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ترایز

باتک تاصخشم 

، يربهر مظعم  ماقم  هثعب  نارهت : رـشن :  تاصخـشم  یثدـحم . داوج  ترایز / روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1331 داوج ، یثدحم  هسانـشرس : 
یـسیون تسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر   750 کـباش :  168 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  تاقیقحت 1371 . شزومآ و  تنواـعم 

هرامـش تاـقیقحت  شزومآ و  تنواـعم  يربـهر ، مظعم  ماـقم  هثعب  هدوزفا :  هسانـش  سیونریز . تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  یفیـصوت 
1792988 یلم :  یسانشباتک 

رشان نخس 

نیـسحلادبع همالع  تماما ،  تیالو و  میرح  گرزب  عفادـم  تیب و  لها  قشاـع  راوگرزب و  ققحم  رثا  ریدـغلا ،)  ) میظع دنمـشزرا و  باـتک 
عفد عفر و  قح و  زا  عافد  هب  یخیراـت  عباـنم  ثیدـح و  نآرق و  ساـسا  رب  هک  تسا  هعیـش  ردـقنارگ  رئاـخذ  زا  1390 ق )   - 1320  ) ینیما

كرتس گرزب و  راک  نیا  هک  هتکن  نیا  رواب  یـضعب  يارب  هک  تسا  رادروخرب  قیمع  یـشواک  عبتت و  نانچ  زا  هتخادرپ و  نافلاخم  تاـهبش 
هب باتک  لصا  تسا .  مومع  یهاگآ  راوازـس  هدمآ ،  ریدغلا  رد  هک  يراکتبا  دـنمدوس و  ثحابم  تسا .  راوشد  دـیآرب ، رفن  کی  هدـهع  زا 

میظع هعومجم  هعلاطم  لاجم  ای  هلصوح  تیالو ،  نادنم  هقالع  زا  يرایسب  دیاش  اما  تسا .  هدش  همجرت  مه  یـسراف  هب  تسا و  یبرع  نابز 
تروصب ار ، ریدغلا )  ) رد هدش  ثحب  تاعوضوم  زا  یخرب  هک  دش  نآ  رب  هسـسوم  نیا  ور  نیا  زا  دنـشاب . هتـشادن  ار  ریدغلا  يدـلج  دـنچ  و 

یعون همجرت ،  رب  هوالع  راک ، نیا  رد  دنوش . دنم  هرهب  ضیف ،  همشچ  نیازا  ات  دهد ، رارق  مومع  رایتخا  رد  نیودت و  هصالخ ،  یـشنیزگ و 
هدـنناوخ يارب  رامـشیب ، عبانم  زا  هلاسم  کی  ناوارف  ياـهلقن  ینف و  طوسبم و  ثحاـبم  اـت  تسا ،  هتفر  راـک  هب  یـسیون  هدـیکچ  صیخلت و 

تاقیقحت اه و  هاگدید  یعیش و  فراعم  اب  ار  ع )   ) تیب لها  ناوریپ  تاوزج ،  هلسلس  نیا  هک  تسا  دیما  دشابن . هدننک  هتسخ  نابز  یـسراف 
يوـلع تیـالو  عفادـم  گرزب  نیا  تاـمحز  تامدـخ و  زا  ریدـقت  رد  یماـگ  دزاـس و  رتانـشآ  ریدـغلا )  ) شراگدـنام رثا  رد  ینیما  همـالع 

تنواـعم هللا .  ءاـش  نا  دروآ . مـهارف  ار  ع )   ) بلاـطیبا نـب  یلع  نـینم  ؤـملاریما  نیدــحوملا ،  یلوـم  هصاــخ  تاــیانع  ددرگ و  بوـسحم 
یسراف ياهشهوژپ 

مجرتم راتفگشیپ 

تابـساحم تالوقعم و  يداو  هک  نآ  زا  شیپ  ترایز ،  يداو  تسا .  روزم )  ) و رئاز )  ) ناـیم یبلق  دـنویپ  یفطاـع و  هطبار  یعون  تراـیز ، 
هب تساجک .)؟  : ) دسرپ یمن  رگید  تسیک )؟   ) ترایز دروم  هک  دسانـشب  دنادب و  رگا  رئاز ، تسا .  نورد  هبذج  لد و  يداو  دشاب ، یلقع 

دریگرب هرهب  دبایب ، دسرب ، ات  ددرگ ، یم  ناور  حلاص )  دبع   ) یپ رد  ع )   ) یسوم نوچ  تایح و  بآ  لابند  هب  رضخ  نوچمه  دتفا و  یم  هار 
ندومیپ هب  ار  رئاز  هچ  نآ  دـیوپ . یم  هار  تدارا ،  قشع و  نامرف  هب  رئاز ، ياهماگ  دـهد . یم  نامرف  هک  تسا  لد )   ) اجنیا دوش . بایماک  و 

 ، قوش تسوا .  یبلق  هقالع  ینورد و  ششک  دراد ، یم  او  رطخ  فوخ و  زا  لابقتسا  هیداب و  میب  رفس و  جنر  لمحت  اهتفاسم و  یط  اههار و 
تـسا لد  هدننک  دابآ  قشع ،  تسا .  ناهج  رامعم  ناسنا و  ملعم  قشع ،  دنک . یم  رجاهم )  ) ار نکاس  دشخب و  یم  تکرح  ار  دـکار  ناسنا 
روضح ندید و  قوش  هب  اه  هیداب  اهتـشد و  زا  یتشاد ،  هنیـس  رب  ار  ع )   ) تیب لها  لوسر و  ادخ و  تبحم  غاد  یتقو  دیازفا . یم  ار  لمحت  و 

هـصیصخ نیا ،  و ... يرخ .  یم  ناج  هب  مه  ار  نامرحمان  نادوسح و  تمالم  نالیغم و  راخ  نابایب و  غیت  يرذگ و  یم  بوبحم  رـضحم  رد 
دننادیهـش ناقیدـص و  نادرمکاپ و  نیموصعم و  همئا  لوسر و  ادـخ و  ینید ،  گـنهرف  رد  نیتسار  بوبحم  نیرب و  قوشعم  تسا .  تبحم 
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رادلد قوشعم و  تهج  رد  تکرح  نتفای و  تیخنس  ییوسمه و  یگنرمه و  هب  هک  تسا  یگدادلد  تبحم و  نیمه  و  دنا . تبحم  قیال  هک 
یم مه  تراـیز  هب  دـشاب ، هتـشاد  قوش  قشع و  هک  نآ  تسا .  نآ  یپ  رد  مه  یهارمه  تیعبت و  تعاـط و  دـمآ ، تبحم  رگا  دـماجنا . یم 

بحم تیب و  لـها  ربماـیپ و  رادتـسود  دوش  یم  هنوگچ  تبحم ؟)   ) زا رتراوتـسا  یناـهرب  هچ  دـهاوخ ! یمن  ناـهربو  لـیلد  تراـیز ،  دور .
ترایز تشادن ؟  ناشیوک  زا  ناشن  اپ و  در  ندید  ای  ناشرازم  ترایز  ای  ناشرادید  قوش  دوب و  ادخ  ءایلوا  ادهش و  نیقیدص و  نیحلاص و 

هناخ یتح  قشاع ،  يارب  تسا .  یبلق  یگتـسباو  قشع و  نامجرت  هقالع و  نابز  ترایز ،  تسا .  ناـسنا  ینورد  قوش  ساـسحا  زا  يدومن  ، 
يرهش هداهن و  ماگ  نآ  رب  هک  ینیمز  ای  تسا ،  هتـشذگ  نآ  زا  بوبحم  يزور  هک  يا  هچوک  ای  هدوب  نکاس  نآ  رد  قوشعم  يزور  هک  يا 

ار تفرعم  ترایز ،  رادـید و  يوس ،  رگید  زا  . وس کی  زا  نیا  زیگنا . قوش  ینتـشاد و  تسود  تسا و  بذاج  اـبرلد و  هتـسیز ،  نآ  رد  هک 
ار درـس  دوـجو  زیمآ ، هرطاـخ  ياـضفرد  نتفرگ  رارق  دروآ . یم  يوـنعم  برق  يداـم  برق  دـنک و  یم  رتراد  هـشیر  ار  تـبحم  دـیازفا ، یم 

دوخ تفرگ ،  رارق  یهلا  ءایلوا  تبحم  ورملق  هطیح و  رد  قشع و  رادم  رد  یـسک  یتقو  دزاس . یم  نشور  ار  لد  هناخ  دشخب و  یم  ترارح 
ترایز تسا .  یحور  ياقترا  زاس  هنیمز  رادید ، دوخ  دیماجنا ، ترایز  هب  یتقو  تسا .  نیرفآ  تکرح  رگتیاده و  زاس و  هراچ  تبحم  نیا 
دمحا ماما  یتقو  تسا ،  تیبرت  تخانـش و  زاس  هنیمز  تساهیکاپ ،  اهیراکادف و  زا  ریدـقت  رئاعـش و  میظعت  تساه ،  هوسا  زا  نتفرگ  ماهلا  ، 
شزرا سپ  ( 1 ،) دـشاب هدرک  لیلجت  ملع  ماقمزا  اتدـشون  یم  ار  نآ  بآ  دـیوش و  یم  تسا  هدوب  یعفاـش  هب  قلعتم  هک  ار  ینهاریپ  لـبنح ، 

 ، ترایز دراد . دوخ  ياج  یهلا  تجح  موصعم و  ماما  هاگراب  رب  ندز  هسوب  ناماما و  ایبنا و  زا  هدـنام  ياج  رب  راثآ  میرکت  ربمایپ و  هباحص 
رد ایوگ  دتـسیا ، یم  ماما  ربمایپ و  ای  ادـخ  یلو  ای  دیهـش  کی  دـقرم  راـنک  هک  نآ  تسا .  ندرک  هضرع  نازیم )   ) رب ندز و  کـحمار  دوخ 

ياوشیپ کی  روضح  هب  نتـشادرب و  ار  لد  دـهدیم . ناشن  ار  تلیـضف )  تماق   ) و قح )  يامیـس   ) هک تسا  هداتـسیا  دـق  مامت  يا  هنیآ  ربارب 
ياپ اب  رازم ، رادید  هب  و   ، ندرک ادخ  تجح  میلـست  نت ،)  عوضخ   ) و بلق )  عوشخ   ) اب هناقـشاع ،  رادید  کی  رد  ار  قوش  ندوب ،  موصعم 

ینیماضم هکلب  هنارعاش ،  يریباعت  هن  اهنیا  ندیـسر .  دـنویپ  جوا  هب  نتـسشن و  نافرع  جوم  رب  ندرک و  زاورپ  قشع  لاـب  اـب  ندرپس و  هر  لد 
 ( لاق  ) زا قوش ،  کشا و  ناوراک  رد  قوش و  لمحم  رب  هتـسشن  رئاز ، دـبای و  یم  ققحت  دـشاب ، هقحب )  اـفراع   ) رگا تراـیز ،  رد  هک  تسا 

تدارا رب  یقدص  دـهاش  ترایز ،  ناج .)   ) تبیغ تسا و  نت )   ) روضح ترایز ،  هنوگنیا  زج  هنرگو ،  دـسر . یم  لاح )   ) هب درذـگ و  یم 
دور و یم  یناـسک  هچ  رادـید  هب  تسا و  هتـسباو  اـجک  هب  هک  تسا ،  رئاز  یگنهرف )  حاـنج   ) و یـسایس )  طـخ   ) ناـشن یتـح  و ... تـسا . 

يوس هب  يا  هرجنپ  ندوشگ  اهیکاپ و  يوس  هب  یهار  ندـیزگرب  ناهانگ و  اهیدـب و  زا  هبوت  حور و  تراهط  زاس  هنیمز  و ... تسا .  ییاـجک 
ناضرغم زیواتسد  هتـسویپ  هک  یتاعوضومزا  یکی  تسا .  ینید )  گنهرف   ) ءزج تسا و  ناماما  ادخ و  لوسر  میلعت  ترایز ،)  همانرب  . ) رون

همئا و روبق  ترایز  ات  دنا  هدیشوک  نانآ  تسا .  ترایز )   ) هلاسم تسا ،  هدوب  هعیـش  هب  نتخات  يارب  تیباهو )   ) هژیو هب  هعیـش ،  نانمـشد  و 
كرـشم ار  ع )   ) تیب لها  ناوریپ  رذـگهر ، نیا  زا  دـننک و  یفرعم  كرـش  تعدـب و  ار  نیموصعم  دـقرم  رانک  عرـضت  اعد و  نید و  ءایلوا 

يراتفر هریـس  هب  دانتـسا  تنـس و  لها  دوخ  ناوارف  تایاور  ددـعتم و  عباـنم  هب  هیکت  اـب  ریدـغلا ،)  ) رد ینیما  همـالع  موحرم  دـننک . دادـملق 
و هیمیت )  نبا   ) صخالاب نویباهو ،  ياهاعدا  ندوب  هیاپ  یب  ات  تسا  هدیـشوک  ترایز ،)   ) هب تبـسن  نانآ  ياملع  هعبرا و  بهاذـم  ناـگرزب 
دشاب و كرش  روبق ، ترایز  كربتم و  عاقب  رهطم و  ياهمرح  ترایز  هب  نتفر  رگا  هک  دریگب  هجیتن  دنک و  تابثا  ار  یمیـصق )   ) شدرگاش

دندوب كرشم  نونکات  هباحص  نامز  زا  مالسا ،  خیرات  لوطرد  هناگراهچ  بهاذم  همئا  هباحص و  نیملـسم و  همه  سپ  راگزاساندیحوت ، اب 
 ( ةرهاطلا ةرتعلا  دـهاشم  ةرایز   ) ثحبم زا  هدـش  هصالخ  يا  همجرت  هوزج ،  نیا  ياوتحم  تسا ....!  هدوب  صلاخ  ناملـسم  هیمیت  نبا  اـهنت  و 

هداس و ینابز  اب  باتک  میهافم  هئارا  راصتخا و  رب  اـنب  نوچ  زین  اـج  نیا  رد  تسا .  هدـمآ  ات 207  زا ص 86  ریدغلا )  ) دلج 5 رد  هک  تسا 
هک تسا  دـیما  میدیـشوپ .  مشچ  دـیماجنا ، یم  هوزج  ندـش  مجح  رپ  هب  هک  هچ  نآ  زا  تسا ،  هدوب  نابز  یـسراف  ناوج و  لسن  يارب  ناور 

يوزرآ اب  دشاب . شخبرمث  دـیفم و  ریدـغلا ، باتک  رد  ینیما  همالع  میظع  راک  هب  هعلاطم  لهاو  ناناوج  ییانـشآ  رد  زین ، کچوک  ماگ  نیا 
هب ار  همه  دـیناجنگ و  يا  هکرب  رد  ار  ییایرد  ریدـغلا ، فیلات  اب  هک  ع )   ) نینم ؤملاریما  هتفیـش  تیالو و  ییادـف  دـنلب  حور  يارب  هبترم  ولع 
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دنفسا 75 یثدحم  داوج  مق -  دناوخارف . تیالو  همشچرد  ناج  نتخاس  باریس 

هشیر یب  ياهتعدب 

ای یماما  ای  يربمایپ  هدنرادرب  رد  هک  ار  ییاهرازم  هک  تسا  هدوب  يراج  نیا  رب  هریـس  نیعبات  نیتسخن و  هباحـص  نامز  زا  مالـسا ،  ردـص  زا 
همه تسا .  هدوب  ترایز  دروم  اهنآ  همه  زا  رتشیپ  ص )   ) مرکا ربمایپ  رهطم  ربق  دـنک . ترایز  تسا ،  نید  ناـگرزب  ادـخ و  ءاـیلوا  زا  یکی 
لوبق ار  اهنآ  ترایز  هلیـسو  هب  ادـخ  هب  برقت  اهنآ و  هب  نتـسج  لـسوتو  كربت  روبق و  نیا  دزن  ندـناوخاعد  زاـمن و  یمالـسا ،  ياـه  هقرف 
هرخس هب  ار  اهنیا  همه  دمآ و  دیدپ  ( 2  () هیمیت نبا   ) هک نآ  ات  دنا . هتـشاد  رظن  قافتا  هلاسم  نیا  رد  یبهذم ،  ياهتوافت  همه  اب  دنا و  هتـشاد 

يو بدا !  زا  رود  هناخاتـسگ و  رادشین و  هدـنزگ و  ینابز  اب  مه  نآ  دومن ، تفلاخم  درک و  راکنا  ار  رمتـسم  يراج و  تنـس  نآ  تفرگ و 
. دـناوخن هتـسکش  ار  شزامن  دـیاب  رئاز  رفاـسم  تسا و  تیـصعم  رفـس  رفـس ، نیا  تسا و  مارح  ص )   ) ربماـیپ تراـیز  هب  نتفر  هک  داد  اوتف 

فیلاتاب ار  وا  ءارآ  دنتـشون و  اهباتک  دنتفگ و  اهنخـس  وا  در  رد  تدشب  دنتـساخرب و  وا  اب  تفلاخم  هب  يو  ناگتـسب  شرـصع و  مه  ياملع 
رب ربمایپ ، ربق  ترایز  هرابرد  نانآ  زا  یتاءاتفتـسا  خـساپ  رد  دـنداد و  اوتف  وا  رفک  هب  زین  ماـش  لـها  دـندرک . هناـملاع  دـقن  ییاـهبنارگ  راـثآ 

تشاد رذحرب  ییاهاوتف  نینچ  زا  ار  هیمیت  نبا  دیاب  هک  دندرک  راهظا  دندرک و  دیکات  هلاسم  ندوب  یعامتجا  شندوب و  تنس  نآ و  تلیـضف 
هک دوب  یبهذ )   ) وا نارصاعم  هلمج  زا  ( 3 .) دنتفین وا  لابند  مدرم  ات  دنناسانشب ، مدرم  هب  ار  وا  دننک و  شا  ینادنز  تشادن ،  رب  تسد  رگا  و 

نوچ هک  نانآ  نتفر  تسد  زا  رب  هودنا ،  سوسفا و  ( )... 4  : ) تشاگن نینچ  وا  هب  باطخ  یلصفم  همانرد  درک و  یهن  یهارمگ  نیا  زا  ار  وا 
ینیب و یم  تردارب  مشچ  رد  ار  راـخ  یک  اـت  مدـمه ...  يردارب  لـالح و  مـهرد  کـی  زا  غـیرد  دـندوب ! تاریخ  هـنیجنگ  تیادـه و  غارچ 

ربمایپ هک  نآ  اب  ؟  ینارگید بویع  یپ  رد  ییوگ و  یم  دـب  اـملع  زا  ییاتـس و  یم  ار  دوخ  دـنچ  اـت  ؟  ینیب یمن  شیوخ  مشچ  رد  ار  تخرد 
هک یتایرفک  رد  یفرحرپ  ییوگرپ و  همه  نیا  دـنچ  ات  رادرب . تسد  اـم  زاادـخ  هب  ار  وت  درم ! يا  دـینک ... داـی  یکین  هب  ار  ناـگدرم  دومرف :
 ... یتسویپ نانآ  هب  وت  هک  دندوب  ردارب  ود  مزح  نبا  نابز  جاجح و  ریـشمش  ؟  ناکین ناحلاص و  هب  ییوگدب  دنچ  ات  دـنک ؟ یم  روک  ار  اهلد 

ای وت  ناوریپ  رتشیب  دننید . یب  داوس و  مک  هک  نانآ  صوصخب  دـنا ، هتفرگ  رارق  ینیدـیب  ضرعم  رد  دـنا و  هداتفا  وت  یپ  رد  هک  نانآ  رب  ياو 
اب ینمـشد  ناگدنب و  ریقحت  ناکین و  زا  ییوگدب  ییاتـسدوخ و  دنچ  ات  نالد .  هداس  ای  نارگ  هلیح  ای  دنا  ندوک  نافاب  غورد  ای  نادرخ  مک 

تقو ایآ  ینک ....؟  یم  لیوات  ای  فیعـضت  ار  نیحیحـص  ثیداحا  ییاتـس و  یم  حیحـص  ثیداحا  زا  شیب  ار  دوخ  نخـس  یک  ات  نادهاز ؟ 
 ، يریگب شوگ  هب  ارم  دنپ  ای  یشاب ،  گرم  دای  هب  منک  یمن  رکف  دنچره  تسا .  روگ  بل  وت  ياپ  ؟  ینک هبوت  يدرگزاب و  هک  هدیـسرن  نآ 

ییوگ ازسان  ارم  اراکشآ  هک  میـضار  نیا  هب  نم  ینک ...  ضقن  باتک ،  دلج  دنچ  اب  ارم  هتـشون  هحفـص  دنچ  نیا  هک  دیـشوک  یهاوخ  هکلب 
نآرق و زا  رود  هک  ار  وا  ءارآ  دنتخات و  شیاهتعدـب  وا و  رب  وس  نآ  وس و  نیا  زا  زین  نارگید  ( 5  !...() يریگ هرهب  منخس  زا  ناهن ،  رد  یلو 
لام و دشاب ، هیمیت  نبا  دیاقع  وریپ  سک  ره  : ) دندروآرب دایرف  نینچ  وا  هیلع  قشمد ،  رد  دندرمـش و  تعدب  دوب ، سایق  عامجا و  ثیدح و 
هب ار  یناسک  ینرق  ره  رد  هتـسویپ  دنوادخ  دنام . رادیاپ  تشگ و  نشور  قح  تفر و  نیب  زا  اهتعدـب  نآ  هجیتن  رد  ( 6  .() تسا رده  شناج 
 ، قح نشور  هار  دننک و  دوبان  اوسر و  ار  هدمآ  دیدپ  ياهتلالـض  نآ  يوق ،  لیالد  اب  ات  درامگ ، یم  یهارمگ  لطاب و  ندودز  قح و  يرای 

هارمگ هب  هک  دروآ  هصرع  هب  يرگید  لهج  هداز  راگزور ، مه  زاب  اـما  دوش . هتـشاد  گرزب  یهلا ،  رئاعـش  ددرگ و  راومه  ناگدـنیوپ  يارب 
داهن هیمیت  نبا  ماگ  ياج  ماگ  هک  دش  ادیپ  عارصلا )   ) فلوم ( 7  () یمیصق  ، ) متسیب نرق  رد  دزادرپب . ادخ  هار  زا  نتشادزاب  مدرم و  نتخاس 
روبق رانک  زامن  اعد و  لـسوت ،  تراـیز ،  لـیبق  زا  ییاـهراک  درک و  بوسنم  دادـترا  رفک و  هب  ار  شناـفلاخم  تخادرپ و  مدرم  ياوغا  هب  و 

 ، تسناد مالسا  زا  جراخ  نوعلم و  اهراک  نیا  رطاخ  هب  ار  نایعیش  تسناد و  هعیش  ياهتفآ  زا  ار  نتـساوخ  تعافـش  نتـسج و  كربت  رهطم ،
هک یقشع  نآ  مدید و  ناشناماما  هرابرد  هعیش  زا  هک  يولغ  نیا  اب  دسیون : یم  ییاج  رد  ثحب .  بدا  مالک و  تفع  زا  رود  ینابزاب  مه  نآ 

زاین و رذن و  دنیآ و  یم  اهنآ  ترایز  هب  اجره  زا  دنزاس و  یم  ار  اهمرح  دنتسرپ ، یم  ار  روبق  نینوفدم  اهربق و  دنراد ، شنادنزرف  یلع و  هب 
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و ( 8  .) ناتـسرپاتکی يادخ  يارب  هن  دنزاس ، یم  روبق  نیا  صوصخم  ار  دوخ  عوشخ  عوضخ و  همه  دننک و  یم  اهنآ  راثن  کشا ،  ینابرق و 
ربـق و دوـخ  ندـید  تـسین .  کـیدزن  رود و  ناـیم  یقرف  ص )   ) مرکا ربماـیپ  رب  مالـس  دورد و  لـثم  عورـشم  ياـهراک  رد  دـسیون : یم  زین 
وا و هب  نامیا  رد  تلیـضف  درادـن ، یتلیـضف  تایح ،  لاح  رد  مه  ربماـیپ  دوخ  ندـید  یتح  هکلب  یباوث .  هن  دراد ، یتلیـضف  هن  نآ  ياـهگنس 

راکشآ نیتسخن  ناناملسم  هریس  زا  نیا  دنک و  تابثا  یتلیضف  ترـضح ،  نآ  ربق  ترایز  يارب  دناوت  یمن  یناملـسم  چیه  تسوا .  زا  يوریپ 
وا مالک  رد  یتسار  قدص و  زا  یناشن  دبال  هک  درادنپب  ترایز ،  در  رد  وا  تدح  تدـش و  همه  نیا  زا  مرتحم  هدـنناوخ  دـیاش  ( 9  ...) تسا
هک باهولادبع  نب  دمحم  نامز  ات  هیمیت  نبا  راگزور  متـشه و  نرق  زا  هتـشذگ ،  نورق  رد  یمالـسا  بهاذم  ناگرزب  هک  یلاح  رد  تسه . 
زا رود  ياه  هشیدنا  نآ  ناوریپ  رفک  هب  هدرک و  در  ار  اه  هتفاب  اه و  هطـسفس  نیا  رـضاح ، نامز  ات  درک ، هدـنز  هرابود  ار  هنهک  ياهفرح  نآ 

تسا دقتعم  تنس  نآرق و  لوسر و  ادخ و  هب  هک  یناملسم  هتسیاش  هنابدا  یب  دنت و  هجهل  نحل و  هنوگنیا  دنا . هدرک  مکح  ناناملـسم  هریس 
 ، تایح لاح  رد  ار  ادخ  لوسر  ندید  ای  گنـس  کی  رادید  دناوت  یم  ناملـسم  کی  ایآ  تسا .  یمالـسا  بدا  قالخا و  زا  رود  تسین و  ، 
ار نخـس  نیا  دسانـشن و  یتمارک  شزرا و  چـیه  گرم ،  زا  سپ  اـی  ندوب  هدـنز  لاـح  رد  هچ  وا  تراـیز  يارب  هک  نآ  اـی  دـننادب ، ناـسکی 

دنرامش یم  گرزب  ار  ناشناربهر  ناگرزب و  ترایز  يرشب ،  عماوج  اهتلم و  همه  هک  نیا  هن  رگم  دنزب ؟ راج  نانم  ؤم  ماع  ءالم  رد  اراکشآ 
یم تراـیز  قاتـشم  مه  نارگید  تمارک ،  شزرا و  نیمه  رطاـخ  هـب  دـنناد و  یم  راـختفا  رئاز ، يارب  هتـسناد و  فرـش  تلیـضف و  ار  نآ  و 

یتـقو دـنداد . یم  رارق  كربـت  مارتـحا و  دروـم  ار  ناـشناگرزب  هدوـب و  جـیار  اـه  هرود  اهلـسن و  عـماوج و  همه  ناـیم  هریـس ،  نیا  دـنوش ؟
(10 .) دنـسوبب ار  شتـسد  دـنهد و  مالـس  وا  هب  اـت  دندیـشک  یم  فـص  مدرم  تـفر ،  یم  دجـسم  هـب  يافوتم 218 )  ) یقـشمد يالعالادبع 
وا تسد  دش و  یم  یلاخ  فاطم  تفر ،  یم  مارحلادجـسم  هب  یتقو  يافوتم 471 )  ) مارحلا دجسم  خیش  یناجنز ،  یلع  نب  دعـس  مساقلاوبا 

يرهش ره  هب  يافوتم 476 )  ) يزاریش یلع  نب  میهاربا  قاحـساوبا  ( 11 .) دنتـسج یم  كربت  نآ  هب  دندیـسوب و  یم  دوسالارجح  زا  شیب  ار 
زا دندیشک و  یم  وا  باکر  هب  تسد  دنتسج و  یم  كربت  وا  هب  دندمآ و  یم  لابقتـسا  هب  ناشنادنزرف  اهنز و  اب  اج  نآ  مدرم  تشذگ ،  یم 
یم ار  شرـس  تسد و  هتفر ،  شرـضحم  هب  نارگید  اـهقف و  ياـفوتم 476 ،)  ) یلبنح رفعجوبا  ( 12 .) دنتـشاد یم  رب  وا  رتسا  مس  ریز  كاـخ 
درگ هک  تیعمج  ترثک  زا  دمآ ، یم  عماج  دجسم  هب  هعمج  زور  یتقو  رـصم  رد  يافوتم 600 )  ) یلبنح یسدقم  ینغلادبع  ( 13 .) دندیسوب
رود ییاتسوررد  يافوتم 635 )  ) یلبنح هللادبع  نب  میرکلادبع  ( 14 .) دورب هار  تسناوت  یمن  دنتـسج ، یم  كربت  وا  هب  دندش و  یم  عمج  وا 

 ، تشذگرد زاریشرد  نوچ  يافوتم 832 )  ) دمحم نب  دـمحم  يرزج  دـنتفر . یم  وا  دزن  كربت  ترایز و  يارب  مدرم  تسیز ،  یم  مدرم  زا 
هب شتـسد  هک  یـسک  و  دنوش . كربتم  ات  دـندرک  یم  سمل  دندیـسوب و  یم  دندیـشک و  شود  رب  ماوع  صاوخ و  ناگرزب و  ار  شا  هزانج 

یبرغم هللادبع  نب  دوعـسم  خیـش  هب  قشمد  مدرم  ( 15 .) دـندوب هتـسج  كربت  هزانج  هب  هک  تسج  یم  كربت  یناسک  هب  دیـسر ، یمن  توبات 
اعد نم  قح  رد  يو  دیوگ : یم  يزغ  مجن  دندیسوب . یم  ار  شناتسد  دنتـسج و  یم  كربت  وا  هب  دنتـشاد و  يرایـسب  داقتعا  يافوتم 985 ) )

تانئاک و رورس  هرابرد  دشاب ، نینچ  دارفا  نیا  هرابرد  یتقو  ( 16  .) مبای یم  ار  وا  ياعد  تکرب  نونکات  نم  دیشک و  مرـس  رب  تسد  درک و 
رازه داتفه  مدحبص  ره  دننک و  یم  ترایز  ار  شفیرـش  ربقاهنامـسآ  ناگتـشرف  زور ، ره  هک  یـسک  تشادنپ ،  یهاوخ  هچ  مدآ  دالوا  رخف 

هزادـنا ناـمه  دـنور و  یم  ـالاب  نامـسآ  هـب  بورغ  دنتـسرف ، یم  دورد  وا  رب  دـنخرچ و  یم  ترـضح  نآ  ربـق  درگ  هدـمآ و  دورف  هکئـالم 
یمیصق و دساف  رظن  نایم  تسا  توافت  رایسب  هچ  و  ( 17 .) زیخاتسر نامز  ات  دننک ، یم  ار  راک  نامه  هدمآ ،  اه  نآ  ياج  هب  رگید  ناگتشرف 
هب دـسر  هچ  ات  تسا ،  حـلاص  ناگدرم  زا  یخرب  هب  كربت  ینید ،  تنـس  هتـشذگ و  ناـحلاص  هریـس  هک :  یکبـس  نیدـلا  یقت  خیـش  نخس 
ات ار  ادخ  لوسر  ماقم  هتفگ و  تسردان  یفرح  تسا ،  ناملـسم  رگید  ياه  هدرم  لثم  ناربمایپ  روبق  دوش  یعدـم  هک  یـسک   ! یهلا ناربمایپ 

نیارد یمیـصق  هک  تسا  نیا  گرزب  درد  یتـشز و  ( 18  .) تسا یعطق  راکـشآ و  يرفک  نیا  تسا و  هدروآ  نییاـپ  رگید  ناناملـسم  هبترم 
یمیصق و اهنت  نامز  لوط  رد  ایوگ  درادنپ و  یم  هیلوا  ناناملـسم  هریـس  ءزج  ار  دوخ  ياهیهارمگ  اهتعدب و  تسا و  هیمیت  نبا  وریپ  اه  هتفاب 
زا هک  دناد  یم  ناناملسم  همه  دزن  رفک  دادترا و  ار  اه  نآ  دزن  اعد  روبق و  ترایز  وا  ! دنا هدرک  لمع  نیملـسم  هریـس  هب  هیمیت  نبا  شداتـسا 

زا 25ترایز هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ هب  هک  دنناد  یم  یناربمایپ  ار  شنادنزرف  یلع و  نایعیـش ،  هک  دـنک  یم  اعدا  هتفرگ و  همـشچرس  شنادـنزرف  یلع و  هرابرد  هعیـش  ولغ 
کنیا تسا .  هتخادرپ  هتخاس و  هعیش  همئاو  هعیش  دض  رب  ار  نآ  يوما  ره  هک  تسا  يا  هنیک  ینمشد و  درواتـسد  اهنیا  همه  دوش . یم  یحو 

ناگدنناوخ امش  میدقت  ص )   ) مرکا ربمایپ  ترایز  هب  تبسن  رضاح ، رصع  ات  نیعبات  هیلوا و  هباحـص  نارود  زا  ار ، نیتسخن  ناناملـسم  هریس 
. دوش مامت  تجح  ات  مینک ،  یم 

 ( ص  ) ربمایپ ترایز  هب  قیوشت 

تلیـضف و و  ص )   ) ادـخ لوسر  ربق  ترایز  هب  طوبرم  ثیداحا  لقن  هب  نافل ،  ؤم  زا  یناوارف  هعومجم  نینچمه  ناـیوار ،  زا  يرایـسب  عمج 
ارم ربق  سک  ره   - 1 هلمج :  زا  تسا .  هدش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ینوگانوگ  ياهترابع  اب  ثیداحا ،  هنوگنیا  دـنا . هتخادرپ  نآ  باوث 

، دشاب هتـشادن  يا  هزیگنا  دصق و  نم  ترایز  زج  دیآ و  نم  ترایز  هب  سکره   - 2 ( 19  .) تسا بجاو  وا  يارب  نم  تعافـش  دنک ، ترایز 
یـسک نوچمه  دنک ، ترایز  ارم  ربق  نم  تافو  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  جـح  سکره   - 3 ( 20  .) مشاب وا  عیفـش  تمایق  زور  هک  تسا  نم  رب 
تـسا هدرک  افج  نم  رب  دنکن ، ترایز  ارم  یلو  دور ، جـح  ترایز  هب  سک  ره   - 4 ( 21  .) تسا هدرک  رادـید  ارم  متایح  لاح  رد  هک  تسا 

 ( هنیدـم هکم و   ) مرح ود  زا  یکی  رد  سکره  دوب و  مهاوـخ  دـهاش  عیفـش و  وا  يارب  دـنک ، تراـیز  ارم ) اـی :  ) ارم ربـق  سکره   - 5 ( 22 .)
رد هک  تسا  ناـنچ  دـنک ، تراـیز  ارم  مگرم  زا  سپ  سکره   - 6 ( 23 .) دزیگنا یم  رب  ناـنمیا  هرمز  رد  ار  وا  تماـیق  زور  دـنوادخ  دریمب ،
جح سکره   - 7 ( 24 .) دوش یم  هتخیگنارب  نانمیا  ءزج  تمایق  رد  درذگرد ، مرح  ود  زا  یکی  رد  سکره  تسا و  هدرک  ترایز  ارم  متایح 

 ، تابجاو هرابرد  وا  زا  دنوادخ  دتـسرف ، دورد  نم  رب  سدقملا  تیب  رد  دنک و  تکرـش  یگنج  رد  دـنک و  ترایز  ارم  ربق  درازگ و  بجاو 
ارم هکره  تسا و  هدرک  رادـید  ارم  تاـیح ،  لاـح  رد  اـیوگ  دـیآ ، نم  تراـیز  هب  نم ،  توف  زا  سپ  سکره   - 8 ( 25 .) دـنک یمن  لا  ؤس 
ادخ باسح  هب  ار  ترایز  نیا  دنک و  ترایز  هنیدـم  رد  ارم  سکره  - 9 ( 26 .) دوب مهاوخ  وا  دهاش  عیفـش و  تمایق ،  زور  رد  دنک ، ترایز 

یمتح بجاو و  وا  يارب  نم  تعافـش  تمایق  زور  دـیآ ، هنیدـم  هب  نم  ترایز  دـصق  هب  سکره   - 10 ( 27 .) دوب مهاوخ  وا  عیفـش  دراذگب ،
دجسم رد  سپس  دیآ ، هکم  هب  جح ،  دصق  هب  هک  یسک   - 11 ( 28 .) دوش یم  هتخیگنارب  نمیا  دریمب ، مرح  ود  زا  یکی  رد  سکره  تسا و 

مالـس نم  رب  دـیآ و  نم  ترایز  هب  متاـفو  زا  سپ  سکره   - 12 ( 29 .) دوش یم  هتـشون  هدش  هتفریذپ  جح  ود  وا  يارب  دـنک ، دـصق  ارم  نم 
شا هناخ  رد  سکره  دنهد و  یم  مالس  وا  رب  همه  دننک و  یم  ترایزار  وا  ناگتـشرفزا  رفن  هد  داد و  مهاوخ  ار  شخـساپ  راب  هد  نم  دهد ،

هنیدم دراو  دیوگ : یم  ءالع  هب  دمحم  هللادبعوبا   - 13 ( 30  .) مهد مالس  وا  رب  ات  دنادرگ  یم  رب  نم  هبار  محور  دنوادخ  دهد ، مالس  نم  رب 
لوسر ای  متفگ :  و  زین . هفیلخ  ود  رب  مداد و  مالـس  وا  رب  هدرک  ترایز  ار  ربمایپ  ربق  دوب . هدـش  هریچ  نم  رب  یگنـسرگ  هک  یلاح  رد  مدـش ، 

ارم باوخ  هاگ  نآ  متسه .  وت  نامهم  بشما  نم  دناد و  یمن  یـسک  دنوادخ  زج  ار  ما  یگنـسرگ  یتسدیهت و  هک  یلاح  رد  ما ،  هدمآ  هللا ! 
متـسد رد  نان  رگید  مین  مدـش  رادـیب  هک  باوخ  زا  مدروخ .  ار  نآ  فصن  دیـشخب . نم  هب  ینان  هدرگ  هک  مدـید  ار  ربمایپ  باوخ  رد  دوبر .

هب ناطیش  نوچ  تسا ،  هدید  قح  هب  ارم  دنیبب ، باوخ  رد  ارم  سکره  تسا :  هدومرف  هک  دش  تباث  میارب  ربمایپ  مالک  یتسرد  نینچنیا  دوب .
دوش و هدیزرمآ  هک  نآ  رگم  دنک ، ترایز  ارم  ربق  هک  تسین  سک  چیه  هللادبعوبا !  يا  هک :  دیـسر  ییادـن  سپـس  دـیآ ، یمن  رد  نم  هفایق 

(31 .) دیآ لئان  متعافش  هب  تمایق  يادرف 

هناگراهچ بهاذم  نایاوشیپ  نخس 

تسا هجوت  لباق  نانآ  مالک  هک  دنا  هتفگ  ینانخـس  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  نونکات ،  زابرید  زا   ( ص  ) مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  نوماریپ 
هلمج زا  زورما ، يافوتم 403 :)  ) یعفاش یناجرج  یمیلح  نسح  نب  نیسح   - 1 ( 32  :) میروآ یم  ار  ایوگ  نشور و  نانخس  نیا  زا  یخرب  . 
تسا بحتسم  يافوتم 425 :)  ) یعفاش یلماحم  دمحم  نب  دمحا   - 2 ( 33  .) تسوا ترایز  مرکا ،  ربمایپ ، تشادیمارگ  هب  طوبرم  ياهراک 
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(: يافوتم 450  ) يربط هللادبع  نب  رهاط  یـضاق   - 3 ( 34 .) دنک ترایز  ار  ص )   ) ربمایپ ربق  دـش ، غراف  هکمرد  جـح  لامعا  زا  یتقو  یجاح 
تسرپرس يافوتم 450 :)  ) يدرواـم نسحلاوبا   - 4 دـنک . ترایز  ار  ص )   ) ربمایپ هرمع ،  جـح و  ماجنا  زا  سپ  یجاح  هک  تسا  بحتـسم 

شاداپ زین  دنوادخ  ات  دننک ، ترایز  ار  ص )   ) ادخ لوسر  ربق  ات  دنادرگرب  هنیدم  هار  زا  ار  نارئاز  دیاب  جـح ،  زا  تشگزاب  ماگنه  جاجح ، 
زا هچرگ  نیا  تسوا .  تعاـط  قوقح  يادا  مارتـحا و  تیاـعر  يارب  نیا  دـنک ، عمج  ناـنآ  يارب  ار  هللا  لوسر  ربـق  تراـیز  هللا و  تیب  جـح 
(: يافوتم 476  ) یعفاش يزاریش  قاحساوبا   - 5 ( 35  .) تسا جاجح  هدیدنـسپ  ياهراک  زا  نید و  تابحتـسم  زا  یلو  تسین ،  جح  تابجاو 

تـسا یتنـس  ص )   ) ربمایپ ربق  ترایز  يافوتم 544 :)  ) یکلام ضاـیع  یـضاق   - 6 ( 36  .) تسا بحتـسم  ص )   ) ادـخ لوسر  ربق  تراـیز 
لیعامـسا هیقف  تسا :  هتفگ  عوضوم ،  نیا  ثیداحا  زا  يدادـعت  لقن  زا  سپ  يو  تسا .  هدـش  قیوشت  نآ  هب  هک  تسا  یتلیـضف  یعامجا و 

 ( ص  ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  زامن  گنهآ  هنیدم و  ترایز  دور ، یم  جـح  هب  هک  یـسک  نو  ؤش  هلمج  زا  هراومه  تسا :  هتفگ  میهاربا  نب 
تسا و هداهن  یم  ماگ  هدیشک و  یم  تسد  هتسشن و  یم  ترـضح  نآ  هک  ییاج  وا و  دقرم  ربنم و  ربمایپ و  مرح  ندید  هب  كربتزین  تسا و 
زا یناسک  ربق  هب  نتـسج  كربت  ندـید و  زین  دروآ و  یم  یحو  ربمایپ  رب  اج  نآ  رد  لیئربج  هک  يا  هناـخ  داد و  یم  هیکت  نآ  هب  هک  ینوتس 

دمحم  - 7 ( 37  .) تسا رظن  دروم  اهنیا  همه  دـنا . هدـمآ  شرادـید  هب  هدرک و  داـبآ  ار  مرح  دجـسم و  نیا  هک  مالـسا  ناـیاوشیپ  هباـحص و 
یقاب یلامعا  رگید  دیـسر ، نایاپ  هب  هدـش  نایب  نید  رد  هک  يوحن  هب  وت  هرمع  جـح و  هاگ  ره  يافوتم 612 :)  ) یکلام ءاطع  نب  میرکلادـبع 

عیقب و هب  نتفر  شهارمه و  ود  هب  مالـس  شدـقرم و  رانک  رد  اـعد  وا و  رب  نداد  مالـس  و  ص )   ) ربماـیپ دجـسم  هب  نتفر  رگم  تسا  هدـنامن 
كرت ار  اهنیا  تسین  هتـسیاش  دـناوتب ، هک  یـسک  ربماـیپ . دجـسم  رد  ندـناوخ  زاـمن  تساـج و  نآ  رد  هک  ینیعباـت  هباحـص و  روبق  تراـیز 
هدوشگ ص )   ) مرکا ربمایپ  ربق  ترایز  هرابرد  یلصف  يو  يافوتم 616 :)  ) یلبنح يرماس  هللادبع  نب  دمحم  هنینس ،  یبا  نبا   - 8 ( 38 .) دنک

مالس تیفیک  ترایز و  بادآ  سپس  دنک . لسغ  نآ  هب  دورو  يارب  تسا  بحتسم  دوش ، یم  دراو  هنیدم  هب  هک  یسک  تسا :  هتفگ  تسا و 
یلصف يو  يافوتم 620 )  ) یلبنح یسدقم  دمحا  نب  هللادبع  نیدلا  قفوم  همادق ،  نبا  - 9 ( 39  .) تسا هدرک  نایب  ار  عادو  اعد و  ربمایپ و  رب 

هدرک لقن  ترـضح  نآ  ترایز  هرابرد  ار  رمع ) نبا   ) فورعم ثیدـح  ود  هدوشگ و  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  نوماریپ  دوخ  باـتک  رد 
ترایز مزمز و  بآ  ندیشون  تسا  بحتسم  جح ،  زا  تغارف  زا  سپ  دودح 677 :) يافوتم   ) یعفاش يوون  نیدلا  ییحم   - 10 ( 40  .) تسا

هکم زا  ناگدـننک  هرمع  جاـجح و  هاـگره  يافوتم 710 :)  ) یفنح یجورـس  دـمحا  سابعلاوبا  یـضاق   - 11 ( 41  (.) ص  ) ادـخ لوسر  ربـق 
ماما  - 12 ( 42  .) تساهـشالت نیرت  هدیدنـسپ  زا  نیا  هک  دننک ، ص )   ) مرکا لوسر  ربق  ترایز  هرونم و  هنیدـم  بناج  هب  يور  دنتـشگزاب ،
روبق يوس  هب  رود  ياههار  زا  دیاب  رئاز  یهلا ،  ناربمایپ  راوگرزب  هناتـسآ  رد  اما  يافوتم 737 :)  ) یکلام یناوریق  يردبع  دمحم  نب  دـمحم 

نآ دزاس و  رـضاح  ار  ناج  لد و  ناـنآ  رـضحم  رد  دـشاب و  عوشخ  يدـنمزاین و  عضاوت و  يراـسکاخ و  اـب  هارمه  شتراـیز  دورب و  ناـنآ 
ناربمایپ و دیوگ و  انث  ار  ادخ  هاگ  نآ  دننک ، یمن  رییغت  دنسوپ و  یمن  نانآ  هک  ارچ  درگنب ، لد  مشچ  اب  هک  رس ، مشچ  اب  هن  ار  ناراوگرزب 

شیاهزاین نانآ  زا  دیوج و  لسوت  نانآ  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شناهانگ  شزرمآ  شیاهتجاح و  ندمآرب  رد  دیوگ و  دورد  ار  ناشباحـصا 
دـنا و یهلا  هدوشگ  برد  نانآ  هک  ارچ  دوش ، یم  اور  شتاجاح  باجتـسم و  شیاعد  نانآ ،  تکرب  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  دـبلطب و  ار 
نیلوا و رورس  ترایز  رد  اما  یهلا ،  ناربمایپ  ترایز  هب  تبـسن  نیا  دروآرب ... نانآ  تسد  هب  ار  اهتجاح  هک  تسا  يراج  نیا  رب  ادخ  تنس 
هک ره  تسا و  لامک  هریاد  بطق  تمایق و  عیفش  وا  هک  ارچ  دهد ، ماجنا  ربارب  دنچ  دش ، رکذ  ار  هچ  نآ  همه  ص )   ) مالـساربمایپ نیرخآ ، 

دیاـب تسا .  هتفاـی  قـقحت  ياـه  هناـشن  راـثآ و  نآ ،  دـهاش  دوـش . یم  هدروآرب  شتاـجاح  ددرگ و  یمن  دـیمون  دروآ ، يور  وا  ناتـسآ  هب 
توم و وا  يارب  هک  ارچ  دـنک ؛  ساـسحا  وا  تاـیح  لاـح  رد  ترـضح و  نآ  ربارب  رد  ار  دوـخ  دـیاب  رئاز  تشاد .  یلک  بدا  وا  تراـیزرد 

ياهراب ترـضح ،  نآ  هب  لسوت  تسا ...  هاگآ  نانآ  ینهذ  تاروطخ  اـهتین و  اـهراک و  زا  دـنیب و  یم  ار  تما  تسا ،  تواـفت  یب  تاـیح ، 
قیفوت شترایز  هب  هکره  شرئاز .  رب  داب  هدژم  دزاس . یم  هدوشخب  مه  ار  ناـهانگ  نیرتگرزب  شتعافـش  دزیر و  یم  ورف  ار  ناـهانگ  نیگنس 

زج و  دشاب ... هتـشاد  نیا  زج  يا  هدـیقع  هک  تسا  یـسک  مورحم  نکم .  مورحم  شتعافـش  زا  ار  ام  ایادـخ  دروآ . هانپ  شتعافـش  هب  دـباین ،
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یقت خیش   - 13 ( 43 .) دننک یمن  کش  ناراکهنگ ،  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  تعافـش  ماقم  رد  نید ،  نارکنم  لوسر و  ادـخ و  اب  نادـناعم 
ةرایز یف  ماقسلا  ءافش   ) مان هب  تسا ،  هتشون  ص )   ) مرکا ربمایپ  ترایز  هرابرد  یباتک  هیمیت  نیا  دررد  يافوتم 756 )  ) یعفاش یکبس  نیدلا 

نوماریپ ار  هناگراهچ  بهاذم  ياملع  نانخـس  مه  یلـصف  رد  هدرک و  لقن  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  ثیداحا  نآ  زا  یلـصف  رد  و  مانالا )  ریخ 
شواک هب  يزاین  دـنراد ، عامجا  هلاـسم  هب  تبـسن  اـملع  یتقو  تسا :  هتفگ  هلمج  زا  تسا ،  هدروآ  هلاـسم  ندوب  یعاـمجا  نآ و  بابحتـسا 

نیا ناینیشیپ  هب  تبسن  ناوت  یم  هنوگچ  (44  .) تسا دنوادخ  هب  برق  بجوم  تابحتـسم و  نیرترب  زا  ربمایپ  ربق  ترایز  تسین و  ناشنانخس 
ربق ترایز  یتقو  دنراد ! رظن  قافتا  همه  رگید  ناگدرم  ترایز  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  ؟ دنا هدرک  عنم  ربمایپ  ترایز  زا  هک  تشاد  ار  مهوت 
 ... تسا رتمزال  شمارتحا  رتشیب و  تما  رب  وا  قح  هک  ارچ  دراد ، يرتشیب  بابحتـسا  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  سپ  دشاب ، بحتـسم  نارگید 

تسا هتخومآ  ام  هب  ربمایپ  دوخ  دسر و  یم  ام  هب  وا  تمحر  ام ، دورد  مالس و  اب  تسا و  نتسج  كربت  میظعت و  يارب  ترـضح  نآ  ترایز 
ات دینک  ترایز  ارم  ربق  هک  تسا  هدومرف  وا  دوخ  دسرب ... ام  هب  یهلا  تمحر  ات  میهد  رارق  هلیسو  ار  وا  میتسرفب و  تاولص  مالس و  وا  رب  هک 

كرت هکنیا  روـصت  هب  سکره  تسا و  هـتخادرپ  هتخاـس و  ینید  دوـخ  شیپ  زا  دـنک ، عـنم  وا  تراـیز  زا  سکره  دـییآ . لـئان  متعافـش  هـب 
ار نالوسر  قح  هتـسب و  غورد  ادخ  رب  دنک ، كرت  ار  ترـضح  نآ  میرکت  تسا ،  راگدرورپ  اب  بدا  ترـضح ،  نآ  میظعت  تشادـگرزب و 

هتفر یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  جح  زا  دعب  ای  جح  زا  لبق  هراومه  مدرم  درادن ... یعنم  چیه  عورـشم ،  میظعت  ترایز و  تسا .  هتخاس  هابت 
تعاط و ار  نیا  دـنتفر و  یم  شترایز  هب  ناج  ندرک  ادـف  لام و  جرخ  رایـسب و  هار  ندومیپ  اب  هدوبن ،  مه  ناـنآ  هار  رـس  هنیدـم  رگا  دـنا و 
ار راک  نیا  هللا  یلا  ۀبرق  همه  هک  دـنا  هدوب  مه  ینارگید  ناحلاص و  ناملاع و  مدرم ،  نیا  نایم  رد  دنتـسناد و  یم  دـنوادخ  هب  برق  بجوم 
(: يافوتم 816  ) یغارم ینامثع  یـشیرق  نیـسح  نب  رکبوبا  نیدلا  نیز   - 14 ( 45 .) دنـشاب هتفر  اطخ  رب  همه  هک  تسا  لاحم  دـندرک و  یم 

و اوملظ )... ذا  مهنا  ولو   ) هیآ مه  رایسب ، ثیداحا  رطاخ  هب  مه  تسا ،  تبرق  شترایز  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  ناملـسم  ره  هک  تسا  راوازس 
يارب روبق  ترایز  بابحتـسا  رب  اـملع  همه  يافوتم 911 :)  ) يدوهمـس نیدلارون   - 15 ( 46 .) دریذـپ یمن  نایاپ  شتافو  اب  وا  تشادـیمارگ 

نانز رب  تسین و  نادرم  نانز و  نایم  یقرف  ترـضح ،  نآ  ربق  ترایزرد  دراد . يا  هژیو  لئالد  ربمایپ ، فیرـش  ربق  دـنراد . رظن  قافتا  نادرم 
یهار اهتدابع و  نیرترب  نیرتگرزب و  زا  وا  فیرش  ربق  ترایز  يافوتم 923 :)  ) يرصم ینالطسق  سابعلاوبا   - 16 ( 47  .) تسا بحتسم  زین 
هدرک تفلاخم  املع  لوسر و  ادخ و  اب  هتفر و  نوریب  مالـسا  زا  دشاب  هتـشاد  هدـیقع  نیا  زج  هک  ره  تسا و  یلاع  تاجرد  هب  ندیـسر  يارب 
هیمیت نیا  دروم ، نیا  رد  تسا .  بجاو  نآ  هب  لمع  دنک ، رذـن  یـسک  رگا  تسادـخ و  هب  برقت  بجوم  وا  ربق  ترایز  يارب  رفـس  تسا ... 
یعفاش یکم  رجح  نبا   - 17 ( 48 .) دـناد یمن  برق  بجوم  ار  نآ  هدرک و  عنم  ار  ربمایپ  ترایز  هب  نتفر  هک  دراد  یتفگـش  تشز و  نخس 

هدرک لالدتـسا  عامجا  هب  هلمجزا  هدروآ و  ص )   ) مرکا ربمایپ  ربق  تراـیز  تیعورـشم  رب  یطوسبم  لـئالد  هک  نآ  زا  سپ  يافوتم 973 :) )
لئاـسم رد  هک  تسیک  هیمیت  نبا  دـسیون : یم  تسا ،  هداد  رظن  نآ  فـالخرب  هیمیت  نبا  هک  تسا  یعاـمجا  هچ  هکنیا  هب  خـساپ  رد  تـسا ، 

يا هدـنب  دـنا ، هدرک  لاطبا  ار  اـه  نآ  هدـناوخ و  ار  شیاهلالدتـسا  اـهفرح و  هک  ییاـملع  ریبعت  هب  وا  دوش !؟ اـنتعا  هجوت و  شفرح  هب  ینید 
هتفاـی رارمتـسا  نآ  یموش  هک  تسا  ریذـپان  ناربج  ییاـطخ  وا  شزغل  تسا .  هدـش  يراوخ  ناـمرح و  راـتفرگ  هک  تسا  وگغورد  هارمگ و 

نیز  - 18 ( 49  .) تسا هتفگ  نخـس  املع  همه  فالخ  رب  تسا و  هراما  سفن  ناطیـش و  هدروخ  بیرف  وا  هک  ارچ  تسین ،  تفگـش  تسا و 
هیفوص دزن  وا  ترایز  هکلب  تسا ،  جـح  تالامک  زا  ص )   ) ادـخ لوسر  فیرـش  ربق  ترایز  يافوتم 1031 :)  ) يوانم فو  ؤرلادبع  نیدـلا 
رامع نب  نسح   - 19 ( 50  .) تسوا تایح  لاحرد  وا  يوس  هب  ترجه  نوچمه  ترضح  نآ  ربق  يوس  هب  ترجه  ناشیا  دزن  تسا و  بجاو 

هدناوخارف نآ  هب  دیکات  اب  ترضح  نآ  هک  ارچ  تسا ،  کیدزن  تابجاو  هجرد  هب  هک  تسا  تابحتسم  نیرترب  زا  ربمایپ  ترایز  ینالبنرش : 
همه زا  تسا و  هدنز  وا  هک  تسا  تباث  نینچ  ناققحم  دزن  تسا )...  هدرک  افج  نم  رب  دنکن  مترایز  یلو  دـناوتب  سکره   : ) تسا هدومرف  و 

(: يافوتم 1122  ) یکلام یناقرز  یقابلادـبع  نب  دـمحم   - 20 ( 51  .) تسا ناـهنپ  نارظن  هتوک  هدـید  زا  هک  نیا  زج  درب ، یم  هرهب  اـهتدابع 
تیب مدرم  اب  حلـص  ماگنه  باـطخ  نب  رمع  یتح  تسا .  هدوب  جـیار  ناـنآ  ناـیم  روهـشم و  راوگرزب  هباحـص  ناـمز  رد  ربماـیپ  ربق  تراـیز 
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نیا زا  هدرک و  تراـیز  ار  ادـخ  ربماـیپ  ربق  يورب و  هنیدـم  هب  نم  اـب  یهاوخ  یم  تفگ :  وا  هب  دـش ، ناملـسم  راـبحالا  بعک  هک  سدـقملا 
املع نخس  ربمایپ ، ترایز  دروم  رد  يافوتم 1250 :)  ) یناکوش یلع  نب  دمحم   - 21 ( 52  .) يرآ تفگ :  مه  وا  ؟  يوش دـنم  هرهب  ترایز 

کیدزنار نآ  نایفنح  دنا . هدرمش  بجاو  ار  نآ  هیرهاظ  زا  یضعب  هیکلام و  زا  یخرب  دنا . هتـسناد  بحتـسم  ار  نآ  بلغا ،  تسا .  فلتخم 
زا نامزرید  زا  هتسویپ  هک  تسا  یناناملسم  هریس  تیعورشم ،  هب  نیلئاق  لیلد  تسا .  هتـسناد  مارح  ار  نآ  هیمیت  نبا  دنا . هدرمـش  تابجاو  هب 
یم اهراک  نیرتهب  زا  ار  نیا  دـنتفر و  یم  هنیدـم  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  ترایز  يارب  سپـس  دـندمآ ، یم  جـح  تراـیز  هب  ملاـع  ياـج  همه 

(: يافوتم 1276  ) یتوریب ثوحلا  شیورد  دیـس  نب  دمحم   - 22 ( 53  .) تسا یعامتجا  هلاسم  تسا و  هدرکن  در  ار  نآ  یـسک  دـندرمش و 
تسا تایح  لاح  رد  وا  يوس  هب  ترجه  نوچمه  تافو ،  زا  سپ  شترایز  تسا و  قلخ  هطـساو  وا  هک  ارچ  تسا ،  بولطم  ربمایپ ، ترایز 
يودع نسح  خیـش   - 23 ( 54  .) تخاـس هاـگآ  ار  وا  دـیاب  تسا ،  هاـگآان  رگا  تسا و  هدرک  میظع  ییاـطخ  دـنک ، راـکنا  ار  نآ  هک  ره  و 

سایق عامجا و  ثیدـح و  نآرق و  رظن  زا  نآ  ندوب  بولطم  ربمایپ و  ترایز  هرابرد  هک  لصفم  یثحب  نمـض  يو  يافوتم 1303 :)  ) یعفاش
دونـش و یم  ار  رئاز  مالـس  ص )   ) ادخ لوسر  هکنیا  هب  طوبرم  تایاور  زا  يدادعت  لقن  زا  سپ  تسا ،  هدرک  نایب  ار  ترایز  بادآ  دراد و 

تلیـضف نیا  تسا .  کش  نودب  یمتح و  يرما  دیوگ ، یم  خـساپ  ار  رئاز  مالـس  شدوخ  مرکا  ربمایپ  هکنیا  دـیوگ : یم  دـهد ، یم  باوج 
شدوخ دونش و  یم  هطـساو  یب  ار  نانآ  يادص  ربمایپ ، هک  دنبای  یم  ار  راختفا  نیا  دنوش و  یم  لئان  نآ  هب  شربق  نارئاز  هک  تسا  يرگید 
یتسـس شهاگراب  هب  ندیـسرزا  ای  دنامب  بقع  شترایز  زا  دبای ، یم  ار  راختفا  نیا  هک  یـسک  هنوگچ  لاح ،  نیا  اب  دـهد . یم  ار  ناشباوج 

میدقتعم ام  دننک ...! یم  یهاتوک  شترایز  زا  ییاناوت  نیع  رد  دـنرود ، روآ  برق  ياهتعاطزا  اهریخ و  زا  هک  نانآ  اهنت  مسق  ادـخ  هب  ؟ دـنک
دمحم دیس   - 24 ( 55 .) دنا نینچ  زین  رگید  ناربمایپ  دروخ . یمن  ار  شرهطم  دسج  نیمز  درب و  یم  يزور  تسا و  هدنز  ترـضح ،  نآ  هک 

هب نتفای  تسد  ـالاب ، هبتر  تسا :  تمارک  هد  ص )   ) ادـخ لوسر  ربق  رئاز  يارب  هک  دـنا  هتفگ  يافوتم 1307 :)  ) یعفاش ینادرج  هللادـبع  نب 
کین ماجرف  اهیراتفرگ ، ندش  فرطرب  اهتبیصم ، ندش  ناسآ  بویعزا ،  یگزیکاپ  ینمیا ،  نتفای ،  تبهوم  تاجاح ،  ندمآرب  اه ، هتـساوخ 

هک تسا  راوازس  دنا . هدرمـش  بجاو  ار  نآ  مه  یخرب  تسادخ ،  هب  برق  بجوم  تاعاط و  نیرترب  زا  وا  ربق  ترایز  راگدرورپ . تمحر  ، 
تما رب  ترـضح  نآ  قح  هک  ارچ  دراذـگناو ، ار  وا  ترایز  زگره  جـح ،  لاـمعا  زا  سپ  هژیو  هب  دـناوتب ، یـسک  رگا  دوش و  قیوشت  نآ  هب 
هرابرد یلـصف  سپـس  يو  تسا ...!  هدرکن  ادا  ار  ربمایپ  قح  دـیآ ، شترایز  هب  رـس  اب  اههار  نیرترود  زا  یـسک  رگا  تسا و  گرزب  رایـسب 

، دسر یم  دروم  یس  هب  هک  ار  هنیدم  روهشم  ياهرازم  عیقب و  لها  و  ع )   ) همطاف ترضح  هفیلخ و  ود  ترایز  نآ و  بادآ  هنیدم و  ترایز 
بولطم و دـکوم و  رایـسب  ص )   ) مرکا ربمایپ  ترایز  يروخاف :  یلع  نب  طسابلادـبع  خیـش  توریب ،  یتفم   - 25 ( 56  .) تسا هدرک  ثحب 
لاـمعا و نیرت  تلیـضف  اـب  اهـشالت و  نیرتهبزا  تسا و  تنـس  شتاـیح  لاـح  نوچمه  هنیدـمرد ،  ترـضح  نآ  تراـیز  تسا و  بحتـسم 
26 ( 57 .) دنک هبوت  تسا  ترـضح  نآ  هریـس  شور و  فلاخم  هک  زیچ  ره  زا  دیاب  دنک ، شترایز  دهاوخب  هک  ره  تسا و  تادابع  نیرتکاپ 

نآ ات  تسا ،  هتفای  نایرج  تایاور  نیمه  قبطزین  تما  هریس  تسا و  ناوارف  ترضح  نآ  ترایز  رد  ثیداحا  يرثوک :  دهاز  دمحم  خیش  - 
نآ ترایز  زا  مدرم  عنم  رد  وا  شالت  تسناد .  مارح  ار  ربماـیپ  تراـیز  يارب  رفـس  درک و  ادـج  ناناملـسم  هار  زا  ار  ادـخ  هار  هیمیت  نبا  هک 

يزور دوخ  ياهزامن  رد  دنناد و  یم  ادخ  هداتسرف  هدنب و  ار  ترضح  نآ  هک  یناناملسم  هب  تبسن  تسا .  ربمایپ  اب  وا  هنیک  هناشن  ترضح ، 
هتـسویپ ناملاع  تسناد ؟  كرـشم  ار  نانآ  ناوت  یم  هنوگچ  دـنهد  یم  تداهـش  وا  تلاسر  تیدوبع و  هب  راب  تسیب  هب  کیدزن  مک  تسد 

لوسر ربق  ترایز  رطاخ  هب  ار  نیملسم  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیمیت  نبا  دنا . هتـشاد  زاب  اهتعدب  زا  ار  نانآ  هدرک و  قیوشت  ترایز  هب  ار  مدرم 
(58 !) دناوخب مامت  ار  شزامن  رفاسم ، دیاب  هک  تسناد  تیصعم  رفس  ار  شربق  نارئاز  رفس  هک  دیسرتن  ادخ  زا  درک و  مهتم  كرش  هب  ، 

یهقف عرف  هس 

ياهنیمزرس زا  راید ، نآ  هب  رفـس  تیبوبحم  و  ص )   ) ربمایپ ربق  ترایز  بابحتـسا  رب  یگمه  تنـس ،  لها  بهاذم  ياملع  هک  تسین  یکش 
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مادک هک  نیا  رد  هناگراهچ  بهاذم  ياهقف  هیرظن   - 1 دیآ : یم  رب  ناشرظن  قافتا  نیا  زین ، یهقف  عرف  هلاسم و  هس  زا  دـنا . هداد  رظن  رگید 
لبق هنیدم  ترایز  هب  زاغآ  تلیـضف  یـضعب  تسا .  فلتخم  تشاد ،  مدقم  دیاب  ار  ص )   ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  ای  ادخ  هناخ  جح  زا  کی 

هب نتفر  سپس  هنیدم ،  زا  ربمایپ  نارایزا  یعمج  عورش  يایوگ  هک  یتایاور  دنا . هتفگ  نآ  سکعرب  مه  یخرب  دنا ، هتـسناد  رتشیب  ار  هکم  زا 
ثیداحا زا  يا  هراپ  هب  مه  نانآ  دـنا . هتـسناد  رتهب  ار  هکم  زا  عورـش  هفینحوبا ،  دـننام  مه  یخرب  تساملع .  زا  یهورگ  لـیلد  تسا ،  هکم 

یلئاسم هلمج  زا   - 2 تسا .  هورگ  ود  ره  لوبق  دروم  تسا ،  بحتسم  هدیدنسپ و  ربمایپ ، ترایز  هکنیا  لصا  یلو  ( 59 .) دنا هدرک  لالدتسا 
يارب ص ،)   ) ربمایپ ترایز  يارب  نتفرگ  ریجا  اـی  بیاـن  تسا ،  هدوب  لوبق  دروم  يراـج و  نونک ،  اـت  هتـشذگ  زا  ناناملـسم  همه  ناـیم  هک 
هنیدم رد  هک  تفرگ  یم  بیان  ماشزا  زیزعلادبع ، نب  رمع  هک  هدش  لقن  یناوارف  ثیداحا  دورب . جح  هب  دناوت  یمن  شدوخ  هک  تسا  یـسک 

دقرم ترایز  هک  تسا  نآ  لیلد  زین  نیا  تسا .  هدـش  لقن  مه  يرگید  ياـه  هنومن  ( 60 .) دناسرب ص )   ) مرکا ربمایپ  رـضحم  هب  ار  شمالس 
دزن اعد  ندناوخ  يارب  هلاعج  هراجا و  زاوج  يارب  زین  هیعفاش  دـنتفرگ . یم  بیان  نآ  يارب  هک  هدوب  لوادـتم  زیاج و  مدرم  دزن  ادـخ ، لوسر 
نینچ هک  دنا  هتفگ  مه  ار  تباین  هب  مالـس  هلمج  یتح  ( 61 .) دنا هدرک  دانتسا  زیزعلادبع ، نب  رمع  راک  هب  وا ، هب  مالـس  ندناسر  ای  ربمایپ  ربق 

ربق ترایز  يارب  ای  هکم  مارحلا و  دجسم  يوس  هب  هدایپ  نتفر  يارب  ندرک  رذن   - 3 نالف ...  نب  نالف  نم  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  دشاب :
اب سدـقملا  تیب  هبعک و  زا  ربمایپ ، ربق  ترایز  هب  نتفر  هدایپ  رذـن  دوش و  ادا  تسا  بجاو  يرذـن  نینچ  تسا و  عورـشم  هنیدـم ،  رد  ربمایپ 

كرشم زج  تسا و  ملسم  تسرد و  بلطم ،  نیا  تسا  هتفگ  جاجح  نبا  تسا .  تنس  لها  ياملع  ياه  هتفگ  زا  زین  نیا  تسا .  رت  تلیضف 
ناشن تسا ،  هدـش  تیاور  ترایز  دروم  رد  هک  یننـس  بادآ و  اـهنیا ، همه  زا  شیپ  ( 62 .) دنک یمن  کش  نآ  رد  لوسر  ادخ و  نمـشد  ای 

همه نیا  رئاز  ترایز و  بادآ  رد  دوبن ، بولطم  بحتسم و  ترایز ،  لصا  رگا  تسا .  نآ  تیعورـشم  ترایز و  بابحتـسا  زاوج و  هدنهد 
. دش یمن  لقن  تایاور 

رئاز بدا 

املع زا  یخرب  یتح  تسا .  هدش  نایب  یلـصفم  بلاطم  نانآ  ياملع  تارابع  تنـس و  لها  عبانم  رد  نآ ،  بادآ  تیفیک و  ترایز و  هرابرد 
تین صالخا   - 1 دوش : یم  هراشا  بادآ  نیا  هب  هدش ،  دای  نوتم  هب  دانتسا  اب  اج  نیا  رد  ( 63 .) دنا هدز  یلقتسم  فیلات  هب  تسد  نآ  هرابرد 
ربمایپ ترایز  هب  نتشاد  یمئاد  قوش   - 2 دشاب . هتـشاد  ادخ  هب  برقت  دصق  دیاب  زین  رئاز  تسا .  تین  هب  اهراک  شزرا  هک  ارچ  ترایز ،  رد 

لوط ریسم و  رد   - 4 هللااب ...  الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  یلع  تلکوت  هللا و  مسب  لزنم :  زا  جورخ  ماگنه  ندـناوخ  اعد   - 3 ص .)   ) بوبحم
دجاسم و لابند  هار ،  لوط  رد   - 5 ندرک .  رپ  راک  نیا  اب  ار  دوخ  تقو  همه  هکلب  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  نتفگ  ناوارف  مالـس  دورد و  هار ، 
عوضخ و  - 6 نتخادرپ .  اهنآ  نتـشادهگن  هدـنز  ایحا و  هب  اهنآ ، رد  ندـناوخ  زامن  كربت و  تراـیز و  اـب  ندوب و  ربماـیپ  هب  بوسنم  راـثآ 

بکرم زا  هک  درادـن  یعنام  يوبن .  مرح  هب  مارتحا  يادا  رهـش و  ياه  هناشن  ندـید  هنیدـم و  مرح  هب  ندـش  کیدزن  ماـگنه  نتـشاد  عوشخ 
7 دندرک . یم  نینچ  هتشذگ  رد  زین  ناگرزب  زا  یضعب  مرکا .  ربمایپ  هب  مارتحا  دنوادخ و  ناتـسآ  رد  عضاوت  ناونعب  دور ، هدایپ  دیآ و  دورف 

روبع ماگنه  تسا ،  هفیلحلاوذزا  شهار  رگا   - 8 ص ...)   ) هللا لوسر  مرح  اذه  مهللا  ندناوخ :  دورو  ياعد  هنیدـم ،  هب  ندیـسر  ماگنه  - 
ماگنه ياعد   - 10 ندز .  رطع  اهـسابل و  نیرتهب  ندیـشوپ  و  هنیدم ،  هب  ندـش  دراو  يارب  ای ... هرح  هاچ  زا  لسغ  - 9 دوش . هدایپ  سرعم  زا 

رظن رد  ار  نآ  تمظع  مرح و  هـبق  ندـید  ماـگنه  عوـشخ ،  عوـضخ و   - 11 هللااب ...  ـالا  ةوق  ـال  هللا  ءاـش  اـم  هللا  مسب  رهـش : هزاورد  زا  دورو 
فورعم و هب  رما  ناوت  دـح  رد   - 12 شمارآ .  راقو و  اب  نداهن  مدـق  ندروآ و  هشیدـنا  رد  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  ياهماگ  ياج  ندروآ و 

رتشیب عوشخ  یبنلا ،  دجـسم  ندید  اب   - 13 ندش .  كانمشخ  شقوقح  عییـضت  ترـضح و  نآ  تمرح  کته  يارب  ندرک و  رکنم  زا  یهن 
16 ندیبلط .  دورو  نذا  رد و  لباقم  رد  نداتسیا  يا  هظحل   - 15 لیئربج .  باب  زا  دورو   - 14 میظعت .  مارتحا و  يادا  يارب  شالت  نتشاد و 

تعکر ود  نتفر و  ربنم -  رهطم و  ربـق  نیب  هضور - )   ) فرط هب   - 17 ندناوخ .  اعد  نداهن و  ار  تسار  ياپ  ندـش و  دراو  مارآ  یبلق  اب  - 
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رد ار  دوخو  نتسشن  وناز  ود  دشاب ، ینالوط  ترایزرگا  نداتسیا و  اپرس  بدا ،  ناونع  هب  ترایز ،  ماگنه   - 18 رکش . هدجس  سپس  زامن و 
تشپ ندروآ ،  رظن  رد  ار  ترضح  يامیس   - 20 نداهن .  پچ  تسد  يور  تسار  تسد  بدا ،  ناونع  هب   - 19 ندید .  هللا  لوسر  رضحم 

هن هتـسهآ ،  هن  نتـشاد ،  لداعتم  ییادـص  ترایز ،  رد   - 21 نتـسیرگن .  دـقرم  هراوید  نییاپ  هب  نداتـسیا و  هناـبد  ؤم  وا  يور  هب  ور  هلبق  هب 
 : ترـضح نآ  رـس  يالاب  رد  ترایز  اعد و   - 23 ( 64  ... ) هللا لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  ندـناوخ :  ار  ترـضح  نآ  هماـنترایز   - 22 دایرف .

مهللا  : هلمج زا  فلتخم  ياهترابع  اب  نداتـسرف  دورد  تاولـص و  ترـضح  نآ  رب  ربق ، راـنک   - 24 ( 65  ... ) قـحلا کـلوق  تلق و  ینا  مهللا 
دنوادـخ زا  نداد و  رارق  عیفـش  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  ندـش و  لسوتم  ترـضح  نآ  هب   - 25 ( 66  ... ) هبحـص هلآ و  دـمحم و  یلع  لـص 

نآ رب  ار  دوخ  فیرـش و  ربق  هب  نتـسج  كربت   - 26 نتشاد .  لسوت  هثاغتسا و  ادخ و  هاگرد  هب  ندرک  عرـضت  رایـسب  نتـساوخ و  شزرمآ 
تمرح هب  مکح  هک  شناوریپ  هیمیت و  نبا  لاثما  دنا . هدادن  اوتف  نآ  تمرح  هب  مادک  چیه  هناگراهچ  بهاذم  ناگرزب   . ) ندیـسوب ندیلام و 
ياملع زا  يرایـسب  لقن  هب  تسین .)  يرابتعا  ییانتعا و  نانآ  ياه  هتفگ  هب  دـنا و  هتفگ  نخـس  لیلد  یب  هتفر و  نوریب  قح  هار  زا  دـنا ، هداد 

داهن و هدید  رب  تشادرب و  نآ  كاخ  زا  یتشم  هدمآ و  وا  ربق  رانک  ص )   ) ادخ لوسر  توف  زا  سپ  ع )   ) همطاف ترضح  ( 67  ،) تنس لها 
وا ربمایپ  دید و  هک  یباوخ  یپ  رد  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  مه  لالب  .... دمحا ۀبرت  مش  نم  یلع  اذام  دناوخ : هیثرم  ردپ  گوس  رد  تسیرگ و 

ناناملسم دهد  یم  ناشن  هک  يرگید  ياه  هنومن  تسیرگ و  داهن و  ترضح  نآ  ربق  رب  هرهچ  دمآ و  هنیدم  هب  دناوخارف ، دوخ  ترایز  هب  ار 
ياهیهارمگ نایوما و  ياهتعدبزا  نیا  دندرک . یم  قوش  زاربا  مارتحا و  يادا  نآ ،  هب  نتسج  كربت  ربمایپ و  ربق  ترایز  اب  نارود  نامه  رد 

ادخ ربمایپ  هب  یـصاخ  هنیک  دوب  هیما  ینب  زا  هک  ناورم  هژیوب  دندرک . یم  يریگولج  كاپ  روبق  هب  لسوت  زا  هک  دوب  هباحـص  نارود  زا  نانآ 
هچیزاب هب  ار  ادخ  نید  هک  دتفیب  نانآ  یپ  رد  هک  تسین  راوازس  ناملـسم  کی  يارب  دوب . هدرک  ناشیاوسر  تنعل و  ربمایپ ، هک  ارچ  تشاد ، 

تـسد ناینیـشیپ ،  زا  یناـگرزب  ناـیوار و  دـندناشن . تلذ  یگدرب و  هب  ار  راـگدرورپ  ناگدـنب  دـندرب و  تسد  یهلا  ماـکحا  رد  دـنتفرگ و 
ار وا  ربنم  ربمایپ و  ربق  ندیـسوب  زین  لبنح  دـمحا  ماما  ( 68 .) دنا هدرمـش  زیاج  یهلا  باوث  دـصق  هب  ار  نآ  ندیـسوب  ربمایپ و  ربق  هب  ندیـشک 

نیا ملع  لـها  هب  و  ( 70) دـشون یم  كربت  ناونع  هب  ار  نآ  هلاسغ  هتـسش ،  ار  یعفاش  نهاریپ  دـمحم ، ماـما  یتقو  ( 69  .) تسا هتـسناد  زیاج 
هرهچ لالب  داهن ، یم  ربمایپ  ربق  رب  تسار  تسد  رمع ، نب  هللادبع  تسا .  نشور  ءایبنا  راثآ  ربمایپ و  هباحـص  هاگیاج  دنک ، یم  مارتحا  هنوگ 

ربق میظعت  رد  ینالوط  ینخـس  ضایع ،  یـضاق  دریگ . یم  همـشچرس  قح  يادا  مارتحا و  تبحم و  زا  همه  اهنیا  دـییاس ، یم  ربمایپ  تبرت  رب 
ادخ نید  هدوب و  نایبورک  سیدقت  حیبست و  ناگتـشرف و  دش  دمآ و  لحم  هدش و  دابآ  یهلا  یحو  اب  هک  ار  ییاج  دیوگ : یم  دراد و  ربمایپ 

تساهراوید نحص و  ندیـسوب  میظعت و  میرکت و  راوازـس  تسا ،  متاخ  لوسر  هاگیاج  هاگتـساخ و  هک  ییاج  هدیبات ،  وس  ره  هب  اج  نآ  زا 
يادا میرکت و  هب  تبسن  نیملسم  راتفر  نید و  ناگرزب  زا  ( 72) دهاوش اه و  هنومن  همه  نیا  اب  ننـس و  بادآ و  تایاور و  همه  نآ  اب  ( 71 .)
ربمغیپ ترایز  يارب  ترفاسم  ندرپس و  هر  هنابدا ،  یب  هناخاتسگ و  هیمیت  نبا  ص ،)   ) لوسر ترـضح  رهطمربق  هب  لسوت  كربت و  مارتحا و 
شیاعد دراد و  تعافـش  ماقم  ترـضح ،  نآ  هک  یلاح  رد  تسا !  هدرمـش  كرـش  ار  ربق  رانک  نالـسوتم  راک  هتـسناد و  تیـصعم  ار  مرکا 

هب  - 29 ( 73  .) باطخلا نب  رمع  ترایز   - 28 هفاحق .  یبا  نب  رکبوبا  ترایز   - 27 درب . شناتسآ  هب  زاین  تجاح و  دیاب  تسا و  باجتسم 
قیفوت يارب  اعد  عادو و  تراـیز   - 30 اعد . زامن و  رادـقم  هب  هکلب  ندرکن ،  فقوت  دایز  شرهطم  مرح  رد  ربماـیپ ، رـضحم  رد  بدا  ناونع 

 ، نیدـباعلا نیز  ماما  یبتجم ،  ماما  ربمایپ ، يومع  سابع  ربق  رادـید  هعمج و  زور  هژیو  هب  عیقب ،  هزور  همه  تراـیز   - 31 هرابود .  ترایز 
عیقب رد  هک  نیعبات  هباحص و  زا  يرایـسب  عمج  ربمایپ ، همع  ربمایپ ، نارـسمه  ربمایپ ، رـسپ  میهاربا  مالـسلا ،)  مهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما 

وا صوصخم  زور  یخرب  هک  هزمح  ترضح  ربق  هژیو  هب  دشاب ، هبنـش  جنپ  زور  هک  تسا  رتهب  و  دحا ، يادهـش  ترایز   - 32 ( 74 .) دننوفدم
هوک ترایز   - 33 تسا .  هدش  لقن  یصاخ  ياه  همانترایز  زین  دحا  رگید  يادهش  هزمح و  ترـضح  ترایز  يارب  دنا . هتـسناد  هبنـشود  ار 

تسا رتهب  هک  ابق ، دجسم  هب  نتفر   - 34 میراد .  تسود  ار  نآ  مه  ام  دراد ، تسود  ار  ام  هک  تسا  یهوک  دـحا  دومرف : مرکا  ربمایپ  دـحا .
دجسم رد  زامن  مالسا  ربمایپ  اج ، نآ  رد  اعد  زامن و  تسا  بحتسم  و  ناضمر .  مهدفه  هژیو  هب  هبنـش ،  جنپ  ای  هبنـشود  ای  دشاب ، هبنـش  زور 
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هب هک  هنیدم  رد  سدقم  ياهاج  تسا و  هدـنام  یقاب  توبن  راثآ  زا  هچ  نآ  هب  نتـسج  كربت   - 35 تسا .  هتـسناد  هرمع  کی  اب  ربارب  ار  ابق 
دنـسر یم  اهیدـنلبرب  یتقو  نطو  هب  تشگزاب  ماگنه  نآ و  ياههاچ  بآ  هنیدـم و  يامرخ  زا  ندروآ  تاـغوس   - 36 دـسر . یم  دروم  یس 

(75 .) دنناوخب اعد  دنیوگب و  ریبکت 

روبق ترایز 

دروم مه  تایاور ،  نیا  تسا .  هدـمآ  باسح  هب  دـنمدوس  بحتـسم و  یلمع  هدـش و  قیوشت  روبق  ترایز  هب  یناوارف  حیحـص  تاـیاور  رد 
زا هک  دوش  یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  دنا . هدش  لئاق  مه  بوجو  هب  یخرب  یتح  دنا ، هداد  اوتف  نآ  دافم  قبط  مه  تساملع ،  قافتا 
 - 2 ( 76 .) دینک ترایز  ار  اهربق  دیـشاب ، هاگآ  مدوب ،  هدرک  یهن  اهروگ  ترایز  زا  ار  امـش   - 1 تسا :  هدش  لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  لوق 
 - 3 ( 77 .) دروآ یم  ناتدای  هب  ار  ترخآ  مه  دنک و  یم  مک  ایند  هب  ار  امش  یگتسبلد  هقالع و  مه  راک ، نیا  هک  ارچ  دینک ، ترایز  ار  اهربق 

یهن روبق  ترایز  زا  ار  امش   - 4 ( 78  .) تسا گرم  روآدای  اهنیا  هک  دینک ، ترایز  ار  روبق  یلو  مدوب ،  هدرک  یهن  اهربق  ترایز  زا  ار  امش 
دزاس و یم  رابگـشا  ار  مشچ  دنک ، یم  قیقر  ار  لد  راک ، نیا  انامه  دنک ، ترایز  دـنک ، ترایز  ار  يربق  دـهاوخب  هکره  سپ  مدوب ،  هدرک 
ار ادهـش  روبق  ترایز  دصق  وا  میدش و  نوریب  ص )   ) ادـخ ربمایپ  هارمه  دـیوگ : هللادـبع  نب  ۀـحلط   - 5 ( 79 .) دروآ یم  داـی  هب  ار  ترخآ 

مالـس نانآ  رب  دیورب و  دوخ  ناگدرم  غارـس   - 6 ( 80  .) تسام ناردارب  ياهربق  اـهنیا  دومرف : میدیـسر ،  نادیهـش  رازم  هب  نوچ  تشاد ... 
هب دیشاب و  هاگآ  مدوب ،  هدرک  یهن  ار  امش  ناگدرم  ترایز  زا   - 7 ( 81  .) تسا دنپ  تربع و  امش  يارب  انامه  دیتسرفب ،) تاولص  ای   ) دیهد
 ، هشیاـع لـقن  هب   - 8 ( 82 .) دـیهد رارق  ناشیا  رب  رافغتـسا  نانآ و  رب  ندـناوخ  اعد  زاـمن و  هلیـسو  ار  دوخ  تراـیز  دـیورب و  ناـنآ  تراـیز 
ار هچ  نآ  دنوادخ  نانم .  ؤم  هناخ  يا  امش ، رب  مالس  دومرف : یم  نینچ  اج  نآ  نینوفدم  هب  باطخ  تفر و  یم  عیقب  هب  لوسر ص  ترـضح 

ترایز زا  ادتبا  ص )   ) ادخ لوسر  - 9 ( 83 !) زرمایب ار  عیقب  ناگتفخ  ایادخ  تسویپ .  میهاوخ  امش  هب  زین  ام  دنک . اطع  هدومرف  هدعو  امش  هب 
هعمج ره  ع )   ) همطاف ترضح   - 10 ( 84 .) دزادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  امش  روبق  ترایز  دومرف : داد و  هزاجا  سپـس  دوب ، هدرک  یهن  روبق 
لها ياملع  هک  تسا  یتایاور  اـهنیا  ( 85  .) تسیرگ یم  دـناوخ و  یم  زامن  دـقرم  راـنک  اـج  نآ  درک و  یم  تراـیز  ار  هزمح  شیومع  ربق 
دوخ مینک .  یم  هدنـسب  دروـم  دـنچ  نیمه  هب  هک  تسا  رایـسب  ثیداـحا  هنوـمن  نیا  زا  دـنا . هتـسناد  حیحـص  هدرک و  لـقن  ار  اـه  نآ  تنس 

دنوادخ زا  داد و  یم  مالـس  نانآ  رب  تفر و  یم  عیقب  روبق  ترایز  هب  لیئربج ،  يروآ  ماغیپ  دنوادخ و  شرافـس  هب  ص )   ) لوسر ترـضح 
ؤملاریما ( 86  .) تسا هدمآ  ثیدـح  بتک  رد  عیقب ،  نینوفدـم  يارب  ربمایپ  ياهاعد  تالمج و  نتم  دـیبلط . یم  شزرمآ  تمحر و  ناشیارب 

ترفغم شوماخ ،  ياهروگ  نآ  ناگتفخ  رب  داد و  یم  مالـس  راید  نآ  نانکاس  رب  تفر و  یم  هفوک  رد  روبق  تراـیز  هب  زین  ع )   ) یلع نینم 
درک و اعد  ترـضح  نآ  يارب  تخیر و  کشا  داتـسیا و  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  ربق  رب  هیفنح  نب  دمحم  ( 87 .) دناوخ یم  اعد  دیبلط و  یم 
رب ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ( 88  .) تفگزاب دوب ، ءاسک  باحـصا  زا  ءایبنا و  نادنزرف  هدنامزاب  هک  ار  ماما  نآ  زا  ییادج  هودنا  قارف و  جنر 

شردپ ربق  رب  هشیاع  ( 89 .) درک رجا  تساوخرد  شیارب  دـنوادخ  زا  دوتـس و  ار  وا  داهج  مالـسا و  درک و  اعد  ار  وا  داتـسیا و  بابخ )   ) ربق
یم ترفغم  ناـگدرم  يارب  دـناوخ و  یم  اـعد  تفر  یم  روبق  رادـید  هب  یتـقو  يرـصب  نسح  ( 90 .) درک شیاعد  مالـس و  داتـسیا و  رکبوبا 

هنومن يرایسب  اهنیا و  ( 92 .) درمش یم  رب  ار  وا  لیاضف  تفگ و  یم  مالس  داتسیا و  یم  یئاط  ریـصن  نب  دواد  ربقرب  كامـس  نبا  ( 91 .) دیبلط
یظفل ره  اب  دورب و  تیم  ترایز  هب  دناوت  یم  رئاز  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ،  هدش  لقن  هعبرا  بهاذم  ناگرزب  زا  هک  ینانخس  رگید و  ياه 
تـسا یهلا  تمحر  بلج  بجوم  هک  ار  هچ  نآ  درامـش و  رب  وا  بقانم  لیاضف و  زا  دهاوخ  یم  هچره  دنک و  اعد  وا  يارب  دـهاوخ  یم  هک 

افتکا اهنآ  زا  مالک  دنچ  هصالخ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دنا  هتفگ  يرایـسب  نانخـس  روبق ، ترایز  هرابرد  تنـس  لها  ناگرزب  دروآ . نابزرب 
دایز ای  مک  یناوتب ،  هچره  دیازفا : یم  روبق ، لها  رادید  رد  یصاخ  مالس  رکذ  زا  سپ  يو  يافوتم 737 :)  ) یکلام يردبع   - 1 مینک :  یم 

اعد شیارب  یناوت  یم  ات  ینیـشن ،  یم  تیم  يور  هب  ور  تسا .  هاتوک  لمع  زا  ناشتـسد  دـندنمزاین و  رایـسب  نانآ  هک  نک  اعد  تاوما  يارب 

زا 25ترایز هحفص 16 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دور یم  نانآ  هب  تکرب  دیما  هک  تسا  نانآ  زا  هدرم ،  رگا  یبلط .  یم  تجاح  ادخ  زا  اههودنا  اهیراتفرگ و  عفر  يارب  روبق  دزن  ینک ،  یم 
هب سپس  دنا ، هدوب  وا  وریپ  هک  یناسک  هب  سپس  تسا ،  هدمع  وا  هک  ییوج  یم  لسوت  لوسر  ترضح  هب  ادتبا  يوش و  یم  لسوتم  نانآ  هب 

شیوخ و ناداتـسا  ردام و  وردـپ  تدوخ و  يارب  يوش و  یم  لسوتم  ناهانگ  شزرمآ  اـهتجاح و  ياـضق  يارب  نیحلاـص  روبق و  نآ  لـها 
(: يافوتم 776  ) یعفاش یلیبدرا  فسوی  خیش   - 2 ( 93  ...) ینک یم  اعد  هدرم ،  ای  هدنز  رگید  ناناملسم  ناتسربق و  نآ  لها  نادنواشیوخ و 
راد مکیلع  مالس   : ) ییوگب يا  هداتسیا  روبق  رانک  یتقو  تسا  بحتسم  تسا .  هورکم  نانز  يارب  روبق و  رادید  تسا  بحتـسم  نادرم  يارب 
اعد شیارب  یتسیاب و  ربق  هب  ور  يوش ،  یم  کیدزن  ربق  بحاـص  هب  تاـیح  لاـح  رد  هکناـنچمه  يوش  کـیدزن  ربق  هب  و  نینموم و )... موق 

هرابرد وا  زا  هک  یلاوس  هب  خـساپ  رد  ياـفوتم 973 )  ) یکم رجح  نبا   - 3 ( 94 .) دراد تکرب  تمحر و  دـیما  هدـنز ،  لثم  مه  هدرم  ینک . 
ترایز دیوگ : یم  دیآ ، یم  شیپ  نادرم  نانز و  طالتخا  دـسافم و  دوش و  یم  تیعمج  ماحدزا  هک  یعقاوم  رد  هدـش ،  ءایلوا  روبق  ترایز 

دنرب و یم  هرهب  ناشتفرعم  تخانش و  بسح  هب  رادید ، نیا  زا  مه  نارئاز  ترایز .  هب  نتفر  نینچمه  تسا ،  بحتسم  تدابع و  ءایلوا ، روبق 
ناسنا هکلب  دوش ، كرت  ترایز  هک  دوش  یمن  بجوم  هدمآ ،  لاوس  رد  هک  ناهانگ  اهتعدب و  نآ  دوش و  یم  دـقعنم  مه  ترایز  يارب  رذـن 
تسا بحتسم  يافوتم 977 :)  ) ینیبرش بیطخ   - 4 ( 95 ...) دنک يریگولج  مه  ار  تامرحم  اهتعدب و  نآ  دناوتبرگا  دورب و  ترایز  هب  دیاب 

زا سپ  اـعد  هک  ارچ  تیم ،  يارب  اـعد  اـهربق و  دزن  نآرق  ندـناوخ  هلبق و  هبور  نیملـسم  روبق  رئاز  نداد  مالـس  روبق و  تراـیز  يارب  وضو 
 - 5 ( 96 .) دـننامب اـهربق  دزن  دـنورب و  ناـحلاص  ناـکین و  روبق  تراـیز  هب  رتشیب  هچره  تسا  بحتـسم  تسا .  رتکیدزن  تباـجا  هب  تئارق ، 

هعمج و زور  دنورب و  ترایز  هب  تسا  بوخ  هتفه  ره  تسا و  بحتـسم  روبق  ترایز  يافوتم 1253 :)  ) نیدباع نبا  هب  روهشم  نیما  دمحم 
هک تسا  رتهب  سپ  دنمهف ، یم  ار  راوز  ندمآ  نآ ،  زا  دعب  لبق و  زور  کی  هعمج و  زور  تاوما ،  تسا .  رتهب  هبنـش  جنپ  هبنـشود و  هبنش و 
یم دحا  يادهش  ترایز  هب  راب  کی  یلاس  ص )   ) مرکا ربمایپ  تسا .  بحتسم  زین  دحا  يادهـش  روبق  ترایز  دشاب . اه  هعمج  روبق  ترایز 

میهاربا  - 6 ( 97  ...) تسا بحتـسم  رود ، هار  زا  دـنچره  ترایز ،  هک  دـیآ  یم  رب  نیا  زا  درک . یم  اـعد  داد و  یم  مالـس  ناـنآ  رب  دـمآ و 
رگم دـنبات ، یب  تقاـط و  مک  نوچ  تسا ،  هورکم  ناـنز  يارب  یلو  تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  روـبق  تراـیز  يافوتم 1277 :)  ) يروجابلا

رئاز روبق ، ترایز  ماگنه  هک  تسا  بوخ  تسا .  نینچ  زین  ءایلوا  ءایبنا و  روبق  تسا .  بحتـسم  زین  نانز  يارب  هک  ص )   ) ربمایپ ربق  ترایز 
، روبق ترایز  دنا : هتفگ  هناگراهچ  بهاذـم  ياهقف   - 7 ( 98 .) دهد هقدص  نانآ  فرط  زا  دنک و  نانآ  هب  هیدـه  ار  شباوث  دـناوخب و  نآرق 

عرضتو اعد  هب  رئاز  هک  تسا  راوازس  تسا .  رتهب  نآ  دعب  لبق و  زور  کی  هعمج و  زور  تسا و  بحتـسم  ترخآ ،  دای  نتفرگ و  دنپ  يارب 
نیب یقرف  مه  ترایز  نیا  رد  دراد ... دوس  وا  يارب  راک  نیا  هک  ارچ  دناوخب ، نآرق  هدرم  يارب  دشاب و  لوغـشم  ناگدرم  زا  نتفرگ  تربع  و 

زا ص )   ) ربمایپ ربق  ترایز  اما  تسا .  بحتـسم  ناـحلاص  صوصخب  ناـگدرم ،  تراـیز  يارب  ترفاـسم  هکلب  تسین ،  کـیدزن  رود و  هار 
شناوریپ هیمیت و  نبا  ياوران  ياـهتمهت  ساـسا و  یب  ياـهاعدا  تشذـگ ،  هک  اـه  هنومن  اـهفرح و  نیا  اـب  ( 99  .) تسا تاداـبع  نیرتگرزب 

... روبق و ترایز  يارب  رذن  ترایز و  دنا و  هدرک  مهتم  لطاب  ياهزیچ  هب  هدوب  ناشهاگدید  فلاخم  هک  ار  سک  مه  نانآ  دوش . یم  نشور 
هلاسم رد  تسین .  شیب  یغورد  زج  نیا  دنا . هدروآ  دوجو  هب  شنادنزرف  و  ع )   ) یلع هب  تبسن  ولغ  يور  هک  دنا  هتسناد  هعیـش  رئاعـش  زا  ار 

هریـس هک  تسا  عورـشم  يرما  ءایلوا  ناربمایپ و  يارب  ینابرق  رذن  دنک . یمن  يورکت  هعیـش  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  یمالـسا  تما  همه  هک  يا 
ییاهرذـن نینچ  تسا و  لاـعتم  يادـخ  هب  برقت  ربق و  بحاـص  هب  باوث  ندـناسر  مه  نآ  تین  تسا و  هدوب  يراـج  نآ  رب  مه  ناناملـسم 

دـنناد و یم  كرـش  رفک و  ار  ءایلوا  ءایبنا و  هب  لسوت  عون  ره  يربخ  یب  يور  زا  لهاج ،  نارکف  هتوک  مزال .  نآ  هب  يافو  تسا و  حـیحص 
ءایلوا تحاس  هب  تراسج  نانآ و  یهارمگ  تیاهن  زا  نیا  دنرامـش و  یم  تب  ياپ  رد  ندرک  ینابرق  نوچمه  ار  نانآ  ناتـسآ  رد  زاین  رذن و 

. دهد یم  ربخ  یهلا 

خیرات رد  ترایز 
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هعیـش تاعادـبا  زا  هک  تسین  يزیچ  اهنآ ، رانک  رد  زامن  اعد و  روبق و  نابحاص  يارب  نآرق  متخ  اه و  نآ  هب  لسوت  كربت و  روبق و  ترایز 
هتسویپ نیـشیپ ،  نورق  تسخن و  ياهزور  زا  تسا .  ناناملـسم  یگدنز  رد  تنـس  نیا  نایرج  يایوگ  هلاسم  نیا  یخیرات  ياه  هشیر  دشاب .

ناشیاهتنس نانآ و  رئاعش  ناناملسم و  هریس  تخانش  تفرگ ،  ناوت  یم  هتکن  نیازا  هک  یسرد  تسا .  هدوب  ناناملسم  ترایز  دروم  ییاهربق 
مرکا ربمایپ  نذ  ؤم  یشبح  لالب   - 1 دینک : هجوت  ینید  ياهتیصخش  خیرات  رد  هتکن  نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  تسا .  نونکات  زاب  رید  زا 

يرایسب تسا و  باجتسم  لحم  نیا  رد  اعد  تسا .  تبث  وا  خیراتو  مان  وا  ربق  يالاب  تسا و  قشمد  رد  شربق  تشذگرد ،  لاس 20  رد  هک 
رد نوـنکا  مه  وا  ربـق  تشذـگرد ،  لاسرد 36  هک  یـسراف  ناملـس   - 2 ( 100 .) دـنا هدومزآ  ار  نآ  ءاـیلوا ، ناـیوج و  كربت  ناـکین و  زا 

لمج گنج  رد  هک  هحلط   - 3 ( 101 .) دننک یم  یگدیسر  هعقب  نآ  هب  هک  دراد  یمادخ  نامتخاس و  تسا و  روهشم  يرسک  ناویا  یکیدزن 
نیدراو و يارب  يا  هشوگ  رد  يدجـسم و  دراد و  يا  هبقو  تسا  هرـصب  رهـش  لخاد  وا  هعقب  هطوطب :  نبا  لـقن  هب  دـش . هتـشک  لاس 36  رد 

مان دراد و  قلعت  نیعبات  هباحص و  هب  هک  تسه  مه  يرگید  روبق  هرصب  رد  دنراد . یم  گرزب  رایـسب  ار  وا  نایرـصب  دنهد . یم  ماعط  نیرئاز 
هرصب مدرم  لاسرد 386  يزوج :  نبا  لقن  هب  لاس 36 . يافوتم  ریبز ،  - 4 ( 102  .) تسا هدش  هتـشاگن  اهنآ  رب  شتافو  خیراتو  ربق  بحاص 

يا هبق  وا  ربق  رب  نفد  زا  سپ  دـندرک و  نفک  هدروآرد ،  ار  وا  دـنا ، هتفای  سابل  اـب  هزاـت و  یمیدـق ،  يربق  زا  ار  وا  دـسج  هک  دـندرک  اـعدا 
وا ربق  ترایز  هب  مدرم  تشذـگرد .  مور  رد  لاس 52  رد  يراصنا  بویا  وبا   - 5 ( 103 .) دنداد رارق  یتافوقوم  مداخ و  نآ  يارب  دـنتخاس و 

یلیدنق هک  هتـشاد  يا  هبق  راوید و  دیفـس ، نامتخاس  وا  ربق  ( 104 .) دـنبلط یم  ناراب  شربق  هب  لسوت  اب  مه  یلاسکـشخ  ماگنه  دـنور و  یم 
رـس دنیوگ  یم  هک  تسا  یلحم  رـصم ، رد  ع .)   ) نیـسحلا سار  دهـشم   - 6 ( 105  .) تسا هدوب  نازیوآ  نآ  فقـس  زا  ریجنز  کـی  طـسوت 

نارگ ياهابید  اب  هتسارآ  ابیز و  دنمهوکش و  ییانب  هک  نیمزریز ،  رد  يا  هرقن  یتوبات  رد  تسا ،  نوفدم  اج  نآ  ع )   ) ءادهـشلا دیـس  رهطم 
رب دـیآ . یمن  فصو  هب  هک  تسابیز  نانچ  و  هرظنم ،  شوخ  زاون و  مشچ  يا ،  هرقن  ياهلیدـنق  اب  دراد ، دـنلب  ياهنوتـس  اب  هتـشارفا  تمیق و 

دننک و یم  سمل  كربت  ناونعب  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  هدروخ  لقیص  يدنه  هنیآ  نوچمه  قارب ،  هایس و  یگنس  دجسم ، مرح و  نآ  هراوید 
یم لسوتم  ناحبـس  يادـخ  هب  سدـقم  تبرت  نآ  تکرب  هب  دـنزیر و  یم  کشا  دـننک و  یم  اعد  هدـمآ ،  درگ  نآ  رانک  رد  هوبنا  تروصب 

هب طوسبم  یلـصف  دوخ ، باتک  رد  یعفاش  هللادبع  خیـش  ( 106 ! ) دوش یم  بآ  لد  دزیخ و  یم  هلان  گنـس  زا  هک  دـنلان  یم  نانچ  دـنوش و 
ار اه  نآ  هدرک و  لقن  هدـش  هدـید  مرح  نآ  زا  هک  ار  یتامارک  زا  یـشخب  هتخادرپ و  شتراـیز  بادآ  تلیـضف و  ناـیب  اـج و  نآ  فیـصوت 
هک فیرـش  هاگراب  نیا  هرابرد  لصفم  ینخـس  زا  سپ  شیوخ  باـتک  رد  يافوتم 1303 )  ) يودـع يوازمح  ( 107  .) تسا هتـسناد  حیحص 
زا دنیوج و  لسوت  ادخ  هب  دننک و  ترایز  رایـسب  ار  مرح  نیا  هک  تسا  راوازـس  دیوگ : یم  تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  هب  طبترم 
عفر بجوـم  شتراـیز  تـسا و  ییادز  هودــنا  هلیــسو  وا  هـک  ارچ  دــنبلطب ، دنتــساوخ ، یم  شتاـیح  لاـح  رد  هـک  ار  هـچ  نآ  ماـما ،  نـیا 
نبا  ) ياهباتک همه  هک  دنک  یم  لقن  يا  هنومن  هاگ  نآ  ددرگ . یم  لصتم  یهلا  رون  هب  شلد  دـیوج ، لسوت  نآ  هب  هک  ره  تساهیراتفرگ و 
دوب هدورس  هک  يراعشا  نمض  رد  دمآ و  مرح  نیا  هب  دنک . هچ  هک  دوب  ریحتم  تحاران و  دندیدزد . شا  هناخ  زا  ار  یبلش )  دمحم   ( ) تنس

 . تسا دوخ  ياج  رد  تساک  مک و  نودب  اهباتک  همه  دید  دمآ ، هناخ  هب  یتدم  زا  سپ  یتقو  ترایز  زا  سپ  درک . ترضح  نآ  هب  هثاغتـسا 
وا ربق  يافوتم 101 . يوما ،  هفیلخ  زیزعلادـبع ، نب  رمع   - 7 ( 108 .) دیامرف تیانع  شناتسآ  ندیـسوبو  وا  هب  برق  قیفوت  مه  ار  ام  دنوادخ 

فورعم يرازم  دادغب ، هیمظعا )   ) رد شربق  يافوتم 150 . هیفنح ،  ياوشیپ  هفینحوبا ،   - 8 ( 109  .) تسا مدرم  هاگترایز  ناعمس )  رید   ) رد
ود لکشم ،  ندمآ  شیپ  ماگنه  تسا و  هتـسج  یم  كربت  هتفر و  یم  شربق  ترایز  هب  هزور  همه  یعفاش  يدادغب ،  بیطخ  لقن  هب  تسا و 
هبق وا  رازمرب  دعب ، نورق  رد  ( 110  .) تسا هدیبلط  یم  ار  شزاین  ندش  فرطرب  دنوادخ ، زا  هدمآ و  یم  شربق  رانک  هدـناوخ و  زامن  تعکر 

هوکش و اب  یمرح  مجنپ ،  نرق  رد  هک  تسا  هدمآ  ناکلخ  نبا  خیرات  ریبج و  نبا  همان  رفـس  رد  دندرک . انب  يدجـسم  دنتخاس و  یهاگراب  و 
 ( ع  ) نیـسح ماما  ربق  لثم  نکـسم )   ) رد وا  ربق  يزوج  نبا  لـقن  هب  يافوتم 157 . ریبز ، نب  بعـصم  - 9 تسا .  هتـشاد  دنلب  دیفـس و  يا  هبق 

سنا نب  کلام   - 11 ( 112  .) تسا مدرم  هاگترایز  وا  ربق  رصم ، ياوشیپ  یفنح  دعس  نب  ثیل   - 10 ( 111  .) تسا هدوب  مدرم  ترایز  دروم 
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. دنا هتسناد  بحتسم  ار  شترایز  تنس  لها  ياهقف  و  ( 113  ) هتشاد يا  هبق  تسا و  عیقب  رد  شربق  يافوتم 179 . یکلام ،  بهذم  ياوشیپ  ، 
نب نسح  لثم  تنـس  لها  ناگرزب  یتح  تشگ .  نوفدـم  نیمظاـک  رد  دـش و  دیهـش  لاـس 183  رد  هک  ع )   ) رفعج نـب  یـسوم  ماـما   - 12

 ، تشذگرد دادـغب  رد  ع )   ) داوج ماما  یتقو  ( 114 .) دـنتفرگ یم  تجاح  وا  ربق  هب  لسوت  ترایز و  اب  تالکـشم ،  ماگنه  لالخ ،  میهاربا 
رد هک  ع )   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما   - 13 ( 115  .) تسا مومع  هاگترایز  ود  نیا  دقرم  دش . نفد  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  شدج  ربق  رانک 

نیا هک  دـندید  سوط ،  هب  دورو  ماـگنه  ثیدـح  ياـملع  ناـگرزب  زا  یهورگ  یفقث و  یلعوبا  همیزخ و  نب  رکبوبا  تسا .  نوفدـم  سوـط 
بلاغ نب  هللادبع   - 14 ( 116 .) دندش هدز  تفگش  همه  هک  تشاد  يا  هداعلا  قوف  عرـضت  عضاوت و  میظعت و  رهطم ، ربق  نآ  ربارب  رد  همیزخ 

یم رارق  ناـشدوخ  ياهـسابل  رد  هـتفرگ و  کـشم  نوـچمه  ار  وا  ربـق  كاـخ  مدرم  دـش . هتـشک  هـیورت  زور  رد  لاـس 183  رد  هک  يرـصب 
ياهزاین عفر  جـیاوح و  ياضق  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  تسا و  روهـشم  وا  ربق  يرجه .  ياـفوتم 200  یخرک ،  فورعم   - 15 ( 117 .) دنداد

هب دندیبلط و  یم  ناراب  شربق  تکرب  هب  مدرم  هتشاد و  یهاگراب  هبق و  دادغب  رد  وا  ربق  دنریگ . یم  تجاح  دنور و  یم  نآ  ترایز  هب  دوخ 
فورعم و دادـغب  نادربلا )  باب   ) رد وا  ربق  هک  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  هللادـیبع   - 16 ( 118 .) دنتفر یم  نآ  ترایز 
. دننک یم  ناوارف  ياهزاین  رذن و  نآ  يارب  دنور و  یم  اج  نآ  هب  نتفرگ  تجاح  كربت و  ترایز و  دصق  هب  نادنمتجاح  تسا و  هاگترایز 
، ربق نیا  بحاص  تسا .  هتـشگ  نایب  روذـنلا ) دهـشم   ) هب اج  نآ  يراذـگمان  تلع  هدـش و  لقن  یملید  هلودـلادضع  هرابرد  یناتـساد  یتح 
هک يرذـن  ره  مدرم  دـندرک . نفد  هدـنز  هدـنز  ار  وا  دوب . هفیلخ  بیقعت  زا  زیرگ  رد  هک  تسا  ع )   ) داجـس ماما  ناـگداون  زا  تسا  يدـیهش 

سیردا نب  دـمحم   - 17 ( 119  .) تسا هتفاـی  ترهـش  روذـنلا  ربق  هب  اـج  نآ  ور  نیا  زا  دوش . یم  اور  ناـشتجاح  دـننک ، یم  ربـق  نیا  يارب 
وناب  - 18 ( 120 .) دراد حیرـض  هبق و  تسا و  مدرم  هاـگترایز  رـصم ، هفارق )   ) رد وا  ربـق  يافوتم 204 . هیعفاش و  بهذـم  ياوشیپ  یعفاـش ، 

تسا باجتسم  وا  ربق  دزن  اعد  هک  تسا  فورعم  تشذگرد .  لاس 208  رد  هک  ع ،)   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  نسح  رتخد  هسیفن ، 
 . تسا دادغب  رد  مدرم  هاگترایز  شحیرض  تسا و  روهشم  زین  وا  ربق  يافوتم 241 . یلبنح  بهذم  ياوشیپ  لبنح ،  نب  دمحا   - 19 ( 121 .)
ات دـندنام  یم  یتصرف  رظتنم  شربق ،  نوماریپ  تیعمج  ماـحدزا  مغر  یلع  دـنا و  هتـشاد  تیاـنع  وا  ربق  تراـیز  هب  يرایـسب  ناـگرزب  یتـح 

ترایز شربق و  وا و  هب  اـه  یلبنح  ( 122  .) تسا هدـش  ناریو  دـنا و  هتخاس  يا  هبق  شربق  رب  اهراب  دـنوش . کیدزن  وا  ربق  هب  دوش و  تولخ 
 ، يرـصم نونلاوذ   - 20 دـندقتعم . نآ  يارب  ییالاب  تاماقم  دـنور و  یم  تراـیز  يارب  رود  ياـههار  زا  دـنراد و  رایـسب  هدـیقع  شدـقرم 

يرصب هبیتق  نب  راکب   - 21 ( 123 .) دـننوفدم مه  ناحلاص  زا  یهورگ  وا  راـنک  رد  دراد و  يا  هعقب  تسا و  هفارق  رد  شنفدـم  يافوتم 246 .
میهاربا  - 22 ( 124 .) دـنناد یم  باجتـسم  ار  نآ  دزن  اـعد  كرتم و  ار  نآ  دوش و  یم  تراـیز  زین  وا  ربـق  رـصم . رد  ياـفوتم 270  یفنح ، 

شربق یملید .  فسوی  نب  لیعامسا   - 23 ( 125 .) دنیوج یم  كربت  نآ  هب  مدرم  تسا و  دوخ  هناخ  رد  شنفدـم  هک  يافوتم 285  یبرح ، 
تسا هاگترایز  دادغب ، رد  شربق  يافوتم 313 . راشب ، نب  دـمحم  نب  یلع   - 24 ( 126 .) دوش یم  تراـیز  تسا و  یخرک  فورعمربق  تشپ 

دـنیوج و یم  كربت  نآ  هب  هک  تسا  مدرم  رازم  نیارفـسا  رد  شربق  يافوتم 316. ینیارفسا ،  يروباشین  قاحـسا  نب  بوقعی   - 25 ( 127 .)
تسا و روهشم  رصم  رد  شربق  يافوتم 348 . يرصم ،  يابطابط  نب  دمحا  نب  هللادبع   - 26 ( 128 .) دنرازگ یم  مارتحا  دنسوب و  یم  ناتسآ 

شربق رانک  یلاوتم  ياهبـش  مدرم  شگرم  زا  سپ  يافوتم 403 . يرماع ،  دـمحم  نب  یلع   - 27 ( 129 .) دـندقتعم وا  هعقب  رد  اعد  تباجا  هب 
 - 28 ( 130 .) دـندیبلط تمحر  دندورـس و  هیثرم  شیارب  دـندمآ و  فلتخم  ياهاج  زازین  نارعاش  دـندناوخ و  اعد  نآرق و  شیارب  هدـنام ، 
يو يافوتم 470 . یسوم ،  یبا  نب  رفعجوبا   - 29 ( 131  .) تسا مدرم  رازم  روهشم و  روباشین  رد  شربق  يافوتم 406 . یشوگرخ ،  دیعسوبا 
رانک هبنـشراهچ  بش  ره  دندوب و  شربق  مزالم  مدرم  دـندرپس . كاخ  هب  لبنح  نب  دـمحا  ربقرد  ار  وا  دوب . دوخ  نامزرد  نایلبنح  نایاوشیپ 
ییاه هدنشورف  دش و  دابآ  وا  ربق  نوماریپ  دندناوخ و  وا  رب  متخ  رازه  هد  مایا  نآ  رد  دنتفرگ . یم  اه  متخ  شیارب  دندنام و  یم  رادیب  شربق 

هب مدرم  تسا و  مدرم  هاـگترایز  قشمد  رد  وا  ربـق  ياـفوتم 569 . یگنز ،  نب  دومحم  نیدـلارون   - 30 ( 132 .) دـنتخادرپ سانجا  هضرع  هب 
ادخ لوسر  تروص  يوم  زا  رات  هس  وا  هارمه  هک  دـننک  یم  لقن  دـنیوج . یم  كربت  نآ  هب  نارذـگهر  دـندنب و  یم  لیخد  نآ  ياه  هرجنپ 
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 - 31 ( 133 .) دـنک تین  مه  ار  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوخ ، ترایزرد  دـنک ، یم  تراـیز  ار  وا  سکره  تسا  راوازـس  تسا و  نوفدـم  (ص ) 
رانک اـعد  تباـجا  دـننک و  یم  عمجت  شربق  رادـید  يارب  مدرم  تسا .  هتـشذگرد  لاـسرد 601  شکارمرد  هک  یجرزخ  رفعج  نب  دـمحا 

هقطنم نآ  نادنمزاین  فرص  همه  هک  دننک  یم  میدقت  هرقن  الط و  زا  یناوارف  ياهرذن  ایاده و  ترایز ،  ماگنه  مدرم  تسا و  برجم  شربق 
بش یس  زا  شیب  ما و  هدرک  ترایز  ار  نآ  راب  دصناپ  زا  شیب  نم  دراد و  همادا  نونکات  عضو  نیا  دیوگ : جاهتبالا )  لین   ) فلوم دوش . یم 

هک نآ  هلمج  زا  دـننکیم . لقن  یتامارک  مه  وا  يارب  ناولع .  نب  دـمحا   - 32 ( 134  .) ما هدید  يرایـسب  ياهتکرب  ما و  هتـشاد  هتوتیب  اج  نآ 
تموکح دنزگ  زا  ات  دندرب  یم  هانپ  وا  ربق  هب  تالکـشم ،  بئاصم و  رد  لاح  نیع  رد  دنتـشادن  لوبق  ار  وا  دـندوب و  وا  لسن  زا  هک  ییاهقف 

یم شتراـیز  هـب  مدرم  تساـجنامه و  شربـق  تشذـگرد .  سدـقملا  تـیبرد  يو  یــسلدنا .  یــشرق  هللادــبعوبا   - 33 دـننامب . ظوفحم 
يارب رود  ياهاج  زا  تسا و  روهـشم  رایـسب  اج  نآ  رد  وا  رازم  ندـع .  رد  يافوتم 914  سوردیع ،  هللادـبع  نب  رکبوبا   - 34 ( 135 .) دنور

یم هدروآرب  شتجاـح  دـنک  تراـیز  ار  وا  یپاـیپ  زور  تـفه  سکره  دـنراد  هدــیقع  یهورگ  دــنور و  یم  اـج  نآ  هـب  كربـت  تراـیز و 
(137  .) تسا هدمآ  اههاگترایز  لاح و  حرش  خیرات و  بتکرد  هک  يرایسب  ياه  هنومن  و ... ( 136 .) دوش

ینایاپ نخس 

نایم دعب ، ياه  هرود  ات  نیعبات  هباحـص و  نامز  زا  داد  یم  ناشن  هک  دوب  يدهاوش  دراوم و  زا  رـصتخم  يا  همـش  تشذگ ،  نونکات  هچ  نآ 
هب رود ، هار  زا  دـننک و  ترایز  ار  املع  ناحلاص و  ءایلوا و  نایاوشیپ و  دـقرم  راوگرزب و  ربماـیپ  ربق  هک  تسا  هدوب  لوادـتم  ناناملـسم  همه 

داوس و یب  دارفا  نارئاز ،  نیا  دنبلطب . تعافـش  دنوش و  لسوتم  دنوادخ  هاگرد  هب  اهرازم  نیا  تکرب  هب  دننک و  تکرح  ترایز  نیا  دـصق 
بهاذـم نایاوشیپ  املع و  زا  ناوارف  يدادـعت  نانآ  نایم  دـنوش . هداد  تبـسن  هفارخ  لهج و  هب  هک  دـنا  هدوبن  مه  تایاور  نید و  زا  ربخ  یب 

اب هک  دنا  هدوب  ینایاوشیپ  املع و  بلغا ،  مه  یخیرات  ياه  هنومن  اهربخ و  نیا  نالقان  دندش . یم  بوسحم  مدرم  يادتقم  هک  دـنا  هدوب  مه 
همه دنا . هداد  نخـس  داد  اهمرح  نآ  نابحاص  اهرازم و  نآ  نینوفدم  تلیـضف  رد  دنا و  هدیدنـسپ  هتـشاذگ و  هحـص  لمع  نآ  رب  دوخ  لقن 

تسا و نیملـسم  تاقبط  نایم  ققحم  تباث و  عامجا  یعون  رگنایب  نیا  دنا و  هتـشاد  رظن  قافتا  عوضوم ،  نیا  رب  اهنارود  همه  رد  ناناملـسم 
نبا  ) دیاقع نانخـس و  يارب  يرابتعا  شزرا و  هچ  هدش ،  لقن  بلاطم  هب  هجوت  اب  دنا . هدرک  یم  لمع  نآ  هب  هدیدنـسپ و  ار  هویـش  نیا  همه 
رانک هک  ار  اه  كربت  اهزامن و  اـهاعد و  نآ  نیتسخن ،  ناناملـسم  اـیآ  دـنام ؟ یم  یقاـب  یمیـصق -  هلمج  زا  وا -  لدروک  ناوریپ  و  هیمیت ) 

هب ار  ناناملسم  زا  یهورگ  چیه  ام  زگره ! دنتسج ؟ یم  برقت  دنوادخ  هب  اه  نآ  هلیسو  هب  لاح  نیع  رد  دنتـسناد و  یم  رفک  دنتـشاد ، روبق 
رد هعیـش  هچ  نآ  ایآ  مسق .  ادخ  هب  هن  ؟  تسا هدوب  نایعیـش  صوصخم  هدش ،  دای  لامعا  زا  کی  چیه  ایآ  مینک .  یمن  مهتم  یفارحنا  نینچ 

یفرعم هعیش  فرط  زا  وا  دالوا  و  ع )   ) یلع نتشادنپادخ  ولغ و  هناشن  ار  اهنآ  همه  هیمیت  نبا  دنهد و  یم  ماجنا  نید  ءایلوا  همئا و  روبق  رانک 
زا دـنهد و  یم  ماجنا  روبق  رانک  رد  ناشنایاوشیپ  املع و  نانآ  شیپاشیپ  رد  تنـس و  لـها  هک  تسا  ییاـهراک  ناـمه  زج  يزیچ  دـنک ، یم 
هک تسا  نیا  زج  و  دـنزادرپ !؟ یم  دـنا و  هتخادرپ  یم  اهنآ  رد  نینوفدـم  لیاضف  نایب  هب  روبق ، رانک  هک  هدوب  مسر  نونکات ،  هباحـص  نامز 

لسوت و هب  دننک و  یم  ادها  ربق  بحاص  حور  هب  ار  شباوث  دننک و  یم  توالت  نآرق  دـنناوخ ، یم  اعد  اهربق  رانک  مه  تنـس  لها  ناگرزب 
وحن ره  هب  دنـسوب و  یم  ناتـسآ  دنیاس ، یم  حیرـض  رب  هرهچ  دنزادرپ ، یم  نانآ  ماقم  تکرب  هب  ادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  یبلط و  تعافش 

تعدب اهراک  نیا  دشاب و  تسرد  شناوریپ  هیمیت و  نبا  موهوم  ياهرادنپ  رگا  دنراد !؟ یم  تشادگرزب  هدرک و  مارتحا  هتسیاش ،  نکمم و 
هـیمیت و نـبا  رگم  دوـبن !) ناملـسم  کـی  رهد ، هـمه  رد  سپ  ، ) دنـشاب نوریب  یناملـسم  زا  اـهنآ  هدـنهد  ماـجنا  دـشاب و  وـلغ  یهارمگ و  و 
هعیش و نایم  مهم ،  بلاطم  هنوگ  نیا  رد  هک  مینک  یبایزرا  بوخ  میرگنب و  یمیصق )   ) راتفگ هب  رگید  راب  کی  تسا  بوخ  شنارکفمه . 
اب ینمـشد  رب  ار  شناوریپ  هیمیت و  نبا  ضرغ ،  ینمـشد و  ای  سفن  ياوه  تسه ،  هک  يا  هلاسم  اـهنت  تسین .  یتواـفت  هناـگراهچ  بهاذـم 
هب ار  ناملـسم  ياههورگ  هتخادرپ ،  هقرفت  داـجیا  هب  مومـسم  ياـهملق  اـب  تسا .  هتـشاداو  ناـنآ  اـب  توادـعو  هنیک  هلعـش  نتخورفا  هعیش و 
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 ( نایاپ . ) دنشیوخ ياهاوه  ور  هلابند  دنراد و  هدروخ  رهم  هتسب و  ییاهبلق  نانیا  دنا . هتخاس  نیبدب  رگیدکی 

اهتشون یپ 

ياه هقرف  هیلع  زین  نانآ و  دـیاقع  هعیـش و  دـض  رب  هک  ینافرحنم  زا  قشمد .  رد  يافوتم 728  -2 درک . دـیهاوخ  هعلاطم  باتک  نیمه  رد  -1
هتاـیح و هیمیت ،  نبا   : ) ر.ك  . ) تسا تیباـهو  یفارحنا  تارکفت  هیاـپ  وا  تارظن  تـسا و  هتـشون  هـتفگ و  رایـسب  ياـهفرح  نیملـسم  رگید 

نب دمحم  یعفاش ،  هللادعـس  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هلمج :  زا  -3 مق .)  هیمالـسالا ،  تاساردلل  ریدغلا  زکرم  دیمحلادبع ، بئاص  هدـئاقع ،) 
 (. مجرتم  ) دش همجرت  نآ  زا  یشخب  تسا ،  لصفم  همان  -4 یلبنح .  یـسدقم  رمع  نب  دمحا  یکلام ،  رکب  یبا  نب  دمحم  یفنح ،  يریرج 
ؤم زا  یمیصق ،  هللادبع  -7 ج 1 ص 147 . ینالقـسع ،  رجح  نبا  هنماکلا ،)  رردلا  -) 6 ص 190 . يرثوک ،  لیقصلا ،)  فیـسلا  ۀلمکت  -) 5

تاهبش هب  هدش و  دقن  ج 3 ص 288  ریدغلا ، رد  هینثولا )  مالسالا و  نیب  عارصلا   ) مان هب  وا  باتک  هرهاق .  نکاس  هعیـش ،  دض  رـصاعم  نافل 
ج 11 يدادغب ،)  بیطخ  خیرات  -) 10 ص 178 . نامه ،  -9 ج 1 ص 54 . عارصلا ،)  -) 8 مجرتم .)   ) تسا هدش  هتفگ  خساپ  وا  ياهغورد  و 
، ریثک نبا  هیاهنلا ،)  ۀیادبلا و  -) 12 ج 2 ص 151 . يزوج ،  نبا  هوفصلا )  ةوفص  ( ؛ ج 3 ص 346 یبهذ ،  ظافحلا ،) ةرکذت  -) 11 ص 73 .
-16 ج 1 ص 394 . هداعسلا ،)  حاتفم  -) 15 ج 4 ص 346 . ینالطـسق ،  هیندللا ،)  بهاوملا  -) 14 ص 119 . نامه ،  -13 ج 12 ص 123 .
ص 96. ءافشلا ) -) 18 ص 223 . يوازمح ،  بلاــطملا ،)  زنک  ( ؛  ج 1 ص 44 یمراد ،)  ننـس  -) 17 ص 409 . ج 8  هیندـللا ،)  بهاوملا  )
، ریدغلا تسا ،  هدروآ  اهلقن  عبانم  رکذ  اب  تنس  لها  ناظفاح  نایوار و  زا  رفن  زا 41  ار  ثیدح  نیا  یتعافش )  هل  تبجو  يربق  راز  نم  -) 19
زا زین  ثیدح  نیا  ۀـمایقلا )  موی  اعیفـش  هل  نوکا  نا  یلع  اقح  ناک  یترایز ،  الا  هلمحت -  ال  هلمعتال -  ارئاز  ینءاج  نم  -) 20 ج 5 ص 93 .

لقن عبنم  زا 25  یتایح ،)  یف  ینراز  نمک  ناک  یتافو  دـعب  يربق  رازف  جـح  نم  -) 21 ص 97 . تسا ،  هدـش  لقن  تنـس  لها  مهم  عبنم   16
نم وا   ) يربق راز  نم  -) 23 ص 100 . تسا ،  هدش  لقن  كردم   9 زا ینافج ،)  دقف  ینرزی  مل  تیبلا و  جـح  نم  -) 22 ص 98 . تسا ،  هدش 
هدش لقن  كردم  زا 11  ۀـمایقلا ،)  موی  نینمالا  یف  لج  زع و  هللا  هثعب  نیمرحلا  دـحا  یف  تاـم  نم  و  ادیهـش ) وا   ) اعیفـش هل  تنک  ینراز ) 

زا 13 نینمالا ،)  نم  ۀمایقلا  موی  ثعب  نیمرحلا  دحا  یف  تام  نم  یتایح و  یف  ینراز  امناکف  یتوم  دـعب  ینراز  نم  -) 24 ص 100 . تسا ، 
زع و هللا  هلاسی  مل  سدقملا  تیب  یف  یلع  یلـص  ةوزغ و  ازغ  يربق و  راز  مالـسالا و  ۀجح  جح  نم  -) 25 ص 101 . تسا ،  هدش  لقن  ذخام 
هل تنک  ینراز  نم  یح و  انا  ینراز و  امناکف  یتوم  دـعب  ینراز  نم  -) 26 ص 102 . تسا ،  هدش  لقن  ذخام  زا 4  هیلع ،)  ضرتفا  امیف  لج 

لقن ذخام  زا 21  اعیفش ،) هل  تنک  ابستحم  ۀنیدملاب  ینراز  نم  -) 27 ص 102 . تسا ،  هدش  لقن  ذخام  زا 7  ۀمایقلا ،)  موی  اعیفش  ادیهش و 
عبنم زا 3  انما ،) ثعب  نیمرحلا  دحا  یف  تام  نم  ۀـمایقلا و  موی  یتعافـش  هل  تبجو  یل  ارئاز  ۀـنیدملا  یتا  نم  -) 28 ص 102 . تسا ،  هدش 

ص تسا ،  هدش  لقن  عبنم  زا 2  ناتروربم ،)  ناتجح  هل  تبتک  يدجسم  یف  یندصق  مث  ۀکم  یلا  جح  نم  -) 29 ص 105 . تسا ،  هدش  لقن 
یلع ملس  نم  هیلع و  نوملسی  مهلک  ۀکئالملا  نم  ةرـشع  هرازو  ارـشع  مالـسلا ،  هیلع  تددر  یلع  ملـس  یتافو و  دعب  ینراز  نم  -) 30 . 106

همالع -32 ادغ .) یتعافش  لان  هل و  رفغ  الا  دحا  يربق  روزیال   : ) نامه -31 ص 107 . هیلع ،)  ملسا  یتح  یحور  یلع  یلاعت  هللا  در  هتیب  یف 
ریزگان دماجنا ، یم  لوط  هب  همه  لقن  تسا و  ینالوط  اهنآ  زا  یضعب  نوچ  تسا .  هدرک  دانتسا  نانخس  نیا  زا  هنومن  هب 42  اجنیا  رد  ینیما 

-36 ص 105 . هیناطلـسلا ،)  ماکحالا  -) 35 دیرجتلا .) -) 34 نامیالا .)  بعـش  یف  جاهنملا  -) 33 مجرتـم .)   . ) میروآ یم  ار  اـهنآ  زا  یخرب 
ج 1 ص ینغم ،  حرش  هیـشاحرد  جاهنملا ،)  -) 41 ینغملا .)  -) 40 بعوتسملا .)  -) 39 کسانم .  باتک  رد  -38 ءافش .) -) 37 بذهملا .)  )

یف ةرصنلا  قیقحت  -) 46 ات 87 . ص 59  نامه ،  -45 ص 48 . ماقسلا ،)  ءافـش  -) 44 ص 257 . ج 1  لخدـملا )  -) 43 هیاغلا .)  -) 42 . 494
 (، مرکملا ربقلا  ةراـیز  یف  مظنملا  رهوجلا  -) 49 لصف 2 . هیندللا )  بهاوملا  -) 48 ج 2 ص 412 . ءافولا ) ءافو  -) 47 ةرجهلا .)  راد  خـیرات 

ج 8 ص بهاوملا )  حرـش  -) 52 حاتفلا .)  دادـماب  حالفلا  یقارم  -) 51 ص 140 . ج 6  ریغصلا ،) عماجلا  حرـش  -) 50 رصم . پاچ  ص 12 ،
ج 2 مالظلا ،)  حابصم  -) 56 ص 195 . بلاطملا ،)  زنک  -) 55 ص 246 . رثالا ،) نسح   ) هیشاح -54 ج 4 ص 324 . راطوالا ) لین  -) 53 . 299
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 ، یکبس نیدلا  یقت  ماقسلا ،)  ءافـش  -) 59 ص 156 . لیقصلا ،)  فیـسلا  ۀلمکت  -) 58 ص 125 . هیانعلا ،)  يوذـل  هیافکلا  -) 57 ص 145 .
نبا نکاسلا )  مارغلا  ریثم   ، ) ضایع یـضاق  ءافـش ،)  ، ) یلینورمع نب  دـمحا  کـسانم )   ، ) یقهیب ناـمیالا .)  بعـش   : ) 60-ر.ك ص 42 .

يافوتم  ) یکم یهکاف  نوچمه  -63 ج 1 ص 256 . لخدملا ،)  -) 62 ص 50 . ماقسلا ،)  ءافش  -) 61 یکبس و ... ماقسلا )  ءافـش   ، ) يزوج
رد فلوم  -64 تسا .  ترفاسم  ترایز و  بادآ  زا  بدا  رب 94  لمتشم  هک  لسرلا )  لضفا  ةرایز  بادآ  یف  لسوتلا  نسح   ) ناونع اب  ( 972

-65 مجرتم .)   ) میدیشوپ مشچ  اه  نآ  لقن  زا  راصتخا ، تهج  هک  هدروآ  تنـس  لها  نوگانوگ  عبانم  زا  ار  فلتخم  همانترایز  نتم 9  اجنیا 
 : هلمج زا  -67 تسا .  هدش  لقن  باتک  رد  ترضح  نآ  رب  تاولص  تروص  نیدنچ  -66 تسا .  هدروآ  ار  اعد  دنچ  نتم  فلوم ،  مه  اجنیا 

هلاحک اضر  رمع  راونالا ، قراشم  رد  يوازمح  ءافولا ، ءافو  رد  يدوهمس  فاحتا ،  رد  يواربش  بهاوم ،  رد  ینالطسق  ءافو ، رد  يزوج  نبا 
ج 10 ریثک ،) نبا  خیرات  -) 70 یکلام .  يرقم  لاقملا ،)  حتف  -) 69 يومح .  هعامج  نبزع  تالا ،)  ؤسلا  للعلا و  -) 68 ءاسنلا و .... مالعا  رد 

هدروآ مرکا  ربمایپ  ربق  هب  تبسن  ناینیشیپ  هریس  راتفر و  زا  يددعتم  ياه  هنومن  فلوم ،  -72 یکلام .  ضایع  یضاق  ءافش ،) -) 71 ص 331 .
تنـس لها  عبانم  زا  ییاـه  هماـنترایز  مه  ریخا  دروم  ود  يارب  -73 مجرتم .)   ) دـش يراددوخ  اـهنآ  همه  لـقن  زا  راـصتخا ، تهج  هک  تسا 

ج ءافولا ، ءافو  رد  يدوهمس  دوب . راکـشآ  ناراکهبت ،  يالیتسا  زا  شیپ  عیقب ،  روبق  اههاگراب و  دیازفا ، یم  ینیما  همالع  -74 تسا .  هدمآ 
 : هلمج زا  تسا ،  تنس  لها  بتک  زا  ترایزرد ،  هدش  دای  ننـس  بادآ و  عبنم  -75 تسا .  هتخادرپ  روبق  نآ  یفرعم  هب   105 2 ص 101 - 

عمجم حالفلا ،  یقارم  مظنملا ،  رهوجلا  هیندـللا ،  بهاوملا  ءاـفولا ، ءاـفو  ماقـسلا ،  ءافـش  لخدـملا ،  بعوتـسم ،  هرکذـت ،  مولعلا ،  ءاـیحا 
ملسم و حیحص  -) 76 هعبرالا .  بهاذملا  یلع  هقفلا  هینسلا ،  تاداشرالا  هیافکلا ،  بلاطملازنک ،  بهاوملا ،  حرش  ةداعـسلا ،  حاتفم  رهنالا ،

عبانم 4/118 و ... بیهرتلا )  بیغرتـلا و  ، ) يوغب 1/116 هنـسلا )  حیباصم  ، ) مکاح 1/374 كردتسم )  ، ) 4/89 یئاسن )  ننـس   (، ) يذمرت
دنسم -) 79 . 1/375 مکاح )  كردتسم  -) 78 4/77 و ... یقهیب )  ننس  ، ) 2/170 یقرزا )  هکم  رابخا  ، ) 1/476 دجام ) نبا  ننس  -) 77 رگید .

یقرزا 2/170. هکم )  راـبخا  -) 81 . 5/249 یقهیب )  ننـس  ( ؛  1/319 دواد ) یبا  ننس  -) 80 . 4/77 یقهیب )  ننـس  ( ؛  و 250  3/237 دمحا )
مکاح كردتسم  ، ) 4/78 یقهیب )  ننس  -) 85 . 3/58 دیاوزلا ) عمجم  -) 84 4/79 و 5/249 . یقهیب )  ننس  -) 83 . 3/58 دیاوزلا ) عمجم  -) 82

،9/299 دـیاوزلا ) عمجم   : ) 87-ر.ك . 3/60 دـیاوزلا ) عمجم  ، ) 1/116 يوغب )  حـیباصم  ، ) 4/79 یقهیب )  ننــس   : ) 86-ر.ك . 1/377 ( 
دقعلا -) 91 . 2/338 فرطتسملا )  -) 90 ص 7 . نامه ،  -89 . 2/8 دیرفلا ) دقعلا  -) 88 . 2/6 دیرفلا ) دقعلا  ، ) ظحاج 3/99 نییبتلا )  نایبلا و  )

 (، هیهقفلا يربکلا  يواتفلا  -) 95 . 1/124 راربالا ،) لامعال  راونالا  -) 94 . 1/254 لخدملا )  -) 93 . 3/82 هوفصلا )  ۀفص  -) 92 . 2/6 دیرفلا )
رب هیشاح  -) 99 . 1/277 يزغلا ،)  نبا  حرش  رب  هیـشاح  -) 98 . 1/630 راتخملا ،) ردـلا  یلع  راتحملا  در  -) 97 . 1/357 ینغملا ،)  -) 96 . 2/24

-103 . 1/116 هطوـطب ،)  نبا  هـلحر  -) 102 . 5/75 مـظتنملا ،)  -) 101 ص 229 . ریبـج ،) نبا  هـلحر  -) 100 . 1/277 يزغلا ؛ )  نـــبا  حرش 
ص 12. ریبـج ،) نبا  هلحر  -) 106 . 1/154 يدادغب ،  بیطخ  دادغب ،) خـیرات  -) 105 . 1/187 هوفصلا ،)  ۀفـص  -) 104 . 7/187 مظتنملا ،)  )
-109 تسا .)  هدش  لقن  مه  قوف  راعـشا  ریدغلا ، رد   ) ص 92 راونالا ،) قراشم  -) 108 ات 40 . ص 25  فارـشالا ،)  بحب  فاحتالا  -) 107
، ءافولا یبا  نبا  هئیـضملا ،)  رهاوجلا  -) 112 . 7/206 مظتنملا ،)  -) 111 . 1/123 دادغب ،) خیرات  -) 110 . 1/114 یبهذ ،  ظافحلا ،) تاـقبط  )

نبا بیذهتلا ،)  بیذـهت  -) 116 . 2/48 بهذلا ،)  تارذـش  -) 115 . 1/120 دادغب ،) خیرات  -) 114 . 153 ریبـج ،) نبا  هلحر  -) 113 . 1/417
 ، یبهذ مالسالا ،)  لود  -) 120 . 1/123 دادغب ،) خیرات  -) 119 . 2/224 ناکلخ ،)  نبا  خیرات  -) 118 . 5/354 نامه ،  -117 . 7/388 رجح ،

نبا خیرات  -) 123 . 1/142 هطوـطب )  نبا  هـلحر  ، ) 1/114 مالـسالا )  لود  -) 122 . 2/302 ناکلخ ،  نبا  ناـیعالا ،)  تاـیفو  -) 121 . 2/105
-127 . 233 ناـمه ،  -126 . 2/232 ةوفصلا ،)  ۀفـص  -) 125 . 1/170 هئیـضملا ،)  رهاوجلا  -) 124 . 1/109 ناـیعالا ،)  تاـیفو   (، ) ناـکلخ

هیاهنلا هیادبلا و  -) 130 . 1/282 نایعالا ،)  تایفو  -) 129 . 2/469 نایعالا ،)  تایفو  . ) 3/3 صاوخلا ،)  ةرکذت  -) 128 . 6/199 مظتنملا ،)  )
 (، بهذلا تارذش  -) 133 . 8/317 مـظتنملا ،)  ( ؛ 3/337 بهذلا ،)  تارذـش  -) 132 . 29 ماقسلا ،)  ءافـش  -) 131 . 11/351 ریثـک ، نبا  (، 

و 81؛  80 رفاـسلا ) رونلا  -) 136 . 4/342 بهذلا ،)  تارذـش  -) 135 . 62 جاهتبالا ،)  لـین  -) 134 . 12/284 هیاـهنلا ،)  ۀـیادبلا و  ( ؛ 4/231
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 (. مجرتم  ) میدرواین ار  یخرب  راصتخا . ناونعب  ام  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  دروم  ریدغلا 52  رد  فلوم  -137 . 8/64 بهذلا ،)  تارذش  )
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