




مالسلا اهیلع  ءارهزلا  لتقم 

: هدنسیون

داجس نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا ریدغلا  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  7لتقم 

باتک 7تاصخشم 

فلؤم 7همدقم 

: 8همانمیدقت

9هراشا

 : یماما هیقف  هللا  تیآ  ترضح  9ۀمدقم 

هقلطم تیالو  زا  عافد  سرد  داتسا  9همطاف 

مالسلا اهیلع  همطاف  تضهن  9لحارم 

تیمولظم قیرط  زا  فادها  هب  10یبایتسد 

! درادن تملاسم  همطاف  10تضهن 

! هعیش يوگلا  هار  اهنت  همطاف  10هار 

ثحب دمآ  رد  11شپپ 

 ! تنس لها  مسیرورت  ناینابرق  نیلوا  هعیش  11ناماما 

: لاوس 11کی 

((!! تسین توکس  ینعم  هب  تدحو  ))11

! دنک یم  عافد  شنامز  ماما  زا  مالسلا  اهیلع  12همطاف 

: تنس لها  زا  12لاوس 

رکب یبا  اب  13تعیب 

هلمح 14زاغآ 

مالسلا اهیلع  همطاف  ۀناخ  هب  15هلمح 

كدف 19يارجام 

كدف تّیکلم  19ياعدا 

http://www.ghaemiyeh.com


ثرا 20ياعدا 

21هبطخ

هشیاع 24ثیدح 

24تدایع

26راضتحا

27تداهش

28لسغ

گرم مد  رکب  یبا  28ینامیشپ 

28تاکاردتسا

همان 32نایاپ 

هدافتسا دروم  عبانم  اهسردآ  اه  33یقرواپ 

: اهسردآ اه و  33یقرواپ 

زکرم 64هرابرد 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا اهیلع  ءارهزلا  لتقم 

باتک تاصخشم 

دنک یم  میدقت  ناهفصا  ریدغلا  هسسوم 
هماع رداصم  زا  ءارهزلا  لتقم  باتک /  مان 

داجس نیسح  دمحم  دیس  فلوم / 
فلوم رشان / 

5000 ژاریت / 
هام 1381 ریت  لوا  پاچ /  تبون 

لایر  8000 تمیق / 
تسا  فلؤم  راصحنا  رد  ظوفحم و  قوقح  هیلک 

 : شخپ زکرم 
یسلجم همالع  هچرازاب  سلجم _  همالع  نابایخ  _ ناهفصا

نفلت 0311-446032 یسلجم _  همالع  یشورفباتک 

فلؤم همدقم 

(( یسراف لتقم  نیلوا  ))
ناتساد  عوضوم  رد 

تداهش بئاصم و  ، تیمولظم
( مّلَس ِهلآ و  ِهیلع و  ُهللا  یلَص   ) مالسا ربمایپ  رتخد 

مالّسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 
ّتنس لها  عبانم  زا  طقف 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ناتـسآ هب  يراذگتمدخ  تکرب  رپ  لادم  هکنآ  ات  درک  تیانع  تمحرم  فطل و  رظن  نیرتمک  ةدنب  نیا  هب  هک  ار  لاعتم  دزیا  ساپـسو  دـمح 
ترضح مانا  ّدیـس  رب  اهتنا  دح و  یب  دورد  منک و  ساسحا  دوخ  هنیـس  رب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ملاع  ود  یب  یب  یتوکلم 
دصکی هفیحصرب  ییامنهار و  تداعس  لامک و  دح  هب  ار  تیرشب  هک  ومه  مّلس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دّمحم  تبترم  یمتخ 
يدـهم ات  هتفرگ  مالّـسلا  امهیلع  یلع  همطاف و  زا  رگید  موصعم  هدزیـس  رب  نایاپ  یب  دورد  دز و  تیمتاخ  رهم  ربمایپ  رازه  راـهچ  تسیب و  و 
! تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنامه  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  دیامرف  لیجعت  شروهظ  جرف و  رد  دنوادخ  هک  مقتنم !

نآ رخآ  زا  رتشیب  نآ  لوا  هک  یتنعل   ... ات دورمن  زا  دورمن و  ات  نوعرف  زا  نوعرف  ات  لیباق  زا  ملاع  ناملاظ  یمامت  رب  اهتنا  دـح و  یب  تنعل  و 
. دشاب نآ  لوا  زا  رتشیب  نآ  رخآ  و 

ار مالـسا  ریـسم  دنداد و  انف  داب  هب  ار  دمحم  تبیبح  ربمایپ و  ۀلاس  نیدـنچ  تامحز  هک  یناسک  یمامت  ات  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اهلاراب 
دوخ  دیدش  باذع  بضغ و  دروم  دندرک  فرحنم 

دوجوب نید  رد  ار  ییاه  يژک  و  دـندش ! رتنابرهم  ردام  زا  ۀـیاد  ناـنوچ  مالـسا  نید  يارب  تربماـیپ  زا  وت و  زا  رهاـظب  هک  ناـنآ  یهد ! رارق 
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! دش دهاوخن  تسار  تیدهم  روهظ  اب  زج  هک  دندروآ 
تربمایپ رتخد  زا  نینح  دحا و  ردـب و  ردار  ناگدـش  هتـشک  ماقتنا  دـندرک و  راکـشآ  تربمایپ  زا  دـعب  هرابکی  هب  ار  دوخ  ياه  هنیک  هکنانآ 

! دنتفرگ
! دنتخیمآ مه  رد  مالسا  سدقم  مان  اب  ار  مسیرورت  ةژاو  راب  نیلوا  يارب  هکنانآ  دندوب ! مسیرورت  تنوشخ و  بتکم  راذگ  هیاپ  هک  هکنانآ 

، دوخ تیانج  نیا  اب  دندید و  هار  اهنت  ار  و .. ندیـشک ، شتآ  ندز و  تنوشخ و  نیملـسم ، نیب  تدـحو  ماظن و  ظفح  يارب  رهاظ  هب  هکنانآ 
! دندرازگ شیامن  هب  مالسا  زا  تشز  يا  هرهچ 

لها تایاور  هب  دنتسم  یلتقم  یعقاو و  یناتساد  تروص  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهـش  عوضوم  نونک  ات  هک  اجنآ  زا  اما 
تفه دودح  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رکون  نیا  دوب ، هتفرگ  رارق  یـضعب  ضارتعا  دروم  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هدـشن  يروآ  عمج  تنس 

هب شتآ   ) مانب نآ  همجرت  و  یبرع ) (( ) مالسلا اهیلع  ءارهزلا  تیب  قارحا   )) باتک فیلأت  تنـس و  لها  هربتعم  بتک  رد  هعلاطم  تعاس  رازه 
نیا هب  نادـنمقالع  يارب  ار  راتـشون  نیا  یب  یب  نآ  تاـقیفوت  اـب  نونکا  دیـسر  پاـچ  هب  یـسمش  ياـه 1376-7 لاـس  رد  هک  یحو ) هناـخ 

رد هک  دشاب  مداد ، رارق  رایتخا  رد  ترضح  نآ  بئاصم  تداهش و  رتشیب  هچ  ره  ندش  نشور  ههبش و  عفر  يارب  عوضوم و 
هحفص 6} } 

. دریگ رارق  منامز  ماما  ترضحنآ و  هجوت  دروم  ادتبا 
هجوت : لباق  تاکن 

رکذ زا  تیاور  لقن  رطاخ  هب  یعاد  رطاخ ، نیمه  هب  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  هربتعم  عبانم  زا  فّرصت  لخد و  هنوگ  ره  نودب  راتـشون  نیا 
. مدوب روذعم  ... و مالسلا ، هیلع  دننام  یتاملک 

زا زین  صاق  یبا و  نب  دعس   )) ای دوب )) هدنز  هام  شـش  ردپ  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف   )) هکنیا دننام  راتـشون  نیا  رد  یخیرات  بلاطم  رکذ 
تایرظن هب  ندرب  یپ  يارب  هک  ارچ  دنک  یمن  هعیش  رظن  قافتا  رب  تلالد  اهنیا ، دننام  یتاکن  و  دندوب )) همطاف  ۀناخ  رد  هک  دوب  يدارفا  هلمج 

. درک عوجر  هنیمز  نیا  رد  هعیش  بتک  هب  دیاب  هعیش 
، دنا هتشاد  دوخ و )).. ۀفیلخ  تیثیح  ظفح   )) هلمج زا  يرایسب  یعاود  تیانج ، نیا  يوررب  نتشاذگ  شوپ  رس  يارب  تنـس  لها  هک  اجنآ  زا 

همه نآ  اـب  هک  ارچ  تسا ، هدوـب  نیا  زا  رتعیـسو  بـتارمب  تیاـنج  نـیا  مـجح  هـک  میـسر  یم  هجیتـن  نـیا  هـب  راتـشون  نـیا  هعلاـطم  زا  سپ 
هلمج نیا  زراب  قیداصم  زا  زا  یکی  بلاطم  نیا  هک  مینک ! یم  دروخرب  تاکن  نیا  هب  تنـس ، لها  خیرات  رد  مه  زونه  بیجع ، ياهروسناس 

: هک تسا 
! لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت 

رطاخ نیمه  هب  میامن  هئارا  كردم  دنس و  ما  هدرک  رکذ  ناتـساد  تروصب  راتـشون  نیا  رد  هچنآ  ۀملک  هب  هملک  يارب  ما  هدرک  یعـس  یعاد 
هنوگنیا تمکح  هک  دنشاب  يرارکت  دیاش  دایز و  اهتشون  یپ 

هحفص 7} } 
هکلب ما  هدومن  يروآ  عمج  ار  هنیمز  نیا  رد  عبانم  یمامت  هک  متسین  نآ  یعدم  زگره  بناجنیا  نمض  رد  ! تسین هدیـشوپ  نف  لها  رب  قیقحت 

. ما هدومن  هفیظو  ماجنا  ترضحنآ  تحاس  هب  هقالع  راهظا  تین  اب  ناوت  دح و  رد 
نایزابخ یفطصم  خیش  موحرم  هیلع و  هللا  ناوضر  ییابطابط  زیزعلادبع  دیس  ققحم  همالع  موحرم  هلمج  زا  دوخ  دیتاسا  یمامت  زا  نایاپ  رد 

تایح و رد  دـننک  یم  هدافتـسا  هبوتکم  نیا  زا  هک  یناـسک  یماـمت  زا  مراتـساوخ و  لاـعتم  دزیا  زا  ار  ناـشتاجرد  ّولع  هدرک و  رکـشت  هداز 
. مراد اعد  سامتلا  تامم 

: همانمیدقت
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: همانمیدقت

هراشا

! منابرهم هتسکش و  ولهپ  ردام  يا  وت  هب  -
! مرادغاد هتسخ و  ردام  يا  وت  هب  -

! ممولظم ردام  يا  وت  هب  -
! دش بصغ  تقح  هک  يردام  يا  وت  هب  -

! يدش بوک  دگل  تیلهاج  تملظ  اب  هک  يردام  يا  وت  هب 
! نسحم يا  وت  هب  -

! همطاف ۀنادرد  يا  وت  هب  -
! دوب یکی  تتداهش  دلوت و  زور  هک  يزیزع  يا  وت  هب  -

! تفرگ دهاوخ  نامیخژد  نآ  زا  ار  تکاپ  نوخ  ماقتنا  دیآ و  یم  يدهم  يدوز  هب  -
! تلیضف قح و  هار  يادهش  یمامت  كاپ  حور  هب  میدقت  -و 

هحفص 8} } 

 : یماما هیقف  هللا  تیآ  ترضح  ۀمدقم 

 : مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
ِردَقلا َۀلیل  َكَردا  دَقَف  اهتفرعَم  َّقَح  ۀمطاف  َفَرَع  نَم 

((. تسا هدرک  كرد  ار  ردق  بش  تلیضف  کش ، یب  دسانشب  هتسیاش  روطب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  سک  ره  ))
ج 43 ص 65)  : راونلا راحب  )

هقلطم تیالو  زا  عافد  سرد  داتسا  همطاف 

نآ دوب . هقلطم )) تیالو  میرح  زا  عافد  سرد  ، )) داد میلعت  ناهج  نایعیش  هب  مالس  اهیلع  ارهز  همطاف  ارس  ود  يوناب  هک  ییاهـسرد  زا  یکی 
نامه ترتع - )) نآرق و   )) نانمشد هداتفا و  هرطاخم  هب  هقلطم )) تماما  تیالو و  ریـسم   )) هک دیـسر  ساسحا  نیا  هب  ینامز  گرزب  يوناب 
تیب لـها  ندرک  يوزنم  قیرط  زا  -- تشاذـگ هعیدو  هب  تما  ناـیم  رد  دوخ  زا  سپ  هلآ )  هیلع و  هللا و  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هک  یتناـما  ود 

هک  مالسلا  مهیلع 
هحفص 9} } 

اوئِفطِیل نودـیُری  . ) دـندرک مالـسا  زغم  حور و  يدوبان  رد  یعـس  دنمالـسا ، نابهگن  نآرق و  لدِـع  نیلقث  ثیدـح  نآرق و  ّصن  تداهـش  هب 
( َنوِرفاکلا َهِرَک  ولو  ِهرون  ُِّمتُم  ُهللاو  مِهِهاوفاب  ِهللاَرون 

مالسلا اهیلع  همطاف  تضهن  لحارم 

: دش هکرعم  دراو  المع " سپس  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  ةزرابم  هباطخ  لالدتسا و  هار  زا  تسخن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ۀمطاف  ملاع  ود  یب  یب 
هنایزات تروص و  يدوبک  ندروخ و  یلیـس  هناخ و  برد  ندش  هتخوس  نآ  زا  سپ  عرازم و  رگید  كدف و  هرداصم  تمیق  هب  ادـتبا  هچرگا 

. دش مامت  ( 1  ) ترضح نا  تداهش  هب  هرخالاب  بئاصم  رگید  يرامیب و  نینج و  طقس  سپس  وزاب و  دیدش  مروت  ندروخ و 
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تیمولظم قیرط  زا  فادها  هب  یبایتسد 

ار دنـشاب  یم  شلوسر  دـخ ا و  نانمـشد  نامه  تقیقح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  نیبصاغ  ماجنارـس  اه  تیمولظم  نیا  لـمحت  اـب  نکل 
نا خـماش  ماقم  هب  هّجوت  اب  تازراـبم ، نیا  هجیتن  ردو  دیـشک ، نـالطب  طـخ  ناـنآ  ۀنابـصاغ  تموکح  تیعورـشم  رب  درک و  خـیرات  ياوسر 

راکفا تیناقح  تابثا  نینچمه  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ینعی  شماما  تیمولظم  تابثا  يارب  ار  دنس  نیرت  یلاع  ترـضح 
ياه هحفص  رب  دنا  هیجان  ۀقرف  اهنت  هک  هّیماما  ۀعیش  دیاقع  و 

هحفص 10} } 
. دومن کح  خیرات 

! درادن تملاسم  همطاف  تضهن 

هک ار  یناشیدنا  دب  ياهـشالت  مامت  افلخ ، طسوت  شکاپ  رکیپ  عییـشت  مسارم  ندادـن  هزاجا  دوخ و  ربق  نتـشاد  هاگن  یفخم  اب  ترـضح  نآ 
. دومن خیرات  ییاوسر  بآرب و  شقن  دنراد  هتشاد و  ار  اهمتس  نیا  ثول  زا  مالسا  ردص  خیرات  ناراکتیانج  نماد  ندرک  كاپ  رد  یعس 

نیا ناوریپ  تسد  زا  دشاب  یم  هعیش  یتاغیلبت  ۀبرح  نیرتگرزب  هک  ار  خیرات  هعطق  نیا  هک  دنا  هدرک  یعس  هشیمه  هشیمه و  مالـسا  نانمـشد 
. دنروآ ردب  بتکم 

! هعیش يوگلا  هار  اهنت  همطاف  هار 

دانـسا و هئارا  اب  هراومه  تسا  نایرج  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگتفیـش  نادنزرف و  ياهگر  رد  نوخ  ات  هک  دـننادب  دـیاب  نانآ  تاهیه !
ياه هدنورپ  نیا  مالـسا ، نانمـشد  نیدناعم و  داد ، دنهاوخن  هزاجا  دنز  یم  ار  لوا  فرح  یناهج  گنهرف  رد  هزورما  هک  یخیرات  كرادم 

نیعمجا هللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ۀـّیلک  هقلطم  تیالو  تماما و  میرح  زا  ناوت  ّدـح  رد  دـنیامن و  نـالعا  هموتخم  ار  ییاـنج 
َِلُتق نَم  َو  ۀمیرک (  هیآ  قادصم  هب  درک و  دنهاوخ  عافد 

هحفص 11} } 
. دنیامن یم  راذگاو  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نوخ  ماقتنا  " اناطلُس ) َِهّیلَِول  انلَعَج  دَقَف  امولظم "

ۀجح بانج  دـنمجرا  لضاف  ینعی  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يرارذ  زا  یکی  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناگتفیـش  زا  یکی 
هربتعم بتک  زا  یـضعب  رد  هک  ار  يا  هحیحـص  ذخآم  كرادم و  هک  دندش  نآ  رب  هتاضافا  تماد  داجـس  نیـسح  دمحم  دیـس  ياقآ  مالـسلا 

تافو زا  سپ  ِعیاقو  دانسا  هدومن و  يروا  عمج  هیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ناشردام  تیمولظم  تابثا  هنیمز  رد  دراد ، دوجو  هماع 
ات دنهد  رارق  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  هماع  رداصم  زا  مهنا  یقیقح  یناتساد  لکـشب  لتقم و  بلاق  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

اهیلع ارهّزلا  لتقم   )) مانب هک  ار  سیفن  ۀعومجم  نیا  هللا  دمحب  و  دنیامن !. یثنخ  ار  خیرات  ناهاگآان  ناهاوخدب و  ياه  یـشاپمس  رذگهر  زا 
. دنیامن نیودت  هدش ، يراذگمان  مالسلا ))

. مهلاثما هللارثک  مهیعس و  هللارکش 
یماما هیقف  نسح  دیس 

. يرمق يرجه  یلوالا 1423  يدامج  ةرغ  خیرات 
هحفص 12} } 
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ثحب دمآ  رد  شپپ 

 ! تنس لها  مسیرورت  ناینابرق  نیلوا  هعیش  ناماما 

دیدش و تالمح  تامجاهت و  اب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یفطـصم دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  نامز  زا  هعیش 
ناماما و هک  ارچ  تسام ، ياعدم  دهاش  نیرتهب  مالسا  خیرات  ! تسه هدوب و  وربور  رافک  اهمان و  ناملـسم  زا  معا  دوخ  نیفلاخم  ۀنامحر  یب 

بهذـم ياوشیپ  نیلوا  دندیـسر . تداهـشب  یعیجف  روطب  رفاک  ياهمان  ناملـسم  نیمه  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  بتکم ، نیا  ناگرزب 
هب يدارم )) مجلم  نبا  ، )) ماـن ناملـسم  یناطیـش  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیدـحوملا  یلوـم  ترـضح  ینعی  هیماـما  هـقح 

تاشرافـس هب  هجوت  اب   (- ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ) راگدای نیا  هیلع ، هللا  مالـس  همطاف  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  دیـسر . تداـهش 
- هک یناسک  طسوت  نما  ياوام  دنامن و  ظوفحم  مالسا  ردص  نایناج  راب  تیانج  زا   - وا قح  رد  ترضح  نآ  دیکا 

هحفص 13} } 
رد اتیاهن " هک  تفرگ  رارق  دیدش  متش  برـض و  دروم  و  دش ! هدیـشک  شتآب  تفرگ ! رارق  موجه  دروم  دندناوخیم  هفیلخ  ار  دوخ   - غوردب
نب یلع  نب  نسح  ترـضح  ینعی  هعیـش  مود  ماما  . تفگ عادو  ار  ایند  نیا  جـنر  درد و  زا  رپ  یبلق  اـب  دیـسر و  تداهـشب  هدراو  تابرـض  رثا 
ماما دیسر . تداهشب  - دناوخ یم  هلآ !!) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  هک  یسک  - هیواعم روتسد  هب  زین  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا 

ود نایم  ادخ ! رکذ  و  ادخ ! مان  اب  ، مان ناملسم  نارفاک  نیمه  زین  ار  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ینعی  هعیـش  موس 
تقد اب  رگا  روط  نیمه  و  دـندناوخ !! یجراخ  ار  وا  دـندرب و  تراسا  هب  ار  شلاـیع  لـها و  دـندیناسر و  تداهـش  هب  هنـشت  بل  اـب  بآ  رهن 

دنوادـخ هکنیا  ات  دـنتفگ !! نیرفآ  دوخ  هب  دنتـشک و  ناناملـسم  ار   ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا و  یلـص  ) ربمایپ حـلاص  نادـنزرف  نیا  یقاب  میرگنب 
هک نانچ  نآ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دهد و  روهظ  هزاجا  نذا و  وا  هب  دنناد  یم  حالـص  دوخ  هک  یعقوم  رد  ار  دوخ  تجح  نیرخآ 

. تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ 

: لاوس کی 

: هکنیا نآ  تسیقاب و  اجنیا  رد  لاوس  کی  ياج 
 { هحفص 14 } 

یکاح هک  خیرات  هایس  تاحفص  ۀعلالطم  زا  سپ  ندرمش  یم  رفاک  دوخ  نارادمدرس  هب  تناها  رطاخب  ار  هعیش  هک  تنس  لها  ياملع  يایآ 
نیرتادـتبا هک  دوخ  فیثک  لامعا  اب  هک  ینایناج  قح  رد  تسا  ناـنآ  ياـفلخ  حالطـصا - هب   - تسدـب ادـخ  لوسر  دـالوا  تراـغ  لـتق و  زا 

یلص  ) ادخ لوسر  نادنزرف  هن  نتشک  هنـشت  ندیـشک و  شتآو  نوخ  كاخ و  هب  ایآ  دنهد !؟ یم  یباوج  هچ  دندرک  لامیاپ  ار  رـشب  قوقح 
!؟ تسین يرازیب  رفنت و  رفک و  بجوم  كاپ  ياهناسنا  يا  هدع  هکلب  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هللا و 

لتق و يزیرنوخ و  هب  تسد  اهنآ  دننام  مه  هعیش  ایآ  ؟ تسا هداد  اهنآ  هب  یباوج  هچ  اه  يزیرنوخ  اه و  یکافس  همه  نیا  لباقم  رد  هعیش  اما 
ياهتیلاعف لاح  نیح  رد  تسیز و  مولظم  هراومه  هللا  تاولص  مهیلع  دوخ  راهطا  همئا  روتـسد  هب  هکلب  هن ! دز ؟ اهنآ  سیماون  کته  تراغ و 
. تسا دهاش  نیرتهب  خیرات  . دندرک هاگآ  نشور و  ار  دوخ  ناوریپ  بهذم ، نیا  ناماما  یکی  یکی  و  درکن ، لیطعت  ار  دوخ  یگنهرف 

((!! تسین توکس  ینعم  هب  تدحو  ))

دیاب تخادنا  هقرفت  نیملسم  نایم  درک و  یشک  ناملسم  دیابن  هکیلاح  نیع  رد  هک  دهد  یم  دای  ام  هب  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  يراتفر  شور 
هحفص 15} } 
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ظفح لایخ  هب  دیابن  و  دومن . یفرعم  ناناملسم  هب  داد و  صیخشت  یعقاو  ياهتیصخش  دومن و  حیحـص  یخیرات  عیاقو  هب  هاگآ  ار  ناناملـسم 
. دومن يراد  دوخ  تایعقاو  ییوگزاب  یخیرات و  لئاسم  ندرک  حرطم  زا  ناناملسم  نیب  تدحو 

هریـس و اب  يدعب  ناماما  ترـضح ، نآ  یپ  رد  تخومآ و  هعیـش  هب  ار  سرد  نیا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  خیرات  مولظم  نیلوا 
هک یـسلاجم  لفاحم و  رد  اما  دـش  نیـشن  هناخ  لاـس  جـنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـح  نیع  رد  هک  دـنداد  داـی  اـم  هب  دوخ  شور 
یم رایـشوه  ار  ناناملـسم  هدرک و  وگزاب  ار  دوب  هدـش  ترـضح  نآ  هب  هک  ییاهملظ  .و  دومن یم  دوخ  قح  قاقحا  دـمآ  یم  شیپ  یتیعقوم 

. تخاس

! دنک یم  عافد  شنامز  ماما  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

هب ندیشخب  ققحت  رد  ییازسب  شقن  هیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ینعی  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رتخد  نایم  نیا  رد 
دوخ نامز  ماما  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هک  ارچ  دومن . اـفیا  ار  تسین )) توکـس  ینعم  هب  تدـحو   )) ینعی هعیـش  ناـمرآ  نیا 

نآ  فادها  زا  دومرف  یم  تعاطا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هحفص 16} } 

. درک یگداتسیا  ناج  ياپ  ات  هدرک و  عافد  مه  ترضح 
برد هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  اهمان  ناملـسم  هک  يزور  ناـمه  (( ) تعیب زور   )) اـی ۀـعیبلا )) موی   )) ناـیرج
ۀمطاف ترضح  يارب  اهنت  هن  دجسم ) هب  رکبوبااب  تعیب  يارب  ار  ترضح  نآ  نکمم  عضو  نیرت  عیجف  اب  هدروآ و  موجه  ترـضح  نآ  ۀناخ 

و دوخ )) نامز  ماما  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  عافد   )) هکلب هدوب  شرهوش )) زا  يو  عافد   )) هکنیا هن  هدوبن و  یـصخش  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
یلـص  ) مرکا ربمایپ  دوش  یم  هراشا  باتک  نیمه  رد  اهنآ  زا  يا  هشوگب  هک  يدایز  تایاور  رد  هچنانچ  هدوب . يداقتعا  ینید و  ًالماک  ۀلأسم 

یم ناناملـسم  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  بضغ  رد  ار  دوخ  بضغ  دوخ و  بضغ  رد  ار  ادـخ  بضغ  رد  ار  ادـخ  ياـضر  هلآ ) هیلع و  هللا 
. دیامن

و تسا )) همطاف  ياضر  رد  نم  ياضر  : )) دییوگ یم  یتقو  هک  ارچ  دناد  یم  تجح  ار  همطاف  تانکس  تاکرح و  لاعفا و  مامت  روط  نیمه 
و دوش ، یمن  لاحـشوخ  ادخ  يارب  زجب  همطاف  هک  دوش  یم  هتـسناد  تسا )) اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ياضر  رد  ادخ  ياضر  : )) دیامرف یم  ای 

هنوگچ هنیمز  اما  . دوش یمن  تحاران  نیگمشخ و  ادخ  يارب  زج 
هحفص 17} } 

يو ۀشوگ  رگج  اهنت  اب  هیلع  هللا  مالس  همطاف  دروم  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص   ) ربمایپ تاشرافـس  همه  نآ  دوجو  اب  هک  دش  مهارف 
نذا نودب  لیئربج  هک  يا  هناخ  برد  هدش و  عمج  بام ، تیلهاج  ناشک  هدـبرع  لذارا و  شابوا و  يا  هدـع  هک  اجنآ  ات  دـننک  راتفر  نینچ 
لها ای  مکیلع  مالـسلا  : )) داد یم  ادن  تشاذگ و  یم  نآ  هناتـسآ  رب  تسد  ود  نتفر ، دجـسم  عقوم  هراومه  ربمایپ  هک  يرد  دـش ، یمن  دراو 

!! دننازوسب ار  هوبنلا )) تیب 
هللا لوسر  هناحیر  ود  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دنتـسناد  یمن  ایآ  دنتـسناد ، یم  هکلب  ریخ ! !؟ تسا هناخ  رد  همطاف  دنتـشادن  ربخ  اـیآ 

هب ار  يا  هرظنم  نینچ  ندید  لمحت  ناناملـسم  تما و  ارچ  سپ  دنتـسناد !! یم  هکلب  ریخ ، دنا !؟ هناخ  رد  ملـس ) هلآ و  هلآ و  هیلع  هللا  یلـص  )
دهاوخ هدـش و  ثحب  اهنآ  زا  لصفم  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  دـندرک . توکـس  اه  يرگیـشحو  نیا  لـباقم  رد  .و  دـنداد دوخ 

. دش

: تنس لها  زا  لاوس 
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رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس   )) ینعی باتک  شخب  نیا  نیب  هنوگچ  امش  هک : میراد  لاوس  نیا  تنـس  لها  زا  نایاپ  رد  و 
ربمایپ زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اب  تما  راتفر  دروم  رد  دنتسم  یخیرات  تایاور  رابخا و   )) و اهیلع )) هللا  مالس  همطاف  دروم 

هحفص 18} }
مارتحا و دروم  هنوگ  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رگا  و  دـینک ؟ یم  عمج  هدـش -  لقن  لـماش  دوخ  ياـهباتک  زا  هک  هلآو - )) هیلع  هللا  یلص 

؟ دش راتفر  هنوگنیا  اب  ارچ  دوب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص   ) مرکا ربمایپ  هجوت 
اب هک  يراتفر  هک  ارچ  دندش ؟ دترم  رفاک و  ربمایپ  زا  دعب  تما  هکنآ  ای  دـش !؟ دـترم  رفاک  ربمایپ  زا  دـعب  هللا  ذاعم  هیلع  هللا  مالـس  همطاف  ایآ 

هزاجا يراتفر  نینچ  نارفاک  اب  یتح  مالـسا  سدقم  نید  رد  دش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
. تسا هدشن  هداد 

يوار کت  ثیدح  کی  اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  قح  رد  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  حیحص  تایاور  تاشرافـس و  همه  نیا  ایآ 
نآرق حیرـص  صن  فلاخم  هک  میراذگ )) یمن  یقاب  یثرا  چیه  دوخ  زا  ناربمایپ  هورگ  ام  (( )) ثِّرون ِءایبنالا ال  َرِـشاعَم  ُنحن   )) دهاش نودب 

؟ دور یم  نیب  زا  تسا 
یلکش هب   - هدرک بوک  دگل  دوخ  نیگنن  ياه  هنشاپ  اب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياه  هتفگ  نارق و  تایآ  هک  یناسک  ایآ  و 

شتآ اهناسنا  ناج  هب  دسر و  یم  شوگب  خیرات  ياضف  رد  ربمایپ  نت  هراپ  ُهاتبا )) ای   )) ۀلان لاس  دص  راهچ  رازه و  زا  دعب  زونه  هک 
هحفص 19} } 

؟ دنشاب مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ياه  هتفگ  نآرق و  ةدننک  ارجا  يرجم و  دنناوت  یم  دنکفا - یم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  ینعی  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مقتنم  روهظ  رد  لیجعت  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا  دیما 

دیما هب  هللااشنا  دهد . رارق  نیتسار  مالـسا  ياول  تحت  ار  اهناسنا  مامت  دـشخب و  یلمع  ققحت  اهناسنا  هناقداص  یعقاو و  تدـحو  هب  فیرـشلا 
! زور نآ 

داجس  نیسح  دمحم  دیس  - ناهفصا
يرمق يرجه  یلوالا 1423  يدامج 

هحفص 20} } 

رکب یبا  اب  تعیب 

عممج ةدابع  نبدعس  فارطا  هدعاس  ینب  ۀفیقس  رد  راصنا  زا  يا  هدع  دومرف  تلحر  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز 
دندرک و تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  سپ  (، 3  ) دنتفرگ یم  تعیب  رکبوبا  يارب  نانآ  ( 2  ) دندش یم  هدید  رمع  رکبوبا و  اهنآ  نایم  رد  هک  دـندش 
رد نیرجاهم  زا  يا  هدـع  (. 5) دز هیکت  مّلـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربنم  رب  رکبوبا  هکنآ  ات  ( 4  ) دندش راوتـسا  دوخ  تعیب  رب 

كانبضغ ( - 7  ) تسناد یم  مشاـه  ینب  زا  ار  دوـخ  هک  ( - 6) ریبز یلع و  نینچمه  دـندش . كانبـضغ  تخـس  رکب  یبا  اب  مدرم  تعیب  دروم 
هب تسد  ( 11  ) همطاف هناخ  لـخاد  (( 10  ) مشاـه ینب  عیمج  ( ) 9  ) مشاه ینب  زا  يا  هدـع  اـب  ( 8  ) دندوب حلـسم  ود  ره  هک  یلاح  رد  هدـش و 

ةزرابم
هحفص 21} } 

هرانک عمج  زا  ( 18) راصنا و  ( 17  ) نیرجاهم زا  يا  هدـع  و  ( 16  ) هدابع نبدعسو  ( 15  ) سابع و  ( 14) ریبز یلع و  (. 13) دندز ( 12  ) یفنم
تخـس ناـنآ  دوب  هدـش  ماـجنا  اـهنآ  تساوخ  تروشم و  نودـب  رکب  یبا  تعیب  هک  ارچ  ( 21  ) دندز زابرـس  ( 19  ) تــعیب زا  هدرک و  يریگ 

یبا و نبدعـس  ( 27) ریبز و  ( 26  ) هحلط ساـبع ، (، 24  ) یلع ( 24  ) دندش كانبـضغ  زین  ( 23) ریبز یلع و  نـینچمه  ( 22 .) دندوب كانبضغ 
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تروشم همطاف  اب  هتفر و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  همطاف  دزن   ( 30) رگید يا  هدع  و  ( 29  ) دوسا نب  دادقم  و  ( 28  ) صاق
تعیب یلع  اب  دنتساوخ  یم  نانآ  (. 34  ) دـندرک یم  فیلکت  بسک  يو  زا  و  ( 33  ) دـندومن یم  یهاوخ  رظن  وا  زا  و  ( 32) دندرک یم  ( 31)

ار ناتیاهرـس  هک  یلاح  رد   - تعیب يارب  ادرف  تفگ  اهنآ  هب  باوج  رد  یلع  (. 35  ) دننک تعیب  یلع  اب  هک  دندوب  هدش  نامیپ  مه  اهنآ  دـننک .
(. 36) رفن هس  رگم  دوبن  رضاح  یسک  دیسر  ادرف  هک  نوچ  سپ  دیوش . هدامآ  - دیا هدیشارت 

هحفص 22} }
نینچ یلع  هب  ربمایپ  هک  ارچ  تفر ، دندوب  هدز  یفنم )  ) هزرابم هب  تسد  شلزنم  رد  شنایعیش  ناوریپ و  زا  يا  هدع  اب  هک  یلع  دزن  زین  سابع 

! منک تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  تفگ : یلع  هب  سابع  ( 37) دوب هداد  يروتسد 
(. 39) دندومن یچیپرس  تعیب  زا  ( 38) مشاه ینب  عیمج  برح و  نب  نایفسوبا  نینچمه 

همطاف نینچمه  درک ! یم  يرای  بلط  اهنآ  زا  و  درب ، یم  راصنا  ياه  هناخ  برد  هب  هنابـش  ار  وا  درک و  یم  راوس  یغـالا  رب  ار  همطاـف  یلع ،
رسپ رگا  میا ! هدرک  تعیب  رکب  یبا  اب  تسا و  هتشذگ  نامز  رگید  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دنتفگ : یم  اهنآ  نکیل  تساوخ  یم  کمک  اهنآ  زا 

هک دیتشاد  نآ  عقوت  ایآ  تفگ : یلع  سپ  میدنادرگ . یمن  رب  يور  وا  زا  زگره  درک  یم  تعیب  بلط  ام  زا  رکب  یبا  زا  رتدوز  یلع )  ) وت ّمع 
تنطلس رد  اهنآ  اب  مباتشب و  مدرم  يوسب  منک و  اهر  شا  هناخ  رد  نفک  لسغ و  نودب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هزانج 

همطاف و  مزادرپب !؟ شکمشک  عازن و  هب  وا  زا  دعب 
هحفص 23} } 

(40 ! ) دهدب ار  اهنآ  يازس  دنوادخ  هک  ار  يراک  دندرک ، نانآ  اما  دوبن ! راوازس  يراک  نینچ  یلع  يارب  تفگ : یم 

هلمح زاغآ 

(42 (؟ تساجک ریبز  ( 41 (؟ تساجک یلع  دیسرپ  دیدن ! ار  یلع  نکل  تخادنا  مدرم  ياه  هرهچ  رد  یهاگن  هتفر  ربنم  يالاب  رکبوبا  هکنآ  ات 
زا تیامح  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  عامتجا  ربخ  هک  نیمه  ( 43) دنک یم  عافد  يو  زا  تسا و  یلع  دزن  ریشمش  اب  ریبز  دنتفگ : وا  هب 

(47) علطم ( 46) ربـخ نیا  زا  ( 45) رمع دیـسر و  ( 44) رمع رکبوـبا و  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رتـخد  همطاـف  ۀـناخ  رد  یلع 
يا تـفگ : رکب  یبا  ( 50  ) داد رکب  یبا  هب  ار  یلع  ندـماین  ربـخ  و  ( 49  ) تشگرب ذفنق  یتقو  داتـسرف ! یلع  ندروآ  يارب  ار  ذـفنق  ( 48) دش

! دیلو نب  دـلاخ  يا  و  رمع ! يا  (: 53  ) تفگ ( 52) رکب یبا  هاگنآ  ( 51 !) تسا هتـسشن  اجنآ  رد  تفگ : رمع  تساجک ؟ دیلو  نب  دـلاخ  رمع !
نسح و همطاف و  یلع و  ۀناخ  ( ) 54  ) یلع ناکم  هب  دیزیخرب و 

هحفص 24} } 
(58  ) دینک جراخ  همطاف  ۀناخ  زا  تسا  ناشیا  اب  هک  ره  هارمه  هب  ار  ودنآ  و  ( 57) دیورب ( 56) دنتسه وا  اب  هک  یناسک  ریبز و  و  ( 55  ) نیسح

نم دزن  تروص  نیرتدـب  اـب  ار  یلع  داد : روتـسد  يو  هب  و  ( 61  ) داتـسرف اهنآ  لابندب  دلاخ  قاّفتاب  ار  ( 60) رمع و  ( 59  ) دـیروایب نم  دزن  و 
دوخ ياج  زا  شنایفارطا  قافتاب  رمع  ( 64 ! ) دزادرپب ( 63) گنج هب  اهنآ  اب  دندرک  يراددوخ  هناخ  ندش  جراخ  زا  رگا  و  ( 62 !) نک رضاح 

(. 66) درک تکرح  همطاف  هناخ  فرطب  و  ( 65) تساخرب
نیا و  دنوش ، یم  عمج  رگیدکی  فارطا  هتسد  هتسد  راکـشآ ، ناهن و  رد  مدرم  دید  نوچ  رمع  ( : 67) دسیون یم  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع 
یم يو  زا  تیاـمح  هب  ار  رگیدـکی  اذـل  دـشاب ، مدرم  یلو  دـیاب  هک  تسا  يدرف  نیرترب  بلاـط  یبا  دـنزرف  هک  دـنناد  یم  یبوخب  ار  بلطم 

درگن یم  رمع  بایرد ! ار  تا  هتفر  تسد  زا  ثاریم  ایب  نوریب  هناخ  زا  هک  دنناوخ  یم  ار  وا  مان ، هب  هدش و  عمج  شا  هناخ  فارطا  دنناوخ و 
دنا و هدش  بزح  ود  هتسد و  ود  ناناملسم  هک ،

هحفص 25} }
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نبا یلع  رمع ، رظن  رد  نونکا  دناد ! یمن  ادخ  زج  نآ  تبقاع  هک  هدش  لیدبت  يا  هلـصاف  فاکـش و  هب  دوب ! راظتنا  دروم  هملک  تدـحو  نآ 
یتخس و رس  هب  هشیدنا  رظن و  هنوگنیا  . ددنب تخر  مدرم  نایم  زا  فالتخا  هنتف و  ات  دشابن  لتق  راوازـس  هدابع  نب  دعـس  دننام  ارچ  بلاط  یبا 

یم اهنخس  هنیمز  نیا  رد  مدرم  نیملسم ، مالسا و  تدحو  يارب  وا  يزوسلد  تریغ و  زا  هدوب  رتراگزاس  رمع  نداد  جرخ  هب  تنوشخ  رتشیب 
دمآ یم  رد  ینیقی  مّلسم و  لئاسم  تروصب  هشیدنا  تاروصت و  مک  مک  دوب . یم  نانآ  ریمض  تانونکم  رگنایب  هک  ینانخـس  مه  نآ  دنتفگ 
نامه تفر  یم  راظتنا  دوب و  روصتم  يو  زا  هچنآ  دیوگب و  ینخس  باطخ  دنزرف  مزع  میمـصت و  يوخ و  ةرابرد  تسناوت  یمن  یـسک  یلو 

یم ینیب  شیپ  ار  ثداوح  هک  دندوب  یمدرم  نایم  نیا  رد  دیاش  هتبلا  دنتـشاد ! غارـس  يو  زا  رگید ، دراوم  یخرب  رد  هک  دوب  ییاه  يور  دنت 
لایخ  مشچ  اب  رس ، مشچ  اب  ندید  زا  لبق  دندرک و 

هحفص 26} }
تفالخ هب  دوش و  میلـست  رکبابا  ربارب  رد  هک  دهاوخب  یلع  زا  دیدهت  هار  زا  دراذگ و  شیپ  مدق  رمع  رگا  هک  دندید  یم  دـندرک . یم  سح 

نیا تفلاخم و  نیا  اب  دور و  یم  نوریب  هداج  زا  رمع  راچان  داد ، دـهاوخ  ناـشن  دوخ  زا  یگداتـسیا  هدومن و  تمواـقم  يو  دـهد  رد  نت  وا 
هدراذگ شیپ  مدق  رمع  هک  دش  عیاش  مدرم  نایم  زور  نآ  رداه  ینیب  شیپ  نیا  اب  دومن . دهاوخ  راتفر  يدنت  یتخس و  اب  تخس  رس  ِفلاخم 

هچ ار  ادـخ  لوسر  ةداز  ومع  هک  دراد  ار  نآ  هشیدـنا  هتـشگ و  راپـسهر  ارهز  ۀـمطاف  ۀـناخ  يوـسب  شناتـسدمه  ناراـی و  زا  یهورگ  اـب  و 
رـس ریـشمش  ربارب  رد  اهنت  دنتفگ  یم  يا  هدـع  دـندز : یم  ییاهـسدح  مدرم  دـیامن . راداو  هتفریذـپن  لاح  ات  هچنآ  هب  دـهاوخن  هچ  دـهاوخب 

ظفح ۀلیـسو  هناگی  موس  ۀتـسد  دیدرگ : دهاوخ  ور  رد  ور  ریـشمش  اب  ریـشمش  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  يا  هدع  درک : دهاوخ  مخ  تعاطا 
هتسب مدرم  ناهد  رگم  و  دنتشادنپ !! یم  شتآ  ار  تعاطا  تدحو و 

هحفص 27} }
یلع و هک  ار  همطاف  ۀـناخ  رود  باطخ ، ةداز  روتـسد  نیا  اب  هچ ، دـنیامنن  وگزاـب  ار  مزیه  ناتـساد  هک  دـنا  هدز  دـنب  اـهنآ  ناـهد  رب  تسا و 
اب هک  اه  ناتساد  نیا  ۀمه  دزاتب !! هناخ  نآ  رب  اباهم  یب  ای  دیامن  میلست  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  ات  دومن ، هرصاحم  دندوب  یم  نآ  رد  شباحـصا 

. تفر نایم  زا  رمع  شورخ  شوج و  هارمه  هک  دیئاپن  یکدـنا  دـش و  رهاظ  ایرد  جوم  يور  فک  دـننام  دـمآ  شیپ  یناهگان  ای  قباس  ۀـشقن 
مالک نایاپ  () 68) دـندروآ موجه  هناخ  هب  دـنداتفا و  هار  وا  لابند  شناتـسدمه  دروآ و  يور  یلع  هناخ  هب  ناـشورخ  نیگمـشخ و  درم  نیا 

(. حاتفلا دبع 

مالسلا اهیلع  همطاف  ۀناخ  هب  هلمح 

زا یمک  ةدـع  و  ( 75) راصنا زا  ( 74) هجوت لباق  ( 73  ) يا هدـع  هارمه  هب  ( 72) زین دـلاخ )  و  ( 71) باطخلا نب  ( 70) رمع () 69  ) ودنآ سپ 
هک شقو )) نب  ۀمالس  نب  ۀملس   )) و ( 78 (() ریضح نبدیسأ   )) و ( 77 (( ) فوع نب  نمحرلا  دبع  :)) هلمج زا  و  ( 76  ) نیرجاهم

هحفص 28} }
نب داــیز   )) و ( 82 (( ) هملـسم نـب  دّـمحم  ( )) 81 (() سامـش سیق  نـب  تباـث   )) و ( 80) دندوب ( 79 (() لهــشالا دـبع  ینب   )) ۀـلیبق زا  ود  ره 

و ( 88  ) یلع ۀناخ  هب  ( 87) هناور ( 86) شتآ زا  ( 85  ) يا هلعش  اب  نانآ ، ریغ  و  ( 84 (() ملسأ نب  ۀملس   )) و ریضح )) نب  دیسا   )) و ( 83 (() دیبل
(! 93) دنشکب ( 92) شتآ هب  ار  اجنآ  ات  ( 91) دندش ( 90) رو هلمح  ( 89  ) همطاف

نیا هب  ( 95) درک یم  تکرح  همطاف  هناـخ  فرطب  شنینواـعم  باحـصا و  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  زور  نیا  رد  (94) باطخلا نب  رمع  ! يرآ
رکب یبا  اب  تعیب  زا  ناـنآ  هک  ارچ  ( 96 !!) دشاب یم  ناناملسم  نایم  شمارآ  تدحو و  ظفح  يارب  هلیـسو  نیرتهب  شتآ  هک  دندیـسر  هجیتن 

(. 97) دندوب هدرک  يراددوخ 
اب دینـش  ار  اهنآ  يادـص  هک  همطاف  ( 100) دندرک ( 99) باـبلا ّقد  و  ( 98) دـندش عمج  همطاف  ۀـناخ  برد  تشپ  شباحـصا  رمع و  هکنیمه 
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یبأ نبا  رمع )  ) باطخ نبا  زا  وت  زا  دعب  دمآ  ام  رس  رب  هچ  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ! يا  : )) تفگ دنلب  يادص 
هحفص 29} }

ینتشاد تسود  ام  دزن  سکچیه  مسق  ادخب  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  يا  (: 102) تفگ رمع  (((! 101 ( ) رکب یبا   ) هفاحق
روتسد ( 104  ) يا هدرک  عمج  دوـخ  دزن  هک  يدارفا  نیا  هک  دوـش  یمن  نآ  زا  عناـم  تبحم  نیا  مسق ! ادـخب  نکل  و  (، 103) تسین وت  زا  رت 

یم امــش  رب  ار  هناــخ  اــّلإ  دــیوش و  جراــخ  تـعیب  يارب  مـسق ! ادــخب  ( 107 !!) دنـشکب ( 106) شتآ هــب  اــهنآ  رب  ار  هناـــخ  ( 105) مهدب
(. 108 !!) منازوس

مـسق اـنامه  تـفگ ، هـچ  نـم  هـب  رمع  هـک  دـینا  یم د  تـفگ : هدـمآ و  ریبز  یلع و  دزن  همطاـف  (، 109) تفگ ار  نخـس  نـیا  رمع  هـکنیمه 
مـسق هچنآ  رب  و  ( 112 (() درک دـهاوخ  ار  راک  نیا  مسق ! ادـخب  و  (، 111) دـنازوس یم  امـش  رب  ار  هناخ  دـیورن  نوریب  رگا  هک  ( 110) دروخ

(، 119) دندومن (118) يراددوخ ( 117) تعیب هناخ و  زا  ندش  جراخ  زا  اهنآ  سپ  (. 116) تسا ( 115) راوتسا و  ( 114) رادیاپ ( 113) هدروخ
لها هب  باطخ  و  (!! 120) دینک رضاح  مزیه  هک : داد  روتسد  ماگنه  نیا  رد 

هحفص 30} }
هناخ ( 123  ) ّـالا و  ( 122) دـیوش جراـخ  هناـخ  زا  تعیب  يارب  دـیاب  تسوا ! تسد  رد  ( 121) رمع ناـج  هک  سک  نآ  هب  مسق  تـفگ : هناـخ 
یناد یم  ایآ  صفحابا ! يا  دـنتفگ :)  ) تفگ رمع  هب  ( ( 127  ) مدرم زا  يا  هدع   ) یصخش ( 126) مشکیم ( 125) شتآ هب  شلها  اب  ( 124) ار

(. 128 !) دشاب هناخ  رد  همطاف  هچرگا  تفگ : رمع  تسا !؟ نیا  رد  همطاف 
(129 :) دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  درمش و  یم  وا  يارب  یتلیضف  ار  رمع  راک  نیا  میهاربا  ظفاح  دمحم 

اهیقلُِمب مِظعأ  اهِعِماسب  مِرکأ  *** ُرَمُع اهلاق  َّیلَعل  ٍۀلوق  َو 
اهِیف یفَطصُملا  ُتِنب  َو  ِعیاُبت  َمل  نِإ  اهب *** کیلع  یقبأ  َكَراد ال  ُتقَّرَح 

... اهیماح َو  ٍناندَع  ِسِراف  َمامأ  اِهب *** ُهوُفَی  ٍصفَح  یبأ  ُریَغ  َناک  ام 
!! رادب گرزب  ار  شا  هدنیوگ  رادب و  یمارگ  ار  مالک  نیا  ةدنونش  دز ، یلع  هب  رمع  ینخس  وکین  هچ 

هحفص 31} }
. دشاب هناخ  نآ  رد  دمحم  رتخد  هچرگا  ینکن  تعیب  هک  یتروص  رد  ینامب ، نآ  رد  مراذگ  یمن  ار و  تا  هناخ  مشک  یم  شتآ  هب 

(130 .) دیوگب ینخس  نینچ  نانآ  عفادم  ناندع و  نامدود  راوسهش  لباقم  رد  تسناوت  یم  رمع )  ) صفح وبا  زا  ریغ  یسک  هچ 
هب یلاح  نانچ  و  ( 132  ) دنداتفا هیرگ  همطاف  هیرگ  زا  زین  نانآ  دندینـش ، ار  همطاف  هیرگ  دایرف و  يادـص  مدرم ، ( 131  ) تیعمج نوچ  سپ 

نکال دـندش . قرفتم  مدرم  هک  نآ  ات  ( 133) دوش هکت  هکت  ناشیاهرگج  دـشاپب و  مه  زا  ناشیاهبلق  دوب  کیدزن  اـیوگ  هک  داد  تسد  مدرم 
(. 134) دندنام اجنامه  شباحصا  رمع و 

(. 136  ) دندرب موجه  همطاف  هناخ  هب  و  ( 135  ) دندش رو  هلمح  اهنآ  هب  ناشیا ، هناخ  ندز  شتآ  تهج  شنارای  رمع و  ماگنه  نیا  رد 
! دیشکب شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  (: 137  ) دیشک دایرف  رمع 

هحفص 32} }
(. 138  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  رگم  دوبن  هناخ  رد  یسک  هک  یلاح  رد 

هودنا و راثآ  نآرب  هک  يا  هرهچ  دش ، رهاظ  برد  نایم  رد  ادخ  لوسر  نوچ  يا  هرهچ  هاگان  (: 139  ) دسیون یم  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع 
ياج رب  رمع  دوب ،  ادـیوه  بضغ  مئالع  شیناشیپ  رب  دیـشخرد و  یم  کشا  تارطق  شیاهمـشچ  رد  دوب ! راکـشآ  تبیـصم  جـنر و  رثأت و 

هدز تهب  لباقم ،  رد  دـندوب  هداـتفا  هارب  يو  لاـبند  هب  هک  شناـهارمه  تفر و  ناـیم  زا  هاـگان  هب  شـشورخ  شوج و  دـش و  کـشخ  دوخ 
اـیح و تدـش  زا  اـهنآ  ياهرـس  دـندید و  ارهز  شا  هبیبـح  يور  لـالخ  زا  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  اریز  دنداتـسیا 
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نزح ياهمدق  اب  هدومن و  تکرح  يا  هیاس  دـننام  همطاف  دـندید  هک  نیمه  و  تفر ! اهلد  زا  بات  رگید  داتفا  نیمز  هب  يراوخ  یگدـنمرش و 
ارهز هلان  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دش ! يو  هجوتم  هرـسکی  اهـشوگ  اه و  مشچ  دش ، کیدزنردـپ  ربق  يوس  هب  كدـنا  كدـنا  نازرل ،  هدز و 

: دش دنلب 
هحفص 33} }

 !! دمآرد هزرل  هشیپ  متس  هورگ  نآ  ياپ  ریز  نیمز  ادص  نیا  ناکت  زا  هک  ییوگ  وت  !! .. )) ادخ لوسر  اباب ! يا  ادخ :! لوسر  يا  اباب ! ))
نینچ نیا  دور و  یمن  نانآ  نیبزا  تسا و  مدرم  نیب  رد  هرامه  هک  یبئاغ  نآ  دروآ ، يور  كاـپ  تبرت  نآ  هب  تفر و  رت  کـیدزن  ارهز  زاـب 

: دومن هثاغتسا 
دزرلن و هک  دـنامن  یلد  رگید  دـمآ ؟! اـم  رـس  رب  اـه  هچ  هفاـحق  یبأ  ةداز  باـطخ و  هداز  تسد  زا  وت  زا  سپ  ادـخ !! لوسر  يا  اـباب ! يا  )) 

مالک نایاپ  ( ) 140 !!) دزاس ناشناهنپ  دوخ  نایم  رد  دوش و  هتفاکش  نیمز  دندرک  یم  وزرآ  مدرم  نآ  يرآ  دزیرن ، کشا  هک  دنامن  یمـشچ 
(. حاتفلا دبع 

(144 ( !؟ اجک باطخ  رسپ  يا  تفگ : همطاف  ( 143  ) درک ( 142) دروخرب همطاف  اب  رمع  و  ( 141  ) دـش هجاوم  رمع  اب  برد  تشپ  رد  همطاف 
نیا هب  نانچنآ  و  يرآ ! تفگ :  رمع  ( 145 ( !؟  يا هدمآ  ام  ۀناخ  ندیـشک  شتآ  يارب  ایآ  و  منیب !؟ یم  ما  هناخ  ندز  شتآ  لاح  رد  ارت  ایآ 

هکنانچ  متسه  مکحم  رصم و  لمع 
هحفص 34} }

(148 .) دندرک نینچ  تما  هچنانچ  ( 147  ) ینک تعیب  رکبوبا  اب  هک  نآ  رگم  ( 146 ! ) دوب مکحم  دوب  هدروآ  هک  ینید  رب  تردپ 
هچنآ مسق ! ادـخب  تسوـت ، لاـم  نآ  زا  یمین  هک  ار  یناتـسپ  شودـب  رمع ! يا  : ) تفگ یلع  . دـش لدـب  در و  ینانخـس  رمع  یلع و  نیب  سپ 

(149 .) دراپسب وت  هب  ار  تموکح  ادرف  هک  نآ  زج  تسین  يزیچ  هدرک  صیرح  رکبوبا  تموکح  تراما و  رب  نینچنیا  ار  وت  زورما 
هب هرابود  یلع  هاگنآ  تفرگ ! یلع  زا  ار  ریشمش  رمع  درک ، دروخرب  رمع  اب  سپ  دوب ، حلسم  ریشمش  هب  هکیلاح  رد  دش  جراخ  هناخ  زا  یلع 

یلاح رد  ( 153  ) دش ( 152  ) جراخ هناخ  زا  دش  رو  هلمح  اهنآ  هب  ( 151  ) دوخ ( 150  ) ةدیشک ریـشمش  اب  ریبز  ماگنه  نیا  رد  تشگرب  هناخ 
رب مدرم  هک  يرما  رد  هک  ارچ  تسینام  رب  یهانگ  دـنتفگیم : هدرک و  یهن  هلان  هیرگ و  زا  ار  وا  مدرم  درکیم و  هیرگ  دیـشک و  یم  داـیرف  هک 

ریبز  ( 155 (؟  تسیچ يارب  ریشمش  نیا  تفگ : ریبز  هب  رمع  ( 154  !) دوش فالتخا  دنا  هدرک  عامتجا  نآ 
هحفص 35} }

(156 !) مدرک ایهم  یلع  اب  تعیب  يارب  ار  ریشمش  نیا  تفگ :
زا يا  هدع  ( 158  ) درک مهاوـخن  تعیب  یلع  زج  سکچیه  اـب  و  ( 157  ) دوش تعیب  یلع  اـب  هکنیا  اـت  درک  مهاوـخن  فـالغ  ار  نآ  زگره  و 

هلمح وا  فرطب  و  ( 162  ) هدش زیوالگ  وا  اب  رگید  یـصخش  و  ( 161  ) رمع اب  هارمه  ( 160  ) يراصنا ( 159  ) تیبل نب  دایز  هلمجزا  رزاصنا 
دیریگب ار  ریبز  ریشمش  (: 167  ) تفگ ( 166  ) رمع (، 165  ) داتفا ( 164  ) شتـسد زا  ریـشمش  دیچیپ و  ریبز  ياپ  رد  ياپ  سپ  ( 163  ) دندرک

(. 169  ) دینزب گنس  هب  ار  نآ  و  ( 168)
: تفگ رکبوبا  سپـس  دناوخ ، یم  هبطخ  هدز و  هیکت  ربنم  رب  رکبوبا  هک  یلاح  رد  دندرب  رکبوبا  دزن  ار  ریبز  یلع و  ریـشمش  ( 170) اهنآ سپ 

(171 .) دینزب گنس  هب  ار  ریشمش  نیا 
نآ هب  هبرـض  نآ  هک  ار  یگنـس  نم  هنیآ  ره  دـیوگ : یم  ( 173  ) صاـمح نبورمع  وبا  ( 172  ) دنتـسکش ار  اـهنآ  اـت  هدز  راوید  هب  ار  ود  ره 
ریبز اما  ( 175 .) دندومن ریگتـسد  ار  وا  هدـش و  رو  هلمح  ریبز  هب  سپ  (. 174  ) تسا ریبز  ریـشمش  ۀبرـض  رثا  نیا  دنتفگ  یم  و  مدید ، دروخ ،

هناخ  هب  هرابود 
هحفص 36} }
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اجنآ هب  و  ( 177  ) دـندش رو  هلمح  یلع  هناخ  هب  ماگنه  نیارد  و  ( 176  ) داد مسق  ادـخب  ار  اهنآ  دز و  دایرف  همطاف  ماـگنه  نیا  رد  تشگرب !
نآ زا  دندوب  مدرم  زا  يدایز  هدع  همطاف  هناخ  رد  ( 179  ) دندش هناخ  دراو  و  ( 178  ) دندیشک شتآ  هب  ار  شا  هناخ  برد  دندروآ و  موجه 

(183 .) داتسیا هناخ  برد  هناتـسآ  رد  دیلو  نبدلاخو  ( 182  ) هدش ( 181  ) هناخ لخاد  رمع  ( 180  ) نویمـشاه مامت  دوسأ و  نب  دادقم  هلمج 
دنلب دوخ  ياج  زا  ار  وا  هتفرگ و  ار  ریبز  تسد  رمع  سپس  (. 184  ) دوب سامش  نب  سیق  دندش  همطاف  ۀناخ  دراو  روزب  هک  یناسک  هلمج  زاو 

نوریب رد  ( 187 ! ) ریگب مکحم  ار  وا  و  ( 186  ) شاب درم  نیا  بظاوم  دـلاخ ! يا  تفگ : و  ( 185  ) تخاس جراخ  هناـخ  زا  روزب  ار  وا  درک و 
هناخ لخاد  هرابود  رمع  سپس  ( 188 .) دندوب هدش  عمج  دوب  هداتـسرف  رمع  دلاخ و  کمک  هب  ار  اهنآ  رکبوبا  هک  مدرم  زا  يدایز  ةدع  هناخ 

تفرگ و ار  یلع  تسد  رمع  (، 189  ) درک يراددوخ  ندش  دنلب  زا  یلع  نک ! تعیب  زیخرب و  تفگ : یلع  هب  دش و 
هحفص 37 } }

دنلب ار  یلع  ( 193  ) روزب رمع  سپ  ( 192  ) دینابسچ نیمز  هب  ار  دوخ  و  ( 191  ) درک يراددوخ  ندش  دنلب  زا  یلع  زاب  ( 190 !) زیخرب تفگ :
دلاخ سپس  (، 197  ) دـیناشک هناخ  جراخ  هب  دوب  ( 196  ) ناـشندرگ هب  ( 195  ) نامـسیر هک  یلاـح  رد  و  ( 194  ) دناشک ریبز  دـننام  درک و 
هچوک دندرک ، یم  هاگن  هدش و  عمج  مدرم  دیناشک ، یم  دب  رایـسب  یتروص  اب  دندوب  ودنآ  اب  هک  یناسک  ار و  ودنآ  رمع  هتفرگ و  ار  ودـنآ 

هکنآ ای  دـیوش  جراخ  ما  هناخ  زا  هکنآ  ای  تفگ : هدـش و  جراخ  هناخ  زا  همطاف  دـندش ، هناخ  لخاد  نیمجاهم  دوب ، مدرم  زا  رپ  هنیدـم  ياه 
ات ( 198 .) دندش جراخ  هناخ  زا  دوب  هناخرد  سکره  نانآ و  ماگنه  نیا  رد  درک ! مهاوخ  نیرفن  ار  امش  ادخ  دزن  هتشاد و  ربرس  زا  رجعم  هک 
یم دـب  یتروصب  ار  اهنآ  دوب  ( 199  ) ناشندرگ هب  نامیـسیر  هک  یلاح  رد  هدرک و  جراخ  هناخ  زا  ار  هناـخ  لـخاد  دارفا  یماـمت  رمع  هکنآ 

و  ( 200  ) دندناشک یم  رکب  یبا  فرط  هب  ندرک  تعیب  تهج  ناشک  ناشک  ار  یلع  دیناشک و 
هحفص 38} }

(203 ! ) میادخ لوسر  ردارب  متـسه و  ادخ  ةدـنب  نم  تفگ : یم  یلع  هک  یلاح  رد  ( 202 .) دننک تعیب  رکبوبا  اب  هکنآ  ات  ( 201  ) دندرب یم 
، درک یم  هلولو  دیـشکرب و  كانزوس  ياه  هلان  ( 204  ) دـندرک دروخرب  ریبز  یلع و  اب  هنوگچ  هک  دـید  ار  هرظنم  نیا  همطاف  هک  نوچ  سپ 
رد همطاف  دندش  رو  هلمح  همطاف  هناخ  هب  ناگدننک  موجه  هک  یتقو  دندوب ، هدش  عمج  وا  فارطا  هیمـشاه  ریغ  هیمـشاه و  نانز  زا  يا  هدع 

رمع اب  زگره  مسق  ادخب  ( 206 !) دیدرب هلمح  ادـخ  لوسر  تیب  لها  رب  دوز  هچ  رکبابا ! يا  دز : دایرف  ( 205  ) داتسیا شا  هناخ  برد  هناتسآ 
مرادن غارس  دشاب  هتفر  یـسک  ندید  هب  امـش  زا  رتدب  هک  ار  یموق  چیه  ( 207 .) میامن تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  هکنا  ات  تفگ  مهاوخن  نخس 

هک یلاح  رد  دیتسشن  تروشم  هب  دینک  تروشم  اب  هکنآ  نودب  شتفالخ  ۀماج  ندرکرب  رد  يارب  دیراذگ و  ام  لباقم  ار  ادخ  لوسر  ةزانج 
(. 208  ) دیدرکن ءادا  ار  ام  قح 

(209  ) يدگل رمع  هک  دوب  هداتسیا  برد  هناتسآ  رد  همطاف 
هحفص 39} }

یتخس راشف  برد  تشپ  رد  ار  همطاف  نانز  ةدیس  ( 212  ) يودع ذفنق  هاگنآ  ( 212  ) دز کتک  ار  همطاف  و  ( 211  ) دز رد  رب  ( 210  ) مکحم
هک ار  يدنزرف  ( 219  ) یلع نب  ( 218  ) نسحم همطاف  يرآ ! (. 217  ) درک طقسار  ( 216  ) یلع نب  نسحم  هک  يدـح  هب  ( 215  ) داد ( 214)

(. 222  ) دش ( 221  ) هتشک نسحم  هجیتن  رد  و  ( 220  ) درک طقس  تشاد  مکش  رد 
مهاوخن نخس  رمع  اب  مسق ! ادخب  دیدرک !! راتفر  ادخ  لوسر  تیب  لها  اب  دب  هچو  دیدرک  شومارف  دوز  هچ  رکبابا ! يا  دیـشک : دایرف  همطاف 

(223 ! ) منک تاقالم  ار  دوخ  يادخ  ات  تفگ 
ربق رب  تفر و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شردـپ  ربق  فرطب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  (: 224  ) دیوگ سنا 
یلَع اذام  : درک ندناوخ  هب  عورش  اررعش  نیا  هدیلام و  تروص  نامشچ و  رب  تشادرب و  ربق  كاخ  زا  تشم  کی  سپس  درک  هیرگ  داتسیا و 

َایلاوَغ ِنامَّزلا  يَدَم  َّمُشَََی  نَا ال  *** ُدَمحأ ََۀبُرت  َّمَش  نَم 
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هحفص 40} }
اِیلایل َندُع  ماّیألا ِ  َیَلع  تَّبُص  *** اّهنأ ول  ُِبئاصَم  َّیلَع  تَّبُص 

. دیوبن ار  يرطع  چیه  یگدنز  مامت  رد  هک  هدیئوب  ار  دمحا  ربق  كاخ  هک  یسک  رب  تسا  یکاب  هچ 
(225 .) دندش یم  بش  اهزور  دندیراب ، یم  اهزور  رب  هنوگنیا  رگا  هک  دنا  هنتفرگ  ندیراب  نم  رب  اهتبیصم  نانچنآ 

و ( 229  ) هدناشک رکبوبا  فرط  هب  و  ( 228  ) هدومن ( 227  ) جراخ هناخ  زا  ( 226  ) روز اب  ار  مشاـه  ینب  ریبز و  یلع و  رمع ، ماـگنه  نیا  رد 
: تفگ یلع  نک ! تعیب  تفگ : یلع  هب  رمع )  ) یـصخش دـندناشک ! رکب  یبا  دزن  ار  یلع  هک  یناـمز  ( 231  ) درک رضاح  ( 230  ) رکبابا دزن 

رمع ( 232  ) دینک تعیب  نم  اب  هکنیا  رد  يرتروازس  امـش  هک  یلاح  رد  درک  مهاوخن  تعیب  امـش  اب  زگره  امـش ، زا  تعیب  هب  مرتاروازـس  نم 
مهاوخن اهر  ار  وت  ینکن  تعیب  ات  ( 233  ) یئامن تعیب  روز  اب  هکنآ  هچ  دـشاب و  تیاضر  اب  هکنآ  هچ  ینک ! تعیب  دـیاب  تروص  رهب  تفگ :

تعیب رگا  تفگ : یلع  ! نک تعیب  دنتفگ : یلع  هب  زاب  سپ  دیزرو  یم  تعنامم  تعیب  زا  یلع  اما  ( 234 .) درک
هحفص 41} }

؟ دینک یم  هچ  منکن 
(. 235 (!؟ دز میهاوخ  ار  تندرگ  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  ینکن  تعیب  رگا  تفگ ): رمع  : ) دنتفگ

یم ار  وت  دـنتفگ : يو  هب  سپ  درک ، مهاوخن  يراـک  نینچ  زگره  تفگ : هدرک و  تعناـمم  نکل  دـنریگب  تعیب  یلع  زا  دنتـساوخ  یم  اـهنآ 
هک یلاح  رد  ار  یلع  تسد  ماگنه  نیا  رد  دـیا . هتـشک  ار  ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  انامه  سپ  دیـشکب  ارم  رگا  تفگ : یلع  میـشک !

تسد هک  یلاح  رد  دندیشک . یلع  تسد  هب  ار  رکبوبا  تسد  و  هدیشک ، رکبوبا  فرطب  دوب  تخـس  اهنآ  رب  شندرک  زاب  دوب و  هدرک  تشم 
(236 .) دوب هتسب  تشم و  یلع 

تفالخ ادرف  هکنآ  ات  ریگب  تخس  رکبوبا  يارب  ار  نتفرگ  تعیب  زورما  تسوت ! لام  نآ  زا  یمین  هک  ناتـسپ  زا  شودب  رمع ! يا  تفگ : یلع 
(. 237 .) درک مهاوخن  تعیب  رکب  یبا  اب  منک و  یمن  لوبق  ار  تنخس  هک  دنگوس ! ادخب  شاب ! هاگآ  دنادرگزاب ! وت  هب  ار 

هحفص 42} }
(. 238  ) تفر ایند  زا  همطاف  هکنآ  ات  دماین  نوریب  زگره  و  تشگزاب ، شا  هناخ  هب  دنک  تعیب  هکنآ  نودب  یلع  هکنآ  ات 

كدف يارجام 

همطاف یلع و  هب  يدایز  ياهرازآ  اه و  تیذا  هشیاع  فرط  زا  تفر  ایند  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز  ناـمه  زا 
مامت رب  همطاف  یلع و  هک  یلاح  رد  دیسر  یم  همطاف  یلع و  شوگ  هب  دز  یم  هشیاع  هک  دنیآ  شوخان  ياهفرح  زا  یضعب  ربخ  دیـسر و  یم 

یلع و تفر ، ایند  زا  همطاف  هکنآ  ات  تشاد  همادا  هشیاع  فرط  زا  اه  یتحاران  اه و  تبیـصم  نیاو  دندرک  یم  ربص  اه  یتخـس  تالکـشم و 
زا يراک  نکل  دومن  هلداجم  هب  مادقا  راب  نیدـنچ  همطاف  نیمه  رطاخ  هب  و  دـش ، هرداصم  همطاف  زا  كدـف  دـندنام ، روای  نودـب  اهنت  همطاف 

(. 239  ) دربن شیپ 

كدف تّیکلم  ياعدا 

هحفص 43} }
هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفگ : يو  هب  تفر و  رکب  یبا  دزن  همطاف  رطاخ  نیمه  هب  درک  تیکلم  ياعّدا  ادتبا  كدف  نتفرگ  يارب  همطاف 
یبا سپس  (! 241  ) نادرگرب نم  هب  ار  كدف  دیـشخب ! نم  هب  ار  نآ  و  ( 240  ) داد صاصتخا  نم  هب  ار  كدف  دوخ  تایح  نامز  رد  مّلـس ) و 

. تساوخ دهاش  هنّیب و  همطاف  زا  رکب 
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همطاف هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  كدـف  ربمایپ  هکنیا  تاـبثا  يارب  رهاـظ  رد  رکبوبا  (. 242  ) داد تداهـش  همطاف  يارب  بلاط  یبا  نبا  یلع 
ندرک لوبق  يارب  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : همطاف  هب  رطاخ  نیمه  هب  تساوخ !! لماک  دـهاش  همطاـف  زا  هدیـشخب 

یمن تباث  هک  تسا  یئاعدا  اّعدا ، نیا  (! 244) روایب رگید  دهاش  کی  ( 243 !!) دنهدب تداهش  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  ای  دیاب  رما  نیا 
ار مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ مالغ  ( 247) حابر و  ( 246) نمیا ّما  مه  همطاـف  (!! 245) نز ود  درم و  کـی  تداهـش  هب  رگم  دوش 

. تسا هدیشخب  يو  هب  ار  كدف  ربمایپ  هک  دنداد  تداهش  زین  ودنآ  تساوخ و  رضاح 
هک دهد  یم  تداهش  نمیا  ّما  تفگ : رکب  یبا  هب  همطاف 

هحفص 44} }
ربمایپ لام  نیا  تفگ : دید  هتسب  دوخ  رب  ار  اههار  مامت  رگید  هک  رکبوبا  دیشخب . نم  هب  ار  كدف  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

(248 !!) دشخبب یسک  هب  ات  دوبن  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

ثرا ياعدا 

دزن اذل  دومن  ثرا  ياعدا  دسرب  دوخ  قح  هب  تسناوتن  تیکلم  هار  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هکنآ  زا  سپ 
هداوناـخ و تفگ : رکبوبا  درب ؟ یم  ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  يدرم  یتـقو  رکباـبا ! يا  تفگ : رکبوبا  هب  زوسناـج  يا  هلاـن  اـب  تفر و  رکب  یبا 

(249 !) مربن ثرا  متسه  وا  رتخد  هک  نم  یلو  يربب  ثرا  ربمایپ  زا  وت  هک  دوش  یم  هچ  ار  وت  تفگ : همطاف  منادنزرف !
مهاوـخ نیرفن  ار  وـت  مسق ! ادـخب  تفگ : همطاـف  درک . مهاوـخن  كرت  ار  وـت  متـسین و  تحاراـن  وـت  زا  نـم  مـسق ! ادـخ  هـب  تـفگ : همطاـف 

(250 .) درک
هحفص 45} }

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  باطخ  نب  رمع 
هدمآ رکب  یبا  دزن  همطاف  زورنآ  يادرف  دـش ؛ هتفرگ  تعیب  رکبوبا  يارب  تفر  ایند  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يزور  نامه 

نم هب  ار  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  مردـپ  ثرا  تـفگ : همطاـف  سپ  درک ، یم  یهارمه  ار  يو  زین  یلع  هـک  یلاـح  رد 
! نادرگرب

(251 .) دهد یم  تداهش  نم  يارب  نمیا  ّمأ  : تفگ همطاف  تسین ! یثرا  ار  ناربمایپ  ام  تفگ  ربمایپ  تفگ : رکبوبا  نکل 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هریره  یبا 

: دنتفگ رکبوبا  رمع و  سپ  دومن  بلط  ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دوخ  ثاریم  اهنآ  زا  هدمآ  رمع  رکبوبا و  دزن  همطاف 
(252 ((!) تسین یثرا  ارم  :)) هک میدینش  ربمایپ  زا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هلاحک  اضر  رمع 
یقاـب ثرا  هب  يزیچ  تردـپ  مـسق ! ادـخب  ادـخ ! لوـسر  رتـخد  يا  تـفگ : و  درک ! هـیرگ  رکبوـبا  ، درک تبحـص  رکب  یبا  اـب  همطاـف  نوـچ 

نم هب  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  ار  كدف  انامه  تفگ : همطاف  سپ  يرانید !! مهرد و  چیه  تشاذگن !
هحفص 46} }

دروآ و تداهش  يارب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  همطاف  دهد !!؟ تداهش  وت  ياعدا  نیا  دروم  رد  تسا  رضاح  یسک  هچ  تفگ : رکبوبا  . دیـشخب
هکنیا هب  دنداد  تداهش  دندمآ و  فوع  نب  نمحرلادبع  باطخلا و  نبرمع  سپ  . دنداد تداهش  ود  ره  تخاس و  رـضاح  ار  نمیا  ّمأ  سپس 

!! درک میسقت  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ربمایپ 
فوع نب  نمحرلادبع  رمع و  و  تفگ ، تسار  مه  یلع  و  یتفگ ! تسار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  يا  : تفگ رکبوبا 
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( مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تردپ  تسا و  هدوب  تردپ  لام  هدوب  وت  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  و  دنتفگ !! تسار  مه 
. دومن یم  میسقت  ادخ  هار  رد  مدرم و  نیب  رد  ار  یقاب  درک و  یم  ادج  كدف  زا  ار  امش  جرخ  زین 

يارب تفگ : رکبوبا  مهد . ماجنا  درک  یم  مردـپ  هک  يراک  نامه  مهاوخ  یم  تفگ : همطاف  ینک ؟ هچ  كدـف  اب  یهاوخ  یم  وت  همطاـف  يا 
(253 !!) مهد ماجنا  دادیم  ماجنا  تردپ  هک  يراک  نامه  نم  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخب  وت 

هحفص 47} }

هبطخ

دیچیپ و دوخ  رب  ار  شیوخ  رداچ  تسب و  رس  رب  ار  دوخ  دنبرس  تسا  هتفرگ  عطاق  میمـصت  كدف  هرداصم  رب  رکبوبا  دید  همطاف  هک  ینامز 
شنتفر هار  دوب و  هدیناشوپ  ار  دوخ  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  يو  درک . تکرح  دجـسم  يوسب  شناراکتمدـخ  شموق و  نانز  زا  يا  هدـع  اب 

راصنا و نیرجاهم و  زا  يا  هدع  نایم  رد  هک  رکبوبا  رب  دوب  مّلـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نتفر  هار  دـننام  یتوافت  چـیه  نودـب 
(254 .) دنتخیوآ مدرم  همطاف و  نیب  يا  هدرپ  ماگنه  نیا  رد  دش . دراو  دوب  هتسشن  نانآ  ریغ 
. دروآ رد  هلزلز  هیرگ و  هب  مدرم  مامت  هک  يا  هلان  دروآ ، رب  لد  زا  زوسناج  يا  هلان  هاگنآ 

دمح و اب  ار  دوخ  مالک  سپـس  تفای . مارآ  نانآ  شورخ  شوج و  دش و  شوماخ  مدرم  ۀمهمه  دایرف و  ات  دومرف  توکـس  يا  هظحل  سپس 
نم مدرم ! يا  ناه  دومرف  سپس  داتسرف . ادخ  لوسر  رب  دورد  هدومن و  زاغآ  ادخ  شیاتس 

هحفص 48} }
میوگ یم  هچنآ  دروآ  مهاوخ  نابز  هب  زین  اهتنا  رد  ار  نامه  میوگب  ادتبا  زا  ار  هچنآ  ملـس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رتخد  ما  همطاف 

... هدامآ ياهبلق  زاب و  ياهشوگ  اب  دیونشب  سپ  تسین . روج  ملظ و  مهد  ماجنا  هچنآ  تسین و  يور  هدایز 
مردپ زا  یثرا  ارم  هک  دیرادنپ  یم  امـش  نونکا  سپـس  تفگ : شا  هبطخ  رخآ  رد  هک  اجنآ  ات  دومرف  داریا  ینالوط  يا  هبطخ  مالک و  سپس 
يارب تسا  رتهب  دنوادخ  زا  مکح  ماقم  رد  سک  هچ  و  دـیا ؟ هتـشگرب  تیلهاج  ماکحا  نامز و  هب  ایآ   : هک درک  دانتـسا  هیآ  نیا  هب  ؟و  تسین

(255 () دنا هدیسر  نیقی  هب  هک  یموق 
. دنتفرگ نم  زا  ار  مردپ  ثرا  افج  ملظ و  روز و  هب  ناملسم ! تیعمج  يا  دیهد  ارف  شوگ 

یتشز هزات و  راک  بجع  مربن !  ثرا  مردـپ  زا  نم  یلو  يربب  یثرا  تردـپ  زا  وت  هک  دـیوگیمن  هاگچیه  دـنوادخ  رکبوبا !)  ) هفاحق رـسپ  يا 
. ربب ریگرب و  هدش  داهن  لحر  هدز و  راهم  يرتش  ، رتش نیا  وت و  نیا  کنیا  ! يا هدروآ 

هحفص 49} }
هچ و  (ص ) دـمحم تسا  یهاوخداد  وکینو  دـنوادخ  تسا  يرواد  وکین  هچ  سپ  . درک مهاوخ  تاـقالم  رـشحم  زیخاتـسر و  زور  رد  وـت  اـب 

دیهاوخ يدوزب  تسا و  یهاـگرارق  یقاـفتا  ره  ياربو  دـنرب  یم  ناـیز  لـطاب  لـها  تعاـس  نآو  زورنآ  . تماـیق تسا  یهاـگ  هدـعو  شوخ 
. دومن دهاوخ  لولح  یسک  هچ  رس  رب  یگشیمه  باذع  دمآ و  دهاوخ  دورف  یسک  هچ  رس  رب  هدننک  لیلذ  راوخ و  باذع  هک  تسناد 

: تسا هتفگ  هک  دورس  ار  هثاثأ  رتخد  دنه  رعش  دش و  هجوتم  شردپ  ربق  فرط  هب  سپس 
((. درک یمن  هولج  گرزب  نانچنآ  يدوب  یم  وت  رگا  هک  داتفا  قافتا  یمهرب  مهرد و  ياهالبو  هفلتخم  لئاسم  اهربخ و  وت  زادعب  ))

((. دندرک راکشآ  ار  اه  هنیس  رارسا  دش ، لئاح  وت  ام و  نایم  كاخ  ةدرپ  یتفر و  هک  نیمه  وت  تما  زا  دنچ  ینادرم  ))
دندرک و شرت  يور  ام  هب  ینادرم  یتفر  وت  هک  نیمه  ))

هحفص 50} }
((. دش بضغ  ام  زا  یثاریم  ره  دندرمش و  نامفیفخ 
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. دندمآ رد  هیرگ  هب  هکنآ  رگم  دش  یمن  هدید  زور  نآ  رد  مدرم  زا  يدرم  ینز و  چیه  دیوگ : يوار 
زا نم  قح  دروم  رد  تلفغ  یتسـسو و  فعـض  نیا  مالـسا ! ناظفاح  يا  تلم ! ناوزاب  يا  دومرف : هدرک و  راصنا  بناج  هب  ور  همطاـف  سپس 

: دومرف یمن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مردـپ  رگم  تسارچ !؟ نم  یهاوخداد  هب  کمک  زا  يراگنا  لهـس  نیاو  تسیچ ؟
عورـش ار  یمارتحا  یب  دوز  هچ  و  دیدش ! لامعا  نیا  بکترم  دوز  هچ  دوش ؟)) یم  ظفح  وا  نادنزرف  دروم  رد  سک  ره  مارتحا  تمرح و  ))
هفیظو چیه  ام  دیئوگ : یم  دیـشک و  یم  زین  ار  وا  نید  تسا  هتفر  ایند  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  کنیا  ایآ  دـیدرک !

!؟ میرادن يا 
عیسو و زین  دمآ  دیدپ  تبیصم  نیا  رثا  رب  هک  امش  نایم  رد  یتسس  فعض و  و  دوب ، یگزرب  تبیصم  بمایپ ، تلحر  انامه  هک  دیـشاب ! هاگآ 

نآ تسا و  دایز  رایسب  زین  تبیصم  نیا  زا  یشان  يور  جک  هابتشا و  و  تسا ، دایز 
هحفص 51} }

دندش و یشالتم  مه  زا  اههوک  دش و  یناملظ  کیرات و  وا  تلحر  تبیغ و  ۀطساوب  نیمز  تفر و  نیب  زا  دوب  امـش  نایم  رد  هک  یگتـسبمه 
تینما تینوصم و  دیدرگ و  کته  وا  تمرح  دش و  عیاض  وا  زا  دعب  ربمایپ  مرح  میرح و  دندش و  هدیشک  يریخ  یب  يدیما و  ان  هب  اهوزرآ 

هب شتلحر  زا  لبق  درک و  دزـشوگ  امـش  هب  ار  ثداوح  نیا  - ربمایپ تلحر  زا  لبق  ( - نآرق  ) دوخ باـتک  رد  دـنوادخ  تفر و  نیب  زا  وا  مرح 
ایند زا  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  هک  يربماـیپ  رگم  تسین  مّلـس  هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  و  : ) دومرف هک  اـجنآ  داد  رادـشه  اـمش 
ادـخ و  دـناسر ، یمن  ینایز  ادـخ  هب  ددرگرب  بقع  هب  هک  سک  نآ  و  دـیدرگ ؟ یم  رب  بقع  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  سپ  دـنتفر ،

(. 256 () داد دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدننک  رکش 
يولج رد  امـش  هک  یلاح  رد  !؟ موش عقاو  مولظم  موش و  درُخ  مردـپ  ثرا  رطاخب  نم  ایآ  راصنا ! هورگ  يا  امـش  زا  تسا  دـیعب  رود و  یلیخ 

ناتیادص دیتسه و  نم  ناگدید 
هحفص 52} }

ریـشمش و ياراد  هک  یلاح  رد  دیـشاب و  یم  راتفگ  ذوفن  دارفا و  ياراد  امـش  هک  یلاح  رد  و  میراد !؟ رارق  عامتجا  کی  رد  مونـش و  یم  ار 
زا برع -  نارـس  اب  امـش  هکنیا  اب  و  درک ، ناتباختنا  مدرم  نایم  زا  دنوادخ  هک  دـیتسه  یناگ  هبخن  امـش  هکیلاح  رد  دـیتسه و  رپس  حالس و 

گنس هک  اجنآ  ات  دیتفر ، قطنم  یب  ناعاجش  كرـشم و  ياهتلم  اب  ةزرابم  هب  دیدرک و  لمحت  ار  اهجنر  اهیتخـس و  دیدیگنج و  نیکرـشم - 
شوماخ گنج  ياهشتآ  درک و  ادیپ  ترثک  نایرج و  ریـش  نوچمه  راگزور  تاکرب  هجیتنرد ، دیدروآ و  رد  شدرگ  هب  ار  مالـسا  يایـسآ 

دیدرگ . راوتسا  مکحم و  نید  تموکح  ماظن و  تفرگ و  مارآ  نایغط  هنتف و  جوم  داتسیا و  زاب  نایرج  زا  كرش  ةراوف  دش و 
اهتعاجـش مکحم  نآ  زا  دعب  و  دیدیئارگ ؟ يدرـس  هب  دیتشگرب و  بقع  هب  غاد  مکحم و  مادقا  نا  زا  سپ  دیدنام و  زاب  تکرح ، زا  سپ  ایآ 

نید و رب  دنتسکش و  ناشنامیپ  دهع و  زا  دعب  ار  دوخ  ياهمسق  هک  یموق  زا  سرت  مه  نآ  دیدیسرت ؟
هحفص 53} }

!؟ دندرک دراو  هبرض  امش  نامیا 
هب ياه  ینهد  جک  اهندز و  هبرـض  نیا  هب  هک  دـیاش  تسین  امـش  رب  اهنآ  زا  یتمرح  چـیه  قیقحت  هب  هک  ارچ  ار ، رفک  نایاوشیپ  دیـشکب  سپ 

. دنهدب نایاپ  نید 
و دیا ، هدرک  ادیپ  لیم  بذاک  شمارآ  تنوکـس و  هب  و  دیدروآ ! هانپ  ینارذگـشوخ  هافر و  هب  امـش  هک  منیب  یم  نم  انامه  هک  دیـشاب  هاگآ 
امـش و رگا  سپ  دـیدروآ ، الاب  دـیدوب  هدروخ  ذـیذل  نیریـش و  ياذـغ  زا  هچنآ  و  دـیدرک ، یم  يرادـهگن  ار  هچنآ  دـیتخاس  اهر  هجیتن  رد 

شیاتـس دمح و  دروم  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  دسر  یمن  ادخ  هب  يررـض  چیه  دیوش  رفاک  دنک  یم  یگدنز  نیمز  يور  رب  هک  سکره 
دوب . دهاوخ 
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ترـصن و كرت  نیا  دینک و  یمن  میرای  امـش  هک  مناد  یم  هک  یلاح  رد  متفگ ، اجنیا  رد  ار  هچنآ  متفگ  امـش  يارب  نم  انامه  دیـشاب ! هاگآ 
هب امش  ِنیقی  هدش و  هتسکش  دنک و  ناتیاه  هزینرس  هک  ارچ  تسا  هدش  نیجع  امش  حور  اب  يرای 

هحفص 54} }
هدش . لیدبت  یتسس  فعض و  هب  نید 

گنن هک  دینادب  یلو  دیدنبب  دشاب  یم  تسـس  فیعـض و  نآ  ياهاپ  هک  یحورجم  رتش  نیا  ِتشپ  رب  مکحم  ار  نآ  ار و  كدف  دیریگب  سپ 
كدف و نیا  تبقاع  دیـسر و  دهاوخ  ناگدنیآ  هب  اسر  یئادص  اب  نآ  لناشن  غاد و  و  دنام . دـهاوخ  یقاب  ناتیارب  خـیرات  لوط  رد  نآ  راع  و 

تسا دنوادخ  روضح  رد  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هک  دینادب  دشک و  یم  هنابز  اهلد  رب  هک  یشتآ  هب  ار  امش  امـش ، توکـس  تفالخ و  بصغ 
( 257 () تساهنآ راظتنا  رد  یتبقاع  هچ  دنمهف  یم  ناراکمتس  يدوزب  و  ) 

(: 258) تفگ تفر و  ربنم  رب  اذل  دش ، مامت  نیگنس  وا  رب  همطاف  ياه  هتفگ  دینش ، ار  همطاف  هبطخ  رکب  وبا  نوچ  سپ 
لوسر نامز  رد  اهوزرآ  اهاعدا و  نیا  منیب !؟ یم  امش  زا  دیونش ، یم  هک  ینخـس  ره  ربارب  رد  هک  تسا  يرـصنع  تسـس  هچ  نیا  مدرم ! يا 

هدینش هک  ره  دوب ؟ اجک  ادخ 
هحفص 55} }

دیوگب ! نخس  هدید  هک  ره  دیوگب و 
دش !!! دهاوخ  هنتف  داجیا  ثعاب  قافتا  هچنآ  دوب ، شمد  شدهاش  هک  دوب  يا  هدام  هابور  تفگ  نخس  هکنآ 

هزات هدش  سردنم  مه  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  هنهک  عوضوم  نیا  دیوگ : یم  دریگب و  رس  زا  ار  تفالخ  گنج  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  یلع 
راکانز هراکدب و  نز  شدزن  دارفا  نیرتبوبحم  هک  (259  ) لاحط ما  دننام  ینانز  دبلط ، یم  يرای  کمک و  نانز  زا  روظنم  نیا  يارب  و  دـینک !

(260 .) دوب
دشاب هتشادن  راک  نم  اب  یسک  هک  ینامز  ات  یلو  مدرک  یم  نایب  نشور  حیرص و  متفگ  یم  رگا  و  متفگ ، یم  متـساوخ  یم  رگا  هک  دینادب :

منک .)) یم  رایتخا  توکس  مه  نم 
نیرتراوازـس ار  امـش  نم  یلو  هدیـسر  نم  هب  امـش  نادرخ  یب  زا  ییاه  هتفگ  راصنا ! هورگ  يا   | )) تفگ هدرک و  يور  راصنا  فرطب  هاگنآ 

نامهانپ امـش  میدرک و  ترجاهم  امـش  يوس  هب  ام  مناد .) یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامیپ  هب  نانآ  نیرت  مزتلم  دارفا و 
هک دینادب  دیدرک . نامیرای  يداد و 

هحفص 56} }
تسا )). هتسب  دنشاب ! هتشادن  ام  زا  ار  نآ  قاقحتسا  هک  یناسک  ربارب  رد  منابز  تسد و  نم ،

( 261 .) دومن تکرح  شلزنم  فرطب  زین  همطاف  و  دمآ . نیئاپ  رببنم  زا  سپس 
، تفگ نخـس  رکب  یبا  اب  همطاف  هکنوچ  تفر و  رکب  یبا  دزن  كدف  نتفرگ  سپ  يا  رب  همطاف  دسیون : یم  رگید  ياج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

...(( يراـنید مهرد و  چـیه  دـسر . یمن  ثرا  وت  هب  تردـپ  زا  يزیچ  دـنگوس  ادـخب  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا   :)) تفگ و  درک ! هیرگ  رکبوبا 
بلطم نیا  هب  تسا  رضاح  یسک  هچ  تفگ : رکبوبا  دیشخب . نم  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ار  كدف  انامه  تفگ : همطاف 

دهدب ؟ تداهش 
دندمآ فوع  نب  نمحرلا  دبع  باطخلا و  نب  رمع  سپس  داد . تداهش  دمآ و  نمیا  ما  سپس  داد . تداهش  هدمآ و  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ 
تسرد تسار و  تفگ : رکبوبا  درک . یم  میسقت  ناناملـسم  نیب  ار  كدف  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  نداد  تداهـش  و 

ص)  ) ادخ لوسر  رتخد  يا  یتفگ 
هحفص 57} }
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هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  فوـع ! نب  نمحرلادـبع  تفگ  تسار  و  رمع ! تفگ  تسار  نمیا و  مأ  تفگ  تسار  یلع و  تفگ  تـسار  و 
درک یم  میسقت  ناناملسم  نیب  ار  یقاب  داد و  یم  كدف  زا  ار  امش  جرخ  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تسا و  تردپ  زا  وت  لام 

. درک یم  مردپ  هک  منک  نامه  مهاوخ  یم   : تفگ همطاف  ینک ؟ هچ  كدف  اب  یهاوخ  یم  وت  سپ  . داد یم  ادـخ  هار  رد  زین  نآ  زا  یتمـسق  و 
(262 !) داد یم  ماجنا  تردپ  ار  هچنآ  مهد  یم  ماجنا  نم  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخب  وت  يارب  تفگ : رکبوبا 

هشیاع ثیدح 

یلص  ) ادخ لوسر  رتخد  ( 265) همطاف يزور  ( 264) تفر ایند  زا  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هکنآ  زا  دعب  (: 263 :) دیوگ هشیاع 
ثاریم كرت و  ام  هک  ( 271  ) تساوخ يو  زا  و  ( 270  ) داتسرف ( 269) رکب یبا  دزن  ( 268  ) ار ( 267) یسک ( 266 ( ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا 

رایتخارد دوب ، هداد  ( 274  ) صاصتخا ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ( 273  ) ار ( 272 ( ) مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
هحفص 58} }

(. 277  ) دنادرگرب ( 276  ) وا هب  و  ( 275  ) دهد رارق  وا 
: تفگ همطاف  میاه . هچب  هداوناخ و  تفگ : رکبوبا  درب ؟ یم  ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  : تفگ هدمآ و  رکبوبا  دزن  دوخ  همطاف  دیوگ : هریره  یبا 
ام ِكرتام  و  ( 281  ) تسین ( 280  ) یثرا ار  ام  هک  ( 279  ) تسا هتفگ  ربمایپ  تفگ : رکب  وبا  نکل  ( 278 (!؟ مدربن ثرا  مردپ  زا  نم  ارچ  سپ 
هب ( 287  ) يزیچ ( 286  ) هنوـگ ره  تخادرپ  زا  و  (! 285  ) تسا ( 284  ) لاـملا تیب  ءزج  283)و   ) هقدص (، 282  ) دـنامب یقاب  ام  زا  هچنآ  و 

دیوگ : یم  هشیاع  ( 290  ) درک يراددوخ  ( 288  ) همطاف
همطاف ( 293) رطاخ ( 292) نیمه هب  ( 291 .) تفگن نخـس  يو  اب  زگره  دوب  هدـنز  ات  هتفگ و  كرت  ار  رکبوبا  همطاـف  هک  دوب  نیمه  رطاـخب 

وا اب  و  ( 298  ) درک كرت  ار  وا  یتحاراـن  اـب  و  ( 297  ) دش ( 296  ) كانبضغ و  ( 295  ) تحاران ( 294  ) تخـس رکب  یبا  زا  اهنع  هللا  یـضر 
هکنآ لاح  و  ( 304  ) درک ( 302  ) كرت ار  وا  و  ( 301  ) درک يریگ  هرانک  ( 300  ) رکب یبا  و  ( 299  ) درکن تبحص  زگره 

هحفص 59} }
(311) نخس وا  اب  و  ( 310 .) درکن تبحص  يو  اب  ( 309  ) دوب هدنز  ات  رگید  و  ( 308  ) دوب هدنز  ( 307) ربمایپ زا  دعب  ( 306  ) هام ( 305) شش

( 316 . ) تفر ( 315  ) ایند زا  ( 314  ) همطاف ات  ( 313  ) تشاد همادا  یتحاران  نیا  و  (! 312  ) تفگن
دوب يدـح  رد  بضغ  نیا  و  ( 319  ) دوب ( 318  ) كانبضغ یتخـس  هب  رمع  و  ( 317) رکب یبا  رب  هک  یلاح  رد  تفر  اـیند  زا  همطاـف  اـنامه  و 

(321 .) دنناوخن زامن  وا  رب  رکبوبا  رمع و  هک  درک  تیصو  هک  ( 320)

تدایع

دسیون : یم  يرونید  ۀبیتق  نبا 
رگیدکی قافتا  هب  سپ  میدروآ . رد  بضغ  هب  ار  وا  ام  هک  ارچ  میورب ، همطاف  دزن  ات  ایب  تفگ : رکب  یبا  هب  رمع  تشذگ  هک  يدـنچ  زا  سپ 

یلع هکنآ  ات  دنتفگ ؛ نخـس  وا  اب  هدمآ و  یلع  دزن  راچان  دادن  دورو  ةزاجا  اهنآ  هب  همطاف  نکل  دنتفرگ  دورو  ةزاجا  وا  زا  هتفر و  همطاف  دزن 
رب ار  اهنآ 

هحفص 60} }
راوید هب  ار  دوخ  تروص  همطاـف  ماـگنه  نیا  رد  دـنادرگرب . راوید  هب  ار  دوخ  تروص  همطاـف  دزن  ودـنآ  هک  نیمه  سپ  درک . دراو  همطاـف 

تفگ : هدرک و  نخس  هب  عورش  رکبوبا  اذل  دادن ، ار  ناشمالس  باوج  نکل  دندرک  مالس  همطاف  هب  ودنآ  ماگنه  نیا  رد  دنادرگرب .
!؟ میروآ رد  بضغ  هب  ار  وت  ترهوش  دروم  رد  نینچمه  و  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ثرا  دروم  رد  ام  ایآ  ادخ ! لوسر  ۀبیبح  يا 
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؟ میربن ثرا   ( مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم زا  ام  نکل  دـنربب  ثرا  وت  زا  تا  هداوناخ  لها و  هک  ار ، وت  دوش  یم  هچ  تفگ : همطاـف 
یم ادیپ  داقتعا  نا  هب  دینک و  یم  لوبق  مروایب  امـش  دای  هب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یثیدح  رگا  ایآ  تفگ : همطاف  سپس 

، همطاف تیاضر  : )) تفگ یم  هک  دیدینـشن  ربماـیپ  زا  اـیآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : همطاـف  سپ  يرآ ! دـنتفگ : رکب  یبا  رمع و  دـینک ؟
ار همطاف  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  انامه  درادب  تسود  ارم  رتخد  همطاف  سک  ره  سپ  تسا . نم  بضغ  همطاف ، بضغ  نم و  تیاضر 

هب ارم  انامه  دروآ  رد  بضغ  هب  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هدرک  یضار  ارم  دنک  یضار 
هحفص 61} }

تسا ؟)) هدروآ  رد  بضغ 
دهاش ار  هکئالم  دنوادخ و  نم ، انامه  سپ  تفگ : همطاف  مّلس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  میا  هدینش  يرآ ! دنتفگ : رکب  یبا  رمع و 

وا هب  رفن  ود  امـش  زا  منک  تاقالم  ار  ربمایپ  هاگ  ره  و  دـیدرکن ، یـضار  ارم  دـیدروآ و  رد  بضغ  طخـسب و  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگ  یم 
ره رد  رکبوبا ) ار ( وت  مسق ! ادـخب  تفگ : یم  همطاـف  هک  یلاـح  رد  درک  هیرگ  هب  عورـش  رکبوـبا  ماـگنه ، نیا  رد  درک !! مهاوـخ  تیاـکش 

( 323 .) درک مهاوخ  نیرفن  مناوخب  هک  يزامن 
دسیون : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  هلاحک  اضر  رمع 

همطاف ۀـناخ  هب  رگیدـکی  قافتا  هب  سپ  میدرک : كانبـضغ  ار  وا  ام  هک  ارچ  میورب ، همطاف  غارـس  هب  مه  اب  اـیب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  سپس 
دزن ار  ودنآ  یلع  دندرک ، تبحص  يو  اب  هتفر و  یلع  هب  سپ  دادن . دورو  هزاجا  ودنآ  هب  همطاف  یلو  ، دنتـساوخ ذورو  ةزاجا  يو  زا  دنتفر و 

يور يو  دنتسشن  همطاف  دزن  ودنآ  یتقو  درب . همطاف 
هحفص 62} }

رکبوبا دادن ؛ ار  ودنآ  مالـس  باوج  همطاف  یلو  دندرک ، مالـس  همطاف  هب  رکبوبا  رمع و  سپـس  دنادرگرب ، راوید  فرطب  نانآ  زا  ار  شیوخ 
دش . مامت  رکبوبا  نانخس  هکنآ  زا  سپ  درک . نتفگ  نخس  هب  عورش 

هب رکبوبا  رمع و  دینک ؟ یم  لمع  نآ  هب  مناوخب  امـش  يارب  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  رگا  ياآ  تفگ : همطاف 
یم هک  دیدینشن  ار  ثیدح  نیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  ایآ  مسق ، ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : همطاف  يرآ ! دنتفگ : همطاف 

تـسود ارم  انامه  درادب  تسود  ار  همطاف  هک  ره  تسا ، نم  بضغ  طخـس و  زا  بضغ  طخـس و  تسا و  نم  ياضر  همطاف  ياضر  دومرف :
هب ار  همطاف  هک  ره  هتشاد و  یـضار  ارم  درادب  یـضار  ار  همطاف  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  انامه  درادب  تسود  ار  همطاف  هک  ره  هتـشاد و 

مریگ یم  دهاش  ار  وا  ۀکئالم  ادخ و  انامه  تفگ : همطاف  میا . هدینـش  يرآ !  دنتفگ : ودـنآ  تسا ؟ هدروآ  بضغ  هب  ارم  انامه  دروآ  بضغ 
هک ینامز  دیدرواین ؛ ياج  هب  ارم  رطاخ  ياضر  دیدروآ و  رد  بضغ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک 

هحفص 63}
( 323 !) دومن مهاوخ  تیاکش  وا  دزن  رفن  ود  امش  زا  منک  تاقالم  ار  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

(: 324) دسیون یم  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع 
وا هب  صوصخ  نیا  رد  رمع  نکل  دـنک . یـضار  دوخ  زا  ار  ود  نآ  هکنیا  ات  دز  یم  اپ  تسد و  همطاف  یلع و  زا  ندـید  يارب  هتـسویپ  رکبوبا 

هزاجا همطاف  زا  دندرک  تکرح  همطاف  یلع و  هناخ  فرطب  قافتا  هب  دومن و  بلج  دوخ  رظن  قبط  ار  رمع  يأر  هرخالاب  هکنا  ات  داد  یمن  هار 
زا یلع  تساوخرد  اب  هرخالاب  هکنیا  ات  دادـن ! هزاجا  مهزاـب  دنتـساوخ  هزاـجا  هبترم  ود  دادـن ! هزاـجا  يو  نکل  دنتـساوخ ، تاـقالم  دورو و 

ار دوخ  يور  همطاف  نکل  دنتسشن  وا  لباقم  رد  هدمآ  شیپ  دا !! دن  ار  اهنآ  باوج  همطاف  اما  دندرک  مالس  وا  هب  دندش و  دراو  يو  رب  همطاف 
دنادرگرب !! راوید  فرطب  ود  نآ  زا 

زا  یثیدح  رگا  ایآ  تفگ : دوب  اهنآ  يود  ره  اب  يو  نخس  يور  نکل  هداد  رارق  بطاخم  ار  رکبوبا  هک  یلاح  رد  همطاف 
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هحفص 64} }
رمع سپـس  رکبوبا و  دینک ؟ یم  لمع  نآ  هب  هدرک و  لوبق  ار  نآ  مروایب  امـش  دایب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ثیداحا 

: تفگ یم  هک  مّلس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دیدینـشن  ایآ  مهد ! یم  مسق  ادخب  ار  امـش  تفگ : همطاف  يرآ ! دنداد : باوج 
سپ درادب  تسود  ارم  رتخد  همطاف  سک  ره  سپ  تسا ، نم  بضغ  طخس و  رد  همطاف  بضغ  طخـس و  نم و  تیاضر  رد  همطاف  تیاضر 

بضغ طخس و  هب  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هتشاد  یضار  ارم  هنیآ  ره  درادب  یضار  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  قیقحتب 
هدینـش ار  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  کش  نودـب  يرآ  دـنتفگ : رمع  رکبوبا و  تسا ؟ هدروآ  رد  بضغ  طخـسب و  ارم  قیقحتب  دروآ  رد 

انامه سپ  : )) تفگ هدـننز  شتآ  يا  هلان  زوس و  اب  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  ود  سپـس  دوخ و  تروص  ماگنه  نیا  رد  میا !!
هاگره دیتشادن !! هاگن  یـضار  ارم  زگره  دیدروآ و  رد  بضغ  طخـس و  هب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وا  هکئالم و  ادخ و  نم 

تاقالم ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
هحفص 65} }

(325 (() درک مهاوخ  تیاکش  وا  هب  رفن  ود  امش  زا  مدرک 

راضتحا

تلاح دـنتفگ : دـندمآ و  يو  تدایع  هب  شیرق  رگید  نانز  ربمایپ و  نانز  زا  يا  هّدـع  دوب  يراـمیب  رتسب  رد  همطاـف  هک  ییاـهزور  زا  يزور 
ادخ و رورـسم !! مور  یم  امـش  نایم  زا  هک  نیا  زا  و  مرازیب ، امـش  يایند  زا  مسق  ادخب  هک  تسا  هنوگنآ  ملاح  تفگ : همطاف  تسا ؟ هنوگچ 

همذ چیه  دیدرکن ، تاعارم  هدرکن و  ظفح  نم ، زا  ار  یقح  چیه  هک  ارچ  مراد  تیاکش  امـش  زا  هک  منک  یم  تاقالم  یلاح  رد  ار  شلوسر 
ارم تـمرح  دـیدرکن و  لوـبق  نـم  دروـم  رد  ار   ( مّلـس هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  یتیـصو  چـیه  دـیدرکن و  تیاـعر  ار  نـم  زا  يا 
امـش ایآ  : تفگ همطاف  مینک ! تکرـش  وت  لسغ  مسارم  رد  هدـب  هزاجا  راذـگ و  ّتنم  اـم  رب  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ  ( 326 .) دیتخانشن

دیئوگ یم  هک  دیتسین  ییاهنامه 
هحفص 66} }

دیداد ؟ ماجنا  دیتفگ و  هجیدخ  مردام  درومر  ار د  هچنآ 
( 327 .) مرادن ناتروضح  هب  یجاتیحا  چیه  هن !

نفد هنابـش  و  ( 328  ) دـناوخن زاـمن  وا  رب  رکبوبا و  هک  درک  تیـصو  دیـسر ، توـف ) زا  لـبق  ۀـظحل  ) راـضتحا تلاـح  هب  همطاـف  نوـچ  سپ 
یم ار  دوخ  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  يرامیب  رتسب  رد  هک  همطاف  ( 330 .) دنناوخن زامن  وا  رب  رمع  رکبوبا و  هک  درک  تیصو  و  ( 329 .) دوش
یم ماجنا  نانز  اـب  هک  دـننک  ناـنچ  مگرم  زا  سپ  هک  مرادـن  تسود  نم  اـنامه  ءامـسأ ! يا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسأ  هب  ( 331  ) دنارذگ

نیمزرـس رد  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : ءامـسا  دشاب . یم  ادـیپ  وا  ندـب  مجح  نکل  دـنزادنا  یم  نز  ندـب  يور  رب  يا  هچراپ  هک  دـنهد 
هب ار  اـمرخ  بوطرم  گرب  يرادـقم  ءامـسأ  سپـس  مهد ؟ ناـشن  امـش  هب  ار  نا  مناوـت  یم  اـیآ  دـننک ، یم  تسرد  تیم  يارب  يزیچ  هشبح 

نیا رد  تیم  هک  ارچ  ، هنوگنیا تسوکین  ابیز و  هچ  تفگ : همطاف  تخادنا . اهنآ  يور  رب  يا  هچراپ  هدیچیپ و  رگیدکی 
{67  } هحفص

چیه هب  دورو  ةزاجا  هب  و  دـیهد ، لسغ  ارم  یلع  وت و  متفر  ایند  زا  نم  هک  ینامز  ءامـسأ ! يا  . درم اـی  تسا  نز  هک  تسین  صخـشم  تروص 
(332 .) دیهدن سک 

دیوگ : یم  هملس  مأ  و 
نب یلع  هکنآ  زا  سپ  - درب یم  رسب  دوخ  تخس  یضیرم  رد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ   ) لوسر رتخد  همطاف  هک  ییاهزور  زا  يزور 
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! نک هدامآ  میارب  ندرک  لسغ  يارب  بآ  يرادقم  تفگ : نم  هب  - دش جراخ  هناخ  زا  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  بلاط  یبا 
لـسغ تروص  نیرتهب  اـب  مهنآ  دومن  لـسغ  وشتـسش و  هب  عورـش  همطاـف  سپ  مدرک ! هداـمآ  ندرک  لـسغ  يارب  بآ  دـیوگ : یم  هملـس  مأ 

! نک رضاح  ارم  سابل  نیرتهب  دومرف : سپس  مدید ! وا  زا  نم  هک  یندرک 
مدروآ ار  وا  رتسب  سپ  نک  نهپ  قاطا  طسو  رد  ار  مرتسب  دومرف : تفر و  دوخ  قاطا  هب  سپس  دیشوپ  ارنآ  مدروآ ، ار  سابل  دیوگ : هملس  ما 

يو سپس  مدومن !! نهپ  و 
هحفص 68} }

ایند زا  نونکا  نم  اـنامه  دومرف : نم  هب  درک و  هلبق  فرط  هب  يور  سپـس  تشاذـگ و  دوـخ  تروـص  ریز  ار  دوـخ  تسار  تسد  دـیباوخ و 
! داد دهاوخ  لسغ  ارم  یلع  هک  ارچ  دهدن  لسغ  ارم  يدحا  و  نکن ! رضاح  نم  رب  ار  یسک  چیه  سپ  تفر  مهاوخ 

وا هب  ار  دوب  هداد  روتـسد  دوب و  هدومرف  همطاف  هچنآ  تشگرب  هناخ  هب  یلع  یتقو  تفر ! اـیند  زا  همطاـف  ناـکم  ناـمه  رد  دـیوگ : هملـس  مأ 
! متفگ

چیه هک  یلاحرد  دومن  نفد  هداد و  لسغ  ار  وا  سپ  دوش ! رـضاح  وا  ةزانج  رب  هک  تشاذگ  مهاوخن  ار  يدحأ  مسق ! ادخب  : تفگ یلع  سپ 
(333 !) دوبن رضاح  وا  مسارم  رد  سک 

تداهش

وا زا  يا  هدنخ  زگره   ( مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) شردپ تافو  زا  دعب  _ دشاب یـضار  وا  زا  دنوادخ  هک  همطاف  مسق  ادخب  دـیوگ : سنا 
هدید

هحفص 69} }
(! 334 .) دشن

زینک (( - سیمع تنب  ءامـسأ   )) نکل دوش  دراو  همطاـف  ةزاـنج  رب  تساوـخ  دـمآ و  هشیاـع  زور  ناـمه  رد  تفر  اـیند  زا  همطاـف  هک  یناـمز 
(335 !) وشن لخاد  تفگ : درک و  يریگولج  هرجح  هب  هشیاع  دورو  زا  همطاف -

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  دزن  نم  دورو  زا  هّیمعثُخ  نز  نیا  تفگ : و  درک ! تیاکش  ءامـساأ ))  )) زا تفر و  رکب ، یبا  شردپ  دزن  هشیاع 
(. 336) هدش لئاح  ربمایپ  رتخد  ام و  نیب  دنک و  یم  يریگولج  هلآ )

هب ءامـسأ !))  )) يا تفگ : تسا ! هتخاس  سورع  جدوه  دننام  يزیچ  ءامـسأ  هک  دید  داتـسیا و  همطاف  ۀناخ  برد  ۀناتـسآ  رد  دـمآ و  رکبوبا 
رتخد رب  دراو  ربمایپ  نانز  يراذگ  یمن  ارچ  ینک ؟ یم  يریگولج  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانز  ربمایپ  نانز  دورو  زا  تلع  هچ 

سورع جدوه  لثم  يزیچ  همطاف  يارب  ارچ  و  تسیچ ؟ يا  هتخاس  هک  یجدوه  نیا  و  دنوش ؟ یم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
نم هب  همطاف  دوخ  تفگ : ءامسأ  يا ؟ هدرک  تسرد 

هحفص 70} }
وا يارب  داد  روتـسد  وا  مداد و  ناشن  وا  هب  دوب  هدـنز  هک  یناـمز  رد  ما  هتخاـس  هک  يزیچ  نیا  منکن و  دراو  وا  رب  ار  یـسک  هک  هداد  روتـسد 

هدـب ماجنا  هداد  روتـسد  وت  هب  همطاف  هچنآ  تفگ : رکبوبا  ( 337  ) مزاـسب یجدوه  نینچ  وا  يارب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  همطاـف  منک ، نینچ 
(338 .) تشگرب سپس 

هک هشیاع ، رگم  دندومن  تکرش  مشاه  ینب  ۀیزعت  مسارم  رد  مّلس )  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانز  مامت  تفر  ایند  زا  همطاف  هک  ینامز 
زا هشیاع  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  هک  دـش  لقتنم  یلع  هب  هشیاع  زا  زین  یمالک  درکن و و  تکرـش  هیزغت  مسارم  رد  هدز و  یـضیرم  هب  ار  دوخ 

(. 339  ) هدش لاحشوخ  همطاف  گرم 
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لسغ

(340 .) دوبن رضاح  همطاف  نفد  لسغ و  مسارم  رد  رگید  سکچیه  دنداد و  لسغ  ءامسأ  یلع و  ار  همطاف  و 

گرم مد  رکب  یبا  ینامیشپ 

هدزناپ و  درک ، تموکح  هام  دنچ  لاس و  ود  رکبابا  هکنآ  ات 
هحفص 71} }

، دُرم هک  یـضرم  نامه  رد  ( 343  ) دش ضیرم  ( 342  ) هفاحق یبأ  رـسپ  رکبوبا  ینامز  (، 341  ) دـش ضیرم  دورب  ایند  زا  هکنآ  زا  لـبق  زور 
هنوگچ تلاح  ربمایپ ! ۀفیلخ  يا  دیسرپ  وا  زا  و  ( 345  ) هتفر وا  تدایع  هب  فوع )) نب  نمحرلا  دبع  ( )) 344  ) دیسر راضتحا  تلاح  هب  نوچ 

انامه تفگ  رکبوبا  ( 347  ) تسا بوخ  تلاح  دمحلا هللا  متفگ  وا  هب  دـیوگ  نمحرلا  دـبع  ( 346  ) تسشن رتسب  رد  یتخـسب  رکبوبا  تسا ؟
ار هس  نآ  شاک  يا  و  مداد ، ماجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسأت  ایند  زیچ  چیه  رب  مسق  ادخب  تسا . هدرک  هبلغ  نم  رب  دـیدش  درد 

. مدوب هدادن  ماجنا 
ۀناخ شاک  يا  (! 349  ) مدوب هتخادـنین  ندرگ  هب  ار  تفالخ  هداـّلق  شاـک  يا  (! 348  ) متـشاذگ یم  او  دوخ  لاحب  ار  یلع  ۀـناخ  شاـک  يا 
مدوب هدرکن  یمارتحا  یب  همطاف  هناـخ  هب  شاـک  يا  ( 351  ) مدوب هدادـن  رارق  هدـع  نآ  موجه  دروم  و  ( 350) مدوب هدرکن  شیتفت  ار  همطاـف 

(353  ) مدرک یم  كرت  ار  اجنآ  مدوب و  هدشن  هلمح  همطاف  هناخ  هب  شاک  يا  ( 352)
هحفص 72} }

(. 356  ) دندرک یم  گنج  نالعا  نم  اب  و  ( 355  ) دش یم  هتسب  اجنآ  رد  ( 354  ) گنج نامیپ  نم  هیلع  رب  هچ  رگا 

تاکاردتسا

(1)
مّلس هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ ( تلحر  نامز  هک  یثداوح  زا  : تفگ تفر و  ربنم  رب  يزور  دیـسر  تموکح  هب  یتقو  باطخلا ! نب  رمع  ))
(. 357 (() دندوب هدش  عمج  همطاف  هناخ  رد  ندرک و  یچیپرس  ام  اب  تعیب  زا  ودنآ  اب  يا  هدع  و  ریبز ))  )) و یلع )) ، )) هک دوب  نآ  ، داد خر  ( 

(2)
هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ یتقو  هک  تسا  نآ  تسام  دزن  هک  يرابخا  زا  تفگ : تفر و  ربنم  رب  يزور  دیـسر  تموکح  هب  رمع  هک  ینامز  رد 

(. 358) دندوب هدش  عمج  يا  هدع  اب  همطاف  ۀناخ  رد  هدرک و  فلخت  ام  اب  تعیب  زا  ریبز  یلع و  ایند  زا  مّلس ) هلآ و 
هحفص 73} }

(3)
زا يا  هدع  هارمه  هب  دـندوب  ود  نآ  اب  هک  یناسک  ریبز و  یلع و  انامه  تفگ : هتفر و  ربنم  زارف  رب  يزور  دیـسر  تموکح  هب  رمع  هک  ینامز 

(. 359 .) دندز یفنم  ةزرابم  هب  تسد  دنتفر و  همطاف  ۀناخ  رد  هدرک و  فلخت  ام  زا  راصنا 
(4)

رد ینیوج  یلاعملا  یبأ  تاضارتعا  لـقن   )) هیلع دّرلا  ۀباحّـصلا و  رمأ  یف  ینیوجلا  یلاـعملا  یبأ  مـالک  داریا  ناونع  تحت  دـیدحلا  یبأ  نبا 
(: 360  ) دیوگ یم  ینیوج  یلاعملا  یبأ  زا  لقن  هب  نآ )) رب  در  هباحص و  روما 

: هک دوش  هتفگ  رگا 
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ارچ دش  هتسکش  شتنایـص  دش و  عقاو  موجه  دروم  ناناملـسم  نایم  ۀقرفت  زا  يریگولج  رطاخب  و  مالـسا )) ماظن  ظفح  )) رطاخب همطاف  ۀناخ 
. دنتشادیم رب  تعاطا  زا  تسد  دنتشگ و  یم  رب  نید  زا  نامز  نآ  ناناملسم  هک 

هحفص 74} }
دوش : یم  هتفگ  باوج  رد 

یلـصا ۀـفیلخ  هیلعرب  هشیاع  هک  ارچ  دـش  عقاو  کته  دروم  هشیاع )) جدوه   )) لمج گنج  رد  هک : اـجنآ  دـیهدب  ار  باوج  مـالک و  نیمه 
نوخ دـشاپن و  مه  زا  نیملـسم  عامتجا  دوشن و  هراپ  تعاـطا  نامـسیر  هکنآ  اـت  تفرگ  رارق  هلمح  دروم  وا  جدوه  هدرک و  ماـیق  ناناملـسم 

... دورن ردهب  ناناملسم 
هـشیاع جدوه  هب  هلمح  تسا  زیاج  کش  نودـب  دوب ، هدـشن  عقاو  زونه  هک  يرما  رطاـخب  همطاـف  ۀـناخ  هب  هلمح  دـشاب  زیاـج  هک  یتقو  سپ 

. دوب هدش  عقاو  اعطق  هک  يرما  رطاخب 
و دـشاب ، یم  تسا  منهج  رد  يدـبا  دورو  بجوم  هک  يا  هریبک  ناهانگ  زا  مهنآ  هریبک ، ناهانگ  زا  هشیاع  جدوه  زا  تمرح  کـته  هنوگچ 

. دور یم  رامشب  نامیا  ناکرا  نیرتمهم  يرازیب  نیا  تسج و  يرازیب  نآ  ةدنهد  ماجنا  زا  دیاب 
هحفص 75} }

و دور ؛ یم  رامـشب  نامیا  ناکرا  زا  ندز ، شتآ  هب  دـیدهت  و  مزیه ، يروآ  عمج  شلزنم و  رد  هنایـشحو  دورو  همطاف و  هناخ  هب  هلمح  نکل 
 ! درک ادیپ  همتاخ  راک  نیا  اب  يزیرنوخ  هنتف و  شتآو  و  دیشخب ! تزع  ناناملسم  هب  راک  نیا  ۀلیسوب  دنوادخ 

رتشیب و همطاـف  تمرح  هک : میئوگن  رگا  دوب ! یکی  نز  ود  ره  تمرح  اـیناث " و  درکن ! مکحم  ار  نید  ياـه  نوتـس  راـک  نیا  ـالوا " هک  ارچ 
دوب ربمایپ  زا  يا  هراپ  همطاف  هک  ارچ  دوب . رتمهم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رطاخب  وا  تنایـص  رتالاب و  همطاف  تلزنم  نأش و 
رگم تسین  یتبسن  رهوش  نز و  نیب  هک  ارچ  دوبن  هیبنجا  رهوش ، هب  تبـسن  نز  دننام  همطاف  و  دوب . ترـضح  نآ  نوخ  تشوگ و  زا  یئزج  و 

... دوش یم  يراج  تعفنم  ةزاجا  دقع  ياجب  هک  يدقع  و  هیراع ، روطب  مه  نآ  يا  هلصو 
هک اهنآ  هچ  ناناملسم  مامت  هکنآ  لاح  دشاب و  ناسکی  همطاف  اب  تلزنم  رد  وا ، ریغ  ای  هشیاع  هنوگچ  زگره ! هن !

هحفص 77} }
یبا نبا  نایاپ  رد  دـشاب !؟  یم  نایملاع  نانز  ةدیـس  همطاف  هک  دـنناد  یم  دـنرادن  تسود  ار  همطاـف  هکنآ  هچ  دـنراد و  تسود  دار  همطاـف 
یمن هداد  وا  رد  هعیـش  لاـمتحا  زگره  دوـب و  یبّـصعتم  یّنـس  وا  هـکنآ  دوـجو  اـب  هـتفگ  نـینچ  ینیوـج  یلاـعملا  یبا  دـسیون : یم  دـیدحلا 

(361 !) دوش
(5)

: تسا هتفگ  ریبز  نب  هللادبع  ۀمانیگدنز  ناتساد  نمض  رد  روهشم ) خروم   ) يدوعسم دیوگ : یم  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا 
(( نسح  )) نکل تفرگ ، وا  لتق  هب  میمـصت  هدرک و  ینادنز  کیرات  رایـسب  ینادنز  ردار  هّیفنح  نب  دمحم  نب  نسح  ریبز ، نب  هللادـبع  سپس 
رد هیفنح )) نبدمحم   )) شردپ هک  انم -))  )) نیمزرـس هب  هکنآ  ات  دز  نابایب  هوک و  هب  هدرک و  رارف  هللادبع  نادنز  زا  هدز و  راک  هب  يا  هلیح 

. دیسر - دوب اجنآ 
هحفص 77} }

هدرک ینادنز  تشذگ  یم  تخس  رایـسب  اجنآ  رد  زور  بش و  هک  ینادنز  رد  ار  مشاه  ینب  مامت  ییوج ، ماقتنا  دصق  هب  ریبز )) نب  هللادبع  ))
اب یلدُج )) هللادبعابا   )) مانب یصخش  راتخم ))  )) یفرط زا  نکل  درک ، مزیه  زا  ولمم  ار  ندادنز  ۀناهد  درک و  ار  اهنآ  ندنازوس  دصق  سپس  و 

(362 .) داد تاجن  اجنآ  زا  ار  مشاه  ینب  مامت  هدرک و  هلمح  نادنز  نآ  هب  هکنآ  ات  ... درک هناور  ریبز  نب  هللادبع  فرط  هب  رفن  رازه  راهچ 
يروآ عمج  مشاـه و  ینب  ندرک  نادـنز  دروم  رد  يو  فرط  زا  ریبز ) نب  هللادـبع   )) ردارب ریبز )) نب  ةورع   )) يزور دـسیون : یم  يدوعـسم 

http://www.ghaemiyeh.com


عامتجا دـتفین و  هقرفت  ناناملـسم  نایم  رد  هکنآ  رطاخب  هللادـبع  مردارب  تفگ : یم  درک و  یم  یهاوخ  رذـع   _ اـهنآ ندز  شتآ  يارب  مزیه 
دز يراـک  نینچ  هب  تسد  دوـش  داـجیا  اـهنا  ناـیم  رد  هملک ! تدـحو  اـت  دروآ  رد  تعاـطا  تحت  ار  همه  هکنیا  دـشاپن و  مه  زا  ناناملـسم 

هک ینامز  _ مشاه ینب  اب  باطخلا )) نبرمع   )) هک روطنامه 
هحفص 78} }

(. 363  ) دشکب شتآ  هب  اهنآ  رب  ار  هناخ  ات  درک  رضاح  مزیه  داد و  ماجنا  _ دندرک يراد  دوخ  رکب  یبأ  اب  تعیب  زا 
(6)

دندرشف نانچ  برد  تشپ  رد  ار  نانز  ةدیس  همطاف  ۀناخ  هب  دوخ  موجه  رد  نانآ  دیوگ : یم  يدوعسم  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلا  یبأ 
(364 !) درک طقس  ار  نسحم ))  )) هک

(7)
(365 :) دیوگ یم  قاحسا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

دتـسرفب هنیدـم  هب  ار  بنیز  هک  درک  طرـش  وا  اـب  دـنک  دازآ  ار  صاـعلا  یبا  هک  درک  هدارا  ملـس )) هلا و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  نوچ 
ندش هدامآ  هب  عورـش  بنیز  يوش ! قحلم  هنیدـم  رد  تردـپ  هب  ات  وش  هدامآ  تفگ : بنیز  هب  دیـسر  هکم  هب  صاعلا  یبا  هک  ینامز  ( 366)

ار  عیبر )) نب  ۀنانک   )) شردارب صاعلا ، یبا  درک !
هحفص 79) }

هناـنک هتـسشن و  دوب  رتش  رب  هک  یجدوه  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتـخد  _ بنیز درک . هنیدـم  هب  بنیز  ندرب  رومأـم 
نتفر زا  نخـس  اج  همه  دیچیپ و  هکم  رد  شیرق  نانز  نادرم و  نایم  رد  ربخ  نیا  دـندرک . تکرح  هنیدـم  فرطب  هتفرگ و  ار  رتش  نامـسیر 

. دوب تروص _  نیا  هب  مه  نآ  بنیز _ 
ار وا  ۀقان  بنیز ، ندرک  تیذا  دصق  هب  یـصق )) نب  يزعلا  دبع  نبدـسأ  نب  بلطملادـبع  نب  دوسأ  نبرابه   )) هلمج زا  نیکرـشم  زا  يا  هدـع 

درک اهر  بنیز  جدوه  فرطب  يا  هزین  ندیسر  ضحم  هب  يو  دوب . دوسا  نبرابه  دیسر  بنیز  هقان  هب  نیکرشم  زا  یسک  لوا  دندرک ، بیقعت 
. تخادنا مکش  زا  هچب  هدرک و  طقس  تشاد  مکش  رد  هک  ار  يدنزرف  دیسر  هنیدم  هب  هک  نوچ  دیسرت  هلمح  نیا  زا  دوب  هلماح  هک  بنیز 

نبرابه اجک  ره  هک  داد  روتـسد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـندرک  حـتف  ار  هکم  ناناملـسم  یتقو  هکم  حـتف  زور  رطاخ  نیمه  هب 
دوسأ

هحفص 80} }
. دنناسرب لتق  هب  ار  نآ  دندید  ار 

. مدـناوخ دـنک  تمحر  شیادـخ  هک  رفعج )) یبأ  بیقن   )) يارب نینچمه  ار  ربـخ  نیا  دـیوگ : یم  ربـخ  نیا  لـقن  زا  دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا 
نبراـبه  )) نوخ وا ، مکـش  زا  هچب  نداـتفا  بنیز و  ندـناسرت  رطاـخب  مّلـس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یتـقو  تفگ : بیقن )) ))
شمکش زا  هچب  ات  هدناسرت  ار  همطاف  هک  یناسک  نوخ  کش ، نودب  دوب  هدنز  همطاف  نامز  رد  رگا  هک  تسا  نشور  درک ، حابم  ار  دوسأ ))

ات دـندناسرت  ار  همطاف  يا  هدـع   )) هک ار  ربخ  نیا  مناوت  یم  ایآ  متفگ : بیقن ))  )) هب دـیوگ  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  درک . یم  حاـبم  تخادـنا 
نم زا  زین  ار  ربخ  نیا  نالطب  نکل  نکن و  لقن  نم  زا  هن ! تفگ : بیقن  منک ؟ لـقن  امـش  زا  تخادـنا )) مکـش  زا  ار  نسحم  شدـنزرف  هکنیا 

(367 !!) مهد یمن  يا  هدیقع  رظن و  ربخ  نیا  دروم  رد  نم  هک  ارچ  نکن  لقن 
(8)

هک دنک  یم  تیاور  دعس  نب  ثیل  زا  يربط  نیدلا  بحم 
هحفص 81} }

http://www.ghaemiyeh.com


(: 368) تفگ
و موثلک )) مآ  ((، )) بنیز ((، )) نسحم ((، )) نیـسح ((، )) نسح  )) ياـهمانب دـنزرف  دـنچ  وا  يارب  دروآ  رد  دوـخ  جاودزا  هب  ار  همطاـف  یلع 

. تفر ایند  زا  غولب  زا  لبق  هیقر ))  )) هک دروآ  ایندب  هیقر )) ))
تکاله هب  یکدوک  رد  نسحم ))  )) نکل دروآ  ایندب  ار  نسحم )) (( )) نیـسح (( )) نسح  )) وا يارب  همطاف  دیوگ : یم  ثیل  زا  ریغ   ) يرگید

" (. اریغص نسحم  کلهف   )) دیسر
(9)

: دسیون یم  روهشم  خروم  یبهذ 
(369 ((.) دش طقس  وا  زا  نسحم ))  )) هک دز  همطاف  هب  يدگل  نانچ  رمع  کش  نودب  ))

(10)
لاس ۀتشذگ  رد  يدفص  کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص 

هحفص 82} }
(( _ فلالا فرح   )) ناونع تحت  هحفص 17  مشش  دلج  يرجه  توریب 1401  پاچ  تایفولاب )) یفاولا   )) مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه   764

تعیب زور  رد  رمع  کش  نودـب  : )) هک تسا  دـقتعم  یلزتعم  ماظن  دـیوگ : یم  یلزتعم  ماـظن  زا  لـقن  هب  ةرامش 2444 _ رایـس _ نب  میهاربا 
((. تخادنا مکش  زا  ار  نسحم ))  )) هک دز  ار  همطاف  نانچ 

(11)
نب هللادبع  دزن  هک : دنک  یم  لقن  كرابم  نب  دواد  زا  دنـس  رکذ  اب  هحفص 49  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

. میدرک لاوس  يو  زا  رمع  رکب و  یبا  دروم  رد  میتفر و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  یسوم 
: هکنیا نآ  میوگ و  یم  هتفگ  نسح  نب  هللادبع  مدج  هچنآ  ار  وت  باوج  تفگ : يو 

هحفص 83} }
رطاخب میکانبـضغ ، مه  ام  سپ  دوب . كانبـضغ  يا  هدـع  رب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  يو  دوب ، وگتـسار  ینز  لسرم  ربمایپ  رتخد  اـم  رداـم 

. وا بضغ 
: دیوگ یم  ربخ  نیا  لقن  زا  دعب  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

يولع دیمحلا  دبع  نب  دمحم  نب  دیمحلادبع  نیدلا  لالح  بیقن  هک  دنا  هدروآ  رد  رعـش  هب  زاجح  نیبلاط  ءارعـش  زا  يا  هدـع  ار  بلطم  نیا 
: هک درک  لقن  میارب  تسین  منهذ  رد  شمان  هک  رعش  نیا  رعاش  دوخ  تفگ :

مامحلا الول  كاذب  اّیلم  تنک  *** ام ینیوهلا و  صفح  ابا  ای 
مارکلا نونبلا  عنصی  اذک  ام  *** یضرن یبضغ و  لوتبلا  تومتأ 

(12)
: دیوگ یم  هحفص 286  مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

يارب  ادتبا  رد  همطاف  هک  تسا _ هتفگ  یفاش ) مانب  دوخ  باتک  رد   ) دراد و هدیقع  نآ  هب  یضترم  دّیس  هک  هچنآ 
هحفص 84} }

ربق ندرک  ناهنپ  اما  دشاب و  یم  حیحـص  زین  نم  دزن  تسا _ هدیـشخب  وا  هب  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  هک  درک  اعدا  كدف ؛  نتفرگ 
هنوگنیا تسا و  نشور  حضاو و و  ( 370  ) تسا هتفگ  یضترم  دیس  هچنآ  مامت  نینچمه  رکب و  یبأ  ندناوخن  زامن  وا و  تلحر  ربخ  نامتک 

یتحاران و دروم  ردروطنیمه  تسا و  یقاب  زا  رتحیحـص  رتشیب و  دـنا  بلطم  نیا  زا  یکاـح  هک  یتاـیاور  هک  ارچ  تسا  يوق  نم  ذزن  راـبخا 
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. تسا تایاور  هنوگنیا  ردرابتعا  تحص و  نم  ةدیقع  همطاف  بضغ 
(13)

ادـخب اـنامه  ساـبع ! نبا  يا  تفگ : ساـبع  نبا  هب  رمع  دوـب . یلع  هارمه  زین  ساـبع  نبا  هـک  یلاـح  رد  درک  دروـخرب  یلع  هـب  رمع  يزور 
ام هکنآ  رگم  دشاب  یم  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازس  یلع  تسوت  هارمه  هک  یـسک  دیدرت  کش و  نودب  دنگوس 

زیچ ود  رب 
هحفص 85} }

(371 !) بلطملادبع دالوا  هب  يو  تبحم  یلع و  یناوج  ینس و  مک  تفگ : رمع  دنمادک ؟ زیچ  ودنآ  مدیسرپ  تفگ  سابع  نبا  میدیسرت .
(14)

مـسق ادـخب  ار  وت  دومرف : يو  هب  سپـس  دوـمن ؛ دروـخرب  رمع  هب  یلع  يزور  دز  هیکت  تردـق  ۀـکیرا  رب  رمع  درم و  رکب  یبا  هکنآ  زا  سپ 
دوب يراک  هچ  نیا  سپ  دومرف : یلع  هن . تفگ : رمع  ؟ داد رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  وت  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ایآ  مهدیم 

ار تفالخ  سابل  يدوزب  سپ  نم  اما  شراک و  لابند  تفر  ایند  زا  هک  رکبوبا  مقیفر  اما  تفگ : رمع  دـیداد ؟ ماـجنا  رکبوبا  تقیفر  وت و  هک 
(372 .) مزادنا یم  تندرگ  هب  مندرگ  زا  ار  شا  هدالق  منک و  یم  دوخ  زا 

همان نایاپ 

هب شنارای  رمع و  ۀلمح   )) ۀلاسم هک  دنا  هتـسشن  راظتنا  نیا  هب  خیرات  زا  لهاج  هداس و  رواب و  شوخ  يا  هدع  هک  تسا  بجعت  رایـسب  ياج 
ندیـشک شتآ  ۀلأسم  دنرظتنم  هک  يدارفا  : تفگ دیاب  دشاب . هدش  رکذ  يروسناس  چیه  نودب  خیرات  رد  اهیلع )) هللا  مالـس  ارهز  ۀمطاف  ۀناخ 

هک ارچ  دنشاب ، یم  لهاج  یصاخشا  ای  دناعم و  يدارفا  ای  دشاب ، هدش  رکذ  هدش  هراپ  هراپ  سردنم و  خیرات  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ۀناخ 
چیه اذـل  تسا ، هتـشذگ  سابع و ...  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  رظن  ریز  زا  اهنآ  زا  دـعب  هناگ و  هس  تافلخ  تاکرمگ  اهلاناک و  زا  خـیرات  نیا 

هب عوجر  اـب  ناوت  یم  میتفاـی  يا  هراـشا  نیرتکچوک  یخیراـت  ۀـثداح  نیا  يارب  یتقو  هجیتن  رد  تسین . نآ  رد  تاـیعقاو  لـقن  يارب  يدـیما 
وت تفگ : ناوت  یم  تارج  هب  هک  تساجنیا  دیسر ، بولطم  هجیتن  هب  هثداح  نیا  دروم  رد  هعیش  ثیداحا  رابخا و 

هحفص 87} }
. لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ 

: هک دوش  یم  لقن  تنس  لها  زا  راتشون  نیمه  رد  لاثم  ناونعب 
هب امـش  رب  ار  امـش  هناخ  هکنآ  اب  تعیب و  يارب  دیوش  جراخ  ای  : دز دایرف  دش  عقاو  مالـسلا ) امهیلع   ) همطاف ۀـناخ  برد  تشپ  رمع  یتقو  _1

. مشک یم  شتآ 
. دندشن جراخ  هناخ  زا  شنایماح  یلع و  دنیوگ : یم  هک  تسه  رگید  ییاج  رد  _2

. داتسیا برد  هناتسآ  رد  دلاخ  دش و  هناخ  لخاد  رمع  بابلا ،)) ُِدلاخلا  َماقَو  ُرَمُع  َلَخَد  َو  : )) دنیوگ یم  هک  تسه  رگید  ییاج  رد  _3
... دندیشک و یم  تروص  نیرتدب  اب  ار  ریبز  یلع و  هک  رگید  ییاج  4_و 

رد خـیرات  ریـس  نیا  اب  دـیتشاد  يراظتنا  امـش  ایآ  تسین ! بجعت  ياج  تنـس  لـها  خـیرات  رد  مه  نآ  یخیراـت  ياـه  هتکن  نیمه  رکذ  اـیآ 
شتآ هب  ار  هناخ  : دنیوگب اهنآ  ياهلاگنچ 

هحفص 88} }
هعیش بتک  رد  هک  رگید  يرایسب  دهاوش  تسا و  هدومن  هراشا  نارگید  دوخ و  ۀیصولا  تابثا  رد  يدوعسم  بلطم  نیا  هب  هکنآ  اب  دندیشک .

. میزادرپ یم  نآ  يروآ  عمج  رکذ و  هب  هناگادج  يا  هوزج  رد  هللا  ءاشنا  هک  دشاب ، یم  یفاک  بلطم  نیا  تابثا  يارب  تسه 
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هحفص 89} }

هدافتسا دروم  عبانم  اهسردآ  اه  یقرواپ 

: اهسردآ اه و  یقرواپ 

. تخادرپ میهاوخ  كرادم  دانسا و  هب  همادا  رد  - 1
پاچ ۀـّیوبنلا )) ةریـّسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاـس 744  ۀتـشذگ  رد  ریثک  نبا   )) نبا هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  یبأ  - 2

((. بیهو  )) زا دنس  رکذ  اب  ۀفیقّسلا  ۀّصق  ناونع  تحت  ۀحفص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403  توریب 
لاس 1401 توریب  پاچ  تایفولاب )) یفاولا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتشذگ  رد  يدفص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  - 3

((. ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج  يرجه 
هللادـبع نب  دواد  زا  وا  هناوعوبأ و  زا  وا  ریرـض و  ییحی  نبایرکز  زا  لقن  هب  توریب  پاـچ  ۀحفـص 443  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  - 4

. يریمح نمحرلادبع  نب  دیمح  زا  وا  يدوال و 
هّبـش و نب  رمع  دیزوبا  زا  وا  يرهوج و  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 5

. نمحرلادبع نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نبرضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا 
ۀتـشذگ رد  ریثا  نبا  هب  فورعم  ینابیـش  دحاولا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  مرکلا ، یبأ  نب  یّلع  نسحلا  یبا  نیدـّلا  زّع  - 6

. دنس رکذ  اب  ۀحفص 327  مود  دلج  رد  لاس 1399  توریب  پاچ  خیراتلا  یف  لماکلا  مانب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 630 
هحفص 93} }

. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 7
. دوسألا یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 8

هّبـش و نب  رمع  دیزوبا  زا  وا  يرهوج و  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 9
. نمحرلادبع نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نبرضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا  هّبش و  نب  رمع  دیز  وبا  زا  وا 

. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 10
هّبـش و نب  رمع  دیزوبا  زا  وا  يرهوج و  رکبوبا  زا  لقن  هب   56 ۀحفص مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 11

. نمحرلادبع نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نب  رضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا 
ۀتـشذگ رد  ریثا  نبا  هب  فورعم  ینابیـش  دحاولادبع  نب  میرکلادبع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  مرکلا ، یبا  نب  یّلع  نسحلا  یبأ  نیدـّلا  زّع  - 12

. دنس رکذ  اب  ۀحفص 327  مود  دلج  رد  لاس 1399  توریب  پاچ  خیراتلا  یف  لماکلا  مانب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 630  دوخ 
دیزوبا زا  زیزعلادبع و  نب  دـمحا  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  دوخ  حرـش  مود  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 13

. هّبُش نب  رمع 
هللادبع نب  دواد  زا  وا  هناوعوبأ و  زا  وا  ریرـض و  ییحی  نب  ایرکز  زا  لقن  هب  توریب  پاچ  ۀحفص 443  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  - 14

دبع نب  دیمح  زا  وا  يدوال و 
هحفص 94} }

رد یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادـم  نیدـّلا  زّع  دـیدحلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  نمحرلادـبع  يریمح . نمحرلا 
دییات ای  ۀحفص 21  مود  دلج  هفیقـس ، نایرج  ای  ۀیقـّسلا )) ثیدح  ناونع ((: تحت  دوخ  ۀغالبلا  جحهن  حرـش  رد  يرجه  لاس 655  ۀتشذگ 
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باتک رد  رـصاعم ، ّتنـس ،  لها  ياملع  زا  هلاحک  اضر  رمع  دشاب . یم  ّتنـس  لها  نیثّدـحم  زا  دایز  يا  هدّـع  لوبق  دروم  بلطم  نیا  هکنیا 
رکذ اب  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  لاس 1404 - توریب  مجنپ  پاچ  ءاسنلا )) مالعا  مانب ((  دوخ 

. دنس
ةدجـسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یـسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحا  - 15

مایا )) تمـسق رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  اـی : مهماـّیأ  مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  ۀـیناثلا 
يرجه لاس 1404  توریب  پاچ  رد  دندرک -  فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناسک  ةدـعاس - )) ینب  هفیقـس   )) تمـسق رکب )) یبأ  تفالخ 

ۀحفص 64. موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  ۀحفص 13 و 14و  مچنپ  دلج 
هدجـسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یـسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحا  - 16

مایا تمـسق ((  رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  ای : مهماّیأ  مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  ۀـیناثلا 
يرجه لاس 1404  توریب  پاچ  رد  دندرک - فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناسک  ةدعاس - )) ینب  ۀفیقـس  تمـسق ((  رکب ))  یبأ  تفالخ 

ۀحفص 64. موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  ۀحفص 13 و 14 و  مجنپ  دلج 
هحفص 95} }

. دنس رکذ  اب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  لاس 1404_ توریب  مجنپ  پاچ 
پاچ ۀحفـص 443  مود  دـلج  كولملا )) ممألا و  خـیرات   )) مانب ار  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  ۀتـشذگ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  - 17

. بیلک رسپ  دایز  زا  وا  هریغم و  زا  وا  ریرج و  زا  وا  دیمح و  نبا  زا  لقن  هب  ( يرجه لاس 11  ثداوح  ) توریب
زع .* توریب پاچ  ۀحفـص 123 ، مود  دـلج  دوخ  خـیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتـشذگ  رد  تنـس  لها  روهـشم  خروم  یبوقعی  - 18

يرجه لاس 630  ۀتشذگ  رد  ریثا  نبا  هب  فورعم  ینابیش  دیحولادبع  نب  میرکلادبع  نب  دمحم  نبدمحم  مرک ، یبا  یلع  نسحلا  یبا  نیّدلا 
. دنس رکذ  اب  ۀحفص 327  مود  دلج  رد  لاس 1399  توریب  پاچ  خیراتلا )) یف  لماکلا   )) مانب دوخ  باتک  رد 

لاـس توریب  مـجنپ  پاـچ  ءاـسنلا )) مـالعا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  رــصاعم ،) ، ) تنــس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک  اـضر  رمع  - 19
. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  _1404

. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 20
لوا دلج  رصم  پاچ  فارشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتشذگ  رد  يرذالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب  دمحا  - 21

وا یحلاص و  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  مه  وا  رمعم و  زا  وا  قازرلادـبع و  زا  وا  مثیه و  نب  رکب  یبا  زا  لقن  هب  ةرامش 1188  ثیدح  هحفص 587 
. سابع نبا  زا 

اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 22
هحفص 96} }

. دوسلا یبا  زا  وا  يرهوج و  رکبوبا  زا  دنس  رکذ 
یف برألا  ۀـیاهن   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 733  ۀتـشذگ  رد  يریون  يرکب  باهولا  دبع  نب  دمحأ  سابعلا  وبا  نیدلا  باهـش  -23

. ملسأ زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 40  مهدزون  دلج  يرجه  لاس 1395  هرهاق  پاچ  بدألا )) نونفلا 
. دوسلا یبا  زا  وا  يرهوج و  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 24

رد يرجه  لاس 975  ۀتشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  -25
عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمـسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا  زنک   )) ماـنب دوخ  فورعم  باـتک 

. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم  ةرامألا 
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ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رـصاعم  نادنمـشاد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 26
. يربط رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 

ةدجـسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یـسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحأ  - 27
مایا )) تمـسق رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  اـی : مهماـّیأ  مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  ۀـیناثلا 
پاچ رد  لاس 1404 توریب  پاچ  دـندرک -  فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناـسک  ةدـعاس - )) ینب  هفیقـس   )) تمـسق رکب )) یبأ  تفـالخ 

ۀحفص 64. موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  ۀحفص 13 و 14 و  مجنپ  دلج  يرجه  لاس 1404  توریب 
هحفص 97} }

لاس توریب  پاچ  تاـیفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتـشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  - 28
(( ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج  يرجه   1401

. رگید یتیاور  رد  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 28
و يرهوج . رکب  یبا  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  زا  لـقن  هب  ۀحفـص 45  مود  دـلج  هغالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  - 29

. رگید یتیاور  رد  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلجرد 
ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمشنناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 30

. يربط رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 
حالـص . يرهوج رکب  یبا  زیزعلادبع  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 31
يرجه لاس 1401  توریب  پاچ  تایفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا 
يرکب باهولا  دبع  نبدمحأ  سابعلا  وبا  نیدلا  باهش  ((. ملسأ  )) زا دنـس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج 

مهدزون دلج  يرجه  لاس 1395  هرهاق  پاچ  بدألا )) نونفلا  یف  برألا  ۀیاهن   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 733  ۀتشذگ  رد  يریون 
((. ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  ۀحفص 40 

لاس 463 ۀتشذگ  رد  ربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  فسوی  رمعوبا ، - 32
هحفص 98} }

. ملسا زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 975  موس  دلج  هرهاق  رد  ۀضهّنلاراد  پاچ  باحصالا )) ۀفرعم  یف  باعیتسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه 
يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملا  دبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  - 33

عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 
. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم  ةرامألا 

لاس توریب  پاچ  تاـیفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتـشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  - 34
((. ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج  يرجه   1401

. يرهوج رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 35
. توریب پاچ  ۀحفص 123 ، مود  دلج  دوخ  خیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتشذگ  رد  تنس  لها  دزن  روهشم  خروم  یبوقعی  - 36

ۀحفـص 142 ۀیـصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاـس 346  هتـشذگ  رد  يدوعـسم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا ، وبأ  - 37
((. هفیقس نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت 

يرهوج و رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  یلزتعم  دیدحلأ  یبا  حرـش  هب : دینک  عوجر  مشاه  ینب  زا  يا  هدع  اب  - 38
ۀملس زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نبرضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا  هّبش و  نبرمع  دیزوبا ، زا  وا 
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هحفص 99} }
. نمحرلا دبع  نب 

لاس ۀتشذگ  رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبا  هب ((  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دمحم  نب  هللا  ۀبه  نب  دیمحلا  دبع  - 39
ۀحفص 21. مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655

دانسا اب  هفیقس )) زور  يارجام  (( )) ۀفیقسلا موی   )) ناونع تحت  مهدزیـس  هحفـص  مشـش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 40
 (. مالسلا هیلع   ) یلع نب  دمحم  نب  رفعج  زا  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکب  یبا  زا  دوخ 

توریب پاچ  ۀّیوبنلا )) ةریّسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 744  ۀتشذگ  رد  ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامـسا  ءادفلا  یبأ  - 41
بیهو .))  )) زا دنس  رکذ  اب  ۀفیقّسلا  ۀّصق  ناونع  تحت  ۀحفص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403 

لاـس توریب  مـجنپ  پاـچ  ءاـسنلا )) مـالعا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  رــصاعم ،) ، ) تنــس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک  اـضر  رمع  - 42
. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  _1404

. یبعش زا  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 57  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم ))  دیدحلا  یبا  نبإ  - 43
ۀفرعم یف  باـعیتسلا   )) ماـنب دوـخ  باــتک  رد  يرجه  لاـس 463  ۀتـشذگ  رد  ربـلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نـب  فـسوی  رمعوـبا ، - 44

. ملسأ زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 975  موس  دلج  هرهاق  رد  ۀضهّنلاراد  پاچ  باحصالا ))
يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  - 45

مانب  دوخ  فورعم  باتک  رد 
هحفص 100} }

لاعفالا مسق  نم  ةرامألا  عم  ۀـفالخلا  ءاـخ ))  )) فرح تمـسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقـالا و  ننـس  یف  لاـمعلا  زنک  ))
. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب 

یف برألا  ۀـیاهن   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 733  ۀتشذگ  رد  يریون  يرکب  باهولا  دبع  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  نیّدلا  باهـش  - 46
. ملسأ زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 40  مهدزون  دلج  يرجه  لاس 1395  هرهاق  پاچ  بدألا )) نونفلا 

لاس توریب  پاچ  تاـیفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتـشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  - 47
((. ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج  يرجه   1401

یم هک  زیزعلا  دـبع  نـب  دـمحا  رکبوـبا  زا  لـقن  هـب  ۀحفـص 50  هغـالبلا  جـهن  رب  دوـخ  حرـش  مود  دـلج  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبإ  - 48
. هّبُش نب  رمع  دیزوبا ، ام  هب  داد  ربخ  : تفگ

ۀحفص 114-115. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 49
. دنس رکذ  اب  ۀحفص 12  لوا  دلج  ۀسایسلا  ۀمالا و  رد  هبیتق  نبا  - 50

. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 51
ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 52

يربط . رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 
رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 53

یف رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 
هحفص 101} }

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ 
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رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 54
. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 

ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 55
يربط . رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 

رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 56
. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 

لاـس توریب  مـجنپ  پاـچ  ءاـسنلا )) مـالعا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  رــصاعم ،) ، ) تنــس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک  اـضر  رمع  - 57
. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  _1404

رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 58
. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 

دیدـحلا یبا  نبإ  . یبعـش زا  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفـص 57  مود  دلج  هغالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبإ  - 59
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم 
باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحأ  - 60

هحفص 102} } 
ءافلخ و دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  ای : مهماّیأ  مهخیراوت و  ءافلخلا و  یف  ۀـیناثلا  ةدجـسعلا  باتک  ناونع  تحت  دـیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ 

رکب یبأ  تعیب  زا  هک  یناسک  ةدعاس - )) ینب  هفیقس   )) تمسق رکب )) یبأ  تفالخ  مایا   )) تمـسق رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خیرات 
لاس 1353 رصم  پاچ  رد  ۀحفص 13 و 14 و  مجنپ  دلج  يرجه  لاس 1404  توریب  پاچ  رد  لاس 1404 توریب  پاچ  دـندرک -  فلخت 

ۀحفص 64. موس  دلج  يرجه 
دمحا .. توریب پاچ  ۀحفـص 123 ، مود  دلج  دوخ  خـیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتشذگ  رد  تنـس  لها  روهـشم  خروم  یبوقعی  - 61
هحفـص لوا  دلج  رـصم  پاچ  فارـشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذـالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب 

، براحم نب  ۀملس  زا  وا  و  ینئادم )) )) زا لقن  هب  دیوگ : یم  ةرامش 1184  ثیدح  هفیقس )) زا  یشرازگ  (( )) هفیقّسا رما   )) ناونع تحت   586
. نوع نبا  زا  وا  و  یمیت ، نامیلس  زا  وا  و 

لوا دلج  رصم  پاچ  فارشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتشذگ  رد  يرذالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب  دمحا  - 62
وا یحلاص و  یبا  زا  وا  یبلک و  زا  مه  وا  رمعم و  زا  وا  قازرلادـبع و  زا  وا  مثیه و  نب  رکب  یبا  زا  لقن  هب  ةرامش 1188  ثیدح  هحفص 587 

. سابع نبا  زا 
رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 63

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 
هدجـسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یـسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحا  - 64

ءافلخلا و  یف  ۀیناثلا 
هحفص 103} } 

 (( رکب یبأ  تفالخ  مایا  تمـسق ((  رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  اـی : مهماـّیأ  مهخیراوت و 
ۀحفص مجنپ  دلج  يرجه  لاس 1404  توریب  پاچ  رد  دندرک - فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناسک  ةدـعاس - )) ینب  ۀفیقـس  تمـسق (( 

ۀحفص 64. موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  13 و 14 و 
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ۀحفص 114-115. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  .. دنس رکذ  اب  ۀحفص 12  لوا  دلج  ۀسایسلا  ۀمالا و  رد  هبیتق  نبإ  - 65
. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 66

لوا دـلج  بلاط )) یبأ  نب  یلع  مامالا   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  ءاـملع و  زا  دوصقملا  دـبع  حاـتفلا  دـبع  - 67
هحفص 190.

لوا دـلج  بلاط )) یبأ  نب  یلع  مامالا   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  ءاـملع و  زا  دوصقملا  دـبع  حاـتفلا  دـبع  - 68
هحفص 190.

یبعش . زا  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 57  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 69
هّّبش و نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 70

. نمحرلا دبع  نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نب  رضن  زا  وا  هیواعم و  نبدمحا  زا  وا 
ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 71

يربط . رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 
هحفص 104} } 

یبعش . زا  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 57  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 72
ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 73

. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  نینچمه  - 74
لاس ۀتشذگ  رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبا  هب ((  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دمحم  نب  هللا  ۀبه  نب  دیمحلا  دبع  - 75

ۀحفص 21. مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  - 76

. میهاربا نب  دعس  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 77
. دوسالأ یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 78
. دوسالأ یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 79

هب ۀحفص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 80
هحفص 105} }

. هّبُش نبرمع  دیزوبا ، زا  زا  وا  زیزعلادبع و  نب  دمحا  رکبوبا  زا  لقن 
. رگید يدنس  اب  يرهوج  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 81

دیدـحلا یبا  نبإ  .. رگید يدنـس  اـب  يرهوج  رکبوبا  زا  لـقن  هب  ۀحفـص 51  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبإ  - 82
(( ۀملـسم نبدمحم   )) هک دنک  یم  لقن  میهاربا  نب  دعـس  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب  هحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم 

. تسکش ار  ریبز ))  )) ریشمش هک  دوب  یسک 
هّّبش و نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 83

. نمحرلا دبع  نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نب  رضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا 
. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نبدیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 84

ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 85
يربط . رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 
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رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 86
. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 

 . يرهوج رکب  یبا  زیزعلادبع  نب  دمحازا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 87
هحفص 106} }

لوا دلج  رصم  پاچ  فارشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتشذگ  رد  يرذالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب  دمحا  - 88
وا و  براحم ، نب  ۀملس  زا  وا  و  ینئادم ، زا  لقن  هب  ةرامش 1184  ثیدح  هفیقس )) زا  یشرازگ  (( )) هفیقّسلا رما   )) ناونع تحت  هحفص 586 

يرهوج رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 57  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  .. نوع نبا  زا  وا  و  یمیت ، نامیلـس  زا 
یبعش . زا 

. توریب پاچ  ۀحفص 123 ، مود  دلج  دوخ  خیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتشذگ  رد  تنس  لها  دزن  روهشم  خروم  یبوقعی  - 89
. دوسالأ یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 90

نب رمع  زا  دـیزوبا ، زا  لـقن  هب  زیزعا  نـب  دـمحارکبوبا  زا  لـقن  هـب  ۀحفـص 50  مشـش  دـلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبأ  نبإ  - 91
اضر رمع  .. هّبـش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفـص 48  مشـش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  نینچمه  .. هّبش
فرح تمسق  لاس 1404_ توریب  مجنپ  پاچ  ءاسنلا )) مالعا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  رـصاعم ،) ، ) تنـس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک 

. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف )) ))
لیعامـسا .. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفـص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 92

 )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 732  ۀتشذگ  رد  نیدلا  دامع  دّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نب 
. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا 

هحفص 107} }
ةدجـسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یـسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحأ  - 93

مایا )) تمـسق رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  اـی : مهماـّیأ  مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  ۀـیناثلا 
پاچ رد  لاس 1404 توریب  پاچ  دـندرک -  فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناـسک  ةدـعاس - )) ینب  هفیقـس   )) تمـسق رکب )) یبأ  تفـالخ 

دبع حاتفلا  دبع  .. ۀحفـص 64 موس  دـلج  يرجه  لاس 1353  رـصم  پاـچ  رد  و 14 و  ۀحفـص 13  مجنپ  دـلج  يرجه  لاـس 1404  توریب 
خیرات زا  لوق  لقن  هب  ۀحفص 14  هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمشناد  املع و  زا  دوصقملا 

. يربط رثا  كولملا  ممالا و و 
ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 94

. دنس رکذ  اب  ۀحفص 12  لوا  دلج  ۀسایسلا  ۀمالا و  رد  يرونید  هبیتق  نبإ  - 95
هحفص 190. لوا  دلج  توریب  پاچ  بلاط )) یبا  نب  یلع  مامالا  مانب ((  دوخ  رگبد  باتک  رد  - 96

ۀحفص 14 هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 97
يربط . رثا  كولملا  ممالا و و  خیرات  زا  لوق  لقن  هب 

پاچ ۀحفـص 443  مود  دـلج  كولملا )) ممألا و  خـیرات   )) مانب ار  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  ۀتـشذگ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  - 98
. بیلک رسپ  دایز  زا  وا  هریغم و  زا  وا  ریرج و  زا  وا  دیمح و  نبا  زا  لقن  هب  ( يرجه لاس 11  ثداوح  ) توریب

. دنس رکذ  اب  ۀحفص 12  لوا  دلج  ۀسایسلا  ۀمالا و  رد  هبیتق  نبإ  - 99
هحفص 108} }
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ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضر  رمع  ./ دنس رکذ  اب  هحفص 13  ۀسایسلا ج 1  ۀمالا و  رد  هبیتق  نبإ  - 100
ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضر  رمع  .. دنس رکذ  اب  ۀحفص 12  لوا  دلج  ۀسایسلا  ۀمالا و  رد  هبیتق  نبإ  - 101

یف برالا  ۀیاهن   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 733  ۀتشذگ  رد  يریون  يرکب  باهولا  دبع  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  نیدلا  باهش  - 102
((. ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  هحفص 40  مهدزون  دلج  يرجه  لاس 1395  هرهاق  پاچ  بدالا )) نونفلا 

لاس توریب  پاچ  تایفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  - 103
((. ملسأ  )) زا دنس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج  يرجه   1401

. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 104

. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 105
يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 106

عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 
. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم  ةرامألا 

لاس 463  ۀتشذگ  رد  ربلا  دبع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  فسوی  رمعوبأ ، - 107
هحفص 109} }

اب ملسأ  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفـص 975  موس  دلج  هرهاق  رد  ۀضهّنلاراد  پاچ  باحـصالا )) ۀفرعم  یف  باعیتسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه 
شتآ ترابع  دوخ  ۀـفیلخ  هب  دوخ  يافو  تابثا  يارب  دوخ و  ۀـفیلخ  تیانج  نیا  يور  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  ربلا  دـبع  نبا  هکنیا  توافت 
باتک رد  يرجه  لاس 764  ۀتـشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  نینچمه  تسا .. هدرک  لیدبت  هب )).(( : ریبعت  ار  مشک  یم 

زا دنس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادبع  ناونع  تحت  ۀحفص 311 ، مهدفه  دلج  يرجه  لاس 1401  توریب  پاچ  تایفاولاب )) یفاولا   )) مانب دوخ 
ریبعت ار  مشک  یم  شتآ  ترابع  دوخ  ۀفیلخ  هب  دوخ  يافو  تابثا  يارب  دوخ و  ۀفیلخ  تیانج  نیا  يور  نتشاذگ  شوپرـس  يارب  ملـسأ )) ))

(( يدـنه یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادـبع  نیدـلا  ماسح  نب  یلع  نیدـلا  ءالع  تسا .. هدرک  لیدـبت  درک )) مهاوخ  نانچ  نینچ و  : )) هب
بلح پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات 

دلج رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باـب  لاـعفالا  مسق  نم  ةراـمألا  عم  ۀـفالخلا  ءاـخ ))  )) فرح تمـسق  يرجه  لاس 1390 
. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ 

پاچ ۀحفـص 443  مود  دلج  كولملا )) ممألا و  خـیرات   )) مانب ار  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  ۀتـشذگ  يربط  ریرج  نب  دمحم  - 108
دمحأ سابعلا  وبأ  نیدلا  باهش  .. بیلک رسپ  دایز  زا  وا  هریغم و  زا  وا  ریرج و  زا  وا  دیمح و  نبا  زا  لقن  هب  ( يرجه لاس 11  ثداوح  ) توریب

لاس هرهاق  پاچ  بدالا )) نونفلا  یف  برـالا  ۀـیاهن   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 733  ۀتـشذگ  رد  يریون  يرکب  باـهولا  دـبع  نب 
نانچ نینچ و  ترابع  اب  ملسأ .))  )) زا دنس  رکذ  اب  هحفص 40  مهدزون  دلج  يرجه   1395

هحفص 110} }
. درک

يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 109
عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 

. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم  ةرامألا 
. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 110

ۀفرعم یف  باـعیتسلا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  يرجه  لاـس 463  ۀتـشذگ  رد  ربـلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  فـسوی  رمعوـبأ ، - 111
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نتشاذگ شوپرس  يارب  ربلا  دبع  نبا  هکنیا  توافت  اب  ملسأ  زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفص 975  موس  دلج  هرهاق  رد  ۀضهّنلاراد  پاچ  باحـصالا ))
(( درک مهاوخ  نانچ  نینچ و  : )) هب ریبعت  ار  مشک  یم  شتآ  ترابع  دوخ  ۀفیلخ  هب  دوخ  يافو  تابثا  يارب  دوخ و  ۀـفیلخ  تیانج  نیا  يور 

.. تسا هدرک  لیدبت 
ۀحفص 306. مراهچ  دلج  ۀیوبنلا )) ةریسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  ۀتشذگ 218  رد  ماشه  نبإ  - 112

ماـنب دوـخ  باـتک  رد  يرجه  ۀتـشذگ 235  رد  ۀبیـش  یبأ  نبا  هـب  فورعم  یـسبع  ناـمثع  نـب  دـمحم  نـب  هللادـبع  رکبوـبا ، ۀبیـش  یبأ  نـبا 
. ملسأ زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1409  لاس  توریب ، لوا  پاچ  ةرامش 37045 ، تیاور  ۀحفص 432  متفه  دلج  فّنصملا )) ))

هحفص 111} } 
يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 113

عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 
. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم  ةرامألا 

. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 114
يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 115

عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 
. ملسأ زا  ةرامش 14138  ثیدح  ۀحفص 651  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم  ةرامألا 

ۀفرعم یف  باـعیتسلا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  يرجه  لاـس 463  ۀتـشذگ  رد  ربـلا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  فـسوی  رمعوـبأ ، - 116
ۀتشذگ رد  يدفص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  .. ملـسأ زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفـص 975  موس  دلج  هرهاق  رد  ۀضهّنلاراد  پاچ  باحـصالا ))

ناونع تحت  ۀحفـص 311 ، مهدفه  دـلج  يرجه  لاس 1401  توریب  پاـچ  تاـیفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764 
راوتـسا رادیاپ و  دوخ  مسق  رب  رمع  هک  دنگوس  ادـخب  درک و  مهاوخ  نانچ  نینچ و  ترابع  اب  ملـسأ ))  )) زا دنـس  رکذ  اب  نامثع  نب  هللادـبع 

ۀیاهن   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 733  ۀتشذگ  رد  يریون  يرکب  باهولا  دبع  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  نیدلا  باهش  !!.. تسا
هحفص 112} } 

نانچ نینچ و  ترابع  اب  ملـسأ . ))  )) زا دنـس  رکذ  اب  هحفـص 40  مهدزون  دلج  يرجه  لاس 1395  هرهاق  پاچ  بدالا )) نونفلا  یف  برـالا 
. درک مهاوخ 

دلج رـصم  پاچ  فارـشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب  دـمحا  - 117
، براحم نب  ۀملس  زا  وا  و  ینئادم ، زا  لقن  هب  ةرامش 1184  ثیدح  هفیقس )) زا  یشرازگ  (( )) هفیقّسلا رما   )) ناونع تحت  هحفص 586  لوا 

.. نوع نبا  زا  وا  و  یمیت ، نامیلس  زا  وا  و 
لاـس توریب  مـجنپ  پاـچ  ءاـسنلا )) مـالعا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  رـصاعم ،) ، ) تنـس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک  اـضر  رمع  - 118

ۀفیقسلا و باتک  رد  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  .. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  _1404
. ربتعم مهم و  نیخروم  زا  لقن  هب  هحفص 15  ۀفالخلا 

لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلا  زّع  دیدحلا  یبأ  نب  دمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  نمحرلادـبع  - 119
نیا هکنیا  دـیئات  اب  هحفـص 21  مود  دلج  هفیقـس ،)) نایرج  (( )) ۀیقـّسلا ثیدح  ناونع ((: تحت  دوخ  ۀغالبلا  جـحهن  حرـش  رد  يرجه   655

. دشاب یم  ّتنس  لها  نیثدحم  زا  دایز  يا  هدع  لوبق  دروم  بلطم 
لاـس توریب  مـجنپ  پاـچ  ءاـسنلا )) مـالعا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  رـصاعم ،) ، ) تنـس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک  اـضر  رمع  - 120

. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  _1404
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رکذ اب  ۀحفـص 48  مشـش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  تسوا )) تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق   )) ترابع اب  - 121
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس 

هحفص 113} } 
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 122

يرهوج رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  تروص :))... نیا  ریغ  رد  ترابع ((  اب  - 123
. هّبش نب  رمع  زا  ...

ۀحفص هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقـسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 124
. دوش یم  هدید  رایسب  نیخروم  تانلک  رد  ترابع  نیا  هیبش  دسیون  یم  و  كولملا . ممالا  خیرات  زا  لقن  هب   14

هّّبش نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 125
املع و زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  .. نمحرلا دبع  نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمـش و  نب  رـضن  زا  وا  هیواعم و  نبدمحا  زا  وا  و 

. كولملا ممالا  خیرات  زا  لقن  هب  ۀحفص 14  هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمشناد 
نینچمه .. يرهوج رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 126
ياضعا زا  هلاحک  اضر  رمع  .. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا 

تنب ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمـسق  لاس 1404_ توریب  مجنپ  پاچ  ءاسنلا )) مالعا   )) مانب دوخ  باـتک  رد  رـصاعم ،) ، ) تنـس لـها  ياـملع 
... دنس و رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم

باتک  رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 127
هحفص 114} } 

. كولملا ممالا  خیرات  زا  لقن  هب  ۀحفص 14  هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و   )) مانب دوخ 
ۀمامالا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ، لاس 276  ۀتشذگ  رد  هبیتق ) نبا  هب  فورعم  يرونید (  هبیتق  نب  ملـسم  نب  دمحم  وبا  ۀبیتق  نبا  - 128

مرک بلاط  یبا  نب  ّیلع  ۀعیب  تناک  فیک  : ناونع تحت  دـلج ، کی  رد  دـلج   2، رصم پاچ  موس ، پاچ  هحفص 12 ، لوا  دلج  ۀسایسلا )) و 
ياملع ياضعا  زا  هلاحک  اضر  رمع  .. يراصنا نمحرلا  دبع  نب  هللادبع  زا  دنس  رکذ  اب  درک )) تعیب  هنوگچ  ههجو  هللا  مّرک  یلع   )) ههجو هللا 
دمحم تنب  ۀـمطاف  ءاف ))  )) فرح تمـسق  لاس 1404_ توریب  مجنپ  پاچ  ءاسنلا )) مالعا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  رـصاعم ،) ، ) تنـس لـها 

مانب دوخ  باـتک  رد  تنـس  لـها  رـصاعم  نادنمـشناد  اـملع و  زا  دوصقملا  دـبع  حاـتفلا  دـبع  .. دنـس رکذ  اـب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
. كولملا ممالا  خیرات  زا  لقن  هب  ۀحفص 14  هرهاق  پاچ  ۀفالخلا )) ۀفیقسلا و  ))

هناخ هنیآ  ره   - )) ار باطخ  نبرمع  ۀتفگ  يرجه  لاس 1351  ۀتشذگ  رد  تنس  لها  مهم  رصاعم و  يراعش  زا  میهاربا  ظفاح  دمحم  - 129
ۀحفص لوا  دلج  رد  يدالیم  لاس 1937  توریب  پاچ  دوخ  ناوید  باتک  رد  هتفرگ و  وا  رب  ءانث  حدـم و  مشک -)) یم  شتآ  هب  امـش  رب  ار 

. تسا هدورس  ار  رعش  نیا  یلع  رمع و  ناونع : تحت  هیرمع )) ةدیصق   )) رد
لباقم دش  رازگرب  رصم  رد  يدالیم  لاس 1918  لئاوا  رد  هک  رصم  يارعـش  سنارفنک  رد  ار  دوخ  ةدیـصق  نیا  میهاربا  ظفاح  دمحم  - 130

میهاربا نیزلا و  دـمحا  نیما و  نوچ  تنـس  لها  زا  ناگرزب  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  قیوشت  دروم  ار  وا  همه  دـناوخ و  یم  تنـس  لـها  ماـمت 
نارطم و  لیلخ  نیما و  یلع  مراج و  یلع  يرایبالا و 

هحفص 115} } 
دننک و یم  یناردق  دـیجعت و  رایـسب  ، رعاش زا  دـنرامگ و  یم  نآ  رب  یـسیون  حرـش  پاچ و  هب  تمه  اهنیا  ریغ  کی و  یطایمدـلا  یفطـصم 

ریدغلا ج 7 ص 86. هب : دینک  هاگن  . دنهد یم  رارق  دروم  ، راب نیمدنچ  رب  ار  وا  ناوید 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 131
ۀحفص 115-114 مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 132

ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 133

ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 134
. رگید یتیاور  رد  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 135

توریب پاچ  ۀحفص 123 ، مود  دلج  دوخ  خیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتشذگ  رد  تنس  لها  دزن  روهشم  خروم  یبوقعی  - 136
لاـس توریب  مـجنپ  پاـچ  ءاـسنلا )) مـالعا   )) ماـنب دوـخ  باـتک  رد  رـصاعم ،) ، ) تنـس لـها  ياـملع  ياـضعا  زا  هلاـحک  اـضر  رمع  - 137

. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف ))  )) فرح تمسق  _1404
للملا و  )) دوخ فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 548  ۀتـشذگ  رد  یناتـسرهش  دمحأ  رکب ، یبأ  نب  میرکلادبع  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  - 138

ياسؤر زا  هک  یلزتعم  یناه  نب  راّیس  نب  میهاربا  ماظن  زا  لقن  هب  هحفص 57  لوا  دلج  ، 1402 پاچ : لاس  ۀفرعملاراد  توریب  پاچ  لّحنلا ))
. هتفر ایند  زا  يرجه  لاس 231  رد  دوب و  دوخ  نامز  رد  هلزتعم  بهذم 

باتک رد  تنس  لها  رصاعم  نادنمشناد  املع و  زا  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 139
هحفص 116} } 

هحفص 190. لوا  دلج  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) مانب دوخ 
هحفـص لوا  دلج  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) مانب دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملا  دـبع  حاتفلا  دـبع  - 140

.190
رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 141

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 
يرهوج . رکب  یبا  زیزعلا  نب  دمحا  زا  لقن  هب  ۀحفص 45  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 142

ةدجسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحأ  - 143
مایا  )) تمـسق رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  ای : مهماـّیأ  مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  ۀـیناثلا 
پاچ رد  لاس 1404 توریب  پاچ  دـندرک -  فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناـسک  ةدـعاس - )) ینب  هفیقـس   )) تمـسق رکب )) یبأ  تفـالخ 

ۀحفص 64. موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  ۀحفص 13 و 14 و  مجنپ  دلج  يرجه  لاس 1404  توریب 
رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 144

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 
رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 145

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 
هحفص 117} } 

دلج رـصم  پاچ  فارـشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب  دـمحا  - 146
زا زا  هک  ینئادم ،)) هدرک  تیاور  : )) دیوگیم ةرامش 1184  ثیدح  هفیقس )) زا  یشرازگ  (( )) هفیقّـسلا رما   )) ناونع تحت  هحفص 586  لوا 

. نوع نبا  زا  وا  و  یمیت ، نامیلس  زا  وا  و  براحم ، نب  ۀملس 
رد يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا  - 147

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف  رصتخملا  مانب ((  دوخ  باتک 
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ةدجسعلا باتک  ناونع  تحت  دیرفلادقع ))  )) مان هب  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 328  ۀتشذگ  رد  یسلدنآ  ّهبر  دبع  دمحم  نب  دمحأ  - 148
مایا  )) تمـسق رد  ناشیا ، نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  ۀـمان  توقای  ای : مهماـّیأ  مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  ۀـیناثلا 
پاچ رد  لاس 1404 توریب  پاچ  دـندرک -  فلخت  رکب  یبأ  تعیب  زا  هک  یناـسک  ةدـعاس - )) ینب  هفیقـس   )) تمـسق رکب )) یبأ  تفـالخ 

نب یلع  نب  لیعامسا  .. ۀحفص 64 موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  ۀحفـص 13 و 14 و  مجنپ  دلج  يرجه  لاس 1404  توریب 
رصتخملا مانب ((  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 732  ۀتـشذگ  رد  نیدلا  دامع  دّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نب  رمع  نب  دمحم  نب  دـمحم 

. دنس رکذ  اب  هحفص 156  لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا )) رابخأ  یف 
دلج رـصم  پاچ  فارـشألا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب ))  )) هب فورعم  ییحی  نب  دـمحأ  - 149

یحلاص یبا  زا  وا  یبلک و  زا  مه  وا  رمعم و  زا  وا  قازرلادـبع و  زا  وا  مثیه و  نب  رکب  یبا  زا  لقن  هب  ةرامش 1188  ثیدح  هحفص 587  لوا 
. سابع نبا  زا  وا  و 

هحفص 118} } 
هّّبش نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 150

. نمحرلا دبع  نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نب  رضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا  و 
ۀتـشذگ رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبا  هب ((  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 151

ۀحفص 21. مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه  لاس 655 
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 152

. رگید یتیاور  رد  يرهوج  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 153
. يرهوج رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 154

ۀتـشذگ رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبا  هب ((  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 155
. دنس رکذ  اب  ۀحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه  لاس 655 

. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 156
نب دواد  زا  وا  هناوـعوبأ و  زا  وا  ریرـض و  ییحی  نب  اـیرکز  زا  لـقن  هـب  توریب  پاـچ  هحفـص 443  مود  دـلج  دوخ  خـیرات  رد  يربط  - 157

نب دیمح  زا  وا  يدروال و  هللادبع 
هحفص 119 } } 

. يریمح نمحرلادبع 
ۀتـشذگ رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبا  هب ((  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 158

ۀحفص 21. مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه  لاس 655 
هّّبش نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 159

. نمحرلا دبع  نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نب  رضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا  و 
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 160

لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 161
یبا نبا  .. دنـس رکذ  اب  ۀحفـص 57  مود  دـلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لـیجلاراد  توریب  پاـچ  دوخ  ۀـغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرجه   655

. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا 
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 162
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هّّبش نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 163
. نمحرلا دبع  نب  ۀملس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمش و  نب  رضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دمحا  زا  وا  و 

زا دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 164
هحفص 120} } 

. لیمش نب  رضن  زا  لقن  هب  هّبش و  نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا 
هّّبش نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 165

یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  نینچمه  .. نمحرلا دبع  نب  ۀملـس  زا  وا  رمع و  نب  دمحم  زا  وا  لیمـش و  نب  رـضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دـمحا  زا  وا  و 
. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد 

دلج هغالبلا  جهن  رب  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  حرش  هب : دوش  عوجر  ریـشمش ))... دیـشک  دایرف  دوب  ربنم  يالاب  هک  رکب  یبا  : )) ترابع - 166
نب دمحم  زا  وا  ایمـش و  نبرـضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دـمحا  زا  وا  هّبـش و  نبرمع  دـیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبا  زا  لقن  هب  هحفص 56  مود 

. نمحرلادبع نب  ۀملس  زا  وا  رمع و 
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 167

ۀحفص 21. مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 168

ۀحفص 48 مشش  دلج  ۀحفص 21 و  مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
هکنآ ات  دز  گنـس  هب  ار  نآ  تفرگ و  ریبز  تسد  زا  ار  ریـشمش  شدوخ  رمع  : دـسیون یم  هّبـش  نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اـب 

!! تسکش
ام يارب  درک  تیاور  : تفگ وا  هک  ریرـض )) ییحی  نب  ایرکز  اـم (( يارب  توریب  پاـچ  هحفـص 443  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  - 169

هناوعوبأ )) ))
هحفص 121 } } 

((. يریمح نمحرلادبع   )) زا وا  و  يدروال )) هللادبع  نبدواد   )) ام يارب  درک  تیاور  تفگ : وا  هک 
دنک یم  لقن  میهاربا  نب  دعـس  زا  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 170

. تفرگ ریبز  زا  ار  ریشمش  هک  دوب  هملسم  نب  دمحم  هک 
نب رضن  زا  لقن  هبو  هّبـش  نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 171

. لیمش
ربخ تفگ : یم  هک  زیزعلا  نب  دـمحارکبوبا  زا  لقن  هب  هحفـص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  مود  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  - 172

يدنـس اب  يرهوج  رکب  وبا  زا  لقن  هب  هحفص 51  مود  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  هّبـش ..)) نب  رمع  دیزوبا ،))  )) ام هب  داد 
ار ریبز ))  )) ریـشمش هک  دوب  وا  دوب و  رمع  نارای  زا  نیرجاهم  اب  هارمه  زور  نیا  رد  هک  هملـسم  نب  دمحم  هدش  تیاور  و  دـسیون : یم  رگید 

. دوسألا یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبإ  .. تسکش
نب ورمع   )) ترابع اب  . هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 173

((. سامح
هّّبش نب  رمع  دیزوبا ، زا  وا  يرهوج و  رکبوبازا  لقن  هب  ۀحفص 56  مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 174

نادهاش زا  یکی  يو  دسیون  یم  نمحرلا  دـبع  نب  ۀملـس  زا  وا  رمع و  نب  دـمحم  زا  وا  لیمـش و  نب  رـضن  زا  وا  هیواعم و  نب  دـمحا  زا  وا  و 
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هراشا دیاش  وا  ۀتفگ  نیا  مدوب و  دهاش  مدوخ  نم  دیوگ  یم  هک  هدوب 
هحفص 122} } 

. تسا هدوب  زور  نیا  رد  رمع  نارای  زا  یکی  زین  يو  هک  دراد 
پاچ ۀحفـص 443  مود  دلج  كولملا )) ممألا و  خـیرات   )) مانب ار  دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  ۀتـشذگ  يربط  ریرج  نب  دمحم  - 175

(( هریغم  )) زا ریرج ))  )) ام يارب  درک  تیاور  تفگ : و  دیمح )) نبا   )) ام يارب  درک  تیاور  : )) دـیوگ یم  يرجه ) لاس 11  ثداوح  ) توریب
((. بیلک  )) رسپ دایز ))  )) زا وا  و 

ربخ تفگ : یم  هک  زیزعلا  نب  دـمحارکبوبا  زا  لقن  هب  هحفـص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  مود  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  - 176
زا دنس  رکذ  اب  هحفص 47  مشـش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  هّبـش ..)) نب  رمع  دیزوبا ،))  )) ام هب  داد 

. دوسألا یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا 
. دوسألا یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب   47 ۀحفص مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 177

ۀحفـص 142 ۀیـصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتـشذگ  رد  يدوعـسم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا ، وبأ  - 178
((. هفیقس نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت 

. توریب پاچ  ۀحفص 123 ، مود  دلج  دوخ  خیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتشذگ  رد  تنس  لها  دزن  روهشم  خروم  یبوقعی  - 179
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 180
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 181

هحفص 123} } 
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 182

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبإ  .. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفـص 57  مود  دلج  دوخ  حرـش  رد   (( یلزتعم دیدحلا  یبا  نبإ  - 183
.. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد 

((. تباث نب  باهش  )) زا يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 184
. ربتعم مهم و  نیخرّوم  زا  لقن  هب  هحفص 15  ۀفالخلا  هفیقّسلا و  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  - 185

لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 186
. دنس رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توری  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655

لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 187
دوخ ۀغالبلا  جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  .. یبعـش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  . دنـس رکذ  اب  دوخ  ۀـغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرجه   655

. دنس رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریبب  پاچ 
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 188

هحفص 124} } 
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 189

. دنس رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 190

دنس . رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 191
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لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 192
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ۀتـشذگ رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبا  نبا  هب ((  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 193
نیا هکنیا  دیئأت  اب  ۀحفص 21  مود  دلج  هفیقس )) نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرجه  لاس 655 

. دشاب یم  تنس  لها  نیثّدحم  زا  دایز  يا  هّدع  لوبق  دروم  یلطم 
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 194

حرش  رد  يرجه   655
هحفص 125} }

. دنس رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن 
. ربتعم مهم و  نیخرّوم  زا  لقن  هب  هحفص 15  ۀفالخلا  هفیقّسلا و  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  - 195

. هّبش نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  نینچمه  - 196
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اب ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  .. ۀحفـص 115-114 مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 200

. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ 
. ربتعم مهم و  نیخرّوم  زا  لقن  هب  هحفص 15  ۀفالخلا  هفیقّسلا و  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  - 201
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زا دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 203

هحفص 126} } 
. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس 

لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 204
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ۀحفص 115-114. مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  -205
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 206

. دنس رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 207

. دنس رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه   655
دلج ءاسنلا  مالعا  نامه  رد  هلاـحک  اـضر  رمع  .. دنـس رکذ  اـب  ۀحفـص 12  لوا  دـلج  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  باـتکرد  يرونید  هبیتق  نبإ  - 208

ۀحفص 115-114. مراهچ 
يو تفر ، یم  رامـشب  دوخ  نامز  رد  هلزتعم  بهذـم  ياسؤر  زات  هک  یلزتعم  یناه  نب  رایـس  نب  میهاربا  ماظن : زا  لقن  هب  یناتـسرهش  - 209

. تفر ایند  زا  يرجه  لاس 231  رد 
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ناسل  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 748  ۀتشذگ  رد  روهشم  خروم  یبهذ  - 210
هحفص 127} } 

زا (( ) یفوک داـمح  دـمحا  نب  دـمحم   )) زا لـقن  هب  دنـس  رکذ  اـب  دـمحا ))  )) ناونع تحت  لرامش 824  ۀحفـص 268- لوا  دـلج  نازیملا ))
(. تنس لها  ثیدح  نیظفاح 

لـلملا و  )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاـس 548  ۀتـشذگ  رد  یناتـسرهش  دـمحا  رکب  یبأ  نب  میرکلا  دـبع  نب  دـمحم  حـتفلا  یبأ  - 211
. تسا هتفگ  ماظن  دیوگ : هحفص 57  لوا  دلج  يرجه  توریب 1402  پاچ  لحنلا ))

لاس توریب  پاچ  تایفاولاب )) یفاولا   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 764  ۀتشذگ  رد  يدفـص  کبیإ  نب  لیلخ  نیدلا  حالـص  - 212
. یلزتعم ماظن  زا  لقن  هب  ةرامش 2444 - رایس - نب  میهاربا  فلالا -)) فرح   )) ناونع تحت  ۀحفص 17  مشش  دلج  يرجه   1401

(( فراعملا  )) باتک زا  هحفـص 132  موس  دلج  دوخ  بقانملا ))  )) باتک رد  يرجه  لاس 588  ۀتشذگ  رد  يورس  بوشآ  رهـشا  نبا  - 213
نینچ هبیتق  نبا  فراعم  باتک  يزورما  ياهپاچ  رد  . مالسلا امهیلع  همطاف  دالوا  رکذ  نایب  رد  يرجه  لاسۀتشذگ 276  رد  يرونید  ۀبیتق  نبا 
رتخد همطاف  ناشردام  ؛ يربک بنیز  يربک و  موثلک  ما  نسحم و  نیـسحو و  نسح  ياهمانب : دش  دنزرف  دـنچ  ياراد  یلع  سپ  تسا : هدـمآ 

قیقحت هعلاـطم و  لـها  دیـسر !! تکـاله  هب  یکچوـک  نس  رد  یلع )) نب  نسحم   )) نکل دوـب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر 
. دشاب یم  نآ  نایم  رد  دروم  نیا  هک  تسا  رایسب  ردقنآ  تنس  لها  بتک  رد  اصوصخ " بتک ، رد  دربتسد  فیرحت و  هک  دنرضحتسم 

ۀحفـص 142 ۀیـصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعـسم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا ، یبأ  - 214
((. ۀفیقّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت 

هحفص 128} }
. توریب پاچ  ۀحفص 123 ، مود  دلج  دوخ  خیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتشذگ  رد  تنس  لها  دزن  روهشم  خروم  یبوقعی  - 215

رکذ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نادـنزرف  دادـعت  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسحم ))  )) مان هک  یناسک  مامت  هک  تسا  يروآ  داـی  هب  مزـال  - 216
ترـضح ندمآ  ایندب  ای  دـلوت  زور  هب  هراشا  نیخروم  زا  مادـکچیه  نکل  تسا  هتفر  ایند  زا  یکچوک  رد  هک : دـنا  هدـش  روآ  دای  دـنا  هدرک 

رد مالسلا  هیلع  نسحم  تداهشو  دلوت  هکنیا : نآ  دراد  نورد  رد  نیگنس ، رایسب  يرـس  بلطم  نیا  دنا و  هدرکن  ار  مالـسلا  هیلع  (( نسحم ))
. تسا هدوب  زور  کی 

ۀحفـص 142 ۀیـصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتـشذگ  رد  يدوعـسم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا ، وبأ  - 217
((. هفیقس نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت 

يارب همطاف  دیوگ : یم  ۀحفص 404  لوا  دلج  رـصم  پاچ  فارـشلا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب  - 218
! تفر ایند  زا  یکدوک  رد  هک  نسحم  هللادبع و  ابأ  ۀینک  اب  نیسح  دمحم ، ابأ  ۀینک  اب  نسح  زا : دنترابع  هک  دروآ  ایندب  دنزرف  دنچ  یلع 

مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 691  ۀتـشذگ  رد  يربط  دمحم  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دـمحأ  سابعلا  وبأ  نیدـلا  بحم  - 219
. دعس نب  ثیلزا  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  دلو  رکذ  ناونع : تحت  ۀحفص 55  لاس 1356  هرهاق  پاچ  یبرقلا )) يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ))

يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعسم  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلا ، یبأ  - 220
هحفص 129} } 

((. ۀفیقّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت  ۀحفص 142  ۀیصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باتک  رد 
ۀحفص 404. لوا  دلج  رصم  پاچ  فارشلا )) باسنا   )) مانب دوخ  باتک  رد  لاس 279  ۀتشذگ  رد  يرذالب  - 221

(( فراعملا  )) باتک زا  ۀحفـص 132  موس  دـلج  دوخ  بقانملا ))  )) باتک رد  يرجه  لاس 588  ۀتشذگ  رد  يورس  بوشآ  رهـش  نبا  -222
هبیتق نبا  فراعم  باتک  يزورما  ياهپاچ  رد  .. مالـسلا امهیلع  همطاـف  دـالوا  رکذ  ناـیب  رد  يرجه  لاس 276  ۀتـشذگ  رد  يرونید  ۀـبیتق  نبا 
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همطاف ناشردام  ؛ يربک بنیز  يربک و  موثلک  ما  نسحم و  نیـسحو و  نسح  ياهمانب : دش  دنزرف  دـنچ  ياراد  یلع  سپ  تسا : هدـمآ  نینچ 
قیقحت هعلاطم و  لها  دیسر !! تکاله  هب  یکچوک  نس  رد  یلع )) نب  نسحم   )) نکل دوب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد 

یم نآ  ناـیم  رد  دروـم  نـیا  هـک  تـسا  رایـسب  ردـقنآ  تنـس  لـها  بـتک  رد  اـصوصخ " بـتک ، رد  دربتـسد  فـیرحت و  هـک  دنرـضحتسم 
مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 691  ۀتـشذگ  رد  يربط  دمحم  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دـمحأ  سابعلا  وبأ  نیدـلا  بحم  .. دـشاب
دعس نب  ثیلزا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  دلو  رکذ  ناونع : تحت  ۀحفص 55  لاس 1356  هرهاق  پاچ  یبرقلا )) يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاـخذ  ))

!! دیسر تکاله  هب  یمدوک  رد  هک  تشاد  نسحم  مانب  يدنزرف  همطاف  دنک  یم  لقن  نینچ 
. یبعش زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 223

. سنأ زا  رصم  پاچ  ۀحفص 47  راصبألارون ))  )) مانب دوخ  باتک  رد  مهدراهچ  نرق  لئاوا  ۀتشذگ  رد  یجنلبش  - 224
{130}

. سنأ زا  رصم  پاچ  ۀحفص 47  راصبألارون ))  )) مانب دوخ  باتک  رد  مهدراهچ  نرق  لئاوا  ۀتشذگ  رد  یجنلبش  - 225
ۀحفص 142 هیّصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعسم )) یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلاوبأ ، - )) 226

يرجه لاس 744  ۀتشذگ  رد  ریثک )) نبا   )) هب فورعم  ریثک  نب  لیعامسا  ادفلا  یبأ  هفیقـس ..)) نایرج  (( )) ۀفیقـّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت 
رکذ اب  ۀفیقّسلا )) ۀّصق   )) ناونع تحت  ۀحفص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403  توریب  پاچ  هّیوبنلا )) ةریّسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد 

((. بیهو  )) زا دنس 
زا لقن  هب  زیزعالدبع )) نبدـمحا  رکبوبا  زا  لقن  هب  ۀحفـص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  مود  دلج  رد  یلزتعم )) دـیدحلا  یبأ  نبا  - 227

. هّبش نب  رمع  دیزوبا ،
لاس ۀتشذگ  رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبأ  نبا   )) هب فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلا  ّزع  دیدحلا  یبأ  نب  دمحم  نب  هللاۀبه  نب  دیمحلادبع  - 228
نیا هکنیا  دـییأت  اب  ۀحفـص 21  مود  دلج  فیقـس )) نایرج  (( )) ۀفیقّـسلا ثیدح  ناونع (( : تحت  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرجه   655

. تسا هدرک  لقن  دایز  يربط  ریرج  نب  دمحم  تایاور ((  هنوگ  نیا  زا  دشاب و  یم  تنس  لها  نیثدحم  زا  دایز  يا  هّدع  لوبف  دروم  بلطم 
ۀتـشذگ رد  یلزتعم )) دیدحلا  یبأ  نبا   )) هب فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلا  زّع  دـیدحلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلادبع  - 229
دیدحلا یبأ  نبا  هحفص 21  مود  دلج  هفیقـس )) نایرج  (()) ۀفیقـّسلا ثیدح   : )) ناونع تحت  دوخ  ۀغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرجه   655 لاس

. دوسالا یبأ  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 47  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم ))
هحفص 131} } 

نبرمع دیزوبا ، زا  زیزعلا و  نب  دمحارکبوبا  زا  لقن  هب  هحفص 50  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  مود  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  - 230
. هّبش

لاس ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلا  دـبع  - 231
بلطم نیا  هکنیا  دـیئأت  اب  ۀحفـص 21  مود  دلج  هفیقـس )) نایرج  (( )) ۀفیقّـسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  ۀغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرجه   655

لاس 744 ۀتـشذگ  رد  ریثک )) نبا   )) هب فورعم  ریثک  نب  لیعامـسا  ادفلا  یبأ  .. دـشاب یم  تنـس  لها  نیثّدـحم  زا  دایز  يا  هّدـع  لوبق  دروم 
(( ۀفیقّسلا ۀّصق   )) ناونع تحت  ۀحفص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403  توریب  پاچ  هّیوبنلا )) ةریّسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه 

((. بیهو  )) زا دنس  رکذ  اب 
. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 232

هللادـبع نبدواد  زا  هناوعوبأ و  زا  وا  ریرـض و  ییحی  نب  ایرکز  زا  لقن  هب  توریب  پاچ  ۀحفـص 443  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  - 233
. يریمح نمحرلا  دبع  نب  دیمح  زا  زا  يدروال و 
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. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 234
. دنس رکذ  اب  ۀسایسلا ج 1ص 13  ۀمامالا و  باتکرد  يرونید  هبیتق  نبإ  - 235

ۀحفـص 142 هیّـصولا )) تابثا   )) مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 346  هتـشذگ  رد  يدوعـسم  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبأ ، - 236
نیّدلاّزع  دیدحلا  یبا  نب  دمحم  نب  هللا  ۀبه  نب  دیمحلا  دبع  ((.. هفیقس نایرج  (( )) ۀفیقّسلا ۀیاکح  ناونع ((  تحت 

هحفص 132} } 
(( ۀفیقّسلا ثیدح  : )) ناونع تحت  ۀغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه  لاس 655  ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم 

ماگنه نیا  رد  ! ییاهنت هب  یلع  رگم  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  اهنآ  مامت  هرخالاب  هکنیا  ات  دـسیون : یم  ۀحفص 21  مود  دلج  هفیقس )) نایرج  ))
نیرتدب روز و  اب  دندش و  رو  هلمح  همطاف  ۀناخ  هب  نکل  داد ) رارق  شیوخ  هاگهانپ  ار  اجنآ  و   ) درب هانپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ۀناخ  هب  یلع 

هدـش و قرفتم  ناگدـنروآ  موجه  سپ  دوب ؛ هداتـسیا  هناخ  برد  مالـس  هیلع  همطاف  عقوم  نیا  رد  . دـنتخاس جراخ  هناـخ  زا  ار  یلع  تروص 
یم هحفـص 22  مود  دـلج  هغالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبأ  نبإ  .. درادـن اهنآ  لاح  هب  يررـض  ییاـهنت  هب  یلع  دـنتفگ :
هناخ رد  درک و  يراددوخ  هامـشش  ات  رکب  یبا  اب  تعیب  زا  یلع  انامه  هک : تسا  نآ  دنا  هتفگ  اهنآ  ناگزب  نیثدحم و  رثکا  هچنآ  اما  دسیون :

زا لقن  هب  ۀحفـص 331  خـیراتلا )) یف  لماکلا   )) باتک مود  دـلج  رد  ریثا  نبا  نینچمه  .. تفر ایند  زا  همطاف  هکنآ  ات  درکن  تعیب  تسـشن و 
. تفر ایند  زا  اهنع  هللا  یضر  همطاف  هکنآ  ات  دندرکن  تعیب  رکبوبا  اب  هام  شش  ات  ریبزو  مشاه  ینب  یلع و  دسیون : یم  يرهز 

. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 237

. يراصنا ریفع  نب  ریثک  نب  دیعس  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 11  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 238
اب هشیاع )) یلع و  مالسلا و  اهیلع  همطاف  نیب  ترجام  ناونع ((  تحت  ۀحفص 198  مهن  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 239

یبا خیش  لوق  زا  دنس  رکذ 
 { 133 ۀحفص } 

دنک تمحر  شیادخ  هک  بوقعی  یبا  خیش  راتفگ  زا  يا  هصالخ  نیا  دیوگ : یم  بوقعی  یبا  خیش  مالک  نایاپ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  بوقعی 
. دوب یبصعتم  یلزتعم  یّنس  هکلب  دوبن  هعیش  بوقعی  یبا  هکنادب  و 

. يرذالب نادلبلا  حوتف  زا  لقن  هب  لاس 1404  توریب  پاچ  ۀحفص 19  مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 240
(( نادلبلا حوتف   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب  يدادغب  دواد  نب  رباج  نب  ییحی  نبدمحا  نسحلا  یبأ  - 241

(. مالسلا امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 44  يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ 
. يرذالب نادلبلا  حوتف  زا  لقن  هب  لاس 1404  توریب  پاچ  ۀحفص 19  مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 242

یبا نبإ  .. يرذـالب نادـلبلا  حوتف  زا  لـقن  هب  لاـس 1404  توریب  پاـچ  ۀحفـص 19  مراهچ  دـلج  ءاسنلا  مـالعا  رد  هلاـحک  اـضررمع  - 243
. يرهوج رکبوبا  زا  لقن  هب  كدف )) رابخا  یف  ریّسلا  نم  درو  ام  رکذ   )) ناونع تحت  ۀحفص 213  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا 

(( نادلبلا حوتف   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب  يدادغب  دواد  نب  رباج  نب  ییحی  نبدمحا  نسحلا  یبأ  - 244
(. مالسلا امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 44  يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ 

(( نادلبلا حوتف   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب  يدادغب  دواد  نب  رباج  نب  ییحی  نبدمحا  نسحلا  یبأ  - 245
(. مالسلا امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 44  يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ 

ۀحفص 134} } 
. يرذالب نادلبلا  حوتف  زا  لقن  هب  لاس 1404  توریب  پاچ  ۀحفص 19  مراهچ  دلج  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاحک  اضررمع  - 246

(( نادلبلا حـتف   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 279  ۀتـشذگ  رد  يرذالب  يدادغب  دواد  نب  رباج  نب  ییحی  نبدـمحا  نسحلا  یبأ  - 247
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(. مالسلا امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 44  يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ 
رکبوبا زا  لقن  هب  كدف )) رابخا  یف  ریّـسلا  نم  درو  ام  رکذ   )) ناونع تحت  ۀحفـص 213  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 248

. يرهوج
(( یناه مُا  زا (( دنس  رکذ  اب  ۀحفص 45  يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ  نادلبلا )) حوتف   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرذالب  - 249

رکبوبا زا  لقن  هب  كدف )) رابخا  یف  ریّـسلا  نم  درو  ام  رکذ   )) ناونع تحت  ۀحفـص 213  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 250
. يرهوج

يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 251
عم ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 

دنـس رکذ  اب  ةرامـش 14097  ثیدح  ۀحفـص 622  مجنپ  دـلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باـب  لاـعفالا  مسق  نم  ةراـمألا 
. باطخلا نبرمع 

يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 252
تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 

ۀحفص 135} } 
ثیدح ۀحفـص 622  مجنپ  دـلج  رد  رکب  یبا  تفالخ  - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باـب  لاـعفالا  مسق  نم  ةراـمألا  عم  ۀـفالخلا  ءاـخ ))  )) فرح
. هریره یبا  زا  ةرامش 14120  ثیدح  ۀحفص 636  مجنپ  دلج  رد  لامعلازنک  بحاص  .. باطخلا نبرمع  زا  دنس  رکذ  اب  ةرامش 14097 

ۀحفص مراهچ  دلج  لاس 1404  توریب  پاچ  ءاسنلا )) مالعا  مانب ((  دوخ  فورعم  باتک  رد  تنـس  لها  ياملع  زا  هلاحک  اـضررمع  - 253
.119

یشرازگ  ) كدف رابخا  یف  ریّـسلا  نم  درو  ام  رکذ   : ناونع تحت  ۀحفص 211  مهدزناش  دلج  دوخ  حرـشرد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 254
. دنک یم  لقن  تنس  لها  خیرات  ثیدح و  نایوار  زا  نت  دنچ  زا  دنس  رکذ  اب  كدف ) ةرابرد  خیرات  زا 

هیآ 50. هدئام  - 255
.144: نارمع لآ  - 256

رابخا یف  ریّـسلا  نم  درو  ام  رکذ   : ناونع تحت  ۀحفص 211  مهدزناش  دلج  دوخ  حرـشرد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  هیآ 227. : ءارعش - 257
اضر رمع  نینچمه  .. دنک یم  لقن  تنس  لها  خیرات  ثیدح و  نایوار  زا  نت  دنچ  زا  دنس  رکذ  اب  كدف ) ةرابرد  خیرات  زا  یـشرازگ   ) كدف

رایسب فالتخا  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ۀبطخ  لاس 1404  توریب  پاچ  ات 124  ۀحفص 116  مراهچ  دلج  باتک  نامه  رد  هلاحک 
. تسا هدومن  لقن  میدروآ  ات 108  ۀحفص 105  رد  ارنآ  ام  هدرک و  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هک  يا  هبطخ  اب  مک 

 . دنس رکذ  اب  ۀحفص 214 و 215  مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 258
ۀحفص 136} } 

یگراکدب هب  اذل  دوب و  هدومن  بصن  شا  هناخ  زارف  رب  یگراکدب  مچرپ  هک  دوب  تیلهاج  نازم  رد  هراکدب  ینز  لاحط  ما  لاحط : ما  - 259
دیدحلا 215/16. یبا  نبا  دش . لثملا  برض 

متفگ وا  هب  مدناوخ و  يرصب ))  دیزی  یبا  نب  ییحی  یبا  نب  رفعج  ییحی  یبا  بیقن   )) يارب ار  نخس  نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  - 260
یم نخـس  هدرپ  یب  حیرـصت و  نینچ  یـسک  هچ  هب  وگب  هکلب  تفگ : بیقن )) (( ؟ دـنز یم  هشوـگ  هیاـنک و  هنوـگنیا  یـسک  هچ  هب  رکب  وـبا 

دوصقم تفگ : دـیدنخ و  بیقن  هدوب ؟ هک  شدوـصقم  هک  منک  لاوـس  وـت  زا  هک  دوـبن  مزـال  درک  یم  حیرـصت  رکبوـبا  رگا  متفگ : دـیوگ :
! مدـنزرف يرآ  تفگ : بیقن  تسا ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  هب  باطخ  هتفگ  رکبوبا  هچنآ  مامت  ایآ  متفگ  تسا . بلاـط )) یبا  نب  یلع   )) رکبوبا
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مدرم ناـیم  رد  هک  هدیـسرت  یلع  دـنتفگ : زین  ناـنآ  تفگ  دـنتفگ ؟ هچ  راـصنا  ناـیم  رد  متفگ : تسا . تموـکح  تفـالخ و  ثـحب  ثـحب ،
. تشا هتشاد  رذحرب  یمادقا  هنوگره  زا  مدرم  اذل  دوش و  داجیا  فالتخا  بارطضا و 

یشرازگ  ) كدف رابخا  یف  ریّـسلا  نم  درو  ام  رکذ   : ناونع تحت  ۀحفص 211  مهدزناش  دلج  دوخ  حرـشرد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 261
. دنک یم  لقن  تنس  لها  خیرات  ثیدح و  نایوار  زا  نت  دنچ  زا  دنس  رکذ  اب  كدف ) ةرابرد  خیرات  زا 
. دنس رکذ  اب  ۀحفص 216  مهدزناش  دلج  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 262

ثاریم  )) رد موس  لصف  ضئارف  باـتک  تمـسق  رد  لوا  ثیدـح  و 12 ، ۀحفـص 11  دوخ  لوصولا  ریـسیت  مراهچ  دـلج  رد  عبید  نبا  - 263
نیا درک و  كرت  ار  رکبوبا  هدش و  بضغ  رد  تخس  همطاف  سپ  ترابعاب : تشاذگ .)) یقاب  دوخ  زا  هچنآ  هللا و  لوسر 

ۀحفص 137} } 
هـسمخ حاحـص  ار  تیاور  نیا  دـسیون : یم  ترابع  نیا  لقن  زا  سپ  عبید  نبا  . تفر ایند  زا  همطاـف  هکنآ  اـت  تشاد  همادا  هکراـتم  بضغ و 

. دشاب یم  ترابع  نیرصتخم  يراخب  ترابع  ظفلو و  دنا  هدروآ  يذمرت 
ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 264

. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج   9( يربکلا
لاس 1400 توریب  مود  پاچ  لوسرلا )) لوصالا  عماج  مانب ((  دوخ  باـتک  رد  لاس 606  ۀتشذگ  رد  يرزج  ریثا  نبا  تداعّـسلا  وبا  - 265

دلج نانآ )) تعیب  نیدـشار و  ءافلخ  رکذ  ناونع ((  تحت  تراـما  تفـالخ و  باـتک  - مراـهچ باـتک  ((- ءاـخ فرح   )) تمـسق رد  يرجه 
ا ...(... سابع همطاف و   )) ترابع اب  هشیاع  زا  ملسم  زا  لقن  هب  ةرامش 2079  ثیدح  ۀحفص 482  مراهچ 

تحت ۀحفص 995  مود  دلج  توریب  پاچ  ي ))
ۀحفص 138} } 

. هشیاع زا  ریبز  رسپ  ةورع  زا  حیحص  باتک  زا  لقن  هب  اهیبا  تاقدص  رکب  یبا  نم  همطاف  بلط  ناونع 
ۀتشذگ رد  ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبا  دنس *.  رکذ  اب  ۀحفص 217 و 218  مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 267
حیحص رد  يراخب ))  )) زا لقن  هب  ۀحفص 285  مجنپ  دلج  رد  توریب  مشش  پاچ  ۀیاهنلا )) ۀیادلا و   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 744 

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  تسا )) هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثرا  ار  ام   )) ربمایپ ۀتفگ  باب  دوخ 
ال ( )) مّلـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  باـب  مود  باـب  ضئارفلا )) باـتک   )) شخب دوـخ  حیحـص ))  )) باـتک رد  يراـخب  - 268
زا دوخ  ثرا  تساوخ  رد  وا  زا  هدـمآ و  رکب  یبد  دزن  سابع ))  )) همطاف و دـیوگ : هشیاع  زا  دنـس  رکذ  اـب  ۀحفص 3  متشه  دلج  ثرون ))...

ماـنب دوخ  باـتم  رد  يرجه  لاـس 310  ۀتـشذگ  رد  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  نینچمه  دـندرک . ار ، ملـس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
همطاف و دیوگ : هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  لاس 11  ثداوح  نمض  رد  ۀحفص 448  مود  دلج  توریب  پاچ  كولملا )) ممالا و  خیرات  ))

نبدمحا رکبوبا  نینچمه  . دندرک ار ، ملس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دوخ  ثرا  تساوخ  رد  وا  زا  هدمآ و  رکب  یبد  دزن  سابع )) ))
مشش دلج   9( يربکلا ننـسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتـشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح 

ۀحفص 217 مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  سابع *. همطاف و  ترابع  اب  هشیاع  زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300 
. سابع همطاف و  ترابع  اب  دنس  رکذ  اب  و 218 

يرجه لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه )) یقتم   )) ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 269
ننس  یف  لامعلا  زنک   )) مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 

هحفص 139} } 
دلج رد  رکب  یبا  تفالخ  - لوا باب  - ةرامالا عم  ۀـفالخلا  باتک  ءاخلا  فرح  بلح  رد  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و 
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. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  هرامش 14069  ثیدح  مجنپ ص 584 
باتک  )) ناونع تحت  حیحص ))  )) مانب تنس  لها  دزن  دوخ  مهم  باتک  رد  يرجه  لاس 256  ۀتشذگ  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  - 270

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 82 و 83  مجنپ  دلج  ةرامش 38  ثیدح  ربیخ  ةوزغ  باب  يزاغملا ))
نیدشار ءافلخ  دـهع  تمـسق  رد  توریب  پاچ  يرجه  لاس 1413  لوا  پاچ  مالـسالا )) خـیرات   )) مانب دوخ  رگید  باـتک  رد  یبهذ  - 271

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 21 
توریب پاچ  ۀّیوبنلا )) ةریّسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 744  ۀتشذگ  رد  ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبأ  - 272

رد هکنیا  توافت  اب  تسا  هدرک  لقن  روطنیمه  ار  ثیدـح  نیازین  لبنح  نب  دـمحا  دـیوگ : ۀحفـص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403 
اب  - هشیاع هورع  زا  وا  شردپ و  زا  میهاربا  نب  بوقعی  زا  زین  ار  تیاور  نیا  دمحا ))  )) سپس دراد  دوجو  فالتخا  کی  تیاور  دنـس  لاجر 

. تسا هدروآ  مک - فالتخا 
ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 273

. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا ))
ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 274

. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا ))
هحفص 104} } 

باتک  )) ناونع تحت  حیحص ))  )) مانب تنس  لها  دزن  دوخ  مهم  باتک  رد  يرجه  لاس 256  ۀتشذگ  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  - 275
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 82 و 83  مجنپ  دلج  ةرامش 38  ثیدح  ربیخ  ةوزغ  باب  يزاغملا ))

ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 276
. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا ))

دابآ ردیح  پاچ  ۀحفص 47 و 48  لوا  دلج  راثالا )) لکشم   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 321  ۀتشذگ  رد  يواحط  رفعج  یبأ  - 277
لاس 458 ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیسح  نبدمحا  رکبوبا  هشیاع *. زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1333 

نب یلع  نب  نیسح  نبدمحا  رکبوبا  . هشیاع زا  رگید  يدنـس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا )) ننـسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه 
رکذ اب  ۀحفص 300  مشـش  دلج  يربکلا )) ننـسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع 

(( سیمخلا خـیرات   )) مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 966  ۀتـشذگ  رد  يرکب  راید  نبدـمحم  نب  نیـسح  خیـش  هشیاع /. زا  رگید  يدـنس 
. ةریره یبأ  زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 173  مود  دلج  توریب  پاچ 

نب نیـسح  خیـش  .* ةریره یبا  زا  يذمرت ))  )) زا ةرامـش 7418  ثیدح  ۀحفـص 388  لوصالا )) عماـج   )) مهد دـلج  رد  ریثا )) نبا  - )) 278
زا دنس  رکذ  اب  ۀحفـص 173  مود  دلج  توریب  پاچ  سیمخلا )) خیرات   )) مانب دوخ  باتک  رد  لاس 966  ۀتـشذگ  رد  يرکب  راید  نب  دمحم 

. ةریره یبأ 
باتک رد  يرجه  لاس 262  ۀتشذگ  رد  يرصب  يریمن  هّبش  نب  رمع  دیزوبا  - 279

هحفص 141} } 
یم هک  دـنک  یم  لقن  ۀملـس )) یبأ   )) زا دنـس  رکذ  اـب  لوا ص 198  دــلج  رد  يرجه  پاچ 1410  ةرونملا )) ۀـنیدملا  خـیرات   )) مانب دوخ 

كدف : )) هک دروآ  رکب  یبا  دای  هب  ار  بلطم  نیا  هدمآ و  رکب  یبا  دزن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  نامه  تفگ :
مدینـش ربمایپ  زا  نم  تفگ : رکبوبا  نکل  دوب )). هداد  صاصتخا  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  دوب  یکلم  كدـف  هک  ارچ  هدیـشخب  يو  هب  ربمایپ  ار 

یلـص  ) ربمایپ نارتخد  دـنربب و  ثرا  وت  زا  وت  نارتخد  ایآ  رکبابا ! يا  تفگ : يو  باوج  رد  همطاـف  تسین )) یثرا  ار  ناربماـیپ  : )) تفگ هک 
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! تسا نینچ  يرآ  تفگ : رکبوبا  دنربن ؟ ثرا  يو  زا  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هللا 
پاچ یفطـصملا )) راد  رابخأب  ءافولا  ءافو   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 911  ۀتشذگ  رد  يدوهمـس  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رون  - 280

زا ریبز  رـسپ  ةورع  زا  حیحـص  باتک  زا  لـقن  هب   (( اـهیبا تاقدـص  رکب  یبا  نم  همطاـف  بلط   )) ناونع تحت  ۀحفـص 995  مود  دلج  توریب 
. هشیاع

ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 281
. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا ))

 . دنس رکذ  اب  ۀحفص 217 و 218  مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 282
ثاریم رد  موس  لـصف  نیثراولا - رکذ  ضئارفلا و  ماـکحا  ناوـنع  تحت  ۀحفـص 386  لوصالا )) عماج   )) مهد دـلج  رد  ریثا )) نبا  - )) 283

نبا نمحرلادبع  هللادـبع  وبا  هشیاع *. زا  لقن  هب  اهنآ  ننـس  رد  یئاسن  دواد و  یبأ  حیحـص و  رد  ملـسم  زا  ةرامـش 7417  ثیدح  هللا  لوسر 
باتک  رد  يرجه  لاس 944  ۀتشذگ  رد  ینابیش  عبید 

هحفص 142} } 
باتک  )) تمسق ۀحفص 46  مود  دلج  يرجه  لاس 1346  رصم  پاچ  لوسرلا )) ثیدح  نم  لوصالا  عماج  یلا  لوصولا  ریـسیت   )) مانب دوخ 

. هشیاع زا  ةرامالا )) ۀفالخلا و 
لاس 1400 توریب  مود  پاچ  لوسرلا )) لوصالا  عماج  مانب ((  دوخ  باـتک  رد  لاس 606  ۀتشذگ  رد  يرزج  ریثا  نبا  تداعّـسلا  وبا  - 284

دلج نانآ )) تعیب  نیدـشار و  ءافلخ  رکذ  ناونع ((  تحت  تراـما  تفـالخ و  باـتک  - مراـهچ باـتک  ((- ءاـخ فرح   )) تمـسق رد  يرجه 
لاس لوا  پاچ  مالسالا )) خیرات   )) مانب دوخ  رگید  باتک  رد  یبهذ  هشیاع *. زا  ملسم  زا  لقن  هب  ةرامش 2079  ثیدح  ۀحفص 482  مراهچ 

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 21  نیدشار  ءافلخ  دهع  تمسق  رد  توریب  پاچ  يرجه   1413
مود دـلج  توریب  پاـچ  كولملا )) ممـالا و  خـیرات   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاـس 310  ۀتـشذگ  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  - 285

یقهیب یـسوم  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدـمحا  رکبوبا   * هشیاع زا  دنـس  رکذ  اـب  يرجه  لاـس 11  ثداوح  نمـض  رد  ۀحفص 448 
. هشیاع زا  رگید  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا )) ننسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین 

دابآ ردیح  پاچ  ۀحفص 47 و 48  لوا  دلج  راثالا )) لکشم   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 321  ۀتشذگ  رد  يواحط  رفعج  یبأ  - 286
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1333 

ال ( )) مّلـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  باـب  مود  باـب  ضئارفلا )) باـتک   )) شخب دوـخ  حیحـص ))  )) باـتک رد  يراـخب  - 287
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 3  متشه  دلج  ثرون ))...

ۀحفص 143} } 
نیدشار ءافلخ  دـهع  تمـسق  رد  توریب  پاچ  يرجه  لاس 1413  لوا  پاچ  مالـسالا )) خـیرات   )) مانب دوخ  رگید  باـتک  رد  یبهذ  - 288

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 21 
باتک  )) ناونع تحت  حیحص ))  )) مانب تنس  لها  دزن  دوخ  مهم  باتک  رد  يرجه  لاس 256  ۀتشذگ  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  - 289

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 82 و 83  مجنپ  دلج  ةرامش 38  ثیدح  ربیخ  ةوزغ  باب  يزاغملا ))
یقهیب یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  * رگید يدنـس  رکذ  اب  دوخ  باتک  زا  ۀحفـص 10  رد  لبنح )) دمحا  - )) 290

.* هشیاع زا  رگید  يدنـس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشـش  دلج  يربکلا )) ننـسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین 
توریب مشش  پاچ  ۀیاهنلاو )) ۀیادلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 744  ۀتشذگ  رد  ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبأ 

((. تسا هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثرا  ار  ام   )) ربمایپ ۀتفگ  باب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  زا  لقن  هب  ۀحفص 285  مجنپ  دلج  رد 
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. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب 
مشش پاچ  ۀیاهنلاو )) ۀیادلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 744  ۀتشذگ  رد  ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبأ  - 291
هقدص دنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثرا  ار  ام   )) ربمایپ ۀـتفگ  باب  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  زا  لقن  هب  ۀحفص 285  مجنپ  دلج  رد  توریب 

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  تسا .))
 . دنس رکذ  اب  ۀحفص 217 و 218  مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 292

ال ( )) مّلـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  باـب  مود  باـب  ضئارفلا )) باـتک   )) شخب دوـخ  حیحـص ))  )) باـتک رد  يراـخب  - 293
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 3  متشه  دلج  ثرون ))...

هحفص 144}ا } 
نم َِيُور  ام   )) ناونع تحت  ۀحفص 46  مشش  دلج  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه  لاس 655  ۀتشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  - 294

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  دوخ  حیحص  رد  ملسم ))  )) و يراخب ))  )) زا لقن  هب  رکب )) یبأ  عم  همطاف  رما 
باتک رد  يرجه  لاس 321  ۀتـشذگ  رد  يواحط  رفعج  یبأ  رگید * يدنـس  رکذ  اب  دوخ  باـتک  زا  ۀحفـص 10  رد  لبنح )) دمحا  - )) 295

نبدـمحا رکبوبا  هشیاع *. زا  دنـس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1333  دابآ  ردـیح  پاچ  و 48  ۀحفـص 47  لوا  دلج  راثالا )) لکـشم   )) مانب دوخ 
مـشش دلج  يربکلا )) ننـسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتـشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح 

. تسا هدروآ  نامیلا  یبأ  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب  زا  زین  ار  تیاور  نیا  و  دیوگ : یم  هشیاع  زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300 
ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 296

مانب دوخ  باتک  رد  لاس 606  ۀتشذگ  رد  يرزج  ریثا  نبا  تداعّسلا  وبا  .* هشیاع زا  رگید  يدنـس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا ))
تفالخ و باتک  - مراهچ باتک  ((- ءاخ فرح   )) تمـسق رد  يرجه  لاس 1400  توریب  مود  پاچ  لوسرلا )) ثیداحال  لوصالا  عماـج  )) 

.* هشیاع زا  ملـسم  زا  لقن  هب  ةرامش 2079  ثیدح  ۀحفـص 482  مراهچ  دلج  نانآ )) تعیب  نیدـشار و  ءافلخ  رکذ  ناونع ((  تحت  تراما 
خیرات  )) ماـنب دوخ  رگید  باـتک  رد  یبهذ  دنـس *. رکذ  اـب  و 218  ۀحفـص 217  مهدزناـش  دـلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبإ 

یلع نیدلا  ءالع  .* هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 21  نیدشار  ءافلخ  دهع  تمسق  رد  توریب  پاچ  يرجه  لاس 1413  لوا  پاچ  مالسالا ))
نیدلا ماسح  نب 

هحفص 145} } 
زنک  )) ماـنب دوـخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 975  ۀتـشذگ  رد  یندـم ، یلذاش  يروات  يدـنه )) یقتم   )) ناـخ یـضاق  نب  کلملادـبع 
یبا تفالخ   - لوا باب  ةرامألا -  عم  ۀفالخلا  ءاخ ))  )) فرح تمـسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا )) لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا 

لاس 911 ۀتشذگ  رد  يدوهمـس  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رو  .* هشیاع زا  دنـس  رکذ  اب  ةرامش 14069  ثیدح  ۀحفص 584  مجنپ  دلجرد  رکب 
یبا نم  همطاف  بلط   )) ناونع تحت  ۀحفص 995  مود  دلج  توریب  پاچ  یفطـصملا )) راد  رابخأب  ءافولا  ءافو   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه 

. هشیاع زا  ریبز  رسپ  ةورع  زا  حیحص  باتک  زا  لقن  هب  اهیبا ))  تاقدص  رکب 
باتک  )) ناونع تحت  حیحص ))  )) مانب تنس  لها  دزن  دوخ  مهم  باتک  رد  يرجه  لاس 256  ۀتشذگ  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  - 297

يراخب نیمه  هکنآ  هجوت  بلاج  ۀـتکن  هشیاع  زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفص 82 و 83  مجنپ  دلج  ةرامـش 38  ثیدح  ربیخ  ةوزغ  باب  يزاغملا ))
ارم درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  ةراپ  همطاـف  دومرف : ربماـیپ  هک  دـنک  یم  لـقن  قیرط  دـنچ  اـب  ربملیپ  زا  یتیاور  دوخ  باـتک  نیمه  رد 

هللا و نوذؤـی  نیذـلا  نا  هک  هدـمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد  تسا و  هدروآ  رد  بضغ  هب  هدرزآ و  ار  ادـخ  درازاـیب  ارم  هک  ره  تـسا و  هدرزآ 
ایند و رد  ار  نانآ  دـنوادخ  دـننک  تیذا  ار  لوسر  ادـخ و  هک  یناـسک  ینعی  اـنیهم  اباذـع  مهلدـعا  ةرخـالا و  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر 

یقهیب یـسوم  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدـمحا  رکبوبا  !!* تسا هدومن  ایهم  كاندرد  یباذـع  نانآ  يارب  دـنک و  یم  تنعل  ترخآ 
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.* هشیاع زا  رگید  يدنـس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشـش  دلج  يربکلا )) ننـسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین 
(( ریثک نبا   )) هب فورعم  ریثک  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبأ 

هحفص 146} }
: دیوگ ۀحفـص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403  توریب  پاچ  ةوبنلا ) ةریّـسلا   )) مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 744  ۀتشذگ  رد 

نیا دمحا ))  )) سپـس دراد  دوجو  فالتخا  کی  دنـس  لاجر  رد  هکنیا  توافت  اب  تسا  هدرک  لقن  روطنیمه  ار  ثیدح  نیا  زین  لبنح  دـمحا 
. تسا هدروآ  مک - فالتخا  اب  - هشیاع زا  ةورع  زا  شردپ ... زا  میهاربا  نب  بوقعی  زا  زین  ار  تیاور 

نم َِيُور  ام   )) ناونع تحت  ۀحفص 46  مشش  دلج  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه  لاس 655  ۀتشذگ  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبإ  - 298
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  دوخ  حیحص  رد  ملسم ))  )) و يراخب ))  )) زا لقن  هب  رکب )) یبأ  عم  همطاف  رما 

ال ( )) مّلـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  باـب  مود  باـب  ضئارفلا )) باـتک   )) شخب دوـخ  حیحـص ))  )) باـتک رد  يراـخب  - 299
هغالبلا جهن  حرـش  رد  يرجه  لاس 655  ۀتـشذگ  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبأ  نبإ  هشیاع *. زا  دنـس  رکذ  اـب  ۀحفص 3  متـشه  دلج  ثرون ))...

اب دوخ  حیحـص  رد  ملـسم ))  )) و يراخب ))  )) زا لـقن  هب  رکب )) یبأ  عم  همطاـف  رما  نم  َِيُور  اـم   )) ناونع تحت  ۀحفص 46  مشـش  دلج  دوخ 
. هشیاع زا  دنس  رکذ 

مود دـلج  توریب  پاـچ  كولملا )) ممـالا و  خـیرات   )) ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاـس 310  ۀتـشذگ  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  - 300
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  لاس 11  ثداوح  نمض  رد  ۀحفص 448 

ال ( )) مّلـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  باـب  مود  باـب  ضئارفلا )) باـتک   )) شخب دوـخ  حیحـص ))  )) باـتک رد  يراـخب  - 301
. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 3  متشه  دلج  ثرون ))...

 . دنس رکذ  اب  ۀحفص 217 و 218  مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  - 302
هحفص 147} }

ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 303
. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  (( يربکلا

پاچ یفطـصملا )) راد  رابخأب  ءافولا  ءافو   )) مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 911  ۀتـشذگ  رد  يدوهمـس  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رون  -304
. هشیاع زا  ریبز  رسپ  ةورع  زا  حیحص  باتک  زا  لقن  هب  اهیبا  تاقدص  رکب  یبا  نم  همطاف  بلط  ناونع  تحت  ۀحفص 995  مود  دلج  توریب 
هدش لقن  تنـس  لها  زا  هام  شـش  ۀیرظن  . دنـس رکذ  اب  و 218  ۀحفـص 217  مهدزناش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبإ  - 305
هدنز رتشیب  زور  ای 95  زور  ای 75  زور  نیب 45  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  ترضحنآ  هک  تسا  دقتعم  هعیش  یلو  تسا 

. دوبن
دابآ ردیح  پاچ  ۀحفص 47 و 48  لوا  دلج  راثالا )) لکشم   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 321  ۀتشذگ  رد  يواحط  رفعج  یبأ  - 306
مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 944  ۀتـشذگ  رد  ینابیـش  عبید  نبا  نمحرلا  دبع  هللادبع  وبا  هشیاع *. زا  دنـس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1333 

ۀفالخلا و باتک   )) تمسق ۀحفص 46  مود  دلج  يرجه  لاس 1346  رصم  پاچ  لوسرلا )) ثیدح  نم  لوصالا  عماج  یلا  لوصولا  ریسیت  ))
. هشیاع زا  ةرامالا ))

ۀحفـص 115 مود  دـلج  توریب  پاچ  دوخ  خـیرات  باـتک  رد  يرجه  لاس 284  ۀتـشذگ  رد  تنـس  لها  دزن  روهـشم  خروم  یبوقعی  - 307
رگم تشاذگن  یقاب  دوخ  زا  يدنزرف  ربمایپ  و  دسیون : یم  دنـس  رکذ  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تافو  ةافولا ))  )) ناونع تحت 

همطاف همطاف و 
هحفص 148} }
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. دنامن هدنز  رتشیب  بش  لهچ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مه 
باتک  )) ناونع تحت  حیحص ))  )) مانب تنس  لها  دزن  دوخ  مهم  باتک  رد  يرجه  لاس 256  ۀتشذگ  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  - 308

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 82 و 83  مجنپ  دلج  ةرامش 38  ثیدح  ربیخ  ةوزغ  باب  يزاغملا ))
ال ( )) مّلـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  باـب  مود  باـب  ضئارفلا )) باـتک   )) شخب دوـخ  حیحـص ))  )) باـتک رد  يراـخب  - 309

. هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ۀحفص 3  متشه  دلج  ثرون ))...
بختنم باتک  هیشاح  رد  توریب ( پاچ  دنـسملا ))  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 241  ۀتـشذگ  رد  هلبانح  ماما  لبنح  نب  دمحا  - 310

یقهیب یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدـمحا  رکبوبا  ریبز *. رـسپ  هورع  زا  دنـس  رکذ  ابو  و 10  هحفـص 9  لوا  دلج  لامعلا ) زنک 
. هشیاع زا  رگید  يدنس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشش  دلج  يربکلا )) ننسلا   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین 

لاس 1400 توریب  مود  پاچ  لوسرلا )) لوصالا  عماج  مانب ((  دوخ  باـتک  رد  لاس 606  ۀتشذگ  رد  يرزج  ریثا  نبا  تداعّـسلا  وبا  - 311
دلج نانآ )) تعیب  نیدـشار و  ءافلخ  رکذ  ناونع ((  تحت  تراـما  تفـالخ و  باـتک  - مراـهچ باـتک  ((- ءاـخ فرح   )) تمـسق رد  يرجه 

. هشیاع زا  ملسم  زا  لقن  هب  ةرامش 2079  ثیدح  ۀحفص 482  مراهچ 
دابآ ردیح  پاچ  ۀحفص 47 و 48  لوا  دلج  راثالا )) لکشم   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 321  ۀتشذگ  رد  يواحط  رفعج  یبأ  - 312

مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبإ  .* هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1333 
هحفص 149} }

ریـسیت  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 944  ۀتـشذگ  رد  ینابیـش  عبید  نبا  نمحرلا  دبع  هللادبع  وبا  دنـس *. رکذ  اب  و 218  ۀحفص 217 
ۀـفالخلا و باتک   )) تمـسق ۀحفــص 46  مود  دـلج  يرجه  لاـس 1346  رـصم  پاـچ  لوسرلا )) ثیدـح  نم  لوصـالا  عماـج  یلا  لوصولا 

. هشیاع زا  ةرامالا ))
ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 313

نینچمه یـسیوا و  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ : هشیاع و  زا  رگید  دنـس  رکذ  اـب  ۀحفص 300  مشـش  دلج  يربکلا ))
. دنا هدرک  لقن  زین  رگید  قیرط  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم 

تحت ۀحفـص 496  مراهچ  دـلج  ۀـیوبنلا ))  ةریـسلا   )) مانب دوخ  رگید  باتک  رد  ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  یبأ  - 314
رکبوبا اب  دوب  هدنز  ات  زگره  دش و  كانبـضغ  تخـس  يو  !! دوب مدآ  ینب  نانز  دننام  ینز  همطاف  يرآ ! دـیوگ : یم  ۀفیقـس )) ۀـصق   )) ناونع

. درکن تبحص  قیدص !
رد موس  لـصف  نیثراولا - رکذ  ضئارفلا و  ماـکحا  ناوـنع  تحت  ۀحفـص 386  دوخ   9( لوصالا عماـج   )) مهد دـلج  رد  ریثا )) نبا  - )) 315

. هشیاع زا  لقن  هب  اهنآ  ننس  رد  یئاسن  دواد و  یبأ  حیحص و  رد  ملسم  زا  ةرامش 7417  ثیدح  هللا  لوسر  ثاریم 
ننسلا  )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 458  ۀتشذگ  رد  يروباشین  یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا  - 316

ۀحفـص 217 و مهدزناش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبإ  هشیاع *. زا  رگید  دنـس  رکذ  اب  ۀحفص 300  مشـش  دلج  يربکلا ))
دهع تمـسق  رد  توریب  پاـچ  يرجه  لاس 1413  لوا  پاچ  مالـسالا )) خـیرات   )) مانب دوخ  رگید  باـتک  رد  یبهذ  دنـس *.  رکذ  اـب   218

ءافلخ
هحفص 150} } 

باتک رد  يرجه  لاس 744  ۀتـشذگ  رد  ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  لیعامـسا  ءادـفلا  یبأ  هشیاع *. زا  دنـس  رکذ  اب  ۀحفص 21  نیدشار 
روطنیمه ار  ثیدح  نیا  زین  لبنح  دمحا  دیوگ : ۀحفص 495  مراهچ  دلج  رد  يرجه  لاس 1403  توریب  پاچ  ۀیوبنلا )) ةریسلا   )) مانب دوخ 

نب بوقعی  زا  زین  ار  تیاور  نیا  دـمحا ))  )) سپـس دراد  دوجو  فـالتخا  کـی  تیاور  دنـس  لاـجر  رد  هکنیا  تواـفت  اـب  تسا  هدرک  لـقن 
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دوخ حیحـص  يزاغم  باـتک  رد  يراـخب  اـقیقحت " ار  تیاور  نیا  .و  تسا هدروآ  مک - فـالتخا  اـب   - هشیاـع زا  هورع  زا  شردـپ  زا  میهاربا 
رب یلع  دوخ  دادـن و  نذا  روضح  يارب  ار  رکبوبا  درپس و  كاخ  هب  هنابـش  ار  وا  یلع  تفر  ایند  زا  همطاـف  هک  نوچ  هکنیا : ۀـفاضا  اـب  هدروآ 

عماج یلا  لوصولا  ریـسیت   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 966  ۀتشذگ  رد  يرکب  راید  نب  دمحم  نب  نیسح  خیـش  .* دناوخ زامن  همطاف 
نبا . هشیاع زا  ةرامالا )) ۀـفالخلا و  باتک  تمـسق ((  هحفـص 46  مود  دلج  يرجه  لاس 1346  رـصم  پاچ  لوسرلا )) ثیدـح  نم  لوصالا 

. تسا هدروآ  ملسم  زا  ترابع  دنا و  هدروا  يراخب  ملسم و  ار  تیاور  منیا  دسیون : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  عبید 
پاچ یفطـصملا )) راد  رابخأب  ءافولا  ءافو   )) مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 911  ۀتشذگ  رد  يدوهمـس  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رون  - 317

زا ریبز  رـسپ  ةورع  زا  حیحـص  باـتک  زا  لـقن  هب  اـهیبا  تاقدـص  رکب  یبا  نـم  همطاـف  بـلط  ناوـنع  تـحت  ۀحفـص 995  مود  دـلج  توریب 
نبا  )) ار تیاور  نیا  دسیون : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  يدوهمس  . هشیاع

هحفص 151} }
وا زا  داتـسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یـسک  دشاب  یـضار  وا  زا  یلاعت  دنوادخ  هک  همطاف  انامه  تسا : هنوگنیا  شظفل  تسا و  هدرک  لقن  زین  ۀّبش »

رطاـخ نیمه  هب  درک  يراددوخ  همطاـف  هب  يزیچ  هنوـگ  ره  تخادرپ  زا  رکبوـبا  سپ  دـنادرگ  زاـب  وا  هب  ار  ربماـیپ  زا  شثاریم  هک  تساوـخ 
هحفـص رد  يدوهمـس  نینچمه  تفر . ایند  زا  ات  تفگن  نخـس  زگره  وا  اب  هدرک و  كرت  ار  وا  دش و  كانبـضغ  تخـس  رکب  یبأ  رب  همطاف 
تیاور رد  هچنانچ  دـندمآ  رکب  یبأ  دزن  سابع  همطاف و  هک : تسا  هدـمآ  ۀّبـش » نبا   » زا رگید  یتیاور  رد  و  دـیوگ : یم  باـتک  ناـمه   996

ایند زا  ات  درکن  تبحـص  زگره  وا  اب  درک و  كرت  ار  رکبوبا  همطاف  سپ  : » هک تسا  هدمآ  تیاور  نآ  رد  تسا و  هدـمآ  زین  يراخب  حـیحص 
.« تفر

رب همطاف  بضغ  تابثا  ناونعب   ) یـضترم دیـس  هک  هچنآ  دیوگ : یم  نینچ  هحفـص 253  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبأ  نبا  - 318
هدـش لصاح  رکبوبا  رب  همطاف  زا  بضغ  نیا  رکب ) یبا  اب  همطاف   ) تاقالم نامز  طـقف  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  تلـالد  تسا  هدروآ  رکب ) یبأ 

هک مرادن  داقتعا  نم  نکل  هدوب  كانبضغ  مه  زونه  دش  جراخ  رکبوبا  دزن  زا  همطاف  هکنآ  زا  دعب  هک  درادن  نآرب  تلالد  رابخا  نیا  تسا و 
اب همطاف  هک  مناد  یم  هدش و  تباث  نم  هب  هکلب  تسا -  هتفگ  ةاضقلا  یـضاق  هچنانچ  دـشاب -  هدـش  جراخ  رکبوبا  دزن  زا  تیاضر  اب  همطاف 

دیـس رب  رگید و  رابخا  زا  هکلب  ربخ  نیا  زا  هن  نکل  دوب  كانبـضغ  رکبوبا  رب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  دـش و  جراـخ  رکبوبا  دزن  زا  بضغ 
یم رکبوبا  دزن  زا  همطاف  ندوب  كانبضغ  ندش و  جراخ  رب  تلالد  ًامیقتسم  هک  دنک  لالدتـسا  تایاور  نآ  هب  هک  دوب  راوازـس  مه  یـضترم 

. دنک
اب تسا  هدرک  لقن  روطنیمه  ار  ثیدح  نیا  زین  لبنح  دمحا  دیوگ : رد  ریثک  نبا  - 319

هحفص 152} }
هورع زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  بوقعی  زا  زین  ار  تیاور  نیا  دمحا »  » سپـس دراد  دوجو  فالتخا  کی  تیاور  دنـس  لاجر  رد  هکنیا  توافت 

. تسا هدروآ  مک -  فالتخا  اب  هشیاع -  زا 
بلطم نیا  و  تسا : هتفگ  هک  دـنک  یم  لقن  ظحاج  ناـمثعوبا  زا  هحفـص 264  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  - 320

زامن وا  رب  رکبوبا  هک  دومن  تیـصو  هک  دوب  دیـسر  يدـح  هب  همطاف  بضغ  نیاو  دوب  كانبـضغ  تخـس  همطاـف  هک  تسا  نشور  حـضاو و 
. دناوخن

. تسا تباث  حیحص و  نم  دزن  بلطم  نیا  دیوگ : یم  هحفص 50 و  دوخ  حرش  مشش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 321
رصم موس  پاچ  ۀسایسلا » ۀمامالا و   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 276  هتشذگ  رد  يرونید  هبیتق  نب  ملسم  نب  هللادبع  دمحم  وبا  - 322

. دنس رکذ  اب  هحفص 13  دلج 1  دلج - ) کی  رد  دلج  ود  رد   ) پاچ 1382 لاس 
فرح تمسق  لاس 1404 -  توریب  مجنپ  پاچ  ءاسنلا » مالعا   » مانب دوخ  باتک  رد  رصاعم ، تنـس ، لها  ياملع  زا  هلاحک  اضر  رمع  - 323
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. دنس رکذ  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  ۀمطاف  ءاف » »
هحفص 192. لوا  دلج  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع  - 324

هحفص 192. لوا  دلج  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلا  دبع  - 325
خیرات رد  يرجه  لاس 284  هتشذگرد  تنس  لها  دزن  روهشم  خروم  یبوقعی  - 326

هحفص 153} }
. دنس رکذ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  ةافولا »  » ناونع تحت  هحفص 115  مود  دلج  توریب  پاچ  دوخ 

تحت هحفـص 115  مود  دـلج  توریب  پاـچ  دوخ  خـیرات  رد  يرجه  لاس 284  هتـشذگ  رد  تنـس  لـها  دزن  روهـشم  خروم  یبوقعی  - 327
. دنس رکذ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  ةافولا »  » ناونع

ظحاج . نامثعوبا  زا  هحفص 264  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 328
رکبوبا زا  لقن  هب  كدـف » راـبخا  یف  ریـسلا  نم  درو  اـم  رکذ   » ناونع تحت  هحفـص 213  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  - 329

. يرهوج
. تسا تباث  حیحص و  نم  دزن  بلطم  نیا  دیوگ : یم  هحفص 50 و  دوخ  حرش  مشش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 330

دوخ باتک  رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدلا  بحم  ظفاح  - 331
سیمع تنب  ءامسأ  یلا  اهتیـصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » ماـنب

«. اهتوم دعب  هعنصت  امب 
باتک رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح  - 332

تنب ءامـسأ  یلا  اهتیـصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفـص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاـچ  یبرقلا » يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » ماـنب دوخ 
«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع 

باتک رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح  - 333
بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ   » مانب دوخ 

هحفص 154} }
«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع  تنب  ءامسأ  یلا  اهتیصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ 

. سنأ زا  رصم  پاچ  هحفص 47  راصبألا » رون   » مانب دوخ  باتک  رد  مهدراهچ  نرق  لئوا  هتشذگ  رد  یجنلبش  - 334
باتک رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح  - 335

تنب ءامـسأ  یلا  اهتیـصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفـص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاـچ  یبرقلا » يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » ماـنب دوخ 
«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع 

باتک رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح  - 336
تنب ءامـسأ  یلا  اهتیـصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفـص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاـچ  یبرقلا » يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » ماـنب دوخ 

«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع 
سابعلاوبا نیدـلا  بحم  ظفاح  لاس 1404 * . توریب  پاـچ  هحفـص 131  مراهچ  دـلج  ءاسنلا » مالعا   » باتک رد  هلاـحک  اـضر  رمع  - 337

بقانم یف  یبقعلا  رئاخذ   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا 
«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع  تنب  ءامسأ  یلا  اهتیصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ 

باتک رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح  - 338
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اهتیصو رکذ  ناونع  تحت  هحفص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ   » مانب دوخ 
هحفص 155} }

«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع  تنب  ءامسأ  یلا 
اب هشیاع » یلع و  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نیب  ترجاـم   » ناونع تحت  هحفـص 198  مهن  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 339

یبا خیـش  راتفگ  زا  يا  هصـالخ  نیا  دـیوگ : یم  بوقعی  یبا  خیـش  مـالک  ناـیاپ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  بوقعی  یبا  خیـش  لوق  زا  دنـس  رکذ 
. دوب یبصعتم  یلزتعم  ینس  هکلب  دوبن  هعیش  بوقعی  یبا  هکنادب  دنمک و  تمحر  شیدخ  هک  بوقعی 

باتک رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط »  » دمحم نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح  - 340
تنب ءامـسأ  یلا  اهتیـصو  رکذ  ناونع  تحت  هحفـص 53  لاس 1356 ه-ق  هرهاق  پاـچ  یبرقلا » يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » ماـنب دوخ 

«. اهتوم دعب  هعنصت  امب  سیمع 
دلج رصم  پاچ  بهذلا » جورم   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعسم » یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبأ ، - » 341

ثداوح یتموکح و  شور  هریـس و  زا  ییاه  هشوگ  رکب و  یبا  بسن   » هریـس هرابخا و  نم  عمل  هبـسن و  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 194 ، مود 
«. رکبوبا یضیرم   » رکب یبا  ضرم  تمسق  رد  يو » نامز 

مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 360  هتـشذگ  رد  یناربط  یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا ، - 342
وا و  يرصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا   » زا لقن  هب  هرامش 43  ثیدح  هحفص 62  لوا  دلج  یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  مود  پاچ  ریبکلا » مجعملا  »

شردپ زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح   » زا وا  و  ناسیک » نب  حـلاص   » زا وا  و  یّلجب » دواد  نب  ناولع   » زا وا  و  ریفع » نب  دیعـس   » زا
. نمحرلادبع

هحفص 156} }
«. رکبوبا یتموکح  نارود   » رکب یبا  ماّیأ  ناونع  تحت  توریب  پاچ  هحفص 137  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  - 343

دلج رصم  پاچ  بهذلا » جورم   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعسم » یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبأ ، - » 344
ثداوح یتموکح و  شور  هریـس و  زا  ییاه  هشوگ  رکب و  یبا  بسن   » هریـس هرابخا و  نم  عمل  هبـسن و  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 194 ، مود 

«. رکبوبا یضیرم   » رکب یبا  ضرم  تمسق  رد  يو » نامز 
«. رکبوبا یتموکح  نارود   » رکب یبا  ماّیأ  ناونع  تحت  توریب  پاچ  هحفص 137  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  - 345

مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 360  هتـشذگ  رد  یناربط  یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا ، - 346
وا و  يرصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا   » زا لقن  هب  هرامش 43  ثیدح  هحفص 62  لوا  دلج  یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  مود  پاچ  ریبکلا » مجعملا  »

شردپ زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح   » زا وا  و  ناسیک » نب  حـلاص   » زا وا  و  یّلجب » دواد  نب  ناولع   » زا وا  و  ریفع » نب  دیعـس   » زا
. نمحرلادبع

مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 360  هتـشذگ  رد  یناربط  یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا ، - 347
وا و  يرصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا   » زا لقن  هب  هرامش 43  ثیدح  هحفص 62  لوا  دلج  یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  مود  پاچ  ریبکلا » مجعملا  »

شردپ زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح   » زا وا  و  ناسیک » نب  حـلاص   » زا وا  و  یّلجب » دواد  نب  ناولع   » زا وا  و  ریفع » نب  دیعـس   » زا
. نمحرلادبع

هحفص 157} }
، يرجه لاس 13  ثداوح  رد  كولملا » ممالا و  خـیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  هتـشذگ  رد  يربط » ریرج  نب  دمحم  - » 348
تاضق و یماسا  زا  یـشرازگ   » تاقدّـصلا یلع  هلاّمع  هباّتک و  هتاضق و  ءامـسا  رکذ  ناونع  تحت  توریب ، پاچ  هحفص 619 ، مود  دلج  رد 
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دعـس و نب  ثیل  زا  وا  ریکب و  نب  هللادبع  نب  ییحی  زا  وا  یلعالادبع و  نب  سنوی  زا  لقن  هب  رکبوبا » نامز  رد  یتایلام  ياسؤر  نارادـباسح و 
. فوع نب  نمحرلادبع  شردپ  زا  وا  نمحرلادبع و  نب  رمع  زا  وا  ناسیک و  نب  حلاص  زا  وا 

«. رکبوبا یتموکح  نارود   » رکب یبا  ماّیأ  ناونع  تحت  توریب  پاچ  هحفص 137  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  - 349
دلج رصم  پاچ  بهذلا » جورم   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعسم » یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبأ ، - » 350

ثداوح یتموکح و  شور  هریـس و  زا  ییاه  هشوگ  رکب و  یبا  بسن   » هریـس هرابخا و  نم  عمل  هبـسن و  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 194 ، مود 
«. رکبوبا یضیرم   » رکب یبا  ضرم  تمسق  رد  يو » نامز 

یبا ۀماما  یف  ۀعیشلا  هب  نعط  ام  رکذ  ناونع  تحت  حفص 168  مهدفه  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  - » 351
اما دـسیون : یم  هعیـش ، مود  ضارتعا  رد  اهنآ » زا  زاوج  دـنک و  یم  ضارتعا  رکب  یبا  تماما  هب  هعیـش  هچنآ  ناـیب  رد   » اـهنع باوجلا  رکب و 

دیوگ یم  هعیش  و  یفاش ) باتک  رد   ) یضترم دیس  هچنآ  هک  تسا  نآ  نم  دزن  رهاظ  و  میدرک ، رکذ  ًالبق  ار  همطاف ،» هناخ  هب  هلمح   » ثیدح
ینامیـشپ تمادن و  راهظا  راک  نیا  زا  هک  تشاد  قح  مه  رکبوبا  و  نآ ، زا  یـضعب  هکلب  دـنیوگ  یم  اهنآ  هچره  هن  نکل  دـشاب  یم  حـیحص 

تحاران دوخ  هدرک  نیا  زا  دنک و 
هحفص 158} }

رتهب رکبوبا  ینامیـشپ  نیا  سپ  دشاب !! یم  ادـخ  زا  يو  سرت  يو و  نید  ندوب  مکحم  زا  یکاح  يو  ینامیـشپ  تمادـن و  نیا  نکل  دـشاب .
!! يو نعاطم  رد  ات  دور  رامشب  يو  بقانم  وزج  تسا 

، يرجه لاس 13  ثداوح  رد  كولملا » ممالا و  خـیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  هتـشذگ  رد  يربط » ریرج  نب  دمحم  - » 352
تاضق و یماسا  زا  یـشرازگ   » تاقدّـصلا یلع  هلاّمع  هباّتک و  هتاضق و  ءامـسا  رکذ  ناونع  تحت  توریب ، پاچ  هحفص 619 ، مود  دلج  رد 
دعـس و نب  ثیل  زا  وا  ریکب و  نب  هللادبع  نب  ییحی  زا  وا  یلعالادبع و  نب  سنوی  زا  لقن  هب  رکبوبا » نامز  رد  یتایلام  ياسؤر  نارادـباسح و 

. فوع نب  نمحرلادبع  شردپ  زا  وا  نمحرلادبع و  نب  رمع  زا  وا  ناسیک و  نب  حلاص  زا  وا 
مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 360  هتـشذگ  رد  یناربط  یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا ، - 353

وا و  يرصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا   » زا لقن  هب  هرامش 43  ثیدح  هحفص 62  لوا  دلج  یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  مود  پاچ  ریبکلا » مجعملا  »
شردپ زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح   » زا وا  و  ناسیک » نب  حـلاص   » زا وا  و  یّلجب » دواد  نب  ناولع   » زا وا  و  ریفع » نب  دیعـس   » زا

. نمحرلادبع
رد يرجه  لاس 975  هتشذگ  رد  یندم ، یلذاش  يروات  يدنه » یقتم   » ناخ یضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 354

ةرامالا عم  ۀفالخلا  ءاخ »  » فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا » لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلازنک   » مانب دوخ  فورعم  باتک 
 - ءافلخ تفالخ  رد  لوا  باب  لاعفالا  مسق  نم 

هحفص 159} }
. فوع نب  نمحرلادبع  زا  دنس  رکذ  اب  هرامش 14113  ثیدح  هحفص 631  مجنپ  دلج  رد  رکب  یبأ  تفالخ 

مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه  لاس 360  هتـشذگ  رد  یناربط  یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا ، - 355
وا و  يرصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا   » زا لقن  هب  هرامش 43  ثیدح  هحفص 62  لوا  دلج  یبرعلا -  ثارتلا  ءایحا  مود  پاچ  ریبکلا » مجعملا  »

شردپ زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح   » زا وا  و  ناسیک » نب  حـلاص   » زا وا  و  یّلجب » دواد  نب  ناولع   » زا وا  و  ریفع » نب  دیعـس   » زا
. نمحرلادبع

هفیقس زا  یشرازگ   » لوقلا نم  اهیف  يرج  ام  هفیقـسلا و  رکذ  ناونع  تحت  هحفص 18  دلج 1  ۀسایـسلا » ۀمامالا و   » باتک رد  هبیتق  نبا  - 356
تحت توریب  پاچ  هحفـص 137  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  . * يراصنا نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  دنـس  رکذ  اب  نآرد » اهراتفگ  و 
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ممالا خیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 310  هتشذگ  رد  يربط » ریرج  نب  دمحم  «. * » رکبوبا یتموکح  نارود   » رکب یبا  ماّیأ  ناونع 
یلع هلاّمع  هباّتک و  هتاضق و  ءامـسا  رکذ  ناونع  تحت  توریب ، پاچ  هحفص 619 ، مود  دلج  رد  يرجه ، لاس 13  ثداوح  رد  كولملا » و 

نب ییحی  زا  وا  یلعالادبع و  نب  سنوی  زا  لقن  هب  رکبوبا » نامز  رد  یتایلام  ياسؤر  نارادباسح و  تاضق و  یماسا  زا  یشرازگ   » تاقدّصلا
. * فوـع نب  نمحرلادـبع  شردـپ  زا  وا  نمحرلادـبع و  نب  رمع  زا  وا  ناـسیک و  نب  حـلاص  زا  وا  دعـس و  نب  ثیل  زا  وا  ریکب و  نب  هللادـبع 

مجعملا  » مانب دوخ  فورعم  باتک  رد  يرجه  لاس 360  هتشذگ  رد  یناربط  یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  مساقلاوبا ،
هحفص 160}  } ءایحا مود  پاچ  ریبکلا »

ناولع  » زا وا  و  ریفع » نب  دیعس   » زا وا  و  يرصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا   » زا لقن  هب  هرامش 43  ثیدح  هحفص 62  لوا  دلج  یبرعلا -  ثارتلا 
دیدـحلا یبا  نبا  نمحرلادـبع * . شردـپ  زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح   » زا وا  و  ناـسیک » نب  حـلاص   » زا وا  و  یّلجب » دواد  نب 

« دربم  » و دمحا »  » زا و ار  تسه  تیاور  نیا  رد  هچنآ  یمامت  اب  ار  نمحرلادـبع  تدایع  دوخ  حرـش  هحفص 46 و 47  مود  دلج  رد  یلزتعم »
هحفص مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  تسا * . هدرک  لقن  فوع » نب  نمحرلادبع   » زا دوخ  لماک »  » باتک رد 

دوخ حرـش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبا  نبا   » نینچمه تسا * . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دعـس  نب  ثیل  زا  يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب   51
تلالد رکبوبا  هتفگ  نیا  دـسیون : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  و  تسا . هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  هحفص 164  مهدفه  دلج  هغالبلا  جهن  رب 

تسد  ) هناخ رد  ود  نیا  ریغ  ریبز و  و  یلع »  » هک یعقوم  نامه  درک -  همطاف  هناخ  رب  هک  یمادقا  زا  هدش : تیاور  هک  هچنآ  ندوب  حیحص  رب 
نب هللا  یلو  دوخب * !! هن  هداد  دوخ  ریغ  هب  ار  قح  رکبوبا  هک  دراد  بلطم  نیارب  تلالد  نینچمه  و  دنک . یم  دندوب -   9 هدز یفنم  هزرابم  هب 

پاچ ءافخلا » ۀـلازإ   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 1176  هتـشذگ  رد  یفنح  يدـنه  يولهد  زیزعلادـبع  وبأ  يرمع  میحرلادـبع  یلوم 
نینچمه ملسأ * . زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 78  نینیعلا » ةرق   » مانب دوخ  رگید  باتک  رد  نینچمه  هحفص 29 و  مود  دلج  يرجه  روهال 1396 

« نینیعلا ةرق   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 1167  هتشذگ  رد  یفنح  يدنه  يولهد  زیزعلادبع  وبا  يرمع  میحرلادبع  يولوم  نب  هللا  یلو 
. ملسأ زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 78 

نب یلع   » میارب درک  تیاور  دیوگ : هحفص 446  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  - 357
هحفص 161} }

يارب درک  تیاور  تفگ : وا  هک  دـشار » نیدابع   » ام يارب  درک  تیاور  تفگ : وا  هک  دابع » نیدابع   » ام يارب  درک  تیاور  تفگ : هک  ملـسم »
«. سابع نبا   » زا وا  و  هبتع » نب  هللادیبع   » زا وا  و  يوهز »  » ام

. سابع نبا  زا  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  لقن  هب  هحفص 23  دوخ  حرش  مود  دلج  رد  دیدحلا  یبأ  نبا  - 358
هتشذگ رد  ریثک » نبا   » هب فورعم  ینابیش  دحاولادبع  نب  میرکلادبع  نب  دمحم  نب  دمحم  مرکلا ، یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیّدلا  ّزع  - 359

. دنس رکذ  اب  هحفص 327  مود  دلج  رد  لاس 1399  توریب  پاچ  خیراتلا » یف  لماکلا   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 630 
ۀباحّصلا رما  یف  ینیوجلا  یلاعملا  یبأ  مالک  داریا  ناونع  تحت  هحفص 16 و 17  متسیب  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 360

. ینیوج یلاعملا  یبأ  زا  لقن  هب  نآرب » در  هباحص و  روما  رد  ینیوج  یلاعملا  یبا  تاضارتعا  لقن   » هیلع دّرلا  و 
ۀباحّصلا رما  یف  ینیوجلا  یلاعملا  یبأ  مالک  داریا  ناونع  تحت  هحفص 16 و 17  متسیب  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  - 361

مـالک لـقن  زا  سپ  يو  ینیوج ، یلاـعملا  یبأ  زا  لـقن  هب  نآرب » در  هباحـص و  روما  رد  ینیوج  یلاـعملا  یبا  تاـضارتعا  لـقن   » هیلع دّرلا  و 
. دوب بصعتم  رایسب  نایّنس  زا  هک  هتفگ  نینچ  یلاح  رد  ینیوج  دسیون : یم  ینیوج 

هب یهاگن   » هرابخأ نم  فرط  رکذ  ریبز و  نب  هللادبع  ناونع  تحت  هحفص 146  متسیب  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبا  نبا  - » 362
هب ریبز » نب  هللادبع  یگدنز 

هحفص 162} }
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. دسیون یم  يدوعسم  زا  لقن 
هب یهاگن   » هرابخأ نم  فرط  رکذ  ریبز و  نب  هللادبع  ناونع  تحت  هحفص 146  متسیب  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبا  نبا  - » 363

. دسیون یم  يدوعسم  زا  لقن  هب  ریبز » نب  هللادبع  یگدنز 
تحت هحفص 142  ۀیصولا » تابثا   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 346  هتشذگ  رد  يدوعسم  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلا  یبأ  - 364

«. ۀفیقسلا تیاکح   » ناونع
رد یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا   » هب فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیّدلا  ّزع  دـیدحلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  هللا  ۀـبه  نب  دـیمحلادبع  - 365
زا لقن  هب  هحفـص 192  همدراهچ  دلج  يرجه  لاس 1407  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرجه  لاس 655  هتشذگ 

. قاحسا نب  دمحم 
هب مالـسا  زا  لبق  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  زا  یکی  بنیز  رهوش  تنـس ) لها  خیراوت  لقن  هب   ) صاعلا یبأ  - 366

درواین و نامیا  ربمایپ  هب  مالـسا  روهظ  زا  دعب  صاعلا  یبأ  دوب . ربمایپ  رـسمه  نیرتهب  هجیدخ  رهاوخ  رتخد  يو  دوب  هدـمآرد  بنیز  جاودزا 
ناکرشم زا  يدایز  هدع  دندش و  زوریپ  ردب  گنج  رد  ناناملسم  هک  ینامز  دش . مزاع  ربمایپ  اب  گنج  هب  ناکرشم  هورگ  رد  ردب  گنج  رد 

دوخ ءارـسا  يدازآ  يارب  هکم  لها  هک  ینامز  دندروآ . ربمایپ  تمدـخ  ار  يو  دوب . ارـسا  وزج  زین  ربمایپ  داماد  صاعلا  یبا  دـندیدرگ  ریـسا 
( دش یم  دازآ  ریسا  ناناملـسم  قفاوت  اب  دنتخادرپ و  یم  هیدف  مانب  الط و ...  لوپ ، يرادقم  دوخ  ریـسا  يدازآ  لباقم  رد  اهنآ   ) دندومن مادقا 
هب مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  وا  یـسورع  بش  رد  هک  دوب  يدنبندرگ  دوب  هداتـسرف  ربمایپ ) رتخد   ) شرـسمه هک  یـصاعملا  یبأ  هیدف 

زا  دوب . هدرک  هیده  يو 
هحفص 163} }

هدش و تحاران  رایسب  دنبندرگ  ندید  ضحم  هب  دنتشاد ، هجیدخ  هب  تبسن  یصاخ  هقالع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ 
هارمه هب  ار  یصاعملا  یبأ  هدرک و  لوبق  يدوزب  ناناملسم  دیئامن ، دازآ  وا  هیدف  اب  هارمه  ار  ریسا  نیا  دیهاوخ ، یم  رگا  دومرف : ناناملسم  هب 
ضحم هب  هک  هداد  هدعو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دید ) ناناملـسم  زا  ار  تشذگ  نیا  هک  « ) صاعلا یبأ   » دندومن دازآ  دنبندرگ 

ات 192 هحفص 189  مهدراهچ  دلج  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب  درک . دهاوخ  هنیدم  هناور  ار  بنیز  ربمایپ ، رتخد  هکم  هب  ندیسر 
. دینک هعجارم  هحفص 297 و 298  مود  دلج  ماشه  نبا  هریس  هب  نینچمه  و 

لقن تأرج  ینس  ملاع  کی  هک  يروطب  تسا  هدوب  تیـساسح  ياراد  ربخ  نیا  ردقچ  هک  تسا  بلطم  نیا  هدنناسر  بیقن  مالک  نیا  - 367
! دریگن رارق  دیدش  روسناس  دروم  تنس  لها  بتک  رد  ربخ  نیا  هک  تسین  بجعت  ياج  تسا و  هتشادن  ار  ربخ  نیا 

مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه  لاس 691  هتـشذگ  رد  يربط  دمحم  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  دـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  - 368
. دعس نب  ثیل  زا  اهنع  هللا  یضر  ۀمطاف  دلو  رکذ  ناونع : تحت  هحفص 55  لاس 1356  هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  »

تحت هرامش 824  هحفـص 268 -  لوا  دلج  نازیملا » ناسل   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه  لاس 748  هتشذگ  رد  روهـشم  خروم  یبهذ  - 369
(. تنس لها  ثیدح  نیظفاح  زا  « ) یفوک دامح  دمحا  نب  دمحم   » زا لقن  هب  دنس  رکذ  اب  دمحا »  » ناونع

نبا دوخ  هک  تسا  بلطم  دنچ  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هتفگ  دوخ  یفاش  باتک  رد  هد  یضترم  دیس  هک  هچنآ  - 370
هدروآ شحرش  رد  دیدحلا  یبا 

هحفص 164} }
. تسا

«. میراذگ یمن  ياجب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ام  « » ءایبنالا رشاعم  نحن   » ۀیاور بیذکت  - 1
.260 دیدحلا 259/16 -  یبا  نبا  حرش  هب » دینک  هاگن 
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نیمه هک  ارچ  تسین  شا  هتفگ  تحـص  رب  یلیلد  تسین » یثرا  ار  اـم  : » تـفگ ربماـیپ  هـک  رکبوـبا  ياـعدا  لـباقم  رد  هباحـص  توکـس  - 2
. دوب امرفمکح  ثرا  ياعدا  نآ  زا  دعب  كدف و  ندوب  هیده  رب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ياعدا  لباقم : رد  توکس 

.265 دیدحلا 263/16 -  یبا  نبا  حرش  هب  دینک  هاگن 
. دنک یم  نیرفن  يزامن  ره  رد  ار  رکب  یبا  ترضح  نآ  هکنیا  رکب و  یبا  هب  همطاف  نیرفن  - 3

دیدحلا 274/16. یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن 
. تسناد لطاب  ار  ود  نیا  داهش  رکبوبا  هکنیا  كدف و  ندوب  هیده  هب  نمیا  ما  مالسلا و  هیلع  یلع  نداد  تداهش  - 4

دیدحلا 168/16. یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن 
رمع نتخادنا  ناهد  بآ  رمع و  طسوت ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  كدف  نتفرگ  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  رکب  یبا  ندـنادرگرب  - 5

. نآ ندرک  هراپ  كدف و  همان  رد 
دیدحلا 274/16. یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن 

زا ربخ  رکب  یبا  رمع و  هکنیا  دشن و  هدـید  داش  نادـنخ و  زگره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هکنیا  - 6
. دنتشادن وا  تحر 

دیدحلا 280/16. یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن 
هحفص 165} }

در نینچمه  دـنوشن و  رـضاح  يو  زاـمن  رد  رکبوبا  رمع و  هکنآ  اـت  دوش  نفد  بش  رد  هک  دوـمرف  تیـصو  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هکنیا  - 7
دـنراذگن و زامن  شفیرـش  ندـب  رب  ودـنآ  هک  وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـسب  دـهع  وا و  تلحر  زا  لبق  ودـنآ و  تاـقالم  تساوخرد  ندرک 

. دنوشن رضاح  شرازم  رس  رب  نینچمه 
دیدحلا 281/16. یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن 

. دنا هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  زین  هعیـش  زا  ریغ  هک  تسا  نشور  و  دیوگ : یم  هر  یـضترم  دیـس  هک  ارچ  ندیـشک » شتآ   » ثیدح تابثا  - 8
دیدحلا 283/16. یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن 

. سابع نبا  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 57  مود  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 371
. هداتق نبورمع  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 58  مود  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 372

هحفص 166} }

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 
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نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: 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 

http://www.ghaemiyeh.com


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 

http://www.ghaemiyeh.com
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