص:443 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

. مالّسلا ةولّصلا و  هیلع  یهانپتلاسر - ترضح  تمدخ  مب : هخسن  رد  خ - ( 72  ) 8404224خ0

. دنناقفانم هک  نارفاک  تایح  عطق  اهگنج و  تسرامم  تهج  زا  نامه : خ - ( 73  ) 3604224خ0
. گنرهریت نامه : خ - ( 74  ) 4804224خ0
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:- نامه خ - ( 75  ) 6804224خ0
نینمؤملا . ریما  ای  تیاخس  رازاب  زورهتخادرپ  اههسیک  ایرد  ِناک  نانزاخ 

خ ( 76  ) 9804224خ0
. رگ نامه : خ - ( 77  ) 9804224خ0

،ص:445 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

اهب قّلعتی  ام  و  ههجو 9424224خ0 1 خ - هّللا  مّرک  نینمؤملا - ریما  تسایک  تسارف و  رد  مهد  باب 

هراشا

لهچ مهنع - هّللا  یضر  هثالث - يافلخ  ناهرب  اب  نامز  رد  : » هک تسا  روطسم  هّرـس - سّدق  نایناهج - مودخم  ناققحم ، هودق  تاظوفلم  رد 
دنچ روکذـم  دادـعا  هلمج  زا  مامتها  هب  فلؤم  ریقف  نیاربانب  تسبن ». تروص  نینمؤملا  ریما  تسارف  هب  زج  نآ  ّلح  هک  تسا  هلأسم  دـنچ  و 

تشگ و روطـسم  قراوخ  ملع و  باب  رد  يدنچ  هلمج  نآ  زا  هدومن ، تبث  هدومحم  هعومجم  نیا  رد  هدومن ، باختنا  هربتعم  بتک  زا  هلأسم 
. دیآیم هدومن  ریرحت  باب  نیا  رد  ياهمتت 

: تبقنم

ود عرشلا  راد  رد  باّطخلا  نب  رمع  باحصا ، هودق  نامز  رد  هک  هتسویپ  توبث  هب  هحیحص  دیناسا  هب  : » هک تسا  روطسم  مودخم  ظوفلم  رد 
رمع دوبن . دوجوم  يدـهاش  ار  مادـک  چـیه  یتـسین و  نم  ردـپ  هداز  وـت  تفگیم : يرگید  هب  یکی  ره  دـندرک . ثاریم  يوـعد  هدـمآ ، رفن 

ناگدنامرد ام  وچمه  سپ  ینامز  هفیلخ  نوچ  رمع ، ای  دنتفگ : رفن  ود  ره  نآ  دریذپن . حیقنت  دـهاشیب  هلماعم  نیا  فیرـش  عرـش  رد  تفگ :
دیدـم تدـم  هدربورف ، رکفت  نابیرگ  هب  رـس  هبقارم  لیبس  رب  ضرع  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  هفیلخ  دـنروآ ؟ ور  هک  هب  دـنرب و  اجک  هانپ  وت  زجب 

قح رب  مادـکره  نک ؛ ناـشنرطاخ  ناوج  ود  نیا  هب  تسا  عرـش  رد  هچنآ  راّـمع ، يا  تفگ : رـسای  راّـمع  هب  هدروآرب  رـس  سپ  دوـب . بقارم 
هب عوجر  هلکشم  لیاسم  نینچ  رد  صفح ، ابا  ای  تفگ : راّمع  دنک . ادیپ  هاوگ  ود  دشاب ،

،ص:446 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: دومرف هدرک  دوخ  باطتسم  باحصا  هب  باطخ  رثکا  رورس  نآ  هک  اریز  دومن ؛ دیاب  نینمؤملا  ریما 

وکین دوب ، هدـش  شومارف  ارم  هچنآ  راّمع . ای  اریخ  هّللا  كازج  تفگ : رمع  مولعلا . عیمج  یلا  جاتحت  ءاضقلا  بلاط و  یبا  نب  یلع  مکاـضقا 
هب نوچ  دـیوگ : راّمع  یناسر . ضرع  هب  هعقاو  تروص  هدرب ، بلاط  یبا  نب  یلع  تمزـالم  هب  ار  رفن  ود  ره  نیا  هک  دـیاب  يداد . نم  داـی  هب 
هک رب  زاب  عرشلا  راد  هب  ار  رفن  ود  ره  راّمع ، ای  دومرف : دنلب  زاوآ  هب  هناخ  نورد  زا  دنیبب ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  میدیسر ، کیدزن  ملع  هنیدم  رد 

تـسار تفگ : هتـشاد  بلط  ادج  ار  مادکره  سپ  دندروآ ، رـضاح  نوچ  ناوج ؟ ود  نآ  دنیاجک  تفگ : هدمآ  یتعاس  زا  دعب  مسریم . نم 
رد امش  ردپ  تبرت  دومرف : دندوب . ّرصم  دوخ  لوق  رب  نت  ود  ره  نآ  تسیک ؟ دنکیم  وا  تثارو  يوعد  هک  درم  نآ  یبلص  رـسپ  هک  دییوگب 

، هدومن بلط  ار  ماّـجح  سپ  رواـیب . ناوختـسا  کـی  هتفاکـش ، ناـشیا  ردـپ  تبرت  هک  دومن  رما  یکی  هب  دـنداد . ناـشن  تسا ؟ عضوم  مادـک 
دومرف ار  اهنآ  رـس  هدنکفا ، اهفرظ  رد  هدومن ، هصح  ود  ار  ناوختـسا  دنتفرگ و  ادج  یفرظ  رد  کیره  نوخ  هدرک ، دـصف  ار  ود  ره  هدومرف :

لک نیع  وزج  هدرک  بذج  ار  نوخ  مامت  ناوختـسا  کی  هک  دندرک  هنیاعم  نایع  نیع  هب  قیالخ  دـندوشگ ، یتعاس  زا  دـعب  نوچ  دنـشوپب .
ناوختـسا ار  وت  نوخ  هتبلا  يدوبیم ، وا  یبلـص  دنزرف  وت  رگا  تفگ : يرتفم  ناوج  هب  سپ  دیبسچن . نوخ  الـصا  رگید  ناوختـسا  هب  دـش و 

، دندرک هدهاشم  هبیرغ  هعقاو  نیا  نوچ  راضح  دنهد . وا  هب  ثاریم  ات  درک  مکح  ریما  دوب ، هدومن  بذـج  شنوخ  هکنآ  هن  دومنیم . بذـج 
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بآ صالخا ، طرف  زا  هدیـسوب و  ار  ریما  تسرپقح  تسد  ود  ره  رمع  دـندوشگ و  نینمؤملا  ریما  تبقنم  حدـم و  هب  نابز  راب  کـی  هب  همه 
.« درادن ایند  رد  وتیب  ار  رمع  یلاعت  يادخ  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : دینادرگ  هدید  رد 

: تبقنم

. هدش هلماح  انز  هب  تفگ : دومن  دوخ  نز  هوکش  باطخلا  نب  رمع  باحصا ، هودق  شیپ  یصخش  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
رمع هدرک . اـنز  وا  هتبلا  نیارباـنب  مدرکیم ، عاـمج  ربد  هار  زا  يو  اـب  هشیمه  هک  منادیم  اـجنیا  زا  اـما  هن ؛ تفگ : يراد ؟ هاوگ  تفگ : رمع 

دایرف تروع  دش . یقالم  يو  اب  هار  رد  نینمؤملا  ریما  انثا  نیا  رد  دندروآ ، نوریب  نتشک  يارب  عرّـشلا  راد  زا  نوچ  درک . نز  مجر  هب  مکح 
: تفگ هدمآ  عرّشلا  راد  رد  درک . رما  شفقوت  هب  ریما  دننکیم . راسگنس  هانگیب  ارم  هک  سرب  نم  دایرف  هب  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : دروآرب 
، ربد لوخد  هب  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : رمع  مجر ؟ لتق و  باب  رد  صیـصخت  هب  ینکیم ؛ مکح  لیجعت  لیبس  رب  ارچ  ایاضق  رد  صفح ، اـبا  اـی 

دننز ّدح  ار  درم  نآ  دیاب  اما  دشاب ، هداتفا  محر  هب  ياهرطق  دـیاش  دوش ؛ یهتنم  ناکم  کی  هب  هار  ود  ره  تفگ : ریما  دوش ؟ هلماح  نوچ  نز 
هب هک  ارچ  ددرگن ؛ ذخاؤم  ترخآ  تبوقع  هب  ات  0524224خ0 2 خ 

،ص:447 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
نآ زا  ثیدـح  نیا  رگم  تفگ : هدومن  مسبت  نینمؤملا  ریما  ییاـمرفیم ؟ دـح  ارچ  درم  نیا  رب  نسحلا ، وـبا  اـی  تفگ : رمع  هتفرن . تسار  هار 

- يادخ سپ  ربد ، هار  زا  دوخ  نز  اب  دوش  کیدزن  هکره  ینعی  رانلا ». یف  هّللا  هّبکا  ربّدـلا  یف  هتأرما  لخد  نم  : » تفگ هک  ياهدینـشن  رورس 
ینعی ۀفیجلا ». نم  نتنا  وه  ۀمیقلا و  موی  هّللا  هثعب  ربّدلا  یف  هتأرما  لخد  نم  : » دومرف زین  دـنکفا . خزود  شتآ  رد  راسنوگن  ار  وا  ّلج - ّزع و 
ناـمز هفیلخ  نوچ  دـشاب . رادرم  زا  رتهدـنگ  وا  تماـیق و  زور  هناحبـس  قـح  ار  وا  دـنازیگنارب  سپ ، هار  زا  دـنک  لوـخد  دوـخ  نز  اـب  هکره 

.« درادن وتیب  ایند  رد  ار  رمع  یلاعت  يادخ  نسحلا . وبا  ای  تقدص  تفگ : دومن  عامتسا  نینمؤملا  ریما  زا  هظعوم  نینچنیا 
رب هناد  رگا  الثم  تسا ، لبق  نامه  ثرح  دـشاب ؛ ثرح  مه  ربد  هک  دـیاین  مزال  اجنیا  زا  : » تفگ نایناهج  مودـخم  هیـضق  نیا  نایب  زا  دـعب  و 

نآرق ضقانم  نینمؤملا  ریما  لوق  نیاربانب  دـننکن . مان  تشک  ار  وا  نکیل  دـشابن  بجع  دـیورب ، دـتفا و  خالگنـس  ای  بارخ  نیمز  رب  اـی  هوک 
: هک دشابن  دیجم 

1524224خ0 3 خ ُْمْتئِش ». یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف 

: تبقنم

امرخ دوخ  باطتـسم  باحـصا  اب  تانیاک  دّیـس  يزور  هک  هتفای  داریا  رتاوت  هب  رابخا  حاحـص  رد  : » هک تسا  روطـسم  فیاوّطلا  فیاـطل  رد 
تعباتم زین  هباحـص  رورـس ، نآ  هراـشا  بجوم  هب  تشاذـگیم و  نینمؤملا  ریما  شیپ  اـمرخ  ياههتـسه  هبیاـطم  لـیبس  رب  دومرفیم . لواـنت 

رثک نمف  نیلسرملا ، دّیس  ای  دنتفگ : هدروخ ؟ رتشیب  هک  امرخ  امش  نایم  رد  دیسرپ : درک و  باحـصا  هب  يور  لوانت  غارف  زا  دعب  دندومنیم .
. تسا هدروخ  رایسب  رتشیب ، هتسه  هک  ار  سکره  لوکا ؛ وهف  هتاون 

نآ هاگنآ  هدروخ . رتشیب  دشاب  هدروخ  هناد  اب  سکره  هکلب  تسا ، نینچ  هن  لوکا ؛ وهف  هتاونلا  عم  لکا  نم  تفگ : باوج  رد  نینمؤملا  ریما 
.[« تسا  ] هنیدم نآ  رد  وا  ملع و  هنیدم  نم  هک  اریز  ندرب ؛ شیپ  ار  نخس  نم  ردارب  زا  تسا  لکشم  دومرف : رورس 

: تبقنم

رب مالّسلا - هیلع  یلع - نینمؤملا  ریما  باطخلا و  نب  رمع  قیدص و  رکب  وبا  يزور  : » هک تسا  لوقنم  هّمغلا  فشک  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
، یلع يا  ینعی  انل . یف  نّونلاک  اننیب  تنا  یلع ، ای  دنتفگ : ریما  اب  بیط  هار  زا  دندوب ، لیوط  نیخیـش  نوچ  دنتفریم . هدایپ  مه  هب  ریـس  لاونم 
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«. امتنکل ال امکنیب  انا  ول ال  : » تفگ باوج  رد  نینمؤملا  ریما  انل . رد  ینون  دننام  ود  ره  ام  نایم  رد  وت 
«. دییال ود  ره  مشابن  امش  نایم  رد  نم  رگا  ینعی 

،ص:448 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تبقنم

ریما اـی  تفگ : اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ . نینمؤـملا  ریما  شیپ  ناـحتما  لـیبس  رب  قفاـنم  ود  يزور  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مـه 
وا دومرف : تسیچ ؟ وا  زیزعت  مکح  عرـش  رد  ماهدش . ملتحم  تردام  هب  بش  دیوگیم  هک  اریز  هدیناسر ؛ تناها  ارم  صخـش  نیا  نینمؤملا ،

.« نزب هرد  وا  هیاس  رب  نک و  هداتسیا  باتفآ  رد  ار 

: تبقنم

دندوب هدرکن  نفد  ار  امـش  ربمغیپ  زونه  تفگ : ار  نینمؤملا  ریما  ضرعت  لیبس  رب  يدوهج  يزور  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
: تفگ ریما  دش . ادیپ  فالتخا  امش  نایم  رد  هک 

انل لعجا  : » دیتفگ ار  دوخ  ربمغیپ  امش  هک  دوب  هدشن  کشخ  لین  زا  امش  ياپ  زونه  اما  دوب  هلأسم  کی  رد  دش  ادیپ  ام  نایم  رد  هک  فالتخا 
ضرعت زا  هدش ، لعفنم  دوهج  دـننایادخ . ار  ناتـسرپتب  هکنانچ  نک  ادـیپ  يادـخ  ام  يارب  ینعی  ۀـهلآ 2524224خ0 4 خ » مهل  امک  اهلا 

.« تشگ نامیشپ  دوخ 

: تبقنم

هن ماهدرک  یکین  هن  سک  چیه  قح  رد  زگره  نم  دومرف : دوخ  باحـصا  اب  نینمؤملا  ریما  يزور  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
يازج دنکیم ، یکین  یـسک  قح  رد  هکره  دومرف : نک . نایب  هدومن  تمحرم  میـسریمن ؛ هطقن  نیا  هنک  هب  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : يدب .

يو هب  مه  دـنک ، يدـب  یـسک  قـح  رد  هـکره  و  دـشاب . هدرک  یکین  دوـخ  قـح  رد  تـقیقح  هـب  سپ  ددرگیمزاـب ؛ يو  هـب  مـه  یکین  نآ 
3524224خ0 ُهَرَی ». ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  دشاب . هدرک  يدب  دوخ  قح  رد  تقیقح  هب  سپ  ددرگزاب ؛

5 خ

: تبقنم

واگ بحاص  تشک . ار  يرخ  يواگ  تانیاک  دّیس  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  رکب  وبا  تیاور  هب  هقرحم  قعاوص  مکاح و  كردتـسم  رد 
. هیـضق نیا  رد  دـینک  مکح  دومرف : هدرک  باحـصا  هب  يور  رورـس  نآ  دنتـشاد . ضورعم  هعقاو  تروـص  هدـمآ ، لوـسر  تمدـخ  هب  رخ  و 
رب يزیچ  عرش  رد  دشاب ، هتـشک  ار  ياهمیهب  همیهب  رگا  میاهب . رب  هن  تسا  فیلکت  رخ  بحاص  رب  هّللا ، لوسر  ای  دنتفگ : فالتخا  هب  هباحص 
ای دـندوب  هداـشگ  ود  ره  اـیآ  تفگ : ریما  هعقاو  نیا  رد  ینکیم ؟ مکح  هچ  وت  یخا ، اـی  تفگ : هدرک  ریما  يوـس  ور  سپ  دـیاین . مزـال  يو 

دوب و هداشگ  یکی  ای  هتسب ،
،ص:449 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تفگ ریما  وا . هارمه  شبحاص  هداشگ و  واگ  دوب و  هتسب  رخ  دنتفگ : رفن  ود  ره  هتسب ؟ يرگید 
.« ار وا  ياضق  دینادرگ  يراج  ار و  یلع  مکح  لوسر  درک  لوبق  سپ  تسا ؛ واگ  بحاص  رب  رخ  ناوات 

ار یـصخش  هّلل  دمحلا  تفگ : هدرک  زارد  نامـسآ  بناج  هب  تسد  رورـس  نآ ، زا  دعب  : » هک دروآیم  نینچ  رابکلا  نسحا  رد  دیوگ  فلؤم 
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.« دنکیم دناهدرک  مکح  هیعرش  تاعفارم 4524224خ0 6 خ  رد  ایبنا  هک  یقیرط  هب  دراد و  لماک  لقع  هک  يدینادرگ  نم  یصو 

: تبقنم

نم و نایم  نک  لدع  ایادخ ، تفگیم : یناوج  باّطخلا ، نب  رمع  باحصا ، هودق  نامز  رد  : » هک تسا  روطسم  رابکلا  نسحا  باتک  رد  مه 
، نینمؤملا ریما  ای  تفگ : ینکیم ؟ دب  ياعد  ردام  قح  رد  ارچ  ناوج ، يا  تفگ : دینـشب  رمع  نوچ  دـنکیم . ملظ  نم  قح  رد  هک  نم  ردام 

؟ تساج هچ  رد  تفگ : یتسین . نم  دنزرف  وت  دیوگیم  نونکا  هداد ، ریش  لاس  ود  هتشاد و  مکش  رد  هام  هد  ارم 
ناوج نیا  تروع ، يا  تفگ : رمع  دمآ . رـضاح  هاوگ  لهچ  ردارب و  راهچ  اب  تروع  داتـسرف . شبلط  هب  سک  تسا . هلحم  نالف  رد  تفگ :

وا ار ، وا  مسانـشیمن  الـصا  نم  دیوگیم ؛ غورد  ادخ  هب  تفگ : ینکیم . شیدنزرف  یفن  یـضرغ  ربانب  ییوا و  یقیقح  ردام  وت  دـیوگیم 
. ماهدـمآ رهـش  نیا  رد  تراجت  لیبس  رب  نم  هدرم و  مرهوش  تسا  یتدـم  مدـییازن و  نم  هک  اریز  دـنک ؛ اوسر  دوخ  هلیبق  رد  ارم  دـهاوخیم 

. دنهاوگ همه  دنانم  هارمه  هک  مدرم  نیا  تفگ : يراد ؟ یهاوگ  تفگ : هفیلخ 
هار رد  یلع  نینمؤملا  ریما  اقافتا  دیرب : نادنز  هب  ار  يرتفم  ناوج  نیا  تفگ : هفیلخ  دیوگیم . تسار  تروع  هک  دنداد  یهاوگ  سک  لهچ 

لیبس رب  ار  هیضق  دوشیم و  متس  نم  قح  رد  هک  سرب  نم  دایرف  هب  تقیقح ، هب  تالکشم ، لاّلح  يا  هک : دروآرب  دایرف  ناوج  هدش ، یقالم 
. دومن نایب  لیصفت 

، صفح اـبا  اـی  تفگ : هدـمآ  یتعاـس  زا  دـعب  مسریم . زین  نم  هک  دـیربب  عرّـشلا  راد  هب  هدـینادرگرب ، ار  ناوـج  نیا  دوـمرف : نینمؤـملا  ریما 
ای دـشابن  تصخر  نوچ  تفگ : رمع  دـشاب ؟ نآ  رد  یلاعت  يادـخ  ياضر  هک  منک  یمکح  تروع  ناوج و  نیا  هرابرد  هک  تسه  تصخر 

نیا ردام  وت  تروع ، يا  تفگ : سپ  تسا . بلاـطیبا  نب  یلع  امـش  لـضفا  ملعا و  دومرفیم : هک  ماهدینـش  لوسر  زا  اـهراب  هک  نسحلا ، اـبا 
نیا رهم  قادـص و  رد  هک  راـیب  مرد  دـصراهچ  تفگ : ربنق  هب  هاـگنآ  یلب . تفگ : ینکیم ؟ دوخ  یلو  ارم  دومرف : هن . تفگ : یتسین ؟ ناوج 

وا هب  مرد  دـصراهچ  رب  ار  تروع  نیا  نم  هک  زیر  ناوج  نماد  رد  تفگ : دروآ ، روکذـم  غلبم  نوچ  منک . دـقع  ناوج  نیا  هب  هداد  تروـع 
. مدرک دقع 

. دـشاب رهاظ  وت  زا  عامج  راثآ  هک  اـیب  نوریب  یتقو  ور و  هناـخ  نورد  هتفرگ ، تروع  تسد  تفگ : ناوج  اـب  دیـشاب و  هاوگ  سلجم  راـضح 
نم زا  زگره  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : مامت  بارطضا  هب  ناوج 

،ص:450 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: تفگ هدروآرب  دایرف  تروع  دـش ، هناخ  نورد  هب  هتفرگ  تروع  تسد  ناوج  نوچ  نکب . میوگیم  نم  هچنآ  دومرف : ریما  دـیاین ! راـک  نیا 

دوخ رهوش  ار  وا  هنوگچ  تسا ؛ نم  یقیقح  دـنزرف  ناوج  نیا  هک  نکم  تحیـضف  وا  لوسر  ادـخ و  شیپ  رد  ارم  نینمؤملا ، ریما  اـی  ـالیواو 
دهاوخ دوـخ  ردـپ  ثاریم  يوـعد  هنرگا  نک و  رود  دوـخ  شیپ  زا  ار  وا  هک  دـندوب  ثعاـب  هدروآ  هار  نیا  رب  ارم  نم  ناردارب  نکیل  مزاـس !

هناخ هب  هدرک  هیرگ  رایسب  داد و  هسوب  شیور  هب  هتفرگ  ار  رسپ  تسد  ردام  دننز . دح  دومرف  ار  ناهاوگ  ریما  سپ  مدرک . هبوت  نونکا  درک ؛
: تفگ فاصنا  يور  زا  رمع  درب .

.« رمع کلهل  ّیلع  ول ال 

: تبقنم

ُۀَِقئاذ ٍسْفَن  ُّلُک   » مکح هب  رادـلام . تیاغ  هب  دوب  ناگرزاب  ياهجاوخ  باّطخلا  نب  رمع  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذـم  باتک  رد  مه 
راهچ دیفـس و  تسوپ  یمالغ  گنرزبس و  دـنام  يرـسپ  ناـشیا  زا  دـندش و  یفوتم  ود  ره  شنز  هجاوخ و  نآ  5524224خ0 7 خ  ِتْوَْملا »
ندز ار  مالغ  رـسپ ، تسب . شقن  هشقانم  دیفـس  مالغ  هجاوخ و  رـسپ  نایم  زور  دـنچ  زا  دـعب  رایـسب . راقع  عایـض و  نازینک و  رگید و  مـالغ 
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یمالغ هدنام ، هکرت  يردق  هب  تسا و  هتسویپ  قح  تمحر  هب  هک  ماهجاوخ  نالف  یقیقح  رـسپ  نم  تفگ : هتفر  عرّـشلا  راد  هب  مالغ  تفرگ .
نیا رد  تراجت  مسر  هب  نم  ردپ  تفگ : نک . رضاح  ار  مالغ  هاوگ  ود  اب  تفگ : رمع  سرب . نم  دایرف  هب  هدرک ؛ زارد  تسد  نم  رب  هک  مراد 

. مرایب تداهش  يادا  هب  دندوب  هارمه  نم  ردپ  اب  هک  مالغ  دنچ  دوش  رما  رگا  مرادن ؛ یتفرعم  یسک  اب  دوب ، هدمآ  رهش 
مالغ راهچ  زا  منک . دازآ  ار  امـش  میامـش ، هدازمودخم  نم  هک  دیهد  یهاوگ  امـش  رگا  تفگ : نامالغ  هب  هدـمآ  سپ  دـشاب . تفگ : هفیلخ 

ار وا  هفیلخ  مالغ  حلفا  دننک  رـضاح  ار  رـسپ  نآ  دومرف : هفیلخ  دنداد . یهاوگ  هدـمآ ، عرّـشلا  راد  هب  هدومن  ینعم  نیا  لوبق  رفن  ود  روکذـم 
یعدـم مالغ ، نیا  زا  ریغ  میوا و  یبلـص  دـنزرف  نم  هکلب  ال ، تفگ : یناگرزاب ؟ هجاوخ  نالف  كولمم  وت  مـالغ ، يا  دومرف : دروآ . رـضاح 

هدازمودخم وت  هک  میهد  یهاوگ  ام  دنتفگ : درک  تروشم  نامالغ  اب  هتفر  نوچ  دزاس . رـضاح  هک  دـش  رما  مراد . دـهاش  رگید  مالغ  راهچ 
. تسوت ردپ  دیرخرز  وت  یعدم  ییام و 

لالح مالغ  ود  دندش و  قثاو  دـیبعلا  یف  ریخ  دـهع ال  رب  دـندوب  هداد  غورد  یهاوگ  هک  نامالغ  دـمآ و  هفیلخ  شیپ  مالغ  راهچ  ره  اب  سپ 
تقیقح رد  دناکمن . مارح  بذاک  دـهاش  ات  ود  تسا و  یعدـم  یکی  هک  مالغ  هس  نیا  تسام و  هدازمودـخم  كدوک  نیا  دـنتفگ : کمن 

يوـس هب  ور  باّـطخلا  نب  رمع  دنتـشذگ ، ناـهاوگ  فرط  ود  ره  زا  نوـچ  تشادـن . عـالطا  راـصنا  رجاـهم و  زا  یکی  چـیه  تعاـمج  نـیا 
رطاـخ هب  یهاـگ  دـیاشگب ؟ هنوـگچ  ار  لکـشم  هدـقع  نیا  دـیامرف و  مکح  هچ  هعقاو  نیا  رد  یـسک  ناـنمؤم ، يا  تـفگ : هدرک  نیرـضاح 

يرما هک  تسا  رمم  نیا  زا  منک ، تفالخ  كرت  هک  دسریم 
،ص:451 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. ریطخ تیاغ  هب  تسا 
دیاب تروشم 6524224خ0 8 خ  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  تالکـشم  تاعقاو  روطنیا  رد  صفح ، ابا  اـی  تفگ : یـسراف  ناملـس  اـنثا  نیا  رد 
هداد بلاطیبا  نب  یلع  هب  وزج  هن  هدرک ، تمـسق  وزج  هد  رب  ار  تمکح  هناحبـس  قح  هک : هدومرف  نایب  زجعم  نابز  هب  اهراب  ربمغیپ  هک  دومن 

. قیاف همه  زا  تسا و  کیرش  ام  اب  مه  مهد  وزج  رد  وا  هّللا  و  تفگ : سابع  نبا  سپ  قیالخ . ریاس  هب  وزج  کی  تسا و 
رد رگا  ماهدینـش  رورـس  نآ  زا  نسحلا  وـبا  بقاـنم  لـیاضف و  زا  هچنآ  نم  هک  دـیتفگ  تسار  اریخ . هّللا  كازج  تـفگ : باّـطخلا  نـب  رمع 
زاس رضاح  نم  سامتلا  بجوم  هب  ار  یلع  ورب  ناملس ، يا  تفگ : سپ  ار . یـسیع  يراصن  هچنانچ  دنتـسرپ ؛ ار  وا  مدرم  مرآ ، ریرقت  ضرعم 

توف زا  دعب  هک  تسا  بجع  ناملـس ، يا  تفگ : ریما  دـمآرد . ناداش  نینمؤملا  ریما  هرّونم  هرجح  رد  هب  ناملـس  دـیامن . هقیقد  نیا  لح  هک 
ار وت  هاگره  ادخ  هب  تسوت . يازفاحور  ياقل  هدهاشم  نم  یتقوشوخ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هتـسیرگ  ناملـس  ینکیم ؟ ینامداش  لوسر 

شلح زا  هدـمآ و  نایم  رد  ياهعقاو  نینچنیا  تفگ : دوب ؟ هچ  ندـمآ  بجوم  دومرف : ریما  منکیم . تمزـالم  ار  رورـس  نآ  اـیوگ  منیبیم ،
رد نینمؤملا  ریما  دنیاشگ . مالـسا  لها  رب  نعط  نابز  باتک  لها  دوشن ، لح  قیاقد  عون  نیا  رگا  دنفرتعم . روصق  زجع و  هب  نایاشگلکـشم 
رـس هدرب ، ار  رفن  ود  ره  نیا  تفگ : ربنق  هب  دندروآ  رـضاح  نوچ  دنراد ؟ هشقانم  مه  اب  هک  سک  ود  نآ  دـنیاجک  تفگ : هدـمآ  عرّـشلا  راد 

: دومرف هداد  ریشمش  ربنق  هب  سپ  دومن . مایق  هدومرفب  ربنق  ناشنب . هدرک ، نوریب  دجسم  هچیرد  زا  ناشیا 
مالغ هک  دش  نیقی  راضح  رب  سپ  دنام . هتسشن  رـسپ  دیـشک و  بقع  رد  دوخ  رـس  مالغ  ریـشمش ، ندرک  ملع  درجم  هب  ار . مالغ  ندرگ  نزب 

ول ال تفگ : هدوشگ  نینمؤملا  ریما  تبقنم  حدـم و  هب  نابز  ناـمز ، هفیلخ  دـش و  بیاـت  هدومن  فارتعا  دوخ  بذـک  هب  مـالغ  نآ  تسیک و 
.« رمع کلهل  ّیلع 

: تبقنم

هدـیدان مرادیم ، تسود  ار  هنتف  مرازیب ، قـح  زا  تفگ : هدـمآ  باـطخلا  نب  رمع  شیپ  يدرم  : » هک تـسا  روطـسم  روکذـم  باـتک  رد  مـه 
هب هک  یصخش  تفگ 7524224خ0 9 خ : هدومن  رظن  شرهاظ  هب  رمع  مروخیم . لمـسبیب  غرم  مزاسیم ، ماـما  ار  هدرم  مهدیم ، یهاوگ 
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كرابم عمـس  هب  ربخ  نیا  نوچ  دومن . شلتق  هب  رما  هباحـص  قافتا  هب  تسا . لتقلا  بجاو  وا  هک  یتسرد  هب  دشاب  فوصوم  میامذ  هنوگنیا 
ار لوقلا  قداص  درم  نیا  صفح ، ابا  ای  تفگ : هدروآ و  فیرشت  عرّشلا  راد  هب  سپ  دیراد . هاگن  نم  ندمآ  ات  دومرف : دیـسر ، نینمؤملا  ریما 
ار لام  دـنزرف و  مرادیم ، تسود  ار  هنتف  هکنآ  و  قح ؛ توملا  تسا و  توم  نآ  مرازیب ، قح  زا  تفگ  هکنآ  ياهدرک ؟ رما  نتـشک  هب  نوچ 

ْمُکُدالْوَأ َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  دناهنتف . یعطق  ّصن  مکح  هب  ود  ره  نیا  درادیم . تسود 
،ص:452 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

تینادحو هب  همه  هدیدن و  رس  مشچ  هب  سک  چیه  ار  هناحبس  قح  تاذ  مهدیم ، یهاوگ  هدیدان  تفگ  هکنآ  و  8524224خ0 10 خ ، ٌۀَْنِتف »
زا دـعب  و  دـنروخیم . همه  تسا و  یهام  لمـسبیب  غرم  و  تسین ؛ تایح  يوذ  تسا و  تانیاک  ماـما  دـیجم  نآرق  و  دـنهدیم ؛ یهاوگ  وا 

.« رمع کلهل  یلع  ول ال  دیشاب : هاوگ  ناناملسم ، يا  تفگ : دنلب  زاوآ  هب  هتساخ  ياپ  رب  فاصنا  هار  زا  رمع  تالاقم  نیا  عامتسا 

: تبقنم

: هک تسا  يورم  امهنع - هّللا  یضر  رسای - راّمع  یسراف و  ناملس  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
کی هب  هک  درک  تیـصو  نینچ  توم  ضرم  دادتـشا  رد  دوب و  مالغ  هس  ار  يو  هاـج . بحاـص  دوب  ياهجاوخ  باـطخلا  نب  رمع  ناـمز  رد  »
توف هجاوخ  نوچ  دننز . ندرگ  ار  یکی  دننک و  دازآ  هداد  رانید  رازه  یکی  هب  دننک و  هلاوح  راقع  عایـض و  سنج و  دـقن و  اب  رتخد  مالغ 

درک دیاب  دازآ  ار  مادک  داد و  دیاب  رتخد  ار  مادک  هک  دشیمن  مولعم  دندرکیم و  لام  رتخد و  يوعد  دنداتفارد و  مهاب  مالغ  هس  ره  دـش ،
. دومن نایب  نامز  هفیلخ  اب  لاح  تروص  هدـمآ ، عرّـشلا  راد  هب  مـالغ  هس  ره  اـب  یفوتم  هجاوخ  رتخد  نیارباـنب  تسا . لـتقلا  بجاو  مادـک  و 

. درکن روبع  مادک  چیه  رطاع  رطاخ  رب  دشاب  فیرش  عرش  قفاوم  هچنآ  دندرک و  اهرکف  هعقاو  لصیف  رد  باحصا  هلمج  اب  نامز  هفیلخ 
. دنیامن هقیقد  نیا  لح  سامتلا  هتفر ، شرعلا » نوداّمع  ینولس  : » لئاق و  انیقی » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  : » دزن هک  دنداد  رارق  نادب  مرجال 
هب دراک  سپ  دندروآ . ار  مالغ  هس  نآ  ات  دومرف  هدش ، رضاح  عرّشلا  راد  هب  نینمؤملا  ریما  شیپ  مارک  ماظع  هباحص  زا  یعمج  اب  هفیلخ  سپ 

ریما ای  تفگ : لمأتیب  ماجنا  ریخ  مالغ  نآ  رایب . هدیرب  شرس  فاکشب و  شربق  هتفر ، دوخ  هجاوخ  ربق  رس  رب  دومرف : هداد  مالغ  کی  تسد 
یمدـق زین  وا  دومرف ، هداد  يرگید  تسد  هب  دراک  هدومن  ضرعت  هلمجلا  یف  يو  رب  سپ  دوش ! یبدایب  عون  نیا  نم  زا  هک  اـشاح  نینمؤملا ،

هدرک لوا  مالغ  هک  يرذع  هدمآ  هتشگرب  مفاکشب ! دوخ  مودخم  تمعنیلو و  ربق  هک  مراد  اور  هنوگچ  درک ، هشیدنا  دوخ  اب  هتفر  هار  دنچ 
بقع زا  ورب  وت  دومرف : ار  یکی  یلع  نینمؤملا  ریما  تفر ، هار  ياهراپ  هتفرگرب  ار  دراک  وا  نوچ  داد . میـس  مالغ  هب  ار  دراک  سپ  دومن . دوب 

هب هدومرف  راک  ار  یکمنمارح  مالغ  نوچ  تسین . زیاج  یترورـضیب  ربق  ندنک  هک  اریز  راذگن ؛ دنک  ربق  ندنک  رد  عورـش  ضرغ  هب  رگا  وا 
: هک دومرف  نینمؤـملا  ریما  تشاد . ضورعم  هعقاو  تقیقح  هدروآ ، عرّـشلا  راد  هب  هدـمآ  عناـم  دوـب ، هارمه  هک  یـصخش  دـش ، دـیقم  ندـنک 

هتـشگرب هار  زا  هکنآ  دـنهد و  وا  هب  لام  اب  رتخد  تفرگن ، تسد  هب  دراک  هتـشاد ، هاگن  دوخ  رظن  روظنم  هجاوخ  قوقح  تیاعر  هک  یمـالغ 
ررقم نوچ  تسا . لتقلا  بجاو  هجاوخ  تیـصو  بجوم  هب  دومن ، تأرج  ربق  نتفاکـش  هب  هکنآ  دننک و  دازآ  دنهد و  وا  هب  رانید  رازه  دمآ ،

تیصو تفگ : نینمؤملا  ریما  دنشکب ، ار  کمنمارح  مالغ  هک  دش 
،ص:453 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یمالغ تمدخ  رد  هک  تسا  نآ  یلوا  دومن . زیوجت  ناوتن  مالغ  نیا  لتق  عرّشلا  بسح  هب  اما  درک  ناوت  رما  مالغ  ود  نیا  رد  یفوتم  هجاوخ 
ود نایم  رد  هتـشاد ، ررقم  نانچمه  نامز  هفیلخ  هدومرفلا ، بسح  تسا . لتق  ماقم  میاـق  زین  نیا  هک  دـشاب  هدـش ، ررقم  وا  رب  رتخد  دـقع  هک 

هلمج دـندرک ، هنیاعم  یتسارف  عون  نیا  نوچ  قیالخ  و  درادـن . ایند  رد  وتیب  ار  رمع  یلاعت  قح  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : هداد  هسوب  يو  يوربا 
.« هدومرف بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  هچنآ  هّللا ، لوسر  قّدص  دنتفگ : هدوشگ  نابز  ریما  تبقنم  حدم و  هب 
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: تبقنم

هدروخ رمخ  هک  دـندروآ  رکب  وبا  نامز  رد  ار  یکی  : » تفگ هک  تسا  يورم  مالّـسلا - هیلع  قداص - رفعج  ماـما  زا  روکذـم  باـتک  رد  مه 
وت لـثم  ناـمز ، هفیلخ  يا  نونکا  دوب . هدـشن  رهاـظ  نم  رب  ّصن  بجوم  هب  رمخ  تمرح  تفگ : هدومن  رارقا  وا  دیـسرپ ، يو  زا  رکب  وبا  دوب .

هچنآ هک  دـش  ررقم  تسا و  دح 9524224خ0 11 خ  راوازـس  دنکیم  هک  يرذع  دنتفگ : نیرـضاح  موشن . بکترم  رگید  هک  مدش  بیات 
هک متشادن  ربخ  ینعم  نیا  زا  الـصا  نم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هتفر  نینمؤملا  ریما  دزن  صخـش  نآ  سپ  دننک . ارجا  يو  رب  دوب  رمخ  ّدح 

. دننز نم  رب  رمخ  ّدح  دنهاوخیم  تسا و  تامرحم  زا  رمخ 
یسک زا  هک  دیوگب  دنادرگ و  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  هک  دینکب  ار  یکی  درم  نیا  هارمه  هک  داتسرف  ياهتفگ  دهع  هفیلخ  هب  نینمؤملا  ریما 

نوچ دیاین . مزال  چیه  هنرگا  دننک و  ارجا  نیا  رب  هدناوخ ، وا  رب  رمخ  ّدح  هک  یتسرد  هب  دشاب  هدینش  رگا  هدومن و  عامتسا  رمخ  میرحت  هیآ 
.« دوشیمن مزال  چیه  وا  رب  هک  دش  ررقم  سپ  دشاب . هدناوخ  وا  رب  رمخ  میرحت  هیآ  هک  تفگن  یکی  چیه  دندینادرگ ، ار  وا 

: تبقنم

راهچ نهد و  ود  ینیب و  ود  رس و  ود  نطب و  ود  هک  دش  دلوتم  یلفط  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  روکذم  باتک  رد  مه 
، دوب هرس  ناراجت  زا  هک  وا  ردپ  شدلوت  زا  زور  دنچ  زا  دعب  دوب . هتفرن  یتدایز  یمک و  یلفـس  ياضعا  رد  اما  تشاد ، تسد  راهچ  مشچ و 

يوگتفگ زا  دعب  هصح . کی  ای  دسریم  هصح  ود  لفط  نیا  هب  هکنیا  رد  داتفا  فالتخا  ناثراو  نایم  رد  ازع  نفد و  زا  دعب  سپ  دش . توف 
نیا تفگ : باحصا  زا  یکی  هب  لمأتالب  هفیلخ  دنتـشاد . ضورعم  لاقم  یـسیع  هفیلخ  تمدخ  هب  لاح  تروص  هدمآ ، عرّـشلا  راد  هب  رایـسب 
ریما تمدخ  هب  نوچ  نکیم . هبیرغ  لکشم  ّلح  نیا  تلئسم  هدرب ، نینمؤملا  ریما  تمزالم  هب  ثحبم 0624224خ0 12 خ  نیا  هب  ار  عمجم 

هظحالم دنکیم  هیرگ  باوخ و  لفط  نیا  هک  یتقو  رد  دومرف : لمأت  رکفت و  هبیاشیب  ریما  دنتشاد ، ضورعم  لاح  تروص  هدمآ ، نینمؤملا 
تسا و شوماخ  یکی  ای  و  باوخ ، رد  ود  ره  ای  رادیب و  یکی  تسا و  باوخ  رد  یکی  هک  دینک  ینعم  نیا 

،ص:454 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
کی هک  دـینادب  قـیقحت  هب  سپ  دـنیرگب ، دـنباوخب و  دـحاو  نآ  رد  ود  ره  هچناـنچ  رگا  دـنیرگیم . راـبکی  هب  ود  ره  اـی  هـیرگ ، رد  یکی 

هب سپ  دوـب ، شوماـخ  یکی  هیرگ و  رد  یکی  رادـیب و  یکی  باوـخ و  رد  یکی  رگا  هدـش و  رگهوـلج  تروـص  نیا  هـب  هـک  تـسا  صخش 
.« دوب یکی  هک  تسویپ  توبث  هب  دندومن ، هظحالم  نوچ  دناسک و  ود  هک  یتسرد 

: تبقنم

رد تفگ : هک  تسا  لوقنم  تشاد . اضق  تمدخ  ریما  يروص  تفالخ  نامز  رد  : » هک تسا  روطسم  حیرـش  یـضاق  زا  روکذم  باتک  رد  مه 
رسپ لفط  نیا  هچنانچ  مراد ؛ ود  ره  نز  يدرم و  تلآ  نم  ناناملسم ، یضاق  يا  تفگ : هدمآ  لفط  کی  درم و  کی  اب  یثنخم  يزور  هفوک 
يوار ییامرفیم ؟ مکح  هچ  باب  نیا  رد  منک ؛ ینز  مهاوخیم  هدـش ، بلاـغ  نم  رب  يدرم  توهـش  نونکا  تسا . نم  رهوش  درم  نیا  نم و 
هدومن بلط  ار  باّـصق  ریما  دومن . ضرع  دوخ  لاوحا  مدرب و  نینمؤـملا  ریما  تمدـخ  هب  ار  وا  مدـنامورف ، هلأـسم  نیا  رد  نوـچ  نم  دـیوگ :

. تفه پچ  بناج  دوب و  ددع  تشه  شتسار  بناج  دندرمش ، نوچ  دیرامشب . يو  يولهپ  ياهناوختسا  دومرف :
.« یمرحمان هک  ورم  نانز  نایم  رد  نکم و  رس  رب  رداچ  دعب  نم  نز . هن  يدرم  وت  صخش ، يا  دومرف :

: تبقنم
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رد ناشیا  نانز  دندش و  رفاسم  هناخمه  لّهأتم  درم  ود  باّطخلا  نب  رمع  باحصا ، هودق  نامز  رد  : » هک تسا  روطسم  روکذم  باتک  رد  مه 
ههام کی  دـنزرف  الو  نآ  رد  مه  اضق  ياضتقم  هب  . ] ههام کـی  دـنزرف  يرگید  نز  دوب و  ههاـم  هن  هلماـح  یکی  نز  دـندوبیم . هناـخ  کـی 

: تفگ تیصوصخ  هار  زا  دوب  هدییاز  هک  ینز  هب  هدرم  رـسپ  نز  نآ  دش ، لمح  عضو  ار  هلماح  نز  نوچ  دش و  توف  1624224خ0 13 خ ]
تروع ود  ره  نوچ  یباییم . یصالخ  نداد  ریش  تنحم  زا  وت  مه  دوش و  نم  رطاخ  نانیمطا  بجوم  مه  يراپسب  نم  هب  ار  دوخ  دنزرف  رگا 

: تفگ رسپ  هدلاو  دوب ، تبحم  رگیدکی  نایم  ار 
بلط يو  زا  رسپ  ردام  دش . عازن  نز  ود  نآ  نایم  يزور  تیرـشب  ياضتقم  هب  تفرگ ، سنا  يو  اب  رـسپ  نوچ  هاگدنچ  زا  دعب  دشاب . شوخ 
نوچ وت  ریـش  مدادیم و  ریـش  ارچ  نم  دوبیم  وت  دـنزرف  رگا  ینکیم ! نم  دـنزرف  بلط  هک  ياهدـش  هناوـید  تفگ : وا  دوـمن . دوـخ  دـنزرف 

؟ دشیم کشخ 
: تفگیم رسپ  ردام  هب  زین  وا  يادخ . زا  يرادیمن  مرش  ینعی  هّللا ؛ نم  یحتست  ال  تفگ : رسپ  ردام 

. دندروآ رمع  شیپ  ار  هیضق  نیا  رایسب  يوگوتفگ  زا  دعب  هکنآ ، لاقم  لآم  هّللا . نم  یحتست  ال 
نیا هب  یبوتکم  سپ  تسا . یلع  یضترم  تالکشم  نیا  لاّلح  تفگ : عالطا  عامتسا و  زا  دعب  رمع 

،ص:455 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تـسا تیهافر  هب  ندش  فّرـشم  بجوم  موزل ، تهج  هب  مودق  فیرـشت  دیآ ، عرّـشلا  راد  هب  نینمؤملا  ریما  بانج  رگا  هک  تشون  نومـضم 

. ار ناقاتشم 
نوچ دش . ناور  مّلس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  رورس - نآ  تشرـس  ربنع  دجـسم  بناج  هب  تشهب  میـسن  نوچ  بوتکم ، هعلاطم  زا  دعب  ریما 

. دندروآ دجـسم  هب  ار  نینمؤملا  ریما  هدش ، هجوتم  لابقتـسا  هب  دندوب  رـضاح  ناکم  نآ  رد  هک  یعمج  اب  نامز  هفیلخ  دیـسر ، دجـسم  رد  رب 
نیا هب  یفـصن  هدرک ، هراپود  ار  رـسپ  نیا  تفگ : ریما  دومن . مایق  هدومرفب  ربنق  زاس . رـضاح  ار  هرا  دومرف : ربنق  هب  هدومن  ادا  ار  هناـگود  ریما 

هدـلاو هک  یتروع  هداد و  اضر  ینعم  نیا  رب  دوب ، یعاـضر  هدـلاو  هک  ینز  دوش . فرطرب  غرغـشغ  نیا  اـت  نز  نآ  هب  یفـصن  مهدیم و  نز 
تروع نیا  نآ  زا  رسپ  نیا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدومن  زاغآ  حاحلا  هیرگ و  هدنکفارـس  هب  كاخ  دوب ، یقیقح 

نب رمع  ورب . ریگب و  تسوت ؛ رـسپ  قیقحت  هب  لـفط  نیا  تروـع ، يا  دوـمرف : ریما  دـشاب . هدـنز  دـشاب  هک  اـجره  دـینکم ؛ هراـپود  اـما  تسا 
مار يو  اب  لفط  میود  ریـش و  یکی  دراد ؛ لداع  هاوگ  ود  دوخ  اب  وا  لعفلاب  هک  تسناد ، نیقی  ناوت  هنوگچ  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ : باـطخلا 

. دوش ندرک  هراپ  ود  هب  یضار  هک  دراذگیمن  يردام  رهم  هک  تسا  روهظ  لامک  رد  نیا  صفح ، ابا  ای  تفگ : ریما  تسا .
: تفگ هدرک  ریما  تسارف  رب  نیرفآ  رمع  سپ  دراد ! مغ  هچ  لفط  نیا  ندرم  زا  تسین  وا  دنزرف  هکنآ 

عون نیا  نوچ  درکیم  دـنزرف  يوعد  هک  نز  نآ  زین  و  یـشاب . هک  اجره  تسوت  اـب  یلاـعت  هّللا  نسحلا . وبا  يا  یتفگ  تسار  هک  یتسرد  هب 
: تفگ هدش  دوخ  بذک  هب  فرتعم  درک ، هدهاشم  تسارف 

ایفصا رورس  ایلوا و  هاش  تبقنم  حدم و  ود  ره  دومرف و  حلـص  نز  ود  نآ  نایم  رد  ریما  سپ  نانمؤم . ریما  نادزی و  ریـش  يا  يدومرف  تسار 
مالغ رـسپ  نیا  تفگیم : دومنیم و  نینمؤملا  ریما  ناسحا  يرازگرکـش  دوب ، تایح  دیق  رد  رـسپ  ردام  نآ  ات  دـنتفر و  دوخ  لزنم  هب  هتفگ 

. تسا روطسم  زین  فیاوطلا  فیاطل  رد  یلمجم  روکذم ، لقن  دیوگ : فلؤم  تسا ». یلع 

: تبقنم

جنپ یکی  دندوب . هتسشن  اجکی  هب  ناملسم  درم  ود  یلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد  : » هک تسا  روطـسم  فیاطل  باعیتسا و  باتک  رد 
زا دعب  دش و  کیرـش  ناشیا  اب  هدمآ  یـصخش  نیح  نیا  رد  دنیامن ، لوانت  دنتـساوخ  نوچ  نان . هس  یکی  دروآ و  نوریب  دوخ  بیج  زا  نان 

جنپ تفگیم : نان  جـنپ  بحاص  دـش . هثحابم  ار  درم  ود  ره  مهارد  نآ  میـسقت  رد  تفر . هداهن  ناـیم  رد  مهرد  تشه  درم  نآ  لـکا ، غارف 
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: تفگیم نان  هس  بحاص  وت و  نآ  زا  مهرد  هس  تسا و  نم  نآ  زا  مهرد 
هب یضاق  دندومنزاب . لاح  تروص  هدمآ و  حیرش  یضاق  شیپ  نانکثحب  دوصقملا ، میربارب . میسقت  رد  هدیـسر ، بیغ  زا  مهارد  نیا  نوچ 

، تفگ نان  جنپ  بحاص  هچنآ  تفگ : نان  هس  بحاص 
،ص:456 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هب سپ  دوـشیمن . نم  یلـست  مورن ، نینمؤـملا  ریما  شیپ  اـت  تـفگ : وا  ینک . لـمع  نادـب  دـیاب  تـسا ؛ مهف 2624224خ0 14 خ  کـیدزن 
درم نیا  هب  مهرد  هس  دوخ  ياـضر  هب  درم ، يا  وت  تفگ : ناـن  جـنپ  بحاـص  هب  ریما  دنتـشاد . ضورعم  هعقاو  تروـص  هدـمآ  ریما  تمدـخ 

. نک لدـع  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : وا  ورب . ریگب و  نکن ؛ هغلابم  هدایز  باب  نیا  رد  تفگ : نان  هس  بحاـص  هب  سپ  یلب . تفگ : یهدیم ؟
وت نوچ  اما  منک ؛ روغ  هلماعم  نیا  رد  هک  دـماین  شوخ  دادیم ، وت  هب  يزیچ  دوخ  قح  زا  وا  دوب و  لیلق  تیاـغ  هب  هلماـعم  نوچ  تفگ : ریما 
رفن هس  نیا  نایم  هک  درک  میناوتن  مکح  ام  هک  اریز  نان ، جنپ  بحاص  نآ  زا  تفه  تسوت و  زا  مهرد  کی  هک  تسا  نآ  لدع  یثعاب ، دوخ 

. دناهدروخ رتشیب  یکی  مادک 
کی نیاربانب  دوشیم . هچراـپ  راـهچ  تسیب و  مینک  هراـپ  هس  هک  ناـن  تشه  دومرف : سپ  میدوب . يواـسم  هس  ره  اـم  ندروخ  رد  تفگ : وا 

سلجم راضح  وت . زا  مهرد  کی  دشاب و  درم  نیا  زا  مهرد  تفه  هک  دیاب  نان . جنپ  بحاص  زا  هچراپ  تفه  هدروخ و  وت  نان  هس  زا  هچراپ 
: دنتفگ نییآ  سودرف 

: تفگ ریما  هاگنآ  دومن . لوبق  مرد  کی  دوخ و  ینادان  هب  دش  فرتعم  زین  وا  و  نینمؤملا . ریما  ای  تقّدص 
.« دوش یسک  رب  ملظ  هرذ  کی  هک  تشادن  اور  هناحبس  قح  یلع  تفالخ  نامز  رد  هک  هّلل  دمحلا 

اهتشونیپ

______________________________

. مالّسلا ةولّصلا و  هیلع  مب : هخسن  رد  خ - ( 1  ) 8614224خ0
. دومن رارقا  ربد  لوخد  هب  دوخ  نابز  هب  هک  ار  درم  نآ  نامه : خ - ( 2  ) 5714224خ0

.« دییآرد دوخ  رازتشک  هب  دیهاوخ  هک  اجره  : » هیآ 223 ( 2  ) ةرقبلا خ - ( 3  ) 8714224خ0
[. تسا هدمآ  نتم  رد  نآ  همجرت   ] هیآ 138 ( 7  ) فارعالا خ - ( 4  ) 9814224خ0

نزو هـب  سکره  و  دـنیبیم . ار  نآ  دــشاب  هدرک  یکین  ياهرذ  نزو  هـب  سکره  سپ  : » 8 تایآ 7 - ( 99  ) لازلّزلا خ - ( 5  ) 1914224خ0
.« دنیبیم ار  نآ  دشاب  هدرک  يدب  ياهرذ 

. تاعقاو مب : هخسن  رد  خ - ( 6  ) 6914224خ0
.« دشچیم ار  گرم  سک  همه  : » هیآ 185 ( 3  ) نارمع لآ  خ - ( 7  ) 6024224خ0

. عوجر مب : هخسن  رد  خ - ( 8  ) 0124224خ0
. دومرف رهاظلاب ، مکحی  نحن  و  مکح : هب  رمع  نامه : خ - ( 9  ) 4124224خ0

.« دنیامش شیامزآ  هلیسو  نادنزرف  اهییاراد و  : » هیآ 28 ( 8  ) لافنالا خ - ( 10  ) 5124224خ0
. هیبنت مب : هخسن  رد  خ - ( 11  ) 2224224خ0

. تبحص نیا  هب  ار  عومجم  نامه : خ - ( 12  ) 5224224خ0
. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 13  ) 1324224خ0

. مهفلا بیرق  مب : هخسن  رد  خ - ( 14  ) 4424224خ0
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،ص:457 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دیس ّیـصو  نینمؤملا ، ریما  بلاغلا  هّللا  دسا  قاقحتـسالاب ، هفیلخ  قالطالا و  یلع  ماما  يونعم  يروص و  تفالخ  نایب  رد  مهدزای  باب 
. اهب قّلعتی  ام  و  ههجو - هّللا  مّرک  بلاط - یبا  نب  یلع  نیلسرملا ،

هراشا

هقرخ بجوم  هب  هک  نینمؤملا  ریما  تقیرط  تفالخ  رد  نّنست  عّیشت و  لها  نایم  هک  تسا  نهربم  نّیبم و  شنیب ، باحصا  شناد و  بابرا  رب 
تفالخ نامز  رد  و  هتشگ . روطـسم  لیـصفت  هب  هعقاو  نیا  حرـش  باتک ، هبطخ  رد  هچنانچ  تسا ؛ قافتا  هدیـسر ، نیلـسرملا  دّیـس  زا  جارعم 
َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » همیرک هیآ  لوزن  ناوا  زا  هک  دـننآرب  یعطق  ّصن  مکح  هب  هیماما  ياملع  فالتخا  تعیرش ،
هچنانچ تسا ، نیلـسرملا  دّیـس  بانم  بیان  ماقم و  میاـق  هطـساوالب  0334224خ0 1 خ ، َنوُعِکار » ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی 

. یسوم تایح  نیح  رد  نوراه 
هالوم تنک  نم  : » ثیدـح بجوم  هب  زین  تسین و  رارکت  تجاح  نیارباـنب  هتـشگ ، موقرم  تاـیآ  باـب  رد  هروکذـم  هیآ  لوزن  نأـش  نوچ  و 

: ناعذالا بجاو  نامرف  ياضتقم  هب  عادولا  ۀـجح  زا  تعجارم  ماگنه  ترجه  مهد  لاس  رد  رورـس  نآ  هک  هالوم 1334224خ0 2 خ » ّیلعف 
رد هدمآرب و  ربنم  رب  هّجحلا  وذ  مهدجیه  خیرات  هب  مخ  ریدغ  عضوم  رد  2334224خ0 3 خ  َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »

ةولّصلا هیلع  مانالا - ریخ  نیشناج  هفیلخ و  مالـسا و  لها  هاشداپ  ریما و  دومرف ، نایب  زجعم  نابز  هب  سک  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  روضح 
عامجالا و لیبس  یلع  هروکذم  ثیدح  دورو  ببس  دنناد و  مالّسلا - و 

،ص:458 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ياملع ار  حیحص  شـش  هک  دواد  وبا  هجام و  نبا  ییاسن و  يذمرت و  يراخب و  ملـسم و  حیحـص  لثم : هربتعم  بتک  زا  يرثکا  رد  لیـصفتلا 

لوزن بابسا  يرشخمز و  فاّشک  یقهیب و  يدقاو و  حیحص  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  حیباصملا و  ةوکـشم  دنناوخ و  هّتـس  حاحـص  نیقیرف 
بلاّطلا و تیافک  راـبخالا و  یناـعم  راـبخالا و  سودرف  ءاـیلوالا و  ۀـیلح  يرولا و  مـالعا  نیدـّبعتملا و  ۀلیـسو  نیریاّـسلا و  لزن  يدـحاو و 

بیطخ بقاـنم  هّمغلا و  فشک  یـصقتسم و  همجرت  یـصقا و  دـصقم  ءادعّـسلا و  تیادـه  قیاـقحلا و  روتـسد  تاّدوـم و  هقرحم و  قـعاوص 
نـسح ماما  ریـسفت  لثم : ریـسافت  زا  يرثکا  رد  راربـالا و  عیبر  هلماـک و  هنیفـس 3334224خ0 4 خ  هیودرم و  نبا  ظـفاح  بقاـنم  مزراوخ و 
خیرات ءافصلا و  ۀضور  بابحالا و  ۀضور  يربط و  خیرات  لثم : خیراوت  هربتعم  خسن  رد  يزار و  رخف  یظفاح و  یبلعث و  ریـسفت  يرکـسع و 

: هک هتشگ  موقرم  نینچ  هریغ ، ریسلا و  بیبح  ةوبنلا و  جراعم  هدیزگ و  وربا و  ظفاح 
قلخ نوچ  ددنویپ و  ام  هب  دراد  جح  هیعاد  سکره  هک  داتسرف  ماغیپ  برع  لیابق  هب  درک  مزج  جح  کسانم  تماقا  مزع  تانیاک  دیـس  نوچ 

رد نغور  هدرک ، هناش  نویامه  قرف  دومن و  لسغ  هدـعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  هبنـشود  زور  دنتـشگ ، عمج  دالب  فاـنکا  فارطا و  زا  رایـسب 
وذ هب  درازگ و  رهظ  زامن  هنیدـم  دجـسم  رد  هتخاـس ، ّبیطم  هدـینادرگ و  درجم  طـیخم  بوث  زا  ار  كراـبم  ندـب  هدـیلام ، يوبکـشم  يوم 
رفس نآ  رد  هدرپس ، یملسا  بدنج  نب  ۀیحان  هب  هدومن  دیلقت  راعشا و  ار  يده  نارتش  درک و  رصق  لزنم  نآ  رد  رـصع  زامن  هتفاتـش ، هفیلخلا 

تسیب و دـص و  یلوق  هب  رازه و  هدراهچ  دـص و  یتیاور  هب  و  دـندوب . هارمه  نینمؤم  تاهّما  یمامت  و  ءانّثلا - ۀـّیحتلا و  اـهیلع  ارهز - همطاـف 
هبنشکی بش  لحارم ، یط  لزانم و  عطق  زا  دعب  دندوشگ و  هیبلت  هب  نابز  هتفای ، داعستسا  بآمتلاسر  ترـضح  باکر  رد  سک  رازه  راهچ 

هب لزان  ضویف  لزنم  نآ  رد  هبنشکی  حبـص  رورـس  نآ  تشگ و  ارـضخ  رهپـس  تریغ  ایبنا ، رورـس  لوزن  ّرف  زا  يوط  يذ  هجحلا  يذ  مراهچ 
هدروآ و اجب  ماقم  نکر و  ترایز  طیارـش  هدرب ، فیرـشت  مارحلا  دجـسم  هب  هدمآرد  هکم  هب  یلعا  فرط  زا  هدومن ، مایق  دادـماب  زامن  يادا 

مارحا زا  درادـن ، هارمه  يدـه  سکره  هک  داد  نامرف  هدومرف ، یعـس  دوهعم  لیبس  رب  هورم  افـص و  ناـیم  رد  هدومن ، دوسـالا  رجح  مالتـسا 
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میرحت زور  ات  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  يدـه  سکره  ددـنب و  جـح  مارحا  ینم  هب  هجوت  نیح  رد  هیورت  زور  رد  ددرگ و  لالح  هدـمآ ، نوریب 
نینمؤملا ریما  انثا  نیا  رد  دندمآ . نوریب  مارحا  زا  دندوب ، هدرواین  هارمه  يده  نوچ  نینمؤم  تاهما  ءاسنلا و  ةدّیـس  دشاب . تباث  دوخ  مارحا 

نوچ یخا ، ای  دیـسرپ : رورـس  نآ  دینارذگ . رونا  رظن  هب  تشاد  تانیاک  دیـس  ترـضح  يده  تین  هک  هارمه  دـنچ  يرتش  هدیـسر ، نمی  زا 
نم هک : دومرف  مانالا  ریخ  هتـسب . وت  لوسر  هک  متـسب  مارحا  تین  نامه  هب  ایادـخ ، راب  متفگ  هک : داد  باوج  يدرک ؟ تین  هچ  یتسب ، مارحا 

. وش نم  کیرش  يده  رد  شاب و  تباث  دوخ  مارحا  رب  زین  وت  هدروآ ، دوخ  اب  يده  ماهتسب و  جح  مارحا 
،ص:459 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

فقوت هکم  رد  هبنشجنپ  بش  هبنشراهچ و  هبنشهس و  هبنشود و  هبنـشکی و  زور  نیلـسرملا  دّیـس  : » هک هتفای  داریا  رتاوت  هب  رابخا  حاحـص  رد 
- دادماب زامن  يادا  زا  دعب  رگید  زور  دوب و  ماقم  نآ  رد  بش  درب و  فیرشت  ینم  هب  ایارب  فیاوط  اب  هّجحلا  يذ  مشش  هبنشجنپ  زور  هدومن ،

نطب هب  هتـسشن  دوخ  هلحار  رب  ءامّـسلا  طسو  زا  باـتفآ  لاوز  تاـفرع و  هب  لوصو  زا  سپ  تشگ و  تاـفرع  هجوتم  باـتفآ - عولط  زا  لـبق 
هظعوم و تضاـفا  رب  يوتحم  تعیرـش  ماـکحا  یـضعب  رب  لمتـشم  تغـالب  تحاـصف و  تیاـغ  رد  ياهبطخ  هراوس ، ناـنچمه  هتفر و  يداو 

نآ رد  هدروآ ، اعد  هلبق  هب  ور  هاگنآ  درازگب . تماقا  ود  ناذا و  کی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  دینادرگ و  يراج  نایب  یحو  نابز  رب  تحیـصن 
کی هب  اشع  برغم و  زامن  تفاتـش ، هورم  هب  تافرع  زا  توبن  رهپـس  رهم  نآ  دومن و  بورغ  لزنم  هب  لیم  باتفآ  نوچ  دومرف . هغلاـبم  باـب 
تفه دیـسر ، هبقعلا  ةرمجم  هب  نوچ  دـش . ناور  هدرازگ ، تقو  لوا  دادـماب  زامن  دوب و  ماقم  نآ  رد  بش  نآ  دومن و  ادا  تماـقا  ود  ناذا و 

هب سپ  دوـمرف . هداـعا  دوـب ، هدوـمرف  ماـکحا  زا  هفرع  زور  رد  هچنآ  هدـناوخ ، هـغیلب  هـبطخ  ینم  رد  زین  زور  نـیا  رد  تخادـنیب و  هزیرگنس 
هب رفن 4334224خ0 5 خ  هس  تصش و  دیسریم و  دص  هب  دوب  هدروآ  نمی  زا  نینمؤملا  ریما  هچنآ  ینابرق  نارتش  هلمج  زا  هتفاتش ، هاگنابرق 
زا تفگ : دومن و  تمسق  باحصا  نایم  نویامه  يوم  هدیشارت ، كرابم  رس  هاگنآ  دومرف . ریما  هب  ار  هیقب  درک و  نابرق  دوخ  كرابم  تسد 

. دومرف لوانت  نینمؤملا  ریما  قافتا  هب  اـبروش  تشوگ و  نآ  زا  دـندروآ ، هتخپ  نوچ  دـنرایب . هتخپ  گـید  کـی  رد  تشوگ  هعطق  يرتش  ره 
هبنشکی هبنـش و  زور  سپ  دیماشایب . هدیبلط  بآ  هتفر ، مزمز  هاچ  کیدزن  درک و  هناخ  فاوط  هدرب ، فیرـشت  هکم  هب  هدش  راوس  نآ  زا  دعب 

عولط زا  شیپ  تفر و  هکم  هب  زاب  هبنشراهچ  رحـس  دمآ و  احطب  عضوم  هب  هبنـشهس  زور  رخآ  هدومرف ، تماقا  ینم  رد  هبنـشهس  هبنـشود و  و 
.« دیسر تسا  هفحج  یحاون  رد  هک  مخ  ریدغ  لزنم  هب  ات  دومرفیم  تفاسم  یط  تشگ و  هنیدم  هجوتم  هدومن ، عادو  فاوط  حبص 

يوامـس یحو  بسح  هب  نیا  زا  لبق  هک  دومرف  لوزن  يارب  زا  لزنم  نآ  رد  فلع  بآ و  ّتلق  دوجو  اب  : » هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  رد 
نومأم فالتخا  زا  هک  یتقو  تفایرد  تهج  ار  تروص  نیا  راهظا  دـیامرف . بصن  شیوخ  تفالخ  هب  ار  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  هدـش  رومأم 
لزانم فرط  هب  هدش  ادج  نویامه  بکوم  زا  ناشیا  فیاوط  ناکم  نآ  زواجت  زا  هک  تسناد  نوچ  دوب . هتخادـنا  قیوعت  ریخأت و  رد  دـشاب ،

ای : » دـش لزان  همیرک  هیآ  نیا  دـنبای ، فوقو  تیالو  هاش  تماما  زا  مدرم  نآ  یمامت  هک  دوب  نآ  یـضتقم  یلزا  هدارا  تفر و  دـنهاوخ  دوخ 
.« َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ 

تلاسر یـشاب  هدـناسرن  سپ  ینکن ، نینچ  رگا  و  وت . راگدرورپ  زا  وت  يوس  هب  دـش  لزان  هک  يزیچ  ناسرب  لوسر ، يا  5334224خ0 6 خ 
نامدرم رش  زا  ار  وت  درادیم  هاگن  یلاعت  يادخ  هکنآ  لاح  ار . وا 

،ص:460 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
[. ار نارفاک  هورگ  دنکیمن  ییامنهار  يادخ  هنیآ  ره  ]

لزنم عضوم  نآ  رد  رورـس  نآ  دیماجنا ، قیقحت  هب  نینمؤملا  ریما  بصن  عضوم  بوجو  هروکذـم  همیرک  هیآ  لولدـم  ربانب  نوچ  دوصقملا ،
. درک ادن  هدومرفلا  بسح  لالب  دنداهن و  رگیدکی  رب  هدرک  عمج  نارتش  ياهنالاپ  هداد ، افـص  ار  ناتخرد  زا  یـضعب  هیاس  ات  دومرف  هدـیزگ 

نیلسرملا دّیس  نیمی  رب  هتفر ، الاب  هدومرفلا  بسح  زین  یـضترم  یلع  هدمآرب و  اهنالاپ  يالاب  رب  تانیاک  دیـس  دنتـشگ ، عمتجم  قیالخ  نوچ 
زیچ ود  امش  رد  نم  دومرف : دینادرگ و  هاگآ  ار  مدرم  اقب  ملاع  هب  دوخ  لاقتنا  زا  یلاعت  يراب  يانث  دمح و  يادا  زا  دعب  رورس  نآ  داتـسیا و 
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نیا دناتیب و  لها  نآرق و  هیامنارگ  ّرد  ود  نآ  دیوشن و  هارمگ  زگره  دینز ، نآ  رد  تسد  رگا  تسا . رتهب  يرگید  زا  یکی  هک  مراذگیم 
. دنسر نم  هب  رثوک  ضوح  بل  رب  ات  دیزگ  دنهاوخن  تقرافم  رگیدکی  زا  ود  ره 

متسین ایآ  ینعی  مهـسفنا »؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلا  ساّنلا ، اهّیا  : » دومرف دنلب  زاوآ  هب  هدروآ  نانمؤم  ریاس  باحـصا و  يوس  هب  ور  هاگنآ 
تـسد هاگنآ  ییالوا . هوجو  عیمج  هب  ام  زا  وت  هّللا ، لوسر  ای  یلب  هک  دمآرب  زاوآ  بناوج  فارطا و  زا  ناشیا ؟ ياهـسفن  زا  نانمؤم  هب  یلوا 

هلذخ نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا ، هالوم . ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هتفرگ  نینمؤملا  ریما 
فیاوط اـت  تسـشن  همیخ  رد  نینمؤملا  ریما  نیلـسرملا ، دّیـس  هدومرف  بجوم  هب  هاـگنآ  ناـک 6334224خ0 7 خ ». ثیح  هعم  قـحلا  ردا  و 

نبای خـب ! خـب  تفگ : ار  بآمتیالو  بانج  باّطخلا ، نب  رمع  باحـصا ، هودـق  دـندیناسر و  میدـقت  هب  تینهت  هتفر ، شتمزالم  هب  قیـالخ 
يالوم هک  یتقو  رد  يدرک  دادماب  هک  بلاط  وبا  رـسپ  يا  وت  لاح  اشوخ  ینعی ، ۀنمؤم . نمؤم و  ّلک  یف  یلوم  يالوم و  تحبـصا  بلاطیبا .

طرـش هتفر و  نیملـسملا  ماما  همیخ  هب  نیلـسرملا  دّیـس  هراشا  بسحرب  نینمؤم  تاهّما  نآ ، زا  دـعب  يدـش . هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  نم و 
ُمَُکل ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » همیرک هیآ  هیماما  بهذم  ياملع  تیاور  هب  و  دـندروآ . ياجب  تینهت 

هّللا ءاضرا  ۀمعّنلا و  مامتا  نیّدلا و  لامکا  یلع  ربکا ! هّللا  : » دومرف رورس  نآ  سپ  دش . لزان  زور  نیا  رد  8334224خ0 8 خ  ًانیِد ،» َمالْسِْإلا 
.« بلاط یبا  نبا  یلع  تیالوب  یتلاسرب و 

زا دـعب  نیقیرف  ياملع  قافتا  هب  تفاتـش و  هنیدـم  هب  هدومرف  چوک  مخ  ریدـغ  عضوم  زا  رورـس  نآ  هروکذـم ، هصق  غارف  زا  دـعب  دوصقملا ،
زا رورـس  نآ  نوچ  هک  ربخ  نیا  هب  تسا  نوحـشم  ریـس  لها  روهمج  بتک  نوتم  دومن و  لاقتنا  اقب  ملاع  هب  انف  ملاع  زا  زور  راهچ  داتـشه و 

، هداهن يرامیب  رتسب  رب  نویامه  يولهپ  دیدرگ ، نشور  نیرق  باتفآ  نیبم  نیبج  راونا  عاعـش  زا  ار  برثی  هّطخ  دومن ، تعجارم  عادولا  ۀجح 
درم و هس  تشگ ، رـشتنم  برع  راید  فارطا  رد  تسا  ترـضح  نآ  توم  ضرم  ریغ  هک  هضراع  نیا  نوچ  دوب . شارف  بحاص  دنچ  يزور 

دوب و یفنح  همامت  نب  ۀملیسم  یکی  نادرم  هلمج  زا  دنداشگ و  نابز  تّوبن  يوعد  هب  هدش  ادیپ  يرورس  هیعاد  ار  نز  کی 
،ص:461 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

دـیوس و نب  ثراـح  تنب  دوب ، هیمیمت 9334224خ0 9 خ  حاجـس  نز  نآ  یـسنع و  بعک  نب  دوسا  میـس  يدـسا ، هلیوخ  نب  ۀـحلط  رگید 
: هک ترابع  نیا  هب  دوب  هتشون  همان  رورس  نآ  هب  هملیسم  هلمج ، نآ  زا  دندوب  هدروآ  نامیا  ناشیا  هب  تلالض  لها  زا  یعمج 

اهفـصن و شیرقب  ضرالا و  فصن  انل  ّنا  کعم و  رمالا  یف  تکرتشا  دق  ّیناف  دعب ، اما  هّللا . لوسر  دّمحم  یلا  هبتک  هّللا  لوسر  هملیـسم  نم 
. نوردغی اموق  اشیرق  نکل 

نیمز و زا  یفـصن  ارم  وت و  اب  توبن  رما  رد  مکیرـش  نم  هک  یتسرد  هب  دعب ، اما  تسادـخ . لوسر  هک  دـمحم  يوس  هب  هملیـسم  زا  همان  نیا 
. راّدغ دنایهورگ  شیرق  نکیل  و  یفصن . ار  شیرق 

هملیسم هرابرد  امش  داقتعا  دیسرپ : رورس  نآ  دندیناسر ، همان  وا  ناگداتسرف  نوچ  داتسرف و  هنیدم  هب  سک  ود  بوحصم  هب  ار  هتشون  نیا  و 
. مدزیم ندرگ  ار  امش  يدوبن ، عونمم  لوسر  نتشک  رگا  تفگ : هدومن  مسبت  رورس  نآ  تسا . کیرـش  وت  اب  توبن  رد  وا  دنتفگ : تسیچ ؟

: هک تشون  ترابع  نیا  هب  بوتکم  باوج  سپ 
ضرالا ّناف  هّللا  یلع  ءارتفالا  کفالا و  باّذکلا و  باتک  ینغلب  دق  يدهلا  عّبتا  نم  یلع  مالس  باّذکلا . ۀملیـسم  یلا  هّللا  لوسر  دّمحم  نم 

. نیقّتملل ۀبقاعلا  نیحلاّصلا و  هدابع  نم  ءاشی  نم  اهثروی 
هب ار  هباحص  نایعا  رثکا  نامثع و  نیخیش و  رفص ، هام  مشش  تسیب و  خیرات  هب  ترجه  زا  مهدزای  لاس  زا  همان  نیا  نداتسرف  زا  دعب  هصقلا ،

یحاون ات  تخاس ، تمه  داهن  شیپ  ار  مور  هوزغ  هک  داد  نامرف  دینادرگ و  ریما  ناشیا  رب  ار  دیز  نب  ۀماسا  دومرف و  رما  رفس  بابـسا  تهج 
شوه شوگ  دـییامن و  تعجارم  هدـیناسر ، میدـقت  هب  ماقتنا  ندیـشک  طیارـش  دـیورب و  تسا ، دـیز  رایط و  رفعج  تداهـش  عضوم  هک  ءانبا 

يور مدرم  عامتجا  زا  سپ  هکنآ  تین  هب  درک  هاگرکشل  ار  فرج  عضوم  هماسا  و  دومرف . تصخر  هتخاس ، رابنارگ  حیاصن  ررد  هب  ار  هماسا 
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هک دیـسر  شنویامه  عمـس  هب  مایا  نآ  رد  هدش و  ضراع  یـضرم  ار  رورـس  نآ  زور  هس  ود  هب  هماسا ، شیج  نییعت  زا  دعب  دـنروآ و  هار  هب 
تهج نیا  زا  دینادرگ . ریما  نیلوا  نیرجاهم  رب  ار  یمالغ  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دنیوگیم  هدمآ ، نارگ  باحـصا  هلجا  رطاخ  رب  هماسا  تراما 

اهّیا دومرف : یلاعت  يراب  يانث  دمح و  زا  دعب  هدمآرب ، ربنم  رب  درب و  فیرـشت  دجـسم  هب  عادص  روفو  تیروهظ و  دوجو  اب  هدـش  كانبـضغ 
نیا زا  شیپ  دینکیم ، هماسا  تراما  رد  نعط  زورما  امش  رگا  هدیسر ؟ نم  هب  امش  زا  هماسا  تراما  باب  رد  هک  تسا  نخـس  هچ  نیا  سانلا ،

ارم تیصو  دراد . رما  نیا  تیحالـص  زین  شرـسپ  دوب و  تراما  لباق  دیز  هک  ادخ  هب  هتوم  هوزغ  رد  دیـشاب . هدرک  نعط  يو  ردپ  تراما  رد 
هب هدمآ  دورف  ربنم  زا  هاگنآ  تسامش . رایخا  هلمج  زا  هک  دیشاب  قیفر  يو  اب  هدومن ، لوبق  يو  نأش  رد 

،ص:462 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« تفاتش نویامه  هرجح 

، دندوب هدش  نییعت  هماسا  هارمه  هک  هباحـص  دـش و  عقاو  لوالا  عیبر  مهد  هبنـش  زور  رد  رما  نیا  : » هک تسا  روطـسم  بابحالا  ۀـضور  رد  و 
ار هماسا  شیج  هک  دومرفیم  دیکأت  هغلابم و  ضرم  لقث  رد  رورـس  نآ  دنتفریم و  هاگرکـشل  هب  هدرک  عادو  ار  رورـس  نآ  هدـمآ  کیکی 

. دینک ناور 
رثکا دومرف ، نیلـسرملا  دّیـس  سفن  ار  نینمؤملا  ریما  هناحبـس  قح  هک  هلهابم  هیآ  لثم  تایآ  یـضعب  مخ و  ریدـغ  رابخا  عوقو  رباـنب  هصقلا ،

هک يروتـسد  هب  هماسا  شیج  ندرک  هناور  و  يدعب 0434224خ0 10 خ » یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا  : » لثم ثیداحا 
، ۀنـس نوثلث  يدعب  ۀفالخلا  مکح : هب  نینمؤملا  ریما  نیلـسرملا ، دّیـس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رب  هیماما  بهذم  نیدهتجم  هدیقع  دـش ، روکذـم 
هب هثالث  يافلخ  هچرگا  دوب ؛ هّللا  لوسر  ماقم  میاق  هّللا و  ۀفیلخ  هانپملاع و  نایمدآ و  مدآ و  ینب  هریاد  بطق  مظعا و  ثوغ  ماما و  لاس  یس 

ثوعبم و يونعم  يروـص و  تفـالخ  لاـمک  هب  یلع  یـضترم  ۀـقیقحلا  یف  اـما  دـندوب  فورعم  روهـشم و  تفـالخ  مسا  تموـکح و  مسر 
کلهل ّیلع  ول ال  یهاگ  برکلا و  جرفم  ای  تارم و  تارک و  هب  دنتفریم و  هار  يو  نامرف  هب  تالکـشم  عیمج  رد  اذـهل  دـندوب ، فوصوم 
هچنانچ دومنیم و  لکشم  هک  یماکحا  رد  فرصت  زا  دوب  عونمم  هام  دنچ  لاس و  راهچ  تسیب و  لاس ، یس  نیا  هلمج  زا  دنتفگیم و  رمع 

ارادم ربص و  هب  نییبنلا  ریخ  تیصو  ربانب  نینمؤملا  ریما  نینچمه  توبن ، ماکحا  رد  فرصت  زا  دوب  عونمم  لاس  دنچ  تثعب  زا  دعب  رورس  نآ 
روکذم تعاجش  باب  رد  هچنانچ  دوب ؛ نحتمم  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  داهج  هب  هام  دنچ  لاس و  جنپ  نآ  زا  دعب  دومرفیم و  یناگدنز 

. دش
يدحا چیه  هب  تانیاک  دّیـس  زا  ریغ  نینمؤملا  ریما  دوشیم  دافتـسم  هچنانچ  هدیـسر  ام  هب  هحیحـص  دـیناسا  هب  هک  یتایاور  زا  دـنیوگ  زین  و 

نیا رب  تسا  لاد  زین  هتفای  داریا  رتاوت  هب  ننـست  لها  هرتاوتم  بتک  رد  هک  هثالث  يافلخ  اب  ندومن  تعیب  رد  فقوت  رکذ  اذهل  هدرکن و  تعیب 
: مکح هب  هک  اریز  درکیمن . فقوت  دوبیمن ، قح  وا  قح  رگا  هچ  دوب ؛ نینمؤملا  ریما  قح  تفالخ ، هک  ینعم 

.« تسا ظوفحم  نوصم و  ریاـبک  ریاغـص و  زا  1434224خ0 11 خ  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  »
قیدص رکب  وبا  دش ، لصاح  تغارف  تعیب  مهم  زا  نوچ  هک  دننآرب  ریس  لها  زا  یعمج  : » هک درآیم  بابحالا  ۀضور  یناث  رتفد  رد  هچنانچ 

بلط بجوم  زا  تسشن و  دوخ  قیال  یلحم  رد  هدومن ، تباجا  ریما  دیبلط . سلجم  نآ  هب  ار  یضترم  یلع  هتخاس ، یعمجم  رجاهم  هوجو  زا 
ریما ینک . تعیب  مه  وت  دـندرک ، تعیب  رکب  ابا  اب  هباحـص  ریاس  هچنانچ  مهاوخیم  تفگ : باطخلا  نب  رمع  باحـصا ، هودـق  دیـسرپ . دوخ 

تانیاک دیـس  هب  دـییوگب  تسار  منادرگیم . تجح  امـش  رب  نم  دـیاهتفرگ ، بصنم  نیا  هتخاس ، تجح  راـصنا  رب  امـش  هک  ینخـس  تفگ :
: مکح هب  برقا و 

باطخلا نب  رمع  تسیک ؟ تفالخ  قحتسم  2434224خ0 12 خ  ِهَّللا » ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  »
،ص:463 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هدـیبع وبا  دـییوج . تعیب  نم  زا  نآ  زا  دـعب  دـییوگب ، باوص  هب  باوج  ارم  نخـس  لوا  دومرف : ریما  ینکن . تعیب  ات  میراذـگن  ار  وت  تفگ :
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هباحص نوچ  نکیل  یتفالخ ، تموکح و  راوازس  مانالا  دّیس  اب  هبیرق  تبارق  تلیضف  مالسا و  رد  تقبس  هطساو  هب  وت  نسحلا ، وبا  يا  تفگ :
لوسر لوق  هب  یتما . نیما  وت  هدـیبع ، وبا  يا  تفگ : ریما  يراد . قافو  هریاد  رد  مدـق  زین  وت  هک  تسا  نآ  بسانم  هدومن ، عاـمجا  رکب  وبا  رب 

یحو و نآرق و  طبهم  دنک . لقن  رگید  ياج  هب  هک  دیـشابم  نآ  دـنب  رد  هدرک ، تمارک  توبن  نادـناخ  هب  هناحبـس  قح  هک  یتبهوم  راتخم ،
نب ریشب  مییازس . ار  تماما  هتسیاش و  ار  تفالخ  روما  نیا  هطـساو  هب  مییام ، ملح  لقع و  عبنم  ملع و  جهن  لضف و  ندعم  یهن و  رما و  دروم 
وت اـب  سک  چـیه  هنیآ  ره  يدـش ، موـلعم  نیا  زا  شیپ  رگا  ینکیم  رهاـظ  وـت  زورما  هک  ياهیعاد  نـسحلا ، وـبا  يا  تـفگ : يراـصنا  دـعس 

ار قلخ  یتسب ، مدرم  رب  طالتخا  رد  یتسـشن و  دوخ  هناخ  رد  وت  نوچ  نکیل  دـندومنیم . تعیب  وت  اب  هلمج  يدرکن و  تعزانم  تقیاـضم و 
ار دوخ  ییآیم و  رد  یپ  زا  ییاوشیپ  هب  دـناهدیزگرب  ار  يرگید  هک  ناناملـسم  زا  یعمج  نونکا  ینکیم . هرانک  تفـالخ  زا  هک  دـش  هّنظم 

يو نیفکت  زیهجت و  هدادان و  لسغ  ار  رشبلا  ریخ  رونا  بلاق  رهطا و  دسج  نم  هک  يرادیم  اور  ریشب ، يا  تفگ : ریما  ییامنیم . رگید  زرط 
وبا یمدـش ؟ تموصخ  تعزانم و  رد  مدرم  اب  یمدز و  مد ]  ] تموکح تفالخ و  بلط  زا  ماهدرکاـن ، لـصاح  تغارف  يو  نفد  زا  هدومنن و 

: تفگ هدمآرد  ارادم  قفر و  هار  زا  تسا ، رازهدص  لباقم  نآ  زا  یکی  ره  تسا و  راوتسا  مکحم و  ریما  تاملک  هک  دید  نوچ  قیدص  رکب 
یهاوخ يزروفلخت  قافن و  نم  اب  تعیب  رد  متـسنادیم  رگا  دـشابن و  هقیاضم  رما  نیا  رد  نم  اب  وت  هک  دوب  نآ  نامگ  ارم  نسحلا ، وبا  يا 

هتخاس هعقاو  قباطم  ارم  نظ  ییاـمن ، تقفاوم  ناـشیا  اـب  زین  وت  رگا  دـناهدومن ، قاـفتا  مدرم  هک  نونکا  مدرکیمن . لوبق  ار  نآ  زگره  درک ،
سلجم هلمج  زا  نینمؤملا  ریما  سپ  تسین . وت  رب  یجرح  ییاـمن ، رکفت  لـمأت و  رما  نیا  رد  هک  یهاوخ  ینک و  فـقوت  ـالاح  رگا  یـشاب و 

تـسد دنتـشگ ! بلاغ  وت  رب  شیرق  لها  نیرتورف  هک  دشاب  اور  تفگ : هتفر ، ریما  دزن  نایفـس  وبا  انثا  نیا  رد  تشگ . هناخ  هجوتم  هتـساخرب 
. مزاس رپ  هدایپ  راوس و  زا  وت  يارب  ار  هنیدم  یهاوخ  رگا  هّللا  و  منک ؛ تعیب  وت  اب  ات  اشگب  دوخ 

هّلل دمحلا  اما  ياهدوب ؛ ناناملسم  مالسا و  نمـشد  هشیمه  هدرکن و  هدارا  هنتف  زج  نخـس  نیا  زا  وت  تفگ : درک و  رجز  ار  يو  نینمؤملا  ریما 
.« میهاوخیمن ار  وت  يراداوه  مینادیم و  تراما  راوازس  ار  رکب  وبا  ام  هک  یتسرد  هب  دناسر . یتسناوتن  ناشیا  هب  ررض  چیه  هک 

مشاه ینب  رثکا  درکن و  تعیب  دوب ، هدنز  همطاف  هک  ینامز  ات  نینمؤملا  ریما  هتـسویپ  توبث  هب  : » هک تسا  روطـسم  بابحالا  ۀضور  رد  مه  و 
دعس دندرکن و  تعیب  رکب  وبا  اب  هدومن  قافتا  ریما  اب  راصنا  زا  یهورگ  صاعلا و  نب  دیعس  نب  دلاخ  هحلط و  ریبز و  لثم  شیرق  زا  یعمج  و 

هرک هب  يو  زا  رخآ  هک  تسا  فیعض  تیاور  درکن و  تعیب  تیمح  بصعت و  يور  زا  دوب ، هدنز  ات  هدابع  نب 
،ص:464 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هفیلخ دنتفگ : دینادرگ و  نایم  رهم  هب  رهـش  تفالخ  هماندهع  نوچ  هک  تسا  فورعم  روهـشم و  میود ، تفالخ  تبون  رد  و  دنتفرگ . تعیب 
لاح راهظا  دراد  لوبق  ار  هفیلخ  رما  نانمؤم  زا  سکره  هتشون ، وا  مان  هب  هماندهع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياج  هب  ار  یصخش  ادخ  لوسر 

. دیامن دوخ 
نم مدرک  تعیب  ینعی ، رمع . ناک  نا  اهیف  ناک  نمب  تعیاب  دومرف : فشک  هار  زا  ای  تسارف  يور  زا  دـندروآ ، ریما  شیپ  لاونم  نیا  رب  نوچ 

: تسا روطسم  ترابع  نیا  هب  دیاقع  حرش  رد  هماندهع  و  دشاب . رمع  هچرگا  تسا  همان  نآ  رد  هک  ار  سکره 
هب یّنظ  کلذـف  لدـع  ناف  باطخلا . نب  رمع  فلختـسا  ةرخالا  یلا  اجراخ  اینّدـلا  یف  هدـهع  رخآ  یف  هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  دـهع  اـم  اذـه 

. بستکا ام  ؤرما  لکلف  راج  نا  هیف و  ییارو 
: همان نیا  ریرحت  ماگنه  رد  باّطخلا  نب  رمع  باحـصا ، هودق  هک  تسا  بجع   » دـنیوگ هیماما  ياملع  دوب . نافع  نب  نامثع  همان  نیا  مقار  و 
، مییوگ باوج  رد  ام  و  دوب »! هتفگ  رورس  نآ  ملق  تاود و  بلط  تقو  رد  هچنانچ  تفگن ؛ هعجو  ّدتشا  دق  لجّرلا  اذه  نا  هّللا  باتک  انبسح 

: عارصم
. تساطخ نتفرگ  ناگرزب  ياطخ 

نامثع اب  مدرم  فوع  نمحّرلا  دبع  زیوجت  هب  نوچ  يروش  ثحبم  هیضق  زا  دعب  : » هک تسا  روطسم  بابحالا  ۀضور  رد  مه  میس  تبون  رد  و 
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نایم رد  دـییوگ ؛ تسار  هک  ار  امـش  مهدیم  دـنگوس  دومرف : هدـیزرو  للعت  لمأت و  عمجم  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  دـندرک ، تعیب  ناـفع  نب 
دقع وا  اب  دادیم  ماکحتـسا  شیوخ  ناراـی  ناـیم  تاـخاؤم  دـقع  هلـسلس  هک  یتقو  رد  رورـس  نآ  هک  تسه  يدـحا  چـیه  لوسر  باحـصا 
نایم رد  يدحا  چیه  دومرف : هاگنآ  ین . دنتفگ : همه  ةرخآلا »؟ اینّدلا و  یف  یخا  تنا  : » دـشاب هدومرف  وا  نأش  رد  رورـس  نآ  هتـسب ، تاخاؤم 

زا راضح  عیمج  يدـعب »؟ یبن  ّهنا ال  ّالا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  تنا  : » دـشاب هدومرف  وا  نأـش  رد  رورـس  هک  تسه  نم  زا  ریغ  اـمش 
، هتـشاد نمؤم  تئارب  هروس  رب  ار  وا  یهن ، رما و  طبهم  یحو و  نیما  هک  تسه  يدرم  امـش  نایم  رد  تفگ : سپ  ین . دـنتفگ : رابک  راغص و 

مهعمجاب باحـصا  هرمز  نم ؟ زا  ریغ  یترتع » نم  لجر  وا  اـنا  اـّلا  یّنع  يّدؤی  ـال  : » هک هیفاـک  هیفاو  هملک  نیا  هب  دـشاب  هدـینادرگ  نأـشیلاع 
ایارس مسر  هب  هدومرف ، نییعت  ارم  راصنا  ّلک  نیرجاهم و  لجر  هب  رشحم  زور  عیفش  رشب و  دیـس  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف : رگید  ین . دنتفگ :

نیرضاح هفیاط  دینادرگن ؟ ریما  ار  یسک  زگره  نم  رب  دومن و  شیج  ریما  تعباعتم  دایقنا و  هب  تیصو  ار  ناشیا  داتسرف و  نمـشد  بناج  هب 
، هدومرف نم  ملع  یلعا )؟(  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ملعم  هک  دـینادیم  ایآ  تفگ : رگید  ییامرفیم . هک  دوب  نینچمه  یلب ، دـنتفگ : مهعمجاـب 

رگید مینادیم . يرآ ، دـنتفگ : اـهباب »؟ ّیلع  ۀـمکحلا و  راد  اـنا  اـهباب و  ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا  : » هک هقیرط  نیا  هب  درک  مـالعا  ار  ناـنمؤم 
ماقم رد  ار  يو  ررکم  لوسر  باحصا  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف :

،ص:465 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
، هدومنن فلخت  رورـس  نآ  زا  فوخم  نطوـم  چـیه  رد  زگره  نم  دـندومن و  رارف  راـفک  زا  هبراـحم  هکرعم  رد  هتـشاذگ ، ادـعا  هب  هرطاـخم 

؟ مدرک رورس  نآ  سدقا  هجو  سیفن  سفن  هیاقو  ار  شیوخ 
هریاد رد  مدـق  هک  يدرم  لوا  دـینادیمن  ایآ  دومرف : زاب  کیچیه . دـنتفگ : تسا ؟ نینچمه  اـم  زا  کـی  مادـک  دومرف : هاـگنآ  یلب . دـنتفگ :

: دـنتفگ هلمج  بسح ؟ تبـسن و  يور  زا  لوسر  هب  اـم  زا  تسا  برقا  کـی  مادـک  دومرف : هاـگنآ  یلب . دـنتفگ : همه  منم ؟ هدروآرد  مالـسا 
. تسا مکحم  خسار و  تیاغ  هب  رورس  نآ  هب  تبارق  تبرق و  هار  رد  وت  تیزم  مدق  ملسم و  تباث و  ار  وت  تیبرقا  بتارم 

عیمج يدروآ و  ناـیب  تحت  رد  هک  تسا  نینچ  يدرمـش  هک  لـیاضف  نیا  همه  نسحلا ، اـبا  اـی  تفگ : فوـع  نـمحرلا  دـبع  لاـح  نـیا  رد 
ناشیا اب  هکنآ  وت  بانج  زا  عقوتم  دـندرک . تعیب  ناـمثع  هب  مدرم  رثکا  نونکا  نکیل  دـنراد ؛ فارتعا  دنتـشاد و  رارقا  روما  نیدـب  باحـصا 

کلذ عم  تسیک ؛ تفالخ  هب  ّقحا  دینادیم  امـش  هک  ادـخ  هب  دومرف : تیالو  هصرع  هاش  ییآ . شیپ  لابقا  لوبق و  مدـق  هب  ییامن و  تقفاوم 
هک اریز  دوخ ؛ ریغ  رب  ار  رما  نیا  متـشاد  مّلـسم  هّللاو  دوخ  يویند  حـلاصم  ضارعا و  تیاعر  ربانب  دـییامنیمن . لـمع  دوخ  ملع  یـضتقم  هب 

نیاربانب ناناملسم . مالـسا و  رب  هن  تسا  نم  هّصاخ  رب  فیح  میلـست  نیا  رد  هچ  تسا ، میلـست  لیزنت و  نیا  رد  ناناملـسم  تمالـس  منادیم 
رب راتفگ  هلاقم و  نیا  بسانم  راوهاش ، ّرد  زا  ولمم  رحب  رابرهگ و  ربا  نآ  زا  رادـبآ  تایبا  نیا  و  هیفوجرملا . رجال  اـبلط  مدرک  هشقاـنم  كرت 

. دنام راگزور  هحفص 
: هیبرع

اورخف اذا  انیب  مهرخفا  نحن  وابسن  مهریخ  ّانا  ساّنلا  ملعی  دق 
اورصن نم  روصنملا  نیّدلا و  رصان  وهتمارک  يوأم  مه  یبّنلا و  طهر 

رطملا ءاحطبلا و  دهشت  هب  امکاهنکاس  ریخ  انا  ملعت  ضرالا  و 
: لوا تیب  ینعم  رجحلا  تیبلا و  نکر  کلذب  يداناولئس  ول  ناکرالا  ّرسلا و  وذ  تیبلا  و 

. دنیامن راختفا  نوچ  يور  زا  میناشیا  رتگرزب  مییام و  بسن  يور  زا  ناشیا  رتهب  هک  یتسرد  هب  مدرم  دننادیم  قیقحت  هب 
: میود تیب  ینعم 

. ار ناشیا  تسا  هداد  ترصن  هک  یسک  روصنم  و  منم ]  ] نید رصان  هک  دنیوا  تمارک  ياج  ناشیا  هکنآ  لاح  یبن و  هورگ  دننادیم  و 
: میس تیب  ینعم 
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. رطم ءاحطب و  دهدیم  یهاوگ  نم  تیرتهب  رب  هچنانچ  میوا ؛ نانکاس  نیرتهب  هک  دنادیم  نیمز  و 
،ص:466 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: مراهچ تیب  ینعم 
. رجح تیب و  نکر  نم  تیلضفا  هب  دهدب  یهاوگ  ینعی  دنک ، ادن  دننک  لاؤس  رگا  هکم  ینعی  ناکرا ؛ رارسا و  بحاص  هناخ  دنادیم  و 

لیزنت و رد  هعقاو  نیا  رد  زین  ناناملـسم  تمالـس  هچ  هدومرفن  لمع  روتـسد  نیا  هب  هیواعم  هیـضق  رد  هانپتیالو  باـنج  دـیوگ  یلیاـس  رگا 
ّقحا ار  دوخ  اما  هتسنادیم  تفالخ  هتـسیاش  ار  نامثع  هک  ارچ  تسا ؛ حوضو  تیاغ  رد  نیتروّصلا  نیب  قرف  مییوگ  باوج  دوب ، يو  میلـست 

تراما تموکح و  راوازس  تفالخ و  هتـسیاش  ار  هیواعم  اما  تشذگ  دوخ  قح  زا  ناناملـسم  مالـسا و  تحلـصم  لوصح  ربانب  تسنادیم و 
نآ رب  دوخ  فرـش  دوجو  اب  دـندوب . هیواعم  زا  ّقحا  تفالخ  هب  هباحـص  نایم  زا  رگید  یعمج  ریما  زا  ریغ  هچ  تسنادیمن ؛ ناناملـسم  هماـع 

هبراحم هب  ةرورـضلاب  يدوب  هدومن  نید  رما  رد  هنهادم  مازتلا  يداتفا و  مالـسا  رد  لالـضا  للخ و  يداد ، هیواعم  تفالخ  هب  اضر  رگا  عمج 
هـصاخ یلع ، ّالا  افیح  نکی  مل  دومرف  هیـضق  نیا  رد  هک  مالک  نآ  رد  و  نیملـسملا - مالـسالا و  یلع  فیحلل  اعفد  دـش - لوغـشم  یغب  لها 

دندوب و هدومن  قافتا  عامتجا و  ریما  تعیب  رب  راصنا  رجاهم و  زا  دـقع  لح و  لها  تروص  نآ  رد  نوچ  اضیا  تسه و  ینعم  نیا  هب  یتراشا 
ار يرگید  دننک  لتق  سپ  هفیلخ ، ود  هب  دوش  هدرک  تعیب  هک  یتقو  امهنم ،» رخالا  اولتقاف  نیتفیلخب  عیوب  اذا  : » هک حیحـص  ثیدـح  مکح  هب 
، دندوب هدومن  تعیابم  نامثع  تفالخ  رب  دقع  لح و  لها  نوچ  تروص  نیا  رد  دوب و  هتـشگ  هبراحم  لتق و  قحتـسم  هیواعم  ود . ره  نآ  زا 

. دوبعملا کلملا  هّلل  دمحلا  هدومنن ، تفلاخم  نیملسملا  ۀمالسلا  ۀیاعر 
عوقو تمس  رب  نیلـسرملا  دّیـس  ترجه  زا  نیثالث  سمخ و  هنـس  رد  نیقیرف  صاخ  ماع و  قافتا  هب  هک  یتفالخ  نامز  نایب  رد  مییایب  نونکا 

نب نامثع  لتق  هعقاو  نوچ  دناهدروآ  هّللا - مهمحر  خیراوت - ریـس و  بابرا  : » هک تسا  روطـسم  بابحالا  ۀـضور  رد  مه  و  تفریذـپ . ققحت 
ّلک نم  مدرم - اـب  طـالتخا  رد  تسـشن و  دوخ  هناـخ  رد  نینمؤملا  ریما  باـصن  تیاـصو  بآـمتیالو و  باـنج  تسوـیپ ، عوـقو  هب  ناـفع 
زور نآ  دنهد ، ماکحتسا  يو  اب  تعیب  مهم  ات  دندروآ  هیولع  هینس  هدش ، هیلع  هبتع  هب  يور  رصع  ياملع  رـصم و  ياسؤر  تسبرب . هوجولا -
لوبق سامتلا  هتفر ، یلع  یـضترم  دزن  دنتفگ  هنیدم  یلاها  اب  نایرـصم  نامثع ، هعقاو  زا  زور  جنپ  زا  دـعب  هکنآ  یتیاور  هب  و  دومرفن . تباجا 

ییاوشیپ و یماما و  زا  تسین  هراچ  ملاع  دنتفگ : هتفاتش ، يو  نأش  یلاع  نایشآ  ناتسار  ناتسآ  هب  قافتا  هب  سپ  دومن . دیاب  تفالخ  بصنم 
هکره رب  تسین ؛ یلیم  راک  نیا  هب  ارم  دومرف : باوج  رد  تسیک ؟ یلوا  ّقحا و  راک  نیا  هب  وت  زا  راگزور  رد  مینادیمن  ییادـتقم و  هفیلخ و 

. دندیناسر ضرع  هب  هموظنم  نیا  نومضم  ناشیا  منکیم . تعیابم  تعباتم و  هدومن ، قافو  امش  اب  دینکیم  قافتا  امش 
،ص:467 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

: تیب
مد يارای  ار  هک  یـشاب ، اّبحا  نایم  رد  وت  ات  ینعی  اهُـس  دیوج  یـسک  هگناو  امـس ، ردنا  باتفآریما  دیوج  یـسک  هگناو  نایم ، ردنا  یـضترم 

هجرد ناریقف  نیا  سمتلم  هچنانچ  رگا  دـنتفگ : دوش ؟ ماع  صاخ و  یهاشداپ  تفـالخ و  يدـصتم  هک  دوب  نآ  ياراـی  ماـقم و  نیا  زا  ندز 
رد نینمؤملا  ریما  دوش . لتخم  ناشیرپ و  تیاغ  هب  مدرم  روما  اضعب ،» مهضعب  ساّنلا  لکال  ناطلّـسلا  الول   » فالغ زا  فالخ  غیت  دباین ، لوبق 
هک ردـب  لها  تیارد  يأر و  هب  قلعت  راک  نیا  دـیوش ؛ ماما  بصن  يدـصتم  هک  تسین  هبترم  نیا  ار  امـش  دومرف : باوص  ناـبلاط  نآ  باوج 

نیا دوب . دـهاوخ  وا  هفیلخ  دـنیامن ، لوبق  تسایر  تفالخ و  هب  ناشیا  هک  ار  درم  ره  دراد و  دـنردقلا ، عیفر  باحـصا  دـقع و  لح و  بابرا 
هب دندوب  هنیدم  رد  هک  ناشیا  روهمج  دـندیناسر ، ردـبلا  یهب  ردـقلا  لیلج  هفیاط  نآ  هب  نوچ  طسب  حرـش و  نیا  هب  ار  ریما  نیبم  نیتم  مالک 

نوریب شیوخ  هناخ  زا  دید ، هباثم  نیدب  راصنا  رجاهم و  حاحلا  موجه و  نوچ  دـندومن . تعیابم  ياعدتـسا  هدـمآ  نینمؤملا  ریما  يارـس  رد 
رب دورد  یلاعت و  دنوادخ  يانث  دمح و  رب  لمتـشم  دناوخ  ياهغیلب  هحیـصف  هبطخ  هدمآرب ، لوسر  ربنم  رب  هدش ، يوبن  دجـسم  هجوتم  هدـمآ 

اپرب هک  یـصخش  لوا  و  يرآ . دنتفگ : همه  مشاب ؟ امـش  ریما  نم  هکنیا  هب  دـیتسه  یـضار  نانمؤم ، هورگ  يا  دومرف : نآ  زا  دـعب  یفطـصم .
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وا هب  دـحا  برح  رد  هک  یمخز  زا  تشاد  یـضراع   ) دوب لـش  وا  تسد  هکنآ  لاـح  دوب و  هّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  درک ، تعیب  يو  اـب  هتـساخ 
اب تسا و  تعیب  ثکن  ضقن و  راوازس  هتـسیاش و  تسد  نیا  هک  درک  روطخ  شرطاخ  رد  دومن ، وا  هب  رظن  نوچ  نینمؤملا  ریما  دوب ) هدیـسر 

؛ تسا لش  دـی  بحاص  درک  تعیب  ریما  اـب  هک  یـسک  لوا  تفگ : بیز  نب  بیبح  هکنآ ، تیاور  هب  و  ّلـشا . هرما  ءاّلـش و  هدـی  تفگ : دوخ 
هب مدرم  ریاس  راصنا و  رجاهم و  هیقب  ناـیعا  سپ  دومن ، تعیب  ریبز  نآ  زا  دـعب  ّمتی . ـال  هتعیب  ءاّلـش و  هدـی  دـسرن ، ماـمتا  هب  تعیب  نیا  زگره 

هتفای و قّقحت  دوب ، هدش  هتـشک  نامثع  هک  هعمج  زور  رد  تعیب  نیا  هک  دـمآرد  رظن  هب  بتک  زا  یـضعب  رد  و  دـندش . فرـشم  تعیب  فرش 
.« داتفا قافتا  هتفه  کی  هب  نامثع  لتق  زا  دعب  نینمؤملا  ریما  تعیب  دنیوگ  هک  تسا  نآ  باوص  هب  برقا 

رب دومن ، عانتما  نوچ  مینک . تعیب  وت  اب  ات  اشگب  تسد  دنتفگ : صاّقو  یبا  نب  دعس  هب  هنیدم  لها  : » هک تسا  روطسم  نینچ  یصقتسم  رد  و 
هک اریز  تشادیم ؛ هدیـشک  رما  نیا  زا  ار  دوخ  نینمؤملا  ریما  دـندومنن و  لوـبق  ناـشیا  دـندرک ، ضرع  رمع  نب  هّللا  دـبع  دـیز و  نب  دـعس 

. دوب هدش  هتشک  هعمج  زور  رد  وا  دمآرب و  نامثع  لتق  زاوآ  هبنشجنپ  زور  ات  درکیم  هدهاشم  مدرم  زا  رایسب  فالتخا 
نایم رد  یـضترم  یلع  دنتفگیم : هدومن  فاوط  باحـصا  نایعا  زا  کیکی  درگ  دندوب ، هفیلخ  نییعت  يدصت  ددـص  رد  هک  تعامج  نیا 

هب هک  تسین  یماما  ار  مدرم  تسا و  هعمج  ادرف  درکن و  لوبق  میوش  وا  هب  تعیب  هلسلس  كرحتم  میتساوخ  دنچره  تسا ؛ رضاح  هنیدم  لها 
ضرف نیا 

،ص:468 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ات دییامن  تقفاوم  ام  اب  دنتفگ : تعامج  نآ  میتسین . يو  زا  یلوا  ّقحا و  ام  دنتفگ : همه  تسیچ ؟ باب  نیا  رد  امـش  يار  دیامن ، مایق  دکؤم 

ریما ریبز . هحلط و  ّالا  دنتـشگ  عمتجم  تعیب  رما  رارق  يارب  هتفاتـش ، ردقیلاع  ماما  يوس  ردب  لها  میرادرب . شتفالخ  هب  هدومن  تعباتم  وا  هب 
. تسا راک  رد  ناشیا  راضحا  لیلج  هبطخ  نیا  رد  دومرف : دنیوگیم . نینچ  نانچ و  ناشیا  دـنتفگ : دـنیاجک ؟ ریبز  هحلط و  دومرف : نینمؤملا 

: دنتفگ هتفر ، ود  ره  دزن  هلبج  نب  میکح  رتشا و  کلام  سپ 
تسا راک  نیا  هتسیاش  هک  ار  يرگید  ناناملسم  نونکا  دیدرکن . لابقا  هدومن ، ابا  امش  میدرک  ضرع  امـش  زا  یکی  ره  رب  ار  تفالخ  بصنم 
قاـفتا نآ  رب  ناناملـسم  هک  یـسک  اـب  دـییامنیمن  تعیب  هک  دـیتسین  مالـسا  لـها  هاوخکین  امـش  سپ  دـینکیمن . تقفاوم  دـندرک ، راـیتخا 

؟ دناهدرک
رب رارقا  رگا  هک  دندید  نوچ  ناشیا  تسا . لابو  باذع و  هتسیاش  لاکن و  باقع و  قحتسم  امـش  سفن  لالح و  حابم و  امـش  نوخ  نیاربانب 

؛ تسین رما  نیا  هب  یتـبغر  ارم  دومرف : ناـشیا  هب  دـندمآ . نینمؤملا  ریما  دزن  ود  ره  دـش ، دـنهاوخ  ناـفع  نب  ناـمثع  هب  قـحلم  دـننک  عاـنتما 
لوا سپ  یئارحا . بسنا و  یلوا و  رما  نیا  هب  وت  دنتفگ : ود  ره  منک . تعیب  يو  اب  ات  دـیاشگب  تسد  دـشاب  هتـشاد  تبغر  امـش  زا  مادـکره 

. درک تعیب  ریبز  نآ  زا  دعب  هحلط و 
دوب هدرک  لیوحت  لمح  جرب  هب  باتفآ ، ینعی  هراّیس  هاش  هک  هتفریذپ  قّقحت  يزور  رد  تعیب  نیا  هک  هدش  عومسم  نینچ  تاقث  یـضعب  زا  و 

رد ياهبطخ  نینمؤملا  ریما  سپ  دـندومن . تعیب  مدرم  هماع  دـش ، رگید  زور  نوچ  تفای و  رارقتـسا  تفالخ  لزنم  رد  تیالو  کـلف  هاـم  هک 
زا دعب  دنیامن . بلط  طیغم  ینب  زا  ار  رگید  رفن  دنچ  ناورم و  ات  دومرف  هدرازگ ، زامن  هباحص  تعامج  اب  دناوخ و  تحاصف  تغالب و  تیاغ 
هک نامثع  لتاق  هدیسرپ  نافع  نب  نامثع  هجوز  زا  بآمتفالخ  بانج  دنیوگ  دنتفاین . يرثا  ربخ و  تعامج  نآ  زا  مامت ، صحفت  شیتفت و 

هجرد هب  هدروآ و  لـتق  هب  ار  يو  درم  ود  نآ  دوب و  ناـشیا  اـب  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـندمآرد و  يارـس  رد  درم  ود  تفگ : باوج  رد  دوـب ؟
هب وا  دومن . راسفتـسا  هعقاو  تیفیک  هدیبلط ، ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نینمؤملا  ریما  متخانـشن . اما  مدید  ار  ناشیا  ياهیور  دـندیناسر . تداهش 
زا تسد  هدش  رثأتم  وا  حاحلا  زا  درک ، دای  ار  مردپ  نوچ  متشاد . يو  لتق  دصق  مدمآرد و  نامثع  يارـس  رد  هّللا ! و  هک : دیناسر  اهنا  فقوم 
يو نامثع  هجوز  مدماین . عنام  زین  ار  يرگید  ماهتـشکن و  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  مبیات و  نامیـشپ و  راکنا  زا  هکنآ  لاح  متـشادرب و  شلتق 
رارق هک  ار  نینمؤملا  ریما  نخس  نیا  نوچ  هک : تسا  روطسم  خیراوت  ریـس و  بتک  زا  یـضعب  رد  اضیا  و  دومن . قیدصت  نانخـس  مامت  رد  ار 
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رجاهم و هوجو  زا  یتعامج  اب  ریبز  هحلط و  دـندیناسر ، ناشیا  عمـس  هب  دراد  ردـب  لها  رایتخا  هب  قلعت  ناناملـسم  هماع  تموکح  تفـالخ و 
رد ریما  ین . بسنا  راک  نیا  هب  وت  زا  يدحا  چیه  تسین و  هراچ  هفیلخ  ماما و  زا  ار  ناناملـسم  دنتفگ : هدـمآ  نینمؤملا  ریما  دزن  راصنا  نایعا 

یف یل  ۀجاح  ال  : » دومرف ناشیا  باوج 
،ص:469 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هک دـندرک  ادا  ار  ینعم  نیا  هدومن ، هغلابم  ررکم  تسوت و  رب  ام  رایتخا  دـنتفگ : ناشیا  تیضر 3434224خ0 13 خ ». مترتخا  نمف  مکرما ؛
هیمـشاه هفیاط  مدقم  شیرق و  موق  هصالخ  هک  اریز  دیآیمن ؛ تسرد  تسچ و  وت  زج  يدرم  چیه  ردق  دق و  رب  تفالخ  يابیز  يابید  يابق 

؛ مرادـن راک  نیا  لیم  دومرف : ریما  ییوت . قلاخ ) ترـضح  لوسر  ینعی   ) قیرط لبـس و  يداه  هب  نامدرم  برقا  قیـالخ و  لـمکا  لـضفا و  و 
ناشیا تسا . تراما  زا  هب  ارم  ترازو  هچ  موش ، ریـشم  ریزو و  ار  يو  دیزاس  یلاو  امـش  ار  هکره  مشاب و  امـش  زا  یکی  زین  نم  ات  دـیراذگب 

هک دینادب  دینکیم ، تعیب  نم  اب  رگا  هک : دومرف  نینمؤملا  ریما  تشذـگ ، دـح  زا  هغلابم  نوچ  دـندومن . رتشیب  حاحلا  اعدتـسا  سامتلا و  رد 
مرد کی  دوب و  دهاوخن  روهمج  ترواشم  هب  روما  لصیف  دش و  دهاوخن  عقاو  نم  زا  اباحم  لیم و  درک و  مهاوخن  زواجت  عرـش  دـح  زا  نم 

میاـمن و هظحـالم  تفطاـع  تمحرم و  رظن  هب  ار  کـیره  هکلب  مهنیمن ، حـیجرت  هب  امـش  ناـیم  منکیمن و  فّرـصت  دوخ  يارب  لاـملاتیب 
رما نیا  هک  دیور  دجسم  هب  دومرف : هاگنآ  منک . ارجا  اضما و  هّللا  لوسر  تنس  ثیدح و  یـضتقم  هّللا و  باتک  بجوم  هب  دابعلا  نیب  ماکحا 

هب رـصم  لها  هاگنآ  ریبز . نآ  زا  دعب  دوب و  هحلط  درک ، تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لوا  دنتفر و  دجـسم  هب  سپ  دیناسر . ناوتن  عطقم  هب  هیفخ  هب 
لوسر ربـنم  رب  هعمج  زور  سپ  دـنتفایرد . ترـضح  نآ  هب  تعیب  فرـش  هورگ  هورگ  هنیدـم  لـها  راـصنا و  رجاـهم و  نآ  زا  دـعب  راـبکی ،

: هک دوب  نیا  هبطخ  نآ  لوا  دنیوگ  دومرف . اشنا  تغالب  تحاصف و  تیاغ  رد  ياهبطخ  هدمآرب ،
ترـضح دزن  زا  هک  يراـصنا  نب  ۀـمیزخ  هـبطخ  غارف  زا  دـعب  هناـکم 4434224خ0 14 خ ». یلا  ّقحلا  عجر  دـق  هناـسحا  یلع  هّلل  دـمحلا  »

، دوب يو  راکفا  راکبا  ناسح  نایب  هلمج  زا  هک  تانّیب  تایبا  نیا  هداتـسیا ، ربنم  لباقم  رد  هتـساخرب  دوب ، بقلم  نیتداهـشلا  وذـب  هاـنپتلاسر 
. داد هولج  نایب  هّصنم  رب  ناّسح  دننام 

: رعش
نتفلا نم  فاخی  اّمم  نسح  وباانبسحف  اّیلع  انعیاب  نحن  اذا 

ننّسلاب باتکلاب و  شیرق  ماماّهنا 5434224خ0 15 خ  ساّنلاب  سانلا  یلوا  هاندجو 
نجالا نعضلا و  نم  اموی  يرج  ام  اذاهدابع  یقشی  نم  شیرق  نم  ام  و 
نسح نم  هیف  يّذلا  ضعب  مهیف  ام  وهّلک  ریخلا  نم  هیف  يّذلا  تنا  و 

ننملا وذ  هّللا  ناوسّنلا و  ةریخ  يوسادحاو  ساّنلا  نم  یلص  نم  لّوا  و 
نقّذلا يدل  نابجلا  سفن  اهب  نوکیۀعقو  ّلک  یف  موقلا  شیج  بحاص  و 

اب تعیب  رما  زا  دـعب  ریبز  هحلط و  هـک : تـسا  لـقن  نفکلا 6434224خ0 16 خ  یف  هانیقل  یّتح  انل  ماماهمـساب  رجانحلا  ینثی  يّذـلا  كاذـف 
؛ دنامهتم رما  نیا  هب  ریثک  یعمج  دومرف : میناسر ؟ صاصق  هب  هنوگچ  ار  نامثع  نالتاق  دـنتفگ : هتفر  نینمؤملا  ریما  دزن  باحـصا ، زا  یعمج 

رد نم  هدرک ، راک  نیا  هک  دینادیم  نیقی  هب  ار  یکی  رگا  تشک و  ناوتن  هنّیب  یهاوگیب و  ار  همه 
،ص:470 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

مکح نم  دیهد ، یهاوگ  امش  دنک و  يوعد  نیعتم  نآ  رب  دیایب و  صاصق  بحاص  ات  دینک  ربص  مقفتم . امش  اب  نامثع  نوخ  نتسج  صاصق 
دنیوگ دـنتفر و  هیواـعم  دزن  ماـش  بناـج  هب  یخرب  هکم و  فرط  هب  یـضعب  هدرک ، راـیتخا  رارف  هیما  ینب  زا  رثکا  هک : دـناهدروآ  منک . لـتق 
هنیدـم رد  مه  هلیلق  همذرـش  درب و  هیواعم  دزن  دولآنوخ  نهاریپ  اب  ار  نامثع  هجوز  هلیان  هدـیرب  فک  عمج  نیا  اب  يراصنا  ریـشب  نب  ناـمعن 
كاردا هب  هیما  ینب  زا  يدـحا  چـیه  دـندیناسر و  هشیاع  هب  هکرابم  هکم  رد  ار  دوخ  تصرف ، ماگنه  هب  ناسرت و  فیاخ و  دنتـشگ ؛ یفتخم 
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. داشّرلاب ّقفوملا  هّللا  و  دسر ؛ ار  هک  ات  نونک  تسا ، تلود  راک  نیا  عارصم ) تشگن . قفاوم  نینمؤملا  ریما  تعیب  تداعس 
، دوب طوبـضم  هنیزخ  رد  هک  یلاوما  دـندوشگ . لاـملاتیب  هنازخ  رد  اـت  دومرف  رما  بآـمتیالو  باـنج  تعیب  زا  میود  زور  هک : تسا  لـقن 

. دومن تمسق  مدرم  رب  هدروآ  نوریب 
تهج دـندوب ، هـتفرگارف  هقدـص  نارتـش  زا  هـک  یحالـس  ناـمثع  يارـس  رد  اـت  درک  رما  نینمؤـملا  ریما  : » هـک هدروآ  یـصقتسم  بحاـص  و 

ریما تفالخ  رارق  زا  زور  میود  هک : تسا  لوقنم  دـندومن ». تمـسق  وا  هثرو  نایم  رد  ات  دومرف  ار  نامثع  لاوما  دـندرک و  طبـض  لاـملاتیب 
تما رب  ار  وت  یلاعت  دنوادخ  تفگ : هدمآ  ریما  تمدخ  هب  دوب  روهـشم  ریبدـت  لقع و  لامک  هب  برع  نایم  رد  هک  هبعـش  نب  ةریغم  نینمؤملا 

میدـقت هب  وت  یهاوخکین  يراداوه و  هک  تسا  رورـض  دـبال و  ام  رب  دـیناسر ؛ وت  تعباتم  تلود  هب  ار  اـم  دـینادرگ و  یلاو  دـمحم  هموحرم 
نخـس يروتـسد  ار  وا  نینمؤملا  ریما  میناسر . اهنا 3534224خ0 17 خ  فقوم  هب  دـسریم  رطاخ  رد  هچنآ  ییاـمرف  تصخر  رگا  میناـسر .
لاثما دنراد  هک  یلامعا  رب  ار  نامثع  لاّمع  هک  دیاب  منکیم ؛ مهف  یقافتایب  وت  تفالخ  رما  رد  مدرم  یضعب  زا  نم  تفگ : هریغم  داد . نتفگ 

هدوب و اقباس  هچنانچ  ار  ماش  تکلمم  تموکح  یسیون و  هیواعم  هب  یبوتکم  يدرگ و  لقتـسم  فالخالب  تفالخ  رما  رد  وت  ات  يراد  ررقم 
رمع و زا  وا ، هب  تبسن  هک  ییامرف  مالعا  يزاس و  روطسم  وا  ناگرزب  وا و  فرش  بوتکم  نآ  رد  يراد و  ملسم  يو  هب  هتفای  رارمتسا  اهلاس 

فرش رکذ  رب  لمتشم  یسیون  وا  هب  همان  تلامتسا  يزاونب و  رـصم  تکلمم  ضیوفت  هب  ار  صاع  ورمع  درک و  یهاوخ  كولـس  رتهب  نامثع 
زا نم  هک  تسایر  تموکح و  بلاط  تسارفاب و  راکم و  تیاغ  هب  سومان و  مان و  دـنب  رد  تسا  یـصخش  وا  و  نارقا . افکا و  رب  وا  مدـقت  و 

ار نامثع  لاّمع  ریاس  صاـع و  ورمع  هیواـعم و  هک  دـیاین  نم  زا  زگره  راـک  نیا  دومرف : نینمؤملا  ریما  ممهوتم . رایـسب  ود  ره  نیا  فـالخ 
زا مدرکیم  یهن  ار  نامثع  ارهج - اّرـس و  اراـهن و  ـالیل و  نم - هتـسویپ  هک  منک  زیوجت  تلاـیا  تموکح و  هظحل  کـی  هکلب  تعاـس  کـی 
ّلاض موق  نآ  هنوگچ  نونکا  دید . یتسیابن  هچنآ  دید  دیسر و  هچنآ  وا  هب  دیسر  ات  دینشن  باب  نیا  رد  ارم  نخـس  وا  لاض ، لاّمع  نتـشاذگ 

رد ینخس  زورید  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدمآ  هریغم  زاب  رگید  زور  ادضع . نیّلضملا  ذختم  تنک  ام  مزاس و  طلسم  ناناملسم  رب  ار  ّلضم 
هدیناسر ( 17  ) اهنا فقوم  هب  نامثع  لاّمع  باب 
،ص:471 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

زا قفاوم  ات  ینک  لزع  تموکح  ماقم  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  نآ  بسنا  متـسناد  متـشگرب و  نآ  زا  زورما  داتفین و  رینم  ریمـض  یـضرم  مدوب ،
( عرصم تفر . نوریب  سلجم  زا  هدرک ، ررقم  هیواعم  تمزالم  دوخ  اب  تفگب و  نیا  ددرگ . رهاظ 4534224خ0 18 خ  قفانم 

یتسویپ هک  اب  يدیرب و  هک  زا  هک  نیبب 
. دوب ریما  تمزالم  هجوتم  هدومن  تعجارم  جح  رفس  زا  سابع  نب  هّللا  دبع  زور ، نیا  رد  قافتا 

هچ يارب  زا  اجنیا  هریغم  هک : دیسرپ  مالس  تیحت و  مسارم  میدقت  زا  دعب  دمآرد ، ریما  سلجم  هب  نوچ  هدش ، یقالم  هریغم  اب  هزاورد  رـس  رب 
نبا دومن . ناـیب  ار  وا  رخآ  لوا و  نخـس  و  تفگ ؛ نآ  تفلاـخم  زورما  دومنیم و  یتحلـصم  ارم  زورید  دومرف : نینمؤـملا  ریما  دوـب ؟ هدـمآ 
نم يویند  تلحصم  هک  منادیم  دومرف : نینمؤملا  ریما  یهابت . تنایخ و  نخس  مود  دوب و  یهاوخکین  تحیصن و  لوا  نخـس  تفگ : سابع 

. ایند هن  تسا و  نید  هن  نود  يایند  تیاعر  رد  تسا و  نید  تحلصم  رب  نم  یلصا  رظن  اما  دییوگیم  امش  هک  تسا  نیا  رد 
: رعش

وت اب  تاّمهم  حالـص  رد  هاگره  سابع ، نبا  يا  دومرف : هکنآ  یتیاور  هب  رذگ و  ایند  زا  یهاوخ  نید  تلودرگدکی  دـض  تسه  ایند  نید و 
سابع نبا  يوپب . نم  تقفاوم  هار  منک  لمع  وت  لوق  فالخ  اهنآ  زا  یـضعب  رد  رگا  يوگب ؛ نم  رب  دـسر  ترطاخ  هب  هچنآ  میامن  ترواشم 

. تسا رتناسآ  نم  رب  وت  يرادربنامرف  اهراک  عیمج  زا  تفگ :
لـضف و باـب  رد  دوب ، لـیاضف  فشک و  تسارف و  تمارک و  سنج  زا  هچره  هدوـمن ، يور  نینمؤـملا  ریما  تفـالخ  دـهع  رد  هک  یتاـعقاو 
رد ياهمتت  تشگ و  روطسم  تعاجش  باب  رد  نید  يادعا  هب  تبراحم  مسق  زا  هچنآ  دش و  هدومن  یملق  فشک ، تسارف و  ملع و  قراخ و 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 376 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب نینمؤملا  ریما  يروص  تفالخ  ناـمز  نییعت  رد  نیقیرف  داـقتعا  باـب  نیا  رد  ریقف  نیا  بلطم  نوچ  تسا . موقرم  فلـس  خـیراوت  بتک 
. تفرن بانطا  نیا  رب  هدایز 

اهتشونیپ

______________________________

دـنناوخیم و زاـمن  هـک  یناـنمؤم  وا و  لوـسر  تسادـخ و  امـش  ّیلو  هـک  تـسین  نـیا  زج  : » هـیآ 55 ( 5  ) ةدــئاملا خ - ( 1  ) 4624224خ0
.« دننکیم قافنا  دنعوکر  رد  هکنانچمه 

یلع سپ  میوا ، يـالوم  نم  هکره  . » ص 180 ج 2 ، ریغـص ؛ عماج  و 370 ؛ صص 281  ج 4 ، دمحا ؛ دنـسم  کن : خ - ( 2  ) 5624224خ0
.« تسوا يالوم 

.« ناسرب مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ، يا  : » هیآ 67 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 3  ) 5624224خ0
،ص:472 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

______________________________

. هفیحص مب : هخسن  رد  خ - ( 4  ) 6624224خ0
. سأر نامه : خ - ( 5  ) 8624224خ0

[. تسا هدمآ  نتم  رد  نآ  همجرت   ] هیآ 67 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 6  ) 9624224خ0
یلع نیا  سپ  میوا ، يالوم  نم  هکره  : » ص 180 ج 2 ، ریغص ؛ عماج  صص 281 و 370 ؛ ج 4 ، دمحا ؛ دنسم  کن : خ - ( 7  ) 2724224خ0

. دشاب نمشد  ار  وا  هکره  راد  نمشد  درادب . تسود  ار  وا  هکره  راد  تسود  ادنوادخ ، تسوا . يالوم 
.« نادرگ وا  هارمه  دشاب  هک  اجره  ار  قح  و  دراذگ . ورف  ار  وا  هکره  راذگورف  دنک و  يرای  ار  وا  هکره  امرف  يرای  ادنوادخ ،

امش نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  دوخ  تمعن  مدیناسر و  لامک  هب  ار  امـش  نید  زورما  : » هیآ 3 ( 5  ) ةدئاملا خ - ( 8  ) 2724224خ0
.« مدیزگرب

. همیمت تنب  عاجش  مب : هخسن  رد  خ - ( 9  ) 4724224خ0
نوراه هباثم  هب  نم  زا  وت  . » ص 294 ج 10 ، ص 150 ؛ ج 3 ، ص 395 ؛ ج 1 ، راربالا ؛ ةّدع  رارسالا و  فشک  کن : خ - ( 10  ) 2824224خ0

.« تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یتسه ، یسوم  هب 
.« دراد كاپ  ار  امش  دنک و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  تیب ، لها  يا  : » هیآ 33 ( 33  ) بازحالا خ - ( 11  ) 4824224خ0

.« دنرتراوازس رگیدکی  هب  نادنواشیوخ  ادخ ، باتک  مکح  هب  : » هیآ 75 ( 8  ) لافنالا خ - ( 12  ) 5824224خ0
. مدونشخ دینیزگرب ، ار  هکره  اهنآ  زا  سپ  تسین ؛ نم  هب  يزاین  امش  راک  رد  خ - ( 13  ) 7134224خ0

. دنادرگرب دوخ  هاگیاج  هب  ار  قح  قیقحت  هب  هک  شایکین  يارب  تسادخ  نآ  زا  ساپس  خ - ( 14  ) 8134224خ0
. بیطا مب : هخسن  رد  خ - ( 15  ) 0234224خ0

اههنتف زا  هک  تسا  یـسک  نسحلا  وـبا  میدرب  ناـمگ  میدرک ، تعیب  ع ]  ] یلع اـب  اـم  هک  یماـگنه  لوا : تـیب  ینعم  خ - ( 16  ) 0234224خ0
. دسرتیم

. تساهتنس باتک و  هب  شیرق  ياوشیپ  يو  میتفای ؛ مدرم  نایم  رد  مدرم  نیرتراوازس  ار  وا  مود : تیب  ینعم 
. تسین شیرق  زا  دوش  تخبهریت  شناگدنب  هب  هک  یسک  بآ ، معط  گنر و  ینوگرگد  ندیچوک و  زور  رد  موس : تیب  ینعم 

. یتسین تسوا ، رد  اهنسح  زا  یخرب  هک  یسک  نوچ  تسوا و  رد  ریخ  رسارس  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  مراهچ : تیب  ینعم 
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 ]- ملاـع ناـنز  نیرتهب  ياوس  درازگ ؛ زاـمن  ییاـهنت  هب  هک  یتـسه  مدرم  زا  یـسک  تسخن  ننملا ، وذ  يادـخ  هب  دـنگوس  مجنپ : تیب  ینعم 
([. س  ) هجیدخ ترضح 

. تسا بل  رب  سرت  زا  نالدزب  ناج  اهگنج ، رد  هک  تسا  يرازراک  ره  رد  موق  رکشل  رالاسهپس  مشش : تیب  ینعم 
ماما مینک ، رادـید  نفک  رد  ار  يو  هک  يزور  ات  دـنیوگیم . شیاتـس  انث و  شمان  هب  اـههرجنح  هک  تسا  یـسک  يو  سپ  متفه : تیب  ینعم 

. تسام
. راهظا مب : هخسن  رد  خ - ( 17  ) 3234224خ0

. ادیوه و  نامه +: خ - ( 18  ) 4234224خ0
،ص:473 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

لصاو تداهش و  هجرد  لوصح  نمی  هب  اقب  ملاع  هب  انف  ملاع  زا  یضترم  یلع  نیقّتملا ، ماما  نینمؤملا ، ریما  لاقتنا  نایب  رد  مهدزاود  باب 
. اهب قّلعتی  ام  و  الع - ّلج و  دنوادخ - تاذ  هب  ندش 

هراشا

َدَِجت َْنل  َو   » ياضتقم هب  لاعتم  دزیا  هنیـس  تنـس  هک  تسا  رهاب  رهاظ و  افـص  تنطف و  باحـصا  اکذ و  شناد و  باـبرا  يارآ  ینعم  يار  رب 
تحاس صاصتخا ، زاین و  مدق  هب  صالخا  تبحم و  هار  زا  سک  ره  هک  هتفریذپ  رارمتسا  لاونم  نیا  رب  8344224خ0 1 خ  اًلیِْدبَت » ِهَّللا  ِۀَّنُِسل 

زا ایالب  مومه و  ناراب  دیاشگ ، دوخ  راگزور  يور  رب  تیهولا  هاگرد  تمزالم  باوبا  یگدنب ، تدارا و  تسد  هب  دیامیپ و  تیدحا  هاگراب 
: هحیحـص هیورم  دوش . نازیرگ  شلاوحا  تاحفـص  زا  تجهب  حارفا و  راـثآ  تحار و  جاـهتبا و  راونا  دوـش و  نازیر  وا  قرف  رب  نحم  ماـمغ 

اموـق ّبحا  اذا  هّللا  نا  : » هحیـصف هملک  تسا و  يوـعد  نیا  دیؤم 0444224خ0 3 خ  بهّذـلل 9344224خ0 2 خ » بهّللاک  ءالولل  ءالبلا  »
. تسا ینعم  نیا  دیؤم  مهالتبا ،»

: رعش
هک ایبنا  رباـکا  رب  بیاون  لوزن  اذـهل  تسا 1444224خ0 4 خ و  شوخ  شتآ  لد  رد  صلاـخ  ّرزتسا  شتآ  نوچ  ـالب  رز  نوـچ  یتـسود 

يور قیالخ  عیمج  زا  رثکا  دناالاب ، ملاع  نابّرقم  هک  ایلوا  مظاعا  رب  بیاصم  لولح  هدوبیم و  ایارب  ریاس  زا  رتشیب  دـناایربک ، میرح  نامرحم 
يالب شتآ  رب  هکلب  ین ؛ وا  برک  ماهس  هناشن  هک  تسا  یلو  مادک  لد  تسین و  وا  تبحم  هلعش  هتخادگ  هک  تسا  یبن  مادک  نت  هدومنیم .

رازه هیواز  ره  رد  وا  يالتبا  دود  زا  بابک و  لد  رازه  رازه  هیداب  ره  رد  وا 
،ص:474 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

. بآرپ هدید  رازه 
: مظن

تسین یگنر  نآ  رب  هدید  لد و  نوخ  زکتسین  یگنس  نارواخ  تشد  همه  ردنا 
یعیاقو رد  لمأت  زا  قافآ  ياملع  دزن  قایـس  نیا  قادصم  تسین و  یگنتلد  هتـسشن  شمغ  تسد  زکتسین  یگنـسرف  چیه  نیمز و  چـیه  رد 

هک یهجو  رب  هدـش ، عقاو  نایماش  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  بلاـغلا ، هّللا  دـسا  نیقّتملا ، ماـما  نینمؤملا و  ریما  ناـیم  هک 
فیاوط عیمج  قافتا  هب  هکنآ  دوجو  اب  هک  اریز  ددرگیم ؛ اراکـشآ  رهاظ و  راهّنلا - طسو  یف  سمّـشلاک  تفاـی - رکذ  قبـس  نآ  زا  ياهّمش 

مادـقا مالّـسلا - ةولّـصلا و  هیلع  یبن - تعباتم  هب  مالـسا  لها  یمامت  زا  شیپ  دوب و  قلطم  ماما  قح و  هب  هفیلخ  تماـما ، رهپـس  رهم  نآ  تّما 
ازغ تیار  ترضح ، نآ  تمزالم  رد  هتسویپ  تشاد و  لصاح  یهجو  لمکا  هب  یبرع  لوسر  اب  یمسج  تیصوصخ  یبن و  تنراقم  دومرف و 
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تواخس ناویا  رد  دوبریم و  تقباسم  يوگ  راودا  نازرابم  عومجم  زا  یگنادرم  تعاجش و  نادیم  رد  تشارفایم و  داهتجا  ملع و  ياول  و 
فارـشا رتشیب  دـندوب و  هتفرگ  شود  رب  شتعباتم  هیـشاغ  راصنا  رجاهم و  رباکا  رثکا  دوب و  قیاف  قباس  راصعا  نامیرک  عیمج  رب  یگنازرف  و 

قیلط نب  قیلط  هابتشا  هبیاشیب  هک  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  رب  هاوخلد  قبط  رب  ار  ترضح  نآ  هدیشک ، شوگ  رد  شتعباتم  هقلح  راصما  دالب و 
مغ هصغ و  عاونا  هب  راثآ  هدنخرف  راگزور  دیدم  تدم  تهج  نآ  زا  هدیدرگن و  رسیم  مالیتسا  تشاد ، ماظتنا  بولق  هفلؤم  کلس  رد  دوب و 

. دیسر تداهش  هعیفر  هجرد  هب  هرخآلاب  هدینارذگ ، ملا  نزح و  فانصا  و 
عاونا دوجو  اب  نینمؤملا ، ریما  اـی  دیـسرپ : تمارک  هیلاـع  هّیلع  نابـستنم  تماـما و  هینـس  هدـس  ناـصوصخم  زا  یکی  یتبون  هک : تسا  لوقنم 

بولغم ار  دـنه  نبا  هک  دوب  هچ  ببـس  تسا ، لصاح  ار  وت  كاپ  تاذ  هک  يورخا  يویند و  تالامک  فاـصوا  يونعم و  يروص و  لـیاضف 
؟ تخاس یتسناوتن 

هک تسا  یتلاح  هفرط  دـشن . رـسیم  ددرگ و  میاق  اپ  کی  هب  هک  مدرک  هدارا  نم  لطاب . يرگید  قح و  یکی  تسا ؛ مئاق  اپ  ود  هب  ایند  دومرف :
کلف يورجک  زا  تیاوغ  کلاسم  ناکلاس  دننیـشنیم و  نامرح  سأی و  يایاوز  رد  هراومه  افویب  يایند  يافج  هطـساو  هب  تیادـه  ناـیلاو 

زا ینادواج  تداعس  لوصح  ببـس  هب  یناحبـس  هاگراب  نابرقم  دننیچ  ینارماک  تلود و  راصنا  یلاما  لامآ و  ضایر  رد  هتـسویپ  اپورـسیب 
. رورغم ناج  نیا  تادارم  زاوج  اب  یناسفن  تالیوست  روفو  هطساو  هب  ینادزی  هاگرد  نآ  دودرم و  روجهم و  یناف  ملاع  تاّذلتسم 

: يونثم
تسییامزآروز ام  رازآ  یپتسییاهدژا  ناچیپ  شیوخ  رب  کلف 

تحارج  شلابند  یلاس ز  دنکتحار  هظحل  کی  ار  هکره  دناسر 
تسیغاد هدازآ  لد و  رب  هداهنتسیغارچ  نشور  نازک  رتخا  ره  هب  ،ص:475  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

يازفاتبیصم هعقاو  داریا  بیترت ، نیا  زا  دوصقم  تیبثت و  نیا  زا  ضرغ  ین  یمغ  شچیه  یمهرمیب  نازوین  یمهرم  تسه و  غاد  نارازه 
هب تّزع  جوا  زا  لابقا ، تیاده و  بکوک  تهج ، نادب  داد و  يور  نییبّنلا  متاخ  ترجه  زا  نیعبرا  هنس  رد  هک  تسایفـصا  هودق  ایلوا و  هاش 

. داتفا ّتلذم  ضیضح 
: مظن

تسشن متام  هب  مراچ  خرچ  ِهشتسکش  مغ  نآ  زا  مالسا  لها  لد 
دز كالفا  ّمخ  رد  هماج  لحزدز  كاچ  ناج  ِبیج  َملا  ناز  رمق 

هاش تداهش  هک  دنراد  قافتا  هچرگا  راثآ  ناربختسم  رابخا و  ناظفحتـسم  تخوسب  رتفد  ياهقرو  دراطعتخوسب  َرپ  نورد  زوس  هتـشرف ز 
عینش رما  نآ  عوقو  یگنوگچ  لآمتواقـش و  نیعل  نآ  لاح  تیفیک  رد  اما  دیماجنا ، عوقو  هب  يدارملا  مجلم  نمحرلا  دبع  تسد  رب  تیالو 

ناـشیا هب  ناـمثع  لـتق  تهج  نایرـصم  جورخ  تقو  رد  دوب و  رـصم  زا  لـصا  رد  مجلم  نبا  هکنآ  یتـیاور  هب  تسا . عـقاو  رایـسب  فـالتخا 
نادرم هاش  ناورهن ، هعقاو  زا  سپ  هکنآ  یلوق  و  دربیم . رسب  تبقنم  الاو  ترضح  تمزالم  رد  هداتفا ، هفوک  هب  هکنآ  زا  دعب  دومن . یهارمه 

. زاس هناور  بناج  نیدب  رصم  ناسراف 2444224خ0 5 خ  زا  سک  دنچ  هک : تشون  رکب  یبا  نب  دمحم  هب 
رظن نوچ  دوب . مجلم  نبا  هلمج  نآ  زا  یکی  تشاد ؛ لاـسرا  هفوک  هب  ناعاجـش  زا  رفن  تسیب  هدومرف ، بجوـم  هب  هنع - هّللا  یـضر  دـمحم -

، داتفا نیعل  رتخادب  نادب  نینمؤملا  ریما 
: رعش

گرم هک  گرم  يارب  زا  دنبرب  تخس  ار  نایم  ینعی ، اکیداوب  لخد  اذا  توملا  نم  عزجت  واکیقال ال  توملا  ناف  توملل  کمیاز  ایح  ددشا 
. دیآ دورف  وت  يداو  هب  نوچ  گرم  زا  نکم  عزج  درک و  دهاوخ  تاقالم  وت  هب 

هد نمی  زا  دیبلط ، ددم  هداتـسرف  نادلب  فارطا  هب  نالوسر  ناورهن ، جورخ  تقو  رد  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطـسم  ءادهّـشلا  ۀـضور  رد 
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. دوب ناشیا  لخاد  مجلم  نبا  دندمآ . شتمزالم  هب  نت 
زا نیعل  نآ  دومنن ، لوبق  نینمؤملا  ریما  یتمیق . تیاغ  هب  دوب  يریشمش  مجلم  نبا  هفحت  دومرف و  لوبق  دندروآ ، هفحت  رفن  هد  نآ  زا  کیره 

لثم برع  نایم  رد  هک  ارم  ریشمش  يدومن و  لوبق  هیده  نم  ياقفر  زا  هک  تسیچ  ببـس  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : هدش  نیگمغ  تهج  نیا 
زا مجلم  نبا  دش ! دـهاوخ  لصاح  ریـشمش  نیدـب  نم  زا  وت  دارم  هکنآ  لاح  مناتـسب و  وت  زا  هنوگچ  ار  غیت  نیا  دومرف : یناتـسیمن ؟ درادـن 
نم لایخ  رد  تروص  نیا  هک  دابم  زگره  تاهیه ! نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : داتفا و  نیمز  رب  هدرک ، عزج  راهظا  رثاتشحو  ربخ  نیا  ندـینش 

لاحم رکف  نیا  درذگ و 
،ص:476 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هفیحـص رب  نادـناخ  نیا  ماّدـخ  تبحم  رهم  شقن  ماهتـشادرب و  نطو  زا  لد  ناتـسآ ، نیا  تمزالم  قشع  هب  نم  دـنک . روطخ  نم  رطاـخ  رد 
یهاوخ قاـفن  هیداـب  هب  قاـفو  هداـج  زا  بیرقنع  وت  یندومن و  يور  تسا  یتروـص  یندوـب و  تسا  يرما  نیا  تفگ : ریما  هتـشاگن . ریمض 

. تخیر یهاوخ  تلود  قرف  رب  تواقش  یتورمیب و  كاخ  تخیرگ و 
: تیب

؛ ماهداتسیا وت  شیپ  رد  نم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : مجلم  نبا  ینکشب  زاب  ینک  طرش  دهع و  دنچرهتسین  وت  تداع  افو  مسر  رهم و  نییآ 
لعف وت  زا  نوچ  دومرف : ریما  ناسر . صاصق  هب  ارم  دش  دهاوخ  عقاو  نم  زا  رما  نیا  قیقحت  هب  رگا  دـنیامن و  عطق  ارم  ياهتـسد  ات  يامرف  رما 

هب وا  لوق  هک  منادیم  هدرک و  ربخ  راک  نیا  زا  ارم  قداص  ربخم  اما  منک ؟ صاصق  ار  وت  هنوگچ  یـشاب ، تبوقع  قحتـسم  هک  هدـشن  رداـص 
ریما رکـسعم  رد  تفاـین و  رارق  لاـجم  هفوـک  رد  اـما  تشاد  ماـظتنا  جراوـخ  کلـس  رد  مجلم  نبا  هـکنآ : یتـیاور  و  تـسا . نورقم  قدـص 
هفوک بناج  هب  ناورهن  زا  یـضترم  یلع  نوچ  هک : هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  تفریذپ . لصیف  وا  ماوق  مهم  هک  یتقو  ات  دـنام  نینمؤملا 
هتفای تزاجا  تماما  فقوم  زا  دـناسر . مدرم  هب  يزوریف  حـتف و  هدژم  دباتـش و  هراب  نآ  هب  رتشیپ  هک   ] هتفاـی تصخر  مجلم  نبا  دـش ، هناور 

رب شکاـپان  مشچ  اـنثا  نآ  رد  تفگیم . رفظ  ربخ  دـنلب ، زاوآ  هب  تشگیم و  تـالحم  درگ  دـمآرد ، هفوک  هب  نوچ  3444224خ0 6 خ ،]
. درک لیم  هنوعلم  بناج  هب  نوعلم  لد  دوب ، تیسنج  هک  اجنآ  زا  داتفا . دوب  یمیمت  عجشا  رتخد  هک  ۀنعّللا - اهیلع  مان - هماّطق  هلیمج 

: رعش
يا تفگ : هتشگ ، وا  نسح  لامج و  هتفیش  تسابرهک 4444224خ0 7 خ  هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنجتسامس  ضرا و  نیردناک  هرذ  هرذ 

؟ ياهلیبق مادک  زا  ناوتان ، لد  سنوم  ناج و  مارآ 
: دیـسرپ مجلم  نبا  دـندوب . هدـش  هتـشک  ناورهن  رد  ناـشیا  زا  ریثک  یعمج  دوب و  یجراـخ  ماـمت  هلیبـق  نآ  میمت و  ینب  باـب  زا  داد : باوج 

رانید رازه  تسا ؛ زیچ  هس  نم  رهم  تفگ : هماّطق  هدومن ، يراگتـساوخ  وا  زا  زاین  نابز  هب  مجلم  نبا  ماهویب . تفگ : يراد ؟ رهوش  اـی  ياهویب 
. تسا راوشد  تیاغ  هب  رارک  ردیح  لتق  اما  مراد  لوبق  ار  كزینک  رز و  تفگ : مجلم  نبا  بلاطیبا . نب  یلع  رس  هیّنغم و  لیمج و  یکزینک  و 

؟ تسا برع  ناشکرس  هدننکش  وا  هک  برغم  قرشم و  راوسهش  نآ  نتشک  رب  دش  دناوت  رداق  هک  هماّطق ! يا  کحیو ،
: تیب

هک یلع  لتق  رـس  زا  اما  مدیـشخب ، وت  هب  كزینک  لام و  نم  تفگ : هماّطق  فاق  هوک  رب  هزرل  دتف  تبیه  زفالغ  زا  راقفلاوذ  دـشکرب  وا  وچ 
ناردارب ردپ و  هدنشک 

،ص:477 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هّللا و  تفگ : هتخوس ، تلفغ  قرب  رارش  هب  شربص  نمرخ  دوب ، هتخورفا  وا  هنیکرپ  هنیس  نوناک  رد  توهش  هلعـش  نوچ  مرذگنرد . تسا  نم 

هب رگا  متـسب . ریما  لتق  رمک  ماهداتـسیا و  تمیزع  نادب  هماّطق ، يا  دمآ . دیدپ  وا  رثا  کنیا  دوب  هدومرف  ارم  هچنآ  تسا و  تسار  ریما  نخس 
ترضح نآ  دش ، دهاوخ  روکذم  هک  یبجوم  هب  ترارش  تیاغ  زا  و  منک . تیافک  مهم  نیا  دوز  يوش ، یضار  منز  وا  رب  هک  یتبرـض  کی 
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.« دناسر تداهش  هجرد  هب  ار 
هنس رد  ناورهن  هعقاو  نیخروم ، قافتا  هب  هک  اریز  دیامنیم ؛ فیعـض  تیاده ، فقاوم  نافقاو  رظن  رد  تیاور  نیا  دیوگ : فورح  نیا  مقار 
ملق هب  رهگالاو  ناخروم  زا  یعمج  هک  یتیاور  رد  هدـش . عقاو  نیعبرا  هنـس  رد  هانپتیالو  هاش  تداهـش  هتـسویپ و  عوقو  هب  نیثـالث  ناـمث و 
دبع دنتشگ . قرفتم  دالب  فارطا  رد  دندوب ، هدنام  هدنز  جراوخ  زا  یضعب  هک  ناورهن  هعقاو  زا  دعب  هک  تسا  نآ  دناهدومن ، داریا  رثاتحص 
داـی ناورهن  ناگتـشک  زا  يزور  هدـش ، عـمتجم  هکم  رد  يدعّـسلا  رکب  نب  ورمع  یمیمتلا و  هّللا  دـبع  نب  كرب  يدارم و  مجلم  نب  نمحرلا 

اههنتف دنوش ، هتـشک  صاع  نب  ورمع  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  بلاطیبا و  نب  یلع  رگا  دنتفگ : هدروخ  فسأت  نیعالم  نآ  لتق  رب  دـندرک و 
مناسر رخآ  هب  هیواعم  یناگدنز  نم  تفگ : كرب  میامنیم و  مادقا  یلع  لتق  رب  نم  تفگ : مجلم  نبا  هاگنآ  ددرگ . نئمطم  رطاخ  نکاس و 
ناضمر مهدـفه  حبـص  رد  هک  دـندومن  ررقم  و  مزاـس . رورـسم  ار  ینعم  نیا  ناـبلاط  بولق  مزادرپ و  صاـع  ورمع  لـتق  هب  تفگ : ورمع  و 
دـصقم هجوتم  کیره  هداد ، بآ  رهز  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـنیامن . ماجنارـس  دـناهدش ، لفکتم  لبقتم و  هک  ار  یمهم  ناشیا  زا  کیره 

تشاد و مان  يریمـضلا  هّللا  دـبع  نب  جاجح  دوب ، هدومن  لوبق  هیواعم  نتـشک  هک  یـصخش  هیلع - هّللا  ۀـمحر  یعفای - تیاور  هب  و  دنتـشگ .
. دوب يربعلا  ۀیودا  رب  موسوم  صاع  ورمع  نتشک  دهعتم 

نوریب هیواـعم  هک  یتـقو  رد  هدرک ، نیمک  دوـعوم  زور  رحـس  رد  هدیـسر ، قـشمد  هب  تشاد  هیواـعم  يزیرنوـخ  هیعاد  هک  یـصخش  هصقلا ،
وا لتق  هب  هیواعم  دندروآ و  شیپ  هتفرگ  ار  وا  هیواعم  ناوعا  لاحلا ، یف  يادخ . نمـشد  يا  ار  وت  متـشک  تفگ : هدز  ودب  یتبرـض  دمآیم ،

؟ تسا مادـک  نآ  دیـسرپ : هیواعم  دـنک ؟ یعفن  چـیه  ارم  يوش  ناداش  وا  عامتـسا  زا  هک  مهد  هدژم  ار  وت  رگا  تفگ : صخـش  نآ  درک . رما 
هدشن رـسیم  مه  ار  وا  دیاش  دادن ، تسد  نم  نتـشک  هکنانچمه  تفگ : هیواعم  دیناسر . لتق  هب  ار  یلع  نمحرلا ، دبع  مردارب  بشما  تفگ :
هدارا هک  یصخش  تفریذپ و  مایتلا  تحارج  نآ  دومن . دوخ  نیرـس  مخز  جالعتـسا  هدیبلط ، یبیبط  تشکب و  ار  وا  ّحصا  تیاور  هب  و  دشاب .
نیعل مجلم  نبا  و  دنتشک . ار  وا  ات  دومرف  دندش ، علطم  ینعم  نیا  زا  ارما  نوچ  تفاین . تسد  وا  رب  اما  تفر ، رـصم  هب  دومن  صاع  ورمع  لتق 

وا لاصو  بلاط  دوب ، لثملا  برض  لامج  نسح و  لامک  هب  برع  رد  هک  هماّطق  و  تسا - روطـسم  ردص  رد  هچنانچ  دیـسر - هفوک  هب  نوچ 
رما هماّطق  دیدرگ و 

،ص:478 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ناشیوخ زا  يدـنچ  هماّطق  سپ  ماهدـمآ . هفوک  هب  راـک  نیا  تهج  دوخ  نم  تفگ : مجلم  نبا  دومن . قیلعت  نینمؤملا  ریما  لـتق  هب  ار  جـیوزت 

هب داد و  ریما  لتق  رب  رارق  هدینادرگ ، قفتم  دوخ  اب  زین  ار  هرحب  نب  ثیـش  مجلم  نبا  تخاس و  راکبان  نآ  راک  ّدمم 5444224خ0 8 خ  دوخ 
هکلب هدومن و  رابخا  ینعم  نیا  زا  هیانک  هب  تّرک  نیدنچ  دیـسر ، کیدزن  هانپتیالو  هاش  تداهـش  نامز  هک  ناوا  نآ  رد  هک  هتـسویپ  توبث 
مولعم تساوخ  هیواعم  هک  یتقو  تشگ . روطـسم  ملع  باب  رد  هکنانچ  دومنیم ؛ هعقاو  نیا  راهظا  دشیم ، عقاو  یبیرقت  هاگره  نآ  زا  شیپ 

هب رتاوت  هب  ار  رفن  هس  سپ  دیـسر ، دـهاوخ  رقـس  هب  رتشیب  وا  ای  دـیمارخ  دـهاوخ  یلعا  سودرف  هب  وا  گرم  زا  شیپ  نینمؤملا  ریما  هک  دـنک 
هب ارم  نساـحم  اـت  دوریمن  هیواـعم  دومرف : هدـش  علطم  وا  بیرف  رکم و  رب  نینمؤملا  ریما  داتـسرف . هفوک  هب  دوخ  گرم  ربـخ  راـشتنا  تهج 

. دنیبن نیگنر  نوخ 
. درک عقوت  یبسا  هدمآ ، نینمؤملا  ریما  تمدـخ  هب  وا  تشگ و  دوقفم  مجلم  نبا  بسا  يرفـس  رد  : » هک تسا  روطـسم  ءافـصلا  ۀـضور  رد  و 

هنـس ناضمر  هام  رد  هک  تسا  لقن  نم . لتق  وت  مهاوخ و  تتایح  نم  یلتق . دیرت  کتایح و  دیرا  دومرف : هتـشاد ، لوذـبم  ار  وا  سمتلم  ریما 
زا نم ، هدـید  رون  يا  تفگ : درک و  رظن  نسح  ماما  يوس  هب  دومرفیم . لاغتـشا  قیـالخ  حـیاصن  هب  هفوک  دجـسم  هب  نینمؤملا  ریما  نیعبرا ،

؟ هدنام یقاب  زور  دنچ  هام  زا  نم ، هنیس  رورس  يا  دومرف : هدرک  نیسح  ماما  يوس  هب  ور  سپ  زور . هدزیس  تفگ  هتشذگ ؟ زور  دنچ  هام  نیا 
یتیب دـنک و  باضخ  نم  رـس  نوخ  زا  ارم  هیحل  مدرم ، نیرتخبدـب  هام  نیمه  رد  هک : دومرف  هدرب  نساحم  هب  تسد  سپ  زور . هدـفه  تفگ :
ریما نوچ  مهاوخیم . ییوکین  يو  هب  نم  دارم و  هلیبق  زا  يدارمان  دـهاوخیم  نم  لتق  هکنآ : نومـضم  دـینارذگ . نایب  ماهلا  ناـبز  زا  دـنچ 
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هچنآ زا  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  هب  مربیم  هانپ  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : هدـمآ ، ماـمت  بارطـضا  هب  مجلم  نبا  دـمآ ، دورف  ربنم  زا  نینمؤملا 
. دنربب ارم  ياهتسد  دنشکب و  ارم  ات  ییامرف  هراشا  هک  مهاوخیم  رد  وت  زا  يربیم و  نامگ  نم  هب  تبسن 

ماقم رد  نانچمه  مجلم  نبا  دـشاب . دارم  هلیبق  زا  وت  هدنـشک  هک  هداد  ربخ  ارم  قداص  ربخم  نکیل  دـشابن  صاـصق  لـتق  زا  شیپ  دومرف : ریما 
ار وـت  هیدوـهی و  دوـب  ياهیاد  وـت  تیلوـفط  ماـیا  رد  هک  يوـگب  تسار  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  تفگ : ریما  دوـب . راـکنا  داعبتـسا و 
هام رد  هک : هتـسویپ  تحـص  هب  و  دینادرگب . يو  زا  يور  هدش ، تکاس  هاگنآ  یلب . تفگ : حلاص ؟ هقان  هدنـشک  زا  رتتخبدب  يا  تفگیم :
دنچ یبش  تفگیم : دومرفیمن و  لوانت  همقل  هس  زا  هدایز  دومنیم و  راطفا  نیـسح  ماما  هناخ  رد  یبش  نسح و  ماما  هناخ  رد  یبش  روکذم 

.« ماامش نامهم 
يا تفگ : ار  موثلک  ّما  دوب ، رّدقم  ریما  تداهش  هک  رحس  نآ  رد  هک : تسا  يورم  نینمؤملا  ریما  هیرس  یسوم  ّما  زا  یـصقتسم  همجرت  رد  و 

هب هتـسکش  بلاق  سفق  سیفن ، سفن  ریاـط  ددرگ و  یـضقنم  بیرق  نع  اـم  ناـیم  رد  رورپحور  تبحـص  نیا  هک  منیبیم  ناـنچ  نم ، رتخد 
نانطوتم تقفاوم 

،ص:479 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
تیاکح هچ  نیا  تسا و  رثاتنحم  ربخ  هچ  نیا  ردـپ ، يا  تفگ : هدـیرابورف  هدـید  باحـس  زا  کشا  تارطق  موثلک  ّما  ددـنویپ . یلعا  ـألم 

! دوب ناوت  نمیا  وا  تیاکش  زا  هک  ياهصغ  هن  دینش و  ناوت  شوگ  هب  هک  تسا  ياهصق  هن  نیا  تسا ! رش  روشرپ و 
: تیب

دّیــس شود  دـنمجرا ، دـنزرف  يا  تـفگ : ریما  نـکم 6444224خ0 9 خ  نآ  نـکیل  نـک و  یهاوـخ  هچرهنخـس  ییوـگیم  خـلت  قارف  زا 
دـناشفایم و نم  يور  زا  رابغ  كرابم  تسد  هب  هک  مدومن  هدـهاشم  ایؤر  ملاع  رد  ار  تایّحتلا - لمکا  تاولّـصلا و  لـضفا  هیلع  تاـنیاک -
، دومرف نایب  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  باوخ  ریما  هکنآ  یتیاور  و  يدومن . ادا  دوب ، بجاو  وت  رب  هچنآ  هک  ایب  نم  بناج  هب  یخا ، ای  تفگیم :

.« دومن يراز  هیرگ و  رد  عورش  هتشگ ، رثأتم  ماما 
هب تعاس  دوب و  لوغشم  تعاط  هب  رحس و  ات  درکن  باوخ  اقلطم  هانپتیالو  ترضح  بش  نآ  رد  : » هک تسا  روطسم  ءادهـشلا  ۀضور  رد  و 
زا ارم  هدنـشک  بر ، ای  درادیمزاب  هچ  يدومرف : زاب  و  هّللا . لوسر  ای  قّدص  یتفگ : یتسیرگن و  نامـسآ  رد  هدـمآ ، ارـس  تحاس  هب  تعاس 

نومضم هب   ) هتـسب نویامه  نایم  هدرک و  وضو  دیدجت  هاگنآ  دور ، دجـسم  هب  دمآ  نآ  تقو  ات  دینارذگیم  لاونم  نیمه  هب  و  نم ؟ نتـشک 
.( دومن ملکت  تسا  فلؤم  زا  مه  هک  تیب  ود  نیا 

ینارون لد  هدید و  ترد  كاخ  زا  دش  هکوت  ِرد  ام و  ِرس  تمایق  هب  ات  نیا  زا  دعب 
یطب دنچ  دیـسر ، ارـس  نایم  هب  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  نوچ  ینابرق  موش  وت  غیت  هک ز  مد  نآ  مدیعنوزحم  لدیب  ِنم  دـیع و  هب  داش  یـسکره 
اهنیا زا  تسد  دومرف : دز ، ناغرم  نآ  رب  یبوچ  نامداخ  زا  یکی  دنتفرگ . شنماد  یلوق  هب  دندز و  گناب  ریما  كرابم  يور  رد  دندوب . اجنآ 

دزن بش  نآ  رد  نادرو  بیبش و  مجلم و  نبا  تفگ و  زامن  گناب  دوهعم  لیبس  رب  هتفاتش ، دجسم  هب  سپ  نم . رب  دنناگدننک  هلان  هک  رادزاب 
کنیا تفگ : هتخیگنارب ، باوخ  زا  ار  نیعالم  نآ  دیـسر ، هنوعلم  نآ  شوگ  هب  ناذا  زاوآ  نوچ  دندوب . هدومن  مادـقا  رمخ  برـش  هب  هماّطق 

مجلم نبا  دنتسشن و  دجسم  رد  هب  رفن  ود  هدیـسر ، دجـسم  هب  دترم  هس  نآ  دینک . تیافک  ار  وا  مهم  دیزیخرب و  دیوگیم ، زامن  گناب  یلع 
. داهن دجسم  رد  مدق  هدش ، غراف  ناذا  يادا  زا  نینمؤملا  ریما  دمآرد . نورد  هب 

قرف رب  غیت  میـس  نوعلم  دروخ و  راوید  هب  درک  هلمح  غـیت  هب  مه  نوـعلم  نادرو  دـمآ و  دجـسم  قاـط  رب  اـما  تخادـنا  ریـشمش  نیعل  ثیش 
تسب و مارحا  ریما  ات  درک  ربص  مجلم  نبا  هکنآ : یتیاور  کباحصال 7444224خ0 10 خ . کلال و  هّلل  ۀموکحلا  تفگ : هدز  ریما  نویامه 

. دروآ اجب  لوا  هدجس 
ورمع قدنخ ، برح  زور  هک  دمآدورف  یعضوم  رب  غیت  نآ  ناخروم  قافتا  هب  دروآدورف . ریشمش  یقـش  نآ  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  نوچ 
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هب هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  ینعی  هبعکلا ؛ ّبرب  تزف  تفگ : نینمؤملا  ریما  دـش و  هتفاکـش  نآ  زغم  رـس  ات  دوب . هدز  مخز  دودـبع  نب 
. مدش زیاف  بولطم 

،ص:480 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.« درازگ زامن  مدرم  اب  هدروآ  اجب  تماما  طیارش  هک : دومرف  ار  نسح  ماما  و 

، هتفای فوقو  شلاح  زا  یصخش  تفر و  دوخ  هناخ  هب  ۀنعّللا - هیلع  نادرو - یمظع ، هثداح  نآ  زا  دعب  : » هک تسا  روطـسم  یـصقتسم  رد  و 
هک دندیـسرپ  نینمؤملا  ریما  زا  هدـمآ ، عـمج  مدرم  نوـچ  درب . نوریب  ناـج  کـت 8444224خ0 11 خ  هب  ثیـش  داتـسرف و  خزود  هـب  ار  وا 

: دومرف تسیک ؟ مخز  نیا  براض 
ریشمش حابص  نآ  رد  مجلم  نبا  و  دیآرد . رد  زا  تعاس  نیمه  هک  درک  تراشا  دجسم  تسار  فرط  هب  دنادرگ و  رهاظ  ار  وا  یلاعت  يادخ 

نمحّرلا دبع  تفگ : یـسک ؟ هچ  تفگ : هدـمآ  شیپ  سیق  دـبع  ینب  زا  يدرم  دـیودیم . هفوک  ياههچوک  رد  هتفرگ ، تسد  رب  هدولآنوخ 
. مجلم نب 

صخـش نآ  يرآ . هک  تخادـنا  وا  نابز  رد  یلاـعت  يادـخ  دـیامن ، راـکنا  تساوخ  یـشاب . هدز  مخز  وت  ار  نینمؤملا  ریما  نیعل ، يا  تفگ :
.« دندرب نینمؤملا  ریما  شیپ  هتفرگ ، ار  وا  ات  درک  ربخ  ار  مدرم  هدروآرب  دایرف 

زا حالس  تفر و  دوخ  ّمع  نبا  يارس  هب  هدروخ  مخز  ترضح  هکنآ  زا  دعب  مجلم  نبا  : » تسا روطسم  ءادهّشلا  ۀضور  رد  هک  یتیاور  هب  و 
نآ تفگ و  معن  ياج ال ، هب  نیعل  نآ  يوت ؟ ریما  لتاق  رگم  تفگ : دـید . شوشم  ار  وا  هدـمآرد  ارـس  بحاـص  لاـح  نیا  رد  درک ، زاـب  نت 

يریما دب  نم  رگم  دارملا ، یخا  ای  تفگ : داتفا ، يو  رب  ترـضح  نآ  مشچ  نوچ  دیناسر . نینمؤملا  ریما  رظن  هب  هتفرگ  ار  وا  نابیرگ  صخش 
هن یتخادنا ؟ متایح  رصق  رد  هنخر  یتخاس و  میتی  ارم  نادنزرف  هک  تشاد  نیا  رب  هچ  ار  وت  دومرف : نینمؤملا ! ریما  ای  هّللا  ذاعم  تفگ : مدوب ؟

؟ مدوب هدرک  ییوکین  وت  اب  نم 
يو زا  برش  لکا و  دیرب و  نادنز  هب  ار  تخبدب  نیا  دومرف : هاگنآ  ارودقم . اردق  هّللا  رما  ناک  و  دش . عقاو  هچنآ  دش ، عقاو  اما  یلب ، تفگ :

هک دینزم  يو  رب  ریـشمش  تبرـض  کی  زا  شیب  منک ، تلحر  رگا  میامن و  لمع  وا  اب  دوخ  يار  ياضتقم  هب  منام  هدنز  نم  رگا  دـیرادمزاب .
تاجوز تامّرکم و  تانب  داـجما و  دـالوا و  دـندرب . هناـخ  هب  هدـیناباوخ  یمیلگ  هب  ار  نینمؤملا  ریما  هاـگنآ  هدزن . مخز  کـی  زا  هداـیز  ارم 

بیج دـندیناسر و  يراگنز  کلف  جوا  هب  يرارقیب  هلان و  يراز و  دایرف و  دـندرک ، هدـهاشم  تلاح  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  تارهاط 
. دندینارذگ نابز  درو  لاقم  نیا  لآم  هدز ، كاچ  ییابیکش 

یعابر 9444224خ0 12 خ:
دزوسیم ناوج  ریپ و  لد  وت  قارف  رددزوسیم  ناج  وت  نارجه  شتآ  هلعش 

تعاس هب  تعاـس  ترـضح  نآ  فعـض  دزوسیم و  ناـکم  نوک و  وا  زک  تسا  زوس  هچ  نیادزیریم  رگج  نوخ  وا  زک  تسا  درد  هچ  نیا 
حیاـصن ار  نیماـما  دیـسر ، کـیدزن  تلحر  ناـمز  نوـچ  تفریذـپیم . فعاـضت  تفـص  هظحل  هظحل  مخز  ملا  تفرگیم و  دـیازت  تـمس 

هملک رارکت  هب  دینارذگ و  نویامه  نابز  رب  تایآ  تاباجا  تاوعد  ناشیا  هرابرد  هدیناسر ، میدقت  هب  دنمدوس 
،ص:481 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ماما نمتؤم  يادـتقم  زا  و  تفاتـش . اقب  هضور  هب  اـنف  راد  زا  هدومرف ، زاورپ  ـالاب  ملاـع  هب  شحوتفرپ  حور  غرم  اـت  دومنیم  تبظاوم  دـیحوت 
یـصو ادخ و  یلو  نیا  دـییآ و  نوریب  هناخ  نیا  زا  تفگیم : یفتاه  هک  مدینـش  تبقنم  تیالو  هاش  تلحر  زا  دـعب  هک : تسا  يورم  نسح 

یضترم یلع  وا  یصو  تشذگرد و  یفطصم  دمحم  هک  دیسر  ام  شوگ  هب  يزاوآ  میتفر ، نوریب  هناخ  زا  نوچ  دیارذگ . ام  هب  ار  یفطـصم 
تعباتم دزرو و  ناشیا  تریس  هکره  تفگ : يرگید  درک ؟ دناوت  هک  نییبّنلا  ریخ  تما  ینابهاگن  نید و  تظفاحم  نیا  زا  دعب  تشگ . دیهش 

تقو رد  هکنآ : رگید  تیاور  میتفای و  هدیچیپ  نفک  رد  هتـسش و  ار  نینمؤملا  ریما  هدمآرد ، هناخ  هب  تفای ، نیکـست  زاوآ  نوچ  دنک . ناشیا 
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هناتسآ زا  دیهد و  لسغ  هدیناباوخ  اجنادب  ارم  دیآ ؛ دیدپ  یحول  هناخ  هیواز  زا  میامن ، لقن  ملاع  نیا  زا  نم  نوچ  هک : دومن  تیصو  لاحترا 
ات دیناوخب  ارم  نادـنزرف  هدومن ، عضو  هناخ  نایم  رد  ار  توبات  دـیهن و  توبات  رد  هدرک ، نیفکت  نادـب  ارم  دوش ، رهاظ  طونح  نفک و  هناخ 

دیرادرب توبات  سپ  امش  دزیخرب ، نیمز  زا  نم  توبات  شیپ  نوچ  نیـسح . رابکی  درازگ و  زامن  نم  رب  نسح  رابکی  دننک و  دوخ  ردپ  عادو 
نفد ناکم  نامه  رد  ارم  دیآ ، دیدپ  جاس  زا  یتوبات  اجنآ  زا  دـینک و  رفح  ربق  دـیراذگب و  اجنآ  ارم  دـیآ ، نیمز  رب  توبات  رـس  هک  اجره  و 

.« دییامن
اب دوب  هدنام  یقاب  نیلـسرملا  دّیـس  كرابم  ندـب  زا  هک  يروفاک  نینمؤملا  ریما  : » هک تسا  روطـسم  نینچ  باطخلا  لصف  رد  دـیوگ : فلؤم 

: هک تسا  روطـسم  هّمغلا  فشک  ریّـسلا و  بیبح  ءادهّـشلا و  ۀضور  رد  و  دیلامب ». نم  ندب  رب  ار  نآ  دومرف : تلحر  تقو  رد  تشاد و  دوخ 
یلع ءاسّنلا و  ةدّیس  هب  لاقثم  لهچ  دنتشاد ، هاگن  دوخ  يارب  زا  لاقثم  تسیب  رورس  نآ  دوب ؛ هدروآ  تشهب  زا  روفاک  لاقثم  تصش  لیئربج  »

.« دیلام دیهاوخ  دوخ  ندب  رب  لاحترا  ماگنه  هک  دومن  تیصو  هدرک ، تمحرم  یضترم 
فاوط فاـطم  ـالاح  هک  یعـضوم  نیمه  هب  فرـشا  فجن  رد  بش  نآ  رد  مه  هدومن ، لـمع  هدومرف  بجوـم  هب  ماـظع  دـالوا  دوـصقملا ، »

هک دـنتخاس  راومه  نیمز  اب  ار  ربق  عضوم  تیـصو ، بجوم  هب  دـندینادرگ و  نوفدـم  شرهطم  دـسج  تسا ، ملاع  فانکا  فارطا و  قیالخ 
اسرطع و دقرم  هب  مدرم  ندربیپ  ببس  و  دوبن . فقاو  سکچیه  تیب - لها  همه  زا  ریغ  دیشّرلا - نوراه  نامز  ات  دنباین و  عالطا  نآ  رب  ادعا 

ریما نفدـم  هک  یعـضوم  هب  ناـج  میب  زا  دـنچ  ییوهآ  درکیم و  راکـش  نیمزرـس  نآ  هب  يزور  نوراـه  هک : دـش  ناـنچ  اـسآتنج  دهـشم 
، هدش بجعتم  تروص  نیا  هدهاشم  زا  نوراه  دندرواین . بناجنادب  ور  دندادرس ، ناشیا  رب  ار  ناگس  غرچ و  دنچره  درب . هانپ  دوب  نینمؤملا 
هک هدیـسر  نینچ  ام  هب  ناردـپ  زا  تفگ : يریپ  شیتفت ، مسارم  میدـقت  زا  دـعب  ّرـس 0544224خ0 13 خ . نیا  زا  دومن  راسفتـسا  راضح  زا 

اجب راونـالا  ضیاـف  رازم  فاوط  مزاول  هدرک ، راکـش  كرت  نوراـه  مرجـال  تسا . نوفدـم  ماـقم  نیا  رد  ردـیح  نینمؤملا  ریما  رّهطم  دـسج 
.« دروآ

،ص:482 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
: هک درک  یحو  مالّسلا - هیلع  حون - هب  هناحبس  قح  : » هک تسا  روطسم  ضایّرلا  ةرهز  رد  و 

: تفگ حون  دنام  یقاب  حول  هس  نوچ  دوب ، رومأم  هک  یحاولا  زا  تخاس . یتشک  حون  زاسب و  یتشک 
ار حول  هس  نیا  دش ، دهاوخ  دوجوم  نامّزلا  رخآ  رد  تسا و  یتسود  مان  یلع  حون ، يا  هک : دمآ  یحو  ار ؟ حول  هس  نیا  منک  هچ  ادنوادخ ،

نیمه رد  تیـصو  مکح  هب  سپ  ربـق . نیا  تراـیز  هب  ار  هکئـالم  مینکیم  رما  هک  یتـسرد  هب  هنب و  يو  رد  هدـنک ، هرفح ، عـضوم  نـالف  هـب 
.« دنتخاس روتسم  ار  كرابم  ربق  رس  دندرک و  نفد  دندوب  هدومرف  هک  هدعاق  نامه  هب  تسا  روهشم  فجن  هب  الاح  هک  عضوم 

. وا تحارج  زا  مدیـسرپ  توـم و  ضرم  رد  نینمؤـملا  ریما  رب  مدـمآرد  : » تفگ هک  تسا  يورم  رمع  نب  بیبـح  زا  سدـقلا  تاـحوتف  رد  و 

. دیـسر ریما  شوگ  هب  موثلک  ّما  هیرگ  زاوآ و  اـنثا  نیا  رد  امـش . زا  منکیم  تقراـفم  تعاـس  نیا  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  بیبـح ، يا  دوـمرف :
؟ نینمؤملا ریما  اـی  ینیبیم  هچ  متفگ : نم  دـیوگ : يوار  دـنیبیم . وت  ردـپ  هچنآ  ینیبب  رگا  ینکن  هیرگ  هک  مسق  ادـخ  هب  رتخد ، يا  تفگ :

ردارب تسا  نیا  دنهدیم و  تداهش  تینهت  ارم  دناهداتسیا و  یضعب  بقع و  رد  یـضعب  ار  ناربمغیپ  ینامـسآ و  ياههتـشرف  منیبیم  تفگ :
یتسرد هب  هن . ترخآ  هار  هب  مدق  هیف . تنا  اّمم  کل  اریخ  کماما  ّناف  مدقا  هک : دیامرفیم  نم و  دزن  تسا  هتـسشن  هک  یفطـصم  دّمحم  نم 

، هدـیبلط ار  مجلم  نبا  مالّـسلا - هیلع  نسح - ماما  نینمؤملا ، ریما  لاقتنا  زا  سپ  هک : تسا  لقن  ییوا . رد  وت  هچنآ  زا  تسا  رتهب  وت  شیپ  هک 
لیم رفعج 1544224خ0 14 خ  نب  هّللا  دبع  هدز و  يو  رب  ریـشمش  برـض  کی  مامه  ماما  یلب . تفگ : ياهتـشک ؟ ار  ریما  هک  ییوت  تفگ :

، هدیچیپ ییایروب  رد  ار  موئشم  نآ  موش  دسج  هعیش  زا  یهورگ  دیربب و  شنابز  هدرک ، عطق  شیاپ  تسد و  یتیاور  هب  دیشک و  شمشچ  رد 
.« دنتخوسیم

ةودـق نکیل  دـش ؛ ثعاـب  هماّـطق  ریما ، لـتق  رب  ار  مجلم  نبا  هک : تسا  لوقنم  ءادهّـشلا  ۀـضور  زا  ریّـسلا و  بیبـح  زا  هچرگا  دـیوگ : فلؤم 
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هچنانچ دـیناسر ؛ تداهـش  هجرد  هب  ار  نینمؤملا  ریما  مجلم  نبا  هیواـعم ، هتفگ  بجوم  هب  هک  هدومن  قیقحت  نینچ  یئانـس  میکح  نیقّقحملا 
. هتخاس موظنم  ۀقیقحلا  ۀقیدح  رد  ار  نومضم  نیا 

: يونثم
نیرفن تنعل و  راوازس  نآنیدیب  گس  نآ  مجلم  رسپ 

مور بهار  رتراسنوگن ز  نآموئشم  نآ  قشاع  تشگ  ینز  رب 
وا قیاع  هنایم  ردنا  رفکوا  قشاع  تشگ  وچ  سلفم  درم 

ناوج بوخ و  رادلام و  معنمنایفس و  وب  لآ  نز ز  نآ  دوب 
هابت راک  هلمج  تشگ  ارو  رمهاگآ  هیواعم  ّرس  نیا  زا  تشگ 

دوش  لالح  ارت  نز  نینچنیادوش  لامک  اب  وت  راک  : » تفگ
یلع نوخ  هّرح  نیباک  تسهیلدریش  شیوخ  راک  رد  وت  رگ  ،ص:483  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رادقم نم  دزن  هب  ییازفبراک  نیز  ملد  ینک  غراف  وت  رگ 
بیسآ ارت  یسک  دناسرنبیز  تنیز و  رازه  اب  ارت  نز 

« ناسآ نم  راوج  رد  ییزبنآ  زا  سپ  مهد ، ارت  بکرم  بسا و 
ینحم ناهج  رد  دنکفا  ردناینز  قشع  رهب  ربدم ز  درم 

یلع لتق 2544224خ0 15 خ  وچمه  دیزگب  هریخیلدگنس  لهج و  لصا  نانچنآ 
راک نیا  ِیپ  زا  هفوک  رد  تفررادقمیب  راسکاخ  نانچنآ 

دنتفهنن چیه  هنتف  نینچنیادنتفگ  یلع  اب  هلمج  ربخ  نیا 
شُهب درم  باوج  سپ  ناشدادشکب  ریگب و  ار  لاعفادب  نیک 

!« شیپ زا  يو  یعس  تسهدرکن  سکشیوخ  لتاق  لتق  هب  کحیو  : » تفگ
دجسم رد  تفر  هنیدآ  بشدج  ِرس  زا  یظافحیب  نانچنآ 

زارف هب  ار  هتفخ  تفایرد  تفرزامن و  ِرهب  رحس ز  ردیح  ریم 
« دربهر نیا  زا  َور  تسزور ، ِهاگدرم  يا  : » تفگ دید  هتفخ  ار  درم 

راک ِیپ  زا  تسشن  دّصرتمرادیب  نوچ  تشگ  باوخ  زا  هلفس 
لوغشم دش  زامن  ردنا  هکنوچلوتب  تفج  درم ، رازفارس  نآ 

تشکب 3544224خ0 16 خ درم  تخس ، مخز  نادب  هکتشپ  زا  شدز  کبس  مخز  تفر و 
دیردب 5544224خ0 17 خ شنکدب  درم  هدرپدیسر  زارف  فرط  ره  زا  یقلخ 

لاؤس هدروخ  مخز  ریم  وزا  درکلاح  رد  ار  درم  دنتفرگرب 
رارقا نتشیوخ  ظفل  رب  درک  »؟ راک نیا  ارت  رم  دومرف  هک  : » هک

« دوس درادن  نونک  مدرک ، راکدومرف  هیواعم  نیا  ارم  : » هک
ناج منهج  يوس  ار  وا  تفرنآ  زا  سپ  ار  درم  دندرک  هلثم 

ببـس روکذـم  باتک  رد  ۀـمحّرلا - هیلع  یئانـس - میکح  زین  و  تسیچ ؟ دوخ  نیا  بر  ای  تسا  ملح  هچنیاتسیزنب  نامداش  دومرف  هکنآ  و 
تنب هدـعج  هیواـعم ، دـیکأت  هغلاـبم و  هب  هک  تسا  نیا  شلآـم  هک  هدرک  مظن  ار  هیلع - هّللا  ناوـضر  نسح - نینمؤـملا  ریما  نتفاـی  تداـهش 

رایتخا ربانب  فلؤم  دـمآرب . نهد  زا  هدـش ، هراپ  دـنچ  داتفه و  دـص و  شکرابم  رگج  هچنانچ  داد ؛ رهز  دوب ، نسح  ماـما  هجوز  هک  ثعـشا 
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. دشاب کش  بابرا  ههبش  عفر  ات  دیامنیم  موقرم  تایبا  نآ  زا  یتیب  دنچ  راصتخا ،
: يونثم

مشیپ  هدش  نیقی  میوگ  هچنآمشیدنا  هک  زا  نم  میوگب  قح 
نف هب  فرص  رهز  داد  ارو  هکنزدب  نآ  ثعشا  تنب  هدعج  ،ص:484  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

رکش وچ  بل  زا  تخادنا  ردبرگج  هراپ  دنچ  داتفه و  دص و 
يوک ِرب 6544224خ0 18 خ  ار  درم  داتسرف  هکيوج  بل  رب  يوبس  نز  نیمز  رب 

؟ فولأم مرد  وا  زا  تفریذپ  هکفوقو  ياج  تسین  هک  رهوگ  ّرز و 
دیسر دنه  ياهثاریم  هکدیراورم ز  دقع  دنچ و  ییؤلؤل 

مداتسرف مدیشخب و  وت  هبمداد  ارت  رم  دقع  وکن  نیاک 
ینک مانکین  وت  ار  نتشیوخینک  مامت  ار  لغش  نیا  وت  رگ 

ینت ناج و  يرتخد و  ارم  رمینز  هب  مهد  ارت  رم  رسپ  هب 
یماکدوخ ناهج ز  رد  رتب  هچیماندب  دربب  دوخ  اب  تفر و 

شاهیواز تسا  هیواه  رد  هکناوشاهیواعم  نیمه  یناد  هکنآ 
ازج زور  هب  ات  داب  نسح  هبيادخ  راب  نیرفآ  رازه  دص 

هک هدومن  موقرم  ةّوبّنلا  دهاوش  رد  یماج  نمحّرلا  دبع  اّلم  یمان ، ققحم  زین  تنعل و  وا  مصخ  ناج  رب  دابترـسح  مغ و  نیردـنا  دادـب  ناج 
نوچ : » هک تسا  روطسم  ءافّصلا  ۀضور  میـس  رتفد  رد  و  داد ». رهز  ار  نسح  ماما  هیواعم  هدومرفب  نسح  ماما  هجوز  : » هک تسا  نآ  روهـشم 

هک تسنادیم  قیقحت  هب  دناوخ و  وا  تعیب  هب  ار  قافآ  فراعم  ریهاشم و  دنادرگ و  دهعیلو  ار  دیزی  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  رطاخ  ار  هیواعم 
نب ناورم  هشیدـنا  ریبدـت  هدروآ و  زور  هب  اهبـش  ماما  عفد  رکف  رد  مرجال  دـش ، دـهاوخن  یّـشمتم  نسح  نینمؤملا  ریما  دوجو  اـب  هیـضق  نیا 

هدعج هب  ار  لیدنم  نیا  تفگ : دینادرگ ، وا  بوحصم  دولآرهز  یلیدنم  داتـسرف و  هنیدم  هب  دوب  نیخیـش  ادخ و  لوسر  دیرط  هک  ار  مکحلا 
هیواعم دنک ، لاقتنا  ترخآ  ملاع  هب  وا  يزاسكاپ و  لیدنم  نیا  هب  ار  نسح  دوجو  ترشابم ، زا  دعب  وت  رگا  وگب  وا  اب  ناسر و  ثعـشا  تنب 
روکذم بجوم  هب  ات  تفیرفب  ار  هدعج  هتفر ، هنیدم  هب  وا  هدومرفب  ناورم  دشک . دـیزی  جاودزا  کلـس  رد  ار  وت  هداد ، وت  هب  مرد  رازه  هاجنپ 

، دومن يور  هلیاه  هعقاو  نیا  نوچ  و  دیمارخ . نانج  سیدارف  هب  شحور  دهاش  درک ، تیارس  ماما  ياضعا  مادنا و  هب  رهز  نوچ  دومن . لمع 
تنب دیابیم  افو ، دعو  اذا  میرکلا  مکح : هب  دـنبلد ، دـنزرف  يا  تفگ : دـیزی  دوخ  هدـید  رون  اب  هداتـسرف ، هدـعج  هب  مرد  رازه  هاجنپ  هیواعم 

ار هک  تشاد و  ناوت  عقوت  ییوکین  ریخ و  هچ  يو  زا  درکن ؛ افو  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اب  هدـعج  تفگ : دـیزی  يرآ . حاکن  دـیق  رد  ار  ثعـشا 
»؟ دشاب يو  تبحاصم  تلصاوم و  تبغر 

هنس روهش  رد  : » هک دنکیم  لقن  هنیفّـسلا  لماک  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  رد  وربا و  ظفاح  خیرات  زا  لوا  دلجم  رد  ریّـسلا  بیبح  بحاص  و 
تهج نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  نوچ  نیسمخ ، هّتس و 

،ص:485 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
ریبز هّللا  دبع  رکب و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  رمع و  نب  هّللا  دبع  و  ههجو - هّللا  مرک  یـضترملا - یلع  نب  نیـسح  تفر و  هنیدم  هب  دیزی  تیعبت 

. داشگ يو  رب  ضارتعا  تمالم و  نابز  هشیاع  دیناجنر ، ار 
تهج هب  ار  هشیاع  هداـهن ، نآ  يور  رب  یـسونبآ  یـسرک  هدیـشوپ و  كاـشاخ  هب  ار  نآ  رـس  هدـنک ، یهاـچ  شیوخ  هناـخ  رد  هیواـعم  سپ 

.« تفر هنیدـم  زا  هدرک ، طوبـضم  گنـس  هب  ار  هاچ  رـس  هیواعم  داتفا . هاچ  رد  هرابکی  هشیاع  هدـناشن ، یـسرک  نآ  رب  هدومن ، بلط  تفاـیض 
. دهدیم ربخ  هلیاه  هعقاو  نیا  زا  زین  یئانس  میکح  هکنانچ 
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: يونثم
یغای نآ  نتشک  هب  دیهش و  دشیغاط  نآ  تسد  هب  مه  تبقاع 

هب اهنع - هّللا  یـضر  هشیاع - هآ  دود  رخآ  دـیوگ : هروطـسم  تامدـقم  ربانب  ناوخم  درم  وت  ار  درم  دـنکبناسنیز ، یفطـصم  تفج  اـب  هکنآ 
: هک تسا  روطسم  یفوک  مثعا  خیرات  رخاوا  رد  هچنانچ  داتسرف ؛ دوب  نیعم  وا  يارب  هک  یلحم  هب  هدیسر  هیواعم 

وا ياـهیوم  دزب و  شیور  هب  بآ  راـخب  تسیرگنورف ، هاـچ  نآ  رد  دوب . یهاـچ  اـجنآ  رد  دـمآ و  نوریب  تجاـح  ياـضق  هب  هیواـعم  یبـش  »
زور رگید  داتفا و  شوهیب  هدمآ ، دوخ  هاگباوخ  هب  هلیح  رازه  هب  هکنانچ  دش ؛ روجنر  بارخ و  تخس  داتفا و  هوقل  تلع  ار  وا  تساخرب و 

. تسیرگب هدش  گنتلد  هدنام ، اهنت  نوچ  دنتفریم . هدرک  اعد  دندمآیم و  شتدایع  هب  جوفجوف  هتفای ، ربخ  نامدرم 
روهقم سفن  یموش  زا  مدوب و  رداق  نآ  رب  هک  دوب  ریخ  ياـهراک  یـسب  هکنآ  يارب  تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  دـنتفگ : ار  وا  هدـمآرد  ناـمدرم 
هداشگ هتـسویپ  هک  هدش  رهاظ  نم  زا  يوضع  رب  تلع  نیا  هکنآ  رگید  مروخیم و  ترـسح  میرگیم و  دوخ  لآمتمادن  لاوحا  رب  مدرکن .

يدع و نب  رجح  متفرگ و  ملظ  بصغ و  هب  هتسناد  هدید و  وا  زا  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  قح  ببـس  هب  نم  رب  الب  همه  نیا  تشاد و  دیاب 
زا همه  نیا  نم  درک و  یقـالم  لـجاع  تبوقع  هب  ارم  دـینادرگ و  لزاـن  هناحبـس  قح  نم  رب  ـالب  نیا  نیارباـنب  متـشک ؛ ار  وا  باحـصا  ریاـس 

تابراحم تاکرح  نیا  رب  ارم  دـیزی  یتسود  اما  متفریم . تسار  هار  هب  نم  يدوب ، وا  یتسود  هنرگا  منیبیم . دـیزی  دوخ  هدـید  رون  یتسود 
ناـشیرپ و ياـهباوخ  بش  ره  دوـب و  هتـشگ  یلوتـسم  وا  رب  تلع  نآ  و  تسیرگب . تسود  دـیدنخ و  نم  رب  نمـشد  زورما  مرجـال  تـشاد ،

شیپ زا  شیب  دومنیم و  بلط  بآ  هدش  باتیب  تفگیم ، لیاطال  نایذـه و  تقو  رثکا  دیـسرتیم و  هظحل  ره  نآ  زا  دـیدیم و  هدـیروش 
هب زور  ود  زور و  کی  هکناـنچ  دـمآیم ؛ یـشغ  ار  وا  تقو 7544224خ0 19 خ  هب  تقو  تفاـییمن و  نیکـست  یگنـشت  دروخیم و  بآ 
هچ يدع  نب  رجح  وت  اب  ارم  بلاطیبا و  نب  یلع  يا  مدرک  فالخ  وت  اب  ارچ  هآ  یتفگ : دنلب  زاوآ  هب  يدمآ  شوه  هب  نوچ  دـنامیم ، یـشغ 

.« دوب برطضم  لکش  نیا  رب  متشک ؟ ار  وت  قحان  ارچ  قحلا  نب  ورمع  يا  دوب ؟ هداتفا 
،ص:486 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

هک تسا  هشیاع  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  تداـع  قراوخ  زا  یکی  زین  نیا  هک  دـش  هتـشون  نیارباـنب  لـقن  نیا  دوصقملا ،
نوچ هک  دسیونیم  رتشیپ  هچنانچ  هدـش ؛ مامت  لقن  نیمه  هب  روکذـم  خـیرات  هک  دـنامن  یفخم  و  هتفر . ملاع  زا  لیبس  نیا  هب  ناشیا  يودـع 

درک و نینمؤملا  ریما  ار  نوعلم  نآ  باـطخ  دومن و  تعیب  دوخ  لوا  هدرک ، عمج  ار  ناـمدرم  دومن و  بلط  ار  دـیزی  دـمآ ، شوه  هب  هیواـعم 
هدومحم هعومجم  نیا  رد  نیا  رب  هدایز  يریغ  لاوحا  هک  دـیاین  شوخ  زین  دوب و  لصفم  نوچ  دـندرک . تعیب  وا  اب  ات  دومرف  ار  نامدرم  همه 

هب ار  هروکذم  بتک  دسر ، رطاخ  هب  ناجلخ  هروطسم  تالاقم  رد  ار  یـسک  رگا  دومن . راصتخا  هملک  دنچ  نیمه  هب  هیلع  ءانب  دنادرگ ، تبث 
َُهل َّدَعَأ  َو  ُهَنََعل  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  : » همیرک هیآ  مکح  هب  دیامن و  هعلاطم  هدروآ ، تسد 

ینام 9544224خ0 ثیدح  ادرد و  وبا  تیاور  هب  لوا  ثیدـح  هک  يوبن  ثیدـح  ود  نیا  ياضتقم  هب  8544224خ0 20 خ و  ًامیِظَع » ًاباذَع 
.« ادّـمعتم انمؤم  لتقی  نم  اکرـشم و  تام  نم  ّالا  رفغی  نا  هّللا  یـسع  بنذ  ّلک  تفگ : لوسر  : » هک تسا  روطـسم  یئاـسن  حیحـص  رد  21 خ 

ۀملک رطـش  نمؤم  لتق  یلع  ناعا  نم  : » تفگ هک  تسا  يورم  هریره  وبا  زا  هجام  نبا  حیحـص  رد  مود ، ثیدـح  رد  0644224خ0 22 خ و 
درامـش و نوریب  مالـسا  لـها  هریاد  زا  ار  لوـسر  هرّهطم  لـها  هجوز  تیب و  لـها  هدنـشک  هّللا » ۀـمحر  نم  سیآ  هنع  نیب  اـبوتکم  هـّللا  یفل 

. دراگنا كرشم  کشیب 
: يونثم

نبا هب  روهـشم  دـمحم ، نب  نسح  مساقلا  وبا  زا  سدـقلا  تاحوتف  رد  تشادـن و  يدوس  یبن  يور  ندـیدتشادن  يدوبهب  هب  يور  وا  هکنآ 
: هک تسا  لوقنم  افولا 

هّبج یبهار  مدـید  هتفر ، نوچ  میهاربا  ماـقم  هب  کـیدزن  مدرک . هدـهاشم  بیرغ  بیجع  ترثـک  هک  مدوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  يزور  »
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دوخ هعموص  رد  يزور  هک : دـنکیم  تیاکح  هتـسشن ، روکذـم  ماقم  ربارب  رد  لـکیه  يوق  هرواـحم . شوخ  تیاـغ  هب  دراد و  ربرد  یفوص 
یگنـس رب  ایرد  رانک  رد  هدمآ  دورف  اوه  زا  باقع  تروص  هب  گرزب  یغرم  مدید  هاگان  هتـسب ، قلخ  يور  رب  دش  دمآ و  رد  مدوب و  هتـسشن 

قیرط نیمه  هب  درک . زاورپ  هتخادـنا  راقنم  زا  لوا  عبر  هب  بیرق  یناسنا  ندـب  عبر  دـمآ  زاب  دومن . زاورپ  هدرک  یق  ناـسنا  ندـب  عبر  هتـسشن ،
هاگان درک . ناریط  هتـشاذگ ، گنـس  نادب  ار  ناسنا  ندب  مامت  ات  درک  زاورپ  هدرک ، یق  یناسنا  ندـب  عبر  هبترم  ره  هدـمآ ، دورف  هبترم  راهچ 

رد غرم  نآ  هک  درکیم  هاگن  دوخ  رد  هتـساخرب  رظنمهیرک  يدرم  دش . تسرد  یناسنا  رکیپ  هتفرگ ، مایتلا  رگیدـکی  اب  ندـب  وزج  راهچ  نآ 
رایـسب بارطـضا  ندب  یقاب  دوبریم و  شندب  زا  عبرعبر  هعفد  راهچ  هب  نینچمه  درک و  ناریط  هدرک  ادـج  شندـب  زا  یعبر  راقنم  هب  دیـسر 

مدـش و رکفتم  تیاهنیب  هعقاو  نیا  زا  مدـنام و  بجعتم  تیاغ  هب  هنیاعم  نیا  زا  نم  درب . هدرک  زاورپ  هدرب ، ورف  ار  شندـب  مامت  اـت  دومنیم 
تسرد شیاضعا  دوب و  هتساخرب  صخش  نآ  هک  یتقو  شاک  هک  مدروخ  رایسب  فسأت 

،ص:487 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
قباـس روتـسد  هب  غرم  ناـمه  هک  مدـید  هاـگان  تسیچ ؟ میظع  باـقع  میلا و  باذـع  هجو  تسیک و  يو  هک  مدرکیم  لاؤـس  وا  زا  هتـشگ ،

لاوـحا زا  مدـیناسر و  وا  هـب  ار  دوـخ  هدوـمن ، لاجعتـسا  نـم  دـیبسچ . مـه  هـب  دـش و  ماـمت  صخــش  نآ  ندـب  يازجا  اـت  درک  یق  عـبرعبر 
: تفگ مدیسرپ . شلآمتمادن 

نم رب  ار  غرم  نیا  یلاعت  يادخ  زور  نآ  زا  ماهتخاس . دیهـش  ار  نامزلا  رخآ  لوسر  یـصو  هک  مدآ  دالوا  نیرتدب  ممجلم ؛ نب  نمحّرلا  دـبع 
موشیم هدنز  نوچ  دنکیم ؛ یق  هدرک  ادج  رگیدکی  زا  نینچ  ارم  هعفد  دنچ  زور  ره  هتـشاد و  راتفرگ  ینیبیم  هک  باذع  نیدب  هتـشامگ و 

.« دشکیم يراوخ  نیدب  ارم  زاب 
تامارک تالامک و  بقانم و  لیاضف و  زا  هچنآ  دانامن و  هدیشوپ  راگزور  نافصنم  رارسا و  نافقاو  ریونت  دیشروخ  ریمـض  رب  دیوگ : فلؤم 

. نارکیب رحب  زا  ياهحشر  نایاپیب و  راونا  زا  تسا  ياهعمل  هدیدرگ ، مقر  هتسکش  ملق  موقرم  هدومحم  هعومجم  نیا  رد  تانیاک  دّیس  یصو 
يو لیامشیب  ناشن  تغالب  ياحصف  روشنم  تسین و  نایب  تحاصف  ياغلب  رودقم  لاعتم  دزیا  هدیزگرب  نآ  لامک  فاصوا و  هلمج  نییعت  و 

راصتخا دومن ، راهظا  راثآ  عیدب  هماخ  هک  يرادقم  نیاربانب  درک ؛ ناوت  نآ  ياصقتسا  نایب  ریرحت  هب  ای  نابز  ریرقت  هب  هک  تسا  رتشیب  نآ  زا 
. تفای
: تیب

: مظن تسا  نادنچدص  هک  میتفگن  چیه  نانچمهنادرم  ریما  فاصوا  رد  میتفگ  هچره 
لاس هس  برق  رد  همان  نیا  دش  متخلاعت  ّقح  ضیف  میارآ ز  رکش 

نیمالا حور  دش  وت  زا  زومآشنادنیقیلا  ملع  ملاع  باتفآ 
هدمآ ینادواج  مزب  عمشهدمآ  یناعم  لها  هلبق 

تستدحو هاگراب  ات  امنهرتسترثک  ناهج  ناج  وا  مسج 
ناج سنا و  ياوشیپ  اسآرضخناهج  ود  نسح  تآرم  رسهبرس 

تسملاع حیسم  هّللا  ِحورتسمدآ  حور  يازفاحور  حار 
هدمآ ناس  یفسوی  رس  ات  ياپهدمآ  ناناج  يوهآ  زا  هفان 

نید رون  جنگ  باب  دیلک  مهنیقی  روگنا  بآ و  مه 
غایا ار  تبحم  يابهص  تسهغارچ  دشاب  ار  قشع  ناورهر 

نیا تسینّابر  رارسا  رهظمنیا  تسیناحبس  راونا  علطم 
تسلفحم ناور  شخبینشورتسلد  ناج و  هناختولخ  عمش 
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تسافطصم ثیدح  ریسفت  هلمجتساده  هار  لعشم  رس  ات  ياپ 
زادگ  لد  ياهلفس  شیاهرطسزار  غاب  ياههچنغ  شیاهفرح 

ناج کلم  نامسآ  موجن  لبناهج  مدرم  مشچ  شیاههطقن  ،ص:488  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هدمآ بیرال  هاش  میمش  ابهدمآ  بیغ  نشلگ  زا  میسن  نیا 

حور رارسا  وا  تاذ  زا  فشکنمحور  راونا  ناهج  رب  علاط  هتشگ 
هدمآ لماک  ّرس  ار  نابلاطهدمآ  لد  هلجح  زا  يدهاش 

شرب رد  نآرق  ریسفت  تعلخشرس  رب  تیالو  ماعنا  جات 
نامز رخآ  مدرم  ياوشیپناهج  نیا  ناقشاع  يابرلد 

لایخ زا  نوریب  تسازفاحور  هکلبلامک  خرچ  رب  تساتکی  روخ  وچمه 
ازس دمآ  راقفلاوذ  ار  نادساحامنهر  ناحبس  هب  ات  ار  ناتسود 

مقر يدرک  شوخ  همان  نیا  رسهبرس  « ملق نیکشم  یفشک   » يا ابحرم 
بان ياهرُد  یسب  ملاع  رد  تخیرباحس  نوچ  مد  ره  وت  نیکشم  کلک 

نمچ رد  لگ  نایب  زا  يدنافکشبنخس  کلم  وت  هزاوآرپ ز  يا 
یتخادنا ناهج  ود  رد  یشروشیتخادنا  ناج  کلم  رد  یشزوس 

لاعت قح  زا  رظن  کی  دیاب  کیللاح  يور  زا  ام  میهاوخ  یتلاح 
صاخ ]؟...[ ماع و  عبط  لوبقم  دوش  ات 

یفرطلا 1273 م م م رفص  هام  هرق  خیرات  هب  تفریذپ  عابطنا  ناخ  یلق  هللا  هاج  یلاع  هناوخراک  رد  باتکلا  ۀمت  مالسلا  تیحت و  انم  یتبلل 
،ص:489 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

اهتشونیپ

______________________________

.« تفای یهاوخن  يرییغت  ادخ  تنس  رد  و  : » هیآ 23 ( 48  ) حتفلا هیآ 62 ؛ ( 33  ) بازحالا خ - ( 1  ) 6534224خ0
تسود يارب  الب  [. » نومضم نیمه  اب   ] ص 205 ج 4 ، مولعلا ؛ ءایحا  ص 523 ؛ ج 9 ، نیقّتملا ؛ ةداّسلا  فاحتا  کن : خ - ( 2  ) 6534224خ0

.« تسالط يارب  شتآ  هکنانچمه  تسادخ ،
. دّکؤم مب : هخسن  رد  خ - ( 3  ) 6534224خ0

.1461 تیب : مود ، رتفد  نوسلکین ) ( ؛ يونعم يونثم  خ - ( 4  ) 8534224خ0
. ياسؤر مب : هخسن  رد  خ - ( 5  ) 8634224خ0

. دش هدوزفا  مب  هخسن  زا  خ - ( 6  ) 6734224خ0
.2900 تیب : مشش ، رتفد  نوسلکین ؛)  ) يونعم يونثم  خ - ( 7  ) 8734224خ0

. ددم ار  مب : هخسن  رد  خ - ( 8  ) 5834224خ0
.2414 تیب : لوا ، رتفد  نوسلکین ؛)  ) يونعم يونثم  خ - ( 9  ) 1934224خ0

. وت نارای  هن  تسوت و  يارب  هن  تسادخ و  نآ  زا  تموکح  خ - ( 10  ) 4934224خ0
. کت هب  مب -: هخسن  رد  خ - ( 11  ) 7934224خ0
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. مظن نامه : خ - ( 12  ) 2044224خ0
. دومن ینعم  نیا  ّرس  نامه : خ - ( 13  ) 6044224خ0

. هنع هّللا  یضر  راّیط - نامه +: خ - ( 14  ) 0144224خ0
. نوخ لتق  نامه : خ - ( 15  ) 4144224خ0

: نامه خ - ( 16  ) 4144224خ0
رطضم  دش  تخس  مخز  نادب  هکرس  رب  دز  کبس  یمخز  تفر و 

. دیدب هداتس  ار  يورهیس  نآ  نامه : خ - ( 17  ) 4144224خ0
. هب وت  نامه : خ - ( 18  ) 7144224خ0

. تعاس هب  تعاس  نامه : خ - ( 19  ) 4244224خ0
دوب و دهاوخ  هراومه  نآ  رد  هک  تسا  منهج  وا  رفیک  دـشکب ، دـمع  هب  ار  ینمؤم  سکره  و  : » هیآ 93 ( 4  ) ءاسّنلا خ - ( 20  ) 5244224خ0

.« دزاس هدامآ  گرزب  یباذع  شیارب  دنک و  شتنعل  دریگ و  مشخ  وا  رب  ادخ 
. ینام ثیدح  مب -: هخسن  رد  خ - ( 21  ) 5244224خ0

ار ینمؤم  دمع  هب  هک  یسک  دریمب و  كرش  هب  هک  یسک  رگم  دزرمایب  دیاشخبب و  دنوادخ  ار  یهانگ  ره  اسب  هچ  - » خ ( 22  ) 5244224خ0
.« دشکب

،ص:491 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ححصم عجارم  یسانشباتک 

.1370 ریبک ، ریما  نارهت ، مجنپ ، پاچ  نامزلا ؛ عیدب  رفنازورف ، يونثم ؛ ثیداحا 
1980 م. رکفلا ، راد  توریب ، 6 ج ، ط 2 ، دمحم ؛ دماح  وبا  یلازغ ، نیدلا ؛ مولع  ءایحا 

.1365 - 1364 یمالسا ، داشرا  ترازو  نارهت ، یقت ؛ دمحم  يرفعج ، يونثم ؛ تایبالا  فشک  ایرد ؛ هب  ایرد  زا 
ححصم عجارم  یسانشباتک  نتم 491  یفشک  يوضترم ، بقانم  . 1989 توریب ، نییاّلم ، ملعلا  راد  8 ج ، نیدلا ؛ ریخ  یلکرز ، مالعالا ؛

.1358 توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  يراحبلا ؛ یممحلا  میهاربا  نب  لیعامسا  هّللا  دبع  یبا  ریبکلا ؛ خیرّات 
.1387 توریب ، 11 ج ، یبرعلا ، باتکلا  راد  دمحا ؛ نیسحلا  دبع  ینیما ، ریدغلا ؛

ق. 1406 ه . توریب ، ۀفرعملا ، راد  4 ج ، هّللا ، دبع  یبا  ظفاح  ماما  يروباشینلا ، مکاحلا  كردتسملا ؛
./ 1403 ه یلمرعلا ، ثاّرتـلا  ءاـیحالا  راد  توریب ، ط 3 ، ج ،  110 رقاب ؛ دمحم  یـسلجم ، راهطالا ؛ ۀمئالا  رابخا  رردـل  ۀـعماجلا  راونالا  راحب 

1983 م.
.1368 یمزراوخ ، نارهت ، موس ، پاچ  نیسحمالغ ؛ یفسوی ، حیحصت  يدعس ؛ ناتسوب 

.1346 راّوز ، نارهت ، دمحم ؛ یمالعتسا ، حیحصت  نیدلا ، دیرف  يروباشین ، راطع  ءایلوالا ؛ ةرکذت 
ق. ه . ، 1398 نارهت ، قودصلا ، ۀبتکم  رفعج ؛ یبا  قودص  خیش  یمقلا ، هیوباب  نبا  قودص ؛ دیحوت 

(. ررکم ياهپاچ  دیدجت  و   ) 1320 راّوز ، نارهت ، ینغ ؛ ینیوزق - حیحصت  ظفاح ؛ ناوید 
هاگـشناد مود ، پاـچ  10 ج ، نامزلا ؛ عیدـب  رفنازورف ، حیحـصت  یخلب ؛ دـمحم  نیدـلا  لالج  يولوم ، سمـش ؛) تاـیلک  سمـش -(  ناوید 

. ریبک ریما  نارهت ،
(. اتیب  ) يرهچونم نارهت ، مود ، پاچ  فیفع ؛ ناریسع ، حیحصت  ینادمه ؛ تاضقلا  نیع  تادیهمت ؛) قیاقحلا -(  ةدبز 
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ق. 1406 ه . توریب ، 4 ج ، بتکلا ، ملاع  رمغ ؛ نب  یلع  ینطق ، راد  ینطق ؛ رادلا  ننس 
(، ثدحم  ) نیـسح نیدلا  لالج  يومرا ، مامتها  هب  دمحم ؛ نیدلا  لالج  يراسناوخ ، دحاولا ؛ دبع  يدمآ ، ملکلا ؛ ررد  مکحلا و  ررغ  حرش 

.1339 نارهت ) هاگشناد   ) نارهت
یبرعلا ثاّرتلا  ءاـیحالا  راد  20 ج ، لضفلا ؛ وبا  دمحم  میهاربا ، حیحـصت  دیمحلا ، دبع  نیدلا  ّزع  ینئادم ، دـیدحلا  یبا  هغالبلا ؛ جـهن  حرش 

ق. 1387 ه . - 1385 توریب ) )
. مق هّللا ؛ دسا  نایلیعامسا ، سراهف ؛] [ ؛ هغالبلا جهن  حرش 

.1334 انیس ، نبا  نارهت ، دیحو ؛ نسح  دمحم  يدرگتسد ، حیحصت  یماظن ؛ همانفرش 
.1371 ریبک ، ریما  نارهت ، متشه ، پاچ  6 ج ، دمحم ؛ نیعم ، نیعم ؛ یسراف  گنهرف 

،ص:492 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
.1343 ریبک ، ریما  نارهت ، 1 ج ، داوج ، دمحم  تعیرش ، ششوک  هب  راربالا ؛ ةّدع  رارسالا و  فشک  تسرهف 

.1371 نارهت ، شورس ، دمحملا ؛ دبع  یتیآ ، دیجم ؛ نآرق 
.1357 ریبک ، ریما  نارهت ، موس ، پاچ  1 ج ، رغصا ؛ یلع  تمکح ، حیحصت  لضفلا ؛ وبا  نیدلا  دیشر  يدبیم ، راربالا ؛ ةّدع  رارسالا و  فشک 

.1368 یمزراوخ ، نارهت ، موس ، پاچ  نیسحمالغ ؛ یفسوی ، حیحصت  يدعس ؛ ناتسلگ 
. ریبک ریما  نارهت ، 4 ج ، دلونیر ؛ نوسلکین ، حیحصت  یخلب ؛ دمحم  نیدلا  لالج  يولوم ، يونعم ؛ يونثم 

.1334 انیس ، نبا  نارهت ، دیحو ؛ نسح  دمحم  يدرگتسد ، حیحصت  یماظن ؛ رارسالا  نزخم 
. توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  7 ج ، يومح ؛ توقای  نادلبلا ؛ مجعم 

. نارهت ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  1 ج ، یلزاغم ؛ بقانم 
،ص:493 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ینآرق تایآ  تسرهف 

319 ، 41 [ 19 (/ 9  ) هبوت  ... ] َو ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَج  َأ 
261 [ 31 (/ 46  ) فاقحالا  ] ِهَّللا َیِعاد  اُوبیِجَأ 

63 [ 2 (/ 29  ) توبکنعلا  ] ْنَأ اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ 
63 [ 108 (/ 12  ) فسوی  ] اَنَأ ٍةَریَِصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ 

207 [ 20 (/ 76  ) ناسنالا  ] ًاْکُلم َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ 
،273 [ 1 (/ 99  ) لازلّزلا  ] اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ 

319 ، 37 [ 18 (/ 32  ) هدجس  ... ] ْنَمَک ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  هّللا  لوسر  دمحم  ِراَّفُْکلا - یَلَع  ُءاَّدِشَأ 
310 [ 50 (/ 7  ) فارعالا  ] اَّمِم َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ 

59 [ 51 (/ 7  ) فارعالا  ] ًابَِعل َو  ًاوَْهل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا 
35 [ 274 (/ 2  ) هرقبلا  ... ] ِْلیَّللِاب ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 

279 [ 5 (/ 20  ) هط  ] يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
106 ، 4 ، 3 [ 172 (/ 7  ) فارعالا  ] ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ 

275 [ 257 (/ 2  ) ةرقبلا  ] اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
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289 [ 42 (/ 39  ) رمّزلا  ] اِهتْوَم َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا 
460 ، 39 [ 3 (/ 5  ) هدئاملا  ... ] ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 

63 [ 21 (/ 45  ) ۀیثاجلا  ] اوُحَرَتْجا َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 
207 [ 2 - 1 (/ 108  ) رثوکلا  ] ِلَصَف ََرثْوَْکلا  َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ 

412 [ 125 ( 7  ) فارعالا  ] َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ 
207 [ 26 (/ 38  ) ص  ] ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ 

125 [ 24 (/ 79  ) تاعزاّنلا  ] یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ 
317 [ 9 (/ 18  ) فهکلا  ] اُوناک ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ 

411 [ 13 (/ 82  ) راطفنالا  ] َنِإ َو  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 
207 [ 5 (/ 76  ) ناسنالا  ] َناک ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ 

91 ، 46 [ 7 (/ 98  ) ۀنّیبلا  ] َِکئلوُأ ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
45 [ 96 (/ 19  ) میرم  ] ُلَعْجَیَس ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

59 [ 101 (/ 21  ) ءایبنالا  ] ینْسُْحلا اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ 
150 [ 40 (/ 7  ) فارعالا  ] اوُرَبْکَتْسا َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

48 [ 74 (/ 23  ) نونمؤملا  ] ِطارِّصلا ِنَع  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 
207 [ 33 (/ 3  ) نارمع لآ   ] َمَدآ یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

146 [ 26 (/ 2  ) هرقبلا  ] اًلَثَم َبِرْضَی  ْنَأ  ِییْحَتْسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ءاملا  نم  انیلع  اوضیفا  نیرفاکلا  یلع  اهمرح  هّللا  ّنا 
44 [ 56 (/ 33  ) بازحالا  ... ] ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 

219 [ 56 (/ 33  ) بازحالا  ] ِِیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 
52 [ 14 (/ 22  ) جحلا  ] ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ 

47 هیآ 54 ] ( 55  ) رمقلا  ] ِیف ٍرَهَن  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
207 [ 44 (/ 38  ) ص  ] ُْدبَْعلا َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  اَّنِإ 

207 [ 3 (/ 76  ) ناسنالا  ] ًارِکاش اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ 
26 [ 36 (/ 9  ) هبوت  ] اْنثا ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ 

412 [ 56 (/ 28  ) صصقلا  ] َنِکل َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  ْمُکَسُْفنَأ - َو  انَسُْفنَأ 
192 ، 191 [ 98 (/ 21  ) ءایبنالا  ] ِنُود ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ 

451 [ 28 (/ 8  ) لافنالا  ] ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ 
80 ، 42 [ 17 (/ 13  ) دعرلا  ... ] ٍمْوَق ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ 

457 ، 319 ، 203 ، 69 ، 33 ، 32 ، 10 [ 55 (/ 5  ) هدئاملا  ... ] ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 
462 ، 319 ، 203 ، 105 ، 43 [ 33 (/ 33  ) بازحالا  ... ] َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

،ص:494 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
199 [ 61 - 59 (/ 3  ) نارمع لآ   ] َمَدآ ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 

207 [ 54 (/ 19  ) میرم  ] اِیبَن ًالوُسَر  َناک 
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279 [ 4 (/ 12  ) فسوی  ] ًابَکْوَک َرَشَع  َدَحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ 
207 [ 31 (/ 19  ) میرم  ] ِةاکَّزلا َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ 

190 [ 82 (/ 6  ) ماعنالا  ] َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ 
462 ، 195 ، 61 [ 75 (/ 8  ) لافنالا  ] ٍضْعَِبب یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ 

308 [ 27 - 26 (/ 21  ) ءایبنالا  ] ِلْوَْقلِاب ُهَنوُِقبْسَی  َنُومَرْکُم ال  ٌدابِع  َْلب 
280 [ 18 (/ 10  ) سنوی  ] َو ال ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال 

279 [ 101 (/ 17  ) ءارسالا  ] ٍتانَِّیب ٍتایآ  َعِْست 
257 [ 117 (/ 7  ) فارعالا  ] َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقَلت 

57 [ 32 (/ 35  ) رطاف  ] اْنیَفَطْصا َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
333 [ 15 (/ 3  ) نارمع لآ  25 ؛ (/ 2  ) ةرقبلا  ] ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 

59 [ 174 - 173 (/ 3  ) نارمع لآ   ] اُوبَلَْقناَف ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح 
ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو  ُمیِظَْعلا - ُزْوَْفلا  َِکلذ 

338 [ 2 (/ 17  ) ءارسالا  ] يرْسَأ يِذَّلا  َناْحبُس 
317 ، 45 [ 130 (/ 37  ) تاّفاّصلا  ] َنیِسایْلِإ یلَع  ٌمالَس 

207 [ 21 (/ 76  ) ناسنالا  ] اوُّلُح َو  ٌقَْربَتْسِإ  َو  ٌرْضُخ  ٍسُدنُس 
375 [ 45 (/ 54  ) رمقلا  ] َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس 

58 [ 29 (/ 13  ) دعرلا  ] ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط 
212 [ 5 (/ 66  ) میرحتلا  ] َُهلِْدُبی ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یسَع 

274 [ 48 (/ 7  ) فارعالا  ] ْمُهامیِِسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع 
317 [ 34 (/ 31  ) نامقل  ] َْثیَْغلا ُلِّزَُنی  َو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع 

207 [ 6 (/ 76  ) ناسنالا  ] اهَنوُرِّجَُفی ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع 
432 [ 35 (/ 4  ) ءاسنلا  ] ًامَکَح َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف 

264 [ 12 (/ 20  ) هط  ] ِداْولِاب َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف 
146 [ 8 (/ 74  ) رثّدملا  ] ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف 

59 [ 44 (/ 7  ) فارعالا  ] ِهَّللا ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف 
194 [ 9 (/ 36  ) سی  ] َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف 

371 [ 5 (/ 9  ) ۀبوتلا  ] َنیِکِرْشُْملا اُوُلْتقاَف 
52 [ 22 - 19 (/ 22  ) جحلا  ] ٍران ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف 

53 [ 34 (/ 83  ) نیفّفطملا  ] َنوُکَحْضَی ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف 
53 [ 41 (/ 43  ) فرخزلا  ] ْمُْهنِم اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف 

63 [ 19 (/ 69  ) ۀّقاحلا  ] ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 
50 [ 4 (/ 66  ) میرحتلا  ] ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف 

224 [ 115 (/ 2  ) هرقبلا  ] ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف 
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447 [ 223 (/ 2  ) ةرقبلا  ] ُْمْتئِش یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف 
257 [ 31 (/ 5  ) ةدئاملا  ] ِضْرَْألا ِیف  ُثَْحبَی  ًابارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف 

210 [ 53 (/ 33  ) بازحالا  ] ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف 
279 [ 60 (/ 2  ) ةرقبلا  ] ْتَرَجَْفناَف َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف 

331 [ 84 (/ 19  ) میرم  ] ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف 
63 ، 57 [ 12 (/ 11  ) دوه  ] ٌِقئاض َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف 

207 [ 103 (/ 37  ) تاّفاّصلا  ] ِنِیبَْجِلل ُهََّلت  َو  امَلْسَأ  اَّمَلَف 
149 [ 89 (/ 2  ) هرقبلا  ] اوُرَفَک اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 

44 [ 61 (/ 3  ) نارمع لآ   ... ] َكَءاج ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
448 [ 8 - 7 (/ 99  ) لازلزلا  ] ُهَرَی ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 

ِدَعْقَم ِیف  ٍرَهَن  َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ٍکِیلَم - َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 
4 [ 9 (/ 53  ) مجنلا  ] ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق 

338 [ 9 (/ 53  ) مّجنلا  ] ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق 
331 [ 40 (/ 27  ) لمّنلا  ] ِباتِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق 
160 [ 30 (/ 19  ) میرم  ] َباتِْکلا َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق 

145 [ 85 (/ 17  ) ءارسالا  ] یِّبَر ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق 
217 [ 31 (/ 3  ) نارمع لآ   ] ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق 
180 [ 61 (/ 3  ) نارمع لآ   ] ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف 

189 [ 49 (/ 34  ) ءابس  ] ُلِطاْبلا ُئِْدُبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق 
49 [ 43 (/ 13  ) دعّرلا  ] ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق 
[23 (/ 42  ) يروشلا  ] َةَّدَوَْملا اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

،ص:495 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
186 ، 48

226 [ 23 (/ 42  ) يروشلا  ] اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
224 [ 108 (/ 4  ) ءاسّنلا  ] ًاطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک 

450 ، 336 [ 185 (/ 3  ) نارمع لآ   ] ِتْوَْملا ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
3 [ 117 (/ 2  ) هرقب  ] ْنُک

227 [ 53 (/ 39  ) رّمزلا  ] ِهَّللا ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال 
86 [ 54 (/ 5  ) ةدئاملا  ] ٍِمئال َۀَمَْول  َنُوفاخَی  ال 

319 [ 20 (/ 59  ) رشحلا  ] ِۀَّنَْجلا ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْسَی  ال 
59 [ 102 (/ 21  ) ءایبنالا  ] اهَسیِسَح َنوُعَمْسَی  ال 

17 [ 18 (/ 11  ) دوه  ] َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل 
54 [ 18 (/ 48  ) حتفلا  ] َکَنوُِعیاُبی ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل 
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372 [ 123 (/ 3  ) نارمع لآ   ] ُْمْتنَأ َو  ٍرْدَِبب  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل 
397 [ 25 (/ 9  ) ۀبوتلا  ] ٍةَرِیثَک َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل 

371 [ 6 (/ 109  ) نورفاکلا  ] ِنیِد َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل 
َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ٌدَحَأ - ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل 

3 [ 3 (/ 112  ) صالخالا  ] َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل 
263 [ 93 (/ 5  ) ةدئاملا  ] ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل 

170 [ 17 (/ 53  ) مّجنلا  ] یغَط ام  َو  ُرَصَْبلا  َغاز  ام 
66 [ 29 (/ 48  ) حتفلا  ] ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

70 [ 22 - 19 (/ 55  ) نمحرلا  ] ٌخَزَْرب امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 
192 [ 54 (/ 3  ) نارمع لآ   ] َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم 

51 [ 181 (/ 7  ) فارعالا  ] ِقَْحلِاب َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم 
64 [ 23 (/ 33  ) بازحالا  ] اوُدَهاع ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
60 [ 90 - 89 (/ 27  ) لمّنلا  ] ْمُه َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 

60 [ 160 (/ 6  ) ماعنالا  ] اِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 
207 [ 54 (/ 4  ) ءاسّنلا  ] ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو 
207 [ 37 (/ 53  ) مجنلا  ] یَّفَو يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو 

333 [ 24 (/ 2  ) ةرقبلا  ] ُساَّنلا اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف 
55 [ 84 (/ 26  ) ءارعشلا  ] َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو 

41 [ 124 (/ 2  ) هرقبلا  ... ] ٍتاِملَِکب ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 
290 [ 172 (/ 7  ) فارعالا  ] ْنِم َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 

125 [ 172 (/ 7  ) فارعالا  ] َمَدآ ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
61 [ 3 (/ 9  ) ۀبوتلا  ] ِساَّنلا َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو 

53 [ 43 (/ 2  ) هرقبلا  ] َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َو 
154 [ 1 (/ 95  ) نیّتلا  ] ِنُوْتیَّزلا َو  ِنیِّتلا  َو 

51 [ 33 (/ 39  ) رمّزلا  ] ِِهب َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو 
203 [ 21 (/ 52  ) روّطلا  ] ْمُُهتَّیِّرُذ ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

55 [ 19 (/ 57  ) دیدحلا  ] َِکئلوُأ ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
207 [ 55 (/ 5  ) ةدئاملا  ] َةاکَّزلا َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 

60 [ 58 (/ 33  ) بازحالا  ] ِتانِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
48 [ 12 - 10 (/ 56  ) هعقاولا  ] َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو 

83 [ 38 (/ 5  ) ةدئاملا  ] امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو 
25 [ 47 (/ 20  ) هط  ] يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو 

62 [ 3 - 1 (/ 103  ) رصعلا  ] ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو 
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315 [ 146 (/ 3  ) نارمع لآ   ] َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 
374 [ 67 (/ 5  ) ةدئاملا  ] ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو 

228 [ 213 (/ 2  ) ةرقبلا  ] ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو 
49 [ 4 - 1 (/ 53  ) مّجنلا  ] يوَغ ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  يوَه  اذِإ  ِمْجَّنلا  َو 

264 [ 223 (/ 2  ) هرقبلا  ] ِْنَیلْوَح َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو 
309 [ 10 (/ 93  ) یحّضلا  ] ْرَْهنَت الَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأ  َو 

191 [ 125 (/ 2  ) هرقبلا  ] َِیْتَیب ارِّهَط  ْنَأ 
381 [ 126 (/ 16  ) لّحنلا  ] ام ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو 

6 [ 44 (/ 17  ) ءارسالا  ... ] ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو 
261 [ 153 (/ 6  ) ماعنالا  ] ُهوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو 

43 [ 82 (/ 20  ) هط  ... ] َنَمآ َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 
83 [ 189 (/ 2  ) ةرقبلا  ] اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو 

261 [ 61 (/ 2  ) ةرقبلا  ] ِهَّللا َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو 
،ص:496 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

63 [ 34 (/ 22  ) جحلا  ] َنیِذَّلا َنِیِتبْخُْملا  ِرَِّشب  َو 
279 [ 12 (/ 78  ) ءابّنلا  ] ًادادِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو 

36 [ 12 (/ 69  ) ۀّقاحلا  ... ] ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو 
 ... َناْسنِْإلا َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو  ِْربَّصلِاب - اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو 
41 [ 20 (/ 9  ) هبوت  ... ] ْمِِهلاْومَِأب ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو 

207 [ 12 (/ 76  ) ناسنالا  ] ًۀَّنَج اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو 
52 [ 4 (/ 13  ) دعرلا  ] ٌْعرَز َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو 

3 [ 163 (/ 6  ) ماعنالا  ] هل کیرش  هدحو ال 
190 [ 70 (/ 17  ) ءارسالا  ] ِرْحَْبلا َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو 

264 [ 15 (/ 46  ) فاقحالا  ] ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو 
310 [ 14 (/ 76  ) ناسنالا  ] اًلِیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو 

207 [ 57 (/ 19  ) میرم  ] اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو 
422 [ 227 (/ 26  ) ءارعشلا  ] ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

60 [ 32 (/ 47  ) دمحم  ] َنَّیَبَت ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو 
373 [ 159 (/ 3  ) نارمع لآ   ] ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو 
261 [ 77 (/ 5  ) ةدئاملا  ] ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض  َو 

390 ، 350 [ 20 (/ 48  ) حتفلا  ] اهَنوُذُخَْأت ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو 
46 [ 24 (/ 37  ) تافاّصلا  ] َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  اَهلاْزلِز  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  ذئموی - اَهل  ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو 

192 [ 80 (/ 17  ) ءارسالا  ] ٍقْدِص َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  َو 
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389 ، 67 ، 55 [ 25 (/ 33  ) بازحالا  ] ُهَّللا َناک  َو  َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو 
227 [ 195 (/ 2  ) ةرقبلا  ] ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال 

61 [ 30 (/ 47  ) دمحم  ] ِلْوَْقلا ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو 
45 [ 5 (/ 93  ) یحّضلا  ] یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 

26 [ 12 (/ 5  ) هدئاملا  ] َلِیئارْسِإ ِیَنب  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدََقل  َو 
279 [ 38 (/ 50  ) ق  ] ام َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو 

227 [ 97 (/ 3  ) نارمع لآ   ] ِنَم ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو 
438 [ 57 (/ 43  ) فرخزلا  ] اذِإ اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّمل  َو 

57 [ 57 (/ 43  ) فرخزلا  ] َکُمْوَق اذِإ  اًلَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُض  اََّمل  َو 
473 [ 23 (/ 48  ) حتفلا 62 ؛ (/ 33  ) بازحالا  ] اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو 

207 [ 55 (/ 24  ) رّونلا  ] َفَلْخَتْسا اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل 
45 [ 33 (/ 8  ) لافنالا  ] َْتنَأ َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

173 [ 3 (/ 53  ) مّجنلا  ] يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 
318 [ 3 (/ 53  ) مّجنلا  ] يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 

63 [ 35 (/ 22  ) جحلا  ] َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو 
207 ، 193 ، 193 ، 34 [ 207 (/ 2  ) هرقبلا  ... ] ُهَسْفَن يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

26 [ 160 - 159 (/ 7  ) فارعالا  ] ِقَْحلِاب َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  یسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو 
486 [ 93 (/ 4  ) ءاسنلا  ] ُهُؤازَجَف ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو 

59 [ 48 (/ 7  ) فارعالا  ] ًالاجِر ِفارْعَْألا  ُباحْصَأ  يدان  َو 
191 [ 31 (/ 4  ) ءاسّنلا  ] ًامیِرَک اًلَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو 

58 [ 47 (/ 15  ) رجحلا  ] ًاناوْخِإ ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو 
279 [ 142 (/ 7  ) فارعالا  ] ًۀَْلَیل َنِیثالَث  یسُوم  انْدَعاو  َو 

218 [ 1 (/ 5  ) ةدئاملا  ] ُدیُِری ام  ُمُکْحَی 
279 [ 17 (/ 69  ) هّقاحلا  ] ٍِذئَمْوَی ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو 
207 [ 8 (/ 76  ) ناسنالا  ] ًانیِکْسِم ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 

63 [ 3 (/ 11  ) دوه  ] ُهَلْضَف ٍلْضَف  ِيذ  َّلُک  ِتُْؤی  َو 
186 ، 4 [ 8 (/ 76  ) ناسنالا  ] یتَأ ْلَه 

63 [ 76 (/ 16  ) لّحنلا  ] ِلْدَْعلِاب ُُرمْأَی  ْنَم  َو  َوُه  يِوَتْسَی  ْلَه 
41 [ 119 (/ 9  ) هبوت  ... ] َهَّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

35 [ 12 (/ 58  ) ۀلداجم  ... ] ُُمْتیَجان اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
56 [ 24 (/ 8  ) لافنالا  ] ِلوُسَّرِلل َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

56 [ 59 (/ 4  ) ءاسنلا  ] َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
32 ، 30 [ 183 ، 172 ، 153 (/ 2  ) هرقبلا  ... ] اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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459 ، 457 ، 319 ، 37 [ 67 (/ 5  ) هدئاملا  ... ] َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
54 [ 64 (/ 8  ) لافنالا  ] َکَعَبَّتا ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

279 [ 18 (/ 27  ) لمّنلا  ] ْمُکَنِکاسَم اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
،ص:497 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

329 [ 32 (/ 9  ) ۀبوتلا  ] ْمِهِهاْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری 
218 [ 27 (/ 4  ) میهاربا 40 ؛ (/ 3  ) نارمع لآ   ] ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی 
218 ، 50 [ 25 (/ 25  ) ناقرفلا  ] َلُِّزن َو  ِمامَْغلِاب  ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی 

50 [ 8 (/ 66  ) میرحتلا  ] َنیِذَّلا َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  َمْوَی ال 
207 ، 64 [ 9 - 7 (/ 76  ) ناسنالا  ] َناک ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی 

36 [ 13 (/ 58  ) ۀلداجم  ... ] ْيَدَی َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ 
،ص:498 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ناگرزب لاوقا  رابخا و  ثیداحا ، تسرهف 

27 لزنی ...  ّهناف  ردقلا  ۀلیلب  اونمآ 
354 لمحی ...  نا  ّقحا  لایعلا  وبا 

191 ّیبر ...  دنع  تیبا 
27 مهاطعا ...  یتیب  لها  نم  رشع  انثا 

105 ۀمعن ...  نم  مکدقرا  امل  هّللا  اّوبحا 
132 نییبنلا ...  یلع  هّللا  ذخا  امب  مکیلع  تذخا 

466 رخآلا ...  اولتقاف  نیتفیلخب  عیوب  اذا 
122 داعملا ...  باسحلا  نم  یلاعت  هّللا  غرف  اذا 

119 ینیتأی ...  ۀمایقلا  موی  ناک  اذا 
109 بلاط ...  یبا  نب  یلع  دعصی  ۀمایقلا  موی  ناک  اذا 

10 ، 5 متیدتقا ...  مهّیابف  موجنلاک  یباحصا 
83 بلاط ...  یبا  نب  یلع  یتّما  ملعا 

116 بلاط ...  یبا  نب  یلع  يدعب  نم  یتّما  ملعا 
117 ینامز ...  یف  نیملاعلا  لاجر  لضفا 

343 نیتّرم ...  یحا  نیتّرم و  لتقا 
446 ، 14 جاتحت ...  ءاضقلا  یلع و  مکاضقا 

205 یلع ...  ۀنیدملا  لها  یضقا 
226 هّلل ...  نوحلاّصلا  يدالوا  اومرکا 

27 یلع ...  مّهلوا  رشع  انثا  يدعب  ۀمئالا 
104 لثمک ...  مکیف  یتیب  لها  لثم  نا  الا 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


101 رشب ...  انا  اّمنا  ساّنلا  اهّیا  الا 
22 ، 21 تاینلاب ...  لامعالا 

43 یناذا ...  دقف  یتبارق  يذا  نم  الا 
13 ءاجرلا ...  فوخلا و  نیب  نامیالا 

473 بهذلل ...  بهّللاک  ءالولل  ءالبلا 
276 نم ...  میعنلا  نم  اهیف  ام  ۀّنجلا و 

60 تیبلا ...  لها  انّبح  ۀنسحلا 
60 ، 59 انضغب ...  ۀئّیّسلا  انّبح و  ۀنسحلا 

188 یتمحر ...  تقبس  ّکبر  کمحری  هّلل  دمحلا 
،39 مهسفنا ...  نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متسلا 

460 ، 129
329 هّما ...  نطب  یف  دعس  نم  دیعسلا 

77 نمؤم ...  راّجنلا ، بیبح  ۀثالث : نوقیدّصلا 
309 هل ...  بهذم  یفوصلا ال 

264 ناطیّشلا ...  نم  ۀلجعلا 
333 ةرفح ...  وا  ۀّنجلا  ضایر  نم  ۀضور  ربقلا 

460 ۀمعّنلا ...  مامتا  نیّدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هّللا 
46 لعجا ...  ادهع و  كدنع  لعجا  مهّللا 

393 نزحلا ...  هنع  بهذا  مهّللا 
271 ناّنملا ...  لّضفملا  تنا  ّمهّللا 

241 فزخلا ...  مهینآ  یلعا  لوقلا  كراب  مهّللا 
88 ینیرت ...  یّتح  ینتمت  مهّللا ال 

392 عنام ...  تعنم و ال  امل  یطعم  مهّللا ال 
هالوم یلع  اذه  هالوم و  تنک  نم  داع - هالاو و  نم  لاو  مهّللا 

43 یتّصاخ ...  یتیب و  لها  ءالؤه  مهّللا 
328 ای ...  توملا و  دعب  سوفنلا  یحم  ای  ّمهللا 

389 لضفا ...  قدنخلا  موی  یلع  ةزرابملا 
52 تنا ...  انا و  یّتش و  راجشا  نم  ساّنلا 

45 ءامّسلا ...  لهال  ناما  موّجنلا 
87 ةدابع ...  یلع  یلا  رظنلا 

221 ةدابع ...  یلع  هجو  یلا  رظنلا 
138 لّوالا ...  حون  انا  لّوالا  مدآ  انا 

155 اهارا ...  یّتلا  يربکلا  هّللا  تایآ  انا 
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152 ییحا ...  انا  هّللا  نیما  هّللا و  تایآ  انا 
195 ، 67 كوخا ...  انا 

،ص:499 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
141 هّللا ...  رما  یّتلا  ینسحلا  ءامسا  انا 

157 ۀیدوجولا ...  ءایشالا  رهظا  انا 
143 يرونب ...  عبّسلا  تاومّسلا  تمقا  انا 

154 دبا ...  انا  یلوالا  ةرخآلا و  انا 
153 صعیهک ...  وه  مظعالا و  مسالا  انا 

148 یف ...  رّوصملا  انا  ءيرابلا  انا 
148 هّللا ...  برض  یّتلا  ۀضوعبلا  انا 

136 هنم ...  رّجفت  يّذلا  مّرکملا  رجحلا  انا 
148 عفرا ...  ۀمکالا و  ءيربا  يّذلا  انا 

136 قئالخلا ...  باسح  ّیلوتا  يّذلا  انا 
143 نا ...  قلخلا و  اذه  یصحا  يّذلا  انا 

145 تطسب ...  لابجلا و  تیسرا  يّذلا  انا 
156 قیالخلا ...  لامعا  يرا  يّذلا  انا 
154 دابعلا ال ...  لامعا  يرا  يّذلا  انا 

148 یف ...  هّللا  ینعاطا  يّذلا  انا 
151 نیّدلا ...  یلع  هّللا  ینرهظا  يّذلا  انا 

146 انا ...  ثدحی  ام  ملعا  يّذلا  انا 
149 قلخلا ...  هّللا و  ینماقا  يّذلا  انا 
145 لّزنم ...  اهتاوقا و  ردقا  يّذلا  انا 

146 يّذلا ...  انا  ۀعاّسلا  موقا  يّذلا  انا 
155 نیتّرم ...  ییحا  نیتلبقلا و  يّذلا  انا 

151 نیرخآلا ...  نیلّوالا و  رشنا  يّذلا  انا 
153 موی ...  روقانلا  یف  خفنا  يّذلا  انا 

143 لیلخلا ...  میهاربا  ملسا  یب  يّذلا  انا 
152 ءافطاب ...  ةربابجلا  دهج  يّذلا  انا 

147 ۀنیفّسلا ...  یف  حّونلا  تلمح  يّذلا  انا 
150 لیئاکیم ...  لیئربج و  ینمدخ  يّذلا  انا 

144 عبسلا ...  تاومّسلا  توعد  يّذلا  انا 
144 رمقلا ...  سمّشلا و  توعد  يّذلا  انا 
155 ّفک ...  راّفکلا  هجو  تیمر  يّذلا  انا 
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156 جراخ ...  نامّزلا و  فلاس  يّذلا  انا 
137 ام ...  یلع  باتکلا  ملع  هدنع  يّذلا  انا 

156 نوعبس ...  نانثا و  يدنع  يّذلا  انا 
142 نم ...  باتک  فلا  يدنع  يّذلا  انا 

136 نامیلس ...  متاخ  يدنع  يّذلا  انا 
139 انا ...  باطخلا  لصف  يدنع  يّذلا  انا 

135 اهملعی ...  بیغلا ال  حیتافم  يدنع  يّذلا  انا 
137 یلع ...  ای  ص )  ) هّللا لوسر  لاق  يّذلا  انا 

136 ص ... )  ) هّللا لوسر  هیف  لاق  يّذلا  انا 
149 امحل ...  ماظعلا  توسک  يّذلا  انا 

145 مّنهج ...  یف  ایقلا  هئادعال  يّذلا  انا 
142 ّيدل ...  لوقلا  لّدبتی  يّذلا ال  انا 

143 توکلملا ...  ملاع  یف  ترظن  يّذلا  انا 
149 هّللا ...  شرع  لماح  وه  يّذلا  انا 

140 ۀفداّرلا ...  انا  ۀفجاّرلا  انا 
141 اهب ...  بذک  نمل  یّتلا  ۀعاّسلا  انا 
140 جورخلا ...  موی  ّقحلاب  ۀحیّصلا  انا 

157 مارحلا ...  تیبلا  مارحلا و  ۀبعکلا  انا 
137 ظوفحملا ...  حّوللا  انا 

142 ایندلا ...  یف  ۀغل  ّلکب  مّلکتملا  انا 
80 کب ...  يداهلا و  یلع  رذنملا و  انا 
146 اذاف ...  یلاعت  هّللا  يّذلا  روقانلا  انا 

142 یسوم ...  هنم  سبتقا  يّذلا  رّونلا  انا 
145 حوّرلا ...  هّللا و  رما  انا 

140 بتک ...  ۀّجح و  هّللا  قلخ  ام  لّوا  انا 
147 نیمّدقتمتلا ...  ربابجلا  تکلها  انا 

150 هّللا ...  لاق  يّذلا  هّللا  باب  انا 
151 هلخد ...  نم  هّللا  حتف  باب  انا 

136 میلع ...  ءیش  ّلکب  انا 
139 موصعم ...  انا  هّللا  یحو  نامجرت  انا 

139 تاومّسلا ...  یف  نم  یلع  هّللا  ۀّجح  انا 
155 انا ...  ضرالا  تاومسلا و  نزاخ  انا 

140 مئاق ...  انا  هّللا  ملع  نزاخ  انا 
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121 یلها ...  یف  یتفیلخ  يریزو و  یخا و  ّنا 
100 كرتا ...  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  ّنا 

140 ضرالا ...  ّۀباد  انا 
139 كاّمس ...  انا  نیضرالا  یحاد  انا 

144 میلقالاب ...  ملاع  نییضرالا و  یحاد  انا 
83 اهباب ...  یلع  ۀمکحلا و  راد  انا 

141 هیف ...  بیر  باتکلا ال  کلذ  انا 
136 فحّصلا ...  یف  روکذملا  نینرقلا  وذ  انا 

153 ۀمالا ...  هذه  نینرقلا  وذ  انا 
130 نییصولا ...  دّیس  یلع  نییبّنلا و  دّیس  انا 

187 ۀمایقلا ...  موی  مدآ  دلو  دّیس  انا 
،ص:500 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
147 یّتلا ...  دامعلا  تاذ  مرا  بحاص  انا 
150 بحاص ...  انا  روّطلا و  بحاص  انا 

152 ترواح ...  انا  یلوالا  نارقلا  بحاص  انا 
147 لیزم ...  بکاوکلا و  بحاص  انا 

142 بحاص ...  انا  هیجنم  حون و  بحاص  انا 
179 رکب ...  وبا  نمآ  لبق  تنمآ  ربکالا  قیدص  انا 

146 مهتوکز و ...  نینمؤملا و  ةولص  انا 
140 یف ...  بلاط  یبا  نب  یلع  توص  انا 

152 قطان ...  ملاع  دمحم  تماص و  ملاع  انا 
143 ۀیصانب ...  ذخا  هب  میلکلا و  ءاصع  انا 

138 بابسالا ...  حاّتف  انا 
152 حور ...  ثیح ال  رضخ  مئاق  انا 

156 مهجرخم ...  نیلّوالا و  ۀنعارف  مصاق  انا 
95 یلع ...  ۀثالث  یلا  قاشت  ۀّنجلا  ّنا 

160 ۀعبرا ...  یلا  قاتشت  ۀّنجلا  ّنا 
473 مهالتبا ...  اموق  ّبحا  اذا  هّللا  ّنا 
96 ۀعاط ...  یتعاط و  ضرتفا  هّللا  ّنا 

120 ءایبنالا ...  یلع  ینافطصا  یلاعت  هّللا  ّنا 
127 نم ...  ۀعالط  ضرالا  علطا  یلاعت  هّللا  ّنا 

124 یلعب ...  نیّدلا  اذه  دّیا  یلاعت  هّللا  ّنا 
93 یبن ...  ّلک  ۀیرذ  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا 
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122 نیملسملا ...  دئاق  ایلع  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا 
22 یلع ...  یخال  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا 

111 ایصو ...  ّیبن  ّلکل  لعج  یلاعت  هّللا  ّنا 
108 ۀغلب ...  جارعملا  ۀلیل  ینبطاخ  یلاعت  هّللا  ّنا 

76 دحاو ...  رون  نم  ایلع  ینقلخ و  یلاعت  هّللا  ّنا 
121 جرخ ...  نم  ّنا  ّیلا  دهع  دق  هّللا  ّنا 

102 ّبح ...  ضرع  دمحلا  هل  هّللا  ّنا 
156 یتفم ...  اناسل و  نیعبسب  ملکتم  انا 

153 یسیع ...  ءابص  ناسل  یف  مّلکتملا  انا 
157 یضترملا ...  یلع  انا  یفطصملا  دمحم  انا 

،318 ، 271 ، 261 ، 82 ، 49 اهباب ...  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا 
464

154 ةوکشم ...  انا  ۀیادهلا  حابصم  انا 
145 رجفلا ...  علطم  سمشلا و  ءییضم  انا 

154 ءاشا ...  فیک  ءایشالا  رهظم  انا 
139 درطم ...  انا  نویعلا  رّجفم  انا 

137 انیلا ...  ّنا  راصبالا  بولقلا و  ّبلقم  انا 
138 باحّسلا ...  ءیشنم  انا 

148 نوکلا ...  توکلملا و  ءیشنم  انا 
138 راجشالا ...  قروم  انا 

84 هاتّفک ...  یلع  ملعلا و  نازیم  انا 
371 مکفیسلاب ...  یبن  انا 

27 یبلص ...  نم  رشع  دحاو  انا 
149 ضرالا ...  تاومّسلا و  یف  هّللا  هجو  انا 
92 ساّنلا ...  ةدحاو و  ةرجش  نم  یلع  انا و 

144 هیلا ...  ضّوفملا  ضرالا و  یف  هّللا  یلو  انا 
142 روصقلا ...  مداه  انا 

132 ماما ...  نب  ماما  تنا  دّیس  نب  دّیس  تنا 
،462 ، 372 ، 318 یسوم ...  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا 

474 ، 463
89 توقای ...  نم  ۀّنجلا  باب  ۀقلح  ّنا 

77 یلع ...  نم  انا  یّنم و  یلع  ّنا 
122 شرعلا ...  تحت  ظوفحملا  حّوللا  یف  ّنا 
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79 انا ...  یخا و  تنا  یسفنل  کتکرت  اّمنا 
13 ، 12 هّللا ...  عاطا  نم  انتعیش  اّمنا 

205 ۀّنسلاب ...  یقب  نم  ملعا  ّهنا 
174 یب ...  نمآ  نم  لوا  اذه  ّنا 

378 هنم ...  انا  یّنم و  ّهنا 
81 یسوم ...  یخا  لاق  امک  مکل  لوقا  ّینا 
104 امهدحا ...  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا 

119 یلع ...  ۀفلاخم  مالسالا  یف  ۀملث  لّوا 
102 اخا ...  بلاط  یبا  نب  یلع  ذّختا  نم  لّوا 

66 بلاط ...  یبا  نب  یلع  یبنلا  عم  یّلص  نم  لّوا 
175 اهلّوا ...  ضوحلا  یلع  ادورو  ۀّمالا  اذه  لوا 

79 ضوحلا ...  یلع  ادورو  ۀّمالا  هذه  لوا 
18 مکل ...  بتکا  ساطرقب  ینوتیا 

191 یلثم ...  مکّیا 
123 عضوی ...  نا  ضرالا  تاومسلا و  لها  نامیا 

86 هّللا ...  وف  ایلع  اوکشت  ساّنلا ال  اهّیا 
130 ایندلا ...  یف  يدعب  مکّیلو  اذه  ساّنلا  اهّیا 

464 رمع ...  ناک  نا  اهیف  ناک  نمب  تعیاب 
460 ، 38 یئالوم ...  تحبصا  یلع  ای  خب  خب 
110 مشاه ...  ینب  ضغب  رفک و  یلع  ضغب 

،ص:501 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
51 نیعبس ...  ثالث و  یلع  ۀمالا  هذه  قرفت 

91 سآ ...  ۀقروب  هّللا  دنع  نم  لیئربج  ینئاج 
269 اریخ ...  نیرادلا  یف  هّللا  كازج 

90 یلع ...  ّقح  فرع  نم  یلاعت  هّللا  نع  ایکاح 
351 ۀئیطخ ...  ّلک  سأر  اینّدلا  ّبح 

82 بونّذلا ...  لکأی  بلاط  یبا  نب  یلع  ّبح 
97 اهعم ...  ّرضت  ۀنسح ال  ّیلع  ّبح 

120 یلاعت ...  هّللا  ّنا  ّلج - ّزع و  هّللا - نع  لیئربج  ینثّدح 
130 دنع ...  ةرسح  کّبحمل  سیل  نا  کبسح 

464 ، 18 اذه ...  ّنا  هّللا  باتک  انبسح 
353 يرهظ ...  میقی  ام  ماعّطلا  یبسح 
83 قحک ...  ۀّمالا  هذه  یلع  یلع  ّقح 
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13 ام ...  عد  افص و  ام  ذخ 
141 اهفارطا ...  یلع  بتکف  نیضرالا  قلخ 

141 ۀعبرالا ...  هناکرا  یلع  بتک  شرعلا و  قلخ 
141 هلا ...  هدودح ال  یلع  بتکف  حّوللا  قلخ 

109 بلاط ...  یبا  نب  یلع  هجو  رون  نم  ّلج - ّزع و  هّللا - قلخ 
217 بلاط ...  یبا  نب  یلع  هجو  رون  نم  هّللا  قلخ 

121 ریخ ...  بلاط و  یبا  نب  یلع  مکلاجر  ریخ 
125 اهبرقا ...  اهملعا و  اهلضفا و  اهقتا و  اهریخ و 

88 ةدابع ...  یلع  رکذ 
118 هلا ...  ابوتکم ال  ۀنجلا  باب  یلع  تیأر 

93 یلع ...  اتبثمیب  يرسا  ۀلیل  تیأر 
94 ّقحلا ...  ردا  ّمهللا  ایلع  هّللا  محر 

263 نونجملا ...  نع  ثالث : نع  ملقلا  عفر 
262 یلع ...  ای  املع  انامیا و  هّللا  كداز 

255 یلع ...  ای  القع  هّللا  كداز 
78 هّللاب ...  اورفکی  مل  ۀثالث  ممالا  قابس 

452 ، 173 شرعلا ...  نود  اّمع  ینولس 
123 یلع ...  لجا  نم  نینمؤم  ساّنلا  یّمس 

97 اذاف ...  ۀنتف  يدعب  نم  نوکیس 
61 یلع ...  رما  یف  لوسّرلا  اّوقاش 

20 یلع ...  ّبح  نینمؤملا  ۀفیحص 
98 هیلع ...  ینثا  هّللا و  دمح  ربنملا  دعص 

66 ۀنس ...  عبس  هّللا  لوسرلا  عم  تیّلص 
223 ، 9 اریخ ...  نینمؤملاب  اّونظ 

103 دبع ...  نامیا  لبقی  نا  ّیبر  یندهاع 
263 یلع ...  لثم  ندلی  نا  ءاسنلا  ةزجع 

343 ، 5 لیئارسا ...  ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع 
204 انلضفا ...  یلع 

84 یتّما ...  یضقا  یلع 
92 هیف ...  لخد  نم  ۀّطح  باب  یلع 

97 یتّمال ...  نّیبم  یملع و  باب  یلع 
318 ، 91 نم ...  يدعب  رشبلا  ریخ  یلع 

157 یّنم ...  رهظ  یلع 
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88 ۀّنجلا ...  یف  یلع 
92 یندب ...  نم  سأرلا  ۀلزنمب  یّنم  یلع 

80 ثیح ...  یلع  نم  انا  یّنم و  یلع 
86 هّللا ...  تاذ  یف  سدنهم  یلع 

117 ۀمایقلا ...  موی  نوزئافلا  مهتعیش  ّیلع و 
87 حبّصلا ...  بکاوک  ۀّنجلا  یف  رهظی  یلع 

100 لاملا ...  نیملسملا و  بوسعی  یلع 
94 یلع ...  ّبح  نمؤملا  ۀفیحص  ناونع 

ناگرزب لاوقا  رابخا و  ثیداحا ، تسرهف  نتم 501  یفشک  يوضترم ، بقانم   350 هناحبس ...  هّللاب  بلقلا  ءانغ 
55 ریخ ...  بازحالا  موی  یلع  ۀبر 

103 عیمج ...  یلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لّضف 
108 ّبحی ...  نم  جارعملا  ۀلیل  یف  یلاعت  هّللا  لاق 

82 یطعاف ...  ءازجا  ةرشع  یف  ۀمکحلا  تمسق 
191 عباصا ...  نم  نیعبصا  نیب  نمؤملا  بلق 

18 یّنع ...  اوموق 
205 ۀبقنم ...  رشع  ینامث  یلعل  تناک 

205 عطاق ...  صرض  نم  تئش  ام  یلعل  ناک 
110 یّفک ...  یلع  ّفک 

480 ّالا ...  رفغی  نا  هّللا  یسع  بنذ  ّلک 
218 ، 75 ، 67 يدی ...  نیب  ارون  یلع  انا و  تنک 

127 دفرغلا ...  عیقب  یف  ص )  ) هّللا لوسر  عم  تنک 
126 نیّطلا ...  ءاملا و  نیب  مدآ  ایلو و  تنک 

350 بیرغ ...  ّکناک  اینّدلا  یف  نک 
42 هباحصا ...  یلع و  عم  اونوک 

349 کلهال و ...  کلغش  ربکا  ّنلعجت  ال 
89 یتینک ...  یمسا و  نیب  اوعمجت  ال 
87 یف ...  سوسمم  ّهناف  ایلع  اّوبست  ال 

113 مهنم ...  لجّرلا  ّاناف  ۀعّیشلا  اوفختست  ال 
،ص:502 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

86 یشخال ...  هّللا  وف  ایلع  اوکشت  ال 
464 یترتع ...  نم  لجر  وا  انا  ّالا  يّدؤت  ال 
118 نم ...  دحا  اهیف  سیل  ۀّما  یف  ریخ  ال 

396 ، 395 ، 162 ، 66 اراّرک ...  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  ّنّیطعال 
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440 ، 378 ، 16 فیس ...  یلع ال  ّالا  یتف  ال 
96 نم ...  ّالا  طارصلا  دحا  زوجی  ال 

110 هضغبی ...  نمؤم و ال  ّالا  ایلع  ّبحی  ال 
86 هضغبی ...  قفانم و ال  ایلع  ّبحی  ال 

354 هلمحی ...  ام  هلامک  نم  لجّرلا  یصقنی  ال 
95 راجشا ...  نم  ءایبنالا  قلخ  هّللا  ّنا  یلعل 

91 تمایقلا ...  موی  یتأف  کتعیش  تنا و  یلعل 
105 نیسحلا ...  نسحلا و  ۀمطاف و  یلعل و 

352 یتح ...  هذه  یعقرب  تعقر  دقل 
104 نیّدلا ...  ساسا  ساسا  ءیش  ّلکل 

94 ّنا ...  ثراو و  یصو و  یبن  ّلکل 
81 اذا ...  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  اّمل 

110 ینتقلت ...  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  اّمل 
107 ءامّسلا ...  نم  ّمث  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  اّمل 

90 هیف ...  خفن  مدآ و  یلاعت  هّللا  قلخ  اّمل 
18 ربق ...  یلع  باّرتلا  انیّوس  اّمل 
247 هرا ...  مل  یتح  ّابر  دبعا  مل 

117 تحت ...  متنا  اوکلهت و  نل  اّولضت و  نل 
116 یلع ...  ّبح  یلع  ساّنلا  عمتجا  ول 

23 رحبلا ...  مالقا و  ضایرلا  ّنا  ول 
113 ماق ...  ام  لثم  هّللا  دبع  ادبع  ّنا  ول 

187 يدیب ...  ذئمؤی  دمحلا  ءاول 
246 هّللا ...  مسب  ءابب  ترقوال  تئش  ول 

99 ّنملستل ...  هؤاج و  نینح  فیقث  دفول 
452 ، 13 ، 7 انیقی ...  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول 

462 ، 451 ، 450 ، 449 ، 290 ، 221 رمع ...  کلهل  یلع  ول ال 
4 كالفالا ...  تقلخ  امل  كالول 

93 ناک ...  امک  ایلع  هّللا  قلخی  مل  ول 
106 نینمؤملا ...  ریما  ّیلع  یّمس  یتم  ساّنلا  ملعی  ول 

319 ایلع ...  قدص  ناسل  مهل 
393 ینعسی ...  تقو ال  هّللا  عم  یل 
262 کتدابع ...  ّقح  كاندبع  ام 

81 لق ...  لثمک  ساّنلا  یف  یلع  لثم 
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130 دوعی ...  نا  دیری  وه  یسرافلا و  ناملس  ّرم 
106 ّبح ...  راّنلا و  نم  ۀئارب  دمحم  لآ  ۀفرعم 

77 هللا ...  ّالا  هلا  ۀّنجلا ال  باب  یلع  بوتکم 
102 یتویح و ...  ییحی  نا  ّبحا  نم 

114 ةاّجنلا ...  ۀنیفس  بکری  نا  ّبحا  نم 
85 هتبیه ...  یف  لیفارسا  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم 

22 ۀّنجلا ...  لخد  ایلع  ّبحا  نم 
96 ، 84 نم ...  ینّبحا و  دقف  اّیلع  ّبحا  نم 

43 مهنم ...  وهف  اموق  ّبحا  نم 
121 نییبنلا ...  عم  ناک  یلع  ای  کّبحا  نم 

80 موی ...  هّللا  هثعبی  ایلع  يذا  نم 
85 هملع ...  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 
204 سانلا ...  مظعا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم 

109 ّبحیلف ...  نیقّتملا  لبحب  کسمتی  دارا  نم 
480 رطش ...  نمؤم  لتق  یلع  ناعا  نم 
447 هّبکا ...  ربّدلا  یف  هتأرما  لخد  نم 

447 هّللا ...  هثعب  ربّدلا  یف  هتأرما  لخد  نم 
87 ینّبس ...  ایلع  ّبس  نم 

85 هملع ...  یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  هّرس  نم 
11 ملس ...  نم  ملس و  تکس  نم 

226 ینحفاص ...  دقف  يدالوا  حفاص  نم 
128 ۀجحلا ...  يذ  نم  رشع  نماّثلا  موی  ماص  نم 

6 هناسل ...  هّللا  فرع  نم 
44 یلعب ...  یلآ  نیب  ینیب و  قراف  نم 

22 ضفر ...  یلع  ّبح  لاق  نم 
11 لوسر ...  دمحم  هّللا ، ّالا  هلا  لاق ال  نم 

114 ّیلع ...  تاولّصلا  همالک  رخآ  ناک  نم 
،129 ، 128 ، 39 ، 38 ، 10 هالوم ...  یلعف  هالوم  تنک  نم 

460 ، 457 ، 306 ، 211 ، 203
115 تنک ...  نم  هّیلو و  یلعف  هّیلو  تنک  نم 

228 بلاط ...  یبا  نب  یلع  ّبح  یلع  تام  نم 
10 بیاجعلا ...  رهظم  ایلع  دان 

331 لوقلاب ...  قبسن  نومرکم ال  دابع  نحن 
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30 عبرف ...  عابرا  ۀعبرا  نآرقلا  لزن 
32 ۀیآ ...  ةأمثلث  ّیلع  یف  تلزن 

242 ، 241 اّهنا ...  رشبا  کتجوز  ۀجوّزلا  معن 
204 نسحلا ...  وبا  اهل  سیل  هّللاب  ذوعن 

،ص:503 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
119 ّنا ...  ایبن  ّقحلاب  ینثعب  يذلا  و 

103 دبع ...  مدق  لوزت  هدیب ال  یسفن  يّذلا  و 
43 یب ...  دبع  نمؤی  هدیب ال  یسفن  يّذلا  و 

79 مکلّوا ...  ضوحلا  یلع  اّودع  مکل  و 
192 نمؤملا ...  يدبع  بلق  ینعسی  نکل  و 

43 امهابآ ...  نیذه و  ینّبحا و  نم  و 
125 هّللا ...  دنع  ۀمایقلا  موی  یتّما  یلع  ۀجح  اذه 

238 ّبحی ...  هلوسر و  هّللا و  ّبحی  لجر  اذه 
99 امالسا ...  املس و  مکمدقا  یلع  اذه 
376 اّقح ...  مّکبر  دعو  ام  متدجو  له 

191 لقعلا ...  تاصقان  ّنه 
116 لدعلا ...  یف  یلع  ّفک  یّفک و  رکب  ابا  ای 
183 اّرس ...  یبن  لک  عم  ایلع  تلسرا  دمحا  ای 

402 نا ...  قفشا  یتنا  ول ال  یخا ، ای 
126 ایلع ...  ینعی  برعلا  دّیس  یل  عداف  قلطنا  سنا  ای 

120 هّللا ...  ناف  ایلع  اّوبحا  ساّنلا  اهیا  ای 
98 لتاقی ...  نم  مکنم  ّنا  ساّنلا  اهّیا  ای 

101 ام ...  مکیف  تکرت  ّینا  ساّنلا  اهّیا  ای 
117 ّقحلا ...  ّناف  ایلع  کیلع  سابع  نب  ای 

184 هّللا ...  دبع  ّهناف  یجرخا  ؤاد ، ای 
36 ۀّقح ...  ۀفالخلا  قحلا ؟ ام  هّللا ، لوسر  ای 

125 ةّوبنلا ...  کل  تبج  یتم و  هّللا  لوسر  ای 
118 یندّیا ...  یلاعت  هّللا  ّنا  كّرشبا  هّللا  دبع  ای 
245 ۀحتافلا ...  یناعم  یف  تبتک  ول  هّللا ، دبع  ای 
112 مهعاطا ...  نمف  كدلو  نم  ۀمئالا  یلع  ای 
106 ۀّنجلا ...  یف  یعم  ّکنا  یضرت  اما  یلع  ای 

،110 ینراتخاف ...  ایندلا  یلع  فرشا  یلاعت  هّللا  ّنا  یلع  ای 
133
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103 کتّیرذل ...  کل و  رفغ  دق  هّللا  ّنا  یلع  ای 
،131 ، 79 ، 67 ةرخآلا ...  ایندلا و  یف  یخا  تنا  یلع  ای 

464 ، 195
275 نمؤم ...  ّلک  ماما  تنا  یلع ، ای 

110 یتفیلخ ...  تنا  یتّمذ و  ءّربت  تنا  یلع  ای 
110 هیف ...  ّکش  نم  رشبلا  ریخ  تنا  یلع  ای 
116 ةرخآلا ...  ایندلا و  یف  دیس  تنا  یلع  ای 

96 موی ...  ۀّنجلا  راّنلا و  میسق  تنا  یلع  ای 
192 ، 80 کنم ...  انا  یّنم و  تنا  یلع  ای 

105 ضوحلا ...  یلع  نوّدرت  کتعیش  تنا و  یلع  ای 
95 هتضغبا ...  یسیع  نم  الثم  کیف  ّنا  یلع  ای 

85 طعا ...  مل  اثالث و  تیطعا  ّکنا  یلع  ای 
113 اهلخدتق ...  ۀّنجلا  بابلا  عرقت  ّکنا  یلع  ای 

114 یمساب ...  انورقم  کمسا  تیأر  ّینا  یلع  ای 
84 دحا ...  ّنهتؤی  مل  اثالث  تیتوا  یلع  ای 

124 ۀکئالملا ...  کلثم و  نم  خب  خب  یلع  ای 
180 ، 88 یمحل ...  کمحل  یمد  کمد  یلع  ای 

91 بنجی ...  نا  ادحال  ّلحت  یلع ال  ای 
110 ّالا ...  راصنالا  نم  کضغبی  یلع ال  ای 

118 هتدابع ...  ّقح  هّللا  دبع  ادحا  ّنا  ول  یلع  ای 
112 نم ...  هّللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  یلع  ای 

78 امالسا ...  نیملسملا  لوا  تنا  یلع و  ای 
419 ۀیغابلا ...  ۀئفلا  کلتقتس  راّمع ، ای 

105 علطا ...  هّللا  ّنا  نیضرت  اما  ۀمطاف  ای 
100 كاّیا ...  هّللا  ۀمارک  ّنا  ۀمطاف  ای 

126 مهعفنی ...  الف  لامعالاب  ۀمایقلا  موی  ساّنلا  یتأی 
419 اراّمع ...  ثیح  عم  قحلا  رودی 

467 ّلشا ...  هرما  اّلش و  هدی 
107 ّیلع ...  دیب  ذخا  وه  هیبیدحلا و  موی 
،ص:504 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یسراف راعشا  تسرهف 

138 نم ... یسرپیم ز  تسار  رگ  ییوت  لوا  مدآ 
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183 سیردا ... هدوب و  حون  مدآ و 
368 یتا ...» له   » نامسآ باتفآ 

302 تشگزاب ... ردیح  مکح  زا  باتفآ 
302 نانمؤم ... يا  تشگزاب  برغم  يوس  زا  باتفآ 

487 نیقیلا ... ملع  ملاع  باتفآ 
420 دیرآ ... شیپ  برح  زاس  تلآ و 

343 ار ... هنیس  هدرک  هزات  تحارج  زا  دعب  يدمآ 
180 نید ... باتفآ  نیا  تعفر و  نامسآ  نآ 

208 وگب ... ار  هّللا  تردق  نآ  وگب ، ار  هّللا  تیآ  نآ 
368 یبن ... لوق  زا  قح  رب  ماما  نآ 

157 ادخ ... یلو  نیبم  ماما  نآ 
158 قح ... هب  تسمیاق  هک  یماما  نآ 

180 تاجن ... یتشک  نیا  يراگتسر و  رحب  نآ 
153 ینعم ... هر  زک  ناهج  ود  دوجو  دوب  نآ 
180 نوک ... ود  رتهم  نیا  ملاع و  ود  رتهب  نآ 
180 قلخ ... يامنهر  نیا  تّما و  ياوشیپ  نآ 

209 وگب ... ار  ملاع  ناناج  وگب ، ار  ملاع  ناج  نآ 
368 رینم ... ردب  ار  ملع  ناهج  نآ 

473 یلدگنس ... لهج و  لصا و  نانچنآ 
473 دج ... رس  زا  یظافحیب  نانچنآ 

473 رادقمیب ... راسکاخ  نانچنآ 
440 هاج ... زع و  يور  ینآ ز  هتسیاش  وت  هچنآ 

33 تسنوزف ... عوکر  رد  داد  یلع  هچنآ 
440 سب ... دوب و  يزمر  درکیم  سفن  زا  یسیع  هچنآ 

181 مکح ... ریز  مارجا  عبات و  خرچ  تسار  نآ 
181 ننملا ... وذ  لضف  نیا  یهلا و  تمحر  نآ 

154 نآرق ... هب  دنوادخ  هک  افصم  حور  نآ 
62 لوضف ... يارس  تفآ  لضف  نآ ز 

151 یناعم ... عوبنی  قح و  نید  دعاس  نآ 
333 تشگنا ... ود  زک  ماما  تسنآ 

473 لوتب ... تفج  درم ، زارفرس  نآ 
224 مییام ... دوبر  ار  ام  ام ، زا  هک  يدهاش  نآ 

183 ، 15 جارعم ... بش  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 
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180 فشک ... ول  ناطلس  دش و  فرع  نم  هاش  نآ 
208 وگب ... ار  نامع  رحب  نآ  وگب ، ار  نامیا  عمش  نآ 

65 راّرک ... ردیح  هک  يدینش  نآ 
151 نید ... هنیآ  زا  يو  ریشمش  هب  هک  هش  نآ 

15 سفن ... عمط  يارب  هک  روالد  ریش  نآ 
208 وگب ... ار  نادیم  درم  نآ  وگب ، ار  نادزی  ریش  نآ 

180 قیرط ... يداه  نیا  تقیقح و  فراع  نآ 
174 تفای ... جات  رس  رب  ملع  زک  یلع  نآ 
174 تسوا ... نأش  رد  اّمنا  وک  یلع  نآ 

174 تسایلوا ... ِنیلوا  وک  یلع  نآ 
174 ناهج ... رد  دمایب  نوچ  وک  یلع  نآ 

174 زامن ... رد  دوخ  متاخ  وک  یلع  نآ 
174 دیرم ... دمآ  سیوا  ار  وک  یلع  نآ 

174 دَوب ... رثوک  یقاس  وک  یلع  نآ 
174 دوب ... شیورد  لد  هاش  وک  یلع  نآ 

174 دوب ... شیوخ  تقو  بطق  وک  یلع  نآ 
174 تسا ... یضترم  یبتجم و  وک  یلع  نآ 

174 تسادخ ... زار  فقاو  وک  یلع  نآ 
174 نینمؤملا ... ریما  تسه  وک  یلع  نآ 

174 دومن ... هر  ار  ناج  سنا و  هک  یلع  نآ 
173 داز ... هبعک  رد  شردام  هک  یلع  نآ 

173 مکش ... رد  دمحم  اب  وک  یلع  نآ 
151 تداعس ... حاتفم  تلود و  هحتاف  نآ 

209 وگب ... ار  تکوش  لابقا  وگب ، ار  ترصن  حتف  نآ 
15 ربیخ ... هعلق  ِرد  هک  ییاشگهعلق  نآ  ،ص:505  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

40 تسرادرس ... نانمؤم  عمج  هب  هک  سک  نآ 
40 تسرای ... نیتسخن  یفطصم  هب  هک  سک  نآ 

153 تقیقح ... هب  قیاقح  قیقحت  هبعک  نآ 
180 دارم ... هبعک  نیا  تداعس و  هبعک  نآ 

224 هشیمه ... ناج  هب  دیوپ  تقیرط ، هر  وک  نآ 
486 تشادن ... يدوبهب  هب  يور  وا  هکنآ 

222 هدمآ ... نافع  نامثع  وا  هکنآ 
485 ناسنیز ... یفطصم  تفج  اب  هکنآ 
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18 تسوکن ... هن  یلع  یضترم  اب  هکنآ 
184 تسخب ... شهاگرد  كاخ  زا  وربا  ام  نوچ  هکنآ 

368 باتفآ ... ار  تفرعم  رهش  هکنآ 
420 درآ ... برح  هب  ار  هلاس  دص  هکنآ 

221 تسادخ ... لوبقم  تسا  قیّدص  هکنآ 
420 تسنویامه ... سب  راّمع  هکنآ 

302 عجار ... وا  يارب  زا  تشگ  هکنآ 
351 تسَیو ... ماد  رد  تسدرمان  هکنآ 

15 ینادب ... هک  ات  ونشب  یمحل  کمحل  نآ 
15 مالسا ... هر  ردنا  هک  زارفارس  درم  نآ 

180 مرک ... عمجم  نیو  تّوتف و  رهظم  نآ 
224 هدوبر ... ناج  یتسه  ناج ، زا  هک  ياهئشن  نآ 

153 دمحا ... مد  زک  دحا  دیحوت  هطقن  نآ 
208 وگب ... ار  رمحا  يور  نآ  وگب ، ار  رتخا  رون  نآ 

154 تلاح ... همه  رد  نادب  هک  درجم  رون  نآ 
408 دندرک ... اهیدب  نم  ناج  هب  هک  اهنآ 

363 یشتآ ... هدنکف  مناج  رد  هک  تیور  زا  هآ 
476 تسین ... وت  تداع  افو  مسر  رهم و  نییآ 

225 متانیاک ... يور  هنییآ 
180 وت ... نم و  نایم  تسیداحتا 

157 وت ... ناحیر ز  مه  حور و  مه  وت ، ناکرا ز  وت  ناسحا ز 
165 تسایبنا ... ماما  لسرم  دمحا 

4 ینعم ... ملع  ناملاع  بیدا 
156 دوخیب ... ُدب  هداتف  ینیعبرا 

351 هقاف ... رقف و  ایند  هب  یتسج  نآ  زا 
276 یضترم ... ياوه  ام  لد  رد  میراد  لزا  زا 

65 نمیا ... یتشگ  ادخ  زا  فاخن  ّانا  زا 
290 ار ... وا  هک  تسیک  یلع  ریغ  یبن  دعب  زا 
206 تسا ... هتفگ  نینوک  دّیس  هکنآ  رهب  زا 

303 رواخ ... روخ ز  تشگرب  تّرک  ود  وت  رهب  زا 
49 یکی ... درک  لاؤس  ربمیپ  زا 

222 ملح ... يایرد  نزجوم  شنیبج  زا 
41 یفشک ... هدیرب  نایناهج  هلمج  زا 
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165 ار ... هاش  هدنناوخ  راّرک  ور  هچ  زا 
314 تساخ ... هدنز  رگ  یسک  یسیع  مد  زا 

17 دینش ... دیاب  تبقنم  هّللا  تمعن  نابز  زا 
369 رز ... ِناک  سلفم  تشگ  شیاخس  زا 

12 لمع ... صالخا  زومآ  یلع  زا 
156 یلع ... قطن  دینشیم  یلع  زا 

479 نخس ... ییوگیم  خلت  قارف  زا 
227 دشن ... دیمون  هدنب  چیه  وت  فطل  زا 

440 دای ... درک  دیاشن  زورون  داب  میسن  زا 
473 نآ ... زا  سپ  مهد  ارت  بکرم  بسا و 

141 تسملاع ... درف  راّفغ و  تسا ، مظعا  میظع و  شمسا 
42 یمغ ... تسین  تسنمشد  ناهج  مامت  رگا 

351 ریش ... هنسرگ  دنیشن  مک  هچرگا 
43 مراکهنگ ... یصاع و  يوم  هب  يوم  هچرگا 

229 تسیک ... یلع  زج  وت  وگب  یناد  رگا 
390 شفالخ ... غیت  دشک  متسر  رگا 

274 دراب ... الب  ریت  رگ  دزیر و  افج  گنس  رگا 
228 منامیا ... تسضفر  سپ  تسضفر  یلع  قشع  رگا 

217 لیصفت ... هب  ییوگ  یلع  لضف  رگا 
65 اریبک ... اکلم  هاشنهش  يا  الا 

366 فاصم ... راک  هب  رس  دیشخب  هک  تسوا  ماما 
279 ریط ... قطنم  زومر  دناد  هک  تسوا  ماما 

302 وا ... تراشا  زا  روخ  صرق  هک  تسوا  ماما 
375 نید ... تلود و  دوب  هک  بلاغ  ردفص  ماما 
228 بلاط ... یبا  نب  یلع  ردیح  نینمؤملا  ریما 

374 نیقی ... لها  ياوشیپ  نید ، رکشل  ریما 
414 برع ... کلم  هاش  فجن  ریما 

208 یلو ... تمان  نیمز  ردنا  و  یلع ، تمان  امس  ردنا 
474 تسین ... یگنس  نارواخ  تشد  همه  ردنا 

350 دریگ ... نماد  هچ  یتسین  هشیدنا 
156 رهاظ ... وزا  قح  تسقحب و  وا 

156 نینوک ... رد  تسرضاح  قح  هب  وا 
222 داهن ... رس  رب  يرورس  جات  وچ  وا  ،ص:506  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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158 توه ... یفخم ال  جنگ  نآ  تسوا 
165 نآ ... زا  مالسا  رکشل  بلق  تسوا 
156 تادوجوم ... ّلک  دوصقم  تسوا 

158 ناسنا ... تقیقح  نامه  تسوا 
156 لوسر ... ّمع  نیا  تسیلع و  وا 

158 لوا ... الب  دَوب  قح  لوا 
159 نید ... رد  دَوب  وا  رخآ  لوا و 

208 يرس ... ار  ملاع  نادرم  يرب ، نایصع  همه  زا  يا 
229 يداقتعا ... وکین  وت  يدعس  ایآ 

208 ور ... وت  روآ  فجن  يوس  وبکشم ، حبص  داب  يا 
65 افو ... رد  تلیلخ  اب  دزیا  هدرک  ربارب  يا 

147 ناما ... یبای  رگ  وید  زا  نابز ، نیریش  هدنب  يا 
488 نخس ... کلم  وت  هزاوآرپ ز  يا 

313 هدمآ ... مظعا  شرع  هاگهدجس  تیانج  يا 
62 تسیکش ... تنیا  رد  رگا  جراوخ  يا 

276 كاخ ... تشگ  شیافو  هار  رد  هک  یناج  اشوخ  يا 
208 وت ... راوخمغ  سنوم و  يا  وت ، رادلد  ربلد و  يا 

157 یلع ... انالوم  هّللا  نانمؤم ، يامنهر  يا 
207 رهگ ... یگرزب  رحب  لزا  يا ز 

224 ینیب ... ریغ  دنچ  ات  بذبذم ، دهاز  يا 
408 يدرک ... نامز  نآ  هبوت  یهز  يا 

54 رارسا ... ناگنشت  یقاس  يا 
225 شیوخ ... يادوس  زا  هام  ار  يربلد  رهپس  يا 

209 ارس ... ود  رد  اجّدلا  ردب  ایلوا ، زارفرس  يا 
207 دننکیم ... تمالس  نادرم  یلع ، نادرم  رورس  يا 

62 نامیا ... توق  هب  ییانس  يا 
208 دننکیم ... تمالس  ناتسم  یلع ، رورپنید  هاش  يا 

171 فرش ... هدید  فجن  وت  زا  فجن  هاش  نید ، هاش  يا 
207 فرش ... هدید  فجن  وت  زا  فجن ، هاش  نید ، هاش  يا 

290 عفرا ... کلف  ُهن  زا  وت  عوفرم  هدس  يا 
147 ناشفرد ... یناعم  ّرد  ناج ، زابناج  نید  سمش  يا 
207 ام ... دوصقم  دصقم و  يا  ام ، بولطم  بلاط و  يا 

208 وت ... جارعم  یبن  شود  وت ، جات  اولاعت  لق  يا 
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52 ياهتشگ ... قح  بلاط  لد  زا  هک  يا 
440 نینمؤملا ... ریما  ای  تیادخ  رم  هدیزگ  يا 

141 یلع ... انالوم  هّللا  ناوخب ، ناحلا  شوخ  غرم  يا 
220 ام ... لاوقا  زا  شفصو  هزنم  يا 

225 ياهدرک ... اج  ملد  رد  ات  ماییاج  ره  هم  يا 
208 مرتحم ... ایند  نید و  رد  مشتحم ، هاش  ریم و  يا 

225 تابثا ... مدرک  هک  تفص  هلمج  نیا 
480 دزیریم ... رگج  نوخ  وا  زک  تسا  درد  هچنیا 

473 دنتفگ ... یلع  اب  هلمج  ربخ  نیا 
420 مینک ... هراچ  هچ  دش  هتشک  نامز  نیا 

226 يدیرم ... تیاهن  تسنیا 
420 دینشب ... هیواعم  نوچ  نخس  نیا 

154 زیربت ... قحلا  سمش  زاب ز  ونشب  ّرس  نیا 
10 تسین ... وزاب  روز  هب  تداعس  نیا 

15 تسنیا ... هن  رفک  نخس  دشابن  رفک  نیا 
488 هدمآ ... بیغ  نشلگ  زا  میسن  نیا 

207 ابع ... کی  رد  یفطصم  اب  یفطصم ، كاپ  رون  يا 
259 یتشاذگ ... ار  ام  یتفر و  هدید  رون  يا 

181 دنتمحر ... يایرد  رهوگ  هاش  ود  ره  نیا 
226 كالفا ... يارو  تمدق  ره  يا 

209 وگب ... یندا  وآ  زار  اب  وگب ، يوجن  تیآ  اب 
208 وگب ... نون  یفک و  لق  اب  وگب ، نوتیز  اب  نیت و  اب 

421 دزیماین ... یلع  سک  نینچ  اب 
209 وگب ... لماک  لصاو  اب  وگب ، لداع  مکاح  اب 
209 وگب ... ربهر  رورس  اب  وگب ، ردفص  ردیح  اب 

209 وگب ... تمکح  نزخم  اب  وگب ، تنج  نزاخ  اب 
208 وگب ... ربنم  بحاص  اب  وگب ، ربنق  هجاوخ  اب 

209 وگب ... تمحر  تیآ  اب  وگب ، تّزع  تیار  اب 
297 نامب ... قشع  هر  هب  اپ  نت و  هن ز  رس  راب 

368 نان ... تساوخ  هک  لیاس  هب  داد  راطق  راب و 
165 یمدآ ... قلد  دیشوپ  اهراب 

165 ناربمغیپ ... توسک  رد  اهراب 
208 وگب ... رقاب  نید  رون  اب  وگب ، دباع  نید  نیز  اب 
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209 وگ ... رارحا  ربهر  اب  وگ ، راربا  رورس  اب 
209 وگب ... یّفص  ربهر  اب  وگب ، یفجن  رورس  اب 

357 یسر ... يدرگ  هب  كاخ  نآ  زا  دشاب 
302 تسا ... یضترم  یلع  دمحا  نطاب 

209 وگ ... فوصوم  فصاو و  اب  وگ ، فورعم  فراع و  اب 
209 وگ ... لوتقم  لتاق و  اب  وگب ، لوبقم  لباق و  اب 

208 وگ ... رادلد  لد  نآ  اب  وگ ، رافک  لتاق  اب 
209 وگ ... راکنا  مداه  اب  وگ ، رافک  لتاق  اب  ،ص:507  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

209 وگ ... دومحم  دماح و  اب  وگ ، دوصقم  دصاق و  اب 
209 وگ ... بابحا  هدبز  اب  وگ ، باحصا  هودق  اب 

222 دوش ... نوچ  ناسنیز  هک  ییوگ  نیقیلاب 
208 وگ ... راثآ  عدبم  اب  وگ ، رارسا  أدبم  اب 

183 نیرق ... هدید  اب  هدید  رون  وچمه  دمحم  اب 
65 درک ... دای  نوفاخت  ردنا  ارت  رم  کیالم  اب 

154 ییحی ... تمصع  ای  ینامیلس  کلم  اب 
225 لاوحا ... ضرع  دینکب  نم  اب 

208 وگب ... يدهم  رکسع و  اب  وگب ، يداه  نید  ریم  اب 
209 وگب ... قیاش  قشاع  اب  وگب ، قداص  قطان  اب 

209 وگ ... قوبسم  قباس و  اب  وگ ، قوطنم  قطان و  اب 
20 تسد ... هب  فک  نوچ  نیشنمه  تّوبن  اب 

15 افخ ... رد  ياهدمآ  ایبنا ، همه  اب 
440 ار ... هدربان  لک  لقع  ینیشنالاب  همه  اب 

414 رمک ... تمارک  قاطن  زا  تسبب 
424 ماش ... کلم  هدنامرف  دیسرتب 

170 داشگن ... رظن  یسک  يور  رب  لوسر  زجب 
13 سک ... هب  روایم  شیپ  لدج  ثحب و 
83 نم ... هک  تفگ  هچ  لمع  ملع و  رحب 

229 دننادب ... ناقلخ  ات  هک  متفگ  نادب 
394 رثایلاع ... هاش  نآ  زا  هتفشآرب 
414 باکر ... رد  رفظ  ياپ  دروآرب 

414 نکشنمشد ... تایار  تخارفارب 
313 وت ... ناویا  رد  راب  دبای  هکنآ  دیما  رب 

254 داب ... تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب 
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213 تسین ... لکشم  ناهج  ناج و  زا  نتساخرب 
17 تفرگ ... دیاب  ياهناخ  تیالو  رهش  ِرد  رب 

482 موئشم ... نآ  قشاع  تشگ  ینز  رب 
369 يرورس ... جات  هدنبیز  شرس  رب 
367 دیسر ... ینامیلس  يروم  رس  رب 

165 شرظنم ... یلاع  ردق  زارف  رب 
369 دَوب ... نید  مزب  عمش  شغیت  قرب 

183 نارق ... بحاص  رورس  نآ  کلف  هن  زا  تشذگرب 
483 لاح ... رد  ار  درم  دنتفرگرب 

225 میاهدید ... ادیش  تسم و  ار  ناتسوب  دص  یلگ  رب 
110 نید ... هر  رد  هک  وا  زا  يدرگنرب 

272 تسین ... هدیشوپ  هرذ  کی  ملع  ورب 
285 میاهدروخ ... تبحم  ماج  تبل  دای  اب  هک  سب 

156 بوقعی ... وا  شیپ  دیلان  هک  سب 
224 ینعم ... هب  يرب  یپ  ات  ام ، تروص  سانشب 

366 زاین ... زجع و  رس  زا  تفگ  نآ  زا  دعب 
479 وت ... رد  ام و  رس  تمایق  هب  ات  نیا  زا  دعب 

276 نم ... رای  يا  نک  هناگیب  لد  ار ز  هنیک  ضغب و 
52 مدش ... لد  ناج و  ردیح ز  هدنب 

159 شابیم ... ناج  هب  نادناخ  هدنب 
482 نایفس ... وب  لآ  نز ز  نآ  دوب 

165 لجا ... زا  شیپ  وا  بیسآ  زا  دوب 
156 مدآ ... لد  وا  رون  زا  دوب 

65 بیکش ... ربص و  هک  رد  رسمه  بویا  اب  دوب 
156 ریس ... رد  ایبنا  هلمج  اب  دوب 

138 لزا ... ردنا  تینعم  مدقم  مدآ  رب  دوب 
18 هارمه ... یلع  اب  رکب  وب  دوب 

82 هد ... ناز  دش  هداد  وزج ، هد  دوب 
164 نید ... جات  شقرف  هب  هدنبیز  دوب 
368 نید ... جات  شقرف  هب  هدنبیز  دوب 

276 روضح ... یلجت  راونا  شکاپ  توق  دوب 
65 يداد ... هکنآ  ماعّطلا  نومعطی  دَوب 

229 مورحم ... نالفط  هدید  بآ  هب 
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229 وا ... ندرک  نابرق  میهاربا و  هب 
389 راگزور ... نیردناک  لمع  ره  زا  هب 
403 دش ... فوصوم  فارشا  فاصوا  هب 

173 رشبلا ... ماما  یلفط  مایا  هب 
228 میلقا ... تفه  عرش و  ناکرا  جنپ  هب 

382 رذگب ... طب  وچمه  طش  نیزا  شاب و  انشآ  دیرجت  هب 
222 سانشیم ... ار  رمع  نامثع ، زا  رتهب 

110 ناد ... ار  یلع  رشب  نیرتهب 
229 نابعش ... ردق  ات  بجر  میظعت  هب 

229 لیجنا ... فحص  روبز و  تاروت و  هب 
229 هدوتس ... حون  مدآ و  قح  هب 

228 کیالم ... اهنامسآ و  قح  هب 
229 سی ... یسرکلا و  تیآ  قح  هب 

228 ملاع ... ود  ره  هاشداپ  قح  هب 
229 مزمز ... احطب و  هکم و  قح  هب 

303 وا ... زامن  رهب  تهج  ناز  نودرگ  تسوا  مکح  هب  ،ص:508  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
229 دشاب ... هک  دمحا  ایبنا  متخ  هب 

43 یفشک ... یتجاح  تسین  سک  هب  رضخ و  هب  ارم 
229 نامقل ... نامرد  ییحی و  درد  هب 

313 وت ... يازفاناج  سافنا  تامم  يایحا  رهب 
229 ارهز ... لآ  تیب و  لها  جنر  هب 
33 یتیگ ... ود  دمآ  وت  نیگن  ریز  هب 

371 دابع ... ِنیرتهب  مّیود  لاس  هب 
34 ناسحا ... ندعم  نآ  زامن  رد  متاخ  داد  لیاس  هب 

173 مانالا ... ریخ  دزن  یبص  نس  هب 
172 فجن ... هار  هب  نم  خیش و  دور  هبعک  يوس  هب 

251 یلع ... لآ  يور  قاشع و  لزنم  تشهب 
208 رهم ... راونا  هب  شقن  نآ  دوش  هب 

414 فص ... دندیشک  نیفص  يارحص  هب 
5 کی ... همه  نطاب  هب  راهچ و  رهاظ  هب 

88 ربمغیپ ... هک  ارگ  تدابع  هب 
249 هدرک ... ادج  رهوش  زا  نز  هفوک  رد  بیغ  ملع  هب 

97 تعاس ... ناک  دیورگب  یلع  هب 
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80 دوصقم ... هبعک  هب  یپ  یلع  هب 
400 ناهن ... زار  ياناد  نامرف  هب 

229 ظوفحم ... حول  شرع و  هب  یسرک و  هب 
375 فاصم ... زور  هب  دشک  رجنخ  وچ  فاق  هوک  هب 

65 داد ... ادخ  رهب  زا  ینان  نیکسم  هب 
17 مایپ ... مکحم  هچرگ  یلع  رهم  هب 

229 شروص ... لیفارسا و  لیئاکیم و  هب 
395 رادتقا ... اب  تسد  نآ  کیدزن  هب 

65 ربمیپ ... ثیدح  مالک و  ّصن  هب 
172 يرب ... هب  يرب  زا  تشگ  نآ  زا  لسغ  تقو  هب 

475 تسیغارچ ... نشور  نازک  رتخا  ره  هب 
423 روبع ... يدومن  شریت  هک  وس  ره  هب 

422 یتخیگنارب ... لدلد  هک  وس  ره  هب 
224 تسقح ... لامج  ینکفا  رظن  هک  اجک  ره  هب 

297 یهر ... هب  موریم  قشع  يربهر  نمی  هب 
420 داتفا ... نوگنرس  بسا  زا  دوخیب 

16 ینزیم ... تیالو  فال  یلو  نآ  يالویب 
156 يادخ ... ّقحب  یلع  يالویب 

33 تاذ ... هب  وا  هتشگ  سوسمم  تافص ، زا  هزنم  كاپ و 
487 تساده ... هار  لعشم  رس  ات  ياپ 

254 تسکشب ... ربمیپ  نادند  رُد  وا  ردپ 
40 مایلع ... لامج  راونا  هناورپ 

222 نم ... رای  هد  فاصنا  دوخ  وت  سپ 
482 نیدیب ... گس  نآ  مجلم  رسپ 
421 راّمع ... لتاق  تسه  یلع  سپ 

15 مرتحم ... ور  همه  زا  مما ، هانپ  تشپ و 
116 ادخ ... نیما  لسر  ياوشیپ 

16 لوسر ... دالوا  نتسج ز  تدیاب  ییاوشیپ 
414 قارع ... شیج  هلمج  شترصن  یپ 

225 ناهج ... زا  میتسر  میتسب ، لد  رای  فلز  هب  ات 
87 نارگد ... تدابع  رد  یک  هب  ات 

225 ریمض ... دش  نشور  لصا  باتفآ  رون  هب  ات 
25 میوپ ... ردیح  هار  تسنت  هب  ناج  ات 
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488 شرس ... رب  تیالو  ماعنا  جات 
12 ندب ... زا  رس  شدنادرگ  ادج  ات 

48 یسخ ... كاشاخ و  وچمه  بارخ  دنچ  ات 
302 نیرب ... دناشنرب  رابرگد  ات 

159 ناناج ... لصاو  تناج  دوش  ات 
14 دوب ... یلع  دوب ، ناهج  دنویپ  تروص  ات 

363 درک ... دابآ  درد  هب  هنیس  هناریو  تمغ  ات 
302 درک ... ضرف  دزیا  هچنآ  شیادا  تقو  رد  ینک  ات 

313 اهباب ... یلع  دش  لزان  وت  باب  رد  هک  ات 
225 قشع ... ناتسب  رد  تسا  هتفکشب  وت  نسح  لگ  ات 

367 دش ... رادید  تلود  رّسیم  ات 
65 نیوج ... نان  صرق  هس  نآ  دادن  ات 

159 ینعم ... نیا  ّرس  وت  ینادن  ات 
251 تسا ... یبن  رهم  ادخ و  ّبح  يوعد  هک  ارت 

172 تسنیا ... وا  تسنم و  نایم  هک  یتوافت 
209 وت ... مه ز  نیقلت  نییآ  وت ، نیکمت ز  وت ، نیولت ز 

7 تیوریب ... هک  یتروص  نآ  وت 
یسراف راعشا  تسرهف  نتم 508  یفشک  يوضترم ، بقانم   351 يدیماان ... زا  درگ  درز  رز ، يا  وت 

225 الخ ... رد  یتسم  ییامیپهداب ز  ترشع  هب  وت 
65 لماک ... ناسنا  دناوخ  ناوتیم  ار  وت 

336 ار ... نادنمدرد  یبیبط و  وت 
276 دسح ... دقح و  همه  يدرک  نتشیوخ  ياذغ  وت 

222 وا ... كاپ  تاذ  تسنآرق  عماج 
357 وش ... كاپ  نت  شیالآ  زا  یماج  ،ص:509  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

208 دننکیم ... تناج  یتسم ز  دننکیم ، تمالغ  ار  ناج 
369 یلع ... ینعی  یفطصم  نیشناج 
316 تست ... هناتسآ  كاخ  نادواج 

15 نوچیب ... قلاخ  ِرب  دمآ ز  هک  لیربج 
82 دزوسیم ... تسمزیه و  ام  مرج 

487 تسترثک ... ناهج  ناج  وا  مسج 
484 نزدب ... نآ  ثعشا  تنب  هدعج 

4 تقیرط ... هار  لعشم  شلامج 
421 دندینشب ... دندش و  یضار  هلمج 
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156 دش ... لگ  لبنس و  نیرسن و  هلمج 
351 دناهتفگ ... شقالط  نادرم  هلمج 

4 نافرع ... بابرا  هبعک  شبانج 
158 میدق ... ّیح  دَوب ز  وا  شبنج 

276 دَوب ... وا  ياقل  قاتشم  سودرف  تنج 
171 دوب ... كاپ  زین  فدص  دوب و  كاپ  وچ  رهوج 

183 لد ... نیمز  رد  دراک  هک  سکره  یلع  ضغب  يوج 
4 میاد ... تسوا  تاذ  یناف و  ناهج 

251 دسرن ... ابّیط  تسه  ورد  هچره  ناهج و 
25 نآ ... زا  دمآ  مه  هب  مه  رصنع  راچ 

183 دیفس ... زاب  تروص  رد  یفطصم  رادرتچ 
208 دروآ ... ترظن  شیپ  وچ  خرچ 

218 هدش ... انیب  هچ  رون  نآ  زا  شمشچ 
248 دش ... فشکنم  قیاقح  يو  رب  نانچ 

351 دوب ... ورخرس  ینعم  هار  رد  نانچ 
356 ناحبس ... وحم  وا  زامن  رد  دش  نانچ 

رّونم ... نک  مریمض  هام  نانچ 
15 تقیقح ... هب  مدید  مدرک و  رظن  هکنادنچ 

402 مانالا ... ریخ  زور  نآ  تفگ  نینچ 
476 فالغ ... زا  راقفلاوذ  دشکرب  وا  وچ 

351 هدوب ... ریش  وا  شتآ و  ایند  وچ 
246 دمآ ... ربمغیپ  نید  ملع  رهش  وچ 

65 رذّنلاب ... نوفؤی  موص  ادا  يدرک  وچ 
420 ناسنیز ... ارو  رم  دندیدب  نوچ 

223 ناج ... هب  يراد  بلط  ار  ایند  وت  نوچ 
222 ار ... ملظ  نیا  دوخ  هب  يراد  اور  نوچ 

225 تشگ ... هاگآ  لد  ناج و  تقیقح  رارسا  نوچ ز 
223 تسشن ... تّزع  دنسم  رب  رمع  نوچ 
225 مدوب ... شیوخ  هب  ناهن  هچنغ  نوچ 

165 دش ... موهوم  هطقن  کی  زا  مک  نوچ 
369 ماود ... رب  هش  نآ  يدوب  میاص  هکنوچ 

21 فرح ... نیا  لوبق  منکب  نم  نوچ 
375 شیوخ ... رواکت  رب  روز  دنز  هلمح  تقو  نوچ 
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222 وت ... سفن  دمآ  یناث  دیزی  نوچ 
12 نم ... يور  رب  یتخادنا  ویخ  هک ]  ] نوچ

390 كالفا ... ریش  ناتسود  روپ و  ياج  هچ 
229 لیربج ... هک  یهاش  نآ  فصو  میوگ  هچ 

351 ياهنیرید ... نمشد  ایند  تسیچ 
351 ياهناوید ... رحاس  ایند  تسیچ 

351 لایخ ... باوخ و  رسهبرس  ایند  تسیچ 
351 یگناوید ... هیام  ایند  تسیچ 

351 سوه ... صرح و  ندعم  ایند  تسیچ 
351 غورد ... بذک و  ندعم  ایند  تسیچ 

351 ياهناوید ... لزنم  ایند  تسیچ 
39 فجن ... يوس  نم  تفر و  هبعک  يوس  یجاح 

351 یلصاحیب ... دَوب  ایند  لصاح 
145 يربهر ... ار  ناکلاس  مه  يرتخا  تفه  مکاح 

488 لاح ... يور  زا  ام  میهاوخ  یتلاح 
226 ماع ... دننادیمن  ار  ناصاخ  لاح 

7 نم ... رب  نایع  دش  نینوک  لاح 
4 ملاع ... ود  ره  شتاذ  رحب  بابح 

82 راوشتآ ... تیالو  هاش  ّبح 
487 زار ... غاب  ياههچنغ  شیاهفرح 

483 مشیدنا ... هک  زا  نم  میوگب  قح 
222 دیرفآ ... تنیا  رهب  یلاعت  قح 

316 درک ... ام  قلخ  نوچ  یلاعت  قح 
222 انث ... دیوگ  ار  هکره  یلاعت  قح 

221 راذگ ... يادخ  اب  هصق  نآ  مکح 
158 سک ... دنادن  وا  زج  وا  تمکح 

136 يرپ ... وید و  رب  تفریم  یبن ، نامیلس  مکح 
144 نسح ... نیسح و  باب  نکشرکشل ، ردیح 

440 هتخادرپ ... اههسیک  ایرد  ناک  نانزاخ 
222 تسا ... هدوب  نافرع  يایرد  شرطاخ 

440 دنک ... یک  رطاخ  هدیروش  ینم  وچمه  رطاخ 
368 نیرب ... شرع  رسفا  شیاپ  كاخ  ،ص:510  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

350 دشیدنا ... ارس  نیا  زک  رس  رب  شکاخ 
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218 درک ... یضترم  يور  رون  زا  ادخ 
3 قوذ ... هئشن  نک  اطع  ادنوادخ 

93 تسیرجش ... زا  کیره  سان  تقلخ 
156 ملاع ... دَوب  وا  لاهج و  قلخ 

483 دیسر ... زارف  فرط  ره  زا  یقلخ 
357 دنتخادنب ... وچ  ساملا  رجنخ 

144 ربش ... ریبش و  باب  رشبلا  ریخ  هجاوخ 
25 نابز ... هتفریذپ  يوم  ره  هب  هک  مهاوخ 

141 ناشفرب ... وا  هر  رد  ناج  ناشن ، وز  یبای  هک  یهاوخ 
225 منییآ ... تسا  یتسرپدوخ  ینیبدوخ و 

12 یلع ... يور  رب  تخادنا  ویخ  نوچ 
254 دینشن ... رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

157 همه ... زاغآ  ماجنا و  همه  زار  هدنناد 
181 تسیچ ... رهب  یمحل ز  کمحل  ثیدح  یناد 

378 اضق ... دربتسد  زا  زور  نآ  رد 
403 دیسر ... ییاج  هب  شراک  مالسا  رد 

309 دناهتشاد ... متفص  یطوط  هنیآ  سپ  رد 
225 میدش ... يراّیس  هب  اسآسفن  ات  دوخ  نت  رد 

49 تفگ ... شباوص  هر  زا  باوج  رد 
60 وت ... لزنم  دَوب  رگ  هبعک  هناخ  رد 

350 يرب ... تستابث  زا  هک  انف  راد  رد 
16 دیزگ ... دیابیم  موصعم  هدراچ  ملاع  ود  رد 

156 توربج ... ملاع  سدق  ِهر  رد 
184 درک ... راکنا  یلع  ّقح  رد  هکره  مهاقس  رد 

156 ملع ... هنیدم  رد  تعیرش  رد 
369 باتفآ ... مجنا  رد  نوچ  هباحص  رد 

12 تفای ... تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد 
414 دنتشارفارب ... ناشخرد  شفرد 

173 یلع ... دمآ  ریظنیب  لیاضف  رد 
33 درک ... وا  دوع  دوعق  مایق و  رد 

313 تسایربک ... باب  حتف  ایوگ  تیلاع  هگرد 
420 بسن ... تفگب  دمآ و  فاصم  رد 

47 ایبنا ... متخ  زا  زجب  ایربک  دزن  رد 
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15 ناهنپ ... ادیپ و ز  هلمج ز  ناهج  ود  ره  رد 
224 دوجوم ... تسین  هرذ  کی  ام ، زج  نوک  ود  ره  رد 

223 دیدپ ... ینّابر  راونا  همه ، رد 
474 تسین ... یگنسرف  چیه  نیمز و  چیه  رد 

225 جاوما ... مه  مناور و  يایرد 
66 نیقی ... هدبز  نید  قلطم  ملع و  يایرد 

316 منکن ... اهر  تنماد  زا  تسد 
52 رشح ... زور  ردیح  ناماد  نم  تسد 
222 لزا ... زا  دمآ  تسفن  قح  نمشد 

61 هئّیس ... تسا  یلع  ینمشد 
401 هدیسران ... بل  رب  هک  ییاهاعد 

375 ماین ... دشک ز  رس  ود  غیت  وچ  هک  يروالد 
475 تسکش ... مغ  نآ  زا  مالسا  لها  لد 

488 ناهج ... نیا  ناقشاع  يابرلد 
248 ملع ... رهوگ  زا  رپ  تسیرحب  شلد 

16 ندز ... دیاب  یضترم  يالو  زا  مد  مدبمد 
5 ناج ... ار  هدرم  نارازه  هداد  شمد 

16 یلع ... زا  دشاب  هناگیب  وا  هکره  اب  نزم  مد 
62 نودرگ ... رتخا  وچ  هدنور  ود 

16 نتشاد ... دیاب  تسود  ار  نادناخ  ناتسود 
488 امنهر ... ناحبس  هب  ات  ار  ناتسود 

12 مورحم ... ینک  اجک  ار  ناتسود 
473 تسشتآ ... نوچ  الب  رز  نوچ  یتسود 

60 تانسح ... نآ  تسا  یلع  یتسود 
223 تسا ... یلع  اب  ار  رمع  ناک  یتسود 

276 رهش ... خیش  يا  ناجب  نیزگب  یضترم  یتسود 
222 تفص ... نیا  ار  یضترم  یتسود 

52 زاس ... ریپ  ار  یضترم  یتسود 
471 رگدکی ... دض  تسه  ایند  نید و 

158 تمصعلا ... بجاو  تسه  وا  تاذ 
221 هد ... هیامرس  ار  قدص  شکاپ  تاذ 
158 نوچیب ... یقاب و  تسناحبس و  تاذ 

92 تست ... باب  ایلوا  ناطلس  تاذ 
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184 هدمآ ... رون  کی  نت ز  ود  ره  تاذ 
476 تسامس ... ضرا و  نیردناک  هرذ  هرذ 

156 وا ... تیشم  هب  تسین  هرذ 
88 زور ... همه  دنک  یلع  ریخ  رکذ 

12 تسشن ... تسد و  زا  تخادنا  راقفلاوذ 
376 يادخ ... تشهب  زا  هک  يراقفلاوذ 

293 تابن ... ردنا  رهز  وچ  ایند  تحار  ،ص:511  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
487 تسمدآ ... حور  يازفاحور  حار 

162 ربمغیپ ... يادخ  رادزار 
8 مغ ... زا  يوم  وچ  نت  هَک و  نوچ  خر 

474 تحار ... هظحل  کی  ار  هکره  دناسر 
389 یلدکی ... زا  شتفگ  ادخ  لوسر 

483 تشپ ... زا  شدز  کبس  مخز  تفر و 
259 رجه ... يافج  تسد  هب  لصو و  مزب  هب  یتفر 

39 زاس ... یجات  شیوخ  نید  ِرس  يارب  زا  َور 
424 داهج ... ّزع و  لها  دننک  تیاور 

156 لیعامسا ... کشیب  درک  وا  هب  ور 
16 داهن ... دیاب  یضترم  ناتسود  يورهبور 

170 مادم ... يدوب  شاهلبق  يوس  هب  ور 
159 وا ... دقرم  درگ  هب  مظعا  حور 

356 تفرگ ... اجیه  فص  نوچ  دحا  زور 
420 تسویپ ... رد  برح  هک  نیفص  زور 

170 یتشاد ... نابیرگ  رد  رس  بش  زور و 
87 یهاش ... تعاطا  زا  باتم  ور 

357 درک ... بارحم  يوس  تدابع  يور 
156 بولطم ... وا  دنبلاط و  ناورهر 
487 غارچ ... دشاب  ار  قشع  ناورهر 

276 وگب ... سپ  وش  لد  كاپ  نود  ّییند  يالتبا  ز 
225 قلخ ... ناج  يراد  ریجنز  رد  ياپ  وسیگ  ود  ناز 

207 نانچنآ ... ناهج  دنوادخ  هکناز 
423 متس ... لها  هب  شنانس  نابز 

248 تستاذ ... رارسا  رهظم  شنابز 
389 تشگ ... هتشک  نوچ  ورمع  یلع  غیت  ز 
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351 دوب ... يوترپ  ایرد  ربا  شدوج  ز 
402 یتشادرب ... شاهمدق  كاخ  ز 
423 ماش ... ناراگزورهیس  نوخ  ز 

305 يروخن ... ات  راد  رود  وا  توادع  لد  ز 
39 يروخن ... ات  راد  رود  وا  ناودع  لد  ز 

368 فرش ... جات  رس  هب  ار  تیالو  دز 
423 نیک ... ریشمش  هکره  رس  رب  يدز 

403 نیتم ... تعیرش  ساسا  شیار  ز 
16 تسا ... یلع  مان  ندرب  قفانم  يور  يدرز 

484 فوقو ... ياج  تسین  هک  رهوگ  رز و 
222 دیزی ... زا  قح  نمشد  دشاب  تشز 
389 اجیه ... زور  شراقفلاوذ  برض  ز 
155 مدید ... مجع  هنتف  نآ  بل  هزمغ  ز 
16 تسماما ... رگ  برغم  هب  ات  قرشم  ز 

428 تسماما ... رگ  برغم  هب  ات  قرشم  ز 
483 بیز ... تنیز و  رازه  اب  ارت  نز 

420 شیپ ... دمآ  رسای  راّمع  دوز 
5 ربکا ... قوراف  قیدص  تاذ  یهز 

190 دمحا ... شود  رب  هک  ییاپ  شقن  یهز 
184 تفرعم ... دراد  راونا  نت  ود  نیز 

184 راکشآ ... تدحو  رون  دش  نت  ود  نیز 
206 دنملاع ... فارشا  هدید و  رون  تاداس 

420 جنپ ... دص و  زا  هتشذگ  وا  لاس 
369 ناهج ... ود  باتفآ  وا  هیاس 

222 بش ... زور و  دمحم  باحصا  ّبس 
146 ماش ... حبص و  ره  وزا  ادیپ  مانیال ، ّیح  ناحبس 

394 لادج ... لاتق و  نامز  رد  رپس 
414 راگدرورپ ... ظفح  زا  درک  رپس 

156 توکلم ... ار  ورم  دندرک  هدجس 
4 وا ... تعلط  ّتنج  مزب  جارس 

156 نینوک ... رورس  دید  وا  ّرس 
487 ناهج ... ود  نسح  تآرم  رسهبرس 

42 تسا ... یلو  یلع  ایلوا  هقلح  رس 
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184 تفگن ... سک  هب  کلاس  فراع  هک  ادخ  ّرس 
16 تسا ... یلع  مان  هکس  یلاوم  يور  یخرس 

147 نمی ... رصم و  همالع  نمجنا ، ره  رتفد  رس 
369 وا ... هاگرد  رب  كاخ  نازارفرس 

8 وت ... تمدخ  ناتسآ  ام  ِرس 
39 تسا ... یلع  ّبح  مایناگدنز  هیامرس 

408 دشن ... دیفس  تلد  يوم  رس 
79 دومرف ... نینچ  ایبنا  رورس 

5 یناعم ... سودرف  يارآ  ریرس 
206 یناوج ... ینک و  یقشاع  رگا  يدعس 

206 یناوج ... ینک و  تشگ  باوخ  زا  هلفس 
141 ریزویب ... راگدرورپ  ریظن ، لثمیب و  ناطلس 

209 وگب ... ار  ابیز  ناناج  وگب ، ار  ایند  ناطلس 
415 فاصم ... رهب  هدرک  زیت  نانس 

406 تخورفارب ... شتآ  هلعش  نوچ  نانس  ،ص:512  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
351 ربمیپ ... ّمع  رسپ  نید  راوس 

259 درد ... نادشتآ  رد  رسکی  نتخوس 
488 یتخادنا ... ناج  کلم  رد  یشزوس 

415 دنلب ... دمآرب  ناروتس  لیهس 
222 قح ... رارسا  هنیجنگ  شاهنیس 

369 وا ... تاذ  تیالو  میلقا  هاش 
488 هدمآ ... لد  هلجح  زا  يدهاش 

222 دهد ... نوچ  رفاک  هب  رتخد  نید  هاش 
209 وگب ... ار  مّظعم  هام  وگب ، ار  مّرکم  هاش 

209 ناکم ... نوک و  هدنراد  ناوج ، ریپ و  هشنهاش 
290 ارهز ... رسمه  ادخ  ریش  نید  هشنهاش 

209 وگب ... ار  تیاده  هار  وگب ، ار  تیالو  هاش 
93 يادخ ... لوسر  تفرعم  رجش 

170 فدص ... شمارحلا  تیب  ّرد و  وا  دش 
223 جاور ... ار  نید  وا  دهع  رد  یسب  دش 

5 قافآ ... بطق  تقیرط ، کلم  هدش 
480 دزوسیم ... ناج  وت  نارجه  شتآ  هلعش 

487 لاعت ... قح  ضیف  میارآ ز  رکش 
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159 قشع ... رد  یقداص  هکنوچ  نید  سمش 
368 وا ... يور  دمآ  تنج  مزب  عمش 

487 تسلد ... ناج و  هناختولخ  عمش 
368 رز ... رهوگرپ و  کلف  ُهن  رگ  دوش 

33 عوکر ... هاگ  هک  مرک  مّلسم  تسارت  اهش 
395 دنک ... ربیخ  رد ز  تشگنا  ود  هب  ات  هک  یهش 

333 مین ... ود  هب  ار  هرم  تشگنا  ود  هب  درک  هک  یهش 
156 یلع ... رون  دیدب  مخ  رد  ثیش 
350 دزیهرپ ... هشیمه  شتآ  زا  ریش 

12 اوه ... ریش  متسین  مّقح  ریش 
356 یلع ... تیالو  هاش  ادخ  ریش 

219 کیلع ... مالس  هاش  ادخ ، یلو  ریش و 
165 شرجنخ ... بیهن  زک  نادزی  ریش 

414 ناکم ... یلاع  دیشروخ  هک  یحابص 
317 دمآ ... فهک  بناج  بکرم ، متخاس  ار  ابص 

221 لزا ... زا  دمآ  دمحا  نید  ردص 
138 بارت ... وب  باطخ  ینعم  نیرد  ار  يوعد  قدص 

484 رگج ... هراپ  دنچ  داتفه و  دص و 
484 يادخ ... راب  نیرفآ  رازه  دص 

276 دوس ... چیه  درادن  یناوخ  رگا  درو  نارازه  دص 
357 زاب ... دندومن  وچ  شلاح  تروص 

4 دیشروخ ... صرق  شخبرون  شریمض 
357 كاب ... هچ  دش  نیشنهردس  نم  ریاط 

297 لاصو ... يانمت  هار  رد  هک  تسنآ  قشاع 
485 یغاط ... نآ  تسد  هب  مه  تبقاع 

138 نیقی ... يور  زا  دوج و  نیع  یفطل و  ملاع 
158 وا ... نکسم  تستدحو  ملاع 

218 يرازه ... دشاب  ناشداتفه  ددع 
208 رکف ... کلک  رگا  وت  تاذ  تزع 

5 شکلک ... زغم  نیچهزیر  دراطع 
156 نشور ... شرب  دش  دیواج  ملع 
81 قلخ ... هب  دناسر  یلع  نآرق  ملع 

414 ماقتنا ... رفظ  غیت  درک  مَلَع 
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79 نمؤم ... ره  یلو  دمآ  یلع 
228 دناوخ ... یلو  کشیب  ادخ  ار  وک  یلع 

166 نادزی ... ترضح  رشب ، تسین  رگ  یضترم  یلع 
319 درکن ... سک  یلع  ریغ  افو  ار  یبن  دهع 
274 مانا ... ماما  نآ  ّبح  کحم  رب  تسنایع 

424 رفظ ... حتف و  راثآ  تشگ  نایع 
15 تفگ ... نخس  لاح  رد  دمآ و  دوجو  هب  یسیع 

367 هعقاو ... نیز  متریح  رحب  قرغ 
357 نوگراگنز ... هچنغ  نوخ  هب  هقرغ 

382 دوبک ... خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مالغ 
225 نیرب ... شرع  زا  دشرب  تیانع  سوک  لغلغ 

356 تفهن ... وا  لگ  هب  ناکیپ  هچنغ 
206 یلد ... دَوب  خزود  هدعم  ماعط  ادرف 

349 روخم ... شمغ  ار  ادخ  تسیاهدنب ، دنزرف 
475 تخوسب ... رپ  نورد  زوس  هتشرف ز 

290 ینعم ... هب  هک  ینولس  میلقا  هدنامرف 
474 تسییاهدژا ... ناچیپ  شیوخ  رب  کلف 

4 شلامک ... رکف  رد  هناوید  کلف 
4 شتاذ ... دیشروخ  هتشگرس  کلف 

15 وت ... نید  رب  هر و  رب  وت ، نیکسم  مساق 
159 تسوا ... تیدحا  ملع و  رصاق 

97 تفگ ... يدعب  یبن  لیاق ال 
368 وا ... تاذ  نافرع  بابرا  هلبق  ،ص:513  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

487 هدمآ ... یناعم  لها  هلبق 
190 مکح ... هب  داهن  نید  زارفارس  شود  هب  مدق 
225 میدز ... یشوج  لزا  رحب  زا  میدوب  ياهرطق 

475 دز ... كاچ  ناج  بیج  ملا  ناز  رمق 
302 زامن ... رهب  شترسح ز  تّوق 

157 یمظعا ... مه  یناطلس و  یمرکا ، مه  یمویق و 
162 لیزنت ... هناخ  شقن  بتاک 

259 نم ... ياج  يداز  گنس  ردام  شاک 
172 مان ... نیا  تسنابز  ماک  نهد و  ماک 

484 مداد ... ارت  رم  دقع  وکن  نیاک 
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357 نم ... ياپ  هت  تسیچ  لگ  همه  نیاک 
23 تسین ... یفاک  رحب  بآ  ارت  لضف  باتک 

224 دشن ... لامیاپ  وت  هار  هب  هک  نت  مادک 
224 وا ... رب  تسقشاع  هن  یفشک  هک  زیچ  مادک 

224 تسیادیش ... وت  تعلط  رب  هک  هدید  مادک 
224 تسناهن ... باتفآ  هن  يو  رد  هک  هرذ  مادک 

224 تسدبا ... هدنز  رضخ  نوچ  هن  هک  سک  مادک 
224 تسافق ... هب  یلبلب  هن  تقشع  هک ز  لگ  مادک 

420 يریبکت ... تفگ  نالوج و  درک 
156 هّلپ ... رد  لیلخ  شرکذ  درک 

319 ادخ ... لوسر  ضرق  ادا  زجعم  هب  هدرک 
357 ربخ ... مرادن  مخز  ملا  زک 

201 ارس ... ود  رد  متجاح  رآرب  فطل  زک 
21 تسرن ... اهنابز  روج  تسد  زا  سک 

426 شلآ ... ردیح و  ناماد  هب  تسد  هک  یسک 
171 مرجال ... تشاد  افص  هبعک  ضیف  شبعک ز 

488 باحس ... نوچ  مد  ره  وت  نیکشم  کلک 
406 مهاب ... تسویپ  نوچ  ریت  نامک و 
371 نید ... يادعا  لتق  رب  تسب  رمک 

403 یفطصم ... تمدخ  رد  تسب  رمک 
350 دبیکشن ... خرس  درز و  زا  كدوک 

402 رذگ ... تما  يدرک ز  هکره  رب  هک 
229 ملاع ... هلمج  رد  یفطصم  زا  دعب  هک 

222 يرگنب ... ناملسم  کی  ملاع  هب  هک 
414 قارع ... شیج  دیمون  تشگ  نوچ  هک 

420 لوسر ... لوق  ام ز  میدینش  هک 
93 قولخم ... يدشیمن  رگ  یلع  هک 

395 رهپس ... يوس  هب  يدرب  تسد  رگ  هک 
223 نم ... ناج  يا  ار  وت  ام و  درب  یک 
219 سک ... مهف  رد  ّقح  ّرس  دیایب  یک 

225 رهد ... هب  ترادید  بات  درآ  هکنآ  وت  زج  تسیک 
483 شکب ... ریگب و  ار  لاعفادب  نیک 

183 لیعامسا ... هاگ  قاحسا و  هاگ 
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222 ازسان ... ییوگب  ار  نامثع  هاگ 
222 مشک ... مبای  اور  رگ  ییوگ  هاگ 

222 ياهدید ... زگره  وت  زا  مسرپب  رگ 
18 بهذم ... هدیقع و  نیا  تسدب  رگ 

440 رگد ... ياج  نیرب  شرع  زا  رتالاب  يدب  رگ 
16 البرک ... دیهش  قشع  زا  دیآ  ییالب  رگ 

170 هام ... رهم و  يدرک  هولج  ششیپ  هب  رگ 
222 دنک ... اج  ردیح  رهم  تناج  هب  رگ 

34 دیشکرب ... هّللا  دی  رد  ار  یفطصم  تّزع  هب  رگ 
47 تسه ... ریظن  ار  یلع  هک  یسک  تدسرپ  رگ 

484 ینک ... مامت  ار  لغش  نیا  وت  رگ 
483 یلدریش ... شیوخ  راک  رد  وت  رگ 
483 راک ... نیز  ملد  ینک  غراف  وت  رگ 

159 نک ... ردیح  هب  ینک  ّالوت  رگ 
222 رادتسود ... ار  یضترم  یتسه  وت  رگ 
293 تسه ... شون  رخآ  شین  لوا  هچرگ 
65 ریما ... ار  دوخ  تمسق  بش  هس  هچرگ 

316 ردیح ... ای  میصقان  ام  هچرگ 
7 دزیخرب ... هنایم  زا  باجح  رگ 

206 جنرم ... دوش  رداص  ناشیا  زا  ياهدروخ  رگ 
440 مکح ... ریز  اهرس  هدروآ  ار  رهد  نان  درگ 

207 ترد ... رب  دوش  كاخ  ناهج  ود  رگ 
159 تسوا ... یلاو  هک  تنشور  دوش  رگ 

147 نیبم ... ار  دوخ  وشم  هّرغ  نیبهار ، یقشاع و  رگ 
368 ناهج ... رب  شریمض  رون  دتف  رگ 

48 هار ... کلاس  يا  یهاوخ  ادخ  برق  رگ 
34 مالک ... رد  احیسم  سافنا  تشگ  زّزعم  رگ 

350 تسوا ... ِنآ  زا  تداعس  جنگ  تسلبقم ، رگ 
60 وت ... لد  ردنا  دشابن  یلع  رهم  رگ 

225 منیدیب ... رگ  مقداص و  نمؤم و  رگ 
276 نیبب ... يآ و  ادگ  يوس  ترواب  دیاین  رگ  ،ص:514  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

60 شیادعا ... رهب  يدوبن ز  رگ 
16 بلط ... رد  یشاب  لاس  نارازه  رگ 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


6 دنشک ... نماد  دنریگ و  شنابیرگ 
197 یلع ... ریغب  وجم  رگید  رد  زا  شیاشگ 

482 هاگآ ... هیواعم  ّرس  نیا  زا  تشگ 
52 ملد ... نشور  یلع  رهم  زا  تشگ 

369 وا ... غیت  زا  يوق  نید  تشپ  تشگ 
12 لمع ... نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 
488 حور ... راونا  ناهج  رب  علاط  هتشگ 
184 یلع ... دمحا  اب  جارعممه  تشگ 

159 قیقحت ... ِرس  زا  دوخ  دمحا  تفگ 
183 جارعم ... بش  یفطصم  رب  تفگ 

12 یتشارفا ... زیت  غیت  نم  رب  تفگ 
92 تبسن ... یمشاه  رادرس  تفگ 

420 نینچ ... تساطخ  امش  ّنظ  تفگ :
482 دوش ... لامک  اب  وت  راک  تفگ 

116 ردیح ... فک  نم و  فک  تفگ 
21 يراکتفگش ... نینچ  هک  متفگ 

12 منزیم ... قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 
483 شیوخ ... لتاق  لتق  هب  کحیو  تفگ 

96 درازآ ... هک  یسکان  ره  تفگ 
156 هد ... یناشن  ارم  بر  ای  تفگ 

357 دیکچ ... اّلصم  هب  شنوخ  لگ  لگ 
52 یلع ... رحب  زا  دمآ  نم  رهوگ 

222 شیوخ ... لهج  زا  يوش  نمشد  سک  هب  هگ 
17 راهچ ... رهوگ  تسراهچ  رخ  رهگ 

16 راقفلاوذ ... ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتف  ال 
15 یلو ... يا  ارت  تفگ  یبن  یمحل  کمحل 

156 میرم ... مدمه  دوب  وا  فطل 
227 یمد ... تسویپ  هرذ  مادک  هب  تفطل 

223 رفسیب ... ناسر  هبعک  ناشفطل 
156 هدرک ... وا  يور  رون  هعمل 

189 تمایق ... زور  هب  شرس  رب  نیبب  دمح  ياول 
484 دیراورم ... دقع  دنچ و  ییؤلؤل 

7 تسد ... هتوک  نانکاشامت  ام 
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224 میتفای ... یّلجت  رون  نتشیوخ  نورد  ام 
16 میتشارفا ... یلو  نآ  ياول  زا  ییاول  ام 

276 تسهرمگ ... دیوج  هک  سکره  وا  يار  ياروام 
290 ملاع ... رخفم  مجع  هاش  برع و  هام 

440 مینکیم ... ییادگ  تفطل  هگرد  رب  همه  ام 
159 دیشروخ ... وا  میاهرذ  همه  ام 

159 هاگآ ... وا  میلفاغ و  همه  ام 
159 هدنز ... وا  میاهدرم  همه  ام 

435 يردپیب ... وجم ز  نادرم  هش  تبحم 
42 دمحا ... تاذ  نیع  ّبحم  بوبحم و 

162 ار ... ناج  هبعک  دوب  وا  مرحم 
181 ردق ... زا  دمآ  اضق  مکح  ود  نآ  موکحم 

223 ملد ... ناج و  زا  راچ  ره  صلخم 
440 سب ... تفگ و  دیاب  وت  تاذ  هتسیاش  را  حدم 

223 رایتخا ... نک  ار  هیفوص  بهذم 
224 میلازی ... دیشروخ ال  میلالجلا ، وذ  تآرم 

224 حصان ... يا  تسا  ییاوسر  كاب ز  هچ  ارم 
467 ریما ... دیوج  یسک  هگناو  نایم ، ردنا  یضترم 

221 تسه ... قیدنز  نآ  زا  رازیب  یضترم 
88 نادیواج ... تشهب  رد  یضترم 

62 شنادزی ... هدرک  هک  یضترم 
488 ملق ... نیکشم  یفشک  يا  ابحرم 

483 درم ... يا  تفگ  دید  هتفخ  ار  درم 
483 ینز ... قشع  رهب  ربدم ز  درم 

482 وا ... قشاع  تشگ  وچ  سلفم  درم 
96 ناراگفالد ... هنیس  مهرم 

5 تیالو ... جات  شرس  رب  نّیزم 
227 هدمآ ... رادلد  هک  لد  يا  داب  هدژم 

276 لد ... قدص  زک  نارب  اداب  دبا  رمع  هدژم 
220 دوبر ... نم  زا  ارم  شقشع  یتسم 

229 ار ... وا  نتفگ  ینولس  ُدب  مّلسم 
382 رورغم ... ارس  غاب و  هناخ و  هاقناخ و  رب  وشم 

82 تمسق ... دش  هدرک  تفگ  یفطصم 
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18 یلع ... درک  هچنآ  دوب  تحلصم 
487 نیا ... تسیناحبس  راونا  علطم 

156 ءیش ... ره  رب  تسا  هتشگ  علطم 
369 شاهشیدنا ... قح  نافرع  رهظم 

368 افص ... قدص و  ایح  ملح و  ندعم 
15 ییوت ... ناسحا  نزخم  ییوت ، نافرع  ندعم  ،ص:515  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

350 يرگهوشع ... دنک  نوچ  رهد  هقوشعم 
208 وگب ... ار  اهناج  حابصم  وگب ، ار  اهلد  حاتفم 

209 وگب ... ار  نافرع  دوبعم  وگب ، ار  نامیا  دوصقم و 
367 نم ... ناج  تیادف  يدرک  تمرکم 

3 منایز ... ردنا  نابز  تسد  رگم 
6 شورفیم ... هچوک  رد  تسیدانم 

314 میوگ ... وت  يانث  مشاب  هک  نم 
367 اجک ... زا  تلود  هنوگنیز  هک و  نم 

25 یفطصم ... رای  راچ  ّبحم  نم 
228 هّللا ... لوسر  عرش  وریپ  كاپ و  یّنس  منم 

228 ردیح ... يالوم  مدش  ناج  زک  منم 
414 داهن ... ملاع  خیرات  هک  خروم 

15 تّوبن ... اضیب و  دی  اصع و  یسوم و 
93 قلخ ... رتهب  ایبنا و  رتهم 

223 باوص ... هار  يداه  ناشیا  رهم 
223 رابتعا ... درادن  يدیلقت  رهم 

222 تفص ... دمآ  نینچ  ار  ردیح  رهم 
16 تلد ... رد  دشابن  رگ  ردیح  رهم 

52 ربهار ... دشابن  رگ  ردیح  رهم 
52 نم ... نامیا  هیام  ردیح  رهم 

162 راد ... ربنم و  لیلد  شنیک  رهم و 
88 نانج ... لها  رب  شخر  دشخردیم 

483 زامن ... رهب  رحس ز  ردیح  ریم 
369 المرب ... شفیرش  مان  منکیم 

220 وا ... دیامرفیم  هچره  مسیونیم 
159 دنراد ... وا  هب  ور  هلمج  نانمؤم 

6 شتفرعم ... ِبل  هک  شلامک  هب  مزان 
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158 قحلا ... وا  تسایبنا  رظان 
487 هدمآ ... ناناج  يوهآ  زا  هفان 

219 نایسوّدق ... هرمز  نامسآ ، رب  وت  مان 
94 وا ... رد  هکنآ  تسکرشم  همان 
162 دوب ... ردیح  راگدرک  بیان 

62 ریدغ ... زور  هب  یفطصم  بیان 
4 دوب ... وا  دوجوم ، ياهرذ  هدوبن 
80 دومرف ... يده  ربهر  نآ  یبن 

246 داد ... رد  ملع  کی  وا  شوگ  رد  یبن 
93 ار ... وا  هریبن  ام  یبن 

168 داهنن ... تب  شیپ  ههبج  قح ، يور ز  تفاتن 
81 قلخ ... هرمز  هب  وا  تاذ  تبسن 
92 ار ... رس  ندب  اب  تسه  یتبسن 

158 نایاپیب ... ملع  جنگ  نآ  دقن 
16 تشاگن ... دیاب  لد  حول  رب  نادناخ  ّبح  شقن 

488 ناهج ... مدرم  مشچ  شیاههطقن 
3 یتسم ... دیوج ز  ارت  ات  یهاگن 
406 ینامی ... ریشمش  زاغآ  دومن 

156 دیبلطیم ... هچنآ  تفای  وزا  حون 
65 تفگ ... تفگ  اروکش  ادبع  رگ  رکش  رد  ار  حون 

65 یلو ... ارسا  رد  تفگ  اروکش  ادبع  ار  حون 
156 نارمع ... یسوم  دید  وا  رون 

یسراف راعشا  تسرهف  نتم 515  یفشک  يوضترم ، بقانم   15 کیلع ... مالس  هاش  ییوت ، تیالو  رون 
264 دنهد ... بارهس  هب  گرم  زا  سپ  هک  ورادشون 

415 ار ... وک  شاهزین  لخن  تسحتف  نشلگ  لاهن 
25 میوپیم ... دوخ  هب  هار  نیا  هدشلد  ِنم  هن 

351 تشاد ... رز  میس و  يوزرآ  زگره  هن 
158 تاذ ... زا  وا  تافص  یلاخ  تسین 

12 اوه ... یمین  دش و  قح  رهب  مین 
54 شلاح ... هب  وت  ّبحم  هک  سک  نآ  و 

170 ياهتسر ... ملاع  ود  زا  قح  لصاو 
180 رف ... ّرک و  تفای  وزک  تسایبنا  متخ  نا  و 

223 تسا ... هدوب  یلامتشخ  شتوق  هجو 
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34 ارت ... یفاصوا  ار و  یسیع  تفگ  تعاط  هب  رو 
16 زامن ... دص  يرازگ  يزور  ره  هب  رو 

222 ام ... مهف  زا  دَوب  نوریب  وا  فصو 
369 لایخ ... زا  نوریب  تسه  نوچ  وا  فصو 

220 توکس ... دشاب  نایب  ار  شتاذ  فصو 
94 ادخ ... لوسر  ثراو  یصو و 

402 یلع ... ردق  یثیدح ز  هنرگو 
368 اهاشداپ ... اهاگتسد  تیالو 

180 مارتحا ... ردق و  زا  هک  تسایلوا  هاش  نیو 
14 نارمع ... ِیسوم  زا  سپ  هک  تیالو  نوراه 

209 ور ... وت  روآ  فجن  يوس  وبکشم ، میسن  يا  ناه 
276 درخ ... زا  وش  يدمحا  ملع  باب  يادگ  ناه 

193 ددنبرب ... سفن  هار  ادخ  رهب  هکنآ  ره 
316 دسح ... وک ز  يوگب  دهاوخ  هچره  ،ص:516  نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

487 نادرم ... ریما  فاصوا  رد  میتفگ  هچره 
221 مهاب ... ناشدوب  هک  تموصخ  ره 

16 یلع ... ّبح  هویم  درادن  ناک  یتخرد  ره 
62 ود ... ناشدرخ  هلبق و  کی  ود  ره 
423 ياپ ... دنکف ز  وا  هک  ار  ودع  ره 

223 دنملاع ... ياوشیپ  نیمادک  ره 
54 تشاد ... تاهنیک  هنیس  هب  هک  سک  ره 

24 ار ... کی  ضغب  دیزگ  هک  سکره 
83 دیابیم ... ملع  هک  ار  یسکره 

479 نوزحم ... لدیب  نم  دیع و  هب  داش  یسکره 
219 ار ... رارسا  نیا  دناد  یک  یسکره 

351 تسا ... هدرک  ایند  كرت  لد  زا  هکره 
351 دیدن ... شیوس  دوخ  تسدرم  وا  هکره 

221 تسربمغیپ ... هبحص  اب  دب  هکره 
92 نمؤم ... دَوب  وا  رد  لخاد  هکره 

266 هتشک ... دوش  وا  قشع  رد  هکره 
16 تسرد ... دَوبن  یلع  قشع  رد  هکره 

421 دشاب ... طمن  نیز  رکم  ار  هکره 
223 تسا ... هنیس  رد  یلع  رهم  ار  هکره 
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25 دش ... رای  شناد  هّرذ  کی  ار  هکره 
369 تسرفاک ... يو  زا  دنادرگ  ور  هکره 

21 فینصت ... اهراب  تسا  هدرک  هکره 
93 رواد ... ياهریبن  ار  یبن  ره 

94 دَوب ... ثراو  یصو و  ار  یبن  ره 
223 رسدرد ... ایند  راک  ار  یکی  ره 

475 هن ... یمهرم  تسه و  غاد  نارازه 
60 یلع ... ناتسود  رهب  زا  تسه 

290 ربمیپ ... دهعیلو  عرش و  رپس  وا  تسه 
316 یلع ... لآ  لسن  بیط ز  تسه 

94 نمؤم ... همان  ناونع  تسه 
14 بّویا ... مه  سیردا و  مه  ثیش و  مه  مدآ و  مه 

290 لمکا ... لضفا و  مه  ملعا و  مه  مظعا و  مه 
157 وت ... اناد ز  ایلوا  مه  وت ، ایوگ ز  ایبنا  مه 
14 نطاب ... رهاظ و  مه  رخآ و  مه  لوا و  مه 

154 نطاب ... رهاظ و  مه  رخآ و  مه  لوا و  مه 
208 یقتم ... نادیس  اب  یقن ، وگ و  یقت  اب  مه 

487 نیقی ... روگنا  بآ و  مه 
225 راکشآ ... يزاسن  نم  رهم  هک  یتفگ  نم  هب  مه 

208 دید ... ِهاگ  شاهتفیش  يوش  وت  مه 
488 لامک ... خرچ  رپ  تساتکی  روخ  وچمه 

223 راد ... هنیس  رد  یلع  رهم  نم  وچمه 
225 مشیع ... لها  قوذ  هدنخ و  مه 

154 قفنم ... تناق و  مه  قداص و  مه  رباص و  مه 
62 داماد ... مه  یصو و  ار  یبن  مه 

7 ییآ ... نورب  ات  میمشچ  همه 
7 ییامرف ... هچ  ات  میشوگ  همه 

17 غامد ... نشور  مشچ  نیرد  نودیمه 
351 تسبن ... هویب  نیا  هب  لد  يدرم  چیه 

16 يوش ... مظعا  نید  ملع  ردنا  وت  ای 
16 يوش ... نید  يادتقم  لبنح  وچ  ای 

54 تناگدنب ... هب  هدز  هبرح  ای 
201 ارهز ... یلع و  دمحم و  هب  بر  ای 
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222 تسوا ... راتخم  دمحا  راغ  رای 
316 ام ... لد  رد  تست  ّبح  یلع  ای 

218 بات ... رون  نآ  زا  مدآ  تسخن  تفای 
229 تمصع ... ملع و  اخس و  ردنا  نیقی 

40 دبیزیم ... ادخ  هب  یکاپ  ییاتکی و 
378 دیسر ... یتسکش  دروخ و  گنس  یکی 

209 وگب ... ار  ناقلخ  عوبطم  وگب ، ار  ناویح  عوبنی 
،ص:517 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

یبرع راعشا  تسرهف 

469 انبسحف ... ایلع  انعیاب  نحن  اذا 
475 اکیق ... توملا ال  ناف  توملل  کمیزایح  ددشا 

437 الیسا ... ّنا  نمحّرلاب  ذوعا 
175 مهتلبقب ... یّلص  نم  لوا  سیلا 
394 ردیح ... یّما  یتیّمس  يّذلا  انا 

267 انتعدخ ... ایندلا  ّنا 
37 زیزعلا ... باتکلا  هّللا  لزنا 

172 یضرملا ... کمکحب  انل  نیب 
193 هب ... ورکمی  نا  فاخ  هّللا  لوسر 

181 ، 175 اّرط ... مالسالا  یلا  مکتقبس 
265 ۀنایخ ... نم  ادجسم  ینبت  کتعمس 

37 اران ... اّرح و  دیلولا  يزجی  فوس 
389 هیار ... ۀهافس  نم  ةراجحلا  دبع 

161 ۀنج ... هّبح  یلع 
172 یلع ... خماش  نم  همساف 

33 اعکار ... تنک  تیطعا و  يّذلا  تناف 
37 اقسف ... كاذ  نم  دیلولا  اؤبّسیتف 

469 همساب ... رجانحلا  ینغت  يذلا  كادف 
37 اّزع ... شرعلا  يدل  یقلی  ّیلعف 
25 ضفار ... ینا  نالقثلا  دهشیلف 

175 مدق ... یلع  یشمی  نم  لضفا  تلتق 
267 یقبت ... اراد  انعّیض  دق 

330 مهلفکی ... ناک  نم  مهدلاو  تام  دق 
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465 ابسن ... مهریخ  ّانا  ساّنلا  ملعی  دق 
175 ۀبلاغ ... رادقالا  مجلم و  نبال  لق 

15 یلع ... انیلوم  لضف  یف  یفک 
265 اهجرف ... بسک  نم  ءانمزلا  ۀمعطمک 

267 اّقح ... هّللا  ّالا  هلا  ال 
389 هنید ... لذاخ  هّللا  ّنبسحت  ال 

268 انطرق ... ام  يردن  انسل 
213 فلخ ... هتمدع  ءیش  ّلکل 

389 هب ... فاعی  نم ال  هلتاق  نکل 
15 هّلحم ... يدبا  یضترملا  نا  ول 

220 دمحم ... لآ  ّبح  اضفر  ناک  ول 
389 هلتاق ... ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 

412 باتع ... سایق  کنیب  ینیب و  سیل 
37 هّللا ... فرع  انمؤم  ناک  نم  سیل 

175 افرصنم ... رمالا  اذه  بسحا  تنک  ام 
267 انیع ... یضمی  موی  نم  ام 

175 يرهص ... یخا و  یبّنلا  دمحم 
465 اهنکاس ... ریخ  انا  ملعت  ضرالا  و 

465 اولئس ... ول  ناکرالا  ّرسلا و  وذ  تیبلا  و 
469 هّلک ... ریخلا  نم  هیف  يذلا  تنا  و 

469 ادحاو ... سانلا  نم  یلص  نم  لوا  و 
193 انمآ ... راغلا  یف  هّللا  لوسر  تاب  و 

193 ینوتبثی ... ام  مهیعرا  تب  و 
175 یسرع ... ینکس و  دّمحم  تنب  و 
469 ّهنا ... ساّنلاب  سانلا  یلوا  هاندجو 

175 یشمی ... یحضی  يّذلا  رفعج  و 
465 هتمارک ... يوأم  مه  یبنلا و  طهر 

175 اهنم ... يادلو  دمحا  اطبس  و 
469 ۀعقو ... لک  یف  موقلا  شیجلا  بحاص  و 

161 اّقح ... یفطصملا  یصو 
265 یقّتلا ... ةریصبلا و  لها  اهل  لاق  و 

437 الیوعت ... اهنارین  تدق  و 
193 یصحلا ... یطو  نم  ریخ  یسفن  تیقو 
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171 هّما ... مّظعملا  مرح  یف  هتدلو 
15 يردی ... سیل  یعفاشلا و  تام  و 

469 هدابع ... یقشی  نم  شیرق  نم  ام  و 
267 اعمج ... اعمج  اینّدلا  نبای 

،ص:518 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

ناسک مان  تسرهف 

لاثآ 415
،278 ، 269 ، 257 ، 239 ، 229 ، 218 ، 206 ، 202 ، 200 ، 188 ، 187 ، 183 ، 182 ، 154 ، 138 ، 131 ، 125 ، 110 ، 110 ، 85 ، 14 ع )  ) مدآ

291 ، 279
،331 ، 311 ایخرب 131 ، نب  فصآ 

یفصآ 155
دنه دابکالا - ۀلکآ 

باّطخلا نب  رمع  صفح - ابا 
مهدا 6 میهاربا 

217 ص )  ) هّللا لوسر  نب  میهاربا 
یموزخملا 305 ماشه  نب  میهاربا 

480 ، 312 ، 311 ، 291 ، 279 ، 229 ، 207 ، 183 ، 156 ، 147 ، 143 ، 138 ، 133 ، 125 ، 85 ، 55 ، 50 ، 41 ع )  ) میهاربا
يرعشالا 282 نب  دمحم  میهاربا 

440 ، 435 ، 434 ، 379 ، 280 ، 194 سیلبا 189 ،
هیواعم دابکالا - ۀلکآ  نبا 

ریثا 34 نبا 
ینوکس 419 زوجلا  نبا 

بیصحلا 393 نبا 
ریبزلا 322 نبا 

دمحم نب  نسح  مساقلا  وبا  افولا - نبا 
يزوج 237 نبا 

،393 رجح 77 ، نبا 
338 ناسح ]  ] ماسح نبا 

ناوفص 324 نبا 
ربلا 195 دبع  نبا 

176 ورمع ] نب   ] هّللا دبع  نبا 
419 نوع ] الامتحا   ] فوع نبا 
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يرخف 247 نبا 
480 ، 458 هجام 88 ، نبا 

یلزاغم 49 نبا 
414 یملس 413 ، نایفس ] نب  ورمع   ] روعالا وبا 

[ ترجه مهد  لاس  رد  نارجن  هلیبق  ینارصن  ناسردم  نادنمشناد و  زا   ] 199 همقلع 198 ، نب  ۀثراحلا  وبا 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نسحلا - وبا 

382 شنخالا 380 ، نب  مکحلا  وبا 
93 ، 85 ءارمحلا 81 ، وبا 

375 ءاطع ] نب   ] سابعلا وبا 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  رشعلا - وبا 

دمحم 480 نب  نسح  مساقلا  وبا 
ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  مساقلا - وبا 

يدنقرمس 290 ثیّللا  وبا 
420 يزارلا ]  ] مثیهلا وبا 

431 ، 202 يراصنا 195 ، بویا  وبا 
،215 ، 203 - 205 ، 200 ، 199 ، 194 - 197 ، 175 - 178 ، 174 ، 165 ، 160 ، 131 ، 116 ، 96 ، 87 ، 67 ، 65 ، 61 ، 50 ، 17 رکب 19 - وبا 
،392 ، 389 ، 380 ، 378 ، 328 ، 318 ، 316 ، 291 ، 290 ، 282 ، 280 ، 277 ، 276 ، 271 ، 270 ، 268 ، 256 ، 255 ، 241 ، 240 ، 238 ، 237

464 ، 463 ، 453 ، 448 ، 440 ، 439 ، 437 ، 411 ، 410 ، 401 ، 396
لدرج 398 وبا 

376 ، 373 ، 192 ، 178 ، 170 ، 62 لهج 54 ، وبا 
ینرع 213 هّبح  وبا 

هبتع 195 نب  ۀفیذح  وبا 
431 يرونید 406 ، هفینح  وبا 

385 ، 379 ، 378 هناّجد 47 ، وبا 
480 ادرد 194 ، وبا 

439 ، 325 ، 184 ، 175 ، 174 ، 127 ، 126 ، 124 ، 104 ، 99 ، 97 ق )  ) يرافغ رذ  وبا 
هحلط 380 یبا  نب  دیعس  وبا 

هبتع 174 نب  ورمع  دیعس ، وبا 
،ص:519 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

463 ، 428 ، 417 ، 413 ، 398 ، 384 - 389 ، 380 ، 377 ، 376 ، 373 ، 372 ، 292 نایفس 59 ، وبا 
ثراحلا 397 نب  نایفس  وبا 

377 ص ])  ) ربمغیپ زا  شیپ  هملس  ّما  رسمه  [ ] دسالا دبع  نب   ] ۀملس وبا 
رمع 326 نب  ۀمجش  وبا 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


319 ، 319 یسیع 318 ، ماصمص  وبا 
173 ، 171 ، 170 ، 168 بلاط 167 ، وبا 

يراصنا 195 هحلط  وبا 
يراصنا 380 هحلط  وبا 

399 یسوم ) وبا  ردارب   ) يرعشا رماع  وبا 
386 نامعنلا ] نبای  قسافلا ) رماع  وب   ) بهارلا  ] رماع وبا 

لیمج 380 نب  هّللا  دیبع  وبا 
ییونغ 433 هللا  دیبع  وبا 

399 ، 377 ، 215 حارج 194 ، هدیبع  وبا 
387 ، 374 - 377 ، 69 ، 63 ثراح 52 ، نب  ةدیبع  وبا 

زیزع 375 وبا 
95 یلع 84 ، وبا 

يولعلا 322 هّللا  دبع  نب  یلع  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  وبا 
یسوم 217 یلع  وبا 

بلاط یبا  نب  ةزمح  یلع - وبا 
بلاط یبا  نب  ةزمح  هرامع - وبا 

431 هداتق 79 ، وبا 
رذنملا 376 دبع  هبابل  وبا 

194 بهل 192 ، وبا 
يراصنا 410 دوعسم  وبا 

یتالوخ 254 ملسم  وبا 
لیهس 214 نب  لدنم  وبا 

427 - 429 يرعشا 396 ، یسوم  وبا 
368 يرعشا ) دیاش   ) یسوم وبا 

480 ، 368 ، 128 ، 127 ، 125 ، 107 ، 89 هریره 58 ، وبا 
ظفاح 179 یناطقی ، وبا 

مجنم 331 نوراه  نب  یلع  نب  نسحلا  یبا 
ینامرک 287 لضفلا  یبا 

بویا 324 یبا 
فلخ 192 نب  ّیبا 
فلخ 379 نب  یبا 

یلع 27 نب  یناث  رفعج  یبا 
324 یمجمج )  ) یحمج فلخ  یبا 
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202 عفار 59 ، یبا 
ملاس 201 یبا 

ینانمس 424 دیعس  یبا 
325 يراصنا 327 - هّللا  دبع  یبا 

ع)  ) نیسح هّللا - دبع  یبا 
دهاز 176 رمع  یبا 

هنمیم 377 یبا 
لئاو 203 یبا 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دحا -
162 ، 161 ، 106 ، 100 ، 99 ، 63 ، 61 ، 54 - 57 ، 53 ، 52 ، 50 ، 48 ، 46 ، 42 ، 37 - 39 ، 36 ، 35 ظفاح 32 ، هیودرم ، نب  یسوم  نب  دمحا 

نسحم 173 خیش  دمحا ،
ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  ص -)  ) دمحا

یفوک 366 دمحا 
416 نایفس ) وبا  مالغ   ) رمحا

سیق 407 نب  فنحا 
رتشا 46 نب  دیز  يراصنا ، لیحا 

99 هّللا 42 ، دبع  نب  بلطم  بطخا ،
قیرش 373 نب  سنخا 

291 ، 208 ، 207 ، 183 ، 14 ع )  ) سیردا
يربعلا 477 ۀیودا 

لیمارش 380 نب  فاطرا 
مقر 195 یبا  نب  مقرا 

462 دیز 461 ، نب  ۀماسا 
یمشاه 215 ناملس  نب  قاحسا 

183 ع )  ) قاحسا
229 ع )  ) قاحسا

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ع -)  ) بلاغلا هّللا  دسا 
439 ، 375 ، 362 ، 229 ، 102 ، 85 ع )  ) لیفارسا

ملسا 374
215 ، 94 هدیرب 36 ، یملسا ،

229 ، 207 ، 183 ، 156 ع )  ) لیعامسا
396 ، 302 ، 301 ، 271 ، 244 ، 243 ، 78 سیمع 50 ، تنب  ءامسا 

،ص:520 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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یسنع 461 بعک  نب  دوسا 
دیزی 202 نب  دوسا 

ورمع 189 نب  فایسا 
یمیمت 476 عجشا 

432 ، 425 ، 424 ، 414 ، 413 ، 307 ، 269 سیق 176 ، نب  ثعشا 
424 ، 331 ، 320 ، 281 هنانب 268 ، عبصا 

480 ، 291 ، 252 ، 212 ، 210 یفوک 38 ، مثعا 
سباح 428 نب  عرقا 

نالسرا 322 بلا 
170 بیعد ]؟[  نب  مرشم  ماقیثلا ،

ناخ 478 یلق  هّللا 
[ ترجه مهد  لاس  رد  نارجن  هلیبق  يار  بحاص  ریما و   ] حیسملا 198

45 ع )  ) سایلا
هیوادیص 431 نانسلا  ّما 

هشیاع نینمؤملا - ما 
يدابادخلا 175 ماما 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیقّتملا - ماما 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  براغملا - قراشملا و  ماما 

477 یعفای 420 ، ماما 
نمیا 242 ّما 

434 ، 385 ، 372 ، 312 ، 311 ، 242 ، 239 ، 238 ، 237 ، 162 ، 123 ، 96 ، 93 ، 87 ، 86 ، 80 هملس 43 ، ّما 
هیطع 88 ّما 

329 هورق 328 ، ّما 
481 ، 484 ، 244 ، 217 س )  ) موثلک ما 

217 یناه 216 ، ّما 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ع -)  ) نینمؤملا ریما 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  لّحنلا - ریما 
يولهد 218 ورسخ  ریما 

دواد 322 ریما 
هفیذح 380 نب  ۀیما 
فلخ 373 نب  ۀیما 

،318 ، 317 ، 307 ، 220 ، 219 ، 201 ، 175 ، 174 ، 164 ، 163 ، 161 ، 125 ، 125 ، 119 - 121 ، 100 ، 95 ، 94 ، 87 کـلام 18 ، نب  سنا 
438
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رضن 383 نب  سنا 
64 ، 33 مساق 15 ، هاش  راونا ،

تباث 194 نب  سوا 
يراصنا 214 یلوخ  نب  سوا 

430 ، 283 ، 174 ، 114 ق )  ) ینرق سیوا 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  اتلیا -
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ایلیا -
398 نمیا 397 ، ما  نب  نمیا 

207 ، 142 ، 86 ، 85 ، 65 ، 14 ع )  ) بویا
[ ترجه مهد  لاس  رد  نارجن  موق  دیس   ] مهیا 198

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دلبلا - باب 
394 ، 309 ، 254 ، 209 ، 204 ، 125 ، 60 ، 59 ، 55 ، 51 ع )  ) دمحم رقاب ،

هماما 126 یبا  یلهاب ،
یماطسب 222 دیزیاب 

458 ، 372 ، 166 ، 80 ، 78 يراخب 76 ،
402 ، 372 ، 307 ، 251 ، 196 ، 129 ، 92 ، 91 ، 84 ، 46 بزاع 38 ، نب  ءارب 

یمیمت 477 هّللا  دبع  نب  كرب 
بعک 171 نب  دیرب 

يرماع 378 کلم  نب  رشب 
تاطرا 418 نب  ریشب 

يراصنا 463 دعس  نب  ریشب 
ییالوه 380 باوص  کلام  نب  ریشب 

صفح 214 نب  رکب 
460 ، 390 ، 241 یشبح 176 ، لالب 

337 ، 331 سیقلب 311 ،
380 ، 377 هفیاط )  ) رادلا دبع  ینب 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  بارت - وب 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ایلوب -
ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  تیب - تیب 

458 یقهیب 87 ،
دمحم 81 هجاوخ  اسراپ ،

183 ع )  ) یسوم نارمع - روپ 
159 ، 154 قحلا 15 ، سمش  يزیربت ،
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ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دیمحت -
،129 ، 104 ، 94 ، 91 ، 88 ، 86 ، 84 ، 83 ، 78 يذمرت 36 ،

،ص:521 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
458 ، 197 ، 176 ، 165

309 ینیسح ص 5 ، هّللا  دبع  ریما  يذمرت ،
ینیسح 5 حلاص  دمحم  يذمرت ،

385 لوسر ) نارسمه  زا   ) رارض یبا  نب  ثراح  تنب  هرت 
345 - 346 یلع ) باحصا   ) تباث

سیق 195 نب  تباث 
458 ، 261 ، 104 ، 89 ، 82 ، 43 ، 38 ، 34 یبلعث 36 -

هرمس 26 نب  رباج 
،175 ، 162 ، 118 - 120 ، 106 ، 101 ، 95 ، 92 - 93 ، 85 ، 83 ، 82 ، 80 ، 78 ، 76 ، 56 ، 54 ، 52 ، 48 ، 47 يراصنا 27 ، هّللا  دـبع  نب  رباج 

389 ، 354 ، 322 ، 307 ، 306 ، 301 ، 283 ، 267 ، 219 ، 210 ، 201 ، 196
361 ، 261 نیعبرا )  ) همالع هّللا  راج 

479 ، 356 ، 223 ، 221 ، 184 ، 173 ، 166 ، 138 ، 65 نامحرلا 33 ، دبع  یماج ،
،179 ، 177 ، 176 ، 166 ، 163 ، 161 ، 150 ، 129 ، 126 ، 120 ، 119 ، 116 ، 114 ، 102 ، 91 ، 85 ، 65 ، 48 ، 34 ، 19 ، 18 ، 15 لیئربج 9 ،
،360 ، 353 ، 328 ، 317 ، 313 ، 278 ، 244 ، 240 ، 239 ، 229 ، 219 ، 217 ، 216 ، 207 ، 197 ، 196 ، 193 ، 192 ، 190 ، 186 ، 184 ، 182

480 ، 440 ، 439 ، 436 ، 419 ، 418 ، 396 ، 390 ، 384 ، 379 ، 378 ، 375 ، 362 ، 361
يدع 380 نب  معطم  نب  ریبج 

يراصنا 469 نب  ۀعرج 
480 ثعشا 479 ، تنب  هدعج 

461 ، 411 ، 396 ، 221 ، 220 ، 217 ، 216 ، 175 ، 173 ، 58 ق )  ) بلاط یبا  نب  رفعج 
تجح 76 رفعج 

،439 ، 377 ، 361 ، 321 - 319 ، 288 ، 286 ، 281 ، 273 ، 268 ، 220 ، 210 ، 209 ، 207 ، 184 ، 63 ، 57 ، 56 ، 43 ، 27 ، 8 ع )  ) قداص رفعج 
453

342 باطخلا ] نب  رمع  هرود  رد  هباحص  داهز  زا   ] هرمرم نب  ةرکرک  نب  ۀمجمج 
ریمع 200 نب  عیمج 

يورالا 249 هّللا  دبع  نب  بدنج 
349 ، 248 يدادغب 13 ، دینج 

يزوج 78
رهس 281 نب  ةزیوج 

نیدلا 14 ریصن  دومحم  یلهد ، غارچ 
حلاص 309 یجاح 
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418 ثراح 416 ،
433 ، 323 ، 322 ینادمه 267 ، روعا  ثراح 

تباث 376 نب  ثراح 
عیبر 365 نب  ثراح 

ۀمص 378 نب  ثراح 
رارض 385 نب  ثراح 

يدوهی 393 ثراح 
دمحم 184 نیدلا  سمش  يزاریش ، ظفاح 

458 ، 351 ، 218 ، 67 ، 64 یظفاح 51 ،
448 ، 219 ، 205 ، 106 ، 98 ، 95 ، 94 ، 89 ، 87 ، 86 ، 83 ، 82 مکاح 78 ،

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  یسیع - یماح 
378 رذنملا 377 ، نب  باّبح 

283 هدانج 77 ، نب  یشبح 
دامح 282 نب  بیبح 
بیز 467 نب  بیبح 

481 ریمع ] نب   ] ورمع نب  بیبح 
77 ع )  ) راجن بیبح 

ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  بیبح -
يریمض 477 هّللا  دبع  نب  جاجح 

304 فسوی 250 ، نب  جاجح 
يدنکلا 431 نب  رجح 

يدع 480 نب  رجح 
لاثآ 415 نب  لجح 

328 ، 106 ، 92 نامیلا 32 ، نب  ۀفیذح 
ناّسح 315 نب  ثیرح 

415 دنه ) مالغ   ) ثیرح
77 ع )  ) لیقزح

174 ، 37 يراصنا 33 ، تباث  نب  ناّسح 
يرصب 334 نسح 

سابع 27 نب  نسح 
458 ، 327 ، 312 ، 308 ، 209 ، 163 ، 56 ع ) [ ) يرکسعلا یکز   ] یلع نب  نسح 

يولهد 226 نسح 
،ص:522 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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،219 ، 215 - 217 ، 212 ، 201 ، 199 ، 185 ، 163 ، 144 ، 127 ، 120 ، 106 ، 104 ، 95 ، 85 ، 84 ، 76 ، 69 ، 58 ، 56 ، 49 ، 45 ، 44 ع )  ) نسح
480 ، 479 ، 478 - 481 ، 409 ، 367 ، 361 ، 360 ، 355 ، 345 ، 343 ، 319 ، 315 ، 311 ، 304 ، 303 ، 285 ، 244 ، 220

میحرلا 324 دبع  نب  نیسح 
-217 ، 201 ، 199 ، 185 ، 163 ، 159 ، 144 ، 132 ، 127 ، 120 ، 106 ، 104 ، 95 ، 85 ، 84 ، 76 ، 69 ، 58 ، 56 ، 49 ، 45 ، 44 ع )  ) نیسح

480 ، 480 ، 480 ، 479 ، 478 ، 367 ، 329 ، 305 ، 203 ، 294 ، 292 ، 285 ، 274 ، 255 ، 251 ، 244 ، 220 ، 219 ، 215
356 ، 64 ینیسح 35 ،

374 مازح 373 ، نب  میکح 
هلیح 467 نب  میکح 
بطحلا 412 ۀلامح 

418 هیواعم ) نیفص ،  ) هزمح
419 ، 412 ، 411 ، 387 ، 383 ، 380 - 382 ، 377 ، 374 ، 258 ، 254 ، 221 ، 220 ، 175 ، 175 ، 167 ، 69 ، 63 ، 52 ق )  ) هزمح

يدیمح 41
220 ، 54 ، 53 ، 48 ثدحم 50 - یلبنح ،

نایفس 375 یبا  نب  ۀلظنح 
383 رماع 380 ، یبا  نب  ۀلظنح 

416 ، 415 ، 286 ، 285 ، 273 ، 254 ، 122 ، 89 دمحم 49 ، هیفنح ،
279 ، 269 ، 257 ع )  ) اّوح

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ع -)  ) ردیح
395 ، 394 ، 391 بطخا 386 ، نب  ییح 

دیز 383 نب  ۀجراخ 
نمحرلا 418 دبع  نب  قراخ 

یعیبر 359 نب  دلاخ 
دیز 306 نب  دلاخ 

صاعلا 464 نب  دیعس  نب  دلاخ 
ناورم 324 کلملا  دبع  نب  دلاخ 

282 هطمرق )  ) هطقرع نب  دلاخ 
مجلم 404 نب  دلاخ 

397 ، 387 ، 377 دیلو 270 ، نب  دلاخ 
431 ترالا 174 ، نب  بابخ 

لامک 65 يدنجخ ،
428 ، 372 ، 301 ، 290 ، 122 ، 98 ، 91 ، 86 ، 84 ، 61 ، 46 ، 40 دیعس 39 ، وبا  يردخ ،

242 ، 217 ، 216 ، 175 - 179 س )  ) دلیوخ تنب  هجیدخ 
431 ، 429 یمیمت 428 ، ریهز  نب  سوقرخ 
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يرماع 428 سوقرخ 
يراصنا 175 تباث  نب  ۀمیزخ 

481 ، 437 ، 335 ، 287 ، 277 ، 270 ، 224 ، 149 ، 42 ، 17 ع )  ) رضخ
،201 ، 200 ، 199 ، 194 ، 187 ، 179 ، 163 ، 107 - 109 ، 100 ، 92 - 94 ، 90 ، 76 ، 63 ، 54 ، 54 ، 47 ، 46 دیؤملا 22 ، وبا  مزراوخ  بیطخ 

458 ، 220 ، 211
هّللا 211 دبع  یعازخ ، فلخ 

ع)  ) میهاربا لیلخ -
ریبج 376 نب  تاّوخ 

يراصنا 65 هّللا  دبع  هجاوخ 
نیدلا 305 نیعم  هجاوخ 

477 ، 476 ، 430 - 432 ، 429 ، 428 ، 342 ، 335 ، 308 جراوخ 20 ،
271 تاحفص 270 ، زا  دعب  هلوخ 

مراکملا 75 وبا  نسح ، یناغماد 
290 ، 289 ع )  ) لایناد

يرکب 414 دواد 
279 ، 207 ، 207 ، 183 ، 154 ع )  ) دواد

397 یمشح 396 ، دیرد 
ینامی 247 بلعد 

مرقلا 404 نب  ۀیعد 
443 ، 439 ، 366 ، 365 ، 328 ، 320 لدلد 319 ،

دمحم 135 هجاوخ  رادهد ،
103 ، 92 ، 88 یملید 87 ،

یمیمت ریهز  نب  سوقرخ  هرصیوخلا - وذ 
يراصنا نب  ۀعرج  نیتداهشلا - وذ 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  یلعلا - وذ 
477 ، 440 ، 431 ، 424 ، 414 - 418 ، 407 ، 401 ، 399 ، 394 ، 393 ، 389 ، 389 ، 387 ، 377 ، 376 ، 150 ، 147 راقفلا 12 ، وذ 

،ص:523 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
295 ، 277 ، 229 ، 153 ، 136 ع )  ) نینرقلا وذ 

يریمح 439 حالکلا  وذ 
431 هیدنلا 266 ، وذ 

239 ع )  ) لیحار
هیضفار 428

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  العلا - ّبر 
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دوسالا 375 نب  ۀیبر 
متسر 389

هکشر 334
يرجه 265 دیشر 

366 دعر 365 ،
244 ، 217 س )  ) هیقر

رمع 51 وبا  ناذاز  ع )  ) لیئربج نیمالا - حور 
لاز 389

بیعد نب  مرشم  ماقیثلا ، نمی - دهاز 
467 - 470 ، 464 ، 403 - 408 ، 399 ، 391 ، 377 ، 357 ، 350 ، 316 ، 297 ، 286 ، 195 ماوع 194 ، نب  ریبز 

کلام 429 نب  ۀعرز 
نیدلا 6 ءاهب  ایرکز ،

سیق 382 نب  ناوکز 
398 ، 201 ، 44 يرشخمز 35 ،

يدسا 379 دیمح  نب  هّللا  دبع  هرمز 
ءانمز 265

295 مقرا 294 ، نب  ریهز 
رصن 413 نب  دایز 

306 ، 197 ، 176 ، 175 ، 129 ، 108 ، 104 ، 101 مقرا 78 ، نب  دیز 
ملسا 124 نب  دیز 

462 ، 461 ، 385 ، 194 ، 177 ، 176 ، 133 هثراح 132 ، نب  دیز 
لبنح 428 نب  دیز 

یلع 38 نب  دیز 
ع)  ) نیسحلا نب  یلع  ع -)  ) نیدباعلا نیز 
216 س )  ) هّللا دبع  نب  دمحم  تنب  بنیز 

244 س )  ) بنیز
ناملس 65 یجواس ،

یعاذخ 381 يزعلا  دبع  عابس 
239 ع )  ) لیئاطبس

هیباحس 18
همیمت 461 هحاحس 

تیارس 434
ینازاتفت 254 نیدلا  دعس 
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467 ، 397 ، 393 ، 382 ، 377 - 380 ، 372 ، 214 ، 91 ، 84 ، 78 صاقو 44 ، یبا  نب  دعس 
عیبرلا 195 نب  دعس 

لبنح 383 نب  نامی  عیبر  نب  دعس 
464 ، 385 ، 378 هدابع 377 ، نب  دعس 

کلام 304 نب  دعس 
302 ، 228 ، 206 نیدلا 183 ، حلصم  خیش  يزاریش ، يدعس 

390 ، 316 ، 238 ، 237 ذاعم 194 ، نب ]  ] دعس
دیعس 305

316 باحصا )  ) دیعس
دلاخ 184 یبا  نب  دیعس 

عیبرلا 315 لضفلا  نب  دیعس 
ریبج 70 نب  دیعس 

467 دیز 376 ، نب  دیعس 
نافع 408 نامثع  نب  دیعس 

ناسک مان  تسرهف  نتم 523  یفشک  يوضترم ، بقانم  ّبیسم 205  نب  دیعس 
418 ینادمه 417 ، دی 
438 يروث 70 ، نایفس 

416 هّللا ) لوسر  هدنب   ) نارقس
،258 - 260 ، 241 ، 237 ، 194 ، 181 - 183 ، 179 ، 175 ، 174 ، 132 ، 131 ، 116 ، 100 ، 95 ، 94 ، 79 ، 76 ، 70 ، 62 ق )  ) یسراف ناملس 

452 ، 451 ، 386 ، 362 ، 360 ، 343 ، 332 ، 327 - 329 ، 325 ، 318 - 321 ، 317 ، 277
عوکالا 437 نب  ۀملس 
همالس 195 نب  ۀملس 

367 ، 343 ، 337 ، 331 ، 317 ، 311 ، 284 ، 279 ، 257 ، 207 ، 183 ، 154 ، 136 ، 131 ع )  ) نامیلس
480 ، 479 ، 478 ، 376 ، 350 ، 302 ، 163 ، 162 ، 62 مدآ 33 ، نب  دودجم  ییانس ،

نیدلا 173 ءایض  الم  ییانس ،
،ص:524 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

همقلع 282 نب  دیوس 
نیدلا 70 باهش  خیش  يدرورهس ،

يدعاس 392 دعس  نب  لهس 
لیهس 375

410 ، 385 ، 378 فینح 379 - نب  لیهس ) )
ورمع 214 نب  لیهس 
ورمع 428 نب  لیهس 
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ماشه 373 نب  لیهس 
ص)  ) هللا دبع  نب  دمحم  ص -)  ) راربا دیس 

ینرق سیوا  نیعباتلا - دّیس 
ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  نیلقثلا - دیس 

یسنا 302 جاح  ریم  دیس 
س)  ) ارهز همطاف  س -)  ) ءاسّنلا ةدیس 

مهیا دّیس -
327 ، 186 ، 162 ، 25 ، 16 یعفاش 15 ،

324 یناکداش )  ) یناک نامیلس  هاش 
ّبیط 251 هاش 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  فجن - هاش 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ع -)  ) تیالو هاش 

یلبش 226
هعرقم 320 بیبش 

نیدلا 75 فرش 
یسیعلا 431 یندا  یبا  نب  حیرش 

یفوا 404 نب  حیرش 
یناه 413 نب  حیرش 

یبعش 205
یبعش 408

ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  نیبنذملا - عیفش 
ناطلس 24 نیدلا ، سمش 

ایخول 213 نب  نوعمش 
130 ، 110 ، 110 ع )  ) نوعمش

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ایطنش -
باهش 399

تباث 43 ینابیش ،
376 ، 374 ، 63 هبیش 52 ،

هحلط 398 یبا  نامثع  نب  ۀبیش 
هرحب 478 نب  ثیش 
یعبر 431 نب  ثیش 

229 ، 156 ، 130 ، 110 ، 110 ، 14 ع )  ) ثیش
دیعس 27 خیش 
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- دیهش خیش 
دیفم 170 خیش 

،197 ، 187 ، 165 ، 163 ، 159 ، 129 ، 98 ، 95 ، 87 ، 86 ، 81 ، 80 ، 79 ، 77 ، 76 ، 46 ، 43 ، 42 ، 35 ، 27 ، 16 لبنح 13 ، نب  دمحا  یناسیش ،
458 ، 372 ، 203

198 ناطیش 114 ،
هعیش 10

ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  نیسوق - باق  بحاص 
یلجع 267 دمحم  نب  دمحا  نب  یسیع  نب  حلاص 

479 ، 319 ، 295 ، 279 ، 278 ، 257 ، 167 ع )  ) حلاص
رکب وبا  قیدص -

416 ناحوص 413 ، نب  ۀعصعص 
398 هیما 385 ، نب  ناوفص 

ثراحلا 211 تنب  هیفص 
394 بطخا 396 ، نب  یح  تنب  ۀیفص 

باوص 377
389 باطخ 387 ، نب  رارض 

373 يرافغ 372 ، ورمع ] نب   ] مضمض
ص)  ) هّللا دبع  نب  دمحم  باط - باط 

رکب 60 وبا  يدابیاط ،
يزعلا 214 دبع  نب  بط 

393 ، 372 ، 205 ، 165 ، 93 ، 92 ، 87 ، 82 یناربط 32 ،
380 يدع 375 ، نب  ۀیمعط 

380 هحلط 377 ، یبا  نب  ۀحلط 
يدسا 461 دلیوخ  نب  ۀحلط 

هبیش 40 نب  ۀحلط 
467 - 469 ، 464 ، 408 ، 403 - 405 ، 378 - 380 ، 376 ، 375 ، 357 ، 350 ، 316 ، 297 ، 286 ، 195 هللا 89 ، دبع  نب  ۀحلط 

373 بلطملا 372 ، دبع  تنب  هکتاع 
هعامح 397 نب  رشاع 
دیعس 375 نب  صاع 

لیاو 54 نب  صاع 
،ص:525 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
379 ، 378 ، 377 تباث 195 ، نب  مصاع 

380 ، 378 تباث 377 ، نب  مصاع 
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376 يراصنالا ] ینالجعلا   ] يدع نب  مصاع 
بلک 404 نب  مصاع 

حیسملا بقاع -
رقاع 278
رماع 383

هداتق 436 نب  رماع 
،409 ، 403 - 408 ، 385 ، 383 ، 350 ، 297 ، 287 ، 277 ، 276 ، 242 ، 211 - 213 ، 205 ، 201 ، 162 ، 130 ، 125 ، 121 ، 88 هشیاع 43 ،

480 ، 485 ، 469
يراصنا 399 رشب  نب  دابع 

398 ، 397 ، 376 ، 375 ، 373 ، 372 ، 173 بلطملا 171 ، دبع  نب  سابع 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دیمحلا - دبع 
438 یلیل 393 ، یبا  نبا  نمحرلا  دبع 

دلاخ 417 نب  نمحرلا  دبع 
465 ، 464 ، 377 ، 316 ، 198 ، 198 ، 195 فوع 88 ، نب  نمحرلا  دبع 

480 ، 478 ، 481 ، 475 - 485 يدارم 294 ، مجلم  نب  نمحرلا  دبع 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دمصلا - دبع 

یبا 384 نب  هّللا  دبع 
399 هملس ) ّما  ردارب  [ ) یموزخملا  ] ۀیما یبا  نب  هّللا  دبع 

رکب 399 یبا  نب  هللا  دبع 
عفار 427 یبا  نب  هّللا  دبع 

هعیبر 377 یبا  نب  هّللا  دبع 
431 ، 430 ، 429 اوکلا 274 ، نب  هّللا  دبع 

383 ریبج 377 ، نب  هّللا  دبع 
شحج 381 نب  هّللا  دبع 

رایط 481 رفعج  نب  هّللا  دبع 
123 هتعیشیوج ]؟[  نب  هّللا  دبع 

ترالا 430 نب  بابخ  نب  هّللا  دبع 
فلخ 407 نب  هّللا  دبع 

بلطملا 397 دبع  نب  ریبز  نب  هّللا  دبع 
485 ، 405 ، 211 ماوع ) ریبز  رسپ   ) ریبز نب  هّللا  دبع 

یسیع 430 دیعس  نب  هّللا  دبع 
391 ، 187 مالس 49 ، نب  هّللا  دبع 

يرهز 379 باهش  نب  هّللا  دبع 
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،117 ، 100 ، 96 ، 91 - 93 ، 82 ، 80 ، 77 ، 67 ، 66 ، 62 ، 50 ، 48 ، 46 ، 45 ، 41 ، 40 ، 38 ، 35 ، 34 ، 32 ، 30 ، 27 سابع 23 ، نب  هللا  دـبع 
،280 ، 273 ، 272 ، 258 ، 255 ، 246 ، 245 ، 216 ، 215 ، 211 ، 206 ، 205 ، 201 ، 197 ، 189 ، 185 ، 176 ، 175 ، 163 ، 162 ، 159 ، 118

471 ، 470 ، 451 ، 437 ، 431 ، 427 - 429 ، 418 ، 419 ، 409 ، 389 ، 372 ، 355 ، 352 ، 337 ، 336 ، 315 ، 314 ، 291 - 294 ، 285 ، 283
485 ، 467 ، 217 ، 203 ، 197 ، 195 ، 130 ، 120 رمع 79 ، نب  هّللا  دبع 
485 ، 467 ، 217 ، 203 ، 197 ، 195 ، 130 ، 120 رمع 79 ، نب  هّللا  دبع 

415 باطخ 409 ، نب  رمع  نب  هّللا  دبع 
417 صاع 419 - ورمع  نب  هّللا  دبع 

379 - 382 یثراح ]  ] ۀیمیق نب  هّللا  دبع 
440 ، 397 ، 389 ، 379 ، 375 ، 261 ، 205 ، 202 ، 199 ، 162 ، 90 ، 87 ، 82 ، 80 ، 55 ، 41 ، 38 دوعسم 28 ، نب  هّللا  دبع 

431 ، 430 یهارلا 404 ، بهو  نب  هّللا  دبع 
319 ، 170 فانم 76 ، دبع  نب  مشاه  نب  هّللا  دبع 

376 ورمع ] نب   ] موتکم ما ]  ] نب هّللا  دبع 
شحج 195 هّللا  دبع 

438 رعشم ) مانصا  ناطیش   ) یّنج هّللا  دبع 
يدع 416 هّللا  دبع 

لولس 377 نب  یبا ]  ] هّللا دبع 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  دیجملا - دبع 

412 ، 170 بلطملا 76 ، دبع 
دیز 329 نب  دحاولا  دبع 

نوراه 39 نبا  يدبع ،
427 ییاط 425 ، ثراح  نب  هّللا  دیبع 

282 دایز 265 ، نب  هللا  دیبع 
يرارفلا 415 تدعسم  نب  هّللا  دیبع 

یناملس 432 هدیبع 
397 صیعلا ] یبا  نب   ] دیسا نب  باتع 

374 ، 373 ، 178 ، 63 هعیبر 52 ، نب  هبتع 
بهل 397 یبا  نب  ۀبتع 

،ص:526 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
صاقو 379 یبا  نب  ۀبتع 
يزارق 428 نیصح  ۀبتع 

نامثع 305
،316 ، 305 ، 264 ، 263 ، 255 ، 241 ، 223 ، 222 ، 214 ، 203 ، 199 ، 198 ، 195 ، 194 ، 161 ، 65 ، 50 ، 37 ، 17 نافع 19 - نب  ناـمثع 

475 ، 465 - 470 ، 464 ، 461 ، 439 ، 428 ، 424 ، 418 ، 417 ، 410 - 413 ، 409 ، 408 ، 379 ، 376 ، 327 ، 324
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کلام 375 نب  نامثع 
رجنس 323 نامثع 

418 هیواعم ) نیفص ،  ) نامثع
353 تباث 67 ، نب  يدع 

428 ، 410 ، 404 یئاط 400 ، متاح  نب  يدع 
دواد 417 نب  ةورع 

ضیرع 374
264 ، 229 ، 184 ، 102 ع )  ) لییارزع

يّزع 436
295 ع )  ) ریزع

428 ، 356 ، 350 ، 314 ، 246 ، 220 ، 217 ، 113 ، 65 ، 25 نیدلا 15 ، دیرف  يروباشین ، راطع 
375 طیعم 178 ، یبا  نب  ۀبقع 

رماع 119 نب  ۀبقع 
375 ، 353 ، 352 ، 183 ، 173 بلاط 58 ، یبا  نب  لیقع 

385 يدسا 377 ، نصحم  نب  ۀشاکع 
389 ، 387 لهج 377 ، یبا  نب  ۀمرکع 

183 ینانمس 17 ، هلودلا  ءالع 
همالع 428 نب  ۀمقلع 
سیق 202 نب  ۀمقلع 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  العا - یلع 
57 میهاربا 51 ، نب  یلع 

،150 ، 145 - 147 ، 141 ، 140 ، 135 - 137 ، 76 - 133 ، 66 - 70 ، 36 - 63 ، 33 ، 30 ، 22 - 27 ، 12 - 20 ، 9 ، 7 ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع 
-221 ، 213 ، 199 - 211 ، 195 - 198 ، 191 - 193 ، 186 - 189 ، 182 - 184 ، 175 - 181 ، 173 ، 172 ، 170 ، 169 ، 157 - 167 ، 154
،279 ، 275 - 277 ، 272 ، 271 ، 267 ، 261 - 264 ، 259 ، 255 - 257 ، 253 ، 251 ، 250 ، 244 - 248 ، 237 - 243 ، 229 ، 228 ، 223 ، 214
،337 ، 330 - 335 ، 324 - 328 ، 321 ، 318 ، 313 - 316 ، 312 ، 309 ، 301 - 304 ، 297 ، 290 - 295 ، 286 - 288 ، 283 ، 282 ، 280
-418 ، 414 ، 411 ، 409 ، 406 ، 404 ، 397 ، 387 - 393 ، 385 ، 383 ، 377 - 380 ، 360 - 374 ، 356 ، 354 ، 353 ، 349 ، 343 - 345 ، 342
،473 ، 465 - 467 ، 463 ، 462 ، 460 ، 457 ، 456 ، 455 ، 453 ، 451 ، 446 - 449 ، 440 ، 439 ، 436 ، 434 ، 424 - 428 ، 422 ، 420 ، 416

481 ، 480 ، 478 ، 480 ، 485 ، 477 ، 476 ، 474
56 ع )  ) نیسحلا نب  یلع 

یسیع 57 نب  یلع 
209 ، 56 ع ) [ ) یقن  ] دمحم نب  یلع 

،96 ، 56 ع ) [ ) اضرلا  ] یسوم نب  یلع 
ظعاو 339 یلع 
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452 ، 446 ، 420 ، 419 ، 418 ، 408 ، 407 ، 342 ، 328 ، 325 ، 283 ، 202 ، 195 ، 166 ، 95 ، 94 ق )  ) رسای نب  رامع 
نیصح 78 نب  نارمع 

275 مثیم 274 ، نب  نارمع 
،205 ، 203 ، 198 ، 195 ، 194 ، 165 ، 161 ، 132 ، 131 ، 128 ، 122 ، 120 ، 117 ، 99 ، 78 ، 67 ، 66 ، 50 ، 38 ، 17 باطخلا 19 - نب  رمع 
،325 ، 316 ، 296 ، 295 ، 290 ، 288 ، 287 ، 276 - 281 ، 272 ، 268 ، 267 ، 263 ، 262 ، 255 ، 253 ، 240 ، 237 ، 223 ، 221 ، 217 ، 214

470 ، 464 ، 462 ، 449 - 455 ، 445 - 447 ، 439 ، 411 ، 410 ، 401 ، 399 ، 397 ، 392 ، 389 ، 385 ، 383 ، 380 ، 345 ، 344 ، 327 ، 326
نامثع 375 نب  رمع 

دعس 282 رمع 
ورمع 315

حومجلا 382 نب  ورمع 
قحلا 480 نب  ورمع 

يدعسلا 477 رکب  نب  ورمع 
408 زومرج 407 ، نب  ورمع 

صاعلا 408 نب  دیعس  نب  ورمع 
485 ، 387 - 389 ، 387 ، 67 دودبع 55 ، نب  ورمع 

380 یمجمج 378 ، هّللا  دیبع  نب  ورمع 
،ص:527 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

نافع 408 نامثع  نب  ورمع 
ینوکس 415 ورمع 

478 ، 477 ، 470 ، 427 - 429 ، 424 ، 422 ، 417 - 418 ، 413 - 415 ، 409 ، 401 صاع 50 ، ورمع 
383 يرمضلا ] نب   ] ۀّیما نب ]  ] ورمع

رتنع 315
ثراح 374 نب  فوع 

يراصنا 195 ریشب  نب  ضایع 
،218 ، 213 ، 208 ، 207 ، 198 ، 175 ، 156 ، 154 ، 133 ، 131 ، 123 ، 110 ، 110 ، 95 ، 86 ، 85 ، 57 ، 24 ، 15 ، 14 ع )  ) میرم نب  یـسیع 

481 ، 451 ، 435 ، 434 ، 333 ، 314 ، 312 ، 311 ، 294 ، 284 ، 283 ، 279 ، 268 ، 257
یفوک 406 هعیض  نب  نیع 

کلام 194 نب  نایبغ 
418 هیواعم ) نیفص ،  ) راّدغ

هیبارغ 18
ارورغ 385

رماع یبا  نب  ۀلظنح  هکئالملا - لیسغ 
یلیل 97 ابا  يرافغ ،
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ارفغ 375
171 ، 170 ، 168 دسا 166 ، تنب  همطاف 

،156 ، 127 ، 123 ، 120 ، 116 - 118 ، 110 ، 109 ، 105 ، 104 ، 100 ، 93 ، 85 ، 84 ، 76 ، 68 ، 58 ، 49 ، 42 - 45 ، 27 س )  ) ارهز همطاـف 
،396 ، 389 ، 360 - 362 ، 330 ، 317 ، 292 ، 255 ، 237 - 244 ، 219 ، 217 ، 216 ، 206 ، 199 - 203 ، 190 ، 185 ، 175 ، 173 ، 166 ، 163

464
458 ، 352 ، 260 ، 57 يزار 56 ، رخف 

رمع 307، نب  سارف 
395 یسودرف 33 ،

262 ، 261 ، 155 ، 77 نوعرف 15 ،
397 بلطملا ] دبع  نب   ] سابع نب  لضف 

366 ، 302 یناغف 279 ،
( جع  ) نسح نب  دمحم  ع -)  ) يدهم مئاق 

لیباق 277
339 نوراق 261 ،

هّللا 216 دبع  نب  دمحم  نب  مساق 
ورسخ 33 رصان  ینایدابق ،

390 هداتق 385 ،
نوعظم 263 نب  ۀمادق 

یبطرق 45
یعجشا 431 لفون  نب  ةورق 

478 ، 479 ، 478 هماّطق 476 ،
رمع 404 نب  عاقعق 

455 ، 451 ، 449 ، 367 ، 366 ، 353 ، 341 ، 337 ، 326 ، 323 ، 320 ، 308 ، 264 ، 251 ، 250 ، 208 ، 67 ق )  ) ربنق
سیقلا 373 ةرما  نب  سیق 

410 ، 386 داّبع ] نب  سیق  الامتحا   ] هدابع دعس  نب  سیق 
رصیق 177

دیعس 177 ماما  ینورزاک ،
249 ، 183 مساق 34 ، یهاک ،

[ ترجه مهد  لاس  رد  نارجه  هلیبق  ینارصن  ناسردم  نادنمشناد و  زا   ] همقلع 198 نب  زرک 
416 هربا 416 ، نب  بیرک 

يرسک 177
ینیسح حلاص  دمحم  يذمرت ، یفشک -

409 رابحا 267 ، بعک 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


391 دیسا ] ای  دسا  نب  دیاش   ] دوسا بعک 
87 هرجع 44 ، نب  بعک 

379 يراصنا 195 ، کلام  نب  بعک 
396 ، 395 هیحد 161 ، یبلک ،

هحلط 380 یبا  نب  ةدلک 
ع)  ) یسوم میلک -

دایز 250 نب  لیمک 
قیقحلا 395 یبا  نب  نانک 

395 ، 386 فیقث ]) هلیبق  سیئر   ) ورمع نبای  عیبر  نب   ] هنانک
فیفع 176 يدنک ،

،22 نیدلا 6 ، دیرف  رکش ، جنگ 
دمحم 14 زارد ، وسیگ 

تال 436
نامقل 229

229 ع )  ) طول
467 ، 439 ، 439 ، 428 ، 427 ، 417 ، 414 ، 413 ، 409 - 410 ، 406 ، 404 یعخن 283 ، رتشا  کلام 

،ص:528 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
یمشح 380 ریبز  نب  کلام 
396 رصن 399 - نب  کلام 

385 رافک )  ) کلام
یکلام 16

نومأم 434
376 ، 375 یمهسلا 373 ، جاجحلا  نب  ۀیتم 

52 ، 50 دهاجم 32 ،
341 نونجم 340 ،

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نالیجم -
273 نسحم 244 ،

475 ، 468 ، 407 ، 406 رکب 67 ، وبا  نب  دمحم 
رکب 304 یبا  نب  دمحم 

دباعلا 324 دمحا  نب  دمحم 
398 ، 186 قاحسا 177 ، نب  دمحم 

یلع 121 نب  نیسحلا  نب  دمحم 
334 ، 296 ، 206 ، 56 ع ) [ ) نامز ماما   ] نسح نب  دمحم 
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ناملس 378 نب  دمحم 
نانس 185 نب  دمحم 

-108 ، 94 ، 93 ، 89 ، 89 ، 86 ، 85 ، 69 ، 65 ، 57 ، 54 ، 51 ، 50 ، 48 ، 45 ، 42 ، 33 ، 26 ، 25 ، 23 ، 19 ، 18 ، 15 ص )  ) هللا دبع  نب  دـمحم 
،179 ، 175 - 177 ، 173 ، 171 ، 170 ، 168 ، 167 ، 163 ، 158 ، 155 ، 152 ، 141 ، 140 ، 135 ، 125 ، 118 - 120 ، 116 ، 114 ، 110 ، 106
،276 ، 259 ، 258 ، 256 ، 252 ، 240 ، 239 ، 228 ، 222 ، 216 - 218 ، 214 ، 206 - 209 ، 202 ، 199 ، 198 ، 192 - 194 ، 187 - 189 ، 183
-345 ، 341 ، 340 ، 331 ، 328 ، 325 ، 320 - 322 ، 318 ، 317 ، 315 ، 311 - 313 ، 308 ، 307 ، 295 ، 288 ، 284 ، 283 ، 280 ، 279 ، 277

481 ، 480 ، 470 ، 461 ، 439 ، 437 ، 436 ، 434 ، 428 ، 427 ، 411 ، 410 ، 396 ، 393 ، 387 ، 385 ، 380 ، 379 ، 374 ، 360 ، 359 ، 343
ع)  ) دمحم رقاب ، ع -)  ) یلع نب  دمحم 

208 ، 56 ع ) [ ) یقت  ] یلع نب  دمحم 
یظرق 176 بعک  نب  دمحم 

390 ، 385 ، 395 ، 214 يراصنا ] ۀملسم   ] نب دمحم 
فسوی 186 دمحم 

دوعسم 396 نب  ۀضیحم 
221 یبرع 220 ، نیدلا  ییحم 

راتخم 273
ناسلمع 316 نب  ۀلظنح  نب  ۀکردم 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ع -)  ) یضترم
عفترم 416

428 هورگ )  ) ۀئجرم
394 يدوهی 393 ، بحرم 

389 ، 387 ورمع ] ای  کیهن  نب   ] سادرم
485 ، 479 ، 468 ، 420 ، 419 ، 408 مکح 67 ، نب  ناورم 

122 يربغ ]؟[  هّرم 
334 سیق 332 ، نب  ةرم 

337 ، 314 ، 257 ، 156 ، 123 ع )  ) نارمع تنب  میرم 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  یّکزم -

قورسم 27
372 ، 166 ، 129 ، 101 ، 86 ، 80 ، 78 ، 44 ملسم 43 ،

406 لمج ) گنج  رد  یلع  نارای  زا   ) ملسم
419 هیواعم ) نیفص ،  ) ملسم

یفنح همامت  نب  ۀملیسم  باّذک - هملیسم 
یفنح 460 همامت  نب  ۀملیسم 

ینیسح هّللا  دبع  ریما  يذمرت ، ملق - نیکشم 
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هیوریشم 42
هحلط 377 یبا  نب  بعصم 

381 ، 379 ریمع 195 ، نب  بعصم 
ریبز 273 بعصم 

[ رضم موق  دج   ] 258 ، 257 رضم 256 ،
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیلماکلا - بولطم 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  بئاجعلا - رهظم 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  بئارغلا - رهظم 

375 ، 374 ثراح ] نب   ] ذاعم
،409 ، 403 ، 380 ، 374 ، 353 ، 352 ، 332 ، 331 ، 306 - 309 ، 275 ، 274 ، 264 ، 254 ، 253 ، 215 ، 213 ، 202 ، 113 ، 67 هیواعم 11 ،

485 ، 479 ، 478 ، 478 ، 477 ، 474 ، 470 ، 469 ، 466 ، 431 ، 413 - 429 ، 412 ، 409 - 410
هلزتعم 428

یخرک 221 فورعم 
375 ثراح 374 ، نب  ذوعم 

،ص:529 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هجاوخ 14 نیدلا ، نیعم 
بهل 397 یبا  نب  ثیغم 

دلاخ 415 نب  ةریغم 
هبعش 470 نب  ةریغم 
دیز 414 نب  لتاقم 

نامیلس 60 نب  لتاقم 
325 ، 283 يدنک 174 ، دوسالا  نب  دادقم 

377 يدنکلا ]  ] ورمع نب  دادقم 
لوحکم 36

406 یماش ]  ] لوحکم
319 ، 314 یمیلس 302 ، نیسح  الم 

يزاجم 342 یلع  اّلم 
ع)  ) لیئارزع توملا - کلم 
يدعاس 384 ورمع  نب  رذنم 

یقناود 254 روصنم 
ع)  ) یسوم مظاک ، ع -)  ) رفعج نب  یسوم 

،208 ، 206 ، 192 ، 191 ، 175 ، 156 ، 147 ، 142 ، 133 ، 131 ، 120 ، 119 ، 110 ، 110 ، 85 ، 79 ، 78 ، 62 ، 26 ، 17 ، 15 ، 14 ع )  ) یسوم
457 ، 421 ، 396 ، 393 ، 333 ، 312 ، 311 ، 310 ، 291 ، 287 ، 284 ، 279 ، 278 ، 277 ، 257
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56 ، 12 ع )  ) مظاک یسوم 
224 ، 219 ، 208 ، 183 ، 171 ، 157 ، 157 ، 154 ، 150 ، 144 - 147 ، 141 ، 136 ، 14 ، 12 یخلب 8 ، دمحم  نیدلا  لالج  يولوم ،

316 ، 315 ، 275 راّمت 274 ، مثیم 
یهاک 368 یلع  دیس  ریم 

ع)  ) لییاکیم لاکیم -
439 ، 419 ، 418 ، 375 ، 361 ، 361 ، 229 ، 193 ، 150 ، 102 ، 85 ، 45 ، 33 ع )  ) لییاکیم

يدارملا 419 دبع  نب  نمؤم 
دمحم 21 ریم  نمؤم ،

يزنعلا 50 فافخ  وبا  فافخ  ۀیجان 
یملسا 458 بدنج  نب  ۀیحان 

( يراق  ) رمع 203 نب  ماّلع  عفان ،
لیهس 189 تنب  هلیان 

جاجح 373 نب  هیبن 
لضفلا 81 وبا  یضاق  یفجن ،

480 ، 458 ، 391 ، 197 ییاسن 164 ،
رسن 157

268 ، 261 ، 95 ، 10 يراصن 9 ،
هیرصن 18
ریصن 156

343 ریصن 342 ،
375 ، 373 هدکم ] نب  ۀمقلع  نب   ] ثراحلا نب  رضن 

ءایلوا 226 نیدلا  ماظن 
يوجنگ 17 یماظن 

ساعن 375
ریشب 59 نامعن 

يراصنا 469 ریشب  نب  نامعن 
302 ، 165 نیدلا 16 ، رون  یلو ، هّللا  تمعن 

380 بهو 379 ، نب  دیز  نب  تبون 
481 ، 291 ، 278 ، 229 ، 207 ، 183 ، 159 ، 147 ، 142 ، 131 ، 112 ، 85 ، 76 ، 65 ع )  ) حون

هاشداپ 305 ریگناهج  دمحم  نیدلا  رون 
389 یموزخم 387 ، هّللا  دبع  نب  لفون 

375 دلیوخ ] نب   ] لفون
یسوم 126 وبا  يدهن ،
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195 هّللا 179 ، دبع  وبا  يروباشین ،
41 ، 40 ، 36 يدحاو 35 ،

458 ، 382 ، 374 ، 192 ، 186 يدقاو 85 ،
419 یشحو 380 ،
485 نادرو 479 ،

ینیسح هّللا  دبع  ریما  يذمرت ، یفصو -
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ع -)  ) هانپتیالو

هفیذح 380 نب  دیلو 
67 ، 63 ، 38 هبقع 37 ، نب  دیلو 

419 ، 413 ، 372 هبقع 374 - نب  دیلو 
هریغم 54 نب  دیلو 

375 ریمع ] نب   ] بهو
272 ع )  ) لیباه

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  لیباه -
یفتاه 303

229 ع )  ) رجاه
،ص:530 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

481 ، 216 ، 215 دیشرلا 186 ، نوراه 
457 ، 421 ، 396 ، 279 ، 278 ، 192 ، 191 ، 120 ، 119 ، 79 ، 78 ، 62 ، 14 ع )  ) نوراه

فانم 412 دبع  نب  مشاه 
دیزی 202 نب  مشاه 

ریما 65 یمشاه ،
ناماه 261

389 ، 388 بهو 387 ، یبا  نب  ةریبه 
نمحرلا 311 دبع  نب  ةریبه 

380 یموزخم 378 ، هیما  نب  ماشه 
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتا - له 

رصن 193 وبا  ینادمه ،
355 ، 132 ، 76 یلع 23 ، دیس  ریم  ینادمه ،

415 ، 412 ، 411 ، 381 ، 380 دنه 254 ،
229 ، 154 ، 14 ع )  ) دوه

229 ، 154 ، 86 ، 85 ع )  ) ییحی
431 نیصح 430 ، نب  دیزی 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 464 

http://www.ghaemiyeh.com


479 - 480 ، 254 ، 251 ، 222 هیواعم 67 ، نب  دیزی 
419 هیواعم ) نیفص ،  ) راسی

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیلصاولا - بوسعی 
273 ، 159 ، 85 ، 26 ع )  ) بوقعی

291 قوعی 157 ،
434 ، 291 ثوغی 157 ،

171 دواد ]؟[  یکانی ،
بعک 311 نب  فسوی 

481 ، 279 ، 273 ، 154 ، 147 ، 85 ، 14 ع )  ) فسوی
291 ، 278 ، 175 ، 131 ، 110 ، 110 ع )  ) عشوی

257 ، 142 ، 86 ، 85 ، 14 ع )  ) سنوی
،ص:531 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

اهياج تسرهف 

ناجیابرذآ 272
372 هوک )  ) سیبق وبا 

ریمجا 305
342 ، 182 هنژرا 182 ،

ناهفصا 295
فارعا 58

سوا 99
399 ، 397 ناکم )  ) ساطوا

323 نابعّثلا 282 ، باب 
نابعّثلا باب  لیفلا - باب 

390 لباب 312 ،
نیرحب 411
اراخب 295

430 ، 408 - 409 ، 406 ، 404 ، 354 ، 350 ، 297 ، 295 ، 283 ، 282 ، 273 ، 212 ، 211 ، 121 هرصب 67 ،
466 احطب 459 ،
342 دادغب 37 ،
325 عیقب 321 ،
هفرع 259 عیقب 
334 خلب 296 ،
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دسا 323 ینب 
469 ، 409 ، 323 ، 297 ، 275 ، 254 هیما 161 ، ینب 

رکب 214 ینب 
476 ، 407 میمت 161 ، ینب 

397 ، 396 فیقث 304 ، ینب 
همطح 385 ینب 
بلح 212 ینب 
هفینح 270 ینب 

214 هعازخ 59 ، ینب 
373 هرهز 372 ، ینب 

دعس 391 ینب 
میلس 397 ینب 

336 ، 334 ، 332 سابع 254 ، ینب 
رادلا 377 دبع  ینب 
سیق 485 دبع  ینب 

يدع 332 ینب 
391 ، 390 هظیرق 371 ، ینب 

هدنک 198 ینب 
براحم 387 ینب 
عشاخم 297 ینب 
موزخم 319 ینب 

قلطم 385 ینب 
طیعم 467 ینب 
ریضن 384 ینب 

465 ، 424 ، 373 ، 372 ، 297 مشاه 296 ، ینب 
396 نزاوه 398 - ینب 

هبعک مارحلا - تیب 
هبعک قیتعلا - تیب 

240 ، 239 رومعملا 150 ، تیب 
291 ، 278 ، 277 ، 156 سدقملا 114 ، تیب 

زیربت 8
ذمرت 296

258 هماهت 256 ،
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اسلباج 339
اقلباج 339

267 ناکم )  ) هربج
459 هفحج 436 ،

461 عضوم )  ) فرج
189 هفیاط )  ) مهرج

400 ، 399 ناکم )  ) هنارعج
،ص:532 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

343 ، 322 دجسم )  ) همجمج
127 تارمج 126 ،

459 ناکم )  ) هبقعلا ةرمج 
263 هفیاط )  ) ۀنیهج
424 نوحیج 414 ،

هشبح 396
428 ، 427 ، 424 ، 422 ، 352 ، 318 زاجح 67 ،

458 دوسالا 290 ، رجح 
431 ، 428 هیبیدح 106 ،

429 هیرق )  ) ارورح
دسالا 384 ءارمح 

،396 - 400 ، 185 نینح 176 ،
اتخ 284

399 هلیبق )  ) معثخ
322 ، 295 - 297 ناسارخ 284 ،

هبیرخ 404
هریطخ 216

مزراوخ 295
439 ، 394 - 396 ، 391 ، 385 ، 372 ، 315 ، 301 ، 296 ، 241 ، 198 ، 165 ، 69 ، 67 ، 54 ربیخ 15 ،

هودّنلا 192 راد 
ناغماد 296

477 ، 430 ، 428 ، 413 ، 409 ، 353 ، 352 ، 316 قشمد 186 ،
429 لدنجلا 428 ، ۀمود 

یلهد 24
ناملید 296
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هیدثلا 404 وذ 
415 هلیبق )  ) عیبر

283 ، 198 هعیبر 113 ،
309 هبحر 307 ،

هعقر 37
413 ، 411 هیحان )  ) هقر

458 ، 229 ، 127 نکر 126 ،
461 ، 280 ، 260 مور 253 ،

ير 296
459 ، 229 ، 127 ، 126 مزمز 60 ،

337 ابس 311 ،
182 ، 116 یهتنملا 114 ، ةردس 

سخرس 296
دغس 354

391 علس 386 ،
354 ، 296 ، 67 دنقرمس 9 ،

نانمس 296
باجنس 296

شاش 296
،469 ، 432 ، 427 - 430 ، 421 - 424 ، 418 ، 413 - 416 ، 410 ، 409 ، 400 ، 387 ، 372 ، 324 ، 291 ، 290 ، 283 ، 258 ، 253 ماش 67 ،

اهياج تسرهف  نتم 532  یفشک  يوضترم ، بقانم   474 ، 470
392 ربیخ ) هعلق  زا  ياهعلق  )

458 ، 321 ، 189 ، 127 ، 126 افص 112 ،
439 ، 429 ، 421 ، 420 ، 418 ، 413 - 415 ، 403 ، 330 ، 316 ، 308 ، 283 ، 274 ، 254 ، 252 ، 249 ، 214 ، 174 نیفص 113 ،

ابهص 395
392 ربیخ ) هعلق  زا  ياهعلق   ) بیعض

ناقلاط 296
400 ، 399 ، 304 ، 284 ، 162 فیاط 99 ،

ناتسربط 296
240 ، 239 یبوط 186 ،

روط 150
داع 429

322 روقاع ]؟[ 
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ندع 278
424 - 427 ، 422 ، 421 ، 413 قارع 311 ،

459 تافرع 95 ،
قیقع 399

همیقع 315
462 ، 460 ، 459 ، 457 ، 403 ، 176 ، 128 ، 127 ، 104 ، 101 ، 40 مخ 38 ، ریدغ 

سراف 295
396 كدف 391 ،

420 ، 413 ، 343 ، 342 ، 303 ، 302 تارف 160 ،
سودرف 276

،ص:533 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
هناغرف 296
هیسداق 275

يرق 282
395 ، 393 ، 392 ربیخ ) هعلق  زا  ياهعلق   ) صومق

329 ، 293 ، 292 ، 282 ، 25 البرک 16 ،
411 نامرک 295 ،

435 ، 385 ، 373 ، 359 ، 290 ، 191 ، 189 ، 181 ، 174 ، 172 ، 171 ، 170 ، 169 ، 157 ، 156 ، 150 ، 47 ، 40 هبعک 39 ،
گنسوک 296

،337 ، 334 ، 323 ، 320 ، 316 ، 315 ، 313 ، 311 ، 302 - 304 ، 292 ، 285 ، 267 ، 265 ، 251 - 253 ، 247 - 249 ، 210 ، 67 هفوک 37 ،
480 ، 478 ، 485 ، 477 ، 476 ، 454 ، 433 ، 432 ، 430 ، 428 ، 428 ، 409 ، 404 ، 367 ، 362 ، 354 ، 343 ، 339

477 فاق 375 ، هوک 
ناگرگ 296

ریرهلا 213 ۀلیل 
رهنلا 228 ءاروام 

جوجأم 344
327 ، 320 نیادم 151 ،

،327 ، 325 ، 324 ، 317 - 321 ، 311 ، 304 ، 288 ، 281 ، 276 ، 258 ، 211 - 213 ، 207 ، 198 ، 194 ، 192 ، 181 ، 166 ، 101 هنیدم 38 ،
،458 - 461 ، 447 ، 446 ، 409 ، 400 - 402 ، 389 - 392 ، 386 ، 382 - 384 ، 377 ، 376 ، 372 ، 371 ، 360 ، 345 ، 344 ، 337 ، 336 ، 328

485 ، 479 ، 467 - 468 ، 464
478 هلیبق )  ) دارم
نارهّظلا 386 ّرم 

459 ، 458 ، 321 ، 229 ، 189 ، 127 ، 126 هورم 112 ،
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رعشم 229
477 ، 475 ، 470 ، 468 ، 467 ، 335 ، 334 ، 241 ، 147 رصم 15 ،

283 رضم 113 ،
384 هید ]  ] هنوعم

480 ، 458 ، 127 ماقم 126 ،
،372 ، 369 ، 366 ، 364 ، 360 ، 297 ، 284 ، 275 ، 229 ، 194 - 196 ، 187 ، 177 ، 175 ، 171 ، 170 ، 101 ، 97 ، 61 ، 49 ، 37 هکم 39 -

477 ، 469 ، 466 ، 459 ، 458 ، 437 ، 400 ، 397 ، 396 ، 383 ، 380 ، 376 ، 373
هلزنم 391

459 ، 458 ینم 176 ،
دجن 384

نارجن 198
481 ، 417 ، 369 ، 333 ، 207 - 210 ، 172 فجن 39 ،

392 ربیخ ) هعلق  زا  ياهعلق   ) تاظن
316 فذهن ]؟[ 

475 - 477 ، 433 ، 429 - 431 ، 404 ، 403 ، 341 ، 274 ، 266 ، 250 ناورهن 249 ،
روباشین 296

لمرلا 401 يداو 
يرقلا 372 يداو 

تاره 295
417 ، 402 هلیبق )  ) نادمه

311 دنه 8 ،
جوجأی 344

461 برثی 401 ،
475 ، 459 ، 458 ، 428 ، 403 ، 402 ، 364 ، 363 ، 318 ، 215 ، 177 ، 170 نمی 147 ،

،ص:534 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

عجارم

449 ، 438 ، 316 ، 315 ، 276 ، 185 ، 181 رابکلا 163 ، نسحا 
باتکلا 163 نسحا 

361 ، 261 ، 175 ، 104 ، 80 - 83 ، 78 نیعبرا 75 ،
داشرا 27

نیملسملا 13 داشرا 
458 ، 40 ، 37 لوزن 35 ، بابسا 
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455 ، 179 ، 176 ، 99 ، 84 باعیتسا 79 ،
یسوم 173 رافسا 

همانردنکسا 16
نایعالا 381 دامتعا 

481 يوفطصم 386 ، زاجعا 
458 يرولا 38 ، مالعا 

دارفا 92
بیارغلا 279

435 ، 359 ، 306 یلاما 267 ،
315 ، 283 - 285 ، 278 ، 261 ، 248 ، 247 ، 229 ، 213 ، 170 ، 69 ، 67 ، 65 لیجنا 10 ،

393 ، 372 ، 205 ، 164 ، 162 ، 93 ، 92 ، 82 طسوا 32 ،
باسنالا 76 رحب 

245 ررّدلا 85 ، رحب 
مولعلا 188 رحب 

107 - 109 ، 88 فراعملا 87 ، رحب 
یناعملا 14 رحب 

403 ، 205 ، 202 ، 187 ، 163 ، 109 ، 108 ، 52 ، 51 بقانملا 37 ، رحب 
جاوّملا 64 رحب 

206 ، 173 یفطصملا 171 ، ریاشب 
هفینح 431 وبا  خیرات 

485 ، 424 ، 410 ، 407 ، 291 ، 252 ، 210 یفوک 38 ، مثعا  خیرات 
485 وربا 458 ، ظفاح  خیرات 

يربط 458 خیرات 
458 هدیزگ 407 ، خیرات 

هفحت 50
رارحالا 356 ۀفحت 

220 ، 113 ، 25 ءایلوالا 6 ، ةرکذت 
479 ، 458 ، 431 ، 428 ، 353 یصقتسم 350 ، همجرت 

352 صاوخلا 260 ، ۀمجرت 
164 ، 104 حیرشت 22 ،

458 ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ریسفت 
458 ، 261 ، 104 ، 89 ، 82 ، 49 ، 43 ، 38 یبلعث 36 ، ریسفت 

458 ، 351 ، 248 ، 218 ، 67 ، 64 یظفاح 51 ، ریسفت 
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356 ، 64 ینیسح 35 ، ریسفت 
57 میهاربا 51 ، نب  یلع  ریسفت 

یسیع 57 نب  یلع  ریسفت 
458 ، 351 ، 263 ، 260 ، 57 ، 56 ریبک ) ریسفت   ) يزار رخف  ریسفت 

كرادم 36 ریسفت 
يدحاو 36 ریسفت 
نیلفاغلا 290 هیبنت 

393 ، 336 ، 315 ، 284 ، 283 ، 280 ، 279 ، 278 ، 268 ، 258 ، 248 ، 247 ، 229 ، 69 ، 67 ، 65 تاروت 56 ،
لوصالا 178 عماج 

458 یقهیب 87 ، عمج 
105 ، 103 ، 92 ، 88 یملید 87 ، عمج 

رابخالا 85 رهاوج 
سلجم 183 لهچ 

،263 ، 253 ، 252 ، 247 ، 246 ، 214 ، 210 ، 197 ، 195 ، 194 ، 192 ، 177 ، 176 ، 161 - 164 ریسلا 14 ، بیبح 
،ص:535 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

482 ، 478 ، 480 ، 458 ، 420 ، 409 ، 407 ، 403 ، 402 ، 400 ، 396 ، 392 ، 389 ، 371 ، 353 ، 352 ، 327 ، 306 ، 296
482 ، 478 ، 419 ، 376 ، 350 ، 62 ۀقیقحلا 17 ، ۀقیدح 

نیحلاصلا 168 تیاکح 
يرصان 168 تیاکح 

458 ، 163 ، 107 ، 97 ، 95 ، 93 ، 87 ، 86 ، 83 ، 82 ءایلوالا 38 ، ۀیلح 
حیارجلا 329 جیارخ 

ۀیلالجلا 76 ۀنازخ 
نایبلا 135 ۀبطخ 

275 ، 107 - 109 ، 105 بقانملا 101 ، ۀصالخ 
قالخ 34

96 ینطق 92 ، راد 
رردلا 177 جرد 

458 ، 392 ، 183 ، 164 - 166 ، 108 ، 89 قیاقحلا 43 ، روتسد 
307 ، 253 ةوبنلا 13 ، لیالد 

368 ، 355 كولملا 352 ، ةریخذ 
313 ، 22 ، 19 بولقلا 6 ، تحار 

485 ، 458 راربالا 201 ، عیبر 
،371 ، 297 ، 296 ، 267 ، 263 ، 215 ، 214 ، 210 ، 197 ، 195 ، 194 ، 192 ، 178 ، 174 - 176 ، 166 ، 164 ، 162 ، 38 بابحالا 14 ، ۀضور 
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466 ، 464 ، 462 ، 458 ، 407 ، 402 ، 396 ، 392
478 ، 479 - 480 ، 475 ، 354 ، 273 ، 266 ، 246 ، 201 ، 170 ، 166 ، 69 ءادهشلا 35 ، ۀضور 

479 ، 478 ، 458 ، 424 ، 418 ، 416 ، 415 ، 408 ، 407 ، 402 ، 396 ، 392 ، 382 ، 380 ، 371 ، 312 ، 214 ، 197 ، 195 ءافصلا 192 ، ۀضور 
سدقلا 245 ضایر 

هیدهاز 215
315 ، 278 ، 248 روبز 229 ،

482 ، 439 ، 361 ، 315 ، 314 ، 258 ضایرلا 255 ، ةرهز 
244 تایعبس 192 ،

نینمؤملا 329 رورس 
485 هلماک 458 ، هفیحص ) ای   ) هنیفس

يذمرت 96 ننس 
176 یبنلا 160 ، ریس 

یسدق 351 دهاش 
هیمالا 7 حرش 

247 فرعت 14 ، حرش 
هیظفاح 164 حرش 

يراخب 195 حیحص  حرش 
هیاقو 175 حرش 

215 ةوبنلا 104 ، فرش 
98 ، 85 یبنلا 78 ، فرش 
392 همالا 164 ، حورش 

302 ، 104 ، 81 ، 43 ءافش 8 ،
479 ، 436 ، 392 ، 327 ، 303 - 307 ، 301 ، 247 - 254 ، 244 ، 214 ، 213 ، 178 ، 166 ، 65 ةوبنلا 13 ، دهاوش 

173 ، 164 ، 163 ، 94 ، 77 ، 67 هتس 14 ، حاحص 
392 ، 352 ، 248 ، 164 ، 164 ، 92 فیاحص 78 ،

480 ، 458 هجام 88 ، نبا  حیحص 
دواد 458 وبا  حیحص 

458 ، 393 ، 372 ، 166 ، 80 ، 78 يراخب 76 ، حیحص 
458 ، 201 ، 197 ، 175 ، 164 ، 129 ، 104 ، 101 ، 94 ، 91 ، 88 ، 86 ، 82 - 84 ، 79 ، 78 ، 66 يذمرت 36 ، حیحص 

458 ، 393 ، 372 ، 166 ، 129 ، 101 ، 86 ، 80 ، 78 ، 44 ملسم 43 ، حیحص 
480 ، 458 ، 392 ، 197 ییاسن 164 ، حیحص 

458 ، 192 يدقاو 85 ، حیحص 
حارص 124
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178 ، 78 لالزلا 66 ، ةوفص 
هیفصلا 237 ةوفص 

-205 ، 197 ، 175 ، 166 ، 164 ، 162 ، 129 ، 103 - 106 ، 98 ، 91 - 96 ، 86 - 88 ، 82 - 84 ، 77 - 79 ، 42 - 45 ، 35 هقرحم 32 ، قعاوص 
458 ، 448 ، 393 - 395 ، 372 ، 302 ، 219 ، 203

يرصان 439 تاقبط 
يواحط 302

یبّیط 91
راربالا 353 ةدمع 

435 ءاضرلا 313 ، نویع 
،ص:536 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 

482 ، 433 ، 481 ، 362 سدقلا 333 ، تاحوتف 
298 یفوک 211 ، مثعا  حوتف 

458 ، 106 ، 105 ، 97 ، 96 ، 92 - 94 ، 91 ، 81 ، 80 ، 53 ، 46 رابخالا 42 ، سودرف 
نآرق ناقرف -

480 ، 349 ، 262 ، 246 ، 218 ، 216 ، 175 ، 106 ، 105 ، 96 ، 88 ، 87 ، 81 ، 49 باطخلا 43 ، لصف 
حتاوف 17

،290 ، 280 ، 279 ، 262 ، 261 ، 248 ، 246 ، 209 ، 202 ، 197 ، 160 ، 150 ، 149 ، 141 ، 135 ، 98 ، 81 ، 31 ، 30 ، 25 ، 20 ، 15 نآرق 11 ،
478 ، 463 ، 460 ، 452 ، 447 ، 438 ، 432 ، 429 ، 424 ، 406 ، 343 ، 334 ، 326 ، 315 - 317 ، 302 ، 296 - 297

فشاک 34
458 ، 44 ، 37 ، 35 فاّشک 34 ،

،458 ، 447 ، 429 ، 424 ، 418 ، 416 ، 407 ، 404 ، 400 ، 398 ، 397 ، 395 ، 389 ، 386 ، 377 ، 194 ، 163 ، 56 ، 49 ، 48 همغلا 27 ، فشک 
480 ، 459

350 بوجحملا 13 ، فشک 
458 بلاطلا 219 ، تیافک 

329 ، 314 ، 270 ، 185 نینمؤملا 160 ، تیافک 
رارسالا 14 زنک 

نافرعلا 263 زنک 
183 رارسالا 166 ، جنگ 

455 فیاوطلا 447 ، فیاطل 
224 ، 12 يونثم 8 ،
یناعم 264 رصتخم 

كرادم 151
نیبلاّطلا 138 ةآرم 

يوضترم www.Ghaemiyeh.comبقانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 479زکرم  هحفص 474 

http://www.ghaemiyeh.com


448 ، 219 ، 162 ، 106 ، 98 ، 95 ، 94 ، 89 ، 87 ، 86 ، 83 ، 82 مکاح 78 ، كردتسم 
485 ، 470 ، 467 ، 432 ، 428 ، 421 ، 419 یصقتسم 407 ،

95 یلع 84 ، وبا  دنسم 
458 ، 372 ، 203 ، 197 ، 187 ، 164 ، 163 ، 160 ، 129 ، 98 ، 95 ، 87 ، 86 ، 79 - 81 ، 77 ، 76 ، 50 ، 46 ، 43 ، 42 لبنح 35 ، نب  دمحا  دنسم 

372 ، 95 ، 91 رازب 84 ، دنسم 
يزوج 78 دنسم 

قراشم 50
راونالا 101 قراشم 

458 ، 201 ، 197 ، 164 ، 164 ، 162 ، 129 ، 105 ، 104 ، 95 ، 91 ، 88 ، 86 ، 83 ، 77 - 79 ، 67 ، 44 ةوکشم 43 ،
458 ، 201 ، 164 ، 164 ، 162 ، 129 ، 104 ، 101 ، 91 ، 83 ، 77 - 79 ، 44 حیباصم 43 ،

310 - 311 ، 308 ، 307 ، 265 بولقلا 160 ، حیباصم 
لّوطم 264

217 رهاوج 15 ، رهظم 
458 ، 402 ، 396 ، 392 ، 389 ، 371 ، 258 ، 254 ، 214 ، 197 ، 195 ، 194 ، 192 ، 189 ، 187 ، 166 ، 164 ، 162 ةوبنلا 13 ، جراعم 

فراعم 262
458 ، 106 رابخالا 105 ، یناعم 

مجعم 87
458 ، 419 ، 415 ، 402 ، 396 ، 381 ، 380 ، 379 یصقا 376 ، دصقم 

445 ظوفلم 345 ،
دالوالا 173 عفانم 

458 ، 164 ، 162 ، 161 ، 106 ، 100 ، 99 ، 63 ، 61 ، 55 - 57 ، 53 ، 51 ، 50 ، 47 ، 46 ، 38 - 40 ، 36 ، 35 هیودرم 32 ، نبا  بقانم 
بابحالا 376 بقانم 

458 ، 220 ، 210 ، 199 - 202 ، 194 ، 187 ، 179 ، 163 ، 163 ، 107 - 109 ، 100 ، 92 - 94 ، 90 ، 76 ، 54 ، 48 ، 46 بیطخ 22 ، بقانم 
386 ، 170 ، 22 يوضترم 5 ، بقانم 

ریطلا 314 قطنم 
نیکلاسلا 424 جاهنم 

458 ، 202 - 203 ، 195 ، 187 ، 133 ، 109 ، 106 ، 92 - 95 ، 82 ، 80 ، 76 - 78 ، 27 تاّدوم 23 ،
نیرباصلا 247 لزن 

458 ، 78 نیریاسلا 75 ، لوزن 
165 حاورالا 67 ، تهزن 

105 رابخالا 104 ، باصن 
هغالبلا 247 جهن 

،ص:537 نتم  ، یفشک يوضترم ، بقانم 
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قحلا 35 جهن 
458 ، 219 ، 200 ، 194 ، 184 نیدبعتملا 100 ، ۀلیسو 

،248 ، 215 ، 207 ، 197 ، 173 ، 162 - 165 ، 105 ، 104 ، 101 ، 100 ، 92 ، 91 ، 85 ، 81 ، 78 ، 76 ، 49 ، 43 ، 24 ، 14 ءادعسلا 8 ، تیاده 
458 ، 390 ، 367 ، 352

تیقاوی 176 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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